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NOTĂ LA EDIŢIA I 
 

Această crestomaţie critică a fost alcătuită din dorinţa de a oferi cititorului 
interesat o succintă perspectivă analitică asupra operei şi personalităţii unuia dintre poeţii 
importanţi ai literaturii române de azi. Aşa cum s-a observat, de altfel, scriitorul a fost 
receptat lent, dar după un traseu mereu ascendent, în conformitate cu sporirea şi 
diversificarea, în fond şi formă, a creaţiei sale, şi pe măsură ce gustul public, precum şi 
comentariul avertizat s-au deprins cu prezenţa unui  mesaj estetic de factură spiritual-
metafizică (nu neapărat religioasă, cum s-a afirmat uneori, cu o anume grabă), mesaj 
cvasi-singular în lumea literară contemporană, asfixiată, în mare măsură, de supra-
abundenţa materiei şi materialităţii, îmbâcsită de biologie şi fiziologie, de performanţe 
sterile şi  sofisme de mult îmbătrânite. Dintr-o listă de referinţe foarte bogată, selecţia 
noastră a reţinut, in integrum, câteva doar, prea puţine poate, în genere cu caracter de 
sinteză (să se vadă, spre exemplu, între altele, densa exegeză datorată Profesorului Virgil 
Nemoianu, criticul care a contribuit decisiv la actuala situare axiologică a  poetului în 
orizontul receptării). Precizăm, de asemenea, că ne-am oprit numai la  studii, profiluri şi 
cronici difuzate după  2002, an în care Eugen Dorcescu a publicat prima sa antologie de 
autor, Omul de cenuşă (incluzând cele opt cărţi de poezie apărute între 1972 şi 2001), 
completată, curând, cu volume ce-l definesc tot mai limpede şi mai convingător : Biblice 
(Psalmii, Ecclesiastul, Pildele, Rugăciunea regelui Manase) (2003), Elegii (2003), 
Moartea tatălui (2005), În Piaţa Centrală (2007), drumul spre tenerife (2009), Abyssus 
abyssum invocat (2009), şi cu cea de a doua antologie de autor, Omul din oglindă, 2009. 
Textelor analitice le urmează o seamă de Opinii, câteva scurte Interviuri luate autorului, 
în ţară şi în străinătate (secţiunea Anexe), precum şi o detaliată Bio-bibliografie, 
întregindu-le pe cele care însoţesc antologiile. Într-o primă formă, mai puţin 
cuprinzătoare, antologia noastră a fost publicată, în revista Agero, Stuttgart, la 6 ianuarie 
2009, prin grija doamnei Maria-Diana Popescu, sub titlul, inspirat şi generos, imaginat de 
dânsa, Eugen Dorcescu la timpul mai mult ca perfect.  

Un instrument de lucru,  sperăm util, pentru cercetătorii specializaţi în istoria 
literaturii române. Dar, concomitent, şi un text literar ce se susţine prin el însuşi : 
oglindirea unui destin creator în  constelaţia altor destine creatoare. 

Am respectat întru totul opţiunile ortografice ale semnatarilor. 
 
S. I. - J.     O. B. 
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NOTĂ LA EDIŢIA A II-A 
 
Alcătuirea şi publicarea acestei a II-a ediţii ne-a fost sugerată de următoarele împrejurări. 
Mai întâi, epuizarea rapidă a celor câteva sute de exemplare tipărite ale ediţiei I. Apoi,  
sporirea cvasi-explozivă a comentariului, dedicat atât lucrărilor mai vechi ale lui Eugen 
Dorcescu (Omul din oglindă, spre exemplu), cât, mai cu seamă, celor recente (drumul 
spre tenerife, tradus, între timp, în limba spaniolă, şi apărut la Ediciones Idea, Colección 
Atlántica, Santa Cruz de Tenerife – Las Palmas de Gran Canaria, 2010, dar şi Poemele 
bătrânului – Poemas del viejo, ediţie bilingvă, română-spaniolă, Editura on-line 
Semănătorul, Bucureşti, 2010, sau Elegiile de la Bad Hofgastein, Editura Mirton, 
Timişoara, 2010).  În fine, dorinţa noastră, a autoarelor, în raport cu amintitele 
circumstanţe, de a oferi crestomaţiei o circulaţie mult mai extinsă, şi cititorilor un acces 
incomparabil mai comod la ea, deziderate asigurate – ambele – de o ediţie on-line. Ca 
urmare, am introdus în Cuprins noi secvenţe exegetice, am completat secţiunile Opinii şi 
Anexe, am revizuit Bio-bibligrafia, simplificând-o, şi ne-am adresat, cu textul astfel 
augmentat şi revizuit, Editurii on-line Semănătorul, care a răspuns, cu generozitate şi 
promptitudine, solicitării noastre de a-l publica. Mulţumind Editurii, domnului director 
N.N.Tomoniu, care a realizat şi coperta cărţii, avem simţământul reconfortant că am 
izbutit să parcurgem încă o etapă în  împlinirea unui proiect cultural pe care ni l-am fixat 
cu ani buni în urmă. Anume, studierea profesionistă, atât cât ne stă în putinţă, a literaturii 
române contemporane. 
 
S. I. – J.     O. B. 
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ION ARIEŞANU  
POEZIA  LUI  EUGEN  DORCESCU* 
 
         
 

I. Cu Omul de cenuşă, Eugen Dorcescu nu se desparte de rigoarea 
clasică, nici de luciditatea sa critică, nici de elanul romantic, ci, dimpotrivă, 
face apel la ele, în ciuda faptului că parnasianismul său s-a stins pe drum; 
dar face apel la ele pentru a-şi disciplina discursul liric şi pentru a-l fasona, 
în lucrări de anvergură, unde vom descoperi, uimiţi, un ALTUL, la care 
pictura poeziei sale solemne, dinainte, se sparge, formele egale se rup, 
discursul liric intră în degringoladă şi pătrunde în abisul metafizicii, iar 
temele de ieri dispar, pentru a face loc unor texte în care sacralitatea ardentă 
irumpe, fervoarea creştină devine vâlvătaie, forţa mistică a liricii ajunge 
zbucium aprig, iar unghiul vederii eului se întoarce spre înăuntru, spre 
oglinda amăgitoare a derizoriului omenesc, din care poetul, cu o smerenie 
fără egal, culege, acum, snopii seceraţi ai deşertăciunii deşertăciunilor, de 
care geana lacrimii sale se încarcă, dar şi greaua-i conştiinţă. 

 
II. Dacă în Culegătorul de alge poetul a tins spre o lirică în care 

imaginea iubitei şi a iubirii sunt amalgamate în însăşi natura, nu ca decor de 
legendă, nu într-unul artificial sau de epocă, ci într-unul real, al mării, dar 
revăzut prin imaginar, în Epistole sentimentul căutării şi al regăsirii devine 
aproape o stare tragică, în expansiunea lui spre un paradis al dragostei, dar 
închis, ferecat, pentru eroul în căutare. 

Publicat în 1990, scăpat, cumva, de cuţitul cenzurii, spre a nu fi 
spintecat, volumul răbufneşte şi se împlineşte într-un tragism spectaculos, în 
sensul că scrisorile, trimise spre o fiinţă de fum, sunt scrisori mentale, în 
care jocul iubirii pare a fi retrăit pas cu pas, dar numai prin ecranul tremurat 
al memoriei.  

În poezia aceasta, iubirea, uriaş simţământ omenesc, marcat de destin, 
nu apare, ca în Culegătorul, doar ca un vis vag, într-un decor marin, ci ea 
devine un semn fatidic al Memoriei noastre pierdute şi regăsite. Totul, în 
aceste poeme, tinde la retrăire şi refacere a trecutului, reînviat prin presiunea 
memoriei, din care se înalţă, ca un rug arzând, povestea unei iubiri 
nestinse...”Un pat răvăşit, o fereastră, un trup,/ (clar desenat de/ săgeţile 
sângelui), sudoarea/ aromele lunii...” Iubirea, aici, este, în întregul ei, 
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abandon, doar o himeră, căci „Eşti şi nu eşti”, chiar dacă eroul liric simte „În 
carne...răscolindu-se/ numai clipa de-acum, numai clipele/ pe care  (vai!) 
închipuirea/ le zămisleşte”. 

Întreaga fiinţă e plină, până la saţietate, de această cohortă de amintiri, 
de reverii, de urme, care o împresoară. Urme căutate, ca într-un mare gol. 
Fiindcă iubita nu mai are nici măcar chip. Ci doar „chipul celor ce nu 
există”. Ea e o făptură înceţoşată, privirile ei sunt „întrebătoare, ca două 
lacrimi imense”, chipul ei este „o prăpastie tulbure/ în care nu mai poţi 
distinge nimic”. Totul, în Ea, e indecis, fără forme, fără detalii cunoscute, 
doar strigătul ei rezonează în sufletul eroului, dar până şi acela este „veşnic 
întors în cealaltă parte”, iar ea devine o „plantă ceţoasă”, ce „urcă spre 
ferestre”, în vreme ce El este tot mai departe de Ea, „în aceeaşi ceaţă”. 

Între disperata dorinţă de a reînvia o iubire puternică şi febrilă, şi 
neputinţa de a o mai avea, Epistole transcrie o uluitoare sete a poetului-erou 
liric de-a obţine, dacă nu adevărul adevărat al unei iubiri, măcar imaginea 
aceleia, trăită într-o oglindă, iar poezia ajunge a fi, astfel, până la urmă, 
însăşi drama recuperării acestei iubiri de la uitare, de la macularea ei prin 
timp şi prin eroziunea-i firească.  

Plonjarea  perpetuă în abisul lăuntric, îndurerat şi locuit peste tot de 
semnele celei ce-a fost, cândva, regină asupra unui suflet, este o plonjare, de 
fapt, în nedefinit, cu repercusiuni, deoarece rostirile celor doi au devenit  
„lichide, astrale”, trupul lor „se mineralizează”, strigătul lor „este departe”, 
cuvintele lor  (de atunci? ) „se văd, nu se-aud/ au forma gândului,/ au forma 
gurii,/ au forma chipului”, iar cuvintele de azi „nu se mai aseamănă/ 
sângelui./ Verbele nu mai ating,/ nu mai mângâie,/ nu mai lovesc...” 

 
III. În Epistole, există, în discursul liric, o etajare a momentelor 

decisive: căutare, regăsire, purificare, prin retrăirea suferinţei, şi, din nou, 
pierdere. Astfel, am putea spune că poezia recompune viaţa unui mare 
sentiment pierdut, care nu poate fi nicicum estompat, nici acoperit, întrucât 
el sângerează asupra-ne, prin memorie, prezent ca o rană eternă.  

Faptul că „reîntâlnirea” cu iubirea are loc doar în planul memoriei, 
deşi ea se consumă în cadrul naturii, în „tablouri” afectiv desenate, face ca 
poezia să surprindă prin concreteţe şi senzaţii „vieţuite”, care dau vigoarea, 
adevărul şi vivacitatea unor trăiri prezente, deşi consumate de erou în trecut. 
De aici, poate să reînvie şi ideea paradoxală că, atunci când cineva iubit nu 
mai este, când absenţa lui e definitivă, abia în acel moment, acel „cineva” 
reîncepe să trăiască în noi, să se reîntrupeze şi să reînvie, şi abia atunci va 
începe suferinţa noastră, fiindcă pe paradoxul acesta deplin e clădită însăşi 
drama celui ce iubeşte şi nu poate da uitării iubirea, chiar şi când ea este de 
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mult defunctă. Din adâncul de umbră al eului, mereu izbucnesc strigăte, 
mereu luminează, electric, imaginea celei pierdute, într-atât de des, încât 
„Chipul meu a-nceput să îţi semene”, iar acesta (sinele, eul) nu se mai poate 
ascunde de Ea: „Eşti mereu...la capătul zilei,/ la capătul de neatins al fiecărei 
clipe...Tu/ reper fantomatic...” 

Epistole mi se pare a fi cea mai dramatică expunere lirică 
antedecembristă a poetului. Dramatică, în sens axial: acela al căutării, în 
imaginar, în gând, a unei iubiri nemuritoare, care, cu toată distanţa ei în 
timp, şi de când s-a consumat, cu toate incertitudinile legate de ea, nu poate 
ceda, nu poate dispărea, ba, dimpotrivă, face ravagii în planul profund al 
fiinţei suferinde, de astăzi, a eroului – poet. 

Epistole, mai din plin decât celelalte volume din Omul de cenuşă, se 
hrăneşte din multitudinea unor trăiri reale, înmagazinate într-un muzeu al 
memoriei afective, chiar dacă ele apar, apoi, mai rar, din planul imaginar al 
unor himere, în planul real al poeziei. Ceea ce dă fiinţă şi consistenţă 
discursului liric din Epistole este accentul unei fantastice ascuţimi a 
senzaţiei de suferinţă. Apropiindu-se de un veritabil tratat liric de 
suferologie, până la viscere.  

O suferinţă, totuşi, asumată, în cele din urmă, şi lucidă, rămasă însă 
prizonieră a disperării, dar sfârşind printr-o, totuşi, resemnare luminoasă. 
Aici, poetul atinge, în poezia sa, în unele pasaje, accente de sublim. De o 
puritate a durerii definitive. Expurgată de orice poză, ipocrizie sau indecenţă. 
O durere în dragoste şi după o dragoste, pierdută şi regăsită prin cotloanele 
memoriei, apoi iarăşi pierdută, cum rar s-a mai scris pe la noi, din deceniile 
de dinainte de 1989 şi până astăzi.  

Înainte de a se defini drept un mare, un original şi adânc poet religios, 
Eugen Dorcescu este, iată, un inegalabil poet al iubirii, al unui sentiment 
neperisabil, care înalţă fiinţa, spre slava celor mai elevate trepte atinse de ea, 
într-o lume a oamenilor, dar şi într-o lume a spaţiilor cereşti, unde marile 
sentimente umane pot fi înscrise şi pecetluite, şi ele, poate, în eternitate. 

 
IV. Cronică semnifică actul întâi al piesei lirice care rupe definitiv 

tonul, substanţa ideatică şi viziunea poetului, faţă de poezia sa anterioară. 
Aici, tonul devine vehement, revoltat, încetinit doar de tenta melancoliei sau 
suferinţei, ori de ultragiul mediului social corupt, decăzut şi amorf. Filosofia 
cărţii, ca şi substanţa de idei sunt clădite pe un mecanism moral stoic, dar nu 
fără accente critice sociale teribile. Viziunea e grotescă. Acidă, de un 
naturalism profund. Privirea poetului surprinde, pretutindeni, decăderea 
fizică şi spirituală, nonsensul existenţei, într-o lume, şi ea, fără sens, fără ax, 
unde nimic nu mai rămâne imaculat: „Departe de esenţe vieţuim/ Asemeni 
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unor fiare ce se strâng/ În ţarcul lor nevolnic şi nătâng/ Rupându-se, urându-
se, mâncând...” Astfel accentele disperării ating cote paroxistice, într-o lume 
a demenţei, unde „Pacea vine şi dispare/ Şi vine iar, şi iarăşi mi se ia”, încât 
unicul deliciu al poetului rămâne supravieţuirea într-un leagăn al purităţii 
naturii, departe de „ranguri, strigăte, putere”. 

Carte a fugii de realul unei vieţi, văzute şi descoperite tentacular, 
coşmaresc şi stupid, Cronică este reflexul unei conştiinţe sagace, 
deznădăjduite, care şi-a pierdut iluziile faţă de ţelurile umanitare, şi care 
vâsleşte, solitar şi trist, pierzându-se în pacea spaţiilor celeste, sau a unei 
naturi paradisiace, unde solitudinea pare a fi singura stare pasabilă, şi 
stăpână, „ce te pătrunde lent, ca o lumină”. În aceste poeme, distanţarea 
fiinţei de fiinţă, ruperea omului de om sporesc şi mai intens singurătatea: 
„Privesc şi înainte şi-napoi/ În lumea mai pustie ca oricând./ Acum, când 
nesfârşit de singur sunt...”; „...Departe de mulţimea infernală/ Pe care n-o 
învălui cu sarcasm,/ Ci c-o iubire calmă, glacială”. 

Vehemenţa numirii racilelor şi răului uman, într-o lume trivială, 
atinge, adeseori, în Cronică, paroxismul, deoarece tot ce vede, tot ce simte 
în juru-i eroul liric este diavolesc, urât, blestemat, încât răul, ca şi damnarea 
omului nu mai par a putea fi alungate de nimic: „Vom trece deci prin 
purgatoriu toţi./ Nu poţi ieşi din Lege şi din Vreme”. Aşa încât vidul social, 
cel planetar şi cel lăuntric umplu totul: „Nimic nu-nsemni,/ Eşti pulbere şi 
scrum,/ O barcă veche-n larguri părăsită,/ Un vreasc în crâng, o urmă de 
copită,/ O floare ruptă şi-azvârlită-n drum...” 

Carte a unei crize de conştiinţă, de ideal, de credinţă, Cronică este, 
totuşi, şi o carte a revelaţiei credinţei, a descoperirii Atotputerniciei Divine. 
Omul revoltat al lui Dorcescu, din Cronică, nu este eroul solitar şi cinic până 
la absurd, ci insul căutărilor de sine, al căutării purităţii începuturilor. El este 
revoltat nu numai pe lumea, întoarsă pe dos şi impură, în care 
supravieţuieşte, ci pe însăşi decadenţa spirituală a acestui ev, orb, confuz şi 
mort pe dinăuntru, şi pe impuritatea omului – ateu, ieşit din starea sa de 
graţie primordială. Omul din Cronică este o făptură a vremelniciei, 
vulnerabilă, care sfruntează planeta lui dezlănţuită, căutându-şi rădăcinile 
pure ale firii. El este o fiinţă care, în mijlocul dezmăţului generalizat, tinde, 
încă, spre Absolutul Sfânt, spre starea inocenţei pierdute, paradisiace, din 
individ, primită, prin revelaţia divină, şi reîntoarsă la matcă, prin topirea ei 
în Marele Eu al „Celui Ascuns”. 

 
V. În Abaddon, tablourile vieţii, surprinse de poet, sunt marcate, în 

plus, faţă de cele din Cronică, de sentimentul urâtului, diformului, 
monstruosului. Stările tensionale ale sufletului sunt mai acutizate aici. Gata 
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de explozie. Imaginile oraşului se relevă mai apăsat groteşti, caricaturale, 
murdare – o murdărie nu numai la suprafaţa vieţii, ci şi una lăuntrică. Oraşul 
însuşi este un personaj rănit, suferind, plin de vâscozitate, de mizerii, dar şi 
de „Sângele mineralizat, spălat de ploi”. Pictura mediului, făcută în tuşe 
sumbre, capătă înfăţişări de o cruzime precum aceea a lui Goya din 
„Capricii”. Aici, oamenii sunt nişte „bipezi”, sau „oameni – câini”. Individul 
uman, degradat, „mârâie chiar/ nu vorbeşte, ci latră/ nu mustră, ci muşcă”, în 
el „câinele şi-a găsit, în sfârşit, servitorul”. Stratul sarcastic irumpe şi aici 
din plin, prezent şi în limbaj şi ca imagine de tablou, frate cu cinica 
descriere. Aici, până şi mila creştină şi compasiunea (ce persistau în 
Cronică) s-ar zice că dispar. Timpul curge inflexibil, cu nori întunecoşi, cu 
ploi ostile, interminabile, iar soarele, ca esenţă a vieţii terestre, chiar dacă 
mai luminează, este ca o „şarjă rece de fontă”, ce „curge pe blocuri, pe 
străzi”. Lumea aceasta a poetului este văzută glacial, este imundă, oamenii 
fojgăie, prin ea, ca şobolanii, totul, în jur, e fără speranţă, despiritualizat, 
impur şi pierdut, încât până şi „buchetul alb-violet de zambile/ tremură-n 
razele soarelui,/ în crepusculul primăvăraticei zile./ Au fost retezate în zori. 
Şi acuma,/ urmele morţii le urcă pe chipuri/ ca bruma”.  

Abaddon se constituie, spiritualiceşte vorbind, şi ca mesaj ideatic şi 
liric, drept un discurs asupra nimicirii, care se aplică, generalizat şi fără 
scăpare, tuturor, de la zidiri, la lucruri şi la sufletele omeneşti. Fiindcă toate, 
om şi materie, încap foarte bine sub pumnul pedepsei divine, spre a fi 
împinse, apoi, în hăul abisal al „marelui urât”. „Apocalipsa greţoasă”, 
autonimicirea, din interior, a omului, a naturii, a oraşului, a lumii, este 
evidenţiată şi marcată definitiv de cavalerii, „cei patru”, „ce ne mână din 
urmă”. Iar nimicirea se va face pretutindeni, fără alegere, indiferent de 
profesie, inteligenţă, rang, când  „Într-o clipă am devenit nişte umbre, nişte/ 
frunze, nişte aşchii de ramuri,/ învălmăşite în mareea imensă,/ în norii lăsaţi, 
ca nişte storuri, la geamuri”. 

Tonul, mai cu seamă, sprijinit de imaginile-cheie, de imprecaţiile 
puternice, este apăsător, fără urmă de înţelegere sau de scăpare pentru om, 
precum în adevărata Apocalipsă biblică, iar viziunea, interogaţiile poetului: 
„Unde-i trufia, unde-i puterea?” însoţesc, dramatic şi premonitor, momentul 
când totul va fi duşman al omului, chiar şi soarele, chiar şi apele, chiar şi 
strada, încăperile, blocul, troleibuzul, parcurile, vieţuitoarele şi...EUL, 
sufletul. Toate vor fi atinse de răul demonic, de „neagra lumină”, fiindcă 
„viitor nu există”, iar poetul nu are altă alegere decât să se afunde în „peştera 
sufletului”, să alerge, să uite: „să nu-mi mai aud/ eul empiric, trupesc, rămas 
la intrare...” 
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VI. Abaddon e chiar chipul urâţeniei depline, ale cărei tentacule 
cuprind om şi planetă, retezându-le elanurile, respiraţia, sinele, nimicindu-le, 
împingându-le, fără scăpare, în haosul universal, „Căci acesta-i secretul: nu 
noi dispărem,/ ci lumea dispare”. Nefericirea fiinţei poetului, până în final, e 
un „geamăt, un spasm,/ un strigăt mut, un jalnic isihasm”, deoarece duhul nu 
se poate, atât de uşor, rupe de trup, când, în juru-i, totul e pustiire, părăsire, 
ură şi moarte. Nu mai putem să ne legăm de nimic, nici de semeni, nici de 
spirit, nici de carte, fiindcă nimic nu mai există viu, decât Duhul 
dumnezeiesc, ce „picură-n suflet/ indicibila-i vlagă”, iar cele dimprejurul 
nostru vor fi uitate de toţi şi de toate, uitată gloria, uitată pana, uitat 
pergamentul, uitat scrisul – poetul, solitar, rămânând, în zorile reci ale 
pământului deşert, să privească, din prag, doar cum „Domnul străbate 
poiana”. Retragerea, în solitudinea şi disperarea eului, din finalul volumului, 
în care poetul nu-şi mai revendică nici măcar ispititoarea sa bucurie de-o 
viaţă: scrisul, gloria, pana – adică nimic din vechea lui avere, este chiar 
acceptarea zădărniciei şi a deşertăciunii, în faţa dezastrului planetar şi uman, 
şi acceptarea smerită a venirii Domnului, venire şi minune sfântă, care vor fi 
şi singura împlinire benefică şi triumfală a omului, dar şi singura lui salvare 
din moarte. 

 
VII. În Exodul, teme predilecte vor fi exilul şi autoexilul în propria 

ţară. Uneltirile omeneşti împotriva omului, a ţării, a pământului, a valorilor 
spirituale. Aici, tonul pamfletar, satira socială sunt mult mai pregnante decât 
în volumele anterioare. Aici, însuşi eroul liric invocă un Dumnezeu 
răzbunător. Totul porneşte, în aceste acuze, generalizate, de la decăderea 
care a luat în stăpânire natură, ţară, sat, oraş, întreaga cuprindere socială. 
Imprecaţiile şi accentele de rugăciune se întrepătrund. Dar poezia atinge, ca 
şi înainte, treptele teribilului sfârşit al planetei şi al sinelui uman. Toate 
intersectate de dorinţa făpturii de a trece într-o altă sferă, celestă, spirituală, 
ca într-un testament liric, străbătut de regrete şi îndoieli: „Tot ce-am fost şi-
am/ trăit,/ tot ce sunt e, de fapt, un/ regret nesfârşit./ Nici nu ştiu ce-am 
pierdut./ Ce-am/ dorit./ Doar atât că nu-l am. Că-a pierit./ Dacă-n moarte se 
află, pentru ce-am mai venit?/ De ce sânger şi umblu sub/ tăiosul zenit?/ 
Cineva a greşit? M-a minţit?” 

Ca şi la Pillat, dar în alt veac, satul patriarhal, natura, frumuseţea ei 
perenă decad, pier. Rămân numai urme dureroase, anacronice, exasperate 
reminiscenţe ale vieţii de la ţară, consemnate contrastiv, dar fără idilism: 
„Şi-n mijloc – tu, căsuţă de la ţară,/ Strămoş defunct, care-a uitat să moară”. 
Aici, în Exodul, degradarea individuală şi colectivă sunt mai evidente. Toate 
straturile societăţii sunt atinse de demenţă, de minciună. Poezia este, astfel, 
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satiră, pamflet, fabulă, conduse de o privire ascuţită, vitriolantă, mânioasă. 
Exodul, prin duritatea mesajului, demolează sistemul mass-media, cultura 
subţirică, aproape iluzorie, superficialitatea mecanismelor propagandistice, 
încât poemele se preschimbă, pe neaşteptate, în rechizitorii la adresa celor 
care mint, denigrează şi înăbuşă spiritul creator, punând în locul lui banul, 
flecăreala, erzaţul cultural, dispreţul faţă de om şi de valorile lui spirituale. 
Cronică apăsat îndurerată şi critică a timpurilor de astăzi, văzute prin grila 
omului-artist, disgraţiat de societate, cu sufletul dezgustat de urdorile 
veacului, poezia din Exodul, chiar dacă mai pierde din rafinamentul 
imagistic şi din subtilitatea privirii estetice, se impune prin elanul pamfletar 
şi prin sentimentul durerii sincere, ascuţite, faţă de soarta ţării şi a omului 
care supravieţuieşte în ea. 

Trebuie spus, în final, că toată această decădere morală, politico-
socială şi umană este contemplată prin prisma insului lucid, dar religios, 
pentru care credinţa, ca şi patosul creştin rămân unica soluţie de a ieşi, din 
zarea urâtului, în lumina înţelegerii şi a speranţei. O lume, văzută şi trăită 
prin toţi porii, toate simţurile şi toată fiinţa gânditoare, de un scriitor 
însingurat, care are, însă, forţa necesară, eruptivă, să vadă, cutezător şi 
realist, întreaga încrengătură omenească bolnavă, care poate spune tuturor şi 
oricând: Adio!, şi care se poate îngropa definitiv în tăcerea revelatoare de 
adevăr, „în tainiţa izvorului ceresc”, într-o lume în care „sunt, am fost, eram/ 
Şi nici n-am bănuit că o ştiam”. 

 
VIII. Cronică, Abaddon, Exodul, acest Triptic, cu accente de 

testament poetic, dovedesc o unitate perfectă de viziune, discurs, atmosferă, 
mesaj ideatic, ton şi limbaj. Sub acoperământul lor, poetul respiră, larg şi 
sincer, sentimentele şi devoţiunea sa faţă de un ideal, dar şi apăsările şi 
reţinerile unei conştiinţe vulnerabile, atinsă de răul uman şi planetar al 
timpului.  

Lapidare, învăpăiate, dure, scrise cu înflăcărarea unui stilist 
triumfător, profund critice, sumbre, pe alocuri, dar superbe în înfăţişarea şi 
în adâncul lor de umbră şi lumină, poemele din „Triptic” aduc, la mai bine 
de o sută de ani de la „Scrisorile” eminesciene, aceeaşi oglindă tremurată, 
tragică şi satirică, a societăţii şi omului „recent”, într-un ton de biciuire 
pamfletară, dar dintr-un unghi mult mai întunecat, şi religios, decât cel al 
poetului nostru naţional. 

Poet interesant şi prestigios înainte de 1989, dar devenit, după 
Revoluţie, cu adevărat un mare poet social şi religios, Eugen Dorcescu va 
isca, la timpul potrivit, cu siguranţă, aprige discuţii şi polemici. Ştiu că, peste 
ele, ca peste toate ale vieţii valuri, poetul va rămâne, însă, intangibil, cu 
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surâsul său enigmatic pe buze, afabil ca întotdeauna, ducându-şi înainte, cu 
sfială şi neclintită reculegere, povara propriei conştiinţe, ca şi pe cea a 
propriei poezii, până la lumina sfântă a împlinirii sale spirituale, de la 
marginile nopţii. Acolo unde ne aşteaptă, pe fiecare, judecata istoriei 
oamenilor, dar şi marea judecată divină, în faţa căreia nu vom putea fi decât 
plecaţi şi smeriţi. Aşa cum o cere Domnul. 
 
                                               * * * 
 

Elegiile lui Eugen Dorcescu, carte apărută în 2003, la un an, deci, 
după admirabilul volum Omul de cenuşă, se dovedesc a fi un corolar şi o 
încununare a întregii sale creaţii de până astăzi. Elegiile se constituie, de 
altfel, ca un singur şi cuprinzător poem, unitar ca ton, meditaţie, stil, dar 
structurat într-o compoziţie rapsodică, din 60 de episoade (poeme!), câţi ani 
număra poetul, în 2002, când finaliza volumul. În Elegii, biografia reală, 
pământeană, a vieţii de fiecare zi a eroului, Bătrânul narator, se împleteşte cu 
biografia ascunsă a conştiinţei, un alter-ego al creatorului, cu reveriile ultime 
ale sufletului şi cu rarele proiecţii ale unui trecut ce abia mai palpită sub 
pojghiţa îngheţată, aproape moartă, a existenţei. Poemele acestea, care par a 
fi un ultim adio spus vieţii, un cântec de lebădă, abia respirând, se dovedesc 
a fi o disecţie crudă, pe viu, a unui sine uman, torturat de singurătate, 
repulsie şi întristare faţă de universul înconjurător şi faţă de universul său 
lăuntric. 

Dacă, în Omul de cenuşă, sentimentul eclesiastic al deşertăciunii 
părea definit, el referindu-se doar la nimicnicia şi inutilitatea existenţei, dar 
şi afurisind această existenţă, aici, în Elegii, eroul liric părăseşte definitiv 
lumea-lume, se leapădă de ea şi o parcurge doar, privind impasibil la 
scurgerea timpului, fără regrete, aşteptând ce? Aşteptând numai trecerea sa 
trupească, arderea sa, desprinderea sa de materia grea, sursă a suferinţei şi a 
păcatului, tinzând spre fiinţa de lumină a unei “singure sărbători/ un cântec 
ce leagă trup, suflet şi cosmos/ într-un imn adresat solidarităţii astrale”. 

Acest mare poem al fiinţei şi al crizei sale de ideal, dar şi al trecerii 
printr-o lume ostilă, necruţătoare şi orfană de simţăminte, mi se pare a fi una 
dintre cele mai tragice înfăţişări lirice, pătrunsă de o uriaşă morbideţe, din 
întreaga poezie postdecembristă. A trăi în trup, dar a nu mai avea nevoie de 
trup, a trăi în nimeni şi pentru nimeni, a trăi, semiamnezic, în curgerea 
zilelor fericite sau nefericite, a trăi doar într-o existenţă virtuală, ca şi într-un 
oraş mort, unde totul adie “a descompunere,/ a putrezire”, a trăi într-o 
angoasă continuă, printre “obiecte, fiinţe, gânduri”, pe care nu le mai iei în 
seamă, a trăi drama şi comedia, ca un spectator care nu mai ia parte la piesă, 
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a străbate un spaţiu, un topos, de care nu te mai leagă nimic, este una cu a 
supravieţui, este una cu a nu mai exista pentru nimeni, niciodată. 

Disecţia aceasta necruţătoare a conştiinţei se face pe viu şi cu arme 
redutabile, extraordinar de penetrante şi de lucide, şi extrem de dureroase. 
Elegiile devin, astfel, nu numai poeme ale plângerii şi ale durerii, dar şi ale 
stingerii unui eu muribund, care îşi “cunoaşte momentul când el a încetat să 
existe”, fiind, astfel, ca topos, tonalitate şi atmosferă a unui asfinţit de ev, 
foarte apropiate de elegiile bacoviene. 

Poezie a suferinţei, care rezidă între memoria păcatului trăit cândva şi 
regretul fără sfârşit după starea de graţie, Elegiile lui Eugen Dorcescu sunt 
nişte ultime ziceri şi ultime judecăţi ale neîmpăcării unui sine uman 
ultragiat, care îşi mai caută, cu cele din urmă forţe, sufletul pierdut, « de azi 
şi de ieri », pe care el, Bătrânul erou,  « îl tot caută şi i se pare că uneori e pe 
cale să-l întâlnească ». Tragismul copleşitor al acestei lirici izvorăşte şi din 
faptul că întâlnirea între sinele uman al Bătrânului şi sufletul divin nu are 
încă loc, deoarece omul-erou recade mereu « în cadrele trupului ca într-o 
armură, rece, dureroasă, străină ». În scotocirea aceasta disperată după 
sufletul său stă toată măreţia Bătrânului şi toată gravitatea tragică a 
discursului poetic. Discurs, zicem noi, atât de paradoxal în sine, dar şi atât de 
direct şi leal în sine, câtă vreme poetul ştie bine, ca şi eroul său, că el « cu 
sufletul se află pretutindeni/ şi-oricând,/ cu trupul nu-i nicicând şi/ 
niciunde ». 

_____________ 
*Prefaţă la volumul Moartea tatălui, Editura Marineasa, Timişoara, 2005. Textul 

a  mai apărut în „Caligraf”, 8/ 2004; „Orient latin”, 1–2–3–4/ 2005; secvenţa referitoare 
la volumul Elegii, Editura Mirton, Timişoara, 2003, a fost publicată, iniţial, în  „Paralela 
45”, Timişoara, 3 iunie 2003. 

 
 
                                                    * 
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VULTURUL  NOPŢII 
 

I. Nimeni nu avea să prevadă, din creaţia anilor  ’70 – ’80, a poetului 
Eugen Dorcescu, cum va să devină lirica sa de astăzi, nici saltul său uriaş de 
destin, dintre omul şi arta sa, de dinainte de Revoluţia din  ’89, şi omul şi 
creaţia sa poetică religioasă de acum. 

Vreme de două decenii, poetul, riguros şi stăpân pe sine şi pe arta sa, 
abordase teme lirice ale unei mitologii personale, tinzând la o spiritualizare 
hieratică a textului şi la sonuri de o fragedă puritate, de sorginte clasicistă. El 
era, pe atunci, bardul fascinat de limpezimile stilului, de armoniile interioare 
ale versului, de noutatea sărbătorească a metaforei, în care consunau stranii 
efluvii parnasiene, dar şi elanuri romantice şi nostalgiile unui ethos 
mediteranean. Poetul îşi proiecta, încă, pe atunci, un cosmos elegiac, plin de 
misterul marin şi de mitologiile solare ale unui timp misterios şi revolut, în 
care el îşi implanta visul de puritate, propriul său exil, dar şi fascinaţia unui 
Eros exuberant. Toate aceste aspiraţii, teme, reflecţii au captivat interesul 
poetului şi au umplut, în mod fericit, imaginaţia şi volumele sale prime, 
începând cu anul 1972, prin Pax magna, şi continuând cu Desen în galben, 
Arhitectura visului, Culegătorul de alge, dar, mai cu seamă, cu Epistole, 
prin care poetul se despărţea definitiv de atracţia trecutului său liric, la finele 
anului ’89, şi irumpea, prin volumele Psalmii, Cronică, Abaddon şi Exodul, 
într-un pas liric novator şi într-un salt ideatic gigant, printr-un efort de nouă 
gândire poetică şi o nouă filosofie decisivă, care-l proiectau pe linia unor 
tendinţe poetice vizionare, acelea ale poeziei creştine, şi spre episoadele 
biblice, pe de-o parte, iar, pe de alta, spre spaţiul dramatic personal al Eului 
uman, şi social, dar şi spre conflictul ireconciliabil dintre răul demonic 
universal, cu repercusiuni în societatea umană a timpului, şi puterea divină, 
singura forţă oponentă, care-l putea stăvili.  

Noul om, noul erou liric, dar şi noul Eu al poetului, reprezentant şi 
simbol al spiritului credinţei, din noile sale volume, se năştea, el însuşi, din 
impasul neliniştitor şi din conflictul acesta uriaş şi iremediabil, dintre 
puterile demonice ale răului universal, pe de-o parte, şi sublimitatea divină, 
care i se împotrivea şi îl stăvilea, pe de altă parte. 

Împotrivirea lăuntrică, a Sinelui poetic, se face, de acum înainte, de 
poetul nostru, tot timpul, prin acţiunea lirică de luptător acerb, contra 
pervertirii omului timpului nostru, de către puterile întunericului dinafară. 
Şi, în această împotrivire, a eroului său şi a liricii sale, poetul se postează 
între zbucium şi lupta deschisă cu angoasa, cu păcatul lumesc şi desluşirea 
curăţiei sufleteşti, luându-şi, mereu, de partea sa, limpezimea credinţei, 
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extazul mistic, devoţiunea pentru divin şi veneraţia, fără de sfârşit, a omului 
mic şi învins, prin prosternarea sa la picioarele celestei puteri dumnezeieşti. 

 
II. Acest erou, care colindă prin poezia lui Eugen Dorcescu, ataşat 

unor tendinţe religioase, atins de angoasă sau deriziunile vieţii, de 
absurditatea ei şi de mâlul terestru, care ne trage spre pustiul întunecat 
dinăuntru, poate, totuşi, aspira, într-un viitor, la eliberarea sa spirituală, din 
labele demoniei universale, el se va putea regăsi, până la urmă, sub raza 
ocrotitoare divină. Dar numai prin devoţiune şi veneraţie faţă de sublimul 
divin, decide poetul, şi spiritul tutelar universal; numai prin pocăinţă, 
umilinţă şi purificare, în această tragică luptă, dusă pe câmpiile universului, 
dintre ceea ce impune Pământul şi ceea ce exprimă Cerul; numai prin 
victoria definitivă a Spiritului universal se poate atinge zona eterată a 
fericirii, a ţelului final şi a libertăţii noastre intime sufleteşti. Dar, până 
acolo, eroul liric, alter-egoul poetului, ca şi pământeanul om au de străbătut 
cărări spinoase, ale păcatului, recunoscut a fi în floare, dar şi zonele impure 
ale urgiilor veacului, din care numai cei aleşi, puţini, demni şi bravi, 
înveşmântaţi în mantiile binefacerilor şi proniei divine, vor mai putea ieşi 
învingători, nepătaţi şi liberi. 

 
III. Ivit, în lirica românească, cu aproape două decenii în urmă, după 

Revoluţia sângeroasă din ’89, ivit, parcă, peste un mediu ostil, răvăşit şi 
neliniştit, încă într-o dură prefacere interioară, ivit la un mod straniu, fără să-
l fi aşteptat, parcă, nimenea, răbufnind, după acea Revoluţie, ca dintr-o 
generaţie necunoscută şi spontanee, poetul a erupt şi şi-a croit singur cărarea. 
Şi-a zidit, tot singur, temelia noii sale gândiri şi filosofii creatoare creştine. 
Şi a mers, tot singur, înainte, fără greş, vizionar şi misionar, având, parcă, în 
el, ceva din patetismul luminat şi profetic al lui Octavian Goga, chiar dacă în 
alt plan şi în alt veac, al profunzimii religiosului şi al simbolisticii creştine 
creatoare româneşti.  

Amplele şi neliniştitoarele sale poeme evocă fie societatea, în 
întregimea ei, dar şi convulsiile acesteia, fie omul, îngenuncheat de un destin 
nemilos, pierdut într-o lume ostilă, fie eroul solitar, în căutarea credinţei 
sale, în lupta cu sinele său angoasat, şi, toate acestea: societate, omul social 
şi fiinţa lăuntrică a eroului, toate sunt puse, de către poet, într-o lumină 
aspră, într-o viziune necruţătoare, bulversantă, tragică, fără de ieşire şi fără 
de iertare, ca într-un ceas ultim al Armaghedonului, căzut peste întreaga 
omenire, pe neaşteptate. Instinctul mesianic face, din unele poeme ale 
poetului, veritabile manifeste patetice  şi politice, tinzând la dezvăluirea 
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demoniei şi furiei generalizate ale răului, într-o lume intrată în panică, în 
impas şi în disoluţie. 

 
IV. Ceea ce devine însă uimitor şi frapant, în lirica aceasta novatoare a 

lui Dorcescu, porneşte de la faptul că, în peisajul tradiţional al liricii 
româneşti, ca şi în cel modern, al poeziei religioase, această lirică a sa nu se 
înscrie ca o creaţie a unui umil urmaş al celor dinainte, ci se impune ca o 
voce, prea puţin cunoscută până azi, dar nouă, novatoare şi demnă. O voce 
singulară. Care nu e atinsă nici de ortodoxismul religios al lui Nichifor 
Crainic sau Vasile Voiculescu, nici de atmosfera poeziei religioase de 
sorginte carcerală, a lui Radu Gyr, dar nici măcar de influenţele lui Lucian 
Blaga sau Ioan Alexandru, contemporanul său. Poemele creştine ale acelor 
poeţi interbelici, cu imaginea Magilor, exploatată frecvent, sau a Îngerilor de 
tot felul, tratarea lirică a lui Iisus, umblând pe ape, sau Moartea lui Iisus etc. 
etc., toate convenţiile religioase, prezenţele dese şi graţioase ale unor apariţii 
de îngeraşi sau magi, care umpleau poemele epocii, iconografia timpului 
vechi creştin, idilismul de epocă, picturalitatea şi decorativismul acelei 
poezii, prea frumoase şi cam prea apăsat idilizante, toate acestea nu au nimic 
de-a face cu misterul unor viziuni tragice tulburătoare creştine, dar şi cu 
accentele sociale teribile ale poetului nostru, acelea ale înaintaşilor săi fiind 
lipsite de suflul apocaliptic şi catastrofic al interiorităţii poeziei religioase a 
poetului nostru de azi. Nici măcar panteismul blagian, înaintând spre mitul 
creştin ortodox şi înscrierea meditaţiei poetului din Lancrăm în universal, 
nici sărbătorile câmpeneşti ale aceluia, care trec, apoi, în nostalgii, nici 
miracolele, surprinse liric, ce cuprind natura blagiană, într-un gen de 
misticism agrest, nici acestea nu au avut urmări şi influenţe asupra liricii 
tragice şi vehement sociale-acide a lui Eugen Dorcescu. În lirica acestuia, nu 
este vorba doar de o spiritualizare şi de un firesc dor de paradis, cu un iz şi 
un ton vetust ancestral şi agrest, la Dorcescu, nu este doar simplul dor de 
natură, ci este chiar boala fiinţei, cuprinzând, în întregime, ca un rug încins, 
pe om şi pe poet, într-o ardere  profund spiritualizată, şi suferindă, şi 
sacrificială, pentru pacea sa interioară şi pentru dorinţa sa de desăvârşire şi 
descătuşare de zona prăbuşirilor terestre, fixându-se, ideal, spre aspiraţii, de-
acum încolo, paradisiace. 

 
V. Nici chiar în lirica unor confraţi de generaţie, în genere, preoţi – 

poeţi notorii, creatori originali, din generaţiile ’70 – ‘80, apăruţi după 
Revoluţia din ’89, nici în aceştia poetul nu-şi află congeneri. Căci ghidul 
poeziei sale, influenţele, atingerile, dorinţele şi chemările, toate-toate îi vin 
pe calea undelor creştine native, din chiar doctrina directă a desăvârşirii 
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creştine. De unde poetul deprinde noutatea şi captează izvorul curat, dar şi 
lecţia dintâi şi definitivă a liricii sale. Din textele străluminate ale 
Evangheliilor. Din creştinismul pur al lui Iisus. Care nu ne pretinde doar să 
credem. Şi atât. Creştinismul nu e doar o credinţă a intimităţii noastre, care 
se exprimă direct, sau printr-o morală, ci creştinismul este chiar o atitudine 
spirituală netă. Forma cea mai coerentă şi mai înaltă, şi vibrantă, a aplicării 
Evangheliilor. Şi care se opune unor principii reci şi savante, fundamentate 
pe cine ştie ce texte hieratice şi dificile. Creştinismul e o religie a inimii. De 
o simplicitate şi directitate dumnezeiască. O religie a celor mulţi şi anonimi, 
slabi şi învinşi. Şi, chiar dacă un Nietzsche, după ateul Marx, numea 
creştinismul  « o religie de sclavi şi umili », care se refugiază în starea de 
supuşi ai milei, totuşi, adepţii creştinismului au iubit etern martiriul, 
suferinţa, umilinţa, deoarece ei au ştiut, dintru începuturi, că trupul este, 
oricum, doar pământ pierdut şi cenuşă risipită în vânt, şi ţărână 
sfărâmicioasă de sub tălpi, şi că, nu numai pentru ei, oamenii de jos, dar 
chiar şi pentru capete de filosofi, precum un Bergson, el, creştinismul, a 
redat umanităţii, faţă de alte religii, noile valori eterne ale carităţii şi ale 
iubirii de aproapele. Şi că, oricum, o filosofie nu este creştină numai fiindcă 
ea discută asupra creştinismului, ci ea caută să-l justifice, deoarece acea 
filosofie creştină meditează şi discută despre creştinism, în numele 
întemeietorului ei, Iisus Hristos. În fond, cine era şi ce voia Iisus? El se ivise 
dintr-un loc anonim al Galileii, pietros şi cărămiziu, cu aerul său deşertic, 
oază între dealuri, lacuri, livezi cu măslini şi smochini. Un loc modest. Mai 
degrabă trist şi nostalgic. Ca atâtea altele ale lumii acesteia. De unde, El se 
cerea să-şi urmeze calea arătată de Tatăl Său. Să predice. Să fie o pildă. Să 
cunoască omul locurilor. Şi slăbiciunile lui. Să-l lumineze. Să-i atingă 
sensibilitatea. Să-l schimbe. Să-l îndatoreze. Şi, mai ales, să-i mişte sufletul 
spre o altă lume. Acolo, la sufletul uman, trebuia să lucreze Iisus. El nu 
putea fi decât un idealist. Un formator de oameni. Formator de destine. Să-i 
determine pe semeni să renunţe la averile lor. Să-l urmeze pe El. Câţi însă îl 
vor urma? Nu se ştie. Nu se va şti decât mai târziu. După moartea şi Învierea 
sa. El voise, deci, doar sufletul oamenilor. Prin aceasta, Iisus îi elibera. Îi 
lega, nu de pământ, ci de cer. Va putea El birui puterea vremii? Pe farisei? 
Banul? Rangurile? Nu avea decât puterea inimii Lui. Şi pe a Tatălui Său. Ce 
tânăr splendid trebuie să fi fost El! Cu ochi mari şi limpezi. Direcţi. Cu 
chipul liniştit. Cu mila lui uriaşă faţă de oamenii sărmani şi osteniţi care-l 
urmau şi pe care El trebuia să-i hrănească în drumurile sale. Când aceia îi 
cereau să-i vindece de o boală, El nu se da îndărăt. Ridica ochii spre cer. Se 
ruga Tatălui. Se apropia de cel chinuit de dureri şi-l vindeca. Atunci când îl 
întrebau, bieţii de oameni, timoraţi, dar şi încrezători, despre Împărăţia lui 
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Dumnezeu, despre care El, Iisus, le vorbea, în pilde, El le spunea că ea, 
Împărăţia, este chiar acolo, cu ei, este chiar în sufletele lor, însetate de 
fericirea ce are să vină, nu peste mult timp, asupra lor.  

Dar Credinţa Lui era atât de absolută, de inflexibilă, ca viaţa, ca 
moartea. Ea nu putea fi discutată. Ci doar acceptată. Sau respinsă. Credea, cu 
ardoarea Fiului divin, în acea Împărăţie ideală. Unde sufletul omenesc, 
schimbat din temelii, avea să fie stăpân.  

Iisus a fost şi a rămas la rădăcina credinţei noastre, deoarece El a pus 
stăpânire, cândva, pe inima noastră a tuturora. Şi acea iubire, încă, nu s-a 
stins din noi. Ba ea a străbătut prin secole, arzând, până la noi. Iisus a 
instaurat, în lumea noastră, solaritatea sărbătorească a idealului, pe care l-a 
purtat în sine, ca Fiu al Cerului: iubirea de celălalt, nu de sine. 

El a purtat, în sine, mai cu seamă, existenţa unei vieţi virtuoase, din 
care s-au izgonit fărădelegile între creştini şi s-au instaurat dorul şi măreţia 
sfinţeniei universale. El, om şi Dumnezeu, a luptat cu greul, ca şi noi. 
Cugetul său a fost şi el ispitit, dar El a refuzat, magnific, ispitele şi păcatul, 
călcând pe ele. Noi nici nu vom putea pătrunde, vreodată, doar din Sfintele 
Evanghelii, scrise după El, dumnezeieştile sale însuşiri, adunate sau pierdute 
de memoria Scripturilor. Inima Lui a ars ca un rug perpetuu, aprins 
deasupra noastră, ca şi icoana perfectă a atitudinii sale umane şi divine, faţă 
de misterul credinţei. Voinţa sa uriaşă a putut capta, la timpul său, voinţele 
celor din jurul său. Iar, după stingerea şi Înălţarea Sa la cer şi la Tatăl, a 
captat voinţa omenirii întregi. Cultul pentru Iisus nu este doar cultul lacrimii, 
ci, de la El încoace, fiecare inimă adoră şi slăveşte exemplul său fierbinte, 
întemeietor, care suia, pe frontispiciul înalt al cerului, semnul sublim – al 
Fiului Unic, venit să avertizeze lumea, s-o lumineze, s-o iubească şi s-o 
schimbe, cu tăria de diamant a dragostei sale imense faţă de om. 

Filosofia creştină, a iubirii, a milei, a purităţii, pe care o abordează, 
direct, profund şi fără greş, poetul Eugen Dorcescu, ca şi poezia sa, 
exprimată pe temele acesteia, poartă specificul şi eternitatea unei gândiri 
speciale, rigorile şi originalitatea ei frapantă şi acel simţământ veşnic care ne 
inspiră şi în jurul căruia se desluşesc şi se despică adevărurile şi miracolele 
acestei credinţe, adusă de Iisus pe Terra. Căci numai creştinismul 
evanghelic, prin simplitatea sa mişcătoare, se poate defini ca o filosofie a 
autocunoaşterii noastre,  mult mai mult decât conţinutul unor afirmaţii care 
ne trimit la fraze pompoase şi fără şir, comunicate de la amvon sau de la 
vreo tribună, cuvinte înşirate şi conforme unor dogme, sterpe de conţinutul 
religios, atingător şi blând-cuceritor, al Celui care a trăit, pe viu, prin spiritul 
şi sângele său, practica creştină, prima practică creştină întemeietoare. Aşa 
cum glosa şi Immanuel Kant, chiar dacă credinţa poate desemna, pentru noi, 
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ca oameni, două atitudini: fie una simplă, fie una acut sentimentală, filosofic 
vorbind, problema credinţei este cu totul alta  - este problema eternă a valorii 
sale intrinseci, a puterii sale de convingere. 

 
VI. Poate că de aici pornesc şi rădăcinile liricii creştine a lui Eugen 

Dorcescu. De la originile profund biblice. Mai cu seamă la un poet care şi-a 
extins harul, mai întâi, înspre traducerea fără greş, de o frumuseţe şi 
limpezime hieratică, din textele alese ale Psalmilor. Deci, de la rădăcini, 
care pornesc din tradiţionalismul poetic românesc şi biblic, spre zicerile şi 
sursele directe ale Testamentului Nou şi Vechi, şi spre gânditorii şi ziditorii 
creştini, precum Sfântul Augustin, sau gânditorii moderni, Sören 
Kierkegaard, Gabriel Marcel, ba chiar şi spre filosofia existenţialismului 
francez, în speţă spre Albert Camus. 

Astfel, prin gândirea augustiniană şi trăirea sfântului, poetul poposeşte 
la viziunea acestuia asupra omului, pierdut în păcat, dar salvat prin graţia 
divină. În aproape toate volumele sale postdecembriste, Dorcescu atinge 
acest dureros sentiment al pierzaniei făpturii umane, prinse în iadul păcatului 
generalizat. Dacă gândirea augustiniană se revendică de la ideea că, în 
adâncul omenesc, în sinele nostru lăuntric, există o prezenţă mult mai activă 
şi mai profundă decât a eului nostru, există prezenţa divină, se observă cum, 
şi în lirica creştină a poetului nostru, se întrepătrund, permanent şi vizibil, 
prezenţa divină, dominatoare, cu eul neputincios şi angoasat al omului. Se 
mai regăsesc, în aceeaşi lirică, precum în textele augustiniene, teme ale 
cunoaşterii umane, fundamentate pe iubirea de semeni şi pe memoria ce 
culminează cu prezenţa lui Dumnezeu în noi, zidit în noi. Ca şi Sfântul 
Augustin, poetul nu meditează doar asupra Naturii pure, pe care el o ia drept 
o amică şi o vatră tradiţională, eternă şi consolatoare, ci meditează asupra 
profunzimii şi neliniştii noastre sufleteşti, în care se reflectă şi natura 
binefăcătoare, şi ispita unor clipe nostalgice, revelatoare, dar se reflectă şi 
urâtul, gândul care perverteşte, însă şi înfrumuseţează, locul fermecat al 
visului omenesc, prin frumuseţea sa ideală şi divină. 

Direct, prin textele filosofice ale lui Sören Kierkegaard, sau, indirect, 
prin interferenţe colaterale, trăirea, ca şi analiza angoasei, reflecţiile asupra 
ei, ca şi tratarea, în lirica sa, a destinului frânt al fiinţei, pusă în faţa 
divinităţii, se presimt, fie prin vicisitudinile propriei vieţi, fie prin accentele 
filosofice ale lui Kierkegaard, transpuse, apoi, liric şi personal, în propria 
creaţie a poetului român. De asemenea, e posibil ca, aidoma filosofului 
danez, la care disperarea adâncă a fost resimţită, de acela, ca făcând parte 
din chiar inteligenţa sa umană, şi poetul român să-şi fi făcut, din propria-i 
suferinţă atroce, o consolare şi o bucurie a spiritului, cercetat în profunzimea 
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vieţii sale creatoare. Tot ca la filosoful danez, descoperim, şi în poezia lui 
Dorcescu, alternanţele unor exaltări şi energii extraordinare, ca şi vehemenţa 
critică, revărsată asupra unor evenimente sociale, după care au urmat lungi 
căderi în stări nostalgice, de apatie sau de tăceri, şi intervaluri moarte, 
deşerturi ale indiferenţei faţă de mediu şi societate. Tot ca pentru Sören 
Kierkegaard, angoasa, disperarea, această maladie mortală, se dovedeşte, şi 
pentru poetul român, de o importanţă uriaşă. Şi e posibil ca, în această 
suferinţă, să detectăm şi clipa în care poetul a luat calea filosofiei şi 
conduitei moralei creştine, care l-ar fi putut calma – vindeca, precum pe 
nordicul filosof existenţialist, de angoasă, de frica de existenţă. Căci, tot ca 
filosoful danez, poetul român se simte nu numai un bard al religiozităţii 
depline, dar şi un martor şi un gânditor al ei, oglindindu-se, om şi poet, în 
apele clătinate şi încenuşate ale timpului de azi, fiind preocupat, tot precum 
Kierkegaard, nu atât de probleme filosofice generale ale universului 
înconjurător, cât de sufletul uman şi de tragica solitudine umană. 

Din opera filosofului francez Gabriel Marcel, regăsim, adesea, 
presărate, fulgurant, şi în lirica poetului nostru, unele reflecţii care au, ca 
punct de pornire, raporturile noastre umane cu fidelitatea. Ca şi pentru 
gânditorul francez, şi pentru Eugen Dorcescu, setea de iubire faţă de celălalt, 
care se exprimă prin fidelitatea faţă de acela, devine, şi pentru poet, o 
noţiune fundamentală, dar şi o noţiune morală de bază, pentru noi înşine. 
Noţiune care ne leagă de Metafizic şi, în cele din urmă, ne şi trimite spre 
sfera divinului. 

Rodnice au devenit, de asemenea, pentru Eugen Dorcescu, chiar şi 
unele idei şi meditaţii ale filosofiei existenţialiste franceze, în speţă, ale lui 
Albert Camus. Astfel, din ideea neputinţei inteligenţei noastre de-a conduce 
destinele societăţii, şi evenimentele lumii, din caracterul inevitabil al morţii, 
componente fundamentale ale filosofiei absurdului camusian, poetul alege, 
totuşi, registrul patetic al scriitorului francez, simbolistica sa asupra condiţiei 
umane, dar, mai ales, alege viziunea seninătăţii sufleteşti a lui Albert Camus. 
Seninătate şi forţă morală în faţa agresivităţii şi absurdului existenţei, ca şi 
încrederea omului camusian în el însuşi şi în dorinţa sa de a promova 
valorile morale şi spirituale cele mai înalte cu putinţă, ale fiinţei, cum ar fi, 
după Camus, bunătatea, curajul, demnitatea, libertatea, înscrise pe 
firmamentul gândirii ilustrului scriitor şi gânditor francez.  

Însă, în moralitatea creştină, crede poetul român, chiar atunci când 
omul şi umanitatea întreagă ar străbate şi ar trăi într-un gol istoric, aşa cum 
socoteşte eroul camusian, gol deschis între naşterea şi moartea fiecărui om, 
acest gol, în filosofia creştină, este umplut de ideea nemuririi sufletului 
omenesc. Aşa încât, chiar dacă omul creştin trăieşte pe pământ în frustrare, 
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în  « jale şi înstrăinare », aidoma personajelor camusiene, acest om creştin 
nu trăieşte, în schimb, în indiferenţă, în refuzul de-a participa la viaţa 
celorlalţi şi nici nu îşi închipuie, ca personajul camusian, că, o dată trecut din 
lumea viilor, în spaţiile morţii, el nu mai reprezintă nimic. Dimpotrivă, omul 
creştin, în viziunea poetului, chiar negându-şi evidenţa, negându-se pe sine, 
pentru păcatele sale,  nu afirmă că « infernul sunt ceilalţi », ci crede în 
« zborul sufletului », în eternitatea lui, chiar dacă « repetata cădere în trup » 
este adevăratul său infern. Dar el, eroul lui Dorcescu, totuşi, crede, faţă de 
eroul absurd camusian, că ceea ce rămâne divin, în om, după trecerea sa din 
spaţiul pământean, spre spaţiul ceresc, este matricea sa nemuritoare, şi este 
suflarea misterioasă a sufletului şi reîntoarcerea sa iluminată spre sursa 
divină, de unde, cândva, el, sufletul, a purces şi unde, la ceasul sortit, va 
reveni. 

 
VII. La începutul lui noiembrie 2007, Eugen Dorcescu scotea de sub 

tipar, la o editură ajunsă, în câţiva ani buni, o instituţie notabilă, numindu-se  
ea Editura Marineasa, scotea, deci, un volum nou de poeme, pe nume  În 
Piaţa Centrală. O operă densă, străbătută, ca şi alte două volume dinainte, 
Elegii  şi Moartea tatălui, de un ax filosofic, de un Trivium, ca să zicem aşa. 
Care semnifică punctul nodal, unde se întretaie trei drumuri: Puterea divină, 
Puterea sufletului omenesc, Puterea răului, a demoniei oarbe a sufletelor 
mulţimii rătăcite, din oricare Piaţă Centrală a lumii, unde acea a treia putere 
demonică încearcă să-şi exercite presiunea asupra sufletului divin şi etern al 
omului. 

O dată cu apariţia acestui volum de poeme, În Piaţa Centrală, se 
poate vorbi, în lirica lui Eugen Dorcescu, de o poezie de extracţie filosofică 
creştină, bine definită  reflexiv şi artistic, precum o evidenţiaseră, de altfel, şi 
celelalte volume, mai vechi, Elegii şi Moartea tatălui. Poemul recent, În 
Piaţa Centrală, pare a fi cel mai strâns, mai argumentat şi mai armonic 
structurat filosofic, prin tezele sale interne, şi prin discursul poetic, de un 
patos creştin arzător şi tragic, dintre toate volumele sale dinainte. Noul 
volum devine, Aici şi Acum, un gen de program spiritual de esenţă al 
poetului, la această oră. Şi un vârf, ca un munte alb, pentru întreaga sa 
ideologie creştină filosofică şi poetică. El atinge un nivel al dorinţelor sale 
creatoare, în sensul expresivităţii, al densităţii şi unităţii ideilor urmărite de 
poet. Şi al temelor puse în lumină, şi în dezbatere, traversate de filosofia 
unui nou existenţialism creştin, şi românesc, şi de o mărturie a credinţei 
autorului, a unui drum novator, pentru un poet şi un gânditor, contemporan 
cu noi, şi cu lumea spirituală românească de astăzi. 
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VIII. Ideea bazală a lungului poem (căci textul poate fi perceput şi ca 
un unic poem, segmentat, doar, prin cele trei momente), deci ideea bazală, 
de esenţă, este una de Crepuscul al fiinţei pământene, ajunsă în criză (dar nu 
de ideal religios, pe care ea, fiinţa, îl posedă şi îl recunoaşte), ci în criză de 
autoperfecţiune a sinelui, a Sufletului, care, atârnând de Trup, este, încă, 
incapabil de atingerea idealului de perfecţiune şi de vâslire spre divin şi, 
deci, spre atingerea sublimului, a idealităţii şi a splendorii cereşti. Din 
această criză de esenţă a perfecţiunii spirituale, se naşte întregul accent 
tragic al cărţii. Şi tot ea devine Baza, pentru multitudinea de stări, spiritual-
umane şi paradoxale ale eroului cărţii.  

Punctul de pornire şi de gândire al volumului pare a fi Ecclesiastul 
biblic. După care, omul, făptura sunt trecătoare şi, în urma lor, nu durează, 
etern, decât sufletul, care, şi acela, intră în dilemă şi derută, intră în disoluţie, 
suferă, disperă, sugerează poetul, sub influenţa nefastă a trupului 
neprietenos, « care-l aduce îndărăt, din zenit,/îl obligă a suferi şi a plânge/în 
abisul de carne, în mocirla de sânge ». 

Secţiunile sub care se desfăşoară, în planul interiorităţii, poemul, sunt 
trei la număr: I. Omul din oglindă, II. Sub cerul Pustiei şi  III. În Piaţa 
Centrală. Prima secţiune, Omul din oglindă, semnifică purtarea crucii 
personale şi calvarul sinelui, dus de către eroul liric până la capăt şi până la 
propria-i disoluţie.  

În această primă ipostază, sufletul-conştiinţă încearcă mereu 
desprinderea sa de trup. Ceea ce este o imposibilitate. Căci omul, şi conturul 
său, care se priveşte în oglindă, este chiar sufletul, « în singurătatea lui 
absolută ». Aici, pe Terra, trăim toţi o « farsă sinistră », « ontologică », prin 
care, murind, putem ajunge la o viaţă superioară, spiritualizată, dar, trăind, 
pe pământ, de fapt, trăim în ... moarte. Eroismul uman, ca şi la Camus, ar 
consta în rezistenţa conştiinţei noastre faţă de angoasele vieţii şi faţă de 
teama morţii, privite, de se poate, cu eroism şi seninătate. Tot ceea ce-i 
rămâne omului, pe lume, este doar trecutul şi imaginea sa, acea Poiană 
miraculoasă a copilăriei, cu Zăvoiul ei, cu Râul şi Casa. În faţa lor, sufletul 
(omul) este mereu în extaz. Rătăcitor în trecutul copilăriei, rătăcitor prin 
prezentul de umbre al oraşului, sufletul (omul) se îndreaptă spre « susurul 
divin creator », unde « Vântul morţii mă poartă ca pe-un bulgăre – fiu/ către 
muntele – Tată./ Duh arzând, renăscut/ şi uitucă ţărână/ cum am fost la-
nceput./ Sub a Domnului talpă/ în a Domnului mână ».   

Până la acest moment, la întâlnirea cu Divinul, zece tablouri lirice, din 
cele 27, câte numără prima secţiune, din cele trei, ale poemului, întregul 
Poem trăieşte, prin fiecare tablou în sine, istoria şi istoricul vieţii unui suflet, 
aflat în căutarea lui Dumnezeu. Cu toate extazele sale, temerile, angoasele. 
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Iar tablourile devin amintiri, regrete, reminiscenţe, resturi şi fărâme informe 
ale fiinţei sufletului, în această harnică şi obsedantă căutare a Divinului Tată. 
În zborul său, Sufletul-(om) surprinde luna de sus, nucul bătrân, apoi, 
transformat în « vultur de-azur », survolează sate, drumuri, cetăţi « şi le 
absoarbe, în oglinda-i planată, pe toate ». El ajunge, spre ziuă, deasupra 
livezii şi a Poienii părinteşti de-acasă, unde devine chiar « infinitul cel mic », 
navigând, pierdut, « în abisul fiinţei », după care se îndreaptă spre Piaţa 
Centrală, « prin târgul idolatru », prins în crepusculul uman, unde « streşinile 
plâng hohotind/ şi morţii surâd, cu pietriş, cu nisip şi cu apă în gură ». 
Acum, tablourile devin terifiante desene contorsionate ale sinelui, ale 
propriului Suflet şi chip, într-un « tragic rictus ». 

În secţiunea a doua a Poemului, Sub cerul Pustiei, se ia contactul 
Sufletului-(om) cu Duhul divin. El, Domnul, este Lumina, « substanţă a 
eternităţii », El este ziditorul, este Biserica, cu « chipuri de duh şi ţărână ». 
Cu ce venim noi înaintea Duhului divin ? Cu « cuvântul şi fiinţa mea./ 
Tremurătoare, firavă/ ca trestia ». În sufletul omului « E atâta lumină./ Toată 
făptura îl aşteaptă pe Domnul/ să vină ». Şi natura îl doreşte, îl aşteaptă pe 
Domnul. Doar oamenii au uitat, ei, care sunt nişte « semne fără sens ». 
Poiana de-acasă, şi ea, e străbătută de zefir, iar, printre « pomi fericiţi, în 
zori, se plimbă Dumnezeul Oştirilor sub cerul genezic/ sub al soarelui 
sfeşnic ». Dar, pe când lumea trăieşte în agonia şi euforia sa inconştientă, 
uitând de păcatele sale, Domnul arată, celor aleşi ai săi, viitorul mic paradis, 
« înainte de stingere », sub acest cer al Pustiei. Căci Duhul divin, în faţa 
omului acestei lumi, e inflexibil « ca un ax de argint/ şi oţel/ traversând 
universul ». Această secvenţă, a doua, a Poemului, devine, simbolic, 
începutul Apocalipsei. O descriere a apogeului lumii noastre. Totul e calm în 
razele soarelui. Duhul nu-şi schimbă starea şi mersul. Natura vibrează şi ea. 
Ai crede în eternitatea acestei lumi. Doar vântul mai bate. Puţin. Soarele e 
printre nori. Iar luna răsare, şi ea, cadaverică, şi proiectează filmul străvechi 
al Pustiei « peste oraşul dement/ peste târgul ce doarme, cu bale la gură ».  
Toate « cele ce sunt se-mpart, neîmpăcat, între cer şi pământ ». Iar moartea 
mediază « între carne şi duh ». Dar, sub toate acestea, care mai trăiesc, şi 
respiră, în aparenţă, armonios, « vremea pare un râu », alteori pare « friabilă 
precum nisipul ». Şi, lângă toate acestea, Eremitul-(poet) şi scrib al Cronicii  
« se gândeşte la inutilitatea sa/ la încercarea/ mereu eşuată, de a salva de 
nimicnicie nimicul », pe când « Sufletul e acest cristal de neant,/ e strâns în 
angoasă şi în sine ca un atol,/ Sufletul, singurul lumii liant », care-l caută 
mereu pe Domnul. Acolo, « la capătul însorit al singurătăţii » este Domnul. 
Şi « la mijlocul singurătăţii » este găsit tot Domnul. Şi în « pustiul 



 24

depărtării » se ascunde tot El. « În negarea lui Da,/ În afirmarea lui Nu ». 
Prezenţă eternă şi ubicuă. Şi persoană triontică. 

 
IX. Trebuie, înainte de a trece în revistă şi secţiunea a treia, şi ultima, 

a Poemului, să poposim, la finele acestei a doua, asupra raporturilor dintre 
Dumnezeu şi om-poet, dintre supremaţia Duhului divin şi Sufletul omenesc 
solitar. Spre deosebire de unii poeţi religioşi, interbelici sau contemporani cu 
poetul nostru, cultul lui Eugen Dorcescu, faţă de Divinitate, porneşte, mai 
degrabă, de la Cuget, decât de la inimă şi simţire. De aceea, poate, şi forma 
sa personală de percepere, a lui Dumnezeu, se face de o manieră senină, 
austeră, dar calmă, la care imaginaţia, obolul simţirii sale, cât şi tonul grav şi 
sever poematic al poeziei nu inventă peisaje, sau personaje, altele, ale unei 
imaginaţii prea flexibile, sau prea angelice, care să ducă spre zone celeste, ci 
Domnul Dumnezeu este văzut şi descoperit şi semnificat, pentru poet, în 
zone de viaţă fireşti, în inima unei naturi apropiate poetului, ca şi în realităţi 
umane vecine cu realitatea de viaţă şi de naştere a poetului şi a eroului său. 
Sunt peisaje, stări sufleteşti, tablouri obişnuite, care, pe lângă modesta lor 
înfăţişare, poartă şi amprenta unei gravităţi omeneşti şi pecetea locului, dar 
şi energia şi supremaţia Puterii universale şi divine. În preajma unei 
asemenea Puteri, poetul, şi eroul său liric se simt, dacă nu stingheri, cel puţin 
într-o uimire firească, discretă, pusă lângă grandoarea cerească a Tatălui 
Nostru, unde comunicarea pare a fi imprevizibilă, numai cea pur afectivă şi 
reflexivă, prin undele herţiene ale meditaţiei şi revelaţiei celeste, nicidecum 
simţuală, impasibilă, în prezenţa unei Puteri fără de margini, copleşitoare. 
De aici, din grandoarea cerească, pusă în cântar faţă de firava prezenţă a 
omului insignifiant, înfloreşte, real, şi o latură de veneraţie specială a liricii 
poetului. Un sentiment de prosternare şi de iubire filială, duse până în pragul 
uitării de sine a fiinţei poetului şi a eroului său, însoţitorul atât de umil, din 
preajma Divinităţii. Aici, sentimentul liric devine unul fără greş şi el dă 
măsura şi întreaga substanţă şi înţelegere, ale omului neînsemnat, şi ale 
sufletului său, faţă de forţa şi devotamentul creştin, puse în faţa dumnezeirii, 
care interferează poeziile, conferind acea aură şi legătură intimă, 
inextricabilă, afectuoasă, notabilă şi totală între om şi divinitate, puse într-un 
curent viu şi electric, de simţăminte supreme. De aici, lirica aceasta nu duce 
nicidecum spre poezia veche religioasă, cu accesoriile şi sonurile sale 
prăfuite, ci ea se încarcă de gravitate, în umbra elanului divin, printr-o formă 
de apropiere şi fervoare cerebrală intensă, modernă, căreia îi sunt subsumate 
toate celulele fiinţei, ca şi celelalte simţăminte şi emoţii ale sale, ca şi toate 
actele de dăruire şi de fervoare şi de bucurie spirituală, toate aprecierile prea 
senzoriale, sau prea colorate metaforic, pentru ca accentul religios şi 
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aplecarea spre divin a poeziei să se facă printr-o legătură fragedă, totală, 
supusă şi subterană profundă, chiar ancestrală, între om şi Dumnezeu, 
precum în timpurile imemoriale, când totul, în această legătură, se armoniza 
pe calea undelor spiritului sublim, şi prin visele, pline de accentele lor 
fermecătoare şi magice cuceritoare.  

Partea a treia a Poemului, ca să revenim, numită, ca şi titlul generic, 
tot În Piaţa Centrală, încheie şi acest excurs al nostru prin lirica volumului. 
Finalul poemului rezonează la atmosfera sumbră, în care totul semnifică 
moartea, pe un pământ încă, aparent, viu. Doar angoasa mai rămâne în suflet 
şi în om, pe când semenii, din jur, par « fantasme de ceară », « ce pier 
precum au venit ». În jur, sunt aceiaşi eterni « câini leproşi », strigătele 
beţivilor, iar întregul oraş se întinde, « în dimineaţa mizeră, grea ca o 
lespede ». De peste tot, vin demoni « în amurgul târziu » şi, atunci, se 
furişează şi în suflet, în om, « icoanele morţii ». Imaginile terifiante, 
tensiunea, deşi nu simbolistă, dar simbolică, reeditează stări bacoviene, o 
provincie pustie, cu cimitire, cu moarte, deşi ne desparte un veac de ele. 
Aceleaşi versuri stranii, strivite de aceeaşi angoasă, ce ţine artistul departe de 
o lume bolnavă, aspiritualizată, care se stinge, prin ea însăşi, în vulgaritate, 
şi în ceţuri spectrale. Cerul, pământul sunt atinse de « lamele ploii ». 
Oamenii, lumea sunt străpunse, strivite. Natura, în întregime citadină, este 
rănită mortal, aidoma soarelui, care « stropeşte cu sânge ». Şi « se leagănă în 
van deasupra abisului ». Şi, peste tot, « dintr-o zare în alta », « numai Duhul 
se poartă pe deasupra genunii », ca în primele zile ale creaţiei Terrei. Finalul 
poemului prinde un ton vaticinar, de supremă satiră socială, în genul marilor 
romantici : « Tu, rob viclean ! Şi tu, stăpân poltron !/ N-aţi cunoscut că 
trebuie să vină/ Răsplata pentru merit, pentru vină ? »... 

 
X. Poem profund şi amănunţit structurat, în plan filosofic şi ideatic, 

creştin, între toate volumele sale, şi înşurubat pe o axă şi pe o analiză 
neiertătoare şi infinitezimală a sinelui rănit al omului, fie acela scrib, eremit, 
exilat pe propriul său pământ, volumul  În Piaţa Centrală  se impune, în 
poezia lui Eugen Dorcescu, cu rol de program spiritual de vârf, pentru 
întreaga sa creaţie poetică, de după Revoluţia din ’89. Volumul este şi cel 
mai înalt vis al dorinţelor şi aspiraţiilor poetului, de expresivitate, dar şi un 
cumul al  temelor sale obsesive, ce ţintesc fervoarea sa ideatică – creştină. 
Dar el este şi impulsul filosofic şi al existenţei umane de azi, acela al 
propriei sale mărturisiri, de gânditor şi poet, în lumea de acum, românească. 

În singurul spaţiu, rămas viu, din Poiana pustie a casei părinteşti, unde 
angoasa clatină sufletul, peste el, « Peste suflet/ se lasă, uşor,/ vulturul 
nopţii/ cu sufocantul său zbor... » Iar « Sufletul, răspândit chiar, în trup,/ dar 
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niciunde,/ nicicum,/ se târăşte, rănit, către-al/ zorilor drum,/ se târăşte 
departe, mereu mai departe,/ singur, în imensul deşert/ dintre/ viaţă şi 
moarte »... 

Similar unui discurs delirant, faţă de alte poeme ale poetului, aici, în 
corpul acestui ultim volum, imaginile devin mai dure, smulse, parcă, din 
carnea unor depresii şi angoase, sau din cumplite şi sângerânde stări tragice. 
Chiar şi peisagistica poemului readuce, pare-se, în prim plan, fragmente din 
tumultul şi viscolul lăuntric al Eului, convulsii şi rictusuri umane, evocând 
scene, când grandioase, cereşti, când treceri cucernice şi simple omeneşti, 
ale omului-suflet, supus misterelor credinţei şi învins de puterea Duhului 
tutelar. Iar lectorul are bucuria rară spirituală să descopere cum poemul, prin 
versetele lui, cele 27 de stanţe, egale, în fiecare din cele 3 secţiuni ale 
volumului, să descopere, zic, cântul lăuntric de frenezie, incantaţie, slavă şi 
sfioasă rugăciune, afirmat cu toată gura, sau în şoaptă, de parcă slăvirea 
Duhului Sfânt s-ar petrece într-o rugăciune fără de cuvinte, făptuită în tine 
însuţi, ca şi cum numai şoaptele vântului şi mişcarea neauzită, a cuvintelor 
din adâncurile poetului-eremit, ar umbla prin aerul rarefiat şi sfânt al 
rugăciunii. Iar, între interstiţiile fragede, printre care colindă aceste cântece-
rugăciuni, fără cuvinte, ele aduc cu stări ale vântului cosmic al înălţimilor, 
cu nişte chemări duioase către Domnul, în vreme ce se ivesc, pe neaşteptate, 
în omenescul obscur sufletesc, din nou, demonicele angoase, « semne fără 
sens » ale omului-suflet. Întregul poem este purtat, astfel, pe lângă fervoarea 
cucernică a credinţei, şi de imaginile sumbre, crepusculare, ale fărădelegilor 
omeneşti, iar omul, şi aici, ca şi în alte poeme şi volume, este amendat şi pus 
la zid. Doar în Poiana de-acasă, unde poposeşte, adesea, Sufletul-om, pentru 
a-L întâmpina pe Domnul, doar acolo totul devine vis edenic, iar Domnul se 
plimbă, « printre pomi fericiţi ».  Tot acolo, « pe covorul fânului », « mi s-a 
părut a zări urma Lui...Dumnezeul Oştirilor/ sub cerul genezic/ sub al 
soarelui sfeşnic », în vreme ce, tot acolo, sufletul e aidoma vântului, sufletul 
îşi opreşte, în pragul Poienii, goana..., « Sufletul – singurul lumii liant/ 
Sufletul, acest cristal de neant ». Dar, tot acolo, Domnul se plimbă printr-un 
« Paradis fără oameni ». Accentul acesta, al purificării definitive a lumii, de 
către Creator, printr-un act final, al eliminării murdăriei terestre şi umane, 
revine, ca un laitmotiv, cu tărie şi nelinişte, în mai toate volumele de după 
’89 ale poetului, cu un accent obsesiv al fărădelegilor omeneşti, care ar 
trebui să fie plătite, cândva, de om, Cerului. 

 
XI. Tortură a unui suflet-om, care nu se poate, încă, salva pe sine, prin 

credinţă şi devoţiune, dar care tinde să reziste şi să spere, şi, mai mult, să 
sufere, agonic, pentru visul său etern, de limpezire a sufletului, aşezat în 
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preajma proniei divine, eroul din volumul În Piaţa Centrală, volum 
construit pe un conţinut ideatic triontic : Divinitate – Suflet de om – 
Umanitate, înalţă accentele sale izbăvitoare, aidoma eroului din Elegii sau 
celui din Moartea tatălui. Se simte, şi aici, istovirea interioară a sufletului-
om, este evidentă, de asemenea, şi erupţia angoasei, care prinde fiinţa, după 
cum este evidentă tristeţea fără leac, care ia locul tăriei sufleteşti a eroului 
din Cronică şi Abaddon, mai vechile volume. Acum şi aici, în Piaţa Centrală 
a Târgului vechi, « Noaptea se târăşte pe trotuare », iar « în discoteci, sunt 
schelete şi se zbat flăcări ». Anotimpurile, vara, toamna, sunt fie ucigaş de 
toride şi « varsă văpăi », fie toamna vine cu « ploile morbide », cu « ceaţă şi 
lut », cu odaia tulbure, « străpunsă în inimă » şi cu « cerul greu, nemilos », 
ce  trimite « lamele ploii, reci, ascuţite », care pătrund în sânge, trup, gând. 
Şi toate acestea « se zvârcolesc în tine ».  

Spre finalul poemului şi al volumului, reapare Poiana din vis. Poiana, 
cu viţa de vie, cu ograda pustie, cu bolta viţei, care învăluie inima. Şi, peste 
toate ale lumii, din Piaţa Centrală, şi ale Poienii din vis, ştim, de acum, că 
sufletul se târăşte, rănit, mai departe, în imensul deşert « dintre viaţă şi 
moarte ». 

 
XII. Scris, într-o viziune sumbră, profetică, neconsolată şi dinamitardă 

(venind vorba de răul demonic omenesc şi universal), atins de un ton de 
sceptic nemântuit, peste Sufletul-om, peste Piaţa Centrală a vieţii, a lumii 
întregi, se lasă, iată, vulturul nopţii. Şi, din această zbatere, nu există ieşire. 
Cât timp sufletul e legat, încă, de lanţuri trupeşti, chiar dacă el tinde, 
continuu, spre Cer şi spre unirea sa, din eternitate cu Duhul divin. 

Îngemănare între tonusul filosofic şi biblic arzător creştin şi unda 
fremătătoare socială, care umflă valul satiric-amar al meditaţiei poetice, 
îmbinare fericită între puterea credinţei umane şi aspiraţia sa spre armonie şi 
divin, poezia, din acest concentrat volum al lui Eugen Dorcescu, relevă 
accentul tragic şi mângâietor religios al unui poet creştin de seamă, dar şi 
respiraţia sa aspră, profetică, cu o expresie de ultimatum şi de apel, trimise 
în pustietatea lumii, spre atenţionarea omului şi spre îngrijorările ultimative 
ale veacului. Lângă apele neliniştite, ale atingătoarelor poeme, ale unui 
scriitor, dintre cei mai reprezentativi şi marcanţi ai literaturii noastre de azi, 
sufletul poetului, dar şi sufletele lectorilor retrăiesc, sub tragica însingurare 
crepusculară şi omenească, zbaterea eroului acestor versuri, retrăiesc 
speranţele sale de viitor, atinse de lumina tremurător – mângâietoare a 
Duhului divin atoatevăzător şi domnitor. 

Timişoara, 28 ianuarie 2008  
Banat, 4, 5, 6 / 2008; Agero, Stuttgart, mai 2008. 
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SORINA IANOVICI – JECZA: 
EUGEN DORCESCU* 
 

Poet, prozator şi eseist. Este fiul Alexandrei (n. Dorcescu) şi al lui 
Eugenie Berca, învăţători. A absolvit liceul la Craiova, în 1961, şi Facultatea 
de Filologie din Timişoara (1961 – 1966). Şi-a luat doctoratul în filologie în 
1975, cu teza Metafora poetică. Debutează în « Luceafărul » (1970) şi, 
editorial, cu volumul de versuri Pax magna (1972). A fost cercetător la 
Institutul de Cercetări Socio-Umane « Titu Maiorescu » din Timişoara (1966 
– 1985), redactor, redactor-şef şi director la Editura Facla (1985 – 1990), 
redactor la Editura de Vest (1991 – 1995), apoi redactor-şef la Editura 
Amarcord. 

Tipologic, poetul tinde spre un clasicism al rigorii constructive. 
Această opţiune este susţinută şi de trăsăturile ce ţin de profilul său 
individual : elevaţie, austeritate. Afirmaţia este valabilă şi pentru domeniul 
poeziei, cu o corecţie însă : Eugen Dorcescu vizează o arhitectură răsturnată, 
reliefarea, căutarea intimităţii. Demersul poetic parcurge drumul de la 
expresia glacială parnasiană a începuturilor, la descoperirea unei sensibilităţi 
frământate, de tip expresionist. Motivele constante (cetatea, statuia, norii 
marea, visul) punctează starea de ascunsă conflictualitate dintre curgere, 
sfâşiere lăuntrică şi dorinţa de geometrie raţionalistă. Şi volumele târzii, 
Cronică (1993 ; Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor) şi 
Abaddon (1995),  Exodul (2001) sunt expresii ale aceluiaşi suflet bântuit 
alternativ de duhul paradisului şi de cel al infernului, ale unei conştiinţe 
lucide care trăieşte, paroxistic, sentimentul alienării într-o lume dezaxată 
spiritual. Vibraţiile eului ultragiat consemnează cu acuitate apropierea 
« îngerului adâncului », textele constituindu-se în adevărate « cărţi ale 
infernului personal ». Efortul de izbăvire existenţială, culturală şi spirituală 
al poetului converteşte glasul Apocalipsei în cântec. Eugen Dorcescu 
captează liric mesajul transcendenţei, devenind un adevărat exponent al 
poeţilor religioşi, de esenţă tradiţionalist-mistică. Câteva din volumele sale 
fac parte dintr-un amplu proiect de transpunere în versuri a textelor sacre : 
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Psalmii în versuri, 1993 ; Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor; 
ediţia a II-a, revizuită şi augmentată, 1997), Ecclesiastul În versuri (1997), 
Pildele în versuri (1998), toate, plus Rugăciunea regelui Manase, cuprinse 
în antologia Biblice (2003). Astfel, aspiraţia pe care poetul o plasa, cândva, 
într-un timp medieval, al visului, îşi găseşte locul în pura transcendenţă : 
“cetatea păduroasă”, cetatea de vis şi Civitas Dei se suprapun, certificând, 
alături de alte componente, desigur, legate de lirica socială, spre exemplu, 
sau de cea intimă, vocaţia  de poet metafizic a lui Eugen Dorcescu...  
_____ 
*Text redactat în 2002 - 2003, pentru Dicţionarul general al literaturii române, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, şi reprodus aici cu minime actualizări.  
 
 
 
LIVIUS PETRU BERCEA: 
CARTE DE ÎNŢELEPCIUNE* 
 
 

Cu volumul Elegii, apărut la editura timişoreană Mirton, Eugen 
Dorcescu pare a se cantona definitiv în simbolistica „omului de cenuşă” 
(antologia cu titlu identic, Omul de cenuşă, Timişoara, 2002, este 
prezentată în volumul de faţă). Obişnuindu-şi, de mai bine de un deceniu, 
cititorii cu mereu noi formule poetice, Eugen Dorcescu nu se dezminte nici 
în prezentele Elegii. Doar că poemele sunt concepute altfel decât clasica 
specie literară pe care o cunoaştem sub numele de elegie. Aici, elegia devine 
o atitudine, rezultat al raporturilor eu-lui cu lumea (materială, mai ales), pe 
care poetul o condamnă şi o repudiază, dar nu cu tristeţe elegiacă, ci cu o 
memorabilă luciditate. 

Cele 60 de poeme au un „personaj” comun, o voce, un alter-ego al 
poetului, bătrânul (expresie, concomitent, a înţelepciunii, răbdării şi a 
experienţei de viaţă), care îşi asumă percepţia filosofico-lirică a unor realităţi 
ce-i intersectează existenţa. Atitudinea acestei „voci” – întotdeauna în 
registru grav – este esenţa elegiilor; prin intermediul bătrânului se face 
cunoscută cititorului o veritabilă filosofie a aneantizării, a dispariţiei, a 
„transformării”, dar în nota Eclesiastului (1: 14 „M-am uitat cu luare aminte 
la toate lucrările care se fac sub soare şi iată : totul este deşertăciune şi 
vânare de vânt”). 

Întâiul pas spre încorporarea, prin dispariţie, în cosmos, este ieşirea 
din spaţiu şi din timp; bătrânul „nu mai trăieşte/ în nici un loc/ şi n-a murit 
încă” ; aceleiaşi atitudini îi este proprie indiferenţa (înaltă !) faţă de clipa 
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prezentă (interesant e că  nici un moment textul lui Eugen Dorcescu nu face 
loc unui eventual „carpe diem”) : „Îi e de-ajuns ziua de azi,/ îi e de-ajuns 
clipa de-acum,/ acestea îi sunt cu atât mai necesare, cu/ cât /nici nu le ia în 
seamă”. Prezenţa individului în vastul „crematoriu” cosmic ţine tot de o 
existenţă iluzorie, căci bătrânul „nici acum nu-i de faţă, el/ e doar virtuala 
cenuşă...” 

Atemporalitatea e starea dominantă, cea care-l defineşte pe insul 
împăcat cu conştiinţa stingerii; astfel, „trecerea” se face imperceptibil, viaţa 
însăşi nereprezentând altceva decât o ipostază a incertitudinii :„bătrânul ştie 
că el nu/ a fost bătrân nicicând, că/ nu e bătrân ,/ bătrânul ştie – de unde să 
ştie ? - / că nu a trăit, ştie – de unde să ştie ? -/ că nu poate să moară”. 
Asumarea conştientă a acestei stări („Incompatibil cu/ spaţiul, cu timpul,/ 
bătrânul îşi gustă în/ singurătate, acronia...”) nu e decât o confirmare a 
seninătăţii cu care individul ar trebui să accepte ciclurile biologice viaţă – 
moarte – viaţă etc., ca urmare a marilor purificări cosmice, devenind „suflet 
tânăr,/ eliberat de zgura memoriei carnale,/ trupeşti”, a „rematerializării” 
prin spirit, fără teama „trupului ce moare, pe/ seama duhului,/ ce trăieşte”.  

Trecerea spre starea cosmică, spre „omul de cenuşă” presupune şi 
desprinderea de realitatea socială imediată, degradată până la putrefacţie, cu 
„cadavre încă vii”, care „erau pline,/ din cuget până-n tălpi, cu/ viermi lungi 
de/ sudoare”. În lumea „reală” (materială), personajul – purtător de cuvânt al 
poetului – devine un simplu spectator, care „stă şi/ priveşte jocul acesta, 
drama/ aceasta, comedia aceasta/ tragi-comedia aceasta,/ stă în fotoliul său 
de/ cenuşă,/ impenetrabil...” Realitatea însăşi e doar un vis prelungit, cu 
copaci care „au înfăţişarea unor/ inşi drogaţi” ce „delirează de-a lungul aleii” 
; chiar „Existenţa bătrânului e/ îndeajuns de ciudată, el,/ de fapt nu mai 
trăieşte de/ mult,/ îşi supravieţuieşte...”, iar „ceilalţi/ îşi aduc brusc aminte că 
/ sunt morţi, ascultându-l”. Nefiind de ajuns starea de fiinţă incertă, realitatea 
mai acceptă „bestializarea”, hibridul animal, „cuplul om-câine” (de la un 
moment dat „câinii încep să semene cu/ oamenii,/ sunt chiar mai cruzi decât 
/ ei, mai energici, mai lideri...” Nu pot să nu fac trimitere la volumele 
anterioare ale lui Eugen Dorcescu, în care imaginile de coşmar urban 
domină individul şi distrug speţa umană însăşi.  

Discreţia şi demnitatea – două calităţi ale „vocii” – sunt definitorii 
pentru insul superior, cel care „nu linguşeşte, nu dă deoparte, nu/ cere, nu s-a 
îmbogăţit”, ci  „a iubit marea şi apoi/ a uitat-o,/ a iubit muntele şi apoi l-a 
uitat /.../, a iubit drumul, da,/ drumul pustiu, vag-şerpuitor,/ ce semnifica/ 
viaţa şi moartea...”. Schimbul de generaţii marchează, implacabil, indivizii, 
dar o constantă rămâne : lucid şi rece, „bătrânul” anunţă condamnarea la 
ştergere a tuturor celor care „ascund în ei înşişi.../ ceva care creşte zi de zi 
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/.../ nufărul morţii”, purtat de fiecare încă din tinereţe. Desprinderea de 
material echivalează cu desprinderea de sine însuşi a „bătrânului”, devenit  
„tot mai/ străin/ de obiecte, fiinţe, gânduri,/ coşmaruri” şi care „curând va fi 
înstrăinat/ chiar de sine însuşi...”. 

Poeme ale înţelepciunii depline, ale unei seninătăţi rar întâlnite (doar 
la poeţii marcaţi realmente de fiorul transmis de textul biblic sau la 
mucenici), completează tabloul unei lumi de care „bătrânul” pare a se 
desprinde cu reala acceptare a aneantizării. Se restrânge, pentru el, şi cercul 
ultim, „fiicele bătrânului nu/ l-au uitat, deşi, de fapt,/ nu-l mai ţin minte”, iar 
„Prietenii bătrânului – puţini/ la număr – îl întâmpină cu/ mirare, se-ntreabă/ 
de ce seamănă el tot mai/ mult cu/ năluca unui călător în pustie...”. 

Rămâne oare doar izbăvirea prin credinţă ? În poemul 58 , într-un 
dramatic – imaginar – dialog, Divinitatea îi descoperă bătrânului „ce-ar 
însemna să rămâi/ fără Mine” – un vid rece, umed, muced – cutremurul, 
golul, singurătatea. 

„Bătrânul” parcurge, în Elegii-le lui Eugen Dorcescu, o dublă istorie: 
a umanităţii şi a individului, la capătul căreia „cumpăna se înclină încet/ spre 
cenuşă”. 

Volum de unitate imagistică deosebită, Elegii-le se mai disting printr-
o fragmentare abruptă a textului care te determină să nu abandonezi lectura. 
Dar, mai presus de toate, rămâne certitudinea că însuşi elementul primordial 
al Creaţiei – Cuvântul – se supune, ca şi insul uman, aceleiaşi forţe 
universale: 
                                   „Strivite de mesajul cosmo-glot, 
                                    Cuvintele, sărmanele, nu pot 
                                    S-absoarbă taina tainicului cod –  
                                    Şi vin la uşa tainei să se-ncline”. 
 
2003 
 
                                                                        * 
 
O IPOSTAZĂ A “OMULUI DE CENUŞĂ” 
 
 

Utila şi generoasa editură on-line „Semănătorul” găzduieşte o ediţie 
bilingvă (versiune română şi spaniolă, ultima dintre ele datorată 
traducătorilor Rosa Lentini şi Eugen Dorcescu) care cuprinde treizeci de 
texte  ale lui Eugen Dorcescu, grupate sub titlul Poemele bătrânului / 
Poemas del viejo. O atmosferă concomitent terifiantă şi calmă. Bătrânul, 
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raisonneur omniprezent, care apare în fiecare poem, asigurând unitatea 
volumului, este o entitate stabilă ideatic, dar fragilă terestru, care trăieşte o 
dramă asumată cu seninătate. E un „copil al soarelui”, inconform cu 
vieţuirea pe coordonatele spaţiale şi temporale telurice. Ieşit din timp, vede 
în durata terestră un opozant existenţial, un duşman chiar, iar în trupul 
pământesc o închisoare trecătoare: „incompatibil cu / spaţiul, cu timpul / 
bătrânul îşi gustă, în singurătate, acronia”. Niciun semn al vreunei relaţii de 
acceptare a cotidianului teluric, repudiat sistematic pentru particularizările 
sale monstruoase. Bătrânul se vede desprins de „spaţiul / de care nu-l mai 
leagă nimic / în afara repulsiei”. 

Una dintre constantele volumului este aspaţialitatea (căreia i se 
adaugă, ca un firesc, acronia). Respingerea oricărei relaţii omeneşti cu 
mediul în care mai este constrâns să vieţuiască îi dă bătrânului o grandoare 
demiurgică, realizabilă însă în planul autodistrugerii. Urându-şi „prezenţa în 
/promiscuitatea oraşului”, „bătrânului //... i s-a făcut atât de / lehamite de 
sine însuşi, de propria lui viaţă / încât, întors acasă, / şi-a şters cu / un gest 
decis, decisiv, / şi-a şters, de pe / pânza goală a zilei, / statura, umbra / şi 
urmele”. În această degradare a coordonatelor pământene ale vieţii se înscriu 
şi elementele naturii, atinse de descompunere în latura lor telurică şi 
integrabile cosmosului. De pildă, „primăvara nu-i altceva decât / o invazie 
subterană de / viermi / şi-o explozie celestă de cenuşă...”, iar peisajul este o 
„operă a incinerării universale”. Oraşul oferă o privelişte demnă de Sodoma: 
„cadavrele încă vii erau pline, / din creştet până-n tălpi, / cu viermi lungi / de 
sudoare”. 

O reintrare în circuitul cosmic al materiei se face firesc, pe nesimţite, 
aproape ca o necesitate acceptată firesc şi nicidecum ca o spaimă a unei 
morţi iminente sau mai îndepărtate. Încă  de pe acum, „cadavrele vii din 
/oraş / i-au făcut bătrânului o / primire indiferentă”. Imaginile unei 
solemnităţi a dominaţiei soarelui devin de o familiaritate care ne pune în 
preajma unui destin asumat de mult şi acceptat mai ales cu detaşare şi 
seninătate. Focul alcătuieşte o  familie pentru raisonneur-ul textului: „fiicele 
focului / nepoţii focului / vor deveni  /  propria sa / familie”.  

În imaginile apocaliptice ale stăpânirii depline şi epuratoare a văpăii 
solare se regăseşte cea de-a doua constantă a volumului. Aici bătrânul îşi 
poate trăi visele şi-şi construieşte o lume nouă, apropiată de puritatea pe care 
şi-o doreşte, deşi însăşi prezenţa  soarelui e terifiantă, concomitent imaterială  
şi gravă, dominatoare. Astfel, bătrânul „trăieşte  //...imensa povară a razelor / 
întreţesute, / imensa teroare / a soarelui ermetic, straniu, greu, / apăsător, 
inexistent...” , şi „se vede, acolo, pe / ultima treaptă, / un fuior de foc, / 
împletit cu / un fuior de vânt...” 
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Trecerea „dincolo” se face lin, pe nesimţite. Desprinderea de iadul 
trupului înseamnă  şi putinţa aflării singurei certitudini a fiinţării noastre, 
astfel că „bătrânul îşi caută, de ani şi /ani, sufletul / îl simte, îl ştie, undeva, 
pe / aproape, în tenebrele sinelui”.  

Totul stă sub dominaţia cenuşii. Bătrânul însuşi „ghemuit în vechiul 
lui faeton de / cenuşă”, fiind doar o „virtuală cenuşă” „aşteaptă clipa când îşi 
/va îmbrăţişa mesagerul de flăcări”, pentru că „soarele poate oferi o 
incinerare / instantanee, / Luna, dimpotrivă, e foc lichid”.  Bătrânul „simte 
aroma  / fierbinte a jarului” şi „gustul iute al flăcării, şi / gustul cenuşii”.  

În existenţa lui terestră, bătrânul şi-a ordonat riguros  priorităţile, „şi-a 
simplificat, şi-a geometrizat / afectele...”, păstrând ca esenţială credinţa, 
prezenţa Divinităţii fiind salvatoare. „Iată ce-ar însemna să rămâi / fără 
Mine”, i se adresează Mântuitorul. 

Ruperea de condiţia pământească duce la / sau e însoţită de o 
segmentare particulară a textului. Relaţiile sintactice sunt sincopate, 
determinantul nu mai e în imediata proximitate a termenului regent, însăşi 
coordonarea se face parcă „altfel”. O singură „mostră” din întregul volum 
(regăsibilă, de altfel pe orice pagină) ne dă imaginea unui text aproape 
bruscat în relaţiile intime dintre cuvinte: „Aşteaptă clipa când îşi /  va 
îmbrăţişa mesagerul de / flăcări”. 

Un volum aparte, prefigurat de finalul cărţii din 2002, Omul de 
cenuşă. O imagine a altui Eugen Dorcescu, dar la fel de senină şi înţeleaptă. 

 
 
Paralela 45, 4 ianuarie 2011                     

 
 
 
 
     
VALERIU  ANANIA 
 
 

Poetul Eugen Dorcescu e un scriitor familiarizat cu Sfânta Scriptură 
şi, implicit, cu poezia ei. Dacă multor condeieri ai literaturii noastre Biblia 
le-a fost doar o sursă de inspiraţie sau le-a oferit teme lirice, autorului de faţă 
îi stă ca o pecete pe inimă – ca să-l citez pe Solomon – , ceea ce-i conferă, pe 
lângă prestigiul literar, şi o aură de nobleţe spirituală. Cu ani în urmă, aveam 
în mână Psalmii versificaţi de Eugen Dorcescu. O “Psaltire în versuri”, mi-
am zis, e un non-sens, de vreme ce însuşi originalul ebraic, urmat de cel 
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grecesc, este o carte de poeme în înţelesul adevărat al cuvântului, alcătuite 
după canoanele artei poetice a timpului. Încercări de acest fel se mai 
făcuseră la noi, unele mai modeste decât altele, deşi (sau poate tocmai pentru 
că) tradiţia îl avea în frunte pe Dosoftei. Am deschis cartea, am citit primele 
pagini şi de îndată mi-am dat seama că autorul – un mare meşteşugar al 
stihului învăţat să zboare cu aripile larg deschise – nu se mulţumeşte să 
versifice textele biblice, ci le re-creează la măsura limbii române 
contemporane şi la dimensiunile talentului autentic al unui scriitor modern. 
Eugen Dorcescu a continuat să publice câteva volume de acelaşi gen. Iată că, 
acum, ni le oferă pe toate la un loc, în cartea de faţă, pe care le-o recomand 
cititorilor cu bucurie şi încântare.  

                                                      
Text coperta a IV-a la volumul Biblice, 2003. 

                                                               
 
 
      
CONSTANTIN STANA: 
POEZIA CA INSPIRAŢIE DIVINĂ 
 

Pentru cine nu-l cunoaşte suficient, Eugen Dorcescu pare descins, ca 
avatar al Desăvârşitului Rafinament, direct din spiţa davidiană, biblică, 
rezumând şi sublimând reflexele teologice, gândiriste ale lui Nichifor 
Crainic şi ale colaboratorilor săi, de la V. Voiculescu la T. Arghezi. Roadele 
strădaniilor mistice ale  mentorului „Gândirii” se văd de-abia acum 
răscoapte, fără aparentă legătură, în timp şi spaţiu, cu înclinaţiile deiste 
programatice ale celor amintiţi. Părând a recapitula, în forme canonice 
diamantine, plăcerea pe care incantaţia Logosului Divin o producea 
sacerdoţilor meditativi întru Dumnezeu, poezia mistică, de izvod biblic, a lui 
Eugen Dorcescu produce o indicibilă uluire şi un catharsis profund, atât 
ateului încercat de frumuseţi păgâne, cât şi profanului instruit în arta 
cuvântului. Sensibilizând legătura organică, ombilicală a Verbului 
creaţionist cu Fiinţa, poetul excelează în reformularea poesisului sacru pe 
înţelesul omului modern, care-a pierdut comuniunea cu Stăpânul Absolut al 
cerurilor mute. 

Aprehensiunea lui Eugen Dorcescu pentru textele sacre, în speţă 
pentru imnica psaltică, e cunoscută deja, din cărţile lui anterioare. 
Versificarea psalmilor biblici, la începuturile literaturii noastre culte de 
grafie slavonă, mult trudită de preacucernicul Dosoftei, cu stângăciile 
inerente acelor vremuri de înfiripare a limbii, e majestuos depăşită de Eugen 
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Dorcescu. Temerarul acestor rânduri de „cronică” a trebuit să se întoarcă el 
însuşi la „originalul” biblic, ca să verifice, prin imperioasa comparaţie, o 
impresie persistentă şi, dacă vreţi, scandaloasă pentru spiritul bigot: aceea că 
psalmii lui Dorcescu depăşesc în profunzimea gândului, ca şi-n strălucirea 
desăvârşită a unei limbi poetice inegalabile, psalmii biblici ai regelui David. 
După părerea noastră (subiectivă, desigur, şi lipsită de orgoliul dogmatic al 
autorităţilor indiscutabile), Biblicele lui Eugen Dorcescu (Editura Marineasa, 
Timişoara, 2003) ar trebui, fără nici o prejudecată, să „corecteze” şi să 
completeze Cartea Cărţilor. Exegeţii textelor sacre, neîngrădiţi de tipare, de 
rigori formale, s-ar convinge uşor de ipoteza noastră. Cartea în discuţie 
reproduce pe coperta I o pictură votivă a regelui – poet, încoronat şi nimbat, 
privind pios în dreapta sa, în vreme ce-şi acompaniază muţenia cu un 
instrument cu coarde, ţinut cu mâna stângă şi „piţicat” cu cea dreaptă. Notele 
laudative ale lui Valeriu Anania, de pe coperta a IV-a a prezentei antologii, 
ar face inutil, prin suficienţa lor, orice comentariu. Dar, pentru că un plus la 
cele cuvenite nu face rău nici unui autor, ni l-am îngăduit şi pe-al nostru. 

Substanţa poetică a lucrării ordonează, după viziunea selectivă, 
auctorială, patru tipuri de scrieri de „inspiraţie” biblică: cei 150 de Psalmi 
davidieni, 12 epistole „autobiografice”, profund meditative, ale 
Ecclesiastului (fiul lui David, rege al Ierusalimului), 131 de Pilde ale lui 
Solomon şi Rugăciunea regelui Manase. Prologul şi Epilogul ce 
îmbrăţişează textele acestea sunt, la rândul lor, fascinante: două pietre 
unghiulare ale Poeziei – Meditaţia de pe Munte şi Meditaţia din Pustiu – , 
predictive, în fond, şi luminătoare pentru ce va să vie sub ochiul extatic al 
lectorului. Ordinea răsturnată a cărţii, citirea ei retroversivă n-ar estompa cu 
nimic frumuseţea inalterabilă, perenă a textelor. Cântecul mut, melosul 
inspirat al regelui David din detaliul de frescă de pe biserica Sf. Gheorghe 
din Mănăstirea Voroneţ, traversând pe diagonală Ţara, ţinutul preaiubit al 
Sfintei Fecioare, se întrupează în cuvânt în Biblicele lui Eugen Dorcescu. 
Revelaţia sacrului, în simplitatea ei primordială, de pe când încă nu 
pierduserăm Edenul, se produce firesc, după o teurgică umanizată; 
consecinţele ritualice sunt cele aşteptate: „Doar eu grăiam. Şi iată că, 
treptat,/ Discursul în tăcere s-a mutat”. Fiinţa abisală a Omului – creatură 
dintâi după chipul şi asemănarea Dumnezeirii – s-a întâlnit cu fiinţa abisală a 
lui Dumnezeu în muţenie, în nerostire, căci „Tăcerea era drumul către El” 
(Prolog). Psalmii ce alcătuiesc întâia diviziune a cărţii sunt doar tangenţi cu 
cei davidieni, în sensul „citatelor” sugestive, montate în poeziile lui 
Dorcescu precum pietrele nestemate în filigranul delicat al inelelor. 
Discursul liric este abrupt, greu aforistic şi sentenţios-canonic, rânduindu-se 
după toate rigorile retoricii de cult ortodox. Vorbirea grea are frecvente 
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solemnităţi shakespeariene şi curge tumultuos, ca o cascadă. Binele şi Răul 
sunt perfect disociate şi cumpănite în cântarele lui Dumnezeu, unde 
vanităţile omeneşti n-au greutate: „…nu-i aşa cu-aceia ce au la suflet răul!/ 
Ei nu pot sta-n picioare la dreapta judecată./ Cu cei cinstiţi nu-i afli alături 
niciodată/…/ Căci Domnul ştie bine cărarea orişicui – / Pe drept îl ocroteşte; 
cel rău era şi nu-i”. Regele se cuvine să fie înţelept şi blând; judecătorul – 
învăţat; ambii să-l slujească ne-ncetat pe Domnul, şi cinstire Fiului să dea. 
Invocaţia mistică, implorarea divinităţii, de strictă pioşenie, are drept corolar 
credinţa: „Mă culc şi-adorm pacific şi senin,/ Căci Domnul e tăria casei 
mele”. Alteori parcă răzbate din versuri ruga fierbinte, disperată şi tragică a 
lui Arghezi, din psalmii cunoscuţi: „Îndură-Te către cuvântul meu/ O, 
Doamne, şi alungă-mi disperarea!/…/ Ascultă-mi, Doamne, glasul 
dimineaţa,/ Căci eu din zori Te strig şi Te aştept”. Ca orice psalmist, dar 
mult mai profund şi mai dramatic, şi în cuvinte mai alese, de o orbitoare 
solemnitate, poetul cere Divinităţii mizericordie şi protecţie, mereu aducere-
aminte şi izbăvire de fiinţiala suferinţă, linişte sufletească şi „neted drum” 
sub paşii săi, cu rezonanţe grave din Rugăciunea lui Goga („Părinte, 
orânduie-mi cărarea!”). Izbăvirea în faţa „urzitorilor de rele”, a 
„nemernicilor şi mişeilor”, împovăraţi de ură, are preţ în suferinţă, în lacrimi 
şi rugăciuni, sub convingerea salvării Divine: „Sunt risipiţi şi pier de lângă 
mine/ Duşmanii mei, în spaimă şi ruşine./ O, Cel Etern! Salvarea-i doar la 
Tine…” – textul biblic originar e stors până la ultima picătură. Temele şi 
motivele poeziei psaltice, desăvârşit imnice, sunt, de asemenea, sleite în 
aluatul unei limbi fără cusur. Aburul sacru şi parfumul biblic trimit la 
psalmii lui David. Lumina mistică e însă nouă, şi licărirea verbului e alta. 
Suprasarcina pocăinţei depline a pelerinului ajuns în pragul mântuirii e 
strivitoare pentru neiniţiat. Schimbarea la faţă a Fiului a rezonat, iată, peste 
milenii, în schimbarea la faţă a Cuvântului. Căci cuvântul poetic al lui Eugen 
Dorcescu este, dacă vreţi, ecoul, replica umană a Cuvântului de la-nceput. 
Un ecou, sau un răspuns pe care Creatorul îl aşteaptă mereu de la Creaţia sa, 
pentru motivarea împlinirii tuturor făgăduinţelor şi pentru restabilirea 
echilibrului tulburat de bezmeticia omului. 

Eugen Dorcescu recapitulează şi recreează psalmi în manieră 
absolută, străluminând vechile înţelesuri cu sensibilităţi şi exigenţe noi, 
corectând, după dogmă, imaginea blagiană apocaliptică a „Paradisului în 
destrămare”. 

Impresia finală, după parcurgerea atentă a psalmilor lui Eugen 
Dorcescu, este că, măcar pentru multă, multă vreme, nu se mai poate scrie 
poezie psaltică. 
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Limpezimea de cristal a frazei poetice nu e depăşită decât, poate, de 
calitatea absolută a lexicului. Metafora, simbolul şi podoaba fastuoasă a 
epitetului ornant fac jocuri de lumini orbitoare ca Slava, în care întrezărim 
imaginea fulgurantă a lui Dumnezeu. Lângă sonoritatea de alămuri fine şi 
cizelate a limbii române, Eugen Dorcescu aşază, pe acelaşi portativ 
„gregorian”, isonuri ebraice, presărate cu zgârcenie în „grăirea” 
Ecclesiastului. Secţiunea psalmilor se încheie într-un fortissimo orchestral, 
la care toate instrumentele participă. Senzaţia finală, asurzitor-auditivă, este 
supremul imn de slavă ridicat spre nesfârşitele lăcaşuri ale eternului 
Demiurgos: „Cu glas de corn văzduhul săgetaţi,/ Cu lira şi cu harpa. 
Fremătând/ În dans. Tamburul, flautul plăpând/ Se-ngemănează-n imn, ca 
nişte fraţi./ Sonore corzi, treziţi-vă, vibraţi!/ Şi voi, caval, chimvale, rând pe 
rând,/ Şi toate laolaltă, răsunaţi!/ Tot ce viaţă are pe pământ/ Să-L laude pe 
Cel Etern şi Sfânt./ Să-L preamărească laic şi monah./ Să-L adorăm cu toţi. 
Hallelu Yah!” 

Ecclesiastul este, fără comentarii, cea mai desăvârşită (sic!) 
transpunere în versuri a vorbelor (în proză) ale fiului lui David. Amplul 
poem respectă cotele biblice. Satisfacţia şi lamentaţia, înălţarea şi căderea, 
optimismul şi deznădejdea contrapunctează versul epic sub cezura metrului 
endecasilab, care este pus în alertă de iamb, sub sentinţa tragică a fatalistului 
„Havel Havalim” (Deşertăciune a deşertăciunilor, în orig. ebraic – n. n.). 
Ecclesiastul lui Eugen Dorcescu reduce tragismul biblic la mâhnirea 
românească, făcând loc astral licărului de speranţă. Frământările, marile 
întrebări ale Omului, alergarea după vânt şi vânarea de vânt se aşază sub 
rigoarea resemnării smerite, în perspectiva întâlnirii ultime cu Dumnezeu şi 
a dreptei reaşezări viitoare, după a doua venire. Frazele sunt memorabile, şi 
recunoaştem aici deznădejdea romantică de mai târziu, schopenhaueriană. 
Ca să nu universalizeze această deznădejde, ce poate uşor degenera în 
panteism, poemul lui Eugen Dorcescu găseşte un reper, un punct de sprijin 
didactic, tradus prin satisfactul „Carpe diem!”: „Tu, tinere, te bucură, cât 
încă/ E vreme. Să te-nfrupţi pe săturate/ Din cele-ngăduite, revelate./ 
Ascultă-ndemnul inimii. Adâncă/ Să-ţi fie desfătarea. Şi bogată./ Să-ţi fie 
veghea clară. Paşnic somnul”, sub accentele anacreontice răsunând vag 
versurile lui Echnaton, chiar dacă aceste îndemnuri trăiriste sunt înfrânate de 
inexorabilul memento: „Dar ţine minte: pentru toate Domnul/ Te va chema-
ntr-o zi la judecată”. Avertismentul ecclesiastic priveşte nu implacabila 
pedeapsă divină, urmată de veşnica osândă, ci conştientizarea kantiană a 
normei morale: „Iah Elohim din veşnicii ascuns e,/ Dar are sub privire toate 
cele,/ De la noianul mării pân’ la stele./ Şi judeca-va lucrurile-ascunse – / Pe 
toate: Fie bune, fie rele”. 
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Pildele (131) celui de-al treilea împărat al lui Israel (Solomon, cca 971 
– 931 î. H. – n. a.) au aceeaşi tuşă stilistică pe care Eugen Dorcescu o aplică 
Ecclesiastului, iar comentariul lor ar putea alcătui un capitol distinct. 
Retransfigurându-le, după o poetică subiectivă, absolut impresionantă, 
poetul citează, subtextual, pentru eventuală „documentare”, sursele. 

Rugăciunea regelui Manase („Stihuire după ultimul text din Vechiul 
Testament” – n. a.) aduce mult, în punctele ei de zbucium sufletesc, cu 
eminesciana rugăciune a unui dac, încheiată, desigur, în cunoscuta notă 
liturgică: „…pe Tine te laudă toate puterile cerului,/ şi a Ta este slava, în 
vecie. Amin!” 

Epilogul cărţii este deopotrivă un crez şi o dare-de-seamă a creştinului 
fundamental, lepădat definitiv de trufia amăgitoare a celor lumeşti: „…sătul 
de idoli şi eroi/ (Eroi când în prim-plan, când în eclipsă),/ Pun jos condeiul 
laic. Scrieţi voi!/ Ne revedem după Apocalipsă”. 

După exprimarea, în aceşti termeni, a nestrămutatei sale hotărâri, ne 
aşteptăm ca Eugen Dorcescu să abandoneze definitiv îndeletnicirea scrisului. 
Peste tema biblică nu mai poate trece. Cele laice devin tot mai robite 
addagiului ecclesiastic. Fără falsă mâhnire, îi respectăm decizia, 
recunoscând anabasisul absolut la care Eugen Dorcescu a „osândit” 
anevoioasa trudă a lui Dosoftei. 

Chiar şi din această perspectivă, Biblicele lui Eugen Dorcescu 
instituie o veritabilă şi fundamentală carte de căpătâi a omului modern, 
sufocat de angoase. 

 
Caligraf, 6/ 2005. 

 
   
 
MARIA – DANIELA PĂNĂZAN: 
SEMNIFICAŢII PSALTICE ÎN OPERA LUI EUGEN 
DORCESCU 

 
 
Eugen Dorcescu (n. 18 martie 1942), pseudonimul literar al lui 

Eugeniu Berca, este un poet reprezentativ pentru lirica religioasă a sfârşitului 
de secol XX. Opera sa lirică este vastă şi cuprinde aproape toate temele mari 
ale poeziei religioase, de la poezia-rugăciune la versificări poetice ale 
Psalmilor, ale Ecclesiastului, ale Pildelor sau ale Rugăciunii lui Manase.  
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Versificarea Psalmilor ocupă un loc însemnat în opera lui Eugen 
Dorcescu. Profund în gândire, folosind un limbaj poetic original, Eugen 
Dorcescu impresionează prin limpezimea şi trăirea poetică, prin sintaxa 
afectivă a frazei şi prin frumuseţea, dacă nu chiar puritatea, gândurilor lirice 
exprimate. 

Discursul poetic urmăreşte doar tangenţial dorinţa de versificare a 
psalmilor biblici. Meritul poetului este acela de a contribui substanţial la 
îmbogăţirea sentimentelor psaltice exprimate şi la re-adaptarea lor pentru o 
înţelegere adecvată a cititorului avizat de astăzi, căruia unele profunde 
semnificaţii îi pot scăpa la o posibilă lectură biblică. 

Originalitatea ideilor poetice respectă însă problematica generală a 
psalmilor lui David. De exemplu, Psalmul 8 (biblic) începe cu versetele 
„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot 
pământul!/ Că măreţia Ta s-a înălţat în tot pământul”. În Psalmul 8 al lui 
Eugen Dorcescu este păstrată tema şi anume: preamărirea divinităţii şi 
cuvinte de laudă aduse lui Dumnezeu ca Împărat universal, dar, în acelaşi 
timp, este inserată în text trăirea personală, fiind evidentă încercarea de a 
adapta discursul liric la cerinţele poeticităţii moderne: „Numele Tău, o 
Doamne, cât e de minunat!/ Nu-L poate nici cuprinde, nici absorbi 
cuvântul./ Cu slava-Ţi deopotrivă cutreieră pământul/ Şi slava Ta deasupra 
de cer s-a ridicat.” 

Foarte frumoase sunt versetele dedicate relaţiei divinitate – umanitate, 
în care este evidenţiată apropierea tainică dintre Dumnezeu şi om, amprenta 
lirică personală simţindu-se permanent, atât prin exprimarea sentimentelor şi 
trăirilor, cât şi prin folosirea pronumelui personal la persoana I: „Îmi zic: Ce 
este omul, la el de Te-ai gândit?/ Ce-i el, să-l iei în seamă, să-l ai în 
cercetare?/ Aproape ca pe îngeri l-ai pus şi preţuit/ Şi-ai înecat în glorii 
făptura-i pieritoare./ L-ai înălţat în cinste, i-ai dat în stăpânire/ Tot lucrul 
mâinii Tale. Sub talpa lui ai pus/ Şi oile şi boii şi pasărea de sus,/ Şi fiarele 
şi peştii zvâcnind ca o sclipire.../ Numele Tău! Ce tainic şi ce mirific este/ 
Pe-ntinderea de humă şi-n mările celeste!” 

Aceeaşi temă a slăvirii divinităţii apare în Psalmul 19. Limbajul 
poetic curge solemn, implicând însă şi o relaţie afectivă continuă cu divinul. 
De mare fineţe şi efect stilistic sunt inversiunile poetice (care sunt, de altfel, 
o trăsătură importantă a poeziei Vechiului Testament) şi metaforele realizate 
prin propoziţii eliptice de predicat: „Spun cerurile slava Domnului/ Şi-
ntinderea – lucrarea mâinii Lui./ Ziua o spune zilei. Şi, la fel,/ Noaptea 
grăieşte nopţii despre El./ [...] Primeşte-mi, Doamne, cu bunăvoinţă,/ 
Cuvânt, şi simţământ, şi conştiinţă - / Tu, Cel Etern şi Unic Dumnezeu./ Tu, 
Stânca mea, Liberatorul meu!” 
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Psalmul 23, supranumit „Psalmul Bunului Păstor” constituie un psalm 
mesianic în care este prefigurată imaginea Mântuitorului Iisus Hristos. 
Precum şi în ceilalţi psalmi, Eugen Dorcescu ia identitatea psalmistului 
biblic, rostirea poetică personală sporind subiectivitatea şi frumuseţea 
limbajului: „Acum, că Domnul e păstorul meu,/ Oare de ce voi duce lipsă 
eu?/ Odihnă-mi dă, păşunile sunt verzi,/ Cu ape liniştite şi livezi./ Îmi 
întremează sufletul. De rău / M-absolvă, căci ador Numele Său.” 

Legătura strânsă dintre Dumnezeu şi om, precum şi grija divină faţă 
de existenţa umană efemeră sunt ideile centrale din acest Psalm, marcate în 
text prin folosirea monologului interior. Subiectivitatea eului liric trădează o 
trăire autentică, vie, de esenţă mistică, dar şi o credinţă nestrămutată în 
puterea divină: „O, Doamne, chiar când calc a morţii vale,/ N-am teamă, că-
s sub paza mâinii Tale./ Pasul mi-l laşi să treacă şi să meargă,/ Strunindu-
mi-l cu înţeleapta-Ţi vargă./ Atunci toţi vrăjmaşii sunt de faţă./ O masă-mi 
pui Tu, dis-de-dimineaţă./ Capul mi-l ungi cu mir din cel mai fin./ Paharu-
mi se revarsă de prea plin.” 

Aceeaşi temă o regăsim şi în Psamul 40 în care poetul conturează 
metafore ale fiinţei aflate sub pronia divină. Apocalipticul „Vino, Doamne!” 
are conotaţii diferite: „Am aşteptat pe Domnul în răbdare/  Şi Domnul a 
venit. S-a aplecat/ Spre mine, cel pierdut. Şi-a ascultat/ Cuvântul meu de-
adâncă disperare./ Din groapa nimicirii, din noroi/ M-a scos. Mi-a pus 
picioarele pe stâncă.” 

Poezia – rugăciune se află sub semnul graţiei şi muzicii divine, al 
inspiraţiei dumnezeieşti, dovadă a profundei credinţe a poetului, convingerea 
acestuia fiind mărturisită în metafora fericirii: „Acela doar în lume-i fericit/ 
Care se-ncrede-n Domnul. Şi-ocoleşte/ Pe mincinoşi, pe cel ce se trufeşte,/ 
Pe omu-nfumurat, nesocotit./ O, Doamne, înmulţit-ai peste fire/ Minunile-Ţi 
spre noi. Şi gându-Ţi bun./ Ca Tine nimeni nu-i. Cum să le spun?” Această 
metaforă este reluată în penultimul verset, dar în acesta apare în asociere cu 
metafora iubirii: „Dar cei care Te caută să fie/ În Tine fericiţi. Cei ce iubesc 
/ Salvarea Ta./ Ei pururea grăiesc: „Mărit să fie Domnu-n veşnicie!”  

În acest fel, poetul reliefează ajutorul divin ca simbol al legăturii 
neîntrerupte şi a comuniunii dintre Dumnezeu şi om, idee care apare şi în 
finalul psalmului: „Sărac sunt eu. Nefericit sunt eu./ Dar Domnul mi-a venit 
în ajutor./ Tu îmi eşti sprijin. Tu-mi eşti salvator./ Nu-ntârzia, o, Dumnezeul 
meu!” 

Capodopera psalmilor rămâne, şi la Eugen Dorcescu, Psalmul 50 (sau 
51 după traducerea masoretică). Implorarea milei divine şi dorinţa acută de 
purificare, de izbăvire a fărădelegilor apar în comparaţii şi metafore poetice 
limpezi: „Dumnezeule, ai milă de mine, după marea, după imensa bunătate 
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a Ta,/ După bogăţia îndurărilor Tale” (versetul 1), „Purifică-mă, curăţeşte-
mă cu isop şi voi fi/ Ne-ntinat ca un zbor de zăpadă” (versetul 7), „Căderile 
nu-mi lua-n seamă, căci de lacrimi sunt orb,/ Fărădelegile şterge-mi, căci  
mă-nec de suspine” (versetul 9), „Nu mă îndepărta de la faţa Ta niciodată./ 
Duhul Tău Sfânt nu-L lua de la mine. Fiindcă/ Mărturisesc: am greşit!” 
(versetul 11) etc.  

Tot o capodoperă a genului este Psalmul 136 (sau 137). Fluenţa frazei 
poetice şi ritmul muzical dau forţă discursului. Sensibilitatea creatoare este 
purificată de trăirea dramatică a exilului (fie acesta exil exterior, fie exil 
interior). Sentimentul înstrăinării este resimţit dureros, precum plânsul de pe 
malul Vavilonului: „Pe ţărmuri, lângă Râu, la Vavilon,/ Ne-am aşezat, 
gemând şi murmurând./ Şi-am început să plângem, rând pe rând,/ Când ne-
am adus aminte de Sion./ Curgea alături fluviul, ca un şarpe,/ Unindu-se cu-
ai lacrimilor stropi./ Şi noi am prins în sălcii şi în plopi/ Firavele şi jalnicele 
harpe.” 

În final, psalmodierea capătă accente incantatorii iar tensiunea lirică 
este situată aproape de paroxism (o regăsim în imprecaţia din ultimul 
verset), culminând în nevoia de regăsire de sine sau de reîntoarcere... Acasă, 
în paradisul pierdut: „Cum am putea noi imnurile Tale/ Să le-nălţăm într-un 
pământ străin?/ Noi, plini de-ndurerare şi venin,/ Sătui de umilinţe şi de 
jale?/ De-am să te uit cândva, Ierusalime,/ Uitat să fiu de însăşi dreapta 
mea!/ Uscată ca un ciot, ca o surcea,/ Să cadă şi să zacă lângă mine. [...]/ 
Durerea noastră-i sumbră şi adâncă./ Ferice de acel care-ntr-o zi/ Pe 
pruncii tăi plăpânzi îi va izbi/ Şi-i va zdrobi şi-i va strivi de Stâncă...” 

Psalmii lui Eugen Dorcescu reprezintă o capodoperă a literaturii 
române de la sfârşitul secolului al XX-lea, alcătuind un mănunchi de poezii 
– rugăciune, rostite în nume personal, dar potrivite sufletului modern(izat) 
de astăzi, scrise anume pentru noi, cei care fiinţăm în această societate de 
consum, desacralizată şi tot mai ...îndepărtată de Dumnezeu: „Poet 
important, străin de orice gesticulaţie frondistă, reprezentant de seamă al 
generaţiei-sandwich („prinsă” între explozia şaizecistă şi zgomotul 
optzeciştilor), Eugen Dorcescu ne obligă, astfel, la rându-i, să-l 
redescoperim” (Adrian Dinu Rachieru). 

 
 
Cetatea culturală, Cluj-Napoca, 9 – 10/ 2009. 
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ALEXANDRU RUJA: 
IPOSTAZA DORCESCU 
 

Există scriitori care construiesc un mod inconfundabil de creaţie în 
literatură, care lasă o amprentă fundamentală, care configurează o ipostază 
spre care te întorci sau la care raportezi literatura altora. Un asemenea 
scriitor este astăzi în literatura contemporană Eugen Dorcescu. Poet bine 
aşezat pe un eşafodaj cultural, câştigat în timp, cu trainice resurse creatoare 
ce vin dintr-un talent evident, Eugen Dorcescu scrie o poezie a desfăşurării 
culturale, dar şi una care vibrează fin, ca un seismograf afectiv, la undele de 
şoc ale socialului, o poezie ce porneşte din atât de exacta cunoaştere a 
textului sacru, dar şi o poezie a meditaţiei existenţiale. 

Nu mă voi referi aici la întreaga poezie a lui Eugen Dorcescu, despre 
care am mai scris, ci doar la două volume care reverberează în timp, atât prin 
amplitudinea cât şi prin profunzimea meditaţiei metafizice – Elegii (2003) şi 
Moartea tatălui (2005). 

 
Imaginea esenţială din volumul Elegii, insistentă, recurentă şi 

polivalentă, este aceea a bătrânului, înţeleptul ascet care meditează la marea 
problemă a trecerii. Deşi, printr-o anumită viziune şi tonalitate, Elegiile 
continuă o direcţie din poeziile volumelor anterioare, amploarea şi 
profunzimea meditaţiei încarcă aceste poezii cu o marcă artistică aparte. 
Poezie filosofică în cel mai exact sens al cuvântului, Elegiile surprind 
meditaţia bătrânului, ajuns la vârsta înţelepciunii, despre viaţă şi moarte, 
despre spiritualizarea existenţei, despre ieşirea din trup, despre trecere şi 
veşnicie, despre sacru şi profan. Prima şi ultima elegie închid această 
meditaţie ca într-un cadru; cea dintâi motivând reţinerea „în trup”, ultima 
clamând vanitatea şi zădărnicia existenţei: „Din nou răsare soarele-n zadar./ 
Şi, ca şi ieri, zadarnic va apune./ Zadarnici sori, zadarnicele lune/ Măsoară-
un timp zadarnic, iar şi iar./ Zadarnic ieşi în prag. Zadarnic pleci/ Şi-apoi te-
ntorci. Şi iar le faci cu schimbul./ Străbaţi în van zadarnice poteci,/ Căci 
spaţiu-i mai zadarnic decât timpul./ Şi tu eşti mai zadarnic decât tot./ Şi totu-
i mai zadarnic decât tine./ Strivite de mesajul cosmo-glot,/ Cuvintele, 
sărmanele, nu pot/ S-absoarbă taina tainicului cod – / Şi vin la uşa Tainei să 
se-ncline”. 
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Viziune metafizică şi introspecţie existenţială se unesc într-o poezie 
de savoare şi esenţializare lexicală. Între poeţii contemporani, locul lui 
Eugen Dorcescu se distinge tot mai evident. Cu o cunoaştere a resurselor 
poetice ale lexicului cum la puţini se manifestă, poetul s-a fixat pe o viziune 
proprie, în care condiţia duală a omului îşi găseşte o configurare ce ţine de 
esenţa marii poezii. Nimic contrafăcut în expresia poetică prin care se redă 
dramatica zbatere între teluric şi celest, între spirit şi materie, între trup şi 
suflet, între sacru şi profan. Cuvântul se goleşte de balastul material, urcă 
spre starea imponderabilă a spiritualului. Poetul Eugen Dorcescu 
esenţializează o stare, aceea a treptatei spiritualizări. Fiecare elegie surprinde 
un moment înspre definirea acestei stări. Cel al înstrăinării ar fi unul iniţial. 

Nu o conceptualizare, ci o figurare imagistică a unei stări tensionate 
dramatic întâlnim în elegii. Numai că această stare se asociază, nu rareori, cu 
un sentiment al liniştii, imaginat, căutat, sperat. În timp, trupul  eroului liric 
„a fost exilat, expulzat, renegat/ de eul profund”, iar „bătrânul îşi caută, de 
ani şi/ ani, sufletul,/ îl simte, îl ştie, undeva, pe/ aproape, în tenebrele 
sinelui,/ îl caută, i se pare uneori că-i/ pe cale să-l întâlnească,/ dar recade în 
cadrele trupului”. Expresie a fiinţei, bătrânul reface ontologia fiinţării. De la 
ipostaza „Pare de necrezut, dar/ bătrânul a fost tânăr/ cândva”, până la aceea 
a unei noi întineriri, înfloriri, se desfăşoară drumul paradisiac-infernal al 
fiinţării. Imaginile uşor contradictorii, oscilând între lumină şi întuneric, 
angelic şi satanic, refac tocmai acest drum. Bătrânul a iubit cândva marea, 
muntele, poiana, pârâul, zăvoiul, merii sălbatici, drumul („drumul pustiu, 
vag-şerpuitor,/ ce semnifica orice, dar,/ în primul rând, semnifica/ viaţa şi 
moartea”), elementele unui cosmos propriu, în care fiinţa şi-a găsit rostul 
fiinţării, pentru a se putea deschide, apoi, spre marea călătorie. 

 
Poezia lui Eugen Dorcescu nu este inutil încifrată. Pentru ca s-o 

înţelegi, însă, trebuie să-i găseşti şi să-i pătrunzi nucleul generativ. Ca şi în 
îndemnul lui Paul Claudel, trebuie să cauţi centrul şi nu să vezi doar drumul, 
care reprezintă discursul poetic. Centrul rămâne, însă, esenţa poeziei, spre 
care mergi urmând simbolurile fundamentale folosite de poet: focul, vântul, 
duhul, cenuşa etc. „Flăcările i-au vorbit/ întotdeauna bătrânului,/ tot aşa cum 
i-a vorbit, misterios,/ şi vântul,/ astfel se vede el, acolo, pe/ ultima treaptă,/ 
un fuior de foc,/ împletit cu/ un fuior de vânt,/ vântul ar avea,/ în viziunea 
bătrânului,/ menirea să ia duhul cu/ sine,/ el, vântul, a fost şi a rămas/ un fel 
de alter-ego fantomatic,/ un vaier al eului,/ adresat eului,/ pe când flacăra 
destramă şi/ sfârtecă trupul,/ cu o dragoste vehementă,/ totală,/ a ucide 
înseamnă a/ poseda fără limite,/ flacăra, deci, absoarbe, în/ trupul său fluid,/ 
trupul rigid al bătrânului,/ îl desface, îl pierde printre nenumăratele-i degete,/ 
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îi şopteşte:/ te iubesc, te-am/ iubit toată viaţa, voi/ muri gândindu-mă la/ 
tine”.   

 
Imaginea de amplă simfonie contrapunctică, în care meditaţia urcă de 

la individ la sferele astrale, în care relaţia trece de la circumstanţă la 
eternitate, în care dualitatea tatăl/ Tatăl balansează într-o benefică 
ambiguitate, devine o realitate artistică în Moartea tatălui. „Fiind dincolo 
de/ simţuri,/ tatăl nu poate/ fi recuperat prin/ senzaţii,/ percepţii./ Fiind 
dincolo de/ orice înţelegere,/ tatăl/ nu poate fi/ descifrat, priceput./ Fiind, de 
fapt, dincolo/ de întreaga noastră/ fiinţă empirică,/ dincolo, deci, de afecte,/ 
închipuire, cuvinte,/ el nu poate fi nici/ iubit, nici urât,/ nici rostit./ Şi, totuşi, 
conştiinţa/ înregistrează evidenţa / tuturor acestor/ negaţii./ Ceea ce-
nseamnă/ că aceste negaţii/ – şi oricare altele – / sunt cel mai sigur/ 
argument/ că tatăl/ există”. 

 
În Moartea tatălui poezia este organizată în trepte. Cele şapte trepte 

nu sunt atât drumuri, itinerarii, cât treceri; cifra şapte cuprinde în ea o 
simbolistică sacrală. Adeseori poezia lui Eugen Dorcescu pare că se leagă de 
un element real, de un eveniment, de o întâmplare, că are o relaţionare 
empirică, dar întotdeauna transgresează realul, trece în metafizic, urcă spre 
spiritual. Orice element al peisajului aminteşte de existenţa tatălui: „Aici era, 
pe vremuri,/ un nuc,/ aici un tei,/ iar aici, o fântână./ Aici înflorea liliacul, 
aici/ era via, aici/ un piersic şi-un prun,/ aici crescuseră vişini,/ o adevărată 
alee./ Şi aici, / în ziua aceea, în/ ora aceea,/ în clipa aceea,/ aici, pe brazda/ 
aceasta de/ iarbă,/ în perspectiva Poienii,/ a râului,/ a eternităţii,/ aici,/ între 
muntele negru/ şi umbrele lunii,/ aici,/ era tatăl”. În fond, un mic eden, o 
viziune paradisiacă a spaţiului terestru, o transmutare în spiritul poeziei 
argheziene. Imaginea tatălui sau umbra amintirii se leagă de acest spaţiu. „E 
o cărare umbrită/ de-a lungul/ râului./ Din frunziş, cad,/ pe alocuri,/ stropi 
umezi de/ soare./ Domneşte acolo/ aceeaşi lumină/ ce-acoperă spaţiul/ dintre 
veghe şi somn,/ spaţiul,/ deja amintit, dintre subconştient şi/ conştiinţă./ Pe-
aici trece tatăl,/ noapte de noapte,/ tot mai departe, mereu/ mai departe,/ din 
penumbră-n penumbră”. 

 
Poezia filigranează o stare nu doar prin tensiunea meditaţiei, dar şi 

prin subţirimea versului, prin arhitectonica lui, care este suplă, uşoară, 
aproape hieratică, gata de zbor. Meditaţie asupra misterului morţii, asupra 
tainei de trecere, Moartea tatălui este un volum în care complexitatea 
ideatică şi trimiterea la texte fundamentale se fac mereu prin simbolistica 
poetică. Laitmotivul acestui volum rămâne Tatăl, iar discursul poetic devine 
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o variaţiune pe aceeaşi temă, un periplu dus însă la altitudinea meditaţiei. 
Imaginea se purifică de orice contingenţe şi se iluminează într-o mistică 
meditativ – imaginativă prin care simbolul devine principiu ordonator şi 
susţinător al lumii/ cosmosului. Sentimentul religios se sublimează într-o 
conştiinţă a trăirii metafizice. 

 
Orizont, 8/ 2005.  

 
                                                          * 
                                                           
 
DRUMUL SPRE ESENŢE 
   
 

drumul spre tenerife (Editura Eubeea, Timişoara, 2009, 100 
p.) este un volum zguduitor, cutremurător, tragic în esenţă; tenerife 
rămâne un pretext. Simbolistica drumului este complexă şi 
complicată. Drumul apare frecvent în mitologie, este folosit în poezie. 
Drumul poate sugera linia, - linia vieţii, - întâmplările sau întâlnirile 
vieţii prin intersectările / răscrucile pe care le face. Drumul are o 
valoare etică, poţi să ţii drumul drept sau să apuci pe drumul strâmb. 
Simbolul drumului este asociat cu destinul, iniţierea, cunoaşterea etc. 

Ce înseamnă drumul spre tenerife din volumul lui Eugen 
Dorcescu ? Răspunsul nu se poate da simplist şi superficial, având în 
vedere tensiunea tragică, meditaţia profundă, căutarea înfrigurată a 
ultimei contopiri. Este un drum şi nu o călătorie, este iniţiere şi nu 
plăcere, nu se caută frumosul în sens banal, ci miraculosul în sens 
esenţial. Locul în care se imaginează drumul este unul de sorginte 
culturală, spaţiu al cărţilor, librăria crepusculară. Realul şi imaginarul 
se dedublează mereu; mai întâi drumul se imaginează prin cuvinte, 
apoi apare prezentat într-un balans abstract/ concret: „drumul se 
maturiza clădit/ de cuvintele noastre rostite/ atunci de/ disperatele 
noastre apeluri spre/ nebunia omenească [...]/ drumul concret 
devenise abstract/ drumul abstract redevenise concret/ dar de o 
concretitudine secundă/ drumul concretitudinii secunde şi-a/ construit 
imediat realitatea ambianţa şi/ umanitatea secundă/ absorbindu-le 
absorbindu-ne/ dinspre noi cei ce suntem înspre noi cei/ ce devenim 
călătorind/ amintindu-ne că unul din îndemnurile/ supreme s-ar putea 
formula astfel/ încearcă să fii ceea ce vei deveni/ iată Eu Cel ce sunt 
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Eu singurul /care sunt/ îţi ofer acum/ şi pentru totdeauna şansa/ 
aceasta//”. 

Prima escală sau, mai exact, punctul de pornire este burgul 
alemanic de sub umbra domului, topos refăcut dintr-o intersectare 
imaginativă a culturalului cu realul: ”poţi vedea multe în/ alemanicul 
burg/ catedrale pinacoteci perspective/ alpine lacuri în/ vecinătăţi 
înverzite/ acum în cetate se află şi/ eremitul mă aflu/ eu însumi/ strivit 
între săgeţile/ aprinse ale dimineţii/ smuls din propria-mi/ bătrâneţe 
sinistră/ neretrăind nimic/ nemaivisând nimic/ [...]”. 

Eremitul este un ego şi un alter-ego în poezie, este 
însinguratul, pustnicul, deşertnicul, călătorul, căutătorul neîncetat al 
spaţiului sacru. 

drumul spre tenerife este un drum sinteză, absorbind alte 
drumuri, este un drum al esenţializării existenţiale, un drum ce duce 
spre divin, de la „trup” la „suflet”, de la „suflet” la „duh”, de la „duh” la 
„Duhul”. drumul spre tenerife include mulţimea drumurilor şi poate 
genera alte drumuri. Există în poezie şi sunt folosite sinonime ale 
drumului – cărările, drumeagurile, aleile, străzile; dar acestea nu au 
nici măreţia drumului, nici forţa lui simbolică, nici capacitatea de a 
penetra în spaţiu pe care o are drumul. Cărările, drumeagurile, aleile, 
străzile simbolizează, mai ales, retragerea, contragerea, abstragerea 
spre ceva. „coboară  seara peste/ străzile ce se retrag/ lin/ în ele 
însele/ eliberând spaţiul de/ strânsoarea şi de/ împânzirea lor/ se 
retrag şi cărările/ şi drumeagurile se/ retrag aleile/ cu oameni cu/ 
animale cu amintiri/ cu proiecte/ se retrag din viitor/ din trecut/ […]”. 

Când se retrag “toate întrupările/ particulare ale ideii/ de drum”, 
rămâne liberă conştiinţa, rămâne liber subconştientul, arhetipul. În 
viziunea poetică apare diferenţa dintre drum şi cale, dintre fizic şi 
metafizic, dintre somn şi trezire, dintre existenţă şi transcendenţă ori 
transexistenţă, dintre profan şi sacru: “trezirea este conştientizarea/ 
drumului/ nu a căii/ despre care vorbesc înţelepţii/ sau nu doar a/ căii/ 
calea e prezentă oricum/ clipă de clipă în/ adâncul fiinţei/ ea s-a 
revelat s-a/ descoperit/ în adâncul fiinţei/ ci a drumului/ fiindcă 
drumul/ drumul spre tenerife/ e încrustat şi mai profund/ în fiinţă el 
este/ consubstanţial fiinţei el/ trăieşte/ o dată cu fiinţa şi va/ muri o 
dată cu ea/ drumul e calea concretă/ pe care înaintez/ iar calea e 
drumul/ abstract/ ce-mi luminează calea”. 

drumul spre tenerife nu reprezintă o banală călătorie, nici 
măcar o întâmplătoare descoperire a unui spaţiu exotic, nici o 
relaxare a fiinţei/ individului prin abandonare în inedit şi necunoscut, 
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ci, în imaginarul poetic, este ceva mult mai profund; înseamnă 
atingerea revelaţiei, înseamnă transgresarea lumii obişnuite care  a 
obturat viziunea drumului: “de altfel lumea aceasta/ mi-a stat 
necontenit în/ cale mi-a mascat/ drumul/ cu zarva ei trivială/ cu 
vulgaritatea indecenţa/ cu duhoarea cu promiscuităţile/ şi 
devălmăşiile ei […]”. 

Revelaţia, ca treaptă supremă, simbolul Tatălui (cu mare 
frecvenţă în volumul Moartea tatălui) al cărui „braţ de-azur” „[…] m-a 
smuls din / insalubra confuzie/ mi-a pus drumul sub/ paşi/ mi-a pus 
paşii pe drum/ mi-a aşezat dinainte/ distanţa lumina timpul/ şi spaţiul/ 
mi-a revelat/ drumul/ singurul drum/ regăsitul meu/ drum/ drumul spre 
tenerife” nu reprezintă doar un moment al exploziei de fericire prin 
regăsirea drumului sacru, ci şi unul cu deosebită încărcătură tragică: 
„am ştiut limpede că/ din clipa aceea/ pentru mine a/ început/ agonia”. 

drumul spre tenerife este această dramatică luptă dintre trup 
şi suflet, este însăşi condiţia tragică a omului aflat între teluric şi 
celest, este dorinţa spre “ascensiunea edenică”: “drumul spre 
tenerife/ e drumul/ adică mişcarea eului/ în sfârşit conştientă de/ sine 
de propriul/ mister de/ tenebrosu-i traseu/ monocentric/ adică eul ce 
s-a/ descoperit în/ sfârşit/ în eterna sa ascensiune/ edenică/ adică 
mizeria nesfârşită/ a trupului/ incapabil să călătorească/ spre propriul 
duh/ adică istoria luptei/ dintre carne şi duh”. 

drumul spre tenerife înseamnă continua căutare a condiţiei 
paradisiace, este continua căutare a drumului drept pe care fiinţa era 
odată, în vremuri mitice, în timpul facerii şi desfacerii universului. Şi 
pe care l-a părăsit dintr-o iluzorie şi deşartă provocare a plăcerii 
existenţei pământene: “[…] noi/ am pierdut cu/ toţii ceva ori/ am fost 
undeva/ şi n-am uitat/ ce-am avut/ şi n-am uitat că/ am fost în/ locul 
acela/  am uitat doar/ unde se află/ ceea ce am/ pierdut/ de aceea ne/ 
găsim mereu în/ exod/ de aceea batem/ drumuri şi/ drumuri/ de 
aceea străbatem/ acum/ drumul spre tenerife/ […]”. 

drumul spre tenerife poate fi, deci, o permanentă căutare a 
spaţiului paradisiac, o necontenită nostalgie spre locul originar, spre 
toposul sacru. drumul spre tenerife exprimă acest tragism al căutării 
adevăratei condiţii existenţiale. 

Pentru Eugen Dorcescu, poet nu doar experimentat printr-o 
creaţie de acum vastă, dar şi un profesionist teoretician al 
versificaţiei, poezia nu mai are secrete la nivelul versificaţiei. O 
dovedesc şi modalităţile diverse din acest volum, de la cantabilitatea 
şi structura clasică a cântecelor de călătorie („demult demult când 
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râul era râu/ nu curs de apă putred şi molâu/ când fânul unduia până 
la brâu/ când cerul era cer şi norul nor/ când verdele sclipea ameţitor/ 
când te-ntâlneai cu Domnul în pridvor”[...]) la versificaţia liberă, care 
poate deschide spre abisuri ale gândirii meditaţia poetică. cântecele 
de călătorie nu sunt ale eremitului aflat pe drumul regăsirii condiţiei 
originare, ci sunt ale omului ce-şi reactivează memoria existenţei 
pământene. Poetul-scrib cunoaşte deopotrivă subtilităţile tehnicii 
versificaţiei şi ale construcţiei poetice, dar şi apăsătoarea 
responsabilitate a propriei meditaţii poetice. cântec miezonoptic, 
autodefinire şi identificare poetică, implorare şi rugăciune, dezvăluie 
zbuciumările şi idealurile poetului. „bătrânul scrib roteşte-n minte/ 
jocuri de sens şi de cuvinte/ el care nu le-a dezmierdat/ el ce-i artist 
nu acrobat/ şi totuşi scribul când şi când/ împuns de boldul unui gând/ 
simţind în gură fum şi scrum/ în ritmul pasului pe drum/ îngână rime 
dulci precum/ béni sois-Tu Iah Elohim/ noi eremitici sopherim/ the 
happy few călătorim/ către-un celest Ierusalim/ către-un sublim 
Ierusalim/ acceptă-ne to sleep to dream”. 

 
         Orizont, Timişoara, 3/ 2009. 

 
       
 
 
 
VIRGIL NEMOIANU: 
EUGEN DORCESCU  LA MATURITATE* 
 
 

De multă vreme susţin părerea minoritară că literatura română 
modernă, literatura ultimilor 200 de ani, are ca temelie un subtext religios. 
Explicaţia mea este, pe scurt, următoarea. Presiunile unei modernizări pripite 
şi anorganice intră în conflict (după 1800 sau cam în acea perioadă) cu o 
tradiţie cam trîndavă şi nu prea intens creatoare, ale cărei forme nu se mai 
potriveau cu cele, în continuă schimbare, ale Vestului pururi exemplar. În 
aceste condiţii, autorii îşi păstrează în sinea lor, şi în structurile lor interioare 
(uneori inconştient) valori şi imagini ale unui trecut real şi/ sau imaginar. 
Suprafaţa însă rîvneşte să fie "acceptabilă" unei ere noi. În consecinţă se  
constituie astfel lumi ficţionale niţel cam bizare dar nu lipsite de interes.  

Există fireşte însă şi destui scriitori români care se abţin de la astfel de 
acrobaţii estetice, abordînd în mod nemijlocit şi deschis o tematică 
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religioasă. Aceştia nu sunt, categoric, printre cei mai neînsemnaţi în istoria 
literaturii române: prozatori, dramaturgi, poeţi, eseişti, din trecut şi din 
prezent. Nu este aici locul potrivit pentru enumerarea lor.  

Printre aceştia se numără şi timişoreanul Eugen Dorcescu. Volumele 
sale, uneori direct inspirate de texte biblice, alteori de lirica subiectivă în 
toată rotunjimea ei, nu se sfiesc să includă dimensiunea religioasă a omului 
alături de anxietăţile sau bucuriile lirice inevitabil prezente în orice poezie a 
lumii.  

Cu riscul repetiţiei spun că Dorcescu trebuie socotit drept unul din cei 
mai însemnaţi şi mai valoroşi poeţi actuali ai literaturii române, de fapt unul 
din relativ puţinii poeţi adevăraţi care funcţionează în ultimele două decenii 
la Dunăre şi Carpaţi.  

Nu vreau să intru în analize prea detailate. Mă voi mulţumi să 
pomenesc două unghiuri de lectură. Cel dintîi ţine de tradiţia locală. Cel 
puţin prin volumul pe care îl avem în faţă (probabil că examinarea atentă ne-
ar confirma acelaşi lucru şi la unele anterioare), Eugen Dorcescu se 
dovedeşte principalul continuator actual al lui Ioan Alexandru, decedat 
prematur. Spun acest lucru bizuindu-mă pe orientarea generală a poeziilor 
incluse în volum, pe imagistica şi tematica alese, dar chiar pe macro-teme 
ample care coincid făţis cu Ioan Alexandru: "Pustia" în primul rînd.  

Al doilea este de natură cosmopolită. Nu am cunoştinţă de poeţi sau 
poete din România care să se apropie atît de limpede şi fără de teamă de 
discursul literar al unui poet de valoarea şi statura universală precum T. S. 
Eliot. Atît Eliot cel pesimist şi satiric de la tinereţe se regăseste în versurile 
lui Eugen Dorcescu, cît şi cel blînd-trist, cu raze de speranţă consolatoare de 
la maturitate şi senectute. Intenţie? Coincidenţă? Oricum este o înfăptuire 
vrednică de toată admiraţia această transpunere a unui poet universal în 
idiomul literar al altei literaturi. Avem aşadar încă o dată motive să-l lăudăm 
pe Eugen Dorcescu şi să-i mulţumim.  

 
August 2007, Bethesda, MD  
 
______ 
*Prefaţă la volumul În Piaţa Centrală, Editura Marineasa, Timişoara, 2007. 

Textul a fost preluat de El vuelo de Icaro. La opinión de Tenerife, Spania, 23 martie 2008  
etc.              
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IULIAN BOLDEA:  
LITANII ÎN PIAŢA CENTRALĂ 
 

La prima vedere, titlul cărţii lui Eugen Dorcescu, În Piaţa Centrală 
(Editura Marineasa, 2007), pare inaderent la conţinutul pe care-l 
desemnează. Dacă titlul are conotaţiile deschiderii spre socialitate, sugestii 
ale concretitudinii şi cotidianului, semnificaţiile poemelor din volum, în 
schimb, sunt mai degrabă dedicate unei fervori a interiorizării, reflexelor 
religiosului, delicateţii grave a invocaţiei. În Prefaţa cărţii (Eugen Dorcescu 
la maturitate), Virgil Nemoianu îl încadrează pe autor într-o anumită tradiţie 
a poeziei religioase, trasând şi reperele unei atitudini polemice faţă de poezia 
„acrobaţiilor estetice“, lipsită, aşadar, de necesara profunzime a atitudinii şi 
viziunii:  « De multă vreme susţin părerea minoritară că literatura română 
modernă, literatura ultimilor 200 de ani, are ca temelie un subtext religios. 
Explicaţia mea este, pe scurt, următoarea. Presiunile unei modernizări pripite 
şi anorganice intră în conflict (după 1800 sau cam în acea perioadă) cu o 
tradiţie cam trândavă şi nu prea intens creatoare, ale cărei forme nu se mai 
potriveau cu cele, în continuă schimbare, ale Vestului pururi exemplar. În 
aceste condiţii, autorii îşi păstrează în sinea lor, şi în structurile lor interioare 
(uneori inconştient) valori şi imagini ale unui trecut real şi/ sau imaginar. 
Suprafaţa însă râvneşte să fie „acceptabilă“ unei ere noi. În consecinţă se 
constituie astfel lumi ficţionale niţel cam bizare dar nu lipsite de interes. 
Există fireşte şi destui scriitori români care se abţin de la astfel de acrobaţii 
estetice, abordând în mod nemijlocit şi deschis o tematică religioasă. Aceştia 
nu sunt, categoric, printre cei mai neînsemnaţi în istoria literaturii române: 
prozatori, dramaturgi, poeţi, eseişti, din trecut şi din prezent. Nu este locul 
potrivit pentru enumerarea lor. Printre aceştia se numără şi timişoreanul 
Eugen Dorcescu. Volumele sale, uneori direct inspirate de texte biblice, 
alteori de lirica subiectivă în toată rotunjimea ei, nu se sfiesc să includă 
dimensiunea religioasă a omului alături de anxietăţile sau bucuriile lirice 
inevitabil prezente în orice poezie a lumii ».  

Poemele lui Eugen Dorcescu din acest volum mizează, în primul rând, 
pe beneficiile asumat austere ale meditaţiei. E vorba însă de o meditaţie ce 
lasă în penumbră reflexivitatea, valorile şi reperele raţionalităţii, pentru a-şi 
anexa efluviile afectivităţii şi mirajul unei senzorialităţi difuze. Starea de 
graţie e alcătuită, aşadar, din intermitenţe ale trăirii, din resursele elegiace 
ale litaniei, din diafanităţi mai mult sau mai puţin ilicite şi din retranşări ale 
eului în armoniile abia presimţite ale elementelor: „Vine seara. Vine/ clipa 
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de tihnă./ Vine somnul, vine coşmarul, dar şi/ dramul acela divin/ de 
odihnă./ Voi cădea, lin, adânc, în/ ghimpatele visuri,/ voi pluti, cum se-
ntâmplă,/ mereu,/ în tenebre şi-abisuri./ Dar, alături de-acestea, mi se dă/ şi o 
sfântă uitare./ Domnul revarsă asupră-mi/ şi balsam şi răcoare./ Câteva 
ceasuri măcar, până/ când zorii îmi bat/ la fereastră,/ cu degetul lor diafan,/ 
de culoare aurie şi-albastră./ Atunci, mă ridic,/ şi Domnul, zâmbindu-mi,/ mă 
duce/ pe drumul ştiut,/ în calvarul ştiut:/ un om şi o cruce“ (Prolog). 
Alcătuită din sugestii ale sacralităţii şi din penumbre, din semitonuri mai 
degrabă decât din sunete ample, poezia lui Eugen Dorcescu îşi însumează 
semnificaţiile într-o simbolistică a misterului, ce proiectează asupra 
lucrurilor de aspect banal o paloare nebănuită, un reflex neaşteptat, o lumină 
ce le adânceşte rosturile şi expresivitatea. Un superb poem transcrie în 
notaţii suple, de maximă concizie şi reverberaţie lirică, trecerea duhului 
sacru prin lume, printre obiecte şi fiinţe anodine, prin spaţii citadine 
deposedate de aură simbolică: „Printre şanţuri şi/ gropi,/ printre mari utilaje, 
şi/ grămezi de ciment,/ a trecut, dintr-o dată,/ în oraşul/ răscolit şi dement,/ a 
trecut, pe alături,/ volatil, indecis,/ izvorât din eter,/ zămislit din neant şi/ din 
vis,/ a trecut,/ şi apoi s-a făcut/ din văzut,/ nevăzut,/ a venit, a trecut,/ a pierit 
–/ poate-un nor plin de/ lacrimi solare,/ poate duhul Poienii,/ poate-un crâng/ 
înflorit...“. Pentru autorul acestui volum de versuri, poetul e fiinţa care caută 
să identifice şi să descifreze rădăcinile lucrurilor, să afle originaritatea 
elementelor, într-un fel de descensus ad inferos, excurs revelator şi iniţiatic 
spre o lume a virtualităţii pure, a iluminărilor subite, a absenţelor ce nu sunt 
nimic altceva decât învestituri ale sacrului: „La rădăcina celor/ ce sunt,/ de 
pildă, la/ rădăcina zilei/ acesteia,/ stă, deopotrivă,/ primordialul/ Cuvânt/ şi 
fiinţa mea,/ tremurătoare, firavă,/ ca trestia./ La rădăcina celor/ ce-au fost/ 
înainte ca toate să fie,/ era doar infinit,/ fără sens, fără/ rost,/ şi doar 
veşnicie./ La rădăcina celor/ ce fi-vor curând,/ sub divina, dorita,/ clemenţă,/ 
e numai neantul/ dintr-un mormânt,/ clocotind de/ absenţă“. Mecanismul 
poetic e, astfel, fundamentat pe ritualizarea propriilor afecte, a propriilor 
resorturi perceptive, sau, cu alte cuvinte, pe stimularea unei energii 
simbolizant-imaginative prin care elementaritatea îşi arogă un halou de 
mister, un vertij cathartic ce transformă subit sentimentul de alienare, starea 
de deceptivitate a omului modern în patos al redempţiunii, în fervoare ce 
corporalizează inefabilul. Giudeţul sufletului cu trupul e, mai degrabă, o 
formă de devoţiune unificatoare decât semnalare a unei antinomii 
ireconciliabile : „Sufletul/ e tot atât de subţire,/ precum/ scara de-azur/ 
rămasă în urma unei/ dâre de/ fum,/ scara de-azur ce leagă/ cenuşa/ de cer./ 
Ea, scara de-azur, tainica punte/ între neantul de jos şi/ celestul mister./ Doar 
ţinta fumului/ nimeni n-o ştie./ Fumul nu mai e nici în/ lumea de-aici,/ nici 
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nu ajunge-n Împărăţie./ Fumul/ şi de duh, şi de/ trup se desparte./ Fumu-i 
substanţa şi/ scrumul/ amintirilor moarte“. Poemele lui Eugen Dorcescu 
sunt, de fapt, tot atâtea somaţii adresate profunzimilor lumii, adâncurilor 
universului, unei sacralităţi întrezărite, unei lumini difuze ce nu se arată pe 
deplin. Tăcerea, absenţa, înserarea, modulările unui timp mitic, acestea sunt 
toposurile predilecte ale poetului, acele elemente ale figuraţiei lirice care îi 
configurează un relief propriu, într-o rostire de litanie, ce-şi interzice 
tonalitatea retorică, amplitudinea timbrului, preferând în schimb modulaţia 
elegiacă, dicţiunea solemnă şi o poetică a elipsei, prin care nerostitul 
dobândeşte o pondere şi o valoare semnificativă în raport cu ceea ce e spus/ 
scris. În versurile lui Eugen Dorcescu timpul stă sub instanţele sacralităţii, îşi 
pierde ponderea şi acuitatea, demonia clipelor e îmblânzită, ritualizată, 
sublimată prin intermediul unei expresii poetice liminare, ce îmbină 
graţiozitatea şi clarobscurul: „Aici se scurge timpul mult mai lent,/ Se mişcă 
dormitând, ca-n diligenţă./ Absenţa însăşi nu este absenţă,/ Căci n-a ieşit 
complet din contingenţă:/ E doar o domolire de accent./ Fiinţa-i durativă. Se 
dilată,/ Trecând din anotimp în anotimp./ Deplină-n spaţiu, se prelinge-n 
timp/ Şi pare că nu piere niciodată./ Eternitatea rustică, atentă/  La orice salt 
anarhic şi brutal,/ E-asemeni unei mări de crini şi mentă,/ Cu soare şi cu ape 
de opal./ Cu diligenţa timpului, absentă,/ Dansând, la infinit, pe-acelaşi val“. 
Epilogul volumului e, în fapt, o proiecţie apocaliptică a unei lumi din care 
sacralitatea s-a retras („Numai Tatăl nu este“), a unei lumi a golului, a 
absenţei, a negativităţii şi neantului. Eugen Dorcescu se dovedeşte, şi prin 
recenta sa carte, unul dintre cei mai importanţi poeţi ai sentimentului religios 
de azi.    

 
Apostrof, 2/ 2008. 
 

 
GRAŢIELA BENGA 
POEZIE ŞI RUGĂCIUNE 
 

În urmă cu trei ani, când a publicat volumul Moartea tatălui (O 
cântare a treptelor), Eugen Dorcescu era deja o voce distinctă în 
poezia contemporană. Poetul timişorean lăsase în urmă câteva teme care îi 
marcaseră la începuturi poezia şi evoluase, în Omul de cenuşă (2002) şi 
Elegii (2003), spre un lirism în care meditaţia filosofică atinge, nu o dată, 
fervoarea mistică. Despre Moartea tatălui se poate spune că este de fapt o 
cântare a fiinţei, pe drumul spre marea întâlnire cu sine. Reprezentările lirice 
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sunt dispuse pe şapte trepte, fiecare dintre ele construită pe tot atâtea 
secvenţe contrapunctice. Orientate de la detaliul biografic spre universal şi 
de la senzorialitatea contingenţei spre metafizic, poemele tind să descopere 
nodurile uitate prin care lumile se leagă între ele. 

Popasuri meditative ale celui care redefineşte viaţa şi moartea pornind 
de la profilul regal al tatălui, treptele sunt reliefate de stările fundamentale 
care precedă un epilog revelator. Poetul redimensionează situaţii consacrate 
şi captează asiduu polarităţile, modelându-le conform propriei sale viziuni. 
În primele trepte, imaginarul liric îşi verifică aderenţa la zona plină de 
asperităţi a circumstanţialului. Mai apoi, discursul se dezvoltă atent la 
polifonia echilibrului intertextual, într-o dispunere radială ce protejează, în 
fond, dialectica (ne)reprezentabilului : „În dimineaţa de mai,/ paradisiacă, 
mirifică,/ umbra funebră a/ tatălui, / adusă de clopot, adusă de/ Duhul,/ 
ambiguităţile lumii/ amplifică. /... Se ridică nori/ cenuşii, la/ apus,/asemenea 
ţărânii/ care acoperă /urmele tatălui./ Vechiul dor, vechea/ nostalgie, vechiul 
tremur/ lăuntric/ s-au stins./A rămas un recul/ de cenuşă./ Şi totuşi, de vreme 
ce/ plecăm într-acolo,/ înseamnă/ că absenţa înspăimântătoare/ a tatălui/ încă 
aşteaptă”. Imaginile se intersectează, deviază şi apoi revin, pentru a proiecta 
imanenţa în astral şi absenţa în inconfundabilă prezenţă. Profilul tatălui 
prinde contur din piesele amestecate ale unei viziuni de esenţă apofatică, în 
cadrul căreia ceea ce nu poate fi reprezentat se substanţializează prin 
raportare la contrariul său : „Fiind dincolo/ de simţuri, tatăl nu poate/ fi 
recuperat prin /senzaţii,/ percepţii./ Fiind dincolo de/ orice înţelegere,/ tatăl/ 
nu poate fi/ descifrat, priceput./ Fiind, de fapt, dincolo/ de întreaga noastră/ 
fiinţă empirică,/ dincolo, deci, de afecte,/ închipuire, cuvinte,/ el nu poate fi 
nici/ iubit, nici urât,/ nici rostit./ Şi, totuşi, conştiinţa/ înregistrează evidenţa/ 
tuturor acestor negaţii”. 

În succesiunea lor ascendentă, treptele din Moartea tatălui orientează 
conştiinţa spre ea însăşi şi punctează vârstele cunoaşterii. În acelaşi timp, se 
filigranează şi deschiderea ei spre Celălalt, într-o subtilă transcendere a eului 
(ca individ) spre identitatea zidită ca depăşire. Încremenirea ontologică a 
omului de după cădere este înlocuită, aşadar, de ascensiunea spre conştiinţa 
pe care o are tatăl (sau Tatăl) despre el. În fond, zidirea treptelor ascunde 
încercarea de trecere peste limita omenescului şi zidirea de sine. Greoaie şi 
dureroasă, această ascensiune începe de la inciziile interogative care 
sondează realitatea cosmică: „Aidoma/ unei sparte/ monade,/ casa revarsă, 
către/ Poiană,/ limfa ei/ de-ntuneric. Unde e/ tatăl?/ Cea mai sigură/ cale 
către/ cunoaştere/ e suferinţa./ Luna îşi sprijină/ fruntea/ pe lespedea vidă/ a 
casei. /Unde e/ Tatăl?” Absenţa tatălui atrage o întreagă suită de semne ale 
sfârşitului de lume. Nimic nu mai este la fel, supravieţuirea celor rămaşi 
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acasă e doar o prelungire ternă a amintirilor. Insula paradisiacă a luat de-
acum forma unui topos al absenţei, unde exerciţiul dificil al subminării 
evidenţelor va ajunge să descifreze lumina „ce-acoperă spaţiul/ dintre veghe 
şi somn,/ spaţiul,/ deja amintit,/ dintre subconştient şi/ conştiinţă”. În ochii 
poetului, înţelegerea lumii ca omologie, ca relaţii complicate între diferitele 
ei componente, se cristalizează prin parcurgerea structurii convergente a 
cosmosului şi prin contemplarea tainicei îngemănări dintre spaţiu şi timp, 
dintre prezenţă şi absenţă. Profil estompat de frăgezimea cristalină a 
lacrimii, femeia (mama) se transpune într-un receptacul al irepresibilei 
dureri ontice. Plânsul ei gravitează între ipostazele felurite ale morţii, 
lacrima se transformă, gradual, într-un soi de alveolă cosmică, în timp ce 
femininul devine emblema transfigurată a lumilor intermediare. Retras din 
lume, tatăl îşi probează, totuşi, încifrat, existenţa. În urmele paşilor lui, şterse 
de timp, în rătăcirea fără odihnă a mamei sau în investigaţia cronică a eului 
reflexiv se ascunde acelaşi gest întemeietor al celui care, „absent,/ a lăsat să 
cadă,/ din mâinile sale/ de fum,/ fiinţe şi lucruri./ Şi ele, căzând, se/ sparg în 
nenumărate/ fărâme de sens,/ pe care vântul le/ poartă, pe care/ apa le duce./ 
Apoi, vântul şi apa, / la rându-le,/ coboară, fluturând,/ în neant, ca nişte/ 
pânze de ceaţă,/ ca nişte eşarfe./Aceasta e desăvârşirea/ nimicului./ Tatăl 
poate exista/ fără lume./ Dar lumea/ nu poate/ exista/ fără Tatăl”. 
Carte a fiinţei suspendate între propriul ei sine şi neantul din care provine, 
Moartea tatălui valorifică tensiunea între a goli şi a umple o existenţă. Cu 
alte cuvinte, exploatează tensiunea creaţiei, vizibilă atât în modalitatea prin 
care omul se face pe sine, cât şi în binomul tatăl/ Tatăl, semn particular al 
irepetabilului. Al veşnicului început. Bine structurată, incitantă ca idee 
poetică şi ademenitoare prin expresivitate, Moartea tatălui descoperă pe 
alocuri nu numai poetul, ci şi teoreticianul. Cu toate că, aflate în suspensie, 
mici fragmente abstracte tulbură câteodată lirismul şi îi afectează 
profunzimea (în întregul ei), cartea îşi păstrează liniile de forţă şi 
rafinamentul imprevizibil al sugestiilor. 

                                                         * 
În 2007, Eugen Dorcescu a încredinţat tiparului o nouă carte de poezie. 
Adunând poeme care vorbesc cu precădere despre cele ascunse, În Piaţa 
Centrală îşi dezvăluie mult mai limpede sensurile dacă avem ca reper 
Moartea tatălui. Între cele două volume există o continuitate de substanţă, 
prin care se fortifică şi se acreditează o reală topografie a existenţei. Cea mai 
recentă carte a lui Eugen Dorcescu conţine trei secţiuni (Omul din oglindă, 
Sub cerul Pustiei şi În Piaţa Centrală), încadrate de un Prolog şi 
un Epilog. De fapt, sunt trei segmente ale scării ce stabileşte ierarhia 
existenţei, ordonată în funcţie de reperele sugerate în Prolog: omul şi crucea. 
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Sau, altfel zis, omul-cruce, care păşeşte pe treptele înnoirii spirituale, fără a 
fi străin de traversarea vârstelor omenirii. Faptul că poemele nu au titluri, ci 
sunt notate simplu cu un număr, intră în viziunea de ansamblu a volumului : 
e o carte-ceremonial, prin care se reliefează paşii fiinţei spre îndepărtarea 
sau regăsirea de sine. 

Poemele primei secţiuni remitologizează un topos în care Poiana, 
livada, zăvoiul şi râul, cerul şi soarele „roşu şi greu” stabilesc 
coordonatele existenţei. Dincolo şi dincoace de acestea, se află 
hipersensibila conştiinţă a eului. Realitatea se descompune şi se 
recompune din elemente care configurează, la fel ca în Moartea tatălui, o 
viziune negatoare. Întorcându-se „la ceea ce-a fost/ înainte să fie”, poetul 
descoperă rădăcina profundă a lumii, în „acel întuneric perfect,/ care-i însăşi 
lumina”. De fapt, Omul din oglindă se concentrează în jurul angoasei şi 
« farsei ontologice » pe care o trăieşte omenirea. Câteva ecouri îndepărtate 
ale meditaţiilor filosofice kierkegaardiene se ghicesc dincolo de suprafaţa 
versului, pentru că angoasa circumscrie aici (şi) posibilitatea libertăţii. Îi 
poate da omenirii o altă formă, consumându-i limitele. 
Aruncat de angoasă în interioritatea originară a fiinţei sale, omul ajunge să şi 
vadă viaţa ca o existenţă-întru-moarte, dar şi ca o căutare a propriului 
adevăr. Omul din oglindă surprinde proiecţia fiinţei, în ascensiunea ei spre 
lumină. Sau zidirea unei identităţi capabile să perceapă sacrul, Imago Dei. 
La urma urmei, Omul din oglindă este o prelungire a libertăţii spiritului. 
Prin intermediul ei, se resacralizează o geografie. În poemele lui Eugen 
Dorcescu , marile simboluri mitice, muntele, soarele şi luna, captează 
psalmodic misterul fascinant al transcendenţei : „Dintre toate amintirile,/ 
una/ îmi răsare, acum, în /plină conştiinţă : / luna -/ semn heraldic de 
moarte,/ semn astral de /fiinţă./ Luna,/ deopotrivă,/ în apele negre de/ sus 
/ şi în ochiul izvorului./ Lină derivă,/ de la răsărit la/ apus,/ pe corabia/ 
norului./ Luna, astru ceţos,/ punct celest de-ntâlnire,/ între fiinţa de sus/ şi 
fiinţa de jos,/ în aceeaşi privire”. Prelungind Moartea tatălui, lumea întreagă 
e privită ca un păienjeniş de relaţii între prezenţă şi absenţă, transcendenţă şi 
imanenţă, numai că de data aceasta poetul depăşeşte şi ultimele ispite ale 
abstractizării : particulele teoretice se decantează, rămân undeva în spatele 
filtrului liric iar poezia atinge, prin intuiţie, o irecuzabilă limpezime. 
A doua secţiune a volumului va fi guvernată de imaginea hieratică a 
Eremitului. Încarcerat în trup şi fascinat de transcendenţă, Eremitul e chinuit 
de neputinţa de a-şi lua în stăpânire conştiinţa de-dublată. Pentru el, infernul 
e aici, în adâncul propriei fiinţe, în zbaterea ei între duh şi lut. 
De altminteri, polaritatea duh-lut stă la baza ultimelor volume ale lui Eugen 
Dorcescu. Aici se află nucleul tensiunilor existenţei, dar şi adăpostul unei 
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soluţii prin care totul poate dobândi transparenţă. Din acest punct de vedere, 
În Piaţa Centrală relevă o viziune poetică remarcabil articulată şi un lirism 
pe cât de stratificat, pe atât de autentic. Despre partea a doua a cărţii spunem 
atât: Sub cerul Pustiei (se) articulează un cântec – pentru Cuvânt şi pentru 
continua, epuizanta bătălie pe care o presupune urcarea scării spre sfinţenie : 
„Eremitul doarme/ cu fruntea rezemataă de/ stâncă./ În somnul lui şi-au/ 
făcut apariţia/ primele semne./ El le citeşte-ndelung,/ le descifrează-nţelesul,/ 
zâmbeşte./ Semnele, asemenea unor/ ghizi, îl petrec/ până-n margini, la/ 
praguri.Apoi,/ cineva îl trezeşte/ subit,/ îl readuce în haos, îl/ părăseşte, îl 
lasă/ aşa cum a fost:/ cu ochii pierduţi/ în spirala neantului”. Şi dacă omul 
poate trăi o metamorfoză esenţială (precum o mărturiseşte Eremitul),atunci 
poezia poate dubla rugăciunea. Aşa cum Sfinţii Părinţi afirmă că nu ajunge 
să faci rugăciune, ci trebuie să devii rugăciune, nu ajunge nici să faci poezie, 
ci trebuie să devii una cu poezia. Este ceea ce se întâmplă în lirica lui Eugen 
Dorcescu, unde omul şi poezia devin templu. Totul poate deghiza o minune. 
Totul poate ascunde o epifanie. În întuneric, „stele şi constelaţii 
nu sunt/ decât schelete de sfinţi, risipite/ în lutul văzduhului”. Un spaţiu 
spiritualizat, înfiorat de zborul Duhului şi de suflul discontinuu al vântului, 
se conturează Sub cerul Pustiei. 

În fine, cea din urmă secţiune, În Piaţa Centrală, se fixează pe 
treptele de jos ale scării, acolo unde viaţa e „un fel de somn”, vegheat de 
raţiune. 
De această dată, angoasa trezeşte demoni pe care nu îi mai poate stăpâni. 
Poemele sunt decupate dintr-un timp escatologic, în care omul se sufocă în 
lanţurile pe care el singur şi le-a legat : „Sufletul, / nevăzutul Icar,/ încearcă, 
tragic,/ încearcă, iar,/ să zboare, adânc, să/ se-ascundă,/ fie-n veşnica 
primăvară/ de sus,/ fie-n eterica/ toamnă profundă./ Dar lestu-i prea greu,/ 
prea cumplit./ Legăturile trupului îl/ aduc îndărăt, din/ zenit,/ îl obligă, iarăşi, 
a/suferi şi a plânge,/ în abisul de carne, în/ mocirla de sânge./ Căci otgoanele 
cu / nici un chip nu se/ rup./ Infernul e chiar această/ repetată/ cădere în 
trup”. Dacă în Sub cerul Pustiei se înălţa un templu, În Piaţa Centrală se 
prăbuşeşte o lume, sub povara propriei opţiuni.Versul lui Eugen Dorcescu e 
delicat ca o bijuterie fină, dar are forţa unei apoftegme. Cu alte cuvinte, 
operează un transfer continuu între sensul anagogic şi estetic. Cele mai 
recente volume ale poetului provoacă o serie de înşurubări simbolice prin 
care se actualizează dublul adevăr, îmbrăţişat de Poezie: trăirea metafizică şi 
reflecţiile ei meditative se răsfrâng într-o învăluitoare mistică a Creaţiei. 
Versul viu, lăsat să zboare şi să se prăbuşească pentru a-şi ignora, mai târziu, 
propria lui gravitate, poartă sigiliul autentic al libertăţii umanului. Fără 
îndoială, lirica lui Eugen Dorcescu recuperează acea zonă de sensibilitate pe 
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care poezia contemporană, pierdută printre isme de tot felul, o ignoră 
aproape cu desăvârşire. Şi numai cine nu cunoaşte versurile poetului 
timişorean ar privi cu uimire Prefaţa care deschide volumul În Piaţa 
Centrală şi ar citi (mai mult sau mai puţin) intrigat cuvintele lui Virgil 
Nemoianu : „...Dorcescu trebuie socotit drept unul din cei mai însemnaţi şi 
mai valoroşi poeţi actuali ai literaturii române, de fapt unul din relativ puţinii 
poeţi adevăraţi care funcţionează în ultimele două decenii la Dunăre şi 
Carpaţi”. 
 

Viaţa Românească, 6 – 7/ 2008. 
 

 
 
 
 
MARIA-DIANA POPESCU: Eugen Dorcescu, „Exclusiv poet, 
iremediabil poet” 
„ÎN PIAŢA CENTRALĂ”, o carte de raftul întâi 

  
  

Eugen Dorcescu (pseudonimul literar al lui Eugeniu Berca, doctor 
în filologie, cu teza Structura lingvistică a metaforei în poezia 
română modernă, Universitatea din Timişoara, 1975, prolific poet, 
critic, traducător, născut pe 18 martie, 1942, la Târgu-Jiu) este genul 
de scriitor care, atunci când îşi pune semnătura pe o carte, nu face 
rabat de la valoare, reuşind să fixeze atenţia cititorului asupra unui 
întreg arsenal de sensibilitate estetică.  

  
În Piaţa Centrală, Editura Marineasa, 2007, cartea în discuţie, 

este mai mult decât o carte de poeme, este o atmosferă intelectuală, 
emoţională şi graţioasă, care conturează un poet interesat să 
primenească limba română şi poezia cu haină curată şi frumoasă. La 
fruntariile expresiei poetului freamătă o nelinişte metafizică, un 
zbucium dar şi o împăcare cu neantul, mijloacele de realizare poetică 
fiind la înălţimea unei inspiraţii profunde. Accentul cade pe invocaţia 
divină, ca un act liric întemeiat („Doamne,/ tălpile munţilor/ sunt tălpile 
Tale./ Iată-mă, vin,/ pe o cărare/ de spini şi pelin”), având ca 
destinatar pe Dumnezeu, „cu atributele Lui consacrate”, mărturisind 
astfel un sens religios asumat, dar şi pe o invocaţie circumscrisă 
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umanului, care, deşi acoperă o plajă laică, nu-şi pierde aura de 
sacralitate: „Nucul bătrân/ din adâncul/ grădinii,/ îmbrăcat în/ 
mireasmă de/ fân/ şi-n hlamida/ luminii”.  

  
Domnia sa, Eugen Dorcescu, „exclusiv poet, iremediabil poet”, 

scrie o poezie în care se simte fiorul metafizic generator de 
originalitate a expresiei şi de siguranţă estetică. Imagini reuşite, 
adaptate tonului, întruchiparea sintetic(ă)-estetică a sacrului şi a 
umanului par a fi efectul unei graţii divine ce are pentru autor 
sugerate haruri de întărire spirituală, de (i)luminare interioară, dar şi 
de farmec poetic. De aceea axa lirismului, în coordonatele 
inconfundabile ale registrului său, menţine elementele specifice unei 
rostiri religioase: „Mâinile Domnului,/ verzi, străvezii,/ mângâie-
ntinderea plaiului./ Astfel încep,/ zi de zi,/ dimineţile raiului”. Mesajul 
profund din vocea poetului (setea de cunoaştere, nevoia de 
recunoaştere salvatoare a Divinităţii, „aspiraţia” spre moarte, ca 
singură „soluţie” de evadare din materie spre lumina adevărată) 
conduce spre filozofare, spre atitudini meditative, poetul devine 
avocatul celor mulţi, invocă în numele lor, consimţind că Domnul nu-l 
poate trece cu vederea.  

  
Fantastice respiraţii lirice, poemele par tăcerea care grăieşte, 

nu rostirea care tace. Ele vin să reabiliteze un gen poetic care se 
singularizează prin forţa esteticului. O anume grijă pentru gesticulaţia 
lirică, ermetism, justeţe şi consecvenţă a opţiunilor poetice, aluzie 
livrescă, dar în amestec electiv -poetul are măsura puterii dar şi a 
umilinţei, pentru că se află în posesia coordonatelor care îi pot revela 
mai uşor virtuţile poetice. În lupta cu disoluţia eului („Aici punem 
punct./ Eul, dezbărat de/ umilinţele morţii, dezbărat de/ lumeasca 
trufie,/ se-ntoarce, nici viu, nici/ defunct,/ la ceea ce a fost/ înainte să 
fie”), cu zădărniciile lumii, poetul dialoghează cu Divinitatea, Îi cere 
dar Îi şi laudă binefacerile  („Duhul doar, numai el,/ nu-şi schimbă nici 
starea,/ nici mersul”), prin rostiri lirice de mare fineţe. Invocaţia 
religioasă este mai degrabă o  mărturisire, o lepădare de sine: „În 
acest univers de zefiri şi/ petale/ în acest univers de astrale culori,/ 
moartea însăşi e-o floare/ risipită în flori”.  

  
Dar iată, poetul deschide  o uşă spre latura umană, dureroasă: 

„Prin/ gangul întunecat, ne-ngrijit,/ decupat în/ amiaza de vară/ se 
scurg/ sub tavanul coclit,/ câini leproşi, strigăte,/ câte-o boare amară”. 
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Poetul rămâne până la capăt atent la mersul lumii, sensibil la 
încărcătura imaginilor de dincolo de suprafaţa existenţei.  „Încă viu”, 
„cu trupul de lut şi privirea sărată”, ziua i se pare „o stâncă 
transparentă de sare” şi „nimic mai adânc, mai cumplit decât propria-i 
fiinţă”, „la rădăcina celor ce-au fost înainte ca toate să fie”. Nimic de 
contestat, fantastice versuri!  

  
O carte de raftul întâi, nu după spusele lui Virgil Nemoianu din 

prolog, ci pentru că eu, cititorul, consimt şi îmi iau totodată bucuria de 
a premia, cu aserţiunile mele, îndrăzneala poetului timişorean (ce 
poartă cu har de ani buni pe umeri lumina) de a striga la portavoce În 
Piaţa Centrală a existenţei că „aici, pe pământ nu avem parte de-o 
moarte ce-i viaţă, ci de o viaţă ce-i moarte”. Vocea poetului Eugen 
Dorcescu vine din adânc de lumină şi aduce un suflu curat, un 
echilibru împăciuitor al ipostazelor de literatură, cult, armonie, cultură. 
Miza este totală, câştigul poetic evident. 

 
  
 Agero, Stuttgart, noiembrie 2008 ; Reţeaua literară, decembrie 2008; 

Albina românească, Bucureşti, februarie-martie 2009. 
 
 
 
                                                     * 

EUGEN DORCESCU, CO-PREZENŢĂ LA TERITORIUL 
SUBLIMULUI 
(drumul spre tenerife, Editura Eubeea, Timişoara, 2009) 
 

O tulburătoare reîntîlnire pe „drumul spre tenerife” cu Eugen 
Dorcescu, poetul cu nostalgie organică după zări cu sfinţite reflexe, 
după ţinuturi care respiră cosmic. Ochi în ochi cu gravitatea emoţiei 
autentice, cu substanţialitatea matură a călătorului cu paşi adînci, ca 
într-o zăpadă afînată: „purtând pe umeri/ vechea mea traistă/ 
putrezită de/ ploi/ incinerată de/ soare/ vechea mea traistă de/ 
drumeţie/ plină cu frunze din pomul/ vieţii/ plină cu viaţă/ plină cu 
moarte/ plină cu ierburi/ amare”. 

 
Drumul magic, pe care, eu, cititorul, păşesc vrînd-nevrînd 

(pradă aceluiaşi tip de fascinaţie încercată de Cel plecat spre tenerife 
să ne apere de noi înşine), îi împodobeşte pe drum fiicele de împărat 
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cu aurore şi cristale de sfîntă măsură, pe ele, poemele, arcuri de 
granit, care i s-au dat de către Domnul, de stăpîn să le fie pînă cînd o 
nuntă se va termina şi alta se va pregăti să-i ia locul: „drumul creştea/ 
a prins glas şi/ de la celălalt capăt al lui/ chiar din tenerife mi-a/ trimis 
un mesaj/ drumul concret devenise abstract/ drumul abstract 
redevenise concret/ dar de o concretitudine secundă/ drumul 
concretitudinii secunde şi-a/ construit imediat realitatea ambianţa şi/ 
umanitatea secundă/ absorbindu-le absorbindu-ne/ dinspre noi cei ce 
suntem înspre noi cei/ ce devenim călătorind...”.  

 
Poetul devenit arcă, pe care a urcat o luminată insulă, cu alaiul 

de muzici cu tot, pentru ca, la întoarcere, să nu i se facă dor de ea, 
nu este nicidecum un călător condamnat la pribegie, asemeni lui 
Ulisse, ci Călătorul salvat prin călătorie: „splendoarea/ austeră/ 
splendoarea rece/ a catedralei/ dar ce foc în adânc/ dar ce duh/ dar 
ce flacără/ stau pe banca de piatră/ cu privirea/ aţintită spre/ miezul 
de foc şi/ abis din ochiul/ altarului/ spre coloanele ce-l/ încadrează/ 
spre nevăzutul din/ depărtările lui/ acesta e adevăratul/ drum/ îmi 
şoptesc/  

libertatea supremă/ întoarcerea în marele/ tot”. 
 
Singulară prin originalitate şi „cuminţenie“, călătoria lirică a 

poetului de o rară discreţie (re)defineşte profunzimea ca dimensiune 
absolut necesară comunicării poetice. Îndată ce poemul ia forma 
trăirii, poetul se retrage discret, printr-o abia-percepută mişcare, se 
depărtează tiptil, pe un fundal de adevăr, cu acea atît de profundă 
posesiune a cunoaşterii supreme, lăsînd pe cititor să simtă răsuflarea 
aburindă a poemelor: „şi eu pe linia lui/ pe linia drumului/ aidoma 
primului om aidoma/ omului primordial/ căutând în sens invers/ 
paradisul/ căutând edenul/ în locul unde/ edenul îşi revelează/ 
ameţitor de intens/ prezenţa absentă”. „Asemănătorul recunoaşte 
asemănătorul”!, aşadar, cititorul sensibil răspunde bucuros la 
vibraţiile armonioase ale poemelor, ele înseşi instrument în măsură 
să acordeze sufletul lui. În ciuda discreţiei cu care profilul stilistic al 
poetului păşeşte caleidoscopic pe lespedea de marmură a tenerifelor, 
atmosfera este una de muzeu celebru, ale cărui exponate lirice 
valoroase invită la o prospectare radiografică, la străpungerea 
frumoaselor erupţii ale unei tensiuni poetice, ale unei senzaţii, ale 
unei emoţii, ale unei imagini cu virtuţi metaforice. Fără îndoială, 
vorbesc despre un poet valoros, vrednic, al cărui discurs a găsit 
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cadrele originale pentru materializarea crezului său poetic, a ideilor şi 
sentimentelor. 

 
Domnia sa, Eugen Dorcescu, poet cu amprente distincte, cu o 

arhitectură interioară extrem de riguroasă, indiscutabil original în 
rostirea lirică, surprinde, prin muzica inspiraţiei, aura unor teritorii de 
dincolo de ochi, de dincolo de imaginea standard şi le redă cu 
savoare severă în întreg cortegiul de profunzimi, renunţînd la simpla 
tentaţie descriptivă în favoarea conturării, prin rafinate algoritme. 
Sensibilitatea poetului se află angajată în horbote remarcabile prin 
profunzimea tonului liric, dar un ton mult disciplinat de pudoarea 
omului cult, de capacitatea de a-şi tempera spiritul confesiv şi emoţia/ 
afectul sub aparenţe constatative. Poetul se sustrage ordonat din 
spectaculosul inutil prin cultură, prin disciplină lirică, prin apel la 
modalităţi estetice consacrate, făcînd astfel din destinatar (cititor) 
obiectul lirismului: „îmi vin în minte-acele clipe toate/ de parcă le-am 
trăit abia mai ieri/ treceau pe drum alaiuri sau tăceri/ curgeau în albii 
râuri argintate/ albaştri munţi arome adieri/ cărări pădurea punţi 
improvizate/ scoteam din cărţi dulceţi şi mângâieri/ scoteam din grai 
şirag de nestemate/ nu ezitau strămoşii să-şi arate/ în noi cei mici 
duhovnice averi/ acum? dezmăţ demenţă spolieri/ elita-n zdrenţe 
pegra în palate...”  

  
Eugen Dorcescu reprezintă o certitudine a sistemului de valori 

al literaturii contemporane. Domnia sa demonstrează că poezia nu e 
numai textul scris, ci şi efectul pe care îl are asupra destinatarului. 
drumul spre tenerife, cale a gnozei prin care îşi disciplinează 
spiritul, drumul ca modalitate de comunicare din micro cu 
macrocosmosul, înclinaţia poetului spre armonie în sens metafizic, 
aspiraţia spre transcendent, spre Divin, nasc o poezie cu puteri 
intelective purificate: „de fapt acesta e/ drumul/ de la trup către/ suflet/ 
de la suflet spre/ duh/ şi de la duh/ către Duhul”.  

 
 
Mi-am adus aminte de ceea ce Platon spunea, că poezia 

trebuie să fie scrisă pe apă, să se poată citi continuu, precum 
curgerea perpetuă a apelor. drumul spre tenerife curge ca o apă 
curată, înfiorată de chipul călătorului îndrăgostit de cercurile de 
lumină şi de via contemplare a respiraţiei ei divine. Consecvent 
propriilor fapte lirice, poetul Eugen Dorcescu se arată şi din depărtare 
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drept un poet de primă mărime, care ştie să evite mimetismele 
retoricii post-moderniste şi, deopotrivă, ostentaţia izvoarelor: „de altfel 
lutul/ marea mamă/ n-a fost niciodată/ punctul meu de sprijin/ oricând 
şi oriunde/ refugiul meu stânca/ mea cetatea mea întărită/ a fost 
văzduhul cerul/ a fost mereu Tatăl/ de altfel lumea aceasta/ mi-a stat 
necontenit în/ cale mi-a mascat/ drumul/ cu zarva ei trivială/ cu 
vulgaritatea indecenţa/ cu duhoarea cu promiscuităţile/ şi 
devălmăşiile ei/ dar iată că/ la plinirile vremii/ braţul de-azur al/ Tatălui 
m-a smuls din/ insalubra confuzie/ mi-a pus drumul sub/ paşi/ mi-a 
pus paşii pe drum/ mi-a aşezat dinainte/ distanţa lumina timpul/ şi 
spaţiul/ mi-a revelat/ drumul/ singurul drum/ regăsitul meu/ drum/ 
drumul spre tenerife”. 

 
 Aceştia par, şi sînt, în poeme, germenii care activează 

resursele de originalitate, ce ne întîmpină cu atîta curăţenie din 
pragul unui univers interior, observat cu o dispoziţie lirică sigură, cu o 
privire pe cît de exactă şi sensibilă, pe atît de înfiorată. Despre André 
Malraux, Jean d’Ormesson spunea că a introdus mitraliera în 
literatură; în cazul poetului Eugen Dorcescu, originalitatea, 
sensibilitatea sînt supreme arme: „tenerife/ pumnul lui Dumnezeu/ 
strângând laolaltă/ ţinând împreună/ infernul şi/ paradisul/ drum de 
întoarcere?/ nu există drum/ de întoarcere/ din tenerife”  

 
Agero, Stuttgart, 23 martie 2009; Reţeaua literară, 30 martie 2009. 

 
 
 
OLGA ALEXANDRA DIACONU: 
ÎNTRE DOUĂ LUMI 
 

Personalitate complexă, Eugen Dorcescu, e unul dintre cei mai 
reprezentativi scriitori ai secolului al XX-lea, precum şi ai secolului nostru,  
printre operele sale importante enumerându-se Metafora poetică, Embleme 
ale realităţii, Poetica non-imanenţei (eseu şi teorie literară), Arhitectura 
visului, Culegătorul de alge, Omul de cenuşă (volum antologic), Biblice 
(volum antologic: Psalmii, Ecclesiastul, Pildele şi Rugăciunea regelui 
Manase) (poezie), Basme şi povestiri feerice (proză). Trebuie salutată în 
mod deosebit tenacitatea cu care poetul a lucrat ani întregi la versificarea 
cărţilor sacre, ca şi ardoarea cu care s-a avântat în dialogul său cu 
Divinitatea, într-o epocă în care nu numai societatea, dar nici critica literară 
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nu acordă suficientă atenţie poeziei mistice. Volumul antologic de poezie, 
intitulat Omul din oglindă, apărut la Editura on-line Semănătorul, 2009, 
constituie o radiografie spirituală a societăţii contemporane, dar şi a 
intelectualului acestei societăţi, detaşat şi meditativ la vârsta senectuţii, 
intelectual ce se simte anacronic într-o societate în care domneşte răul, prin 
supremaţia vieţii instinctuale şi acaparatoare asupra celei spirituale. Starea 
de spleen a intelectualului se exprimă fie direct, fie prin intermediul 
Bătrânului sau Eremitului, ale căror euri se suprapun eului poetic într-un 
ţinut virtual, caracterizat prin puritate, calitate specifică sacralităţii. Prin 
tematică şi forma expresiei poetice – curgătoare, muzicală, eliberată de rimă, 
există doar oaze poetice în care este prezentă clasica rimă – volumul are un 
caracter unitar. Scârbit de societatea abjectă în care trăieşte, Bătrânul - 
Poetul doreşte retragerea din lume, retragere care începe să se confunde la 
un moment dat cu întoarcerea în punctul genetic, considerată ca singura 
posibilitate de eliberare. Poetului îi repugnă nu doar oamenii, ci întregul 
univers fenomenal, considerat bolnav, drogat, putred, şi neagă tot ce a iubit 
altădată.  

Viziunea asupra societăţii se schimbă în funcţie de felul în care se 
manifestă ,,judeţul sufletului cu trupul”. Astfel, în primul volum există un 
echilibru relativ între suflet şi trup, Bătrânul simţindu-se încă fericit alături 
de cea căreia încă îi mai tresar mâinile când ,,îi striveşte cârligei în palmă” . 
Foarte curând, însă, ,,judeţul” înclină balanţa în favoarea sufletului. Boala şi 
bătrâneţea apar ca o modalitate de a apropia omul de Divinitate, de a-l ajuta 
să vadă altfel elementele micro şi macrocosmice înconjurătoare. Are loc ,,un 
fel de  translaţie centrifugală,/ copacii lunecă spre zare,/ clădirile se- 
mprăştie lin, linear,/ spre amplasamente distante,/ oamenii cad în ameţitoare 
/ tuneluri”, care schimbă viziunea poetului asupra vieţii: apare dorinţa lui de 
întoarcere Acasă, prin înălţarea în spirit, alături de ,,Cel care i-a dat viaţă”. 
Întrucât apare ideea că există atâtea universuri câţi oameni sunt, lumea 
fenomenală pare să dispară o dată cu Bătrânul.  

Înţelepciunea şi luciditatea, accentuate o dată cu aplecarea întru 
sacralitate, duc la o metamorfozare fizică a ,,omului din oglindă”.  Dar ceea 
ce nu apare în oglindă este o lumină interioară, nevăzută, semn al apropierii 
de Divinitatea abia bănuită, deocamdată, care îl determină pe Bătrân, numele 
apare ca simbol al înţelepciunii, să vadă schimbat însuşi rostul astrelor, 
soarele şi luna nemaifiind izvorâtoare de viaţă, ci de moarte. Înţelepciunea, 
dobândită parcă prin racordarea la o frecvenţă energetică mai înaltă, îl ajută 
să mediteze cu detaşare, întrebându-se adesea câtă realitate şi câtă iluzie 
există în univers, dându-şi seama, în cele din urmă, că realitatea şi iluzia îşi 
schimbă locurile în funcţie de modul în care spiritul uman se apleacă spre 
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lumea fenomenală sau spre sine însuşi. Lumea fenomenală nu poate fi reală  
pentru că este într-o continuă curgere, într-o continuă devenire, în timp ce 
lumea spiritului poate conecta omul la esenţe. Spiritul e miezul, lumea este 
coaja. Bătrânul nu mai iubeşte fenomenele în individualitatea lor, ci 
totalitatea şi unitatea lor, ca şi punctul în care ele se vor întoarce, pentru că  
întregul şi punctul una sunt. Nu iubeşte o fiinţă anume sau un anumit 
element al naturii, ci „frăţietatea tuturor acestora,/ iubeşte taina care-i leagă 
pe/ cei sortiţi morţii”.  

Dotat cu această luciditate anticipativă, Bătrânul vede lumea 
fenomenală cuprinsă de tentaculele demonice ale morţii spirituale, ,,oamenii 
sunt nişte morţi care se mişcă”, putreziciunea domneşte la nivel fenomenal şi 
spiritual deopotrivă. De altfel, devenire înseamnă, ne sugerează poetul, o 
permanentă plecare din şi reîntoarcere în punctul genetic, deci şi o 
reîntoarcere ciclică în sânul naturii, idee vehiculată în istoria filosofiei de-a 
lungul veacurilor, de la presocratici la Nietzsche. Bătrâneţea este şi o vârstă 
a uimirii, nu doar a înţelepciunii, curiozitatea intelectuală, raţională devine 
un instrument al tinereţii. Totuşi, este o stare asemănătoare morţii, dar care 
,,întârzie mai puţin decât moartea”, de aceea, o stare nedorită. Gravitaţia, 
identificată în cărţi de parapsihologie cu timpul, e singura care-l mai ţine pe 
Bătrân în lumea fenomenală, după ce a depăşit stadiul în care încă mai era 
interesat să se întregească sufleteşte prin iubire. Toate acestea se întâmplă 
pentru că fiinţa nu mai e îndreptată către vitalitate,  ci către spiritual.  

Vederea unităţii îi provoacă  Bătrânului nostalgia şederii ,,pe o bancă 
la ţărmul/  marelui râu“, deşi se află încă pe ,,un limb unde vremea ucide 
durata”. Vederea râului trezeşte nostalgia Râului, aşa cum poiana trezeşte 
nostalgia Poienii. Fiecare îşi supravieţuieşte sieşi, prin ceea ce îşi aminteşte 
despre el, de aceea bătrâneţea este  ,,o supravieţuire a celui care a fost 
împlântat în vital”. Dorinţa de eliberare, de scăpare de greul lutului devine 
obsesivă şi constituie liantul de bază al volumelor incluse în antologie, ca şi 
al volumului drumul spre tenerife, publicat in 2009, la Editura Eubeea, 
Timişoara, volum pe care poetul nu s-a  decis să-l includă în antologie, poate 
doar pentru că a apărut pe hârtie de curând.  

Absenţa apare ca o altă caracteristică dominantă a vieţii Bătrânului, 
absenţa de la lumea fenomenală. Lumea spirituală e considerată o lume 
infinit mai bună, « fără cauze, fără efecte, fără regrete », pentru că regretul e 
o caracteristică a lumii ireversibile. Conştiinţa apare  « ca un sinistru 
torţionar ». Bătrânul observă doar ,,vulturul negru al morţii” şi simte răceala 
de gheaţă a morţii chiar când afară e o căldură toridă. Luna îi trimite  « un 
mesaj încifrat », vântul apare ca ,,un fel de alter-ego fantomatic, un vaier al 
eului”, poetul vorbeşte despre ,,ruptura iniţială dintre carne şi duh”, dar 
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această ruptură îl face mai viu, mai înţelept:  « bătrânul e neînchipuit de viu,/ 
el vede altfel, aude altfel, înţelege/ altfel », pentru că ,,un arc, un resort, o 
barieră/ s-au rupt, undeva, în/ adâncurile fiinţei sale, s-au rupt şi l-au 
eliberat”. ,,Până şi moartea/ i se pare un efort de/ nesuportat”.  

   
Dacă volumul Elegii conţine nostalgia întoarcerii Acasă şi negarea 

lumii terestre, pe care în tinereţe a iubit-o, volumul Moartea tatălui 
sondează mai în adâncime, poetul a urcat o nouă treaptă din urcuşul 
spiritual, divin, observând interferenţa celor două lumi: tatăl se află ,,în 
lumea de-aici”, dar şi ,,în lumea celor mutaţi la Cel Veşnic”, ,,locul şarpelui 
e chiar/ în Eden, locul/ infernului e-n paradis”, lumea de dincolo e ,,fosta-ne/ 
casă”. Sunt reluate ideile din volumul anterior: moartea apare mai întâi ca un 
vis, reapare ruptura dintre spirit şi trup: ,,Tatăl desenează, în vis/ 
circumferinţa/ neantului./ Ştie prea bine/ că-i o himeră/ că e o tragică/ glumă/ 
o farsă/ pentru fiinţa/ grea, ca o lespede, / a celui ce doarme”.  E vorba de un 
somn al spiritului uman, nepregătit încă să afle tainele vieţii terestre. 
Disoluţia trupului atrage după sine multiple înfăţişări ale spiritului: ,,Tatăl 
are/ acum/ înfăţişări diverse,/ nenumărate./ Peste tot întâlneşti/ chilii ale 
solitudinii sale / telurice,/ ale expansiunii sale eterice”, pentru că prezenţa 
Lui  este ubicuă, în plan fenomenal şi spiritual. 

Lacrima apare  ca simbol al purificării prin durere şi, deci, singura 
cale spre moarte, în care nu poţi intra oricum: ,,Lacrima/ e singura/ punte/ 
spre moarte” (...) ,,Lacrima, da./  Instantanee, pură,/ traversată de soare”. 
Întrepătrunderea celor două lumi duce la suprapunerea  tatălui cu Tatăl (,, nu 
ştim dacă/ ceea ce numim,/ aici, tatăl/ nu e cumva/  însuşi semnificantul,/ 
ambiguu, adecvat/ înţelegerii noastre/ înceţoşate, al teribilului/  semnificat/ 
numit Tatăl”), a mamei cu durerea (,,mama-i un căuş de durere”), cu 
lacrima, cu puritatea, a maicii cu Maica, cu Mijlocitoarea între cele două 
lumi, ca simbol al durerii: ,,Două lumi,/  două dimensiuni/ se-ntretaie/ în 
acea clipă,/ în acel loc: deasupra, o lume – o criptă/ de-azur - ,/  unde 
lumina-i totuna/ cu întunericul,/ dedesubt,/ o criptă – o lume de/ lut – unde-
ntunericul/ e însăşi substanţa/ şi neagra transparenţă/ a luminii”. Plânsul 
mamei e un plâns cosmic. 

După plecarea tatălui, apare spărtura, casa nu mai e monada, adică un 
univers în miniatură, nu mai e simbol al întregului, urmaşii rămân în lumea 
celor cinci simţuri, ştirbiţi de înţelegerea unei asemenea plecări, devine 
centrul unei lumi ce atrage disperarea, angoasa, tăcerea. Uitarea e un 
fenomen de contracarare a acestor stări, datorate lipsei de înţelegere a 
fenomenului morţii.  Din monadă spartă, lipsită de unitate, casa se 
transformă în ,,mormântul/ în care se/ descompune, încet,/ memoria tatălui”. 
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Neînţelegerea devine negaţie. Lumea fără tatăl – Tatăl rămâne o interogaţie 
retorică: ,,Se poate concepe o lume de la care tatăl şi-a  întors chipul?” 

Există locuri de comunicare între cele două lumi, cu o lumină identică 
celei din spaţiul dintre veghe şi somn, locuri prin care se întoarce spiritul 
tatălui în lumea terestră: ,,de-a lungul râului (...)  domneşte (...)  aceeaşi 
lumină/ ce-acoperă spaţiul/ dintre veghe şi somn ... / (...) Pe-aici trece tatăl,/ 
noapte de noapte”. Se iveşte suprapunerea nefiinţă - fiinţă: ,,E vorba doar/ 
de/ intensitatea fiinţei,/ a fiinţării”, dar şi de ,,intensitatea/ nefiinţei, a 
nonfiinţării”. (...) ,,Cele două/ intensităţi/ reunite/ sunt arhifiinţa de/ astăzi a 
/tatălui”.  

Treptat, ,,absenţa capătă trup”, devine mai vie decât prezenţa, viziunea 
asupra vieţii se inversează, ca şi în primul volum, se naşte impresia de 
irealitate, de iluzie a existenţei terestre, trecătoare: ,,Cum ar putea să existe 
ceva, cineva care trece?”  Apare unitatea, întrepătrunderea lumilor ca înainte 
de Geneză: ,,Şi la fel ca atunci,/ peste tot şi niciunde,/  fructul poartă un/ 
sâmbure negru,/ compact/ neatins,/ ce-l ascunde pe tatăl”. Drama timpului 
ireversibil împiedică adevărata trăire a vieţii terestre: ,,Cel ce trăieşte intens/  
drama timpului/ nu se poate/ mişca/ nicicând şi niciunde,/ în spaţiu”. Natura 
însăşi e trecătoare, are loc o ,,derută ontologică/ a pădurii,/ a râului,/ 
lunecarea spre neant/ a Poienii”. Durerea nu duce încă la puritatea care 
apropie omul de Divinitate, de aceea ,,mama locuieşte/ într-o/ lacrimă/ 
tulbure”. Moartea pare să clarifice, totuşi, oamenilor un unic sens: ,,Tatăl 
poate exista/ fără lume/ Dar lumea/ nu poate/ exista/ fără Tatăl”. Viaţa 
terestră apare ca o perpetuă rememorare: ,,fiul e mai mic şi de-o fiinţă cu 
tatăl”.  

  
Interferenţa celor două lumi se observă şi în cel de-al treilea volum 

din antologie, În Piaţa Centrală. În Prolog, seara este un moment cosmic al 
interferenţei binelui cu răul, al coşmarului cu odihna, când poetul va ,,cădea 
lin,/ adânc, în/ ghimpatele visuri”, va pluti ,,cum se-ntâmplă,/ mereu/ în 
tenebre şi-abisuri”. El primeşte ,,şi balsam şi răcoare”, ,,şi o sfântă uitare”. 
Ziua este momentul cosmic al destinului uman, o dată cu zorii, viaţa devine 
,,drumul ştiut”, ,,calvarul ştiut:/ un om şi o cruce”. În secvenţa Omul din 
oglindă, angoasa morţii depăşeşte frica provocată de dezastre sociale sau 
calamităţi naturale; războiul dintre suflet şi trup continuă, spaima se 
zugrăveşte pe chip: ,,Omul acela, conturul/ acela, e/ sufletul chiar”. Din 
cauza înstrăinării omului de el însuşi, ,,întunericul s-a prefăcut,/  perfid,/ în 
lumină,/ calea e-ntoarsă,/ lumea e-ntoarsă,/ fiinţa e-ntoarsă,/spre a face /  
credibilă/ ontologica farsă” care este chiar viaţa: ,,Dincolo-i zăvoiul, e râul,/ 



 67

e cerul, sunt norii, e/ soarele roşu şi greu./ Dincolo, dincoace, sunt/ noaptea, 
amiaza şi/ zorii./ Şi dincolo – ca şi/ dincoace – de toate/ acestea / sunt eu”.  

Poetul începe să desluşească semnele morţii, se reîntoarce ,,spre locul 
de unde-mi/ trimisese primul/ semn fără greş – mă luase în seamă – 
iconomul de trupuri,/ implacabila moarte”. Eul se apropie de esenţă, de 
arheu, întunericul se suprapune luminii: ,,se-ntoarce, nici viu, nici/ defunct,/ 
la ceea ce-a fost/ înainte să fie”, se-ntoarce ,,la acel întuneric profund,/ 
absolut,/ la acel întuneric perfect,/ care-i însăşi lumina”. Sufletul ajunge într-
un moment al vieţii lui când sunt vii, deopotrivă, uitarea şi amintirea: ,,ce 
vie-i uitarea!/ Şi amintirea, ce vie-i!”  Sufletul ,,s-a trezit./ Aidoma vântului 
ce/ galopează-nsorit/ prin delirul/ câmpiei”. Poetul se apropie sufleteşte tot 
mai mult de Tatăl, dar apropierea e dureroasă: ,,Iată-mă/ vin,/ pe o cărare/ de 
spini şi pelin/ desenată-n a plângerii vale”. E o întoarcere, volens-nolens, la 
Matricea iniţială: ,,Duh arzând, renăscut,/  şi uitucă ţărână,/ cum am fost/ la-
nceput,/ sub a Domnului talpă,/  în a Domnului mână”. Irealitatea se 
confundă cu realitatea: ,,Totul e/ cât se poate de limpede,/ şi totu-i mister”. 
Poiana, la care revine des sufletul poetului, este o poiană aspaţială şi 
atemporală, de aceea, veşnică: ,,În Poiana ieşită din/ spaţiu şi timp,/ din al 
vieţii/ zadarnic tumult./ În Poiana/ de-acum, de/ demult”. Universul este ,,un 
singur drum”, ,,infinitul e golul acesta,/ dintre râul/ de-atunci şi/ râul de-
acum”. Timpul devine o piedică în calea aflării depline a sacrului: ,,Această 
draperie grea,/ apăsătoare, confuză,” care pune oprelişti ,,exact în clipa/ când 
sunt pe/ cale să văd,/ când sunt pe/ cale să gust,/ când sunt pe/  cale a 
înţelege”. Acvila se conturează ca un semn divin, dar şi ca simbol al 
propriului suflet: ,,Eram acvila duhului,/ pedepsită să-mi/ poarte lutul în 
gheare”.   

Sub cerul Pustiei, a doua secţiune a cărţii, descrie o poiană de vis, din 
,,lumea creată de Iah Elohim”, tocmai pentru că nu e atinsă de pasul omului, 
poiană cutreierată doar de vânt şi de păsări, ,,pe al cărui covor/ mi s-a părut/ 
a zări,/ când şi când,/ urma Lui”. Interferenţa lumilor se întoarce până la 
Geneză: ,,La rădăcina celor/ ce sunt/ de pildă, la/ rădăcina zilei/ acesteia,/ 
stă, deopotrivă,/ primordialul/ Cuvânt/ şi fiinţa mea,/ tremurătoare, firavă,/ 
ca trestia”. Apare Eremitul, simbol al cugetării, al  purităţii, al  sacrului. El 
priveşte ,,cum un braţ nevăzut/ leagănă, lin,/ cădelniţa lunii”. Divinitatea e 
omniprezentă: ,,Mâinile Domnului,/ verzi, străvezii,/ mângâie-ntinderea/ 
plaiului./ Astfel încep,/ zi de zi,/ dimineţile raiului”. Vântul este prezent ca 
semn al mişcării, al vieţii: ,,Vântul/ răscoleşte pădurea/ răscoleşte Poiana,/ 
umple,/ cu văzduh şi/ lumină,/ pământul”... ,,mută, din/ nevăzuta lui/ 
temelie, cuvântul”, revelează esenţa celor ce sunt.  
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Prezenţa celor patru elemente primordiale – apă, aer, foc, pământ – stă 
la baza a tot ce există: ,,Toate cele ce sunt/ se împart, ne-mpăcat,/ între cer 
şi/ pământ,/ între lut şi văzduh”. Totul pare să fie protejat, vrăjit de spiritele 
celor ce au fost ,,părinţii Pustiei”, simboluri ale sacrului, ,,ce trec, se petrec, 
prin/ spaţiul real, virtual,/ ce vin şi revin,/  intangibili şi puri”. Doar într-un 
asemenea loc pur omul se apleacă în el însuşi, descoperind ,,un abis de/ 
lumini şi răcoare”. Varietatea universurilor individuale se comprimă într-
unul singur: ,,Însă numai unul,/ unul singur,/ există”. Misterele lumii par să 
fie ascunse în pergamentele Eremitului. Ele sunt transmise telepatic 
Poetului, pe care-l consideră ,,dublul meu rătăcitor,/ pământean”. Prezenţa se 
contopeşte cu absenţa: ,,Te-ascunzi/ în negarea lui Da,/ în afirmarea lui Nu”. 
Într-un asemenea univers, invadat de lumină, dispare angoasa morţii, pentru 
că ,,moartea însăşi e-o floare risipită în flori”.  

Cea de a trei secvenţă, În Piaţa Centrală, vorbeşte despre existenţa a 
trei niveluri de fiinţă, primul fiind ,,un fel de somn, vegheat/ de raţiune şi de 
conştiinţă”. Oamenii sunt clasificaţi în indiferenţi, adormiţi, angoasaţi şi 
oameni care primesc revelaţii. Apa apare ca semn al morţii sufleteşti: ,,Nu 
focul, ci apa/ licăreşte-n pervaz, licăreşte-n/ firidă”. Sufletul nu poate fi prins 
din panorama lumii terestre sau celeste: ,,Dar tot ce-i deasupra de/ sine, în 
sine şi sub/ nu-i nici cub,/ nu-i nici sferă”. E prezentă o lume demonică, 
tentaculară, care cuprinde totul. Infernul e chiar ciclica reîncarnare a 
sufletelor: ,,Infernul e chiar această/  repetată/ cădere în trup”. Lumea e o 
lume muribundă, chiar soarele ,,e-aidoma nouă/ nici nu moare, nici/ nu 
trăieşte”. Natura terestră e dominată de ploaie, ca instrument al dezagregării, 
ca o pedeapsă pentru o lume apocaliptică: ,,N-aţi cunoscut că trebuie să vină/  
Răsplata pentru merit, pentru vină?/ Că într-o zi al Judecăţii Tron/ Ne va 
zvârli-ntre cei care suspină?” Asistăm la o lunecare treptată, continuă a 
fenomenalului în origine, în esenţă: ,,Lumea toată coboară/ scări de umbră şi 
vis./ Râul alb desfăşoară/ o spirală-n abis”. Totuşi, Divinitatea nu dispare 
complet din contingent, curgerea continuă: ,,Singur râul curge şi/ murmură./ 
Râul ancestral, râul/ liric, insomniac./ Cea mai sublimă /făptură /din câte 
există”.  

Sufletul trăieşte între două lumi: ,,Peste suflet/ se lasă,/ uşor,/ vulturul 
nopţii,/ cu sufocantul său/ zbor”. Vântul, din simbol al mişcării, al vieţii, se 
transformă în instrument al morţii: ,,Vântul, polizor nevăzut, şuieră-n/ vis/ şi 
ascute/ un satâr nevăzut.(...) Spaţiu-i mut. Timpu-i mort”, oamenii sunt ,,de 
frig”, dezorientaţi: ,,Mă caut, între ceruri şi pământ,/ Şi mă găsesc oriunde şi 
niciunde”. 

Concluzia Poetului e că ,,fiinţa-i şansa ce s-a irosit,/ şi-acum reface-a 
erelor cărare,/ nădăjduind în Cel ce S-a jertfit/ în semn de mântuire şi 
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iertare” (Chipul). Ideile cuprinse în această antologie sunt un semnal de 
alarmă pentru societatea contemporană, ca şi pentru cea de peste timp, un 
semnal de trezire spirituală a unei lumi ce se complace să trăiască fără a-l 
ţine-n suflet pe Dumnezeu.  

 
 
Agero, Stuttgart, 15 februarie 2009.     
 

 
 
 

MIRCEA  LĂZĂRESCU 
POEZIA LUI EUGEN DORCESCU LA VREMEA RE-
LECTURII 
 
 
 

Cu un timp în urmă, Eugen Dorcescu mi-a oferit două din cărtile sale, 
apărute, de curând, la o editură on-line din Bucureşti: Poetica non-
imanenţei şi Omul din oglindă. Cea dintâi adună scrieri de teorie, istorie şi 
critică literară, publicate, timp de trei decenii, prin diverse reviste ; cealaltă – 
Omul din oglindă – este cea de a doua antologie poetică de autor, după 
Omul de cenuşă, 2002. Aşadar, dacă adăugăm, acestor antologii, Biblicele 
(2003), unde se află, în stihuirea poetului, Psalmii, Ecclesiastul, Pildele şi 
Rugăciunea regelui Manase, şi dacă mai rânduim, pe acelaşi raft, recentul 
volum drumul spre tenerife (2009), avem dinainte toată creaţia lirică de 
până acum a lui Eugen Dorcescu. 

Proza fantastică (Basme şi povestiri feerice, 2003), scrisorile literare 
(Scrisori la un prieten, 2001), cărţile de eseuri(Metafora poetică, 1975 ; 
Embleme ale realităţii, 1978), interesantul experiment prozastic Histoire 
d’une nevrose, 2007, le pun, pentru moment, cum s-ar zice, între paranteze. 

Mă rezum, deci, la câteva concluzii, pe care mi le-a prilejuit lectura, 
când succesivă, când în paralel, a cărţilor amintite la începutul acestor 
şiruri : 

Omul din oglindă, poezie, pe de o parte; Poetica non-imanenţei, 
teorie literară, eseistică, pe de alta. 

                                                    *  
În contextul lecturii unei reuniri – a unei sume –  de texte (studii, articole, 
interviuri şi, concomitent, opere de creaţie, şi unele şi celelalte ale 
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persoanei în cauză, Eugen Dorcescu), mi s-a relevat faptul că re-lectura 
unor creaţii poetice e re-luminată de existenţa şi de opera, în ansamblu, a 
scriitorului –  e re-luminată, altfel spus, de dinafara a ceea ce e prezent în 
textul liric, accesibil tuturor. Voi încerca să mă explic, în cele ce urmează. 

                                                    * 
În primul rând, studiile  şi analizele de "poetică" – privitoare la simbol, 
metaforă etc. etc. – , care precedă majoritatea creaţiilor poetice, o dată 
recitite, te îndeamnă să re-parcurgi textul poetic; şi, implicit, te îndeamnă la 
o noua receptare, altfel înţeleasă, a textului formulat prin poezie. Acest fapt 
e rar – poate unic – printre poeţii români, care au pornit înainte cu 
talentul lor incontestabil şi s-au menţinut în cadrul acestuia, recepţionând, 
eventual,  în urma criticilor şi a altor comentarii, anume sugestii.  

Deci, chiar dacă elaborarea aşa-zicând specializată într-ale teoriei 
literaturii, în retorică, în stilistică etc. a lui Eugen Dorcescu  ar putea fi 
criticată sau dispersată în vastitatea confruntarilor ce se petrec în orice ştiinţă 
particulară, articularea acesteia cu opera poetică "ulterioară" a autorului are, 
în acest caz, insist, o semnificaţie specială şi prilejuieşte o reflecţie cu totul 
aparte asupra textelor sale lirice. 

                                                      * 
În al doilea  rând, opţiunea  lui Eugen Dorcescu pentru profunzimile trăirilor 
cu sens mistic, preocuparea sa explicită pentru poetica mistică şi pentru cea 
inclusă şi cuprinsă în varii texte – care nu totdeauna s-au pretins   a fi 
« estetice » (e vorba, spre exemplu, de Sfânta Scriptură) redimensionează, 
de asemenea, lectura operelor poetice ale autorului, cel puţin a celor mai 
recente. Cineva care a petrecut ani de zile alături de secţiuni biblice precum 
Psalmii, Ecclesiastul, Pildele, Rugăciunea regelui Manase, "versificându-
le", nu este un poet care, în creaţia sa,  ignoră trăirile adânci; iar faptul că, în 
calitate de cititor, ajungi să fii avizat asupra acestui lucru (pe care-l ştiu, 
esenţialmente, doar foarte puţini intimi), îţi permite  o relectură recalibrată a 
operei sale poetice, în întregul ei. 

                                                       * 
În sfârşit, activitatea de comentator, de analist al operelor literare – trecute şi 
actuale – , în măsura în care poziţionările sunt reunite, ocazionează o viziune 
asupra poeticii româneşti, alta decât cea care rezultă din istorii literare sau 
din contactul direct, circumstanţial, cu autorii.  

Această viziune se articulează cu celelalte, în cazul de faţă, pentru a 
configura ceea ce s-ar putea numi prezenţa – încă, printre noi – a unui 
personaj care face parte din respectabila clasa a intelectualilor, acum pe cale 
de dispariţie. 
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                                                        * 
Omul din oglindă, aşadar, cuprinzând câteva din cele mai izbutite cărţi de 
poezie ale lui Eugen Dorcescu: Elegii, Moartea tatălui, În Piaţa Centrală. 
Textele acestea, parcă de pe altă lume, le-am printat, pentru a mă reculege cu 
ele, câteva zile, ca la o mănăstire .  

                   
Agero, Stuttgart, 8 februarie 2009; Banat, 1/ 2009.   

 
 

 
                                                               
CONSTANTIN STANCU: DRUMUL SPRE TENERIFE 
 
 

Eugen Dorcescu, eremit şi scrib în timpul vieţii sale pe care o prinde 
şi care îi alunecă printre degete în acelaşi timp, ne propune o călătorie 
interesantă, o călătorie spirituală iniţiatică prin volumul de versuri  drumul 
spre tenerife, Editura  Eubeea, Timişoara, 2009.  

Este o carte a misterelor,  a tainelor şi vine dintr-o viziune cristică, o 
viziune a celui care ştie şi care doreşte bucuria apropierii de Dumnezeu ca 
şansă de a exista real şi imaginar în acelaşi timp, de a exista pur şi simplu în 
modul în care am fost creaţi, dincolo de limitele noastre impuse de carne 
(sarx) şi păcat.  

Călătoria pe care ne-o propune este şi ea una reală şi imaginară în 
acelaşi timp, limitele nu par a exista între cele două, doar cititorul neatent ar 
putea găsi limite, întrepătrunderea dintre cele două lumi este secretul 
volumului şi cheia pentru cititor şi pentru autor de a se elibera de zgura din 
fiinţă pentru a accepta desăvârşirea la care am fost chemaţi ca oameni creaţi.  

Drumul este necesar şi este autoimpus şi liber în aceeaşi măsură 
pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru, dar tocmai prin acest lucru 
am devenit dependenţi de El. Autorul cunoaşte bine spiritul biblic al 
devenirii, duhul special care izvorăşte din textul biblic, spiritul cristic care 
marchează omul, istoria, universul. Operele anterioare ale lui Eugen 
Dorcescu, versificare a unor cărţi ale Scripturii, au fost un exerciţiu de 
cunoaştere şi autocunoaştere care i-a permis să înţeleagă şi să exprime taina 
vieţii, care este una spirituală copleşitoare. 

Epilogul volumului defineşte această lucrare spre desăvârşire a fiinţei 
umane:  tenerife/ pumnul lui Dumnezeu/ strângând laolaltă/ ţinând 
împreună/ infernul şi/ paradisul. 
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Poemele din volum au încărcătura spirituală specifică textului biblic, 
acolo unde scribul etalează mijloacele prin care ne putem apropia de 
Dumnezeu şi,  din acest punct de vedere, nimic nu este gratuit, poezia 
adevărată este una necesară sufletului: prostia ultimă.../ în materie de poezie 
de artă e/ să afirmi şi să crezi că poezia/ şi arta sunt gratuite. Brusc 
descoperim nevoia de a ne hrăni sufletul mai mult decât nevoia de hrană 
fizică, călătorind spre Tenerife... 

Eugen Dorcescu insistă pe ideea că fiecare are un drum al său: drumul 
spre emaus/ drumul spre damasc/ drumul spre tenerife/ vai mie/ bătrân şi 
uscat/ eremit/ ce mic/ ce lumesc/ ce nevrednic/ ce unic/ ce neînsemnat/ ce 
trupesc/ ce departe/ ce zadarnic/ ce tragic/ ce singur/ sunt Doamne/ 
nenorocitul de mine/ fericitul de mine. Acest drum trebuie să-l străbată 
fiecare, este drumul propriu al individului prin  infinit şi eternitate sub 
Ochiul atent a lui Dumnezeu. 

Cititorul va înţelege că povestirea, simplă în esenţă, atrage lucruri 
profunde, scrisul poemelor are ceva din stilul Bibliei în care lucruri aparent 
simple, obişnuite indică spre lucruri neobişnuite din zona nevăzutului, a 
spiritului pur, atins de adevăr, acel adevăr care ne face mai liberi şi care ne 
purifică, ne sfinţeşte la modul necesar pentru a nu ne abate nici la stânga, 
nici la dreapta de la drum:  drumul este atât de/ cuprinzător de/ prezent 
încât copleşeşte/ conştiinţa/ iar noi vom afla ce este/ el cu adevărat/ abia 
atunci/ când nu va mai/ trebui să-l străbatem.  

Pe acest drum fiecare este singur, umil şi expus destinului, după un 
plan în care reperele duc spre viaţă sau spre moarte: vechea mea traistă de/ 
drumeţie /plină cu frunze din pomul / vieţii /plină cu viaţă / plină cu moarte 
/plină cu ierburi/ amare. Este drumul de esenţă apostolică, unul care vine 
din însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o omului, aceea de a duce mesajul 
şi de a fi martor.  

Chiar dacă poemele au repere reale, descriu o cină sau un loc, o plantă 
sau soarele, întâlnirea dintre bărbat şi femeie sau întâlnirea cu natura, chiar 
dacă avionul care poartă călătorul spre cer este clar definit şi treapta pe scara 
spre avion are însemnătate, chiar dacă versurile sunt în limba română, în 
limba engleză sau spaniolă, călătoria cea mai palpitantă este cea spirituală, 
irezistibilă, imponderabilă şi la capătul căreia omul este altul : încearcă să fii 
ceea ce vei deveni/ iată Eu Cel ce sunt Eu singurul/ care sunt/ îţi ofer acum/ 
şi pentru totdeauna şansa/ aceasta .  

Călătoria este una personală şi se petrece în singurătate, Eugen 
Dorcescu insistă pe această singurătate : spre insularitatea/ la isla/ din mine 
însumi.  E călătoria care a început cu primul om şi continuă cu fiecare dintre 
noi, una pregătită de la creaţie, de care nu scăpăm: aidoma primului om 
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aidoma/ omului primordial/ căutând în sens invers/ paradisul. În această 
călătorie viziunea este una copleşitoare, nu aparţine omului, ci este viziunea 
lui Dumnezeu pentru om : orizontul/ dincolo de tot dincolo de/ nimic/ 
dincolo de toate/ nimicul.  

Taina acestei călătorii este una a odihnei, omul credincios poate intra 
în odihna Domnului, este pacea dintre om şi Divinitate, una care aduce 
binecuvântare pentru om, un termen teologic (profund) şi care scapă omului 
modern, răzvrătit şi incapabil să ducă călătoria până la capăt, incapabil să 
înţeleagă legea drumului, a căii : drumul include/ în uriaşa-i structură/ 
mulţimea tuturor/ drumurilor reale/ mulţimea tuturor drumurilor/ posibile/ 
ba chiar/ mulţimea fără număr a/ tuturor drumurilor/ imposibile/ de fapt 
acesta e/ drumul/ de la trup către/suflet /de la suflet spre /duh /şi de la duh / 
către Duhul.  

Poemele formează poemul volumului, toate curg, e un râu care curge 
prin autor, prin cititor, prin lume, e râul vieţii,  are o ţintă precisă: tenerife, 
dar care presupune o geografie spirituală profundă, e călătoria spre 
Ierusalimul Ceresc, fără prea multe semne de ortografie, fără stil special, 
doar curgere, după modelul manuscriselor vechi. Deşi Eugen Dorcescu nu o 
spune explicit, implicit se poate înţelege că Iisus este Calea, Adevărul şi 
Viaţa, aceasta este exerciţiul, pentru că numai în felul acesta ne întoarcem, 
ajungem la Dumnezeu.  

Dacă am căuta un termen de comparaţie a drumului spre tenerife,  un 
model preexistent,  doar Apostolul Pavel, face unul asemănător, descris în 
cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament, când, în lanţuri, ca 
prizonier, urcă pe corabie, însoţit de sutaşul roman şi comandantul corăbiei 
şi, datorită furtunii de pe mare, ajunge de fapt cel care conduce corabia, cel 
care vede drumul prin furtună şi salvarea la care am fost predestinaţi. E 
drumul apostolului …e modelul de la care a plecat autorul volumului, un 
model înalt şi etalon pentru om.  

Deşi poetul nu este teolog, trebuie să reţinem elementele profunde de 
teologie din poemul - râu, confirmându-se astfel spusele Sfântului Augustin 
care insista pe contribuţia creştinilor la susţinerea valorilor evanghelice în 
lume, dincolo de structurile eclesiastice specifice, prin menirea fiecărui om 
de a fi purtător de adevăr aşa cum l-a primit.   

Eugen Dorcescu a înţeles misterul, dar, modest, rămâne eremitul, 
scribul … care descrie călătoria spre cer …ca artist, ca poet, ca om ce simte 
eternitatea ca pe un dar de la Dumnezeu, cu insula de frumuseţe în ochiul 
său de artist...  

 
Agero, Stuttgart, mai 2009  
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                                                * 
 
ÎNTRE MEMORIA CARNALĂ ŞI MEMORIA ABISULUI 

  
POEMELE BĂTRÂNULUI– POEMAS DEL VIEJO*, un volum de 

versuri aparţinând scriitorului Eugen Dorcescu, un volum al plinei 
maturităţi, viaţa privită din dubla perspectivă, aceea de om care este în 
trecere spre veşnicie şi privirea spre veşnicie, spre cealaltă patrie, deja, dar 
nu încă, semnele trecerii, semnele roadelor. E un volum în limba română şi 
limba spaniolă, echivalenţe cu aceeaşi putere de revelaţie.  

Cartea este una a tainelor descoperite, o descoperire plenară, cu viaţa 
în sine, dincolo de limitele memoriei, o revelaţie a omului care se regăseşte 
în pumnul de cenuşă care a rămas după ce a ars în lumina dată de Dumnezeu 
oamenilor.  

Ordinea pare decisă, e o împăcare cu sine, valorile care au cutremurat 
viaţa scriitorului sunt: Dumnezeu, familia, semenii, persoana sa complex-
simplă pe care s-a mulat în timp. E o împăcare deplină cu aceste valori, nu 
au fost iniţial ale bătrânului, dar le-a asimilat, fac parte din viaţa sa, atât cât 
mai există, la limită. Le acceptă. Dumnezeu e prezent prin numele solemn, e 
cinstea care se dă Celui Prea Înalt, Iah Elohim.  E semnul reverenţei, al 
mulţumirii, al împăcării cu sine, cu lumea, dar mai ales cu Făcătorul.  

Echilibrul dintre iubire şi ură se relevă bătrânului:  
„că a iubi pe cineva dintre oameni 
înseamnă 
a dori să trăieşti tu în locul lui 
- spre a-l feri de ororile vieţii –, 
el ştie 
că a urî pe cineva înseamnă 
a dori să îl faci pe acela să 
trăiască în locul tău” – (Poemul 1).  

Iată secretul iubirii, iată sensul urii, relaţia dintre oameni e una 
complexă determinată nu de capacităţile noastre de oameni, ci de regulile 
eterne ale lui Dumnezeu, a trăi cumva în locul altuia, deschiderea spre 
universul paralel, creat ca şi tine, egal prin daruri, dar inegal prin 
dimensiunea dintre iubire şi ură. 

Cartea are treizeci de poeme, treizeci de ocazii de a privi de la 
înălţimea muntelui la care a ajuns cel în vârstă, tot atâtea şanse de a evada 
din spaţiul strâmt al existenţei în trei dimensiuni, prin cuvântul care le 
întrupează.  
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Timpul are alte reguli pentru cel ce locuieşte într-un trup ce 
putrezeşte, sudoarea morţii şi insomniile care străbat fiinţa celui care se 
odihneşte contemplând existenţa, totuşi spiritul proaspăt într-un trup în 
ruină. 

Singurătatea e singura dimensiune perceptibilă, focul din univers 
luminează calea de acum, dar Dumnezeu  e un foc veşnic, mişcarea lumilor 
ştiute şi neştiute e susţinută de Creator.  Pe ultima dimensiune, cel ce arată 
calea e acolo, dar trebuie să înţelegi, să fii împăcat. 

Familia pare a-l uita pe bătrân, dar e o altă familie, familia focului. 
Până şi memoria nu mai are sens, totul trebuie şters de pe pânza vieţii, 

desenul delicat al existenţe nu mai are consistenţă. Soarele e doar o enigmă 
îndepărtată pe care nu mai doreşte să o pătrundă, i-au rămas florile de 
cenuşă.  (Poemul 7). 

Brusc viaţa nu mai are sensul vechi, trebuie negată, e doar o perioadă 
scurtă care s-a şi dus. Taina aceasta e una a speranţei, a nădejdii în viaţa 
veşnică, o temă creştină, asimilată la final cu seninătate:   

„îşi urăşte absenţa dintr-un 
alt secol, dintr-o 
altă lume, 
îşi urăşte ziua de ieri, 
fiindcă s-a înjosit s-o trăiască, 
îşi urăşte 
ziua de mâine, 
fiindcă s-ar putea înjosi 
părăsind-o.” – Poemul 8. 

Numerotarea poemelor denotă stilul scribilor de altă dată, ei nu 
intervin în text, pun pe suportul informatic mesajul, până la urmă e doar un 
singur poem, un imn spus în şoaptă de cel bătrân, curajul de a mulţumi prin 
cântecul ideilor, prin ritmul şi rima acestor idei care, brusc, sunt limpezi.  

Dar în ritmul existenţei se simte o sărbătoare, sărbătoarea unică, a 
întâlnirii fiinţei cu fiinţa în dimensiune perfectă a existenţei de aici, cu 
existenţa universului, efemerul e înghiţit de veşnicie:  

„o sărbătoare ce începe cu 
tine şi se-ncheie cu 
tine, 
fiinţă tragică, nenorocită ce eşti, 
o sărbătoare în urma căreia, 
însă, 
tot duală rămâi: 
în văzduh – flacără, 
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jos, pe pământ – cenuşă. „ – Poemul 10.  
Frumuseţea vieţii s-a topit, orele zilei nu mai au acelaşi timp, o uitare 

cuprinde gândurile bătrânului, se vrea desăvârşit într-o după-amiază, simplu, 
dar puterea i s-a dus. Trupul omului e inutil, există o stare mult mai adâncă 
de a privi dincolo: „cu sufletul se află/pretutindeni/şi-oricând,/cu trupul nu-i 
nicicând şi/niciunde.” Dualitatea se relevă în modul acesta, e zona în care 
fiinţa îşi arată adevărata matrice. Vântul semnifică prezenţa Duhului Sfânt, a 
celei de a treia persoană a Dumnezeului Triunic, Cel ce face legătura, intens, 
fundamental. Fiinţa e probată de această prezenţă, e dezlegată de trup prin 
această prezenţă. Ideile sunt cele creştine, gândurile omului s-au limpezit la 
contactul cu această Persoană.  Eugen Dorcescu, după cum este cunoscut în 
literatura de specialitate, a rescris în stil propriu mai multe cărţi ale Bibliei, o 
îndeletnicire de meşter, de scrib la Curtea Împărăţiei, a făcut-o cu 
demnitate, versurile au adus ceva secret la lumină, adevărurile fundamentale 
care limpezesc fiinţa. Acele cărţi l-au deprins pe Bătrân cu liniile de forţă 
ale existenţei aşa cum o vede Dumnezeu. Acel exerciţiu se vede în acest 
volum de versuri care e un fel de manifest al omului la intersecţia cu uliţele 
universului. Cuvintele circulă pe direcţia luminii … 

Acolo, în biserică, locul unde persoana şi-a găsit adăpost, bătrânul 
descoperă abisul, infinitatea lui Dumnezeu şi intimitate cu El. Este o viziune 
absolută asupra absolutului care poate fi cuprins de om, în locul delimitat de 
Creator. Peisajul obişnuit, muntele, marea, un simplu drum de ţară, care 
altădată aveau o semnificaţie aparte, nu mai au aceeaşi valoare, lumea e alta, 
brusc, o lume care nu mai are sens, cenuşa a dizolvat imperii, dizolvă şi 
locul unde trăim. Animalele ar putea lua locul oamenilor, cânii, ca prieteni, 
ar putea să ocupe spaţiul lăsat liber de cei care au avut cândva o conştiinţă. E 
aici o pedeapsă. E pedeapsa păcatului originar, e semnul biblic al vieţii 
atinse de greşeală… Eugen Dorcescu cunoaşte jocul acesta de a păzi şi de a 
munci, e rupt din Rai, din zona aceea a harului perfect, iar regulile frânte nu 
mai dau consistenţă existenţei… E şi povara zgurii memoriei carnale, o 
povară, uneori, greu de dus. 

Elementele volumului sunt de natură spirituală, există o poveste 
diluată a vieţii unui om, o naraţiune formată din lucrurile nevăzute care se 
zăresc prin ceaţa existenţei cumva, realitatea, aşa cum o acceptăm când 
suntem în putere, e alta din perspectiva muntelui, dincolo, e ţara promisă… 
Intimitatea cu veşnicia pare a fi secretul ultimului poem, ochi în ochi, aşa e 
trecerea dincolo, o sărbătoare a întâlnirii cu focul ce dă viaţă când arde, ce 
mişcă lucrurile, toate se întorc spre mâna ce le-a creat şi ne-a creat… 

„Bătrânul simte aroma 
fierbinte a 
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jarului, 
îi vede ochiul roşu, de 
vasilisc, îi vede 
solzii de scrum, 
simte boarea unei noi 
înţelegeri, 
presimte 
vâltoarea, zborul, 
extazul – încă incert – al 
acelei 
„cognitio Dei 
experimentalis”. – Poemul 30. 

Cu acest volum de versuri Eugen Dorcescu pune în lumină ceea ce 
merită primit de om, lunga călătorie spre Creator, acceptarea regulilor 
impuse de acesta pentru a ajunge la starea exactă a extazului atât de căutat, 
intim, tulburător de intim, inexprimabil în cuvinte, dar bazat pe aceste 
cuvinte care se leagă într-o nouă poveste, cu alte reguli.  

Viziunea lui Eugen Dorcescu asupra călătoriei şi a destinaţiei este una 
care vine din vechime, cu trimiteri din Vechiul Testament, având nuanţe din 
Noul Testament (Duhul Sfânt, cele 30 de poeme, câte unul pentru fiecare an 
din viaţa lui Iisus, direcţia privirii interioare). Literatura, şi mai ales 
literatura creştină, va asimila acest volum în sensul eliberării din mundan, iar 
o analiză mai aprofundată asupra scrierilor poetului se va impune şi din 
perspectivă teologică. Poate vreun student la teologie îşi va alege, cândva, ca 
temă de licenţă, scrierile poetului, perspectiva lirică din care sunt scrise, 
pânza subţire pe care s-au legat cuvintele. Pe de altă parte, volumul e nu 
numai un manifest, ci şi un testament al unui om care lasă moştenire, celui 
care poate înţelege, taina relaţiei om - Dumnezeu –om.  

Dacă învăţăm a trăi cu fiecare clipă, poetul ne îndeamnă să învăţăm a 
muri pentru a trăi veşnic, există soluţia… Într-un fel, această carte e unică, 
poezia nu a mai fost privită din această perspectivă, dar îndrăzneala 
scriitorului vine din studierea abisului demarcat de cuvinte, revelat de 
cuvinte, care, toate, adunate sau scăzute, formează Cuvântul… Logosul… 

Poemele bătrânului o arată, obiectiv, trainic, e spaţiul frânt de timp şi 
netimp… 

______ 
*Editura on-line Semănătorul, Bucureşti, noiembrie 2010. 
 
Agero, Stuttgart, 24 noiembrie 2010.    
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                                                       * 
 
GEOGRAFIA ABSENŢEI: BAD HOFGASTEIN, ELEGIA 
PREZENŢEI 
 
 

Scriitorul Eugen Dorcescu ne propune o carte profundă despre 
prezenţa absenţei, despre realităţile contrare, o carte tristă, dar şi una a 
ţipătului într-o vreme când timpul pare mai contractat. ELEGIILE DE LA 
BAD HOFGASTEIN, o carte a elegiilor la margine de cuvinte, durerea 
produsă de absenţa mamei, plecată dincolo, după vorbele oamenilor, eterna 
existenţă nevăzută*. 

Imaginea mamei, o imagine spirituală, o amprentă din mintea celor 
care rămân, legătura cu lumea de aici şi lumea de după viaţă, prezenţa 
adâncă, tainică, regula de aur a vieţii pe pământ în simplitatea ei, în măreţia 
ei, în lumina ei nesfârşită, chiar dacă moartea e ruptura dintre generaţii. 

În ultimele volume Eugen Dorcescu abordează fragilitatea trupului, 
viaţa scurtă a omului şi tăcerea, aparentă, a lui Dumnezeu în mintea omului, 
dar prezent în inima lui prin durere, un  abis care ne pune la încercare. 
Curajul poetului e al unuia care se bazează, nu pe talentele sale, pe 
capacităţile sale, ci pe puterea divină, care se sprijină pe valorile biblice, pe 
miracolul speranţei într-o altă viaţă.  

Cartea, una fragilă în aparenţă, e una a călătoriei prin peisajul durerii, 
a iniţierii în tăcerea ultimă, mama a suferit, a plecat, a lăsat făclia urmaşului, 
reîntregirea omului cu femeia sa, misterioasa legătură, bucuria vieţii 
imposibil de exprimat în cuvinte, doar elegia, un cântec abia auzit, dar 
căzând greu în mintea autorului, apoi a cititorului, experienţa de a trăi aici, 
simţindu-i pe cei de dincolo. 

Sunt câteva teme prezentate de poet, profunde pentru existenţa în trup: 
neputinţa absolută după o viaţă plină, unde s-au dus toate? Apoi, lipsa 
răspunsului, vântul care mişcă absenţele, voluptatea morţii pentru cel răpus 
de viaţă, simetria în vid, arome ciudate de cimbru, paradisul, râul de argint… 
Elementele elegiilor se adună magnetic, sunt ideea trecerii, câteva versuri de 
Eminescu, emblemele poeziei eterne, apoi, iată, o limbă eternă, neştiută, dar 
înţeleasă de toţi, e limba omului atins de păcatul etern care aduce moartea. 
Dar şi ploaia ciudată cu şerpi violenţi de lumină, timp sideral, zidul tăcerii, 
infinitul de ciment, venirea iernii cu frigul absolut, mijlocirea preotului la 
margini de lume pentru trecerea invizibilă, mijlocirea pentru chemarea lui 
Iah Elohim, eternitatea, simplu… 
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Tandreţea spunerii şi cuvintele care exprimă uimirea în faţa 
certitudinii absenţei prezente, sunt gesturile poetice ale autorului care 
focalizează în poeme o emoţie intensă, dincolo de raţiune, dincolo de logică, 
bazată pe promisiunile lui Dumnezeu.  

Toate nu se pierd, se adună în memoria omului: „Într-o 
fotografie/obiectivă, realistă,/diferită de cele/ ce se suprapun, se/confruntă, 
se developează şi/se voalează, la nesfârşit,/în camera obscură/a memoriei 
mele./ (elegia 18) 

Iată descrierea absenţei, ruptura dintre mamă şi urmaş, ruptura în 
carne, dureroasă: „Absenţa e-o prezenţă negativă,/E-un gol, o aşteptare, o 
latenţă./E moarte şi viaţă, deopotrivă –/ Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o 
absenţă.” (Prolog).  E o revoltă aici, revolta omului în faţa morţii şi a lipsei 
de răspuns a lui Dumnezeu la chemarea omului, aparenta tăcere… 

Volumul se structurează pe câteva părţi: Prolog (Absenţa), O, 
maică…, Vechea fotografie, Epilog (Adam), părţi relevante, cu trimiteri spre 
cele spuse, spre cele scrise cu mult înainte în cărţile sfinte… Elegiile au 
numere,  o numerotare simplă ca simplitatea trecerii, ca simplitatea durerii, 
totul există, însă… 

La înmormântarea mamei se detaşează fiinţa soţiei, emblematic, 
legătura prezentă, viaţa ca taină iarăşi: „Şi-am văzut-o atunci/pe soţia mea, 
pe îngerul/meu,/trebăluind şi ea, harnic, tăcut…/Stop cadru vibrant,/clipă 
scânteietoare./Profil ei nobil, frumos,/decupat pe-un ecran/de frunze aurii 
şi/de soare…/”. 

Peisajul capătă semnificaţii adânci, munţii par corăbii ce ne poartă 
prin univers: „În ceaţa mare, mereu/mai mare,/ freamătă, prinşi în/ancore 
grele de lut,/Alpii,/ fantastice crucişătoare./Abia dacă le poţi 
desluşi/catargele, pupa sau prora/…” (elegia 9) 

Evenimentul simplu, de neevitat, fulger în vid, fulgerare care străbate 
mintea omului declanşează uimirea, chiar se moare? Eu sunt aici, afirmă 
poetul, omul, Adam cel de azi, voi sunteţi acolo, nu există moarte lângă 
apele freatice, e un tremur, o vibraţie care trădează viaţa de după moarte, 
îndoiala omului limitat, e certitudinea, semnalul că există ceva etern… 

Volumul sfârşeşte cu reîntoarcerea în matrice, în cel de pământ, 
Adam, fiinţa primordială, Eva e un dram din trupul de carne, el şi ea 
formează unicul trup, până la urmă unirea aceasta face ca în lume să existe 
omul şi Dumnezeu, creatura şi creatorul… Elegiile lasă calea deschisă în 
modul acesta, chiar dacă omul e de pământ, fragil, prin prezenţa lui 
Dumnezeu se schimbă lucrurile, absenţa de la început devine prezenţa a ceva 
cu mult mai mare, mai intens, tristeţea devine taină, miracol, este existenţă.  
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Eugen Dorcescu are ca repere cărţile Bibliei, a pătruns mesajul lor şi 
elegiile devin ecouri la acest mesaj, universul se umple prin mişcarea 
generaţiilor, prin bărbatul venit prin femeie, femeia făcută din carnea 
bărbatului, întrebarea magică: ce înseamnă a avea? Răspunsul este doar 
poezie curăţită de lacrimă, elegie în primordial. 

Cartea e un fel de testament al omului Eugen Dorcescu, bazat pe 
ajutorul scriitorului care vede, înţelege sau nu înţelege, dar ştie să pună 
întrebările, să caute răspunsurile, să lase loc de absenţă în prezenţa 
cuvintelor…  

„Din zori pân’ la/cină,/sub soarele oblic, sub/soarele orb,/zânele 
râului sorb,/şuşotind, murmurând,/cupe lungi, cupe reci, străvezii,/de 
lumină/”. (elegia 25) 

Peisajul elegiilor e taina ce o vom bea până la urmă, în lumea volatilă, 
adică trecătoare, alături de Mama… E prezenţa arhetipului în raiul posibil, 
momentan, în natura mişcată a lumii… 

În mod cert, Eugen Dorcescu rezistă ispitei experienţelor poetice atât 
de la modă în literatura ultimului veac, se întoarce la elementele eterne şi 
esenţiale ale literaturii, la început, la elegia care intră în memoria cititorului, 
aducând gândurile de sus… Dar este o experienţă spirituală de o viaţă, un 
preţ greu, plătit cu suferinţă, poate nevăzută dar care a lăsat urme… Totuşi, 
în poezia sa, cu tot discursul înalt, arhetipul Noului Adam nu se lasă văzut, 
rămâne cumva un mister, deşi el a fost clar prezentat în persoana lui Iisus, e 
o tăcere cumva în această zonă a creaţiei lui Eugen Dorcescu, abisul i-a 
oferit o ieşire din labirint prin elegie, iar elegia, până la urmă e lacrima 
adevărului…sau cum singur declară într-un ciob de scriere -  cognitio mortis 
experimentalis… (elegia 3) 

 
_______ 
* Eugen Dorcescu, Elegiile de la Bad Hofgastein, Editura Mirton, Timişoara, 

2010. 
 
Vatra veche, 3/ 2011 
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CONSTANTIN BUICIUC: DRUMUL SPRE TENERIFE  
 
 

În volumul VII al Dicţionarului Enciclopedic, în dreptul 
cuvântului “Tenerife”, citim: “Insulă vulcanică spaniolă, cea mai mare 
din arhipelagul Canare; 1929 de kilometri pătraţi. Oraş principal: 
Santa Cruz de Tenerife. Relief muntos cu altitudinea maximă de 3718 
metri (Pico de Teide). Climă tropicală uscată. Banane, citrice, cartofi, 
viticultură, cereale. Pescuit. Turism. Parcul Naţional Teide (1954, 
13,57 mii de hectare) cu specii rare de plante şi endemite (arborele 
zmeilor, palmierul de Canare, pinul de Canare, specii de aloe)”. Am 
citit acest articol al dicţionarului când am văzut titlul unui recent volum 
de versuri de Eugen Dorcescu, drumul spre tenerife, apărut la editura 
Eubeea din Timişoara, în 2009. Şi cred că am făcut bine, căci, la un 
prim strat, epidermic, al receptării, cartea poetului timişorean este un 
jurnal liric de călătorie. Notaţiile fugare prezintă, de pildă, zborul cu 
avionul: “zbor cu mici turbulenţe/ cu nori/ vânzoliţi cu/ aterizare 
normală” (p. 11). În alt loc sunt notate impresiile dintr-un oraş în care 
călătorul face o escală: “poţi vedea multe în/ alemanicul burg/ 
catedrale pinacoteci perspective/ alpine lacuri/ în vecinătăţi înverzite” 
(p. 13). Poetul nu ezită să prezinte ce mănâncă la cină, dar aici 
amănuntul devine semnificativ, cufundându-l pe autor în amintirea 
casei sale de departe: “înfruptându-mă din/ delicateţuri am rostit/ 
dintr-o dată/ o ceapă aş dori o/ ceapă fie şi verde dar mai/ degrabă 
uscată/ şi am primit ceapa dorită/ am mestecat-o încet/ îndelung/ 
laolaltă cu brânza aceea rafinată/ fină de recunoscut succes şi/ 
extinsă notorietate/ am mestecat ceapa ca şi când/ brânza de 
dinaintea mea ar fi/ fost brânza carpatină a/ bunicului” (p. 27).  

La un al doilea strat, de profunzime, al receptării, noul volum al 
lui Eugen Dorcesu este mult mai mult decât un jurnal liric de 
călătorie. Drumul spre Tenerife, simbolul central al cărţii, devine 
abstract, dar nu se desprinde total de concreteţe, existând mereu o 
conexiune inversă: “drumul concret devenise abstract/ drumul 
abstract redevenise concret/ dar de o concretitudine secundă” (p. 9). 
Drumul spre Tenerife este aspiraţia spre ideal: “spre marea insulă 
iluminată/ spre unica insulă iluminată/ spre insula mereu căutată” (p. 
11). Călătoria este una interioară, este în sinea poetului. Ei i se 
asociază al doilea simbol al cărţii: bătrânul eremit – scrib (pustnic, 
sihastru, schimnic), un alter ego la poetului. Drumul eremitului este 
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drumul spre Paradis: “căutând în sens invers/ paradisul/ căutând 
edenul/ în locul unde/ edenul îşi relevează/ ameţitor de intens/ 
prezenţa absentă” (p. 14).  

Definiţiile drumului sunt nenumărate: “întruparea cosmică a 
ideii/ de călătorie” (p. 15); “calea concretă/ pe care înaintez/ iar calea 
e drumul/ abstract/ ce-mi luminează calea” (p. 30); “drumul spre/ 
tenerife/ e începutul drumului/ de-ntoarcere/ în paradis” (p. 63); 
“drumul spre tenerife/ e-alteritatea însăşi” (p. 71). Drumul este 
trecerea insului perisabil, finit, dinspre trecut spre viitor, este viaţa 
însăşi, aşezată între naştere şi moarte. Drumul este existenţa, este 
totul. El se varsă în ocean, unde trupul se dizolvă, devenind duh. 
Drumul are la capăt contopirea în fiinţa supremă: “de fapt acesta e/ 
drumul/ de la trup către/ suflet/ de la suflet spre/ duh/ ;i de la duh/ 
către Duhul” (p. 22). 

Versurile scurte, de mare limpezime, ascund sub transparenţe 
dezarmante sensurile desprinse din fluxul liric. Acesta este pornit 
dintr-un puternic, viguros ax central – cel al drumului – din care se 
desprind digresiunile, divagaţiile, dar ele nu se îndepărtează prea 
mult. Textul poetic naşte astfel impresia de curgere unitară, 
năvalnică, asemănătoare unui fluviu puternic, ce desfiinţează 
obstacolele scurtimii versurilor.  

Fluxul liric impetuos este oprit, din loc în loc, de câte un “cântec 
de călătorie”, cantabil, cu rimă, într-o tonalitate de romanţă, de cântec 
de lume şi, uneori, de producţie folclorică. Cugetarea existenţială este 
înlocuită, în multe astfel de producţii, cu reveria. Iată un exemplu, în 
care monorima ordonează visarea: “mă-ntorc în timp cum fac 
adeseori/ un timp cu zori înrouraţi cu flori/ ce debordau de soare de 
culori/ cu verzi copaci vibrând în râu în nori/ cu drumuri lungi sub 
arşiţi sub ninsori/ pe drumuri paşi în zări în cer cocori/ şi câte zile 
atâtea sărbători” (p. 51). Alteori, cugetarea revine, primind o 
componentă socială, prin reliefarea antitezei romantice dintre trecutul 
măreţ şi prezentul decăzut: “nu ezitau strămoşii să-şi arate/ în noi cei 
mici duhovnice averi/ acum? dezmăţ demenţă spolieri/ elita-n zdrenţe 
pegra în palate// ce viaţă-n duh ai mai putea să-i ceri/ acestei omeniri 
ecervelate?” (p. 78 – 79).  

Consideraţiile existenţiale despre drum sunt întrerupte de 
pasaje de o excepţională plasticitate: “plouă nimicitor/ drumul este 
aidoma/ albiei unui râu/ plouă rămuros răvăşit/ văzduhul pare o/ 
frunte plină de/ riduri/ de verticale/ ude umede/ riduri” (p. 55 – 56).  
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Drumul spre Tenerife, devenit totul, acaparează fiinţa bătrânului 
eremit, făcându-l pe scrib de nerecunoscut: “mă şi recunosc/ în una 
din oglinzile-acelea/ mă recunosc şi tresar/ şi instinctiv fac un/ pas 
înapoi/ nu acesta e omul/ care aş dori/ să mă însoţească/ pe drumul/ 
spre tenerife” (p. 60).  

Drumul spre Tenerife este descris aproape geografic, dar 
frumuseţea lui devine nepământeană, paradisiacă, împlinind fericirea 
de dinaintea naşterii şi de după moarte a eremitului: “eu merg spre 
tenerife/ spre acea/ corolă de lavă/ spre acel masiv de/ bouganvillea 
multicolore/ cu insuportabila lor/ frumuseţe/ eu merg/ spre acel 
palmier/ calcinat/ spre acel/ călugăr de piatră vulcanică/ de piatră 
neagră/ străjuind imensitatea oceanului/ spre acel/ el fraile 
înspăimântător şi/ magnific/ eu merg pe drumul/ spre tenerife/ spre 
ambiguitatea/ metafizicei/ insule/ spre poeticitatea/ ei emblematică 
suprasensibilă/ primordială/ şi îndată ce-am înţeles/ acest lucru/ o 
mare nepăsare o/ mare fericire/ m-au cuprins/ o mare/ eliberare o/ 
mare uitare/ o retrezire şi-o reînviere/ asemenea morţii” (p. 86 – 87).  

Volumul – concept al lui Eugen Dorcescu porneşte de la o cât 
se poate de concretă călătorie pe o insulă a Canarelor şi descinde 
rapid în mister, urcând pe drumul spre esenţa existenţei. Drumul spre 
Tenerife sau spre orice alt loc paradisiac este sensul însuşi al vieţii.     

 
Banat, 8/ 2009 

 
 
 

IOAN LILĂ: Eugen Dorcescu, „Biblice”, Editura 
Marineasa, Timişoara. 
  
 
Trebuie să recunosc faptul că titlul volumului scriitorului Eugen Dorcescu m-a 
intimidat la început. Eu nu sînt dus la biserică, religia „de dînşii inventată” mi se 
pare a fi o mascaradă de două parale, cînd văd mulţimile alea de credincioşi, ce se 
calcă în picioare, ca să ia apă sfinţită de la Mitropolie, apă turnată în hîrdaie din 
tulumbele pompierilor, cînd aud clopotele, îi dau dreptate lui Mitică. De ce să 
constrim o catedrală a neamului ? Dar nişte locuinţe sociale pentru tineri nu ar suna 
mai bine în mintea acelui Dumnezeu care de fapt nu există ? Ca să nu mai pomenesc 
de fanaticii religioşi ce sar în aer odată cu victimile lor. Săritori oameni ! Dar, 
surpriză, deşi pretextul este biblic, poezia lui Eugen Dorcescu este de o frumuseţe 
lipsită de orice religiozitate. Este metaforă, gingăşie a inefabilului gîndirii: „Se 
varsă-n mări zăpada iernii toată, / Dar marea nu se umple niciodată. / Pâraie, fluvii, 
picurii din ciuturi / Vâslesc, ca nişte stoluri verzi de fluturi”. Ignorînd însă tematica 
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volumui şi considerîndu-l pe Dumnezeul din psaltiri, din Biblie, din Evanghelii, am 
înţeles brusc că, de fapt, acest Dumnezeu este propria conştiinţă a poetului. Şi, din 
această clipă, poezia (re)devine laică, superbă, abundînd în metafore ce ne trasmit 
suavitatea sufletului de poet. „A coborât din ceruri. Sub picioare / Avea oceanul 
negurii, sublim. / Călătorea, zburând pe-un heruvim, / Pe aripile vântului, uşoare”. 
Pînă acum am dat mici citate, ca să exemplific forma de bijuterie a poeziei. Despre 
straturile subtile ale acestei poezii s-ar putea scrie o carte. Dar, să citez o poezie 
întreagă. Aşa că, dacă vreţi să vedeţi trăire plină de măreţia sfioasă a unui scriitor 
viu, real, adevărat, care simte şi suferă în tăcere, ia citiţi aici: 
 „Sunt şase lucruri ( şapte chiar ), pe care / Cel Veşnic le urăşte. Ca urmare, / Sortite 
sunt să se destrame-n hău. / Rele fiind, şi fără de-ndreptare, / De ele s-a scârbit 
cugetul Său : / Ochii trufaşi ; vorbirea sfidătoare / Şi mincinoasă ; mâna ce, mereu, / 
De sânge inocent e-n căutare ; / O inimă ce făureşte-n sine / Viclene plănuiri, gândiri 
haíne ; / Picioarele grăbite înspre rău ; / Un martor mincinos, care abate, / Cu vorba 
lui, fărâma de dreptate / Menită celor neajutoraţi ; / Şi insul ce încearcă să dezbine / 
Şi să strecoare vrajbă între fraţi.” Ca să-mi confirme parcă ideea că tematica 
religioasă este doar un pretext, iată ce scrie în „Epilog”: „Încât, sătul de idoli şi eroi 
/ ( Eroi când în prim-plan, când în eclipsă ), Pun jos condeiul laic. Scrieţi voi ! : Ne 
revedem după Apocalipsă”. Eugen Dorcescu este un poet adevărat. 
                                                                                                                                                
                 

Port@Leu, 2/ 2010 
 
 
  * 
 
„în văzduh – flacără, / jos, pe pământ – cenuşă” 
 

Eu nu am plecat niciodată de la ideea că unii scriitori sînt mai valoroşi 
decît alţii, mai talentaţi, mai rafinaţi în gîndire, pentru că, privind cărţile de 
pe raftul unei biblioteci, observăm că scriitorii se sprijină unii de alţii, poate 
că volumele lui Tolstoi, de exemplu, n-ar sta singure în picioare. Scriitorii 
sînt, fără nici o diferenţiere, născuţi să fie truditori ai gîndirii metaforice, 
pentru că ei înnobilează fiinţa umană, care, de-a lungul secolelor, dacă nu ar 
fi fost însoţită de legende, basme, povestiri şi poezii, s-ar fi prăbuşit, fără 
îndoială, în ţărîna gîndirii; pentru că pasul spre animalitate este mic, eforturi 
uriaşe se depun pentru educarea individului, pentru sensibilizarea lui.  

                                            * 
„Poemele bătrînului” / „Poemas del viejo” (Traducción del rumano: 

Rosa Lentini şi Eugen Dorcescu), Editura on-line „Semănătorul”– noiembrie 
2010.  

                                             * 
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Am avut onoarea să mai scriu despre scriitorul Eugen Dorcescu, 
pentru că este un scriitor de o valoare certă, cu un stil rafinat de cultură 
filosofică.  

Nu am intenţia să vă povestesc poemele, vreau doar să detaliez 
sunetul de harfă, pentru că, citindu-le, intri, vrei-nu vrei, într-o vibraţie 
armonică cu ele: 

„străbate un peisaj peste care / noaptea coboară definitiv / o singură 
flăcăruie...” (poem 4).  

Aici este, cred eu, cheia acestui volum unitar şi de o adîncime 
filosofică ce mi-a incendiat gîndirea cu o frumuseţe a mesajului clar, tandru. 

Efortul de distanţiere de sine însuşi, plăcerea meditaţiei, rafinamentul 
cu care scrijeleşte cu migală fiecare trecere a materiei în propria ei 
nonexistenţă, pentru a-i sublima substanţa miraculoasă, iată tehnica poetului, 
care este inimitabilă şi de o mare profunzime, cum ziceam: „ar vrea, timid, 
să / se smulgă din sine, / să fie liber, uşor, / să privească din văzduh 
panorama / primăverii înflorite, / intens şi vast înflorite, / apoi, / să se 
întoarcă în tărâmul secret, / la florile lui de / cenuşă”. (poem 7). 

Sau: „şi-a şters / de pe pînza goală a zilei / statura, umbra şi urmele  -  
/ atît înapoi, / cît şi înainte”. (poem 6). 

Acum, aici, trebuie să ne folosim de maestrul nostru, al tuturor, 
Cehov! Pentru a fi credibili, nu trebuie să ne preumblăm prin livada lui cu 
vişini, ci doar trebuie să ne (re)amintim de „Vanka”!  

„După ce vecinii şi calfele plecară la utrenie (observaţi că personajele 
sînt moral-liturghice), Vanka scoase din dulapul cizmarului un şip cu 
cerneală şi un condei cu peniţa ruginită” (aici eu aş fi tradus „toc”, da’ nu 
sînt traducător !) ... 

Şi Vanka scrie: „Vino, bunule dragă (...) ia-mă de aici ! Îndură-te de 
mine, orfanul, că toţi mă bat şi rabd de foame (...) mai zilele trecute stăpînul 
m-a pocnit aşa de tare cu calapodul peste cap, de am căzut jos...”. Şi, pe plic, 
Vanka scrie adresa: „Bunelului, în sat la noi” ! 

Scrierea lui Cehov are limpezimea dureroasă a unui lac umbrit de 
sălciile plîngătoare (plîngăcioase – ar fi aici un adjectiv neadecvat!). Cehov 
are genialitatea de a nu comenta – asta ar fi ca şi cum ne-ar fi făcut morală ! 
El îşi termină povestea la modul narativ-distant-dureros-exclamativ: „Peste o 
oră, legănat de dulci speranţe, Vanka dormea dus... În visul lui vedea un 
cuptor.  Pe cuptor stătea bunelul, cu picioarele goale atîrnate, şi le citea 
bucătăreselor scrisoarea”. 

Pînă aici este povestea un mare scriitor, dar de aici încolo este 
amprenta unui scriitor genial, care trebuia să-şi sublimeze mesajul: „Iar, 
lîngă cuptor, Viun se tot învîrtea şi dădea din coadă”. 
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La fel îşi construieşte maestrul Eugen Dorcescu liturghia poetică: 

„imn adresat solidarităţii astrale, / eliberării, durerii, luminii, / o sărbătoare 
ce / începe cu / tine şi se-ncheie cu / tine, / fiinţă tragică, nenorocită ce eşti, / 
o sărbătoare în urma căreia, / însă, / tot duală rămâi: / în văzduh – flacără, / 
jos, pe pământ – cenuşă” (poem 10).  

Auzi versuri geniale: „în văzduh – flacără, / jos, pe pământ – cenuşă”. 
(poem 10).  

Arderea gîndirii, de sine şi îndesine, epifania dusă pînă la neantizarea 
gîndirii lipsită de gîndirea realului, subordonată însă contemplaţiei. Parcă am 
parcurge împreună o etapă a emoţiei veşnice iluminată nu de stilul diluat şi 
fălos al rococoului, ci de terifianta învolburare a barocului, cel înviorat de 
Renaşterea ce a incendiat gîndirea Europei de Vest... pentru că, în est, 
beizadelele se adînceau într-o vulgară promiscuitate (i)morală.  

Dar, să continuăm, pentru că mie îmi repugnă afirmaţiile nesprijinite 
de citate viguroase: „bătrânul / îi iubeşte pe ceilalţi, şi / se urăşte pe 
sine, / îşi urăşte prezenţa în / promiscuitatea oraşului, / în amalgamul 
de beţivi / câini / cerşetori / şi investitori strategici, / îşi urăşte absenţa 
dintr-un / alt secol, dintr-o / altă lume”. 

Aici nu este realul imaginativ. Poetul este ferm încredinţat că 
speranţa nu este o iluzie, pentru că „bătrînul” – personaj metaforic, 
aici cu sensul de „umanitate” – are şi o luciditate a suferinţei propriei 
sale edificări în spaţiul moral al fiinţei: „dar, nici un moment, n-a / 
părăsit masa de ceaţă şi fum / a lui Thanatos,/ prin umbrele ei îşi privea 
/ convivii,/ în negura ei îşi devora / plictisul, greaţa, / lehamitea, / la 
acest ospăţ se află / şi-acum, / când primăvara nu-i altceva/ decât o / 
invazie subterană de/ viermi/ şi-o explozie celestă / de cenuşă”.  

De ce să nu fie moartea (şi pot face trimitere la Ion Biberi) o 
predestinare a vieţii ? Venim de undeva, deschidem o poartă, 
pătrundem, plîngînd, neînţelegînd ce ni se întîmplă, în viaţa asta 
materială, apoi străbatem drumul vieţii şi deschidem iar o poartă şi ne 
risipim în neantul prăbuşit într-un univers-vers-eres...: ” la capătul 
acestui periplu, / mai zimţat decât orice tortură, / o singură 
sărbătoare, un / cântec ce leagă trup, / suflet şi cosmos, un / imn 
adresat solidarităţii astrale, / eliberării, durerii, luminii, / o sărbătoare 
ce începe cu / tine şi se-ncheie cu / tine,/ fiinţă tragică, nenorocită ce 
eşti”. 

Să mai cităm la întîmplare, pentru că nu am urmat un model al 
demonstraţiei şi pot cita de oriunde: „După-amiezele bătrânului au / o 
frumuseţe sfâşietoare, / pe care el o refuză, o / neagă, nu fiindcă şi-ar 
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/ fi propus aceasta, ci / fiindcă frumuseţea nu mai ajunge la sufletul lui, / 
mult prea încărcat de / otrava faptelor moarte, mult / prea strivit de 
osemintele / atâtor / şi-atâtor după-amieze / defuncte. / Din fericire, / 
moartea însăşi simplifică / totul, / clarifică, elimină, şterge, / dezleagă, 
/ cu dinţii ei galbeni, / ghemul insuportabil al vieţii”. (poem 12). 

Şi, ultimul vers – extaz al gîndirii: „vâltoarea, zborul, / extazul – încă 
incert – al/ acelei / cognitio  Dei / experimentalis”. 

 
Este uluitor să poţi avea un loc (un colţ) numai al tău, în care să 

te poţi zbengui ca un zurliu, să te poţi face de rîs şi de plîns, să te laşi 
atacat de cîinii turbaţi ai nopţilor insomniace, să te ridici pînă la 
acoperişul lumii şi de acolo să numeri cocorii. 

 
Decembrie 2010;  Paso doble, 10/ 2010 
 

 
“E L E G I I L E  D E  L A  B A D  H O F G A S T E I N” * 
 
 

“Pe Achenpromenade, / spre sud, / spre Bad Bruck, / râul / îmi pare că 
poartă / arome de cimbru, / de mentă, de / nuc”.  

Aşa scrie Eugen Dorcescu, voce poetică inconfundabilă, de o 
sensibilitate nu numai graţioasă, dar şi profundă.  

“Liniştea e atât de / compactă, / încât aud ceasul dintre / carne şi duh / 
cum bate, / la / infinite răstimpuri, / eternitatea exactă”. 

În sihăstria mea franţuzească primesc din cînd în cînd semnale de la 
colegii ce nu m-au uitat, iar eu scriu numai despre ce îmi place mie, pentru 
că nu sînt critic, ca să mă arunc într-o piscină fără apă. “Alpii, / fantastice 
crucişătoare. / Abia dacă le poţi desluşi / catargele, pupa sau prora, / în timp 
ce lansează / asupra-le / mii / de rachete arzând / crucişătorul de-azur, / 
aurora”. 

Există întîmplări / evenimente în viaţa noastră care ne şi marchează 
emoţional, dar ne şi deschid alte drumuri ale raţiunii noastre de a fi. “Profilul 
ei nobil, frumos, / decupat pe-un ecran / de frunze-aurii şi / de soare… / Ca 
în port, când o corabie s-a / desprins de la cheu, şi / s-a dus, / iar cei de pe / 
ţărm abia / de-i mai văd, departe, în / zare, / prin lunetele lacrimii, / catargul 
şi vela. / Întregul mister / al unei asemenea / metafizice falii...” 

Poetul, ca un erou antic (Iason), pleacă într-o excursie, ce se 
dovedeşte a avea aceeaşi valoare iniţiatică, benefică chiar, pentru că numai 
aşa ne putem regăsi la adevărata noastră dimensiune în interiorul 
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parametrilor reali ai vieţii.  „Plouă intens. Vertical. / Plouă pieziş. / Plouă cu 
şerpi violenţi / de lumină. / Plouă zadarnic. / Ploile vechi s-au / retras, / pe 
furiş, / spre cărări de / frunziş, / dizolvate-n / rugină”. 

Şi care ar putea fi aceşti parametri ? Emoţia de a fi nu poate fi 
înlocuită de o dramă lacrimogenă oarecare, pentru că şi moartea face parte 
din viaţă. Aici intervine dureroasa şi fermecătoarea regăsire a sinelui poetic. 
“Am rămas pân’ la ziuă, / priveghind lângă ea, / ascultând foşnetul 
lumânărilor, / ascultând întunericul, / ascultând liniştea, ascultând / cum din 
sfeşnice / picură ceara”. 

Poetul, ziceam, pleacă într-o excursie, nebănuind că se va regasi într-o 
metaforă. A fi ! Atît. Ajunge ! Perntru că “a fi” motivează însăşi existenţa 
Universului.  “Aceasta-i cheia fericirii: / să ştii / a întâmpina / cu-
ncredinţarea şi / inocenţa / unui prunc de o zi / tot ce binevoieşte / a-ţi da / - 
că-s suferinţe, că-s 

bucurii – / Cel ce a fost, / Cel ce e, / Cel ce, de-a pururi,/ va fi”. 
 
Şi: 
“Cu doi ani înainte / să moară, / mama a locuit la / noi peste iarnă / şi-

am dus-o acasă / în primăvară. / În ziua aceea, cu / vreun ceas mai devreme 
de...” 

Canonul, în muzică, se învîrte în jurul unei teme: “Podul de piatră s-a 
dărîmat”. O altă voce îi raspunde. O a treia sporeşte ritmul. Dar dacă 
inversăm melodia, ritmul, tonalitatea ? Ar trebui să reamintesc aici şi de 
“Frére Jacques”, dar mă opresc. Acest volum de poezie, de un tragism 
sublim, trebuie citit cu sufletul. Eugen Dorcescu este un maestru al detaliului 
fin, emoţional. „Din tot / ce a / fost, / numai vidul / acela, / din zidul / de 
nord, / numai el nu / acceptă să piară, / numai el nu renunţă / să fie”. 

 
Şi încă: 
„Eu, oprit ca un / stâlpnic, pe / Wasserfallgasse. / Ea – nvelită-n a / 

morţii mătase”. 
Iată esenţa talentului poetului Eugen Dorcescu : „Totu-i la fel. Totu-i / 

altfel. Desăvârşit. / Eternitate. Desăvârşire. / Doar, când şi când, / ca un 
fulger din vid, / ca un blitz din zenit, / o imensă uimire: / Chiar aţi murit?” 

__________ 
* Eugen Dorcescu, Elegiile de la Bad Hofgastein, Editura Mirton, Timişoara, 

2011. 
 
samedi 22 octobre 2011 
France 
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CRISTINA ŞTEFAN: EUGEN DORCESCU – ALCHIMIE 
EXISTENŢIALĂ 
 

A scrie despre scriitorul Eugen Dorcescu, din punct de vedere al 
cititorului, poate fi o îndrăzneală demnă de satiră sau poate fi, şi impulsul 
meu a fost ca atare, un periplu pe un traseu de călătorie dificil, cu peşteri în 
care homo spiritualis a făcut din cuvânt arealul „acasă” (cf. un interviu al 
autorului, în Eugen Dorcescu, Poetica non-imanenţei, Editura Palimpsest, 
Bucureşti, 2009, p. 238 – 240). 

Mă voi opri din aventura cunoaşterii, la peşterile poeziei, pentru că 
înţeleg această lucrare ca zbaterea intelectuală dintre conştient şi 
subconştient, ceea ce Eugen Dorcescu a recunoscut a explora în lirica sa:  

„Tema şi chiar stilul scrierilor mele îşi au sursa exact în penumbra ce 
rezultă din impactul subconştientului şi conştiinţei” (Op. cit., p. 239) 

Ultimul volum de poezii al autorului, cu incipitul drumul spre 
tenerife m-a dus cu gândul la o călătorie în locuri exotice, pe tărâmuri 
edenice şi ezoterice, deşteptându-mi asimilări odiseice, mitologice. Nu era să 
fie doar atât. 

Critica elitistă de specialitate, de care Eugen Dorcescu beneficiază cu 
prisosinţă, pune acest itinerar într-o ramă mistică, un drum iniţiatic în scopul 
ultim uman, apropierea de Dumnezeu, cu o argumentare religioasă amplă, 
pornind de la perceptele Sfântului Augustin şi continuând cu apostolatul 
Sfântului Pavel. Sensul dat călătoriei eremitului sau scribului este cel de 
înalt standard duhovnicesc. 

Eu, simplu cititor, l-am întrevăzut un parcurs amplu, lirizat în limbaj 
modernist, un traseu spiritual de purificare, în sensul cunoaşterii etapelor 
sale.  L-am interpretat mistic, într-o o glisare arhetipală a călătoriei pe 
conştientizarea spiritual-religioasă a omului scrib,  însă în forma laică a 
aspectelor vieţii.  

Am citit poemul, şi este un poem alegoric unitar în 50 de trepte, pe 
nerăsuflate. Dat fiind designul fluvial al cuvintelor, te arunci în lotca 
sensurilor şi priveşti riveran, nu ai insule, drumul e lin şi detaliat atât de 
contemporan, încât doar descrierile relevate îţi amintesc de momentul 
lecturii. Altminteri, călătoreşti imagistic şi sonor, printre metafore şi armonii 
muzicale aparte, siderale, în acest limbaj eteric, propriu spiritualităţii. 

 
Itinerarul e scrisul în sine, este cuvântul cel fără de moarte, care 

porneşte din ocenul gândurilor şi devine circumferinţă, un parcurs închis, 
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finalizat în voinţa lui Dumnezeu. Călătoria este destinul scribului, în triada, 
poet, scrib(eremit) şi drum, ca elemente de analiză ale acestui parcurs: Omul 
Poet, Spiritul lui(eremitul) şi evoluţia lui(drumul). În simbolistica 
aceasta, reflexiile,  întrepătrunderile de sensuri şi concluzii trasează crezul 
filozofic demonstrat al autorului. 

 
Chiar prologul anunţă un trio călător. Dungile prelungi sunt scrisul,  

călimara e inspiraţia, muza, iar oceanul substituie universul gândurilor, toate  
sunt arsenalul Poetului, care nu bănuia, poate, acest destin ce s-a trasat de la 
sine, desenat pe suflet. 

 
prolog 
 
dungile prelungi 
paralele 
ale norilor peste 
ocean 
la orizont călimara 
ascuţită 
a insulei 
oceanul  
nesfârşit 
manuscris 
papirus lichid 
scris cu alb pe 
albastru 
 
*** 
 
călătoria spre tenerife 
a început când nimeni 
absolut nimeni nu 
bănuia că drumul se şi 
desenează în negura serii 
în negura sufletului 
eu bănuiam desigur cel mai 
puţin sau la fel de puţin 
precum oricare altul 
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Toate crâmpeiele de viaţă sunt cuprinse: zboruri mici...amintirile, refrenul 
florilor de bounganvillea: 
 

bouganvillea multicolore 
cu insuportabila lor 
frumuseţe 
eu merg 
spre acel palmier înflorit 
spre acel palmier 
calcinat 

 
Toate momentele zilei- zorii, dimineţile, serile, miezul nopţii, anumite alte 
ore, sunt filtrate spiritual.  
 

în fine acasă seara 
cina conversaţii prelungite 
până târziu 
apoi 
somnul negru morbid 
somnul îngrozitor infernal 
somnul duşmanul meu 
 

Poetul le cuvântă gradat, în scara evoluţiei înţelegerii de sine, într-o spirală 
creativă a propriului misticism şi a propriei viziuni filozofice. 
 

dinspre noi cei ce suntem înspre noi cei 
ce devenim călătorind 
amintindu-ne că unul din îndemnurile 
supreme s-ar putea formula astfel 
încearcă să fii ceea ce vei deveni 
iată Eu Cel ce sunt Eu singurul 
care sunt 

 
 
Fiecare pas înseamnă devenire, fiecare element ambiant înseamnă 
clarviziune existenţială, înseamnă treaptă pe destinul Poetului, oglindit de 
însoţitorul său la bord, scribul.  
Acest poem este alchimia existenţială a creatorului de cuvinte potrivite, 
ideatica lui Eugen Dorcescu. Drumul spre Tenerife devine parte spirituală, 
devine un al treilea Eu, în această operă, în triptic vieţuitor: 
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       drumul goneşte 

mă dă deoparte  
mă lasă în urmă 
îşi zice eremitul în 
aspra lui clipă de luciditate  
în tăioasa lui clipă 
de cumpănă de ezitare 
de îndoială 

 
 
Toate elementele riverane acestui drum sunt, ce-i drept, accesorii mai mult 
sau mai puţin importante, dar triada în permanenţă simbiotică , eu-ul 
poetic, scribul şi drumul, sunt diagnosticate pas cu pas în devenirea lor. 
 
Dialogul cu alter-ego-ul: 
 

depărtarea de unde 
izvorăşte 
imensa tăcere roşie 
incendiată 
a soarelui 
nu suntem liberi 
a rostit însoţitorul meu 
nevăzut 
nimeni nu este şi 
nici n-a fost  
liber 
vreodată 
acum 
bătrânul eremit târăşte 
cu sine la 
lumină 
cadavrul coşmarului 
târăşte cu sine  
piatra de moară 
a tuturor viselor 
negre prin care-a trecut 
târăşte cu sine 
coşmarul nocturn 



 93

coşmarul 
diurn 
se târăşte pe sine 
ca pe-o strivitoare 
povară 
pe drumul limpede 
măturat în 
zori 
de aceiaşi îngeri 
leneşi, calmi şi 
romantici 

 
Un final metafizic al unei parcurgeri depinzând de destin, un crez  resemnat, 
asumat sentinţei finale, în sens ortodox şi moral, la confluenţa dintre real 
(conştient) şi ireal (subconştient), îmi relevă un poem psiho-filozofic rafinat 
şi cuprinzător.  
 

a pus un capăt începutului 
şi a pus un început 
capătului 
scoţând drumul din 
neant din increat din 
abis 
scoţându-l curat nou 
pur neatins 
drumul 
în sfârşit 
drumul spre ceea ce numeam 
real ireal 
convenţional nonconvenţional 
probabil 
improbabil oniric 

 
 
Circumferinţa existenţială, cercul creator şi reluarea  din orice punct al unei 
predestinări, confirmă spre final ineluctabilul destin. 
 

în hanul acesta nu 
se întâmplă 
niciodată nimic deşi 
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s-a nimerit să fie 
construit chiar pe 
drumul spre 
tenerife  
totul se reia se  
repetă iată 
până şi hangiul  
care-a pierit 
a fost înlocuit de 
el însuşi 

 
 
 

şi-am înţeles 
desigur 
că şi cronica drumului 
această însorită cronică 
a eternităţii 
cum am numit-o 
cândva nu 
de mult 
se încheiase 

 
Şi pentru ca noema să fie subliniată, ireprehensibilitatea mistică a ursitei 
Poetului se localizează imanent în legea divină. Pumnul lui Dumnezeu care 
face acest drum spre Tenerife, spre început şi sfârşit, orbita  avatarurilor 
creatoare. 
 

epilog 
 
tenerife 
pumnul lui Dumnezeu 
strângând laolaltă 
ţinând împreună 
infernul şi 
paradisul 
 
             * 
 
drum de întoarcere? 
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nu există drum 
de întoarcere 
din tenerife 
 

Un final mai puţin resemnat, îl voi circumscrie acestei călătorii în spirit poetic, 
după Osho: 

 
„Numai primul pas e greu. Mai departe călătoria e simplă. E o 

vorbă care spune că primul pas e aproape întreaga călătorie”. 
 
Când devii conştient de spiritul tău, iluminarea aceasta te-apropie de 
Dumnezeu, drumul spre Tenerife e calea. 

 
Cetatea lui Bucur, 12, februarie 2010. 
 
                                                 
                                                         * 
 
EUGEN DORCESCU – ELEGIILE DE LA BAD 
HOFGASTEIN 
 

- Ha’ adham între Prolog şi Epilog-  
 
 

În colecţia Lyra, Editura Mirton, Timişoara, 2010, au apărut Elegiile de la 
Bad Hofgastein, ale scriitorului Eugen Dorcescu. Le-am primit spre lectură, cu 
îngrijorarea mesajului din titlu, omul de pământ deschizând o cale a  teluricului asumat în 
concept. 

 
 
Scrise spre sfârşitul anului, septembrie-noiembrie 2010, elegiile 

dorcesciene poartă însemnul omului de pământ, ha’ adham, ca o nouă 
trecere spirituală întomnată. Citind (mi-este cunoscut, de acum, versul 
profund al autorului), întrevăd limpede acest noiembrie cuvântat elegiac, un 
noiembrie ca o mamă obosită, pregătindu-şi iarna, prefaţând-o. 

 
Regăsesc monologul în căutarea dialogului cu Dumnezeu, dilemele 

existenţiale dintru o conştiinţă problematizantă în lumea noastră  
desacralizată, regăsesc acelaşi râu călătorind prin sensuri, complicând, 
tăgăduind şi formulând într-o ardere lentă. Dar, de această dată, râul melodic 
are o albie adâncită, poate chiar până în teluricul creativ al autorului, ca o 
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iniţiere a însingurării omeneşti predestinate. Plecarea mamei dintre vii, 
dispariţia ei ca făptură pământeană şi această durere de fiu nu mai sunt doar 
umane, ci ţin de Fiinţa însăşi. 

 
Între Prolog şi Epilog, cele 28 de elegii omagiale mamei au harul de a 

crea un univers închis, acea limitare a zărilor, acea închisoare a mentalului, 
izvorâtă de moartea părinţilor, părăsirea de neoprit şi întemniţarea 
sentimentelor celor rămaşi. 

Sihurile, undele râului, curg povestind, 
„Vântul adună de pe/ mormânt/ frunză cu frunză” şi rememorează 

momentele dragi, amintiri desfăşurate în slide show, aducând panseuri 
existenţiale. 

De fapt, cred că în asta constă măiestria autorului:  filtrarea filozofică 
între a fi şi a nu fi: 

„între ziua de-atunci şi 
ziua de-acum, 
e numai această 
cognitio mortis experimentalis”. 
 
Nouă în stilul domnului Dorcescu, m-a marcat atenuarea evidentă a 

acelui homo religiosus, în favoarea filozofului punctual, glisat pe 
interpretarea momentelor epicizate. Această caldă confesiune „in personalia” 
este cu vector clar spre trecere, un discurs  singur, un unic text dedicat,  în 
ecuaţia mamă-fiu, pământ-om, aceleiaşi fiinţe: 

„...cea mai prezentă, 
în imensa-i  
absenţă, 
e mama”. 
Flash-uri, parcă fotografieri vii, filmări de sentimente –  
„Mama stă-ntinsă pe catafalc”, „ce-aş face, oare, /dacă mamei/aş 

dori/să-i trimit o scrisoare?”, „am rămas pân’ la ziuă, /privegind lângă 
ea” –  

fac,   dintr-o realitate funestă, relevări ale ego-ului vizionând, 
depăşind, sublimând hotarele cunoaşterii, conotaţiile  ce tind spre absolutul 
ideatic: 

 
„Acum,/ după această răscruce /de drum ,/ sunt altul.../Sunt 

altcineva”. 
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Dedublarea, încercarea străbaterii limitelor şi disperarea scindării, în 
această durere unică, irepetabilă, au dat versuri sacralizând mama, ca arhetip 
universal al devenirii materiei: 

 
„În ce chip poţi plânge, 
cum poţi a deplânge 
pe cel care pleacă 
din propriu-ţi  
sânge?” 
 
Şi conchide poetul, cu noema existenţialistă în imagine restrânsă: 
 
„Ei au murit, poate 
încă mai mor, 
spre-a fi vie Fiinţa. 
În adâncul ascuns, 
sub iluzoria lume a 
slavei deşarte, 
Fiinţa-i sinteza de nepătruns 
dintre viaţă şi moarte”. 
 
Finalul elegiilor, Epilogul, m-a frapat, însă voi lăsa cititorilor fideli ai 

poetului Eugen Dorcescu să dezlege acest mister, întru bucuria înţelegerii 
adâncului albiei conceptuale, creatoare a acestor versuri. 

 
Mai vreau doar să concluzionez în chiar ideea regăsită printre elegii, 

unde poetul spune: 
„Citesc 
Cien años de soldad în Bad Hofgaistein, 
 în Hotelul Germania, apartamentul 
404, sus, pe terasă”. 
 
Şi, pentru că mereu am înţeles acest roman marquezian ca pe însăşi 

filozofia modernă a singurătăţii genetic umane, voi cita din finalul său 
relevant, poate pentru închiderea cercului nimbus al poeziilor lecturate: 

 
„Dar înainte de a ajunge la versul final, înţelesese că nu va mai 

ieşi niciodată din odaia aceea, căci stătea scris că acea cetate a oglinzilor 
(sau mirajelor) va fi ştersă de vânt şi alngată din memoria oamenilor 
(...) şi că tot ce vedea scris acolo era dintotdeauna şi avea să rămână pe 
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vecie de nerepetat, căci seminţiilor osândite la un veac de singurătate nu 
le era dată o a doua şansă pe pământ.” 

                                                               (Gabriel Garcia Marquez - 
Cien años de soledad). 

 
Ce este omul de pământ, ha’ adham, aş fi întrebat. 
 
Eugen Dorcescu a răspuns: 
„Nu este decât o suflare, adică, în cele din urmă, nimic.” 
 
Ianuarie, 2011 
 
Hermeneia, 31 ianuarie 2011; Cetatea lui Bucur, 24, februarie 2011 

 
 

CEZARINA ADAMESCU: ABISUL – DINCOLO ŞI 
DINCOACE DE NOI ÎNŞINE* 
 

Aşa cum spunea cineva, poate chiar o fată al cărei nume înseamnă 
„Dreptate”, a încerca să scrii despre opera lui Eugen Dorcescu pare o 
îndrăzneală nemaipomenită. De ce? De ce poeţii nu se îndeamnă să-şi spună 
părerea despre un confrate de-al lor, oricât l-ar preţui? Există înălţimi de 
neatins, lucrări de spirit vecine cu idealul. Şi, de la înălţimea lor, oamenii par 
mici de tot, insignifianţi, rătăciţi, exact cum spune vechiul dicton latin, în 
Abisul care cheamă abisul. Şi prăvălirea pare iminentă. 

Mărturisesc că şi eu am avut această enormă reţinere faţă de opera 
acestui gigant al literaturii contemporane, a cărui prolificitate mă intimida şi 
a cărui paletă tematică l-ar face pe oricine să dea înapoi. Dar mi-am luat 
avânt şi azi-dimineaţă, zi de duminică, zi de mijloc de martie, m-am 
„aruncat” în abisul care se spune că abis invocă. Şi nu m-am înşelat. Voiam 
să am aceste poezii cât mai aproape de inimă. Acesta era singurul scop. 
Pornesc la lucru cu acest gând, să-mi apropii cărţile colegilor şi, dacă s-ar 
putea, să le picur conţinutul înlăuntrul inimii. 
Aflată în prag de „Abis” am avut o mică strângere de inimă. Dacă, 
metaforic, mă voi rostogoli în el, fără putinţă de ieşire? 
Şi totuşi…m-am încumetat. Mi-am şlefuit îndelung elitrele, astfel ca 
prăbuşirea să fie mai lină. 

Iată ce declară autorul în Notă asupra ediţiei : « Am inclus în Sumar 
numai poezii de factură aşa-zicând mistico-religioasă »... (antologia fiind)  
« structurată cronologic: am urmat, în înşiruirea textelor, succesiunea, în 
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timp, a cărţilor de poezie din care ele au fost selectate: Omul de cenuşă 
(antologie 1972 –2001), 2002; Biblice, 2003 ; Elegii, 2003; Moartea tatălui, 
2005; În Piaţa Centrală, 2007, Omul din oglindă (antologie 2003 – 2008), 
2008. Excepţie face Rugăciunea regelui Manase, plasată în final, înainte de 
Epilog, dar apărută încă în 2001 (în volumul Exodul) şi preluată de Biblice ». 

În mod cu totul surprinzător, cartea are un Prolog şi un Epilog – 
versificate, în care autorul îşi declină intenţiile şi totodată mărturiseşte că 
„Aseară am vorbit cu Dumnezeu”. Încă de la început, mărturisesc că acest 
preambul mi-a trezit un interes maxim. Persoane vizionare mai cunoscusem 
prin locuri de pelerinaje, dar scriitori vizionari, cărora să li se arate 
Dumnezeu, sunt mai puţini. 

Ei bine, nu-mi permit deloc să glumesc cu astfel de epifanii, cum a 
făcut Marin Sorescu în geniala lui poezie umoristică din volumul La lilieci: 
„Vedenia: Lui Lungu i s-a arătat Dumnezeu azi-noapte. A avut el o vedenie 
de-asta, care a întors satul cu curu-n sus…” 

Marin Sorescu – „văr cu Shakeaspeare” –  îşi permitea să persifleze 
astfel de subiecte sacre, şi pentru frumuseţea limbajului oltenesc şi pentru 
întâmplările de un haz nebun pe care le-a nemurit în volumele sale. 
La Eugen Dorcescu nu poate fi vorba de aşa ceva, mai degrabă de colocvii 
ori solilocvii intime cu divinitatea, cu o entitate superioară care ştie să-l 
asculte şi căreia, poetul îi încredinţează tainele inimii. El spune că au 
discutat: „La fel de clar, de simplu, de senin,/ Cum ai tăifăsui cu un vecin...” 
(Prolog). Dar şi la Sorescu, Dumnezeu stă de vorbă cu Noe peste gard şi-l 
cheamă: ”Noe, mă Noe, vino oleacă la gard/ să-ţi spui o vorbă…” Ce să fac? 
Nu pot trăi fără similitudini. 

Că Dumnezeu pătrunde toate graiurile pământeşti nu e de mirare 
(altfel, cum l-ar auzi fiecare în limba lui?) –şi nici o noutate nu mai e, El 
fiind Atotştiutor şi Atotputernic. 

Poemele mistico-religioasă ale lui Eugen Dorcescu, însă, nu au nimic 
de-a face cu teribilele persiflări umoristice ale lui Marin Sorescu, atât de 
neaoşe şi de pitoreşti, zugrăvind graiul oltenesc în toată splendoarea lui. 
Eugen Dorcescu în discuţia lui cu Dumnezeu a aflat un lucru preţios: „E 
drept că El tăcea. Sau, mai curând, / Iradia în fiecare gând,/ În fiecare şoaptă 
şi impuls, / În fiecare zbatere de puls./ Doar eu grăiam. Şi iată că, treptat,/ 
Discursul în tăcere s-a mutat,/ Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel, / Tăcerea 
era drumul către El./ Aşa-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis, / Aşa-I 
vorbeam : Abis lângă abis.”(Prolog). 

Dincolo de aceste afirmaţii versificate, Eugen Dorcescu relevă 
adevăruri de netăgăduit, care ar trebui să fie însuşite de către toţi creştinii: 
doar în tăcere, în meditaţie, rugă şi contemplare, poate fi aflată liniştea şi 
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împăcarea care vin de la Dumnezeu. Pacea lăuntrică nu se află în mijlocul 
vacarmului. 
Şi autorul s-ar putea să aibă şi revelaţii mistice, de ce nu? 
El a găsit şi o formulă fericită ca să exprime ceea ce a simţit în experienţa sa 
mistică: „Aşa-I vorbeam : Abis lângă abis.” Excelent spus. 

Autorul îşi împărtăşeşte experienţa într-un mod cât se poate de 
reverenţios faţă de Divinitate, ba cu un anumit grad de pietate şi adoraţie, 
care poate atinge înălţimi ale misticismului creştin, de sorginte orientală. 
Încă de la primul poem, constatăm o tehnică şi o măiestrie artistică 
desăvârşite. Teoria versificaţiei este la ea acasă. Nu se abate nici o cirtă de la 
regulă. 

Eufonia este, de asemenea, fără cusur. Eugen Dorcescu este UN 
POET ÎNCERCAT, nici un cuvânt nu-i mai poate oferi surprize. El 
VORBEŞTE ÎN VERSURI, perfecte, adevărate bijuterii de gen, nimic nu 
strică nici rotundul ideii, nici rotundul poemului, în ceea ce priveşte ritmul, 
rima, măsura. O poezie clasică în adevăratul şi frumosul sens al cuvântului. 
Poetul oferă mici şi graţioase tablouri (miniaturi lirice), aidoma stampelor 
nipone, aproximativ egale, în care-şi expune Crezul creştin şi artistic. 
Poemele lui mistice sunt rugăciuni duminicale, pioase şi foarte frumoase, 
rugăciuni extra-liturgice, care se pot rosti de către fiecare din noi, având un 
impact imediat în suflete, pentru că te introduc direct în atmosfera sacro-
religioasă. Ele te poartă prin Tărâmul miraculos al Psalmilor lui David, prin 
Vechiul şi Noul Legământ, până la Apocalipsul feciorelnicului şi vrednicului 
de iubire Apostol Ioan, cel care şi-a aşternut creştetul pe pieptul preasfânt al 
Mântuitorului şi a avut privilegiul să fie încredinţat de Mântuitor, pe Cruce, 
propriei sale Mame (Iată, Mama ta!), iar pe Sfânta Fecioară i-a încredinţat-o 
Apostolului, cu sfintele cuvinte: „Femeie, iată fiul tău! - prin aceasta 
încredinţându-ne pe noi toţi maternităţii spirituale a Fecioarei Maria. 
Limbajul metaforic, cu procedee stilistice rare, elevate şi foarte inspirate, 
face din poemele lui Eugen Dorcescu – mărgăritare spirituale de păstrat la 
piept, pe dinăuntru. E o sărbătoare continuă să-i citeşti versurile. Nesperată 
şi promiţătoare, în acelaşi timp. 

Tablourile miniaturale, atât de vii, au gustul şi culoarea eternităţii. 
Acuarela, guaşa, uleiul aştern, pe pânza de dinaintea închipuirii noastre, 
tablouri votive. Luna bate „în clopot de-ntuneric”; „E-un naos marea”; „Vin 
zorile, cu grape de argint. 

Nimic nu e aicea. Totu-i peste”. Imagistica este de o perfecţiune care 
tinde spre sublim. Sublimarea realului în imaginar, amestecul de ceresc cu 
teluric încântă şi auzul şi privirea şi celelalte simţuri. Pătrunzi în Geneză, în 
zorii Creaţiei, când nu se distingea cerul de pământ, iar „Duhul lui 
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Dumnezeu plutea peste ape”. Istorii, mituri, legende, viziuni, revelaţii – toate 
la un loc se îngeamănă şi-ţi oferă o imagine genuină, de început de lume, ca-
n prima dimineaţă de luni a Creaţiei. „Deschide codrul uşi şi iarăşi uşi, / 
Rămâne cornul veşnic înainte. / Gonesc şi-acum, gonesc în infinit — / Cu 
funii verzi îi fură paradisul./ Lichidul corn, cel mult prea vălurit, / E 
depărtarea însăşi, e abisul”. (2) 
Şi parcă vezi urma de licorn care “însângerează pajiştea” sub chipul unei 
raze. În această Începere-fără-sfârşit de lume, apariţia omului pare de-a 
dreptul insolită. De obicei, omul nu completează, nu îmbogăţeşte, ci strică 
peisajul. El este altceva, rupe liniştea, sfarmă secundele, distruge echilibrul 
iniţial. Creat cu un scop anume, omul, cu toate acestea, trebuie să-şi ducă la 
împlinire menirea, să-şi străbată drumul către sine, până la sine şi dincolo de 
sine. Şi acolo ce va afla? Chiar dacă nu ar fi aici sau acolo, lumea ar fi la 
fel!!! Într-aceasta constă paradoxul. Lumea există şi fără noi. Constatarea i-
ar putea întrista pe mulţi cei care cred că o dată cu ei s-a creat Universul şi 
fără aportul lor (important sau minim) angrenajul cosmic s-ar distruge, toate 
s-ar prăbuşi în neant. O iluzie. Venim intempestiv, intrăm abrupt în 
existenţă, facem zgomot, stăm cât stăm aici, unde am fost meniţi a sta 
vremelnic, şi tot aşa plecăm, fără voia noastră, împinşi de mâini şi puteri 
nevăzute. Unde altundeva, decât în Abisul care cheamă abisul? E o fatalitate 
sau un privilegiu? O binecuvântare sau un blestem? 

Dacă am putea realiza cât de scurtă e viaţa terestră pe lângă cea 
abisală, în care sta-vom, de-a pururi! Ce înseamnă finitul pe lângă Infinit? 
Aceştia suntem noi, în micul segment de viaţă care ni s-a dăruit, fără nici un 
merit din partea noastră. Mai mult, infinit mai mult Dincolo decât 
Dincoacele acesta limitat şi imperfect care se numeşte viaţă. Cum să te 
împotriveşti când ţi-s puterile legate cu aţă? Şi aţa e destul de subţire. Aripile 
nu pot fi lipite cu scotch. Cum să pui stavilă tumultului care se revarsă peste 
tine? 
Iată câte întrebări nasc poemele lui Eugen Dorcescu. De fapt, cred că, acesta 
este şi temeiul lor, după cum se proclamă în titlu: abisul abis naşte, abis 
cheamă, în abis se pierde. Şi noi facem parte din acest Abis. Fărâme de abis 
suntem cu toţi, deopotrivă. „Iar nisipul, ca o ceaţă, mi-a acoperit glasul. / Şi 
vidul apei / îl purta spre abis. / ‘Nu te bucura, nu te teme. / În mare te pierzi, 
în nisip. / Eu sunt abisul’ ”. (3.) 

De îndată ce conştientizează faptul că există, omul începe să-şi pună 
întrebări. E o continuă întoarcere-în-sine, la starea paradisiacă, la 
hiperboreea lui părăsită în chip silit, prin moştenirea primită de la păcatul 
protopărinţilor. De atunci el e în veşnică zbatere şi angoasă, nimic nu-l 
mulţumeşte, nimic nu pare a fi al său definitiv, se află aici clandestin, flotant, 
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până la plecarea Acasă. Şi de atâta frământare lăuntrică, uneori nici nu se 
mai recunoaşte pe sine. Nu se mai oglindeşte nici în altul. Totul îi e străin. 
„Frumos şi pur, aşa ca la-nceput, / Mă aflu pe un ţărm necunoscut, / Un ţărm 
rotit din zare până-n zare / Cu vânt amar, cu scoici şi-n depărtare / Cu 
argintate, tulburi estuare. / Mi-s zilele şi casa de nisip; / Nici nu mai ştiu : 
sunt chip, sunt arhetip ? / Când trupul meu se-apleacă peste unde, / Cel din 
adânc tresare şi se-ascunde — / Şi totuşi, fără caznă, mă regăsesc oriunde. / 
Căci între împrejuru-mi şi suflet nu-i nimic : / Nu pot şi nu încerc să le 
despic / Cerul de cer şi soarele de soare, / Marea de mări, uitarea de 
uitare.”(4) 

Uneori, versul său e decasilabic, ori endecasilabic şi aduce cu versul 
latin. Viaţa, un carusel, care te ridică şi te coboară de zeci de ori, încât, în 
rotirea lui, totul pare că se vede invers. „Prieteni, caruselu-i pretutindeni. / 
Totu-i să fii în stare să-L găseşti / Pe-Acela care e. Pe-Acela care / E dincolo 
de cruguri, de poveşti, / De curgere, rotire şi uitare…” (5). Desigur, aici 
autorul face trimitere la cuvintele lui Yahve, spuse lui Moise: „Eu sunt cel ce 
sunt”. 

Imagini paradisiace de dinainte de cădere fură ochiul: 
„Copacii înfloriţi până la poale / Sub revărsări de soare şi azur, / Cu păsări şi 
albine împrejur,/ Sunt chipul pur al amintirii Tale./ Şi râul. Şi zburdalnicul 
ecou. / Şi pajiştea cu verdea ei prezenţă. / Tot peisaju-i o reminiscenţă, / Cât 
pare el de proaspăt şi de nou. / Şi totuşi, în străvechea primăvară,/ Mă pierd. 
Şi-s fericit. Un altul sunt./ Ins de ţărână, sânge şi Cuvânt,/ Ce vede pomi şi 
flori întâia oară. (8). 

Şi iată că visul în care a plonjat pentru o vreme, s-a năruit şi a rămas 
doar coşmarul căderii, al păcatului originar: „Dar iată, ca o molimă, pătrunde 
/ Coşmarul şi pe insula din vis. / Ocupă retractilul paradis / Şi n-avem loc în 
univers niciunde.” (9). Aidoma poetului Vergiliu, autorul de faţă rătăceşte în 
vis aşa cum ar peregrina prin infern. Căutarea e obositoare, imaginile 
coşmareşti. Şi această ipostază a veşnic peregrinului naşte gânduri 
axiomatice:  

 « În neîncăpătoarea colivie / A lumii, învrăjbiţi, ne-nghesuim. / Căci 
nu suntem ce-ar trebui să fim / Şi lumea nu-i ce-ar trebui să fie ». Un catren 
panseistic perfect. Dar, înţelesul filozofic continuă în aceeaşi formă de 
catren: « Modelu-nfăţişat de Marea Carte / Ne e tot mai abstract şi mai 
străin. / Fiinţe purtătoare de venin, / Murim încet şi reproducem moarte ». 
(14) 

Dar iată că apare şi Cavalerul Apocaliptic vestind Sfârşitul timpurilor. 
Starea de oniro-luciditate continuă până la delir şi, spune poetul, fiinţa „îşi 
pierde limpezimea, conştiinţa, / Exacerbându-şi forma pe pământ” (17). Dar 
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are şi o explicaţie în faţa acestei fatalităţi şi autorul face trimitere la 
răbdătorul Iov, atât de încercat, dar care, totuşi, nu şi-a pierdut încrederea în 
Yahve, în pofida tuturor nenorocirilor: „E doar inevitabila tortură / A 
gândului (spre-a deveni mai pur !), / E corul cacofonic dimprejur / Cu 
partituri de sânge şi de ură. / Acordurile straniei orchestre / Se iau şi se reiau 
fără istov. / Iubiţii mei, să nu-l uităm pe Iov / Care-a trecut, curat, prin toate-
aceste…” (17). 

Un astfel de vers pur având limpiditatea clasicismului latin nu am 
întâlnit decât la poetul, traducător din dramaturgia elină, Alexandru Miran, 
cu care Eugen Dorcescu are afinităţi. 

Exasperarea existenţială, negarea evidenţei, amprentează versul 
poetului Eugen Dorcescu şi ajunge la scepticismul înţeleptului Ecclesiast al 
cărui cuvânt de ordine este „Deşertăciunea!” „N-a fost şi nu va fi şi nici nu 
este / Decât substanţa lumilor celeste ; / Iar magma care suntem nu există. / 
E-o glumă, o butadă alchimistă, / Un fals, o aparenţă, o părere…/ De-aici, 
numai iluzii şi durere, / Antipatii, amoruri inutile, / Stupide fragmentări în 
nopţi şi zile, / Căderi, ambiţii, glorii, vanitate. / Iah Elohim le rânduieşte 
toate, / El ştie până când şi până unde. / Degeaba-ntrebi : răspunde, nu 
răspunde. / Degeaba speri : ţi-arată, nu ţi-arată… / O, Domnul meu, de s-ar 
sfârşi odată !” (18). 

Şi totuşi, cât adevăr şi câtă durere în aceste sublime versuri! Poetul e 
un Sisif urcând muntele cu bolovanul în spinare. Ba, mai mult, el este însuşi 
dealul, cărăuşindu-l pe Sisif. Iar uneori, el este chiar bolovanul. „Mi-aduc 
aminte-un deal : urcat cu greu, / Pustiu şi pârjolit, plin de crevase. / 
Cumplitul foc ceresc îl devastase. / Mi-aduc aminte-un deal : acela-s eu ! / 
Celestul foc te pune la-ncercare / Din când în când. Te arde pân’ la os. / Te 
lasă gol şi pur şi luminos, / În disperarea ta izbăvitoare. / Te circumscrie : 
infinit de mic, / Atol de duh pe-o mare genuină. / Nu te mai temi de orice-ar 
fi să vină — / Nu mai regreţi că-n urmă nu-i nimic.” (19). 

Aşa cum am mai spus, poemele lui Eugen Dorcescu sunt atât de 
frumoase, încât, citindu-le, simţi că începe să te doară sufletul până la os! „E 
ca într-o matrice. Cald şi bine. / Minciună, ură, crimă nu mai sunt. / Urci 
treptele celestului mormânt / Şi Domnu-nchide uşa după tine” (20).  

e poate fi mai mângâietor, mai stenic decât faptul că eşti în preajma 
Domnului, care te-a primit şi a mai şi închis uşa, ca să nu te pierzi din nou în 
abisul de afară. Aici te simţi în siguranţă. Starea de bine te cotropeşte lent, ca 
o căldură a magmei, primindu-te în braţele sale materne. 

Versurile lui Eugen Dorcescu sunt inspirate, nu în sensul că vreo 
persoană anume l-a inspirat să scrie, ar fi prea comun şi nesemnificativ, 
pentru că toţi au o sursă de inspiraţie, numită convenţional: „Muză”, ci sunt 
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inspirate de Duhul Poeziei însăşi, venit în chip de porumbel, aş zice mai 
curând că sunt „insuflate de Duh”, de acel „Ruah” – care bate încotro voieşte 
şi-i atinge doar pe cei aleşi să fie mângâiaţi de Duh: „21: Pe-alee-n faţa mea 
— un porumbel. / Descins din albăstrimi, ca Sfântul Duh. / Un mesager de 
raze şi de puf, / Chemându-mă, din lume, către El. / O clipă a durat. Sau nici 
atât. / S-a revelat o clipă Cel Ascuns. / Dar cât a fost, a fost îndeajuns / Să-
mi smulgă laţul morţii de la gât. / Verdeaţă-n jur. Copaci. Şi flori. Şi-un cer / 
În care urbea-ntreagă se topea. / Sorbeam adânc. Eram. Şi El era. / Şi-aştept 
să vină iar de nicăieri.” 

Străbătut de Duhul acesta, în trupul şi sufletul poetului se produce o 
schimbare benefică: „Schimbarea aceasta, desigur, e-o / cerească minune. / 
Muzica Duhul o cântă, cuvintele / Duhul le spune”. (22). 
În cosmos se produc mişcări sensibile: „Întunericul însuşi face perceptibil 
misterul, / reflectoare, izvorând din abis, / spintecă şi deretică cerul” (22). 
Echilibrul acesta cosmic este tulburat de „apocaliptica fiară”, care: „încearcă 
să surpe, să toarne venin, / să dezbine. / Stârneşte invidii, competiţii, dispute, 
/ pe cei de nimic împotriva celor buni / îi asmute. / Se retrage apoi. Şi din 
jilţul infernului / contemplă dezolanta risipă, / contemplă dezastrul uman, ce 
se lăţeşte, / ca o pecingine, clipă de clipă. / Se retrage în jilţ. Şi se bucură. 
Râde. / E-ncântată, uimită. Suntem (decât însăşi / crezuse) făpturi mult mai 
docile, mai / cumplite, mai hâde”. (22). 

Autorul reiterează unele pericope biblice şi, versificându-le, 
parafrazându-le, le descoperă noi sensuri. Aşa este istorisirea despre 
prorocul Ilie Tişbitul, cel care aduce ploaia pe pământ şi care are putere de a 
lega norii, aşa este nimicirea provocată de Abaddon Exterminatorul şi alte 
pilde biblice din care, se pare, omenirea nu a învăţat nimic, deoarece 
continuă să greşească, premeditat, de data aceasta mult mai pervers şi mai 
conştient de ticăloşia sa, mâniindu-l pe Dumnezeu: „25:Degetul lui 
Dumnezeu a lovit oraşul / încărcat de blasfemii şi de crime, / l-a lovit cu 
vijelie şi apă, / şi cu întunecime. / Într-o clipă am devenit nişte umbre, nişte / 
frunze, nişte aşchii de ramuri, / învălmăşite-n mareea imensă, / în norii 
lăsaţi, ca nişte storuri, / la geamuri. / Unde-i trufia ? Unde-i puterea / 
puterilor noastre ? / Iată stejarii şi plopii se prăbuşesc şi / se frâng, aidoma 
unor lujere, aidoma / plăpândelor flori răsădite în glastre. / Apele gâlgâie. 
Apele negre, / înapoi şi-nainte, / ne cuprind în bulboanele lor, în / cumplite 
aduceri-aminte. / Aici e spărtura prin care / providenţa inundă istoria, / aici, 
unde sângele pătează pavaje şi / ziduri, înroşeşte memoria. / Aici, unde 
sufletul contemplă / cu spaimă tavanul de fulgere, / ca pe-o dorită, teribilă, 
mântuitoare / mirungere” (25). 
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Şi într-adevăr, urmează scene apocaliptice: „26 Semenii / se 
demonizează treptat. Strada e plină / cu umbrele lor, rătăcind în / neagra 
lumină. / Soarele însuşi pătrunde cu greu / şi topeşte / pasta aceasta ce fierbe, 
duhnind, / diavoleşte. / Prin parcuri, câini şi umane rebuturi / pângăresc 
orizontul, se-ascund / sub nevăzute, dar satanice scuturi. / Strada nu-i stradă, 
ci drumul / ce duce spre cădere şi moarte ; / ziua nu-i zi, ci răgazul / cumplit 
ce doar de trecut ne desparte. / Viitor nu există. Casa nu-i casă, / scara nu-i 
scară. / Coborâm şi urcăm. Ne cuibărim, ca în uter, / în teribila gheară”. 
Asemenea viziuni sunt aproape profetice, coşmareşti, harmaghedonice. 
Şi totuşi, firave lumini se prefiră printre neguroasele umbre: „28 : Copacii / 
florile ochilor şi le-au deschis. / Oraşul (plin de miresme, verdeaţă şi / flori) 
ar putea aminti de-un pierdut / paradis ?” Şi atmosfera iar reînvie în culorile 
de început ale curcubeului, neumbrite de norii poluării cotidiene: „29: 
Aprilie a umplut iar oraşul de frunzare şi / flori, / pomii uzi, pomii grei se 
îneacă în aburi, / în raze, în vâltori de azur, în culori. / (…) / Şi iată : un braţ 
nevăzut mă împinge afară, / spre lumină, spre soare, / un altul m-aduce-
napoi, în a solitudinii / infinită splendoare”. 

Un straniu amestec de sordid şi de puritate, grotesc şi sublim, de 
pidosnicie şi de neprihănire.„30: Aud, după-amiază, prin somn, vântul / cum 
se zbate, cum bate, / el, ce mi-a trezit totdeauna în suflet / un tremur adânc, 
de tinereţe / şi libertate. / Vântul ce umple cu mari zigzaguri / văzduhul, / 
vântul, asemuit în Scriptură / cu Duhul. / În urma lui, peste oraşul înţesat de 
beţivi / şi de câini, / vin şi norii şi ploaia. / O lumină scăzută, cu iz de 
primăvară şi lacrimi, / năpădeşte odaia. / Ar putea fi frumos. Ar putea fi 
sublim. / Ar fi bine. / Dacă nu ne-am vădi, orişiunde şi-oricând, / prilej de 
dispreţ şi ruşine. / Plouă. Cerşetori zgribuliţi. Şefi burtoşi. / Vecinul mergând 
să-şi bea romul. / Înjurăturile, zbieretele, clevetelile s-au / oprit pentru-o 
clipă. S-a retras în bârlog / eroarea creaţiei — omul”. 
Trupesc şi sufletesc luptându-se unul împotriva celuilalt şi, vorba lui 
Nichita: „Iar pământescul / mănâncă de foame cerescul”: „Fiinţa mea-i un 
geamăt, e un spasm, / Un strigăt mut, un jalnic isihasm, / Căci nu-s în stare 
duhul să-mi desprind / De trupu-n care pâlpâie tânjind”. (31).  

Revin, obsedante, cuvintele: „Adâncul. Nimicirea. Abaddon”(31). 
Poetul are trăirile protopărintelui nostru, Adam, care se plimba în faptul 
serii, prin Paradis, însingurat şi trist, pentru că nu ştia ce-i lipseşte. Era 
neîntreg. 
„32: Casa mea e o insulă pustie, / un luminiş de pădure. / Iar eu sunt un 
pustnic, cu trupul / secat şi cu pletele sure / (…) / Ascult marea sau vântul 
unduind în văzduh, / murmurând noaptea-ntreagă. / Duhul îmi picură-n 
suflet indicibila-i vlagă. / Somnul e-asemenea veghei, veghea / e-aidoma 
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somnului. / Totul se-amestecă. Totul e pur, ne-nceput, / în grădinile 
Domnului. / Am uitat cine sunt. Mi-am uitat pergamentul, / mica glorie, 
pana. / Stau în zori, plin de rouă, pe prag. / Şi privesc : Domnul străbate 
poiana”. 

Şi doar gândul că va fi chemat într-o zi la marea judecată supremă îl 
face neliniştit. Neliniştea constituie apanajul omului: „33. Cum voi fi-n stare 
/ eu, care sunt doar / slăbiciune şi disperare, / cum voi putea să m-apropii / 
de lumina aceea / ce explodează până-n negura gropii ?” 
Căderea în lume nu i-a adus omului decât nefericire, aşa cum singur o spune, 
fiindcă a pierdut, prin trufia şi neascultarea sa, prietenia cu Domnul: „34. Era 
mult, mult mai bine /să rămân un grăunte de vid, un / grăunte de duh ne-
ntrupat, un necine. / Numai atunci aş fi fost ce / nu sunt, / numai atunci aş fi 
fost doar cu Tine.” 

Dihotomia trup-suflet e o povară prea grea pentru om. Cum să le 
împace pe amândouă? „35: Caut, zilnic, şi jalnic, şi trudnic, / drumul greu şi 
îngust. / Mă împiedică trupul. Trupul meu / e-un izvor de dezgust. / Văd cum 
scade, cum se usucă / încet, / cum evoluează spre-alură / de-ascet, de schelet. 
/ Nu mai dorm. Sau când somnul / pătrunde în veghe, confuz, / trupul meu e-
un amestec de / văz, de-amintire, de vis, de auz.” 

Eugen Dorcescu îşi însuşeşte cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care 
scrie în epistolele sale că nu face ceea ce doreşte, ci, mai degrabă, ceea ce nu 
doreşte să facă: „43: În sufletu-mi nocturn şi luminos, /Eu însumi stau în 
stratul său de jos, / Pe când tot eu aş vrea să fiu, dar nu-s, / În străvezimea 
lumilor de sus. / Nu-s nici la mijloc. Nu sunt nicăieri. / Sunt un şirag de 
zboruri şi căderi, / O dâră sângerie în abis, / Scris şi nescris pe-al duhului 
zapis. / Amestec sunt de bine şi de rău, / Desprins şi nedesprins de chipul 
Tău”. Că omul este un amestec de bine şi rău, frumos şi urât se ştie, 
important e ca răul să nu triumfe, balanţa să fie echilibrată. 
Autorul mărturiseşte în poemul cu numărul 47: „Tot ce-am fost şi-am trăit, / 
tot ce sunt e, de fapt, un / regret nesfârşit./ Nici nu ştiu ce-am pierdut. / Ce-
am dorit. / Doar atât că nu-l am. Că-a pierit. / Dacă-n moarte se află, / pentru 
ce-am mai venit ? / De ce sânger şi umblu sub / tăiosul zenit? / Cineva a 
greşit ? M-a minţit?” 

Când şi când se încheagă câte o imagine de demult, a casei de unde a 
purces în lume şi care poartă în ea fiorii nostalgici ai copilăriei: „48: 
Inscripţie pe casa de la ţară : / Decazi, sau înfloreşti în primăvară ? / 
Zambile, spânz, bujori, lângă fântână, / Ridică şi-azi privirea din ţărână ? / Şi 
ţesătura ţarinei vecine / E-un rai de cârlegei şi de caprine ?…/ Dintotdeauna 
spre întotdeauna, / Pluteau pe râu când soarele, când luna / Şi brazde moi, în 
boarea diafană, / Curgeau din infinit către Poiană…/ (…) / Şi-n mijloc — tu, 
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căsuţă de la ţară, / Strămoş defunct, care-a uitat să moară”. 
Adeseori, poetul pune în antiteză condiţia omului de azi, cu imaginile 
paradisiace pentru care a fost zămislit şi trimis în lume, starea de degradare 
fizică şi morală la care a ajuns omenirea şi, mai ales, proclamă judecata 
iminentă, pigmentând-o cu citate vetero şi neotestamentare: „Nu-i nimeni 
vinovat. Aşa ni-e scrisa. / Dar chipul, ros de vremuri, plânsu-mi-s-a / Când îl 
zăresc cum, delirant, îşi duce / Destinul amânat lângă o cruce. / Scriptura 
spune : Strângi exact ce sameni. / Pe-ogoare cresc ciulinii tot mai zdraveni / 
Şi-agonizează câini şi infraoameni”. (52). 

În toate întâmplările există un înţeles adânc, un sens care se cere 
descifrat, pentru că toate vin din aceeaşi direcţie, de la Dumnezeu: „Aceasta-
i rânduiala : Va urca / Ins după ins, la rând, Golgota sa… / Ce mici suntem, 
ce goi, ce trecători, / Scheletici, plini de răni şi de sudori, / Cu pieptul sau cu 
pântecul deschis… / Iar dincolo de toate — ce abis ! / Te prinde ameţeala 
când priveşti / Mulţimea de fiinţe omeneşti / Purtând în orice ţipăt câte-un 
cui. / Dar mângâiate blând de mâna Lui. (53). 

Aidoma Sfântului Francisc de Assisi, care a scris „Cântecul Fratelui 
Soare” sau „Cântecul creaturilor”, în care îl slăvea pe Dumnezeu pentru 
toate creaţiile, numindu-l pe Soare frate, Luna numind-o surioară, stelele – 
surori, la fel şi pe surioara Moarte, Eugen Dorcescu are un Imn de laudă 
pentru toate bucuriile creaţiei: „54: Lăudat să fii, Doamne, / pentru lumină şi 
soare, / lăudat pentru alba ninsoare, / lăudat pentru ploi, pentru grâne, / 
lăudat pentru luna şi stelele, ce / clipesc primăvara în râu şi-n fântâne. / 
Lăudat pentru bucata de pâine, / şi pentru paharul de apă, date mie ieri, / date 
azi, date mâine. / Lăudat că eşti Duh. Că-mi vorbeşti / fie-n vis, fie-n 
suferinţă, fie-n gând. / Fiindcă eşti. / Lăudat pentru-nmiresmatele ierburi. 
Pentru / frunze şi flori. / Lăudat că-n final mă omori…”. 

De fapt, cine s-a mai gândit să-L cânte în versuri pe Dumnezeu pentru 
faptul că în final îl omoară? (De fapt îl învie!). 

În mod ciudat, poetul mărturiseşte că şi-l aminteşte pe Dumnezeu 
dăinuind în sine însuşi, ceea ce e cu totul original: « 56: Din când în când, în 
mine însumi, eu /Mi-L amintesc, subit, pe Dumnezeu. / O clipă (vai, ce clipă 
!) umblu iar / În lumi fără de vreme şi hotar, / În lumea tuturor, şi-a nimănui, 
/ În, nevăzută, concreteţea Lui. / O lume-n care sunt, am fost, eram, / Şi nici 
n-am bănuit că o ştiam…”. 

Autorul proclamă adevăruri axiomatice, surprinzătoare: « 57: Chiar 
dacă-aş trece munţii cu / pasul, marea înot, / tot Te-ai ascunde în / nevăzutul 
chivot. / Chiar dacă-aş sta zile-n şir, / nopţi la rând, / tot m-ai lăsa doritor şi / 
strivit şi flămând ? / Ca în clipa de-acum, când / m-ating stele mici, stele 
mari, / ca în clipa de-acum, când doar Tu, / Cel mai prezent decât toate, / 
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dispari. / Poate aceasta-i voinţa ce-ncerc / s-o cuprind : / Tu să Te afli 
pretutindeni şi-oricând, / nefiind”. 

Şi faptul că simte prezenţa lui Dumnezeu permanent e o dovadă certă 
că-L poartă cu sine pretutindeni. „58: Nimic nou, desigur, sub / lună şi soare. 
/ Fiindcă totu-i oglinda Celui Statornic, / Celui Etern, Celui ce nu cunoaşte 
schimbare. / Râul nu curge. Ziua nu trece. Frunza nu / moare. / Nici noi nu 
scădem. Nici noi nu / pierim. Ni se pare”. 

Aici este valabil celebrul adagiu al lui Blaise Pascal: „Nu te-aş fi 
căutat eu dacă nu m-ai fi găsit Tu mai întâi”. 

Autorul mai subliniază semnificaţia crucii, simbolistica ei fiind 
înscrisă în fiinţa fiecăruia dintre noi: „60: Pe casa de-alături e / desenată o 
cruce. / Pe cealaltă, la fel. Drumul însuşi / colindă din răscruce-n răscruce. / 
Munţii revarsă nori de / tămâie din imense potire. / Ceva din noi ştie, ceva 
din ei / ştie că totul e doar răstignire. / Vântul (sau Duhul) ne-o spune / când 
vine, ne-o spune când / iarăşi se duce. / Lacrima chiar, căzută pe piatră, / are 
formă de cruce”. 

Reîntoarcerea la simplitatea vieţii, la tihna oferită de lucrurile fireşti şi 
normale, pe care ni le dăruieşte natura, îl face mai înţelept, aşa cum erau, de 
fapt, strămoşii noştri, în faţa marilor taine: „61: Stând pe banca de / lemn, în 
aroma de mere şi fân, / m-am simţit, dintr-o / dată, bătrân. / Fără spaime, 
nostalgii, sau regret. / Dimpotrivă, zdrobit şi tăcut, ca un / anahoret. / Nimic 
nou, nimic vechi între / cer şi pământ. / Numai sufletul meu, palpitând / 
nevăzut în duhovnicul vânt. / Ca şi trupul, firesc, pământesc, / învelit în 
lumina către care / tânjesc. / Şi mi-am zis că se poate… / Dumnezeu are grijă 
de / toate”. 

Citind din lirica acestui poet de excepţie, simţi viaţa curgând prin 
vene, dureros de adevărată, simţi lucrurile din jur care te împresoară cu 
liniştea lor şi atunci te cuprinde o împăcare cu toate. Este fără îndoială o 
filozofie creştină cu care este privită viaţa. Marea Aşteptare, bucuria 
supremă a întâlnirii cu Cel ce te-a creat, trecerea prin marea poartă, fără de 
care nu poţi păşi spre Lumină. 

„Cea mai sigură / cale către / cunoaştere / e suferinţa” – spune poetul, 
în cunoştinţă de cauză. 

El poate rosti sentinţe de genul: „Aceasta e desăvârşirea / nimicului. / 
Tatăl poate exista / fără lume. / Dar lumea / nu poate / exista / fără Tatăl”. 
Moartea – ca act final – nu e decât o trecere, o prefacere, o transformare, un 
început, o înălţare: “71: Aici punem punct. / Eul, dezbărat de / umilinţele 
morţii, dezbărat de / lumeasca trufie, / se-ntoarce, nici viu, nici / defunct,/ la 
ceea ce-a fost / înainte să fie. / Se-ntoarce la / acel pre-cuvânt / ce transformă 
/ nimicul în / om de pământ / şi informul în formă. / Se-ntoarce – calmă, 
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nevăzută stihie – / la susurul divin, infinit, / revelat lui Ilie. / La susurul în 
care / cele ascunse se-ascund / şi cele revelate / îşi au rădăcina. / Se întoarce 
/ la acel întuneric profund, / absolut, / la acel întuneric perfect, / care-i însăşi 
lumina”. 

Autorul, cu smerită măreţie şi vădită supunere, se recunoaşte în 
ipostaza de creat şi doreşte, atunci când va fi vremea, să se întoarcă la 
Creatorul său. Şi spune acest lucru în versuri copleşitoare, care te tulbură 
profund, pentru că simţi că a ajuns la acel nivel de înţelepciune în care 
misterul trecerii dincolo nu-l mai sperie, pentru că ştie că acolo îl aşteaptă 
Tatăl, ceea ce-i conferă încredere, speranţă, împăcare cu sine: “72: Doamne, 
/ tălpile munţilor /sunt tălpile Tale. / Iată-mă, vin, / pe o cărare / de spini şi 
pelin, / desenată-n a plângerii vale. / Încă sunt viu, / am trupul de lut şi / 
privirea sărată. / Vântul morţii mă poartă, / ca pe-un bulgăre-fiu / către 
muntele-tată. / Duh arzând, renăscut, / şi uitucă ţărână, / cum am fost / la-
nceput, / sub a Domnului talpă, / în a Domnului / mână”. 
Autorul, în mai multe rânduri, descrie în poemele sale un loc privilegiat, 
predilect, pe care el îl numeşte Poiana şi care îşi are sorgintea în paradisul 
pământesc: „82 / Coborând spre / Poiană, / zefirul străbate / livada / în 
goană, / legănând / tulpinile / ierbii, tulpinile / florilor, / fisurând, ici şi / 
colo, umbrele / norilor. / Coboară şi / tu / pe urma zefirilor, / coboară şi tu, / 
spre Poiana în / care se plimbă, în zori, / desfătat de / răcoare, / printre pomi 
fericiţi, / Dumnezeul Oştirilor. / Sub cerul genezic, sub / al soarelui sfeşnic, / 
ce uşor te asameni / prototipului veşnic, / în acest paradis / fără oameni!” 
Eugen Dorcescu avansează concepte teologice destul de curajoase, în 
poemele sale, precum: „Duhul, doar, numai el, / nu-şi schimbă nici / starea, / 
nici mersul. / Duhul – ax de-argint şi / oţel, / traversând / universul”(83). 
Un cuvânt care revine obsedant în lirica lui Eugen Dorcescu este „vântul” – 
devenit personaj, dar care, aici, capătă înţelesul de Duh, „pneuma, ruah”: 
“85 / Vântul /răscoleşte pădurea, / răscoleşte Poiana, / umple, / cu văzduh şi / 
lumină, / pământul. / Vântul / clatină râul, / vântură marea, / mută, din / 
nevăzuta lui / temelie, / cuvântul. / Cele ce sunt / îşi modifică, brusc, / 
aparenţa. / Dezgolite sub vânt, / cele ce sunt / îşi revelează, ca din / ceaţă, / 
esenţa. / Barierele lumilor cad, / nu-i decât vânt, nu-i / decât suflet, / nu-i 
decât duh, / din zare în zare. / Acesta e duhul, acesta / e vântul, / pneuma, 
ruah: / infinit în mişcare”. 

Şi faptul că el defineşte Duhul ca „infinit în mişcare” este original. 
Ideile originale nu sfârşesc aici. Peste tot sunt formulări panseistice, creştine, 
de genul: „Toate cele ce sunt / se împart, ne-mpăcat, / între cer şi / pământ, / 
între lut şi văzduh. / Moartea doar mediază / între carne şi / duh.”(87). 
O încercare de elucidare a misterului prin apelarea la toată filozofia lumii, a 



 110

Dumnezeului cel Viu, aduce cu sine o sumă de definiţii axiomatice: 
“96:Absenţa e-o prezenţă negativă, / E-un gol, o aşteptare, o latenţă. / E 
moarte şi viaţă, deopotrivă – / Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă. / 
De neatins fiind, şi nevăzută, / Asociind realităţi contrare, / Absenţa naşte 
jale şi frustrare / Şi-un gând de neputinţă absolută. / Ne-existând, nu poate să 
se-ascundă. / Ne-existând, nu-şi neagă evidenţa. / Egale-i sunt teroarea şi 
clemenţa… / Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă, / Mai greu de îndurat 
decât prezenţa”. 

Ultimele poeme apelează la Capitolul 1 din Geneza şi sunt depozitare 
ale unor versuri panseistice: „Chipul nu-i chip, când nu-i asemănare”; 
“Fiinţa întru moarte nu-i nimic / decât reminiscenţă şi-aşteptare”; „Fiinţa-i 
şansa ce s-a irosit / şi-acum reface-a erelor cărare, / nădăjduind în Cel ce S-a 
jertfit / în semn de mântuire şi iertare”.  „Fiinţa-i drumul tragic, istovit, / al 
chipului căzut spre-asemănare”. (98), - versuri pe care nu ne îngăduim să le 
comentăm, pentru a nu le strica din frumuseţea şi perfecţiunea lor. După 
poemul 100, care poartă titlul „Adam”, Eugen Dorcescu are o încercare de 
parafrazare a Psalmului de pocăinţă 50, cu titlul: „Rugăciunea Regelui 
Manase”, o foarte frumoasă versificare a pericopelor biblice, plină de 
învăţăminte şi de tâlcuri. 

Epilogul – tot în versuri – are o tentă umoristico-ironică, dar este. şi 
el, plin de miez, aşa cum, de fapt, este întregul volum: „E p i l o g / De-atâta 
timp, în lumea de himere, / În lumea iluzorie, şi eu / Am rătăcit. Asemeni lui 
Orfeu, / Crezând în a cuvântului putere. / Crezând şi totuşi nu. Căci, mai 
presus / De vorba noastră vană şi firavă, / Resimt Cuvântul răstignit în slavă 
/ Şi-mpurpurat pe crucea lui Iisus. / Încât, sătul de idoli şi eroi / ( Eroi când 
în prim-plan, când în eclipsă ), / Pun jos condeiul laic. Scrieţi voi ! / Ne 
revedem după Apocalipsă”. 

Personal. mă simt o privilegiată că am avut şansa de a lectura o carte 
atât de densă, atât de bogată în semnificaţii, atât de pilduitoare şi, nu în 
ultimul rând, atât de frumoasă… 

________ 
* EUGEN DORCESCU, ABYSSUS  ABYSSUM INVOCAT, Antologie de autor, 
constituită după un criteriu tematic, Semănătorul, Editura on-line, martie 2009. 
 
15 martie 2010 
 
Agero, Stuttgart, 18 martie 2010; Luceafărul românesc, 3/ 2010; Slova creştină, 16 iulie 
2010. 
 
 
      * 
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INTERFERENŢE.  ZECE IPOSTAZE ALE ÎNTÂMPLĂRII  
DE A  FI: EUGEN DORCESCU, „Poemele bătrânului – 
Poemas del viejo”  
 
(Traducción del rumano – din volumul Eugen Dorcescu, Elegii, Editura Mirton, 
Timişoara, 2003 –  : Rosa Lentini y Eugen Dorcescu. Apărute, sub titlul Elegii – 
Elegías, în revista on-line “Cetatea lui Bucur”, Bucureşti, nr. 16, 17 iunie 2010. De 
asemenea, cu titlul  „Poemele bătrânului – Poemas del viejo” în “Banat”, Lugoj, 6, 
2010, şi „Poemas del viejo” în revista on-line „Nos queda la palabra”, Barcelona, 15 
iulie 2010) 
  

Rareori, poate de la Iannis Ritsos sau Odysseas Elytis, mi-a fost dat să 
fiu străbătută de atâta fior dramatic şi liric în acelaşi timp, ca  în „Poemele 
bătrânului”, grupajul de versuri bilingve, în traducerea distinşilor Rosa 
Lentini şi Eugen Dorcescu (acesta este şi autorul poemelor), de curând 
descoperite şi asumate integral, fiind citite sporadic în revistele on-line. 

Personajul care îşi arogă poemele, respectiv „Bătrânul” – cu o 
existenţă ontică incertă, la limita realului cu suprarealul, atemporal şi 
aspaţial, ubicuu şi ascuns în acelaşi timp, îşi revendică dreptul la viaţă şi, 
mai mult, dreptul de a ne locui şi de a-şi pune amprenta pe fiinţa noastră cu 
aceeaşi dezinvoltură cu care, puternic şi slab în acelaşi timp, ne ia în posesie.  

Bătrânul este o persoană carismatică. El a trăit îndeajuns ca să nu se 
mai mire de nimic, precum muntele, precum marea, precum vechiul cer care 
primeşte în braţele sale orice. Bătrânul poate trăi în noi şi în absenţa noastră, 
mai mult chiar decât în prezenţă, iată, ne populează absenţa, golul sufletesc, 
ne descoperă spaimele, îndoielile, singurătăţile. El a găsit o formulă magică 
pentru supravieţuire în deşertul în care ne situăm, fie că vrem, fie că nu: 
„Bătrânul / şi-a simplificat, / şi-a geometrizat / afectele. Spune / că ierarhia 
iubirilor sale / începe cu Iah Elohim, continuă / cu soţia, nepoţii, fiicele, cu / 
părinţii şi fraţii – / cei după trup, cei întru credinţă-”. Ajuns la un asemenea 
grad de asimilare a realului şi mai ales a imaginarului, Bătrânul „se opreşte 
la semeni, / diluându-se enorm, pentru a-i / cuprinde pe toţi, pentru a / se 
distribui egal fiecăruia, / se întoarce apoi, revine la / el însuşi, 
încrezătoare”. 

Important e de reţinut că, aici, ideea de jertfă este manifestă. Mai întâi 
el se simplifică, îşi geometrizează afectele, pentru a se putea prelungi în 
semeni, împrăştiindu-se şi împărţindu-se egal fiecăruia. Este sinteza 
jertfelnică a Creatorului.  
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Şi iată ce adevăr fundamental, ce axiomă se naşte în versurile 
următoare: „el ştie / că a iubi pe cineva dintre oameni / înseamnă / a dori să 
trăieşti tu în locul lui / - spre a-l feri de ororile vieţii –”. Aici este reiterată 
jertfa Mântuitorului care s-a făcut om pentru a ne îndumnezei pe noi.  

„A iubi pe cineva înseamnă să trăieşti tu în locul lui” – este un enunţ 
cu totul excepţional, o altă Regulă de aur a creştinismului, care implică jertfa 
supremă pentru aproapele. 

„El ştie / că a urî pe cineva înseamnă / a dori să îl faci pe acela să / 
trăiască în locul tău”, este ceea ce noi refuzăm îndeobşte, pentru că noi 
dorim  să lepădăm povara care ni se pare prea apăsătoare şi să ne eliberăm 
cât mai repede de ea, pasând-o altcuiva. E vorba despre substituire, despre 
înlocuirea şi plasarea responsabilităţii pe alţi umeri. 

Bătrânul a ajuns la o înţelepciune supremă, când excesele de orice fel 
devin dăunătoare. Moderaţia, ponderarea este ideală. Calea de mijloc duce 
mai degrabă la ţinta propusă: „bătrânul nici nu se iubeşte, / nici nu se 
urăşte, / el nu mai trăieşte de mult în / locul său, / el nu mai trăieşte /în nici 
un loc / şi n-a murit încă”. 

Asemenea tablou este de văzut doar în deşertul necuprins al Tibetului, 
unde asceţi ajunşi la o vârstă respectabilă privesc viaţa şi moartea prin 
dioptriile sufleteşti şi ajung la performanţa necorporalităţii, prin mortificaţie 
continuă sau alte practici, trăind în chip spiritual şi doar ochii sau o mimică 
imperceptibilă îi mai trădează că sunt vii încă. Ei au viziuni şi locuţiuni 
interioare, trăiesc practic în chip lăuntric în pofida stimulilor exteriori. 

Pe de altă parte, viziuni stranii, spectaculoase, de peliculă de groază se 
derulează obsedant prin faţa bătrânului, să-l scoată din starea cathartică în 
care îşi este de ajuns sieşi. „Cadavrele încă vii”, copacii fremătând, 
„acoperind morminte de aer” şi soarele – „harnic paracliser”  adiind 
„subtil, a trecere, a/ descompunere, a / putrezire, / în vitrine...”  aprinde 
candele, stinge lumânări, în timp ce „cadavrele încă vii erau pline/ din 
creştet până-n tălpi, / cu viermi lungi de / sudoare”. 

O altă dimensiune a fiinţei sale pământeşti este aceea că Bătrânul a 
devenit „Incompatibil cu / spaţiul, cu timpul” – el a devenit „vechi de ani”, 
cu o vârstă indefinită, dar supus, cu toate acestea, legilor imuabile ale fizicii. 
În această ipostază, „bătrânul îşi gustă, în / singurătate, acronia, / obligat, 
totuşi, prin pârghia / necruţătoare a gravitaţiei, / să rămână fixat într-un 
loc, / într-un topos”. 

Se ştie, omul dintotdeauna este robul spaţiului său mioritic, al 
toposului, al meleagului de unde a survenit ca fiinţă. Desprinderea de matcă 
este echivalentă cu o smulgere dureroasă, cu o (dez)locuire. Personajul 
enigmatic al lui Eugen Dorcescu e uitat parcă în Spaţiul Târziu, suspendat în 
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timpul din ce în ce mai incert şi mai impersonal, „în spaţiul / de care nu-l 
mai leagă nimic, / în afara repulsiei”. 

Deşi nu mai e legat de aceste coordonate spaţio-temporale, el le este 
prizonier şi aici se constată o entropie stranie şi fabuloasă a timpului în 
spaţiu, cele două se amestecă irevocabil în terenul de luptă, în teatrul de 
operaţiuni care este umanul din noi. Teluric şi cosmic de-a valma, într-un 
stat de om, într-o alcătuire de carne şi duh, numită, îndeobşte, fiinţă. 

„Dar şi timpul deşiră şi / sfâşie – timpul, criminal nevăzut, / adânc 
împlântat / în inima spaţiului, adânc / împlântat în trupul / bătrânului, / 
muşcându-i sufletul, / însângerându-i sufletul, / noaptea, mai ales, / noaptea 
târziu, / colindând prin coşmaruri, / ca o hienă”. 

E o luptă  qui pro quo, cu unghiile şi cu dinţii, şi nu se ştie cine pe 
cine supune şi cât.  

Desigur, spaţiul şi timpul fiind incomensurabile, omul va fi totdeauna 
perdant, cu toate arsenalele folosite împotriva acestor iluzii-concepte 
fundamentale, care pot deveni la un moment dat convenţionale, funcţie de 
natura umană şi de modul  de receptare, conform determinărilor fiecăruia. 

Este relevant, în poemul acesta continuu, cum e folosită noţiunea de 
singurătate ca determinare, ca un accent personal, cu anumite conotaţii 
pozitive ori negative. Singurătatea e fecundă, născătoare, propice creaţiei, 
propice gândirii filozofice ori lirice, dar poate cunoaşte şi aspecte patologice 
atunci când e prelungită peste măsură, omul fiind o fiinţă eminamente 
socială. În viziunea autorului, singurătatea ia alte dimensiuni, ea este 
personificată, metamorfozată, ea pare un uriaş, un monstru care ameninţă cu 
sufocarea, cu subminarea funcţiilor vitale şi a voinţei, fiind, în acest caz, 
aidoma unei caracatiţe uriaşe care te înfăşoară cu mii de tentacule: 
„Bătrânul e atât de / singur, încât / a umplut, cu firava lui / substanţă, 
spaţiul şi / timpul, / bătrânul e atât de / singur, încât / nu-şi mai află loc în / 
spaţiu şi timp”. 

Viziunile fantastice nu întârzie să apară în această situaţie în care 
omul e înghesuit, căutând să-şi afle loc în spaţiu şi timp. Avem parcă de-a 
face şi suntem nevoiţi să acceptăm sintagma lovinesciană „jocul vieţii şi-al 
morţii în deşertul de cenuşă” – desigur, pe altă plajă, dar imaginile sunt 
foarte sugestive: pământ sterp ca după un cataclism nuclear, scrum, cenuşă, 
fantome de fum, „operă a incinerării universale” – un peisaj coşmaresc, 
„peste care/ noaptea coboară definitiv”. 

Bătrânul „s-a ghemuit în / vechiul lui faeton de / cenuşă, / cu vizitiu de 
/ cenuşă, / cu doi cai de / cenuşă, / stă rezemat pe tapiseria / de scrum şi 
cenuşă, / străbate un peisaj / neînchipuit de pustiu, / neînchipuit de frumos, / 
operă a incinerării universale, / străbate un peisaj peste care / noaptea 
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coboară definitiv.” Ceea ce este şi mai straniu – e că peisajul respinge şi 
atrage în aceeaşi măsură, are putere de magnet şi, cu cât vrei să te 
îndepărtezi, cu atât te apropii, e ceva aproape magic şi nu poţi ieşi de sub 
vrajă. 

În mijlocul acestui pustiu de cenuşă, poetul are o viziune salvatoare: 
„o singură flăcăruie, un rest / al incendiului cosmic, îi /  luminează, / 

de foarte departe, / drumul alb, / de cenuşă”. 
Din secvenţa a V-a a poemului-fluviu, intervin alte personaje care 

suplinesc stranietatea peisajului: în timp ce Bătrânul  contemplă liniştit 
„marele râu al timpului” – care seamănă cu Ibru, aşteptând clipa când îşi va 
îmbrăţişa „mesagerul de flăcări” – el îşi va re-alcătui familia din fiicele şi 
nepoţii focului, în timp ce fiicele lui naturale l-au uitat de mult. 

„Fiicele bătrânului nu / l-au uitat, deşi, de fapt, / nu-l mai ţin minte. / 
El nu le-nvinovăţeşte, el nu / învinovăţeşte niciodată pe / nimeni (poate 
tocmai de-aceea / nu-l mai ţin minte), / el contemplă liniştit marele / râu al 
timpului / (seamănă cu / Ibru, îşi zice), / aşteaptă clipa când îşi / va 
îmbrăţişa mesagerul de / flăcări, / când va intra şi se va / face nevăzut în 
familia / focului, / când fiicele focului, / nepoţii focului vor / deveni / propria 
sa / familie.” 

Sunt absolut convinsă, absolut convinsă că traducerea realizată de cei 
doi este cât se poate de fidelă şi, după cât de muzical sună, ea va fi receptată 
în ţările latino, cu real interes de către iubitorii de poezie. 

Dintr-o dată, în poemul cu denominaţiunea „6”, părăsim zona 
fantasticului şi coborâm în real, în spaţiul citadin, printre oameni, într-un 
cotidian care nu-i mai poate oferi Bătrânului căldura, speranţa, afecţiunea pe 
care el nu a mai aflat-o demult. Şi aici se simte disperarea existenţială, 
indiferenţa şi chiar răutatea oamenilor, în mijlocul cărora te poţi simţi mai 
singur decât în pustiul de cenuşă. Şi nu mai ai nici măcar fantasmele drept 
puncte de sprijin, fiindcă, o dată cu zorii, s-au împrăştiat şi ultimele rămăşiţe 
de visuri. 

„Bătrânului / i s-a făcut atât de lehamite / de ziua / ploioasă, de / 
înfăţişarea oraşului, / de piaţa duhnitoare, / de semenii murdari, săraci, /  

zbârliţi, disperaţi, / i s-a făcut atât de / lehamite de sine însuşi, de / 
propria-i viaţă, / încât, întors acasă, / şi-a şters, cu / un gest decis, decisiv, / 
şi-a şters, de pe / pânza goală a zilei, / statura, umbra / şi urmele – / atât 
înapoi, cât şi / înainte”. 

Existenţa Bătrânului într-un spaţiu bine determinat îi conferă acestuia 
siguranţă, dar şi senzaţia că este supus forţelor telurice şi cosmice, aidoma 
unui bob de nisip, şi că voinţa lui în acest angrenaj universal este 
nesemnificativă. De aceea omul jinduieşte starea genuină în care i se lăsase 
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măcar visul şi deşertul lui de cenuşă pentru a-l străbate cu puterea 
închipuirii. 

În această ipostază, în care natura, cosmosul, viaţa însăşi par să-l 
depăşească, Bătrânul „trăieşte, pur şi simplu, imensa / oboseală a enigmei, / 
imensa povară a razelor / întreţesute, / imensa teroare / a soarelui ermetic, / 
straniu, greu, / apăsător, inexistent, / ar vrea, timid, să / se smulgă din sine, 
/ să fie liber, uşor, / să privească din văzduh panorama / primăverii înflorite, 
/ intens şi vast înflorite, / apoi, / să se întoarcă în tărâmul secret, / la florile 
lui de / cenuşă”. 

Contrar aparenţei de mizantropie, Bătrânul este un personaj generos şi 
iubitor de semeni până la jertfă, un altruism care adeseori în vremea noastră 
este foarte prost înţeles: „bătrânul e atât de / bun, încât, cum s-ar putea /  

afirma, cum / s-a şi afirmat, / e de-a dreptul crud, / bătrânul / îi 
iubeşte pe / ceilalţi, şi / se urăşte pe sine, / îşi urăşte prezenţa în / 
promiscuitatea oraşului, / în amalgamul de beţivi,/ câini, cerşetori / şi 
investitori strategici, /îşi urăşte absenţa dintr-un / alt secol, dintr-o / altă 
lume, / îşi urăşte ziua de ieri, / fiindcă s-a înjosit s-o trăiască, / îşi urăşte / 
ziua de mâine, / fiindcă s-ar putea înjosi / părăsind-o”. 

Interesant cum aşază autorul, gradat, în „promiscuitatea oraşului”, 
categorii diferite: „amalgamul de beţivi, / câini, cerşetori / şi investitori 
strategici” – iată o scară nouă de valori. 

Desigur, pentru Bătrân, sfârşitul nu mai e demult un prilej de angoasă, 
el a pregustat din dulceaţa morţii şi a priceput multe. De aceea aşteaptă cu 
seninătate trecerea pragului: „Bătrânul pregustă / plictisul fără seamăn al / 
morţii, / festinul acesta funebru a / început de mult, / din copilărie aproape, / 
bătrânul a trăit frenetic, / a iubit, a petrecut, a muncit, / dar, nici un 
moment, n-a / părăsit masa de ceaţă şi fum / a lui Thanatos, / prin umbrele 
ei îşi privea / convivii, / în negura ei îşi devora / plictisul, greaţa, lehamitea, 
/ la acest ospăţ se află / şi-acum, / când primăvara nu-i altceva decât o / 
invazie subterană de / viermi / şi-o explozie celestă / de cenuşă”. 

„Legea morală din noi şi cerul înstelat deasupra noastră” – între aceste 
două coordonate esenţiale se desfăşoară viaţa omului, veşnic cu picioarele 
lipite de ţărână şi cu ochii mijiţi spre cer, cruce verticală de carne pe 
meridianele convenţionale pe care se mişcă împotriva voinţei sale, o dată cu 
mişcarea de rotaţie şi cu cea de revoluţie. 

Autorul suprinde în chip magistral această ipostază a omului în 
durerea şi bucuria de a fi, de a se manifesta şi de a avea puterea să se 
împotrivească, chiar dacă fără rezultat, în virtutea liberului său arbitru, la tot 
ceea ce nu-i este propriu. 
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Şi în tot acest angrenaj în care este prins, el întrevede, aşa cum 
mărturiseşte, o singură sărbătoare existenţială, relevantă: „un  cântec ce 
leagă trup, / suflet şi cosmos, un / imn adresat solidarităţii astrale, / 
eliberării, durerii, luminii, / o sărbătoare ce începe cu / tine şi se-ncheie cu / 
tine, / fiinţă tragică, / nenorocită ce eşti, / o sărbătoare în urma căreia, / 
însă, / tot duală rămâi: / în văzduh – flacără, / jos, pe pământ – cenuşă”. 

Şi într-aceasta constă măreţia omului, a ceea ce scriitorul rus Maxim 
Gorki a sintetizat într-o frază magistrală, chiar dacă în alt context: „Omul! 
Ce mândru sună acest cuvânt!” 

Un om de la care putem învăţa, însă, măreţia smereniei. 
Zece poeme, zece ipostaze ale omului, ale întâmplării de a fi.  Zece 

poeme într-un poem admirabil. O „Cântare omului” cu tot ce implică el. 
Poemul este o imensă parabolă existenţială în care omul luptă cu toate 

forţele din jur. 
Cu un personaj-cheie care dezvoltat ar putea deveni erou de roman, 

pentru că are ceva de spus semenilor săi, adică nouă. Şi mai ales, care ne 
transmite, prin toată fiinţa lui, emoţii estetice, stări bine definite. Care ne 
convinge şi ne transmite un mesaj de speranţă, că, oricât ar fi coşmarul de 
lung, într-o dimineaţă, tot ne vom trezi şi vom putea lua totul de la început, 
ca-n prima dimineaţă de luni a lumii. 

 
25 Gustar 2010 
 
Agero, Stuttgart, 26 august 2010 ; Cetatea lui Bucur, 15 septembrie 2010 ; 

Luceafărul românesc, 23 septembrie 2010; Banat, 11/ 2010 
 

 
                                                                      * 
 
50 DE TREPTE POETICE DESPRE DESCOPERIREA DE 
SINE: REFLECŢII LA MARGINE DE DRUM. 

 
Eugen Dorcescu, drumul spre tenerife, Editura Eubeea, Timişoara, 2009 

 
 

Fiecare zi înseamnă pentru mine un bun prilej de a constata câte 
lucruri pierd, pe lângă câte trec şi câte las în urmă. Dar, mai ales, câte lucruri 
nu ştiu. E o constatare care nu-mi aduce bucurie. Aş fi putut trece cu 
vederea, cum am şi făcut, peste un volum apărut, mai întâi, la Editura 
Eubeea, Timişoara şi, apoi, online, la Editura Semănătorul, prin grija 
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iscusitului  şi neobositului editor,  prof. Nicolae N. Tomoniu, volum  pe 
care, din nebăgare de seamă, l-am ignorat. Şi poate că nu l-aş fi cunoscut 
niciodată, dacă n-ar fi venit sărbătorile de iarnă şi autorul lui nu s-ar fi gândit 
să mi-l trimită tradus în limba spaniolă  şi în versiune românească. A fost 
pentru mine mai mult decât un prilej de maximă încântare, a fost şi este un 
motiv de mare bucurie spirituală, pentru că m-a învăţat să mă cunosc mult 
mai bine, aşa cum nici un manual de psihologie nu ar fi reuşit. 
Autocunoaşterea înseamnă acceptare, înseamnă a te privi cu ochii altuia şi a 
reuşi să te recunoşti şi să te împaci cu tine însuţi.   

“Sublimul rămâne / întotdeauna /  sublim” – ne asigură  Eugen 
Dorcescu în cartea de faţă, invitându-ne pe această cale la o călătorie 
imaginară prin locuri exotice, “cu serpentine de / aer de ceaţă”, de fapt, un 
pseudo-jurnal de călătorie lirică, aşa cum numai A. E. Baconsky a scris 
nemuritorul său Remember. Fals jurnal de călătorie sau altă carte, la fel 
de fascinantă,  a aceluiaşi, Corabia lui Sebastian. 

Destul ca să ne trezească interesul maxim şi să ne aventurăm, cu toată 
fiinţa, alături de poet, pas la pas, umăr lângă umăr şi tâmplă atingând de 
tâmplă, prin pagini de o frumuseţe dureroasă, acută şi cât se poate de 
naturală, chiar dacă văzută cu ochii altuia. 

O călătorie iniţiatică, fără doar şi poate, aidoma celei a Alicei în Ţara 
Minunilor. 

Asistăm uimiţi la metamorfozarea drumului, el devine parte din fiinţa 
noastră, devine chiar Fiinţa noastră: “drumul creştea / a prins glas şi/ de la 
celălalt capăt al lui / chiar din tenerife mi-a / trimis un mesaj”. 

Realismul magic, fantast, iluzoriu se instalează confortabil, pe măsură 
ce “drumul concret devenise abstract / drumul abstract devenise concret”  
(pag. 9). 

Autorul afirmă clar că drumul – pretext şi suport – e o devenire. 
“dinspre noi cei ce suntem înspre noi cei / ce devenim călătorind” 

(p.9) – după o magică formulă care sună astfel: “încearcă să fii ceea ce vei 
deveni / iată Eu Cel ce sunt Eu singurul / care sunt / îţi ofer acum / şi pentru 
totdeauna şansa / aceasta”. 

Ceea ce e cu adevărat remarcabil şi inedit e faptul că poetul strecoară 
versete biblice din Psalmi, din Ecclesiastul, uneori chiar în limba spaniolă, 
ceea ce sporeşte farmecul şi misterul poemului. 

Pe măsură ce ne adâncim în lectură, îl însoţim cuminţi pe autor în 
încercarea lui de a deveni şi totodată în propria devenire:  “încerc să fiu ceea 
ce / voi deveni / adică mai întâi un / călător spre tenerife apoi / un sojourner 
un locuitor temporar / al tenerifei / liber în autocraţia sublimului în / 
autocraţia frumuseţii” (pag. 10). 
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Prin procedeul repetiţiei, poetul arată că şi-a însuşit îndemnul rostit de 
Cel ce se numeşte pe Sine – Cel ce Sunt, şi acum îndeplineşte porunca 
întocmai. 

Condiţia de călător, de  voyajeur şi străin în ţinuturi necunoscute, pe 
care şi-o asumă orice creştin de bună credinţă, aminteşte de condiţia  noastră 
de “călători şi străini” prin “valea de lacrimi” – deşi contextul e altul. În 
excursie, pelerinaj, călătorie, voiaj de vacanţă pornim de bunăvoie, spre 
cunoaşterea unor noi locuri, spre agreement şi odihnă recreativă, dar 
existenţa umană nu e, desigur, altceva, de la naştere încă, decât o călătorie 
lungă, cu staţii şi popasuri, uneori cu marşuri forţate şi iar răgazuri, spre 
destinaţia ultimă. 

Drumul nu poate avea decât un sens. Orice întoarcere, orice întârziere 
constituie o frână, un obstacol spre ţinta noastră. 

S-a spus că nu destinaţia, nu ţinta contează, ci însuşi drumul. Şi de 
comportamentul omului “pe cale” depinde staţiunea definitivă. 

Calea Crucii, “Via Crucis” - la Ierusalim şi în toate Bisericile creştine 
de rit oriental şi occidental – cuprinde 14 staţiuni. Însuşi Isus, iar pe urmele 
Sale, Măicuţa Preacurată, a poposit de atâtea ori înainte de răstignire, prilej 
de meditaţie pentru creştin, asupra Ierusalimului propriu. Crucea pe care a 
dus-o pe umăr – simbol al morţii şi Învierii – face parte din pedagogia 
divină, ne învaţă şi pe noi cum să ne purtăm lemnul nostru pe umăr. 

Destinaţia finală, după cum se ştie, nu e moartea, ci Învierea cea 
veşnică. 

Călători spre Tenerife, apoi locuitori temporari ai tenerifei, putem să 
ne împărtăşim cu tainele călătoriei, fiecare putem gusta bucuriile ei, aidoma 
poetului: “liber în autocraţia sublimului în / autocraţia frumuseţii”. 

Şi, până la urmă, Tenerife  poate fi pretextul de a ne regăsi, în oglinda 
celuilalt, pe noi înşine. 

Cum să nu visezi că te îndrepţi “spre marea insulă iluminată / spre 
unica insulă iluminată / spre insula mereu căutată / niciodată găsită”(pp.  
11-12). 

Există aici şi motivul “Fata Morgana” – spre care aleargă călătorii în 
deşertul fierbinte şi văd cu ochii minţii fantasma unei oaze cu apă răcoritoare 
şi limpede şi a unei frumoase care-i ademeneşte să orbecăie prin nisip în 
soarele ucigător, până cad sfârşiţi de oboseală, la fel cum ispitiţi sunt 
marinarii şi-şi găsesc mormântul în afund de ape, ascultând cântecul 
sirenelor amăgitoare. 

Locul devine un topos existenţial: “topos romantic / topos livresc / 
himeric topos / u-topic topos / spre insula / spre insularitatea / insondabilă/  



 119

ca un ochi rotitor rătăcitor / de fântână / spre insularitatea / la isla / din 
mine însumi” (pag. 12). 

Aici poetul arată, fără echivoc, că destinaţia călătoriei este nu căutarea 
comorilor sau a frumuseţilor pământeşti înşelătoare, ci descoperirea de sine. 

Există numeroase trepte ale sinelui, urcarea şi coborârea nu sunt 
tocmai line, pot avea loc prăbuşiri, alunecări, avalanşe, înălţări, poduri 
suspendate legând pământul de cer, scări orizontale şi verticale, pe care nu 
întotdeauna coboară şi urcă îngeri, există oaze, cu ape răcoroase, dar şi dune 
arzând sub tălpile bătucite de drum îndelung. 

Iată o primă escală, într-un “burg alemanic / sub umbra domului” – 
plutind fictiv “într-un / viitor real”. Este “locul de lut al veşnicei/ urne”, 
care aşteaptă “cenuşa eremitului”. 

Îl regăsim (urmărindu-l atent) pe poet printre “catedrale pinacoteci 
perspective /  alpine lacuri în / vecinătăţi înverzite” – “strivit între săgeţile / 
aprinse ale dimineţii” (pag. 13). 

Drumul însuşi e-o linie şi noi, pe muchia ei, pe urma poetului, pe 
urma eremitului, pe urma chiar a drumului spre Tenerife – “drumul alb şi 
singur şi / iluminat ca o cărare a / lunii pe mare” (pag.13). 

Amintirea paradisului pierdut pe care-l căutăm şi tânjim după el, încă 
din prima zi a călătoriei noastre terestre, un drum “în sens invers”: “căutând 
edenul / în locul unde / edenul îşi revelează / ameţitor de intens / prezenţa 
absentă”. 

O călătorie în 50 de trepte lirice. Eugen Dorcescu posedă o forţă 
extraordinară a sugestiei şi o stăpânire a mijloacelor de expresie de înaltă 
măiestrie artistică, muzicalitate şi ritm susţinut, rotunjime a discursului. Cu 
mult mai expresiv decât un pictor, el descrie cum “drumul spre tenerife / 
unduie lin şi lent şi / larg peste coline / cum se desfăşoară în ample / ocoluri 
spre zarea difuză / şi cum acolo departe / foarte departe / devoră soarele 
abia / răsărit / drumul ca un şarpe de / diamant / smulge soarele din 
pântecele / mării din / pieptul însângerat al / oceanului îşi / înfige colţii în 
trupul lui / fraged / ud încă / sângele solar ţâşneşte în / raze prelungi până 
sus / în văzduhul întunecat “ (pp. 14-15). 

Ideatic şi senzorial se aglutinează în eufonii fără cusur: 
“drumul necruţător / el întruparea cosmică a ideii / de călătorie de 

voiaj el / întruparea ideii de / undeva sau / mai curând de / niciunde / se 
satură cu sângele soarelui / cu limfa lui le absoarbe / se umple lăuntric de 
soare /  poartă substanţa solară prin / întregul său trup ireal / apoi sătul 
liniştit se reaşează / între mine şi tenerife / se aşază între mine şi / viitor / tot 
aşa de fascinant şi de / impenetrabil / cum se aşază puntea ceţoasă / de lemn 
/ ceţoasă şi tulbure fie că-i zi / fie că-i noapte” (pp. 15-16). 
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Tenerife – e aproape un cuvânt magic, un “Sesam deschide-te”, o 
poartă, o cale, ori, de ce nu, o cheie cu care putem deschide porţile 
infinitului. 

Drumul devine fiinţa însăşi a poetului, parte din celulele lui, spaţiu 
ontologic şi cosmic totodată, o fiinţă stranie, situată la limita cerului cu 
pământul. Teluric – celest, trup şi suflet, abstract şi concret totodată. O 
continuă curgere spre fiinţa din lut inundată de duh a călătorului. 

Puntea – dintr-un lemn de arin – pretextul întoarcerii, cărarea dintre 
cel ajuns la ţărm şi trecutul lui, ca-ntr-un film suprarealist populat cu fiinţe 
stranii şi tărâmuri nemaiumblate. 

Fiinţa drumului devine despotică, se impune, îşi cere drepturile, 
revendică, înlătură obstacolul-om, merge mai departe. Inserturi străine în 
engleză, franceză, spaniolă sunt aşezate strategic precum amfiladele unui 
templu, precum semnalizatoarele la margine de şosea, precum colţii albi de o 
parte şi de alta a limbii, ca avertismente ale unor grozave, iminente şi 
imprevizibile primejdii pentru cel ce se abate ori greşeşte direcţia. 

Un drum implacabil şi demn sprijinit de dangătul clopotului. 
Şi până la urmă totul este cuprins în acest drum, în acest NIMIC numit 

TOTUL: 
“drumul include / în uriaşa-i structură / mulţimea tuturor / drumurilor 

reale / mulţimea tuturor drumurilor / posibile / ba chiar / mulţimea fără 
număr a / tuturor drumurilor / imposibile / drumul spre tenerife / generează 
alte şi alte / drumuri / asimilează devoră/ alte şi alte drumuri/ ceva / orice / 
spre a exista / trebuie să genereze / spontan / o structură şi-o funcţie / 
structura drumului / din el însuşi ivită / e tot una cu funcţia / lui”  (pp. 20-
21). 

Drumul fără călător, călătorul fără drum, ei nu pot fi separaţi, 
pelerinul se integrează perfect drumului şi-l asimilează, fiind la rândul său 
asimilat: “funcţia lui e / să mă poarte în / amiaza nesfîrşită / înecată-n 
lumină / să mă poarte spre / marea oglindă / spre ocean / lacrima azurie a 
soarelui / unde / chipul meu neschimbat / chipul meu întru totul / schimbat / 
se descompune limpid şi / aseptic / dezvelind armătura nevăzută / a 
duhului” (pp. 21-22). 

Ascendenţa, sensul drumului au ca punct de pornire trupul, trec prin 
duh şi se îndreaptă spre Duhul: “de fapt acesta e / drumul / de la trup către / 
suflet / de la suflet spre / duh / şi de la duh / către Duhul” (pag. 22). 

Şi cred că în această cheie trebuie citită cartea drumul spre tenerife. 
(Am păstrat în citate grafia autorului pentru a-i respecta compoziţia, aşa cum 
a gândit-o şi conceput-o). 
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Două stări cunoaşte drumul: starea de supus, călcat în picioare, 
bătătorit, strivit, înecat în propria-i limbă cenuşie, şi starea despotică, adică 
acea stare care te mână din spate, te constrânge şi te conduce, îţi poartă paşii 
dar te şi iluminează ca să nu orbecăi în întuneric. Răstignit între stările 
drumului, omul îşi contemplă traiectul privind, de cele mai multe ori, 
înainte, uneori în urmă, alteori pe de lături. Surpriza-l aşteaptă la fiecare colţ, 
când: „coboară seara / imensa / volatila ei paraşută / albastră / acoperă 
oraşul cartierul / casa grădina” – şi altă dată, dimineaţa, când drumul e ca 
şi nou, proaspăt, respirând uşurat, umed de roua nopţii, dar la fel de 
necunoscut ca-n ziua precedentă. Şi, până la urmă, tenerife e doar pretextul; 
tenerife poate fi oriunde există oameni, chiar şi în sinea ta, de câte ori te 
porneşti în marea călătorie a întoarcerii spre înlăuntru. 

Şi tot aşa, asişti cu uimire la întrupările ideii de drum, din contingentul 
apropiat în cosmic,  din pământesc în ceresc, cu teama neistovită că într-o zi 
„pământescul mănâncă de foame cerescul” (Nichita Stănescu) -, din propriul 
orient apropiat spre nevadele sierre pe care le visezi cu ochii miciţi ca pe fata 
morgana. 

Spuneam odată că, mergând în pelerinaj la Assisi şi căutându-l pe 
Francisc, l-am găsit în mine, aşa cum îl purtasem de-acasă, pretutindeni. 
Purtăm drumul, purtăm oamenii, purtăm lucrurile şi faptele în limba de 
drum, sub paşii tropotind sau mărşăluind abia, după cum ne duce drumul, 
îndeobşte, spre revelaţia  numită cunoaştere. 

Nu, nu suntem noi deschizătorii drumului, alţii au fost dinaintea 
noastră, noi mărşăluim doar pe urmele lor, uneori prin apa lăsată de 
scobitura talpei în zloata de-afară. Şi toate aceste urme par certitudini pe 
zăpada lăsată de Yeti (fiecare caută un Yeti al său) – ne cuibărim tălpile-n 
ea, mustesc, creştem, ne înălţăm în zăpada topită, cu o şchioapă, cu încă una, 
iată, de-un stânjen. 

Drumul înseamnă un început, o promisiune. Drumul, calea, înscrise în  
adâncul fiinţei, în codul genetic al fiecăruia dintre noi, este partea aceea de 
concret a abstractului, totul în fire presupune un drum conţinut în fiinţă, 
degeaba vrem să ne-ascundem, să-l ocolim, drumul se continuă în noi, prin 
noi şi dincolo de noi înşine. 

Poetul se confundă (se confruntă?) cu eremitul, trec unul în celălalt, 
rămân unul. 

Drumul cuprinde întreaga fiinţă, cu trup, suflet şi duh: „întruparea 
imediată / recentă / a ideii de drum care / la rându-i este / emanaţia 
recuperată intelectual / a marelui drum esenţial / arhetipal a / DRUMULUI  
dromos  pe care / umblă la nesfârşit nu / doar trupul ci şi / sufletul şi de 
asemenea / duhul / umblă triada acesta / ce-i însăşi fiinţa ce-i însăşi / 
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făptura / alungată căzută / omul este vietatea ce şi-a / ratat şansa / drumul 
aşadar / el camino”  (pp. 32-33). 

„această însorită cronică / a eternităţii” – cum numeşte autorul cartea 
drumul spre tenerife – este un poem amplu, poem fluviu despre fiinţă, un 
poem aproape senzual, citindu-l, simţi atingerea mătăsoasă a degetelor 
mirării de-a fi, de la abstract la concret, într-o prefacere continuă, o invazie 
de sentimente catifelându-ţi obrazul, pieptul şi pântecul, fluturi multicolori 
se desprind din toţi porii, gândurile îşi iau zborul şi ele spre zenit, ori spre 
nadir, întâlnesc ziduri, le escaladează, se-ntorc, o iau de la capăt cu bătăi de 
aripi de fluturi în viscere, în priviri şi pe suflet. 

El camino –  este o stare în care intri sfios, lăsându-te pradă. 
Un poem născător de poeme. O stare de graţie.  
Drumul. Dincolo de contingent, de mărunţişuri cotidiene, azurul din 

ochii persoanei dorite, inimile reverberând, rezonând în aceeaşi sfântă, de 
taină, selenară lumină. 

De unde vine şi unde se-ntreaptă? 
„Ce-ţi pasă? / De unde veneau? / De undeva, de aproape. / Unde se 

duceau? / Parcă poţi să ştii / încotro te duci?” (Denis Diderot – Jacques 
Fatalistul). 
 Paşii te poartă. 
 Lumina te poartă. 
 Limba de ţărână  te poartă. 
 Ochii te-ndreaptă. 
 Inima te conduce. 
 Gândurile te însoţesc şi uneori o iau înainte. 
 Un înger trece grăbit şi te ia sfielnic de mână. 

Un drum e un martor discret al multor întâmplări. A văzut atât de 
multe fapte petrecute zi şi noapte, încât a devenit foarte înţelept. 

Nu lipsit de evenimente naturale, pe care autorul le exprimă în chip 
oximoronic, axiomatic, antonimic: 

„a fost izbit de o violentă / furtună el vendaval  de / botezul 
incomensurabil al / unui uragan al / unui potop / de potopul ce-a pus / capăt 
începutului / şi a pus un început / capătului / scoţând drumul din / neant din 
increat din / abis / scoţându-l  curat nou / pur neatins / drumul / în sfârşit / 
drumul spre ceea ce numeam / real ireal...” (pag. 34). 

Strania entropie a luminii, strania dedublare a poetului, devenit 
eremitul, sporesc misterul: „oboseala nepăsarea / mi-a mărturisit / şi-a 
mărturisit sieşi eremitul / apelând parcă la / propria-mi voce / îmi probează 
/ că m-am desprins de lutul de / nimicurile lumii că am / decolat că mă aflu 
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în zbor / j’ai trouve enfin / vers le terme de mes jours / j’ai trouvé le lieu où / 
je pourrais vivre / où je voudrais mourir”  (pag. 35). 

Se pare că fiecare om are un loc anume unde doreşte să moară, unde 
moartea devine dulce, suportabilă, parte din fiinţă, devine „surioara moarte”  
- aşa cum o numea Sfântul Francisc de Assisi – Sărăcuţul – Il Poverello. 

Drumul înseamnă şi evadare, fugă, exod, îndepărtare, dar şi apropiere. 
Te îndepărtezi de ceva ca să te apropii de altceva; veşnica mişcare, dinamica 
vieţii, ascensiunea, prăbuşirea, un alt început, o cale nouă deschisă, drumul 
spre sine, singurul drum cert, regăsirea şi începutul,  inevitabil, al agoniei. 

Între maica-pământ şi cerul-Tată, omul se răstigneşte-n Cuvânt: „de 
altfel lutul / marea mamă / n-a fost niciodată / punctul meu de sprijin / 
oricând şi oriunde / refugiul meu stânca / mea cetatea mea / întărită / a fost 
văzduhul cerul / a fost mereu Tatăl / de altfel lumea aceasta / mi-a stat 
necontenit în / cale mi-a mascat / drumul / cu zarva ei trivială / cu 
vulgaritatea indecenţa / cu duhoarea cu promiscuităţile / şi devălmăşiile ei / 
dar iată că / la plinirile vremii / braţul  de-azur al / Tatălui m-a smuls din  / 
insalubra confuzie /  mi-a pus drumul sub / paşi / mi-a pus paşii pe drum / 
mi-a aşezat dinainte / distanţa lumina timpul / şi spaţiul / mi-a revelat / 
drumul / singurul drum / regăsitul meu / drum / drumul spre tenerife” (pp. 
35-37).  

Drumul către cunoaştere (re)cunoaştere a divinităţii, aidoma drumului 
spre Emaus, spre Damasc, scânteia orbirii, motivul, pretextul, reconsiderarea 
comportamentului, convertirea definitivă: „drumul spre ce / a mai rămas din 
/ eden” – vis fericit / prezent în subconştient în / memorie / drumul / axul de 
astăzi / al lumii”. 

Infinite nuanţe se desprind din radiografierea acestui drum iniţiatic 
spre sine, spre alţii, spre Dumnezeu: „drumul spre emaus / drumul spre 
damasc / drumul spre tenerife / vai mie / bătrân şi uscat / eremit / ce mic / ce 
lumesc / ce nevrednic / ce unic / ce neînsemnat / ce trupesc / ce departe / ce 
zadarnic / ce tragic / ce singur / sunt Doamne / nenorocitul de mine / 
fericitul de mine” (pag. 39). 

Din  când în când, pe alocuri, un cântec, taie drumul – un cântec – 
cum altfel? decât de călătorie, pretext pentru o amintire din copilărie, un cânt 
asemănător unei balade, unei doine a călătorului veşnic: „veşnic pe drum/ 
asta ni-i soarta / veşnic pe drum / căutând un castel” – cântă menestrelul. Nu, 
drumul nu e pustiu, numai călătorul se simte precum un eremit, e chiar un 
pustnic obosit în mijlocul mulţimii: „lume multă / multilingvism / varietate 
vertiginoasă de / culturi şi de / chipuri / alături turnuri porţi şi / ferestre cu 
grilaje metalice / dantelăria în soare / a primăriei / în colţ bătrâna de / anul 
trecut aceeaşi / bătrână / cerşetoare probabil / doar că între timp a / primit 
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un cărucior din / care contemplă / lumea din juru-i / şi ea / şi femeia aceasta 
/ are un drum / şi aidoma ei fiecare / ins din furnicarul / străzii / al pieţei / 
are un drum” (pp. 42-43). Toate acestea par secvenţele unui film neorealist. 

De fapt, lumea nu e altceva decît o aglomerare, o încrengătură uriaşă 
de drumuri: „drumuri drumeaguri cărări / nenumărate şerpuite drepte / 
meandrice / drumuri şi drumuri / construind / în spaţiul neantului / structura 
/ eşafodajul de rezistenţă / substanţa / marelui drum / aşa cum îl văd şi-l 
percep şi-l / pricep eu acum / ale drumului pe care / l-am numit / cât de 
vizionar / mi-a fost cu putinţă / drumnul spre tenerife” (pp. 43-44). 

În acest lung şi veritabil solilocviu –  „monolog în Babilion” –, 
drumul înseamnă, pentru poet, o primisiune solemnă, o speranţă, o chemare, 
o invitaţie, o viitoare primire: „Tu / Însuţi mi-ai spus că / dacă Te chem dacă 
/ mă las cu totul în / seama şi-n grija Ta dacă / mă las altfel spus mântuit / 
voi fi primit şi eu / nevrednicul / fie şi ultimul din / şirul de umbre ce vin şi / 
iar vin / cu pietriş cu nisip / cu cenuşă în oase şi-n gură / voi fi primit şi eu 
în /cubul divin al / Ierusalimului Ceresc / eu / cel ce mă îndoiesc de / 
propria mea existenţă eu / care / drept să spun / am uitat că exist” (pp. 45). 

Întrebări fără răspuns, tăceri, acceptări, gânduri: „de ce inaccesibil? / 
întreb / şi iată m-a cuprins / drept răspuns / o mare tăcere / şi iată m-a 
năpădit o / linişte mare / şi o mare încredere şi / o deplină / încredinţare / 
când m-am desprins din / acronie / când am eliberat timpul / şi spaţiul / 
drumul spre tenerife / se profila / tandru dur chemător / suprasensibil / din 
zare în zare / am reluat aşadar / calea agoniei calea / exodului / purtând pe 
umeri / vechea mea traistă / putrezită de / ploi / incinerată de / soare / 
vechea mea traistă de / drumeţie / plină cu frunze din pomul / vieţii / plină 
cu viaţă / plină cu moarte / plină cu ierburi amare” (pp. 46-47). 

Drumul ce nu e începutul sfîrşitului, agonia, ultimul drum, ci 
„enigma... parabola / zilelor tale din / urmă”: „drumul spre tenerife / e 
drumul / adică mişcarea eului / în sfârşit conştientă de / sine de propriul / 
mister de/ tenebrosul-i traseu / monocentric / adică eul ce s-a / descoperit în 
/ sfârşit / în eterna sa ascensiune / edenică / adică mizeria nesfîrşită / a 
trupului / incapabil să călătorească / spre propriul duh / adică istoria luptei 
/ dintre carne şi duh”(pp. 47-48). 

Ceea ce se remarcă în poemul-fluviu drumul spre tenerife – este 
bogăţia de nuanţe, bogăţia de imagini aproape sonore, splendoarea 
metaforică şi aglutinarea eufoniilor, muzicalitatea perfectă şi ritmul alert, 
fără pauze moarte din versuri. Cu cât îl citeşti mai mult, cu atât descoperi noi 
sensuri, o semantică aparte, întorsături şi inversiuni de vers după o tehnică 
proprie, sinonimia expresiilor şi repetiţia cu o puternică forţă de sugestie, 
pentru a sublinia o idee. E un poem pictural de o frumuseţe crudă, răpitoare, 
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dureroasă, acută şi totodată imperioasă: „e minunat să trăieşti în / lumea 
creată / e oribil să-ţi / închipui lumea / în afara creaţiei / drumul spre 
tenerife / este enigma este parabola / zilelor tale din / urmă / a vremii tale / 
din urmă în / toată întinderea ei / câtă întindere? how / long? până când? / 
plecăm aşadar în / etapa finală / a drumului spre / tenerife / iată pun 
piciorul pe / cea dintâi treaptă / a scării ce duce la / aeronavă / pun piciorul 
/pe prima treaptă/ a cerului”(pag. 50)                                                         

Şi drumul înapoi, în timp, e un drum, e o cunoaştere numită amintire. 
Întâlnirea (re)întâlnirea cu tine însuţi sub chipul bătrânului scrib, 

emblematicul anonim, care consemnează istoria lumii, „alter-ego halucinant 
şi / himeric” – pornitul la drum împreună, doi oameni într-unul, purtaţi doar 
de aceleaşi două picioare, simultaneitatea mişcărilor lor şi consecvenţa 
gândurilor: „un prag imaginar / către care eremitul bătrânul / eremit / a 
pornit liniştit împreună cu / mine în / timp ce oaspeţii / hanului încă 
dormeau / a pornit am pornit a înaintat / am înaintat / pe drumul liber 
pustiu / curăţit de îngerii / leneşi ai / soarelui / a pornit am pornit către 
soare / iar eu / l-am urmărit iar el/  m-a urmărit din / priviri îndelung / până 
ce soarele ne-a / pus o mantie de / flăcări pe / umeri / până ce ne-a luat cu / 
sine încet duios / proteguitor precum / Tatăl / până ce ne-a luat şi / ne-a dus 
/ incinerându-ne / gradual lin / moleculă cu moleculă / în crematoriul fără / 
capăt al/ drumului spre / tenerife” (pp. 52-54). 

Câteva adevăruri ce nu mai au nevoie de explicaţii, se revelează în 
următoarele versuri: „mă uit în ochii / fiinţei uamne / citesc în / adâncimile 
lor / imensa disperare / a urii / citesc / imensa ură ce / stă la rădăcina / 
iubirii / descifrez / imensa iubire / ce justifică / sacrificiul de / sine / al 
propriului sine / al sinelui altora /descifrez / imensul sacrificiu / de a trăi în 
/ zadar / într-o viaţă / zadarnică / într-o lume / zadarnică” (pp. 54-55). 

Drumul pe pământ, pe zăpadă, pe „mişcătoarele cărări de ape” – ca să 
folosim o sintagmă arhicunoscută –, drumul pe aripi, drumul pe aer, drumul 
pe spinarea orizontului, drumul pe chica vântului şi pe pletele ninsorii. 
Drumul ca entitate, drumul înscris în destinul fiecăruia. 

Eşti înhămat la drum, drumul te ţine de hăţuri. El are două laturi, ca 
orice linie dreaptă: stânga, dreapta, începutul, capătul, dimensiunile lui, 
altele pentru fiecare om în parte, cine să le măsoare cu exactitate? 

Şi Cristofor Columb a fost un căutător, un călător, de fapt, un 
aventurier neobosit şi un descoperitor. Alţii au descoperit ţinuturile din 
adâncuri şi alţii au spintecat văzduhul să-i afle măruntaiele. Şi până la urmă, 
cu toţii avem câte un meleag pe care-l explorăm şi unde dorim să ajungem, 
fie că e insula fericirii, tenerife, sau cum s-o fi chemând, fie că e oaza din 
mijlocul deşertului lumii acesteia. 



 126

Ne îndreptăm spre acest land, cu senzaţia că aceasta este destinaţia 
noastră dintotdeauna. Şi poate că şi este. Pământul însuşi e un uriaş cimitir 
de drumuri încrucişate, o schelărie colosală cu mii şi mii de artere, cu 
multiple articulaţii şi ramificaţii, precum  sistemul nervos central străbătut de 
sute şi sute de vene şi vinişoare. 

Drumuri vii şi drumuri moarte, părăsite de oameni şi vieţuitoare, 
drumuri ale nimănui, drumuri virgine şi drumuri ale tuturor. Cine să pună 
vamă pe drumuri? Chiar dacă există vămi omeneşti, absurde, locuri interzise, 
drumuri închise, păsările, vieţuitoarele  ştiu să-şi facă loc, tot le străbat, fără 
să întrebe pe nimeni, străfulgerând cu aripile lor aerul de deasupra, ori ţărâna 
afânată de dedesubt, ori cucerind măruntaiele oceanului. 

De undeva spre altundeva – iată substanţa, iată trupul drumului, nu de 
undeva spre acelaşi undeva, decât dacă ne-ntoarcem, după ce am străbătut 
acel „altundeva” – spaţiul necunoscut al cunoaşterii. 

Drumul. De unde începe şi unde sfârşeşte? Orice sfârşit are un început 
în el, orice început are şi-un sfârşit. Un parcurs rotund şi întreg ca o lecţie 
despre cerc. Ca o lecţie despre vectori. Ca o lecţie despre viaţă. 

Nici o viaţă n-ar fi întreagă fără naştere, fără moarte. 
Nici o moarte n-ar fi întreagă, fără viaţă. 
Zorii sunt tocmai buni de călătorie după o noapte adâncă. Dimineaţa 

pleacă orice călător la drum. 
Calcă pe sufletul drumului la fel cum ar călca pe duhul pământului. Îi 

aude şoapta şi geamătul. Îi simte palpitul şi zvâcnetul sub picioare.  
Un anume conţinut ideatic se desprinde din poemul fluviu. Tenerife – 

destinaţie ideală, aproape utopică, existentă totuşi, cu un standard ridicat, cu 
oferte tentante, ispititoare, luxuriante, inaccesibile, dar această destinaţie 
aproape imposibil de atins omului de rând, insulă ce se vinde scump celor 
avizi de opulenţă, în mod paradoxal se oferă doar omului despuiat de ambiţii 
deşarte, care nu mai aleargă după vânt. Ea constituie o probă morală, o piatră 
de încercare, un bilet de trecere pentru Paradis. Tenerife – Insula Paradisului 
s-ar putea chema, unde poţi intra lepădat de păcate şi de ispite, trecut prin 
ritualuri de abluţiune pentru a dobândi accesul liber la ea. 

Oricum, drumul până acolo e fascinant şi merită încercată această 
tentantă călătorie. 

Drumul – experienţă personală din care ieşi schimbat, îmbunătăţit, 
iluminat asupra persoanei tale. 

Şi chiar dacă drumeţul are senzaţia uneori că mărşăluieşte în gol, el 
totuşi înaintează şi se apropie de destinaţie. Chiar şi popasul constituie un 
punct câştigat, un punct de sprijin, un reper, o barieră ridicată, o inerţie 
învinsă. Ca experienţă de viaţă, drumul spre tenerife este mai mult decât 
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orice altceva încercat până atunci, chiar şi decât scrierea sub inspiraţie a unor 
hexametri perfecţi: „hexametrii ce scandau / într-adevăr / pulsaţia mării în / 
scoici în pescăruşi în cer / în nisipuri / dar drumul spre / tenerife / e mai 
mult decât / marea / mai mult decât ziua / de platină / mai mult decât / 
vechile mele amintiri / clasiciste / proaspăt imprevizibil / drumul / drumul 
spre tenerife / nu seamănă cu / nimic din ce am / învăţat din / ce am 
cunoscut / nu seamănă cu / nici unul din drumurile / spre mări hexametri / 
peisaje livreşti sau / reale / nu seamănă cu nici o cale / spre ce-i / cât de cât 
şi / cu orice chip / în afara eului / nu seamănă cu / nici o cărare / spre 
alteritate / drumul spre tenerife / e-alteritatea însăşi / adică / identitatea cea 
/ mai profundă / cea mai adevărată / cea care / deşi a ta / străină ţi-a fost / 
străină îţi / este şi / probabil / cât timp vei fi viu / la fel de străină / îţi va 
rămâne” (pp.70-72). 

Eugen Dorcescu, eliberat de constrângerile ortografiei, ale tuturor 
semnelor de punctuaţie, ale convenienţelor, pentru a se mişca liber în spaţiul 
său liric, operează cu arhetipuri, cu simboluri, şi mă refer aici la simbolistica 
drumului, la drumul care devine tot una cu cel care-l calcă: „drumul / 
generat / aidoma a tot ce există / de Tatăl / drumul asexuat / îi aparţine doar 
/ călătorului / se aşterne sub / tălpile lui / îl poartă / de la viaţă la / moarte / 
de la moarte la / viaţă / fiindcă el / drumul / drumul spre tenerife / nu-i 
nimic / altceva / decât desprinderea / decât fuga / de ferocitatea / marii zeiţe 
/ nu-i nimic altceva /  decât fuga de / ferocitatea maternă / nu-i nimic / 
altceva / decât fuga şi / disperarea ce-o / însoţeşte” (pp.73-75). 

Şi aici este evident reflexul unui complex oedipian, care-şi face 
simţită prezenţa. 

Poemul are şi un topos special, un ton de poveste, autorul relatează, 
istoriseşte, face o cronică, el ia locul băsmuitorului, povestaşului sfătos care-
şi derulează istoria cu o artă înnăscută, ne poartă pe tărâmuri exotice, ştiute 
şi neştiute, uneori prin spaţii mirifice: „am umblat şi-am / tot umblat prin / 
păduri pe câmpii şi / coline / m-am confesat eremitului ca şi / cum mi-aş fi 
mărturisit / mie însumi / dimineaţa / lângă aburul lent al / cafelei / am 
colindat pe ţărmul / mării al / diverselor râuri / sohodol ibru jaleş isar / al 
unor lacuri / schliersee văliug bodensee / am străbătut / ţinuturi pietroase / 
uscate sau / dimpotrivă mlăştinoase / am rătăcit prin / peisaje mirifice ori / 
indiferente / am urcat dealuri şi / munţi / am coborât în / văi şi prăpăstii / ce 
căutam oare / umblând atâta şi cu / atâta înverşunare? / ţin minte vorbele / 
unui înţelept / toată nenorocirea omului / vine de-acolo / că nu ştie sau / nu 
vrea să stea / pe loc / cel ce sporeşte-n ştiinţă / sporeşte-n durere” (pp.75-
76). 
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Cine-l fugăreşte pe om, cine-l hăituieşte mai mult decât propriul său 
destin, îndeobşte? 

Interesant de remarcat că autorul aşază  locurile natale  lângă 
ţinututuri îndepărtate din lume, locuri mirifice aproape fabuloase,  punând 
semnul egal în frumuseţe între râurile, lacurile, ţinuturile pietroase pe care 
le-a străbătut de-a lungul anilor în peregrinările sale. Ba chiar, aş putea 
spune că leagănul natal e un loc neasemuit, şi în toate călătoriile sale, omul 
caută frumuseţea dintâi pe care a văzut-o când a deschis ochii spre viaţă. Pe 
el îl caută omul cu înverşunare în toate colţurile lumii. Căutarea este 
apanajul omului şi de rezultatul ei depinde uneori fericirea sau nefericirea. 
Întocmai ca-n basmele româneşti, ceea ce caută eroul se află sub propriii lui 
ochi şi degeaba colindă lumea, fiindcă fericirea lui se află ACASĂ. Aici 
intervin iarăşi cuvintele Ecclesiastului, sau ceva din tonul poetului seamănă 
cu cel al înţeleptului din Cartea lui Solomon, ori al unor profeţi, care-şi 
relatează propriile experienţe mistice şi revelaţiile avute. 

Răspunsul căutărilor sale (deşi el îl ştia de mult) -  i-l dă un 
interlocutor nevăzut: căutăm doar ce ştim c-am avut şi am pierdut din 
neglijenţa noastră, ori datorită căderii originare a protopărinţilor noştri, şi 
umblăm toată viaţa după Hiberboreea, amintirea acelui loc unde am fost 
fericiţi, dobândirea acelui lucru care ne-a făcut să ne simţim bine: 

„tot ce ştiu / a continuat el / tot ce ştii şi tu / foarte bine / e că noi / am 
pierdut cu / toţii ceva ori / am fost undeva / şi n-am uitat / ce-am avut / şi n-
am uitat că / am fost în / locul acela / am uitat doar / unde se află / ceea ce 
am / pierdut / de aceea ne / găsim mereu  în / exod / de aceea batem / 
drumuri şi / drumuri / de aceea străbatem / acum / drumul spre tenerife” 
(pp. 76-77). 

Ceea ce iarăşi trebuie remarcat este faptul că toate micropoemele care 
alcătuiesc acest uriaş fluviu de poezie se termină cu acest emblematic vers: 
„drumul spre tenerife” – cu alte cuvinte – toate duc într-acolo, spre acest 
drum iniţiatic al omului în căutarea lui înşuşi. 

Din când în când ritmul este întrerupt de inserţia unor cântece în vers 
clasic, toate legate de ideea de călătorie, dar care par aşezate acolo anume de 
altcineva, pentru a lămuri unele neclarităţi. De fapt, este accentuarea ideii de 
exod, de drum, de pelerinaj în care suntem angrenaţi, fie că vrem, fie că nu, 
cu toţii. 

Uneori, aceste cântece iau formă de sonet, cum e şi acest cântec de 
călătorie  de la paginile 78 - 79: 

„îmi vin în minte-acele clipe toate / de parcă le-am trăit abia mai ieri 
/ treceau pe drum alaiuri sau tăceri / curgeau în albii râuri argintate / 
albaştri munţi arome adieri / cărări pădurea punţi improvizate / scoteam din 
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cărţi dulceţi şi mângâieri / scoteam din grai şirag de nestemate / nu ezitau 
strămoşii să-şi arate / în noi cei mici duhovnice averi / acum? dezmăţ 
demenţă spolieri / elita-n zdrenţe pegra în palate // ce viaţă-n duh ai mai 
putea să ceri / acestei omeniri ecervelate?” 

De multe ori poetul este însoţit de un interlocutor nevăzut, eremitul – 
un alter-ego, pretext pentru el de a-şi formula şi limpezi gândurile în lungi 
colocvii-solilocvii cu această umbră însoţitoare. 

E ciudat că autorul vorbeşte, despre această conştiinţă a sa, la 
persoana a III-a singular, de parcă ar fi o persoană reală, ceea ce sporeşte şi 
misterul şi stranietatea acestei călătorii iniţiatice. 

Şi bucuria anticipată a împlinirii călătoriei este evidentă, fiind 
echivalentă cu împlinirea misiunii primite la naştere, ori încă de când a fost 
conceput. 

Ea duce la împăcare cu sine. Şi omul azvârle peste umăr potcoava 
ruginită găsită pe drum şi, aidoma bătrânului eremit, „târăşte / cu sine la / 
lumină / cadavrul coşmarului / târăşte cu sine / piatra de moară / a tuturor 
viselor / negre prin care-a trecut / târăşte cu sine / coşmarul nocturn / 
coşmarul diurn / se târăşte pe sine / ca pe-o strivitoare povară / pe drumul 
limpede / măturat în / zori / de aceiaşi îngeri / leneşi calmi şi / romantici / ai 
soarelui / se târăşte pe sine / mereu mai departe / în zarea incertă / punct 
imobil / punct mobil / pe drumul limpede / spre tenerife”  (pp. 82-83). 

 
Dar toate acestea au rămas în urmă, pentru că se apropie de destinaţia 

propusă, spre lumina de sine pentru care a pornit în această lungă călătorie. 
„drumul luminează / însă din sine / pare o cale lactee / terestră / pare 

o cale lactee / semiterestră / semicelestă / pe care umbrele noastre / se-
amestecă printre / umbrele lunii” (pag. 84). 

Bucuria, triumful atingerii destinaţiei, echivalentă cu aceea a 
alergătorului purtător de făclie, care a aprins lumina olimpică. Aici 
heruvimii „veghează cu / fâlfâietoare săbii de / flacără / edenul lăuntric / şi 
peisajul la fel / se retrage din existenţă / obiectele se volatizează-n / jurul 
meu / la fel şi propriii / demoni şi / propriile amintiri / şi propriile / gânduri 
/ aleargă vin din urmă / dar nu mă ajung /  fiindcă tot / ce nu iei în seamă / 
dispare / eu nu iau în seamă / eu nu mai / iau în seamă / nimic / eu merg 
spre tenerife” (pp. 85-86). 

Aici îl va aştepta pe alergător cununa de palmier destinată 
învingătorilor: „eu merg / spre acel palmier înflorit / spre acel palmier / 
calcinat / spre acel / călugăr de piatră vulcanică / de piatră neagră / 
străjuind imensitatea oceanului / spre acel / el fraile* înspăimântător şi / 
magnific / eu merg pe drumul / spre tenerife / spre ambiguitatea / metafizicei 
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/ insule /spre poeticitatea / ei emblematică suprasensibilă / primordială / şi 
îndată ce-am înţeles / acest lucru / o mare nepăsare o / mare fericire / m-au 
cuprins / o mare / eliberare o / mare uitare / o retrezire şi-o reînviere / 
asemenea / morţii”. 

_____  
*(călugărul (sp.), numele unei stânci vulcanice, de o stranie 

frumuseţe, situată pe ţărmul înalt şi abrupt, în vestul extrem al insulei) (pp. 
86-87). 

 
Un vechi cântec de călătorie -  răsare auroral, cu frumuseţea lui de o 

limpiditate aproape ireală:  
„floarea florilor de-ai fi / tainic te-mpresoară / soarta florilor de-o zi / 

florilor de-o vară / ierburile-au năpădit / scară / trepte / uşă / floare cu 
parfum / mâhnit / floare de brânduşă / lângă paltinii trufaşi / ancoraţi în 
stele / zâna / primilor mei paşi / strânge / pietricele / pasărea uitării / grea / 
trece şi tresare / floarea sângelui să-ţi bea // floare / se-nserare” (pp. 88-
89). 

Şi starea de mirifică poezie se naşte din frumuseţea, din durerea şi 
fiorul acestui peisaj aproape oniric, dureros de frumos, de nesuportat: „în 
paradis / în amurg / pe ţărm lângă oceanul / ce-amestecă şi macerează / în 
trupu-i lichid / sare şi / soare / din venele astrului / curg / şi coboară-n / 
adânc / dâre de sânge / şerpuitoare / liniştea-i / aidoma apei / străvezie şi 
grea / palmierii se / subţiază în / briză visează / nenumăratele flori / 
bouganvillea / dau frumuseţii / intensităţi ce nu / se pot cu nici un chip / 
îndura / încât fiinţa / primind crunt şi în plin / lancea / sublimului  se /  
pierde se sfâşie-n sine se / rupe de / sine se regăseşte-n / esenţe se / 
rememorează / stau pe ţărm / pe plaja neagră / înecată în flori / în palmieri 
şi / în valuri / stau pe playa jardin / în timp ce soarele / lunecă-n vid / 
decapitat răvăşit / stau şi simt cum / vântul din larg mă / prinde în laţ / mă 
sugrumă / mă risipeşte-n negre nisipuri / şi iarăşi mă strânge / şi iarăşi / mă 
frânge / soarele / aruncă o ultimă privire / o ultimă rază sângerie / spre 
ţărm ca şi cum / m-a zărit / stau pe ţărm / şiroind de / apă de soare / 
renăscut din / mister / regăsit în mister / învelit în / al soareluzi / sânge”  
(pp. 90-93). 

Şi din toate frumuseţile „n-a rămas decât drumul / ca o punte peste / 
adâncuri lichide / n-au mai rămas decât / drumul şi / eremitul / care-şi 
continuă / călătoria / el însuşi strop de ploaie / printre stropii de / ploaie”  
(pag. 96). 

Epilogul e cât se poate de edificator: ţinutul utopic numit tenerife  - 
nu e decât „pumnul lui Dumnezeu / strângând laolaltă / ţinând împreună // 
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infernul şi / paradisul // drum de întoarcere? / nu există drum / de întoarcere 
/ din tenerife” (pp. 99-100). 

Asemenea structuri de expresivitate şi reprezentare lirică dau oglinda 
în care se reflectă , fidel, sufletul omenesc. 

 
 
Ajun de Crăciun – 2010 
 
 
Semănătorul, 25 decembrie 2010; Agero, Stuttgart, 1 ianuarie 2011; Sferaonline, 

16 ianuarie 2011; O carte pe zi, 4 februarie 2011 
    

 
 AL. FLORIN ŢENE:  ÎNŢELEPCIUNEA CA REFLECŢIE 
CONTROLATĂ  ÎN POEZIA LUI EUGEN DORCESCU 

 
Eseist, critic, istoric literar şi nu în ultimul rând poet, Eugen Dorcescu 

în volumul de poeme “Poemele bătrânului“, (bilingv, română-spaniolă, în 
traducerea autorului şi a Rosei Lentini), apărut la Editura Semănătorul, 
2010, ridică reflecţia lucidă la rangul de evocare ducând efectul liric la un 
reflex psihologic. Relatarea poetului, aflat sub mantia gogoliană a 
bătrânului, este o operaţie chirurgicală pe sufletul viu: “cadavrele încă vii 
erau pline,/ din creştet până-n tălpi, / cu viermi lungi de/ sudoare”. 
Întâmplările au o formă superior tragică, întrucât sunt trăite gustând ”în 
singurătate, acronia/ obligat, totuşi, prin pârghia/ necruţătoare a gravitaţiei, / 
să rămână fixat într-un loc, într-un topos, în spaţiul/ de care nu-l mai leagă 
nimic,/ în afara repulsiei“. 

Eugen Dorcescu este un poet gnomic şi esoteric, un histrion fantast 
care se simte foarte bine în sihăstria sa. Poetul hălăduieşte prin “timpul- 
criminal nevăzut,/ adânc împlântat/ în inima spaţiului, adânc/ împlântat în 
trupul bătrânului”. Bătrânul fiind Poetul, înţeleptul în vrajbă cu destinul său, 
cu timpul şi spaţiul. O întreagă filozofie stăpâneşte imaginaţia poetului şi-n 
decorul halucinant al periplului său timpul îl colindă “prin coşmaruri/ ca o 
hienă“. În coşmarurile sale bătrânul poet trece printr-o confuzie simbolică, 
prefigurată în imagini ale decrepitudinii, dând la iveală nostalgia discretă a 
purificării: ”nici un moment, n-a/ părăsit masa de ceaţă şi fum/ a lui 
Thanatos “, nici atunci “când primăvara nu-i altceva decât o/ invazie 
subterană de/ viermi”. 

Spiritul însetat de transcendenţă caută dizolvarea în elementar, sinteza 
fastuoasă a contradicţiilor, fiindcă poetul are: ”o singură sărbătoare, un/ 
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cântec ce leagă trup, / suflet şi cosmos, un/ imn adresat solidarităţii astrale,/ 
eliberarea durerii, luminii, / o sărbătoare ce începe cu/ tine şi se-ncheie cu / 
tine“. 

Prezentul volum îşi trage seva dintr-o filozofie sceptică, adâncă şi 
incurabilă despre viaţă şi moarte, maximalizând aparenţa prin confruntarea 
ei cu absolutul. Întâlnirea bătrânului cu tinerii, practic, este o oglindire a 
propriei tinereţi. Toate iubirile sale, marea, lumina, culorile, femeia, sunt 
sensul înalt al lucrurilor întrevăzut în eternitatea nimicului. 

Volumul este o alegorie a disoluţiei omului în contextul eternităţii 
universului, este o mirare în faţa propriei vieţi, sfâşiată în luminiscenţe 
apoteotice, în “statutul său ontologic“  al spiritului. Spre sfârşit bătrânul 
“simte boarea unei noi/ înţelegeri, / presimte / vâltoarea, zborul / extazul-
încă incert-al/ acelei „cognitio Dei/ experimantalis”. 

Apocalipsa spiritului e o formă de sacrificiu al lucidităţii, o jertfă a 
cunoaşterii. 

De o mare sensibilitate sunt scenele încărcate de mister, umplute de 
substanţa vitală, prin care trece un fior ca firul nevăzut al vieţii. 

Eugen Dorcescu e unul dintre puţinii poeţi din literatura noastră 
contemporană cu vibraţie metafizică adevărată, aflat mereu în disputa dintre 
trăire şi cunoaştere. 

 
Cluj, 18 ianuarie 2011; Semănătorul, 19 ianuarie 2011 
Luceafărul românesc, 1, 28 ianuarie 2011 

 
 
 
MARCEL TURCU: TRANSCENDENŢA  DEVIATĂ*  
 

În cele ce urmează, încercăm un modest comentariu critic asupra 
volumului de poezii, intitulat  Moartea tatălui  al scriitorului Eugen 
Dorcescu, apărut la Editura Marineasa – 2005 – Timişoara. Tema, ca şi titlul 
au generalitatea lor şi, deci, pot irupe de oriunde şi oricând, cu forţe egale. 
Cu o prefaţă sensibil-analitică, a lui Ion Arieşanu, volumul imprimă şi se 
imprimă în şapte trepte distincte, de la acel amor-fati (îndeplinit) al tatălui, 
până la problematicile prime şi secunde ale fiului – treapta a şaptea, inserată 
angoasei existenţiale continui. Treptele se duc şi revin ciclic, eul complex şi 
unitar trebuind să intre prin faţă în cerc şi din interior să parcurgă 
circumferinţa (v. şi afirmaţia filosofului creştin contemporan A. Scrima, 
privitoare la dinamica spiritului creator). 
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Conjuncţia moarte-viaţă  
 
Prima dintre categoriile existenţial-metafizice fiind naşterea şi 

moartea, “fiul şi tatăl surâzând “ca zefirul, în fosta-ne casă”  (p. 27) –  tatăl 
locuind acum în două locuri deodată, spaţiul rămânând în transluciditate şi 
purgare, “locatarul“ din “interior” fiind  obligat a rămâne “perplex,” 
conştient şi inconştient, totdeodată. Freud numea relaţia tată-fiu complex 
nuclear, cu regretul psihanalistului privind moartea tatălui, declinat în 
lucrarea “Interpretarea viselor“. Se vede că moartea, ca şi viaţa, iniţiale şi 
iniţiate, sunt fundamental trăite, de vreme ce poetul, de astă dată, ne spune, 
flagrant, “că tatal nu poate fi recuperat prin senzaţii” (p. 25). Apoi, inducând 
pantema metafizică, fiul decriptează totuşi procesul unei morţi “calme“, 
versurile sugerând, atingând o clipă limită : staza ei finală –  astfel apare 
pentru prima dată în volum acea privire fixă, care încearcă să-şi ordoneze 
granulaţia. 

 
Omul paradoxal 
 
Omul empiric şi paradoxal, de la antici, la Pascal şi Bachelard, suportă 

în volum încă o valenţă a paradoxului: intruziunea raţionamentului care “ştie 
să nege“. Tatăl e aici atât în empirie cât şi în “harul” morţii. Părintele este 
încărcat empiric şi transcendental,  care rezistă, trăieşte şi moare exemplar 
prin forţa negaţiei successive. La ED totul e “subţire” iniţial, prin 
metamorfozare obţinându-se cristalitatea. Acestea nu sunt doar versuri de 
linie, ci acolade epistemice, care încearcă să tempereze atât plăcile 
continentale (tatăl de ieri şi de azi), cât şi pe fiu – mult mai aproape de 
spaţiile  transcendentale! Fiul, de câteva ori, tatăl,  şi aproape niciodată el 
însuşi, poate doar să posede “privirea de aici şi de dincolo“ (v. şi Plotin , cu 
al său “frumos care se retrage în privire“). Moartea, ca şi viata, este “telurică 
şi expansivă“ (p 28), ambele categorii fiind traversate de către fiu, prin 
spiritual, sau  ca tată multiplu, postulat de scriitura şi de natura lui derivate. 
Observăm cum perplexităţile şi paradoxul devin “tari”, “puternice”, pentru 
fiul “zefiral”- capilar. Treapta I ne deschide, aşadar, seriile transcendentale 
viitoare. 

 
“Lacrima”-vector întors 
 
“Casa-craniu” cuprinsă în vers (p.30) dezvoltă lacrima în calitatea ei 

de vehicol material de acces. (Kafka, într-o misivă către tatăl său, la 1919, îi 
reproşa acestuia “răceala” şi suferinţa – rictus schopenhaurian, ceea ce nu e 
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cazul în volumul de faţă!). Casa-craniu precum şi “inexistenţa in praesentia” 
sunt în volumul lui ED cavele de umbra din jurul ideii (v. şi Mallarmé). 
Ajungem astfel în situaţia de a fi necesar să adnotăm eului segmentat, 
trunchiat, organic al fiului – harul ca viziune şi credinţă. ED se relevă a fi şi 
un vizionar al tăcerii orfice, delfice sau creştine. Sunt aici încorporate şi 
componentele morţii imnice, părinteşti, precum şi traseul scrierii de sine, 
care devin eseu (v. Foucault). 

Refacerea vindicativă a eului are densitate şi gravitate, nefiind departe 
astfel de Ecclesiast, Horaţiu etc. …sau de Sfinţii Părinţi! 

 
Ermetismul cuplului generic 
 
De fapt, cu intelectualul şi omul de spirit, şi al spiritului, Eugen 

Dorcescu, nu suntem departe de nimic! Totul poate fi invocat sau revocat, 
dar echilibrul ideilor şi metafora arhetipală sunt “legităţile” fundamentale ale 
acestei structuri lirice, carte şi poet deopotrivă. Moartea tatălui consemnează 
“ruperea de nivel-ontologic” (Eliade), realizată de autor prin imanenţa 
discursului său liric. ED iese prin grandoarea şi gravitatea textului din  
“somnul ermetic al tatălui“ (p.36),  dar şi al fiului. Soluţia o găsim în 
insomnia vizionară a poetului, cât şi în “clivajul“ său discret-metafizic. 
Perplexităţii îi corespunde, de aceea, racursiul, grafica internă foarte sigură, 
grafică ce poate răni  pe un lector inadecvat. Divinul consistă în “secţiunea 
de aur“ (p. 38), diafragama preţioasă dintre moarte şi viaţă: e multă 
metamorfoză, chiar alchimie, aici, în această figură serpentinată, ce nu 
aparţine doar retoricii medievale, ci şi unui punct Gordian al imaginarului 
poetic. În această privinţă, spiritul se aşază unde “ trebuie“ (v. Sf. Pavel şi 
Augustin). Deosebim la ED o formă ciudată, dar nu absconsă, de “protest”: 
poetul în exerciţiul său spiritual îşi construieşte rugăciunea de unul singur, 
faţă în faţă cu Deus Otiosus. În acest fel tatăl devine Tatăl, Creatorul 
Generic, iar poetul îşi domină “cosmosul” său. Dar, în amontele volumului, 
crusta devine grea; depunerile sunt prudente. În treptele III, IV şi chiar V – 
casa onirică devine “criptă” (p.43), adică esenţă încifrată, viaţă eliberată şi 
semnificată. Până acum şi până aici, ni se dezvoltă traseul auroral: zefir, 
cale, casă, memorie, criptă! Ce mare e Existenţa, Doamne, şi ce puternic 
Eşti, poate fi în acest punct, boltită sacral, vocea oricărui cititor care până 
acum a “tăcut “. 

 
Serafismul planat 
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Dacă părinţii nu se văd, fiul îi “vede”, adaptându-se “curţii pustii” 
chiar fără Îngerul călăuzitor. Sau “ dacă Îngerul ar fi om” – glosează suveran 
U. Eco în “Kant şi ornitorincul”. ED păstrează asupra şi deasupra poemelor 
un serafism planat, fără ca angelităţile exprese să-i fie uzuale. În volumul 
său sui-generis, ED ştie, vrea şi poate să realizeze kenoza, trecând singur pe 
sub enigmă şi durere. Nu poate însă să “viseze oglinzi”, ceea ce i-ar repugna 
şi marelui Borges ! Dacă le-ar visa, ar obţine vidul! 

“Oricum, sferturile le duc mai uşor”, ne spune direct, profesorul şi 
eseistul Daniel C. Dennet în “Tipuri mentale”. 

 
Eul creator recuperează 
 
Poemul nu dizolvă nimic: el îşi asumă! Celelalte trepte (ale iniţierii în 

poezie, Dumnezeu  şi moarte, adică-viaţă) închid un destin somatic şi 
deschid abisul (care e în noi – din nou-Augustin). Deci fiul de azi are 
capacitatea să întregească sfera: “aspiraţia fiului e să devină sferă“ – 
Origene! În Epilog (p.76) spiritul “tulbure” iluminează chipul fervent al 
tatălui, iar volumul acesta ori alte volume, în sinele lor, vor fi şi mai acide, 
dar se vor reaprinde mereu, chiar dacă: “diferenţierea duce la singurătate“ 
(Jung - Arhetipurile!). Versuri paideumnice, cum spuneam, cu irizări de 
psalm. Fără a fi eminamente doctrinar sau –  şi mai mult – dogmatic în 
fluxul său liric, ED – posedând vigoarea modernilor, care clasicizează 
esenţial şi creştin, alături de zeul şi omul mereu regeneraţi, ritualizându-şi 
într-o crispare de fond eul propriu – Eugen Dorcescu / îl reluăm nomotetic / 
- este mai aproape de Rilke decât de Hugo. Metafora sa fluentă fiind una 
destinală: nu se retrage din faţa destinului, odihnindu-se în destin precum 
adevărul! (v. şi Heidegger-Parmenide –Hum. 2001). ED pare a ne sugera că 
Logosul întrerupt sau secţionat se reface, arareori, dar sigur, fulgerător şi 
puternic, căci destinul ne fulgeră – nu moartea şi nici Cartea! Dacă n-ar crea 
precum o face, Eugen ar fi pe cale să devină androsfinx! Dar la poetul nostru 
himera scrisului se regrupează monolitic! 

 
____________ 
*Eugen Dorcescu, Moartea tatălui, Editura Marineasa, Timişoara, 2010. 
 
 
Timişoara, 20 iulie 2010 
Agero, Stuttgart, 4 august 2010; O carte pe zi, 3 decembrie 2010. 
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                                                          * 
 
PERIMETRUL NOCTURN AL LIMITEI 
                                                         
/puncte de vedere pe marginea noului volum de poezii  
al lui Eugen Dorcescu - Elegiile de la Bad Hofgastein - 
Ed. Mirton, Timişoara, 2010 / 
 

1 Lirism escatologic 
 

   Prezenţă sobră, cele 28 de elegii ficţionează între: grafica lirică severă; regretul 
optim  esenţial; proiecţia spiritului într-un cosmos grav, adică – între elegie, linos /Grecia 
antică: incantaţie lirică a breslei ţesătorilor/ şi threne: cântece funebre, pe un fond de ly-   
ra, precum cele invocate de poetul Athenaios/. 

   Dar, în text, rezonanţa psalmică generală are menirea( mistului ) de a armoniza 
“epica”  vieţii şi a morţii, încorporate – arhetipal – în părinţi .  

   E prezent principiul escatologic (egiptean) KA – acel “ dublu “ al eteratului: v. 
mama,  afectuos dispărută. Volumul se detaliază în tonusul restrictiv al misterelor orfice . 

   Dintru început, cele enunţate mai sus rezidă în categorii de referenţă, precum “ 
absenţa -care induce- frustrarea”, p. 13. Se moare acolo, ”spre sud, spre 
Achenpromenade, către râul cu arome de cimbru şi mentă “/, unde ajunge-protejat- trupul 
mamei /. 

   Se moare sugestiv, întru materie celestă. Textul reface (parcă) drumul 
primejdios al  mătăsii pe un bun segment de existenţă. 

   Destinul omului e convergent cu “desprinderea de…“,  precum în elegia a opta 
a lui  Rilke / v. Elegiile duineze/ : 
               
            Cine ne-a răsucit astfel încât, 
            Orice-am face, ne aflăm mereu în postura – 
            Celui care pleacă …”   
 
 Muntele retras în vazduh, e – deopotrivă – “carne si duh“ /p. 15.  Se parcurge, nu prima, 
ci a doua evanescenţă - “spre mai sus”- cum se întâmplă cu fenomenul –metafizic- al 
“ieşirii din ascundere”/ Heidegger – atunci cand şi acolo unde Eugen Dorcescu    
gândeşte, în  linie directă, metafizica ! 
 

 2 Eternitatea indusă şi “macerată” în poeme  
     
Poetul îşi construieşte absolutul, chiar dacă acesta “există”- din lut: viată; duh: spirit; 
cerul adamic: zeu (cenzurat). 
În aceste condiţii, eternitatea este-evident- trinitară.  Cititorul are astfel imaginea des- 
chisă a drumului învolburat al Crucii “pe sub apă”, ceea ce pare a fi o rugă adresată 
zeului “retras”- deus otiosus. Iată-l deci – pe om – a fi “Dumnezeul neaşezat“, 
recunoscându-l aici, fireşte, pe Nietzsche.  Neaşezat- “până la râu si dincolo de râu”/10,       
vers ce păstrează consistenţa “mamei infinite “, de aici ori din zona mediană; de unde 
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   -măcar- nu mai putem fi “ izgoniţi” ! / Jankielevich : Paradoxul moralei /. 
   Fiind vorba de sfera liminală, de angelitate, întregul volum e un joc al îngerilor obsti- 
   naţi, cărora, poetul le impune, uneori, un deplin “statu quo”, pentru a-i tempera o clipă: 
   “ Într-un timp sideral, plouă pieziş”/ p 25. 
 

3 Tipuri şi moduri ale Ascensiunii 
     
   serpentine; arcul; scalaritatea : 
         “ vorbeşte de frunzele nucului,         “ Cu doi ani înainte să moară, mama  
             ce ne zburau împrejur         sau     a locuit la noi peste 
              îmbrumate “/21                             iarnă “/ 31 
 
    E. Dorcescu – acel criptograf al “ faliilor metafizice “/ v. p. 19/  - arborează o prudenţă  
    scalară, prin care, noi, toţi, acceptăm limita !  Aici, moartea/ mortificarea şi apoi “refa- 
    cerea strategică“ nu sunt revoltă, ci penitenţă (lirică), psalmodiată în fiecare vers, cu  
    smerenie… Acesta e  “omul empiric şi transcendental “, de la B. Pascal la R. Caillois, 
    “mişcat“ ; descentrat, finalmente !... 
    
   4  Comunicarea cu treptele iniţierii 

 
    Precum viaţa, moartea – şi ea- se învaţă – ne spune, ceremonios, Eliade. 
    În textul lui Eugen Dorcescu, verb în prim plan nu există şi – poate – nici acel vis verbi   
    al lui Augustin, ci doar vocabule transparente, dar nu difuze, şi asta e tot serafism, tot  
    rugăciune, subscrisă fenomenologic, turnată într-un versant liric expresionist, maniera 
    în care “curge” mai tot florilegiul elegiac al poetului.: 
     
           “Acestea au fost – către mine –  
             ultimele mamei cuvinte. “/22 
 
   De la “falii” la halou, nu se ajunge ! Nu! la “ prăbuşirea fiinţei sensibile “/ 20, ci – doar 
– la o plecare; desprindere; trecere medulară, “pe sub grotele ude, împreună cu luna”/ 46. 
    
   Însă prin întregul volum străbate Personalitatea Mana: “sinele umilit” /Jung/ ce conduce  
   Fluidul liric de la apetenţă la asceză şi – “asceza purifică imaginaţia“/ St. Bernard- în  
   vreme ce “existenţa decrează “ / R Caillois. 
 
   Dacă poetul şi-a rezervat cel puţin două epiloguri în paginile finale, încercăm să contu- 
   răm acum şi – epilogul cititorului ! 
 
   Prin urmare, volumul acesta e mult mai  liber “decât “Moartea tatălui”, apărut in 2005,  
   la Editura timişoreană Marineasa, ambele însă fiind legate prin “agonia“ lor activă, 
   factuală ( agone- gr. înaintare, fapt !), de-asemeni aceleaşi  fiind contaminate de un calm         
   furibund. 
   În sine, poemele recente, ca “epistole către morţii în viaţă“/23, îşi ţintuiesc semenii în  
   tăcerea lor fundamentală, aceştia fiind confruntaţi cu moartea plurală, stadială. Aceste  
   “epistole” se raportează prudent la o anumită “viclenie a istoriei”, în care, “plouă mai       
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mereu şi … zadarnic” /25. 
Lirismul “tacit“, fidel rugăciunii esenţiale, pe traseul : viaţă-moarte- Dumnezeu –  
dezvoltă, pe planul expresiei, metafora arterială, programatic, initiaţică dinspre eul uman 
spre Samasara (id est egipteanul Ka), conturând o călătorie arhetipală, aproape alchimică, 
de la “biserica mamei”/27 la cosmosul  ”relativizat“, levitaţia apărând astfel 
în demersul cultural-antropologic al textului. 
 
Fie şi  “o moarte de mătase” /37/, firul ideatic e suficient de rezistent şi de strălucit, 
pentru a sintetiza în felul acesta, “drumul mamei, tatălui, fiului”/ 45, prin degresiunea 
substanţei imateriale …În onoarea Samsarei, pledează şi jubilaţia unor “fotografii” ale 
celor de “acasă” (şi nu prea !), iconarii volumului, adevărate “ fulgere în vid“, totul ca un 
joc (specular) de oglinzi, fie ele şi ale unor îngeri  irascibili. 
 
Poem, elegii şi volum omogen corelat, materie lirică (abstractă), developată în spectrul: 
deus otiosus-deus in corpore. Între timp şi întru loc se moare şi se scrie simultan, cu o 
smerenie albă, subtilă. Poetul, în fond, îşi corelează totul, într-o statuie virtuală, de bronz 
sau, mai degrabă de ”mătase”, în care, noi, cititorii nostalgici ai soclului, îl recunoastem 
pe poet ! 
Eugen Dorcescu, prin fiecare exegeza de-a sa ori volum de poezie publicat, abia poate 
singur percepe cât de mult îşi dilată orbitele ! 
 
“Nu există poezie pură, ci o sete veşnică de poezie“ / Paul Hazard- Criza conştiinţei 
europene - Humanitas, 2007. 
 
 
Timişoara, 11 ianuarie 2011  
  
     
         
IULIAN CHIVU: EUGEN DORCESCU ŞI TENTAŢIA 
FRUCTULUI INTERZIS 
 
 

Cu volumul său de poezii apărut în 2010, Elegiile de la Bad 
Hofgastein, publicat la Editura Mirton din Timişoara, Eugen Dorcescu şi-a 
pus semnătura, începând din 1972 (Pax magna, Ed. Cartea Românească), pe 
37 de volume (unele în mai multe ediţii) şi pe alte câteva volume de 
traduceri -  rod al unei activităţi literare bogate, dublate de o alta nu mai 
putin remarcabilă, respectiv cea de cercetător ştiinţific principal al Filialei 
din Timişoara a Academiei Române. Originar din Târgu-Jiu, stabilit la 
Timişoara după absolvirea studiilor universitare, încununate mai apoi cu o 
teză de doctorat (Structura  lingvistică a metaforei în poezia română 
modernă), poetul atrage atenţia unor specialişti ai genului ca Mircea Zaciu, 
Marian Papahagi, Marian Popa şi este prezent în pagini de dicţionare sau de 
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istorie literară. Membru al Uniunii Scriitorilor din 1976, colaborează la cele 
mai reprezentative reviste literare din ţară şi în multe altele din afară. 
Vorbind numai despre parcursul liric al lui Eugen Dorcescu, putem spune că 
încă din Culegătorul de alge (Ed. Facla, Timişoara, 1985) poetul se anunţă 
discret ca a fi ispitit de teme majore ale fiind-ului şi esenţei umane. Lucrurile 
acestea se vor confirma o dată cu Psalmii în versuri (Ed. Excelsior, 
Timişoara, 1993), dar mai ales cu Omul de cenuşă (Ed. Augusta, Timişoara, 
2002) şi cu Omul din oglindă (Editura on-line Semănătorul, Bucureşti, 
2009), în care tragicul ineluctabil al „bătrânului” se reia  dintr-o altă 
perspectivă în Biblice (Ed. Marineasa, Timişoara, 2003), din care reamintim 
poezia În tăcere: „N-a fost cu neputinţă. N-a fost greu./ Aseară am vorbit cu 
Dumnezeu./ La fel de clar, de simplu, de senin,/ Cum ai tăifăsui cu un 
vecin.../ E drept că El tăcea./ Sau, mai curând,/ Iradia în fiecare gând,/ În 
fiecare şoaptă şi impuls,/ În fiecare zbatere de puls./ Doar eu grăiam. Şi iată 
că, treptat,/ Discursul în tăcere s-a mutat,/ Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel,/ 
Tăcerea era drumul către El./ Aşa-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis,/ Aşa-I 
vorbeam: Abis lângă abis”, iar nota de pe coperta a IV-a, semnată de Valeriu 
Anania, fiind suficientă pentru unii să-l alinieze pe Eugen Dorcescu unor 
poeţi de genul lui Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Ioan Alexandru etc. 
Însă într-un interviu, consemnat de Constantin Buiciuc (Luceafărul 
Românesc, 21 sept. 2008, Banat), poetul ţine să precizeze :„Eu, ca autor care 
ştie ce scrie, spun că poezia mea nu este, pur şi simplu, religioasă (ce comod 
ar fi!), spre a nu zice că, de fapt, nu este deloc religioasă. Ar putea fi, 
eventual, definită drept mistică, adică întemeiată pe o trăire directă, 
nemediată de ritual, a misterului”.  

Şi în volumul Elegiile de la Bad Hofgastein, Dorcescu rămâne sub 
mirajul fiinţei, pe care o cercetează liric din perspectivă filosofică, fără a se 
îndepărta de trăirile mistice şi observă, precum Johannes Volkelt (Estetica 
tragicului, Ed. Univers, Buc.,1978), că, de fapt, omul este singura făptură 
din univers care are conştiinţa efemerităţii sale. Elegiile lui Dorcescu au fost, 
pe drept cuvânt, apreciate a fi un mare poem al fiinţei, un prilej de reflecţie, 
de disecţie raţional-afectivă a unei culpabilităţi transparente, distorsionate în 
ecouri şi reverberaţii: „mama s-a trezit, pentru/ o fărâmă de timp,/ şi-a-
nceput/să mă cheme./ M-a strigat, cu glas mare,/ pe nume./M-a strigat, de pe 
pragul, de pe/ culmea aceea,/ dintre lume şi/ lume./ Apoi a recăzut/ în muta 
ei agonie/ şi ne-a părăsit fără a primi/ vreun răspuns”. Îmi amintesc, fără să 
vreau, ce spunea  cel pentru care libertatea  înseamnă a-ţi asuma ceea ce n-ai 
creat, Jean-Paul Sartre (Existenţă şi adevăr, Ed. Polirom, Iaşi,2000): Fiinţa i 
se dăruieşte întreagă Pentru-Sinelui ca sine, ceea ce vrea să spună că 
iluminarea, în loc să risipească întunericul Fiinţei, îl iluminează ca 
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întuneric (p.117), or lucrul acesta este evident în Elegiile lui Dorcescu, 
fiindcă nu are decât să accepte ineluctabilul. „Aceasta-i cheia fericirii:/ să 
ştii/ a întâmpina/ cu-ncredinţarea şi/ inocenţa/ unui prunc de o zi/ tot ce 
binevoieşte/ a-ţi da/ - că-s suferinţe,/ că-s bucurii –/ Cel ce a fost,/ Cel ce e,/ 
Cel ce, de-a pururi,/ va fi”. Şi de aici ne reamintim ceea ce Ecclesiastul 
avertiza: Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, 
umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru 
toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată (11.9), observaţie pe care o 
detaliază Abelard în Etica lui, când vorbeşte despre păcatele spirituale şi 
cele trupeşti (hoc est, ex delectatione quam habet in carne, quaedam appetit, 
quae tamen judicio rationis refugit, vel appetenda censet*). Numai că 
reverberaţia Fiinţei în Spirit este dată, precum  în Fenomenologia lui Hegel, 
ca  libertate absolută, unde Spiritul este  conştiinţă de sine care înţelege că în 
certitudinea de sine stă esenţa. De data aceasta, esenţa se retrage în  duioasă 
filiaţie, cu frânturi de gând: „ Cu doi ani înainte/ să moară,/ mama a locuit la/ 
noi peste iarnă/ şi-am dus-o acasă/ în primăvară.”  Sau: „În urmă c-un an,/ 
mama se pregătea/ să traverseze/ râul morţii/ prin vad,/ înspre noua, 
invizibila-i/ casă./ Între ziua de-atunci / şi ziua de-acum,/ e numai 
această/cognitio mortis experimentalis”. Neîndoielnic, poetul se situează 
undeva deasupra  trăirii suficiente, în mai mult decât suficient (meer dan 
genoeg), poate chiar în preamultul simţirii (te weel), de aceea el trăieşte tot 
atâta dramă câtă cunoştinţă, după cum a spus şi Ecclesiastul. Reflecţia se 
şlefuieşte în timp şi în paralel cu trăirea: „Absenţa e-o prezenţă negativă,/ E-
un gol, o aşteptare, o latenţă./ E moarte şi viaţă, deopotrivă –/ Chiar Domnul, 
pentru simţuri, e-o absenţă”, se spune într-un Prolog. Versul atinge 
asertotica filosofică după care absenţa devine un anumit fel de „praesentia” 
în care îşi dau mâna deopotrivă moartea şi viaţa, iar Dumnezeu nu cade sub 
simţuri (ceea ce este revelaţie nu este simţ, după cum materia nu este spirit, 
judecând după antroposofia lui Rudolf Steiner). Poetul, într-un context 
dureros de concret („Tatăl a murit o/ singură dată./ Mama moare în fiecare 
zi”), constată o neputinţă transcendentală: „dacă mamei aş dori/ să-i trimit o 
scrisoare?/ Cum aş întocmi-o în/ idiomul acela, pe care/ nu-l pot vorbi nici 
viii,/ nici morţii.../”, o imposibilă trecere de prag, ca să folosim un termen ce 
ţine predilect de etnologie, pentru că între cele două lumi orice comunicare 
este imposibilă în afara unui sentiment numinos, în afara ritului şi dincolo de 
mistică. Rememorările, aproape animiste, sunt emoţionante, ca de pildă locul 
din perete, sanctificat de fotografia mamei: „e un loc unde-a stat,/ decenii în 
şir,/ Vechea fotografie./ Astăzi,/ din locul acela/ pustiu,/ se deschid/ nevăzute 
tuneluri de/ vid,/ către marele/ vid./ Casa-i pustie, livada-i/ pustie,/ existenţa-
i inexistentă,/ pustie./ Din tot ce a/ fost,/ numai vidul/ acela,/ din zidul/ de 
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nord,/ numai el nu/ acceptă să piară,/ numai el nu renunţă/ să fie”, precum în 
Duhovniceasca lui Tudor Arghezi. Între lamentaţie şi reflexie, ambele într-
un registru liric grav, Eugen Dorcescu atinge profunzimi umane şi 
sentimentale încărcate de semnificaţii ridicând poezia lirică, după ierarhia lui 
Hölderlin**, la rangul de metaforă a unor concepţii ideale, a unor frământări 
necontenite ale efemerului şi trece dinspre infinitatea particulară spre cea 
generală. Această trecere i-a fost prilejuită poetului de aceeaşi reflexivitate a 
fiinţei (sinteză misterioasă dintre viaţă şi moarte) pe care o produce 
conştientizarea vremelniciei asupra sensibilităţilor subtile, într-o dramă a 
existenţei: „ În adâncul ascuns,/ sub iluzoria lume a/ slavei deşarte,/ Fiinţa-i 
sinteza de nepătruns/ dintre viaţă şi moarte./ Şi astfél,/ şi astfél,/ şi astfél,/ 
făptura-şi continuă/drama”. Într-un liminal firesc al filiaţiei, poetul, simultan  
ce „Eu nu-ncetez a/ fi viu./ Mama nu-ncetează/ să moară”, îşi urmează maica 
cu simţirea dincolo de contingent: „Ascultând cum, în/ noaptea de dincolo,/ 
duhul ei călătorea,/ cum lupta,/ spre-a ieşi/ din samsara”. Iar dacă la nivelul 
conştiinţei, în filosofia lui Sartre, se poate depăşi existenţialul nu către fiinţă 
(atinsă de o pasivitate compensatoare), ci către sensul ei, în registrul liric, 
Dorcescu, într-o nestăvilită tentaţie a fructului interzis, atinge culmi în care 
fiinţa nu mai poate fi causa sui:„ Mă întreb iar şi/ iar:/ În ce chip poţi 
plânge,/ cum poţi a deplânge/ pe cel care pleacă/ din propriu-ţi/sânge?”  
După toate acestea, înfrânt în cuvânt, dar adâncit în gând, oscilez între o 
concluzie a lui Hölderlin (lipsa semnificaţiei este marea noastră suferinţă) şi 
cuvântul Ecclesiastului despre eterna temă a deşertăciunii deşertăciunilor.  

 
 
 
Note: 
*Din desfătarea pe care o obţine prin trup, spiritul doreşte tocmai ceea ce se 

retrage din calea judecăţii raţionale, socotind că trebuie să dorească tocmai asta. 
** „Poezia lirică, aparent ideală, este naivă prin semnificaţia ei. Ea este o 

continuă metaforă a unui unic sentiment. Poezia epică, aparent naivă, este eroică prin 
semnificaţia ei. Poezia tragică, aparent eroică, este ideală prin semnificaţia ei. Ea este 
metafora unei concepţii ideale”(Pagini teoretice, ed. II-a, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003, 
p.  80). 

 
Agero, Stuttgart, 24 februarie 2011 
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ILINCA ILIAN: CAMINOS DE LA MISTICA 
 

Siguiendo un rico filón de la poesía rumana, la poesía mística, cuyos 
hitos más importantes en el siglo XX son Tudor Arghezi (en una parte de su 
producción) e Ioan Alexandru (plenariamente), Eugen Dorcescu deja 
constancia de la vigencia en la actualidad de una poesía concebida como 
camino interior, de acendramiento sensual previo, espera de la revelación y 
aspiración a la unión espiritual extática. Son las etapas de la vía unitiva 
clásica, se podría decir, y de ser vista así, la poesía de Eugen Dorcescu no 
representaría más que un eco tras siglos de los arrojados buceos en las 
noches oscuras del alma o de las aéreas-serenas ascensiones al son de una 
música extremada, con su clímax oximorónico en una muerte que da vida. 
Entre el camino espiritual clásico y el actual, emprendido por el poeta de 
Timisoara, los siglos han venido interponiendo una diferencia radical, que 
Dorcescu llama, en un lúcido ensayo intitulado ”La poesía místico-religiosa. 
Estructura e interpretación”, la emergencia del paganismo primario, 
manifestado por idolatría y demencia, que expulsan a sabiendas el espíritu 
y establecen su morada en la nada. Es el reino de lo cantitativo, la rebelión 
proletaria del sensualismo, la gerencia infatuada de la razón que, considera 
el poeta, más que vigilar, no hace sino conservar una clase dañina y 
absurda de sueño. Para Dorcescu, por supuesto, no se trata de hacer 
marcha atrás, de negar in corpore el conocimiento sensible y racional, sino 
simplemente de restaurar la verdadera jerarquía materia – alma – espíritu, 
con sus correspondencias  epistemológicas conocimiento sensual – 
intuición – revelación. Los actos más anodinos, las contingencias bellas o 
tristes de la vida, un viaje, unos paisajes o unas caras serán así rescatados 
de su inanidad deprimente. ”Lo ideal sería que, en la poesía, el alma y el 
espíritu se den juntos, claro, absorbiendo también, en su dinámica, lo 
sensual en tanto peldaño de conocimiento sensible (no intuitivo, no 
revelado)”, dice Dorcescu. Porque, afirma él de nuevo, así como se puede 
escribir para deleitarse y tomar apuntes sobre la (in)existencia de arroyos, 
nubes, situaciones y emociones, también es posible escribir para englobar 
en sí, y en el propio texto, el vacío que está detrás de lo que los sentidos 
ofrecen y, oscuramente, también existe la posibilidad de atravesar este 
vacío en la plenitud de la revelación. Está demás decir que el primer tipo de 
poesía está por completo ausente de su producción, y que sus reiterados 
asedios ontológico tienen que ver con los dos tipos superiores: una poesía 
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en que la angustia, consustancial al alma despierta, atestigua el 
acercamiento al Ser, una poesía que confiesa la inminencia de la revelación 
para el ser humano. Subrayamos: inminencia de la revelación, porque la 
espiritualización es siempre en potencia; consustancialidad del alma y de la 
angustia, porque sólo ésta se manifiesta y es en acto. La poesía de Dorcescu 
es poesía mística en una época post-existencialista, porque si bien confía de 
que el hombre es ”ser para la redención”, el poeta sabe que esta confianza 
proviene de un ”ser para la muerte”.  

 
La opinión de Tenerife. El vuelo de İcaro, Tenerife, Spania, 28 martie 2009. 
     

 
 
 
 
CÂTEVA OPINII*: 
 
1. (Eugen Dorcescu este) „un poet al cetăţii reale şi imaginare, cea imaginată 
de arhitectura visului“. 
   (Cornel Ungureanu, 1984)  
 
2. „Poezia lui Eugen Dorcescu este inepuizabilă ca adâncime a semnificaţiei, 
elaborată atent, cumpănind orice element pentru realizarea unei arhitecturi 
care nu este tentată de spectaculosul facil, ci are sobrietatea şi discreţia unei 
construcţii durabile”; ...”ca în cazul oricărei creaţii artistice care întemeiază 
sensuri profunde, avem convingerea că timpul lucrează în favoarea operei lui 
Eugen Dorcescu”. 
                              (Felicia Moşoianu, 1985; 1990) 
 
 
3. “Procesul de subiectivizare a poeziei, personalizarea lirismului, evidente 
pe parcursul volumelor, se îmbină cu demersul de arhitecturare a spaţiului 
imaginar, într-o conciliere de impulsuri şi o compenetraţie de stări antitetice. 
Ordinea plastică a lumii este astfel încorporată într-un flus heraclitean, 
atitudinea interogativă în faţa existenţei dobândind calitatea de viguroasă şi 
originală experienţă a profunzimii » 
                                 (Felicia Giurgiu, 1988) 
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4. « Înţelegem, din cele spuse, că Eugen Dorcescu este o voce originală, 
cultivând un personal postmodernism. Cuvântul nu-mi place, căci 
prefixoidul lui miroase a epigonie. Aş prefera aici infrarealismul lui Ion 
Barbu...Dar ochii pătrunzători ai lui Eugen se aburesc în faţa paginii albe, pe 
care el îşi aşterne trupul fremătând ». 
                                 (Paul Miclău, 1988) 
 
5. „Modern printr-o sensibilitate lucid strunită, prin puterea de iscodire 
înnoitoare a lumii, prin prospeţimea şi vigoarea asociativă a imaginilor 
inedite, Eugen Dorcescu rămâne, din fericire, un clasic prin expresie, prin 
cultură, prin opţiunile sale prozodice, prin bucuria versului « cu sunet scump 
de zare aleasă ». Îl aşez, fără să preget, în preajma lui Ion Pillat şi Al. 
Philippide. « Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea » — iată un vers 
eminescian care defineşte, exact şi strâns, arta poetică a lui Eugen Dorcescu“. 
    (Gheorghe I. Tohăneanu, 1993) 
   
6. „Dinspre parnasianism — prin filieră barbiană — spre o poezie a 
implicării reflexive cu accente hermetice şi expresioniste a evoluat Eugen 
Dorcescu, poet cu apetit teoretic, nereceptat cum se cuvine, probabil din 
pricina aparenţelor de calofilie rece şi de plutire în abstract ale dicţiunii. O 
evoluţie lentă, în trepte, mai mult prin acumulări de nuanţe decât prin înnoiri 
şi renunţări radicale, de aceea greu sesizabilă la o lectură parţială...“  
   (Laurenţiu Ulici, 1988, 1995)  
 
 
 
7. „Poet insuficient comentat la justa sa valoare, Eugen Dorcescu a scris, cu 
o admirabilă constanţă stilistică, poeme aerate şi picturale, sensibile şi 
sugestive, începând cu Pax magna (1972), Desen în galben (1978), 
Arhitectura visului (1982), pentru ca volumele următoare 
(Culegătorul de alge, 1985 ; Epistole, 1990; Psalmii în versuri, 1993 ; 
Cronică, 1993) să aducă o înăsprire a tonului surprinzătoare. Poezia lui 
Eugen Dorcescu a câştigat în profunzime şi o tonalitate de psalm se face 
simţită acum. Recenta apariţie a unei culegeri cu titlul Abaddon întăreşte 
impresia că autorul e radical altul.Un Eugen Dorcescu mai lipsit de 
calofilie, mai puţin armonios, o voce matură, care avertizează şi 
vituperează cu ceva din vigoarea profeţilor din Biblie“. 
     (Adrian Popescu, 1996)  
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8. „Eugen Dorcescu este unul dintre poeţii români care a dat oraşului cea 
mai teribilă mască a descompunerii, o adevărată metaforă a contopirii 
coşmarului şi infernului, o gheenă — loc al morţii spirituale definitive, din 
care cineva (poetul ? lectorul ? cine ?) încearcă să se salveze. Eugen 
Dorcescu este un mare poet religios şi un autentic scriitor tradiţionalist...” 
                                                                    * 
“...farmecul indicibil al liricii lui Eugen Dorcescu. Aliaj subtil, inextricabil  între  senzaţie 
şi spirit, între  trăire şi reverie,  între profan şi sacru”.  
    (Adriana Iliescu, 1998)  
 
 
9. „Eugen Dorcescu — ultimul psalmist al mileniului al doilea“. 
                  (Ion Pachia Tatomirescu, 2000)  
 
10. „De pildă: câtă lume îşi dă seama că Eugen Dorcescu e unul din marii 
noştri poeţi contemporani... ?“  
 
    (Virgil Nemoianu, 2001) 
11. „Gândul greu. Acesta este Eugen Dorcescu: gândul greu”. 
                                          (Marcel Turcu, 2005) 
 
12.  „EUGEN DORCESCU (Timişoara, 1942) es una de las voces más 
representativas   de la actual poesía rumana...Su poesía tiene un fuerte acento 
religioso-metafisico y existencial”. 
(ABC, Madrid, supl. „ABC Cultural”, 13 nov. 2010. Selección y 
coordinación de Amalia Iglesias Serna) 
 
 
 
______ 
*Trimiterile complete se pot găsi la finele volumului antologic Omul de cenuşă, 2002, 
secţiunea Referinţe critice. 
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ANEXE  (Câteva mărturii ale autorului) 
 
 
 
 
Scurt interviu cu poetul EUGEN DORCESCU 
 
 

Poezia religioasă din Moartea tatălui (Editura 
Marineasa, Timişoara, 2005) se iveşte sub raza 
înţelepciunii filosofice? 

 
E.D. : S-a tot vorbit, şi se tot vorbeşte, despre poezia mea 
religioasă. Există, e drept, şi câţiva comentatori (cei mai 
importanţi), care nuanţează afirmaţia, ba chiar unii  neagă, fără 
echivoc, o atare încadrare. Eu, ca autor care ştie ce scrie, spun că 
poezia mea nu este, pur şi simplu, religioasă (ce comod ar fi!), 
spre a nu zice că, de fapt, nu este deloc religioasă. Ar putea fi, 
eventual, definită drept mistică, adică întemeiată pe o trăire 
directă, nemediată de ritual, a misterului. Încă de la debut, am 
scris, ca şi acum, o poezie de factură spirituală, ce asimilează şi 
interpretează liric într-o astfel de perspectivă, non-imanentă, 
experienţele existenţei. Tema ei, constantă, obsesivă, este fiinţa. 
În aceste împrejurări, trebuia să mă apropii de fundamente, adică 
de filozofie, de religie, de trăirile mistice. Pe de altă parte, confuzia 
dintre religios şi mistic este curentă, în aşa-zisele noastre abordări 
hermeneutice, fapt ce generează o sumedenie de erori. Fiindcă, 
se ştie, orice analiză, orice încadrare, orice disociere trebuie să 
pornească de la o definire corectă a termenilor. Este ce am 
încercat să fac într-un eseu, publicat, iniţial, chiar în „Banat” – 
Poezia mistico-religioasă. Structură şi interpretare. Cât despre 
Moartea tatălui, volumul, în întregul său, reprezintă, să zicem, o 
sinteză între cunoaşterea sensibilă, cea intuitivă (străjuită de 
angoasă) şi cea pe care ne-o oferă, când şi când, revelaţia. În 
această carte, ca şi în Elegii  sau în mai recenta În Piaţa 
Centrală, este vorba, în cel mai înalt grad, despre fiinţă. Sigur că, 
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aşa stând lucrurile, fondul de idei trăite (repet: trăite, răsărite din 
text pe cont propriu, post scriptum) poate fi pus într-o anume 
relaţie, dacă se doreşte neapărat, cu unele direcţii ale gândirii 
filozofice. Dar eu nu sunt filozof. Atât cât sunt, şi aşa cum sunt, eu 
sunt scriitor. Nici mai mult, nici mai puţin, nici altceva (cum am mai 
declarat şi cu alt prilej, tot într-un interviu). Scrierile mele, în 
ansamblul lor, cultivă ceea ce s-a numit, încă din vechime, stilul 
înalt – şi asta într-o vreme şi într-o cultură ce şi-au propus ca 
ideal, platformă şi program estetic pornografia, scatologia şi 
trivialitatea.  
    

  În Scrisori la un prieten (Editura Excelsior, 
Timişoara, 2000) vorbiţi despre dureroasele 
paradisuri artificiale construite de oameni. Ar putea 
aceste paradisuri artificiale să devină nedureroase? 

 
E. D. : Nu. Vis, sau realitate, Paradisul e unul singur. Omul e 
incapabil să construiască paradisuri autentice. De altfel, nici nu e 
demn de Paradis. Am spus-o de foarte multe ori : omul este fiinţa 
care şi-a ratat şansa. A fost în Paradis, apoi, din vina sa, a fost 
alungat din Paradis şi a rămas cu dureroasa reminiscenţă a 
Paradisului. Încă de la începuturi, încă din Antichitate, a căutat, 
mereu, pe Terra, primordialul Eden, localizându-l, spre exemplu, aşa 
cum au făcut, alături de alţii, Pliniu cel Bătrân, Horaţiu, Ronsard sau 
modernul Jean Grenier, în celebrele Les Îles Fortunées, Las Islas 
Afortunadas... 

 
În aceleaşi Scrisori la un prieten afirmaţi, la 
pagina 127: “Omul este cea mai tragică făptură 
din univers… Fiindcă îl are în el pe Dumnezeu, 
dar trebuie să trăiască în infern!” Ce s-ar putea 
face ca omul să nu mai fie cea mai tragică făptură 
din univers? 

 
E. D. : Nu se poate face nimic. De fapt, omul este singura făptură 
tragică din univers, tocmai fiindcă are conştiinţa acestui tragism. 
Şi, în fond, ar putea fi omul altfel decât tragic, atunci când nu e 
jalnic, de vreme ce şi propria-i viaţă şi propria-i moarte se hotărăsc 
în afara sa ? Iar el, uneori, îşi consumă durata în vanităţi, în 
idolatrii ? Trebuie spus, însă, că nu există tragism decât acolo 
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unde există spirit, spiritualiate. În absenţa unui orizont 
duhovnicesc, orice potenţialitate de măreţie tragică se limitează la 
a fi resemnata şi plata deznădejde. 
 

De care dintre poeţii români contemporani vă 
simţiţi apropiat? 

 
E. D. : M-am simţit apropiat, omeneşte vorbind, de Mircea 
Ciobanu. 
 

Cum vedeţi viitorul (apropiat) al poeziei? Va 
dispărea poezia? 
 

E. D. : Nu, poezia, oratio sensitiva perfecta, cum o definea 
Baumgarten, nu va dispărea.  Lirismul este una din cele mai 
tenace înfăţişări, şi manifestări, ale vitalităţii sufleteşti. V-aţi gândit, 
de pildă, că, prin anii ‘5o – ’60, poezia, lirismul au făcut prima 
breşă în rigorile osificate, asfixiante, ale ideologiei, breşă prin care, 
treptat, s-a strecurat, spre lumină, spre viaţă, şi proza? Poezia 
este un mod superior de a traversa, de a suporta existenţa, care, 
în sine, este insuportabilă. De aceea, individul uman, în genere, 
are nevoie de poezie, tot aşa cum are nevoie de filozofie şi de 
religie. 
 

Sunteţi mulţumit de cele scrise de criticii literari 
despre creaţia dvs.? 

 
E. D. : Sunt foarte mulţumit. Şi le sunt recunoscător comentatorilor 
că s-au apropiat,  cu generozitate şi competenţă, cu marea lor 
autoritate, în câteva cazuri, cu înţelegere fraternă, cu dragoste 
chiar, de scrierile mele.  
 
                                                                       
                                               A consemnat: Constantin Buiciuc 
 
Luceafărul Românesc, 21 septembrie 2008; Banat, 8/2008. 

 
 
                                                      
                                                        * 
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EUGEN DORCESCU (Răspuns la Ancheta Orizont, 7, 2007: „Ce înseamnă 
– pentru dumneavoastră – acasă?”): 

 
Am câteva tipuri de răspuns la această întrebare. 
 Mai întâi, unul de factură ontologică, imediată, ţinând de evidenţă, de 

realitatea contingentă, de inter-relaţia – raţional-sentimentală – a 
persoanei mele cu mediul geografic, istoric, lingvistic, social în care 
trăiesc. Din acest unghi, acasă  înseamnă, pentru mine, România – 
Timişoara – propria casă – familia (biologică, duhovnicească, 
profesională). În legătură cu familia, în sens restrâns, nuclear, o precizare: 
„Je n’ai jamais appelé ma femme autrement que ‘ma demeure’ ” (Marek 
Halter, citând, la rându-i, cuvintele unui înţelept).    
Concomitent, ca fiinţă spirituală, homo spiritualis, pneumatikos, eu ştiu 
prea bine „că nu avem aici cetate stătătoare, ci căutăm pe aceea ce va să 
fie” (Evrei 13, 14), ştiu că va trebui „să îmbrăcăm”, odată şi odată, acea 
„zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veşnică în ceruri” (2 
Corinteni 5,1).  
Aşadar, tot pentru mine, dar, de data aceasta, în calitatea mea de entitate 
spirituală, acasă înseamnă,  Împărăţia, precum şi, pe durata vieţii 
pământeşti, Cartea din care am aflat că Împărăţia există şi că, dacă mă 
voi arăta vrednic, mă aşteaptă şi, poate, mă va primi, cândva. Cuvântul 
este cel mai sigur şi mai consolator acasă. Acesta ar fi un răspuns aşa-
zicând metafizic la întrebarea pe care aţi avut gentileţea să mi-o adresaţi.  
Şi mai am un răspuns, unul ce ţine de fiinţă, de fiinţare, un răspuns de 
natură estetică şi existenţială. Anume: Acasă sunt scrierile mele, acasă 
este, mai cu seamă, poezia mea, dată fiind capacitatea textului artistic, în 
genere, de a exprima atât fiinţa în sine, cât şi fiinţa în act.  
Voi detalia puţin această afirmaţie, spre a clarifica lucrurile. Din câte cred 
– am ajuns să conştientizez abia acum, târziu, acest posibil adevăr – 
poezia mea explorează spaţiul, mai puţin frecventat, dintre subconştient 
şi conştiinţă. Subconştientul, inepuizabil, prin natura sa, irigă, constant, 
acel limb, acel teritoriu de perpetuă semiobscuritate, asigură, altfel spus, 
„materia” şi potenţialitatea sensului,  iar lumina conştiinţei vine cu 
încercarea de a structura, de a face comunicabilă pulsaţia, substanţa 
abisală, inefabilă, a fiinţei. Echilibrul, mereu tensionat, dintre cele două 
forţe, nicidecum prevalenţa, fie şi temporară, a vreuneia dintre ele, ar 
putea fi, bănuiesc, una din definiţiile acestei poezii. Eu sunt artist, nu 
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acrobat, eu explorez sensuri (existenţiale şi estetice), nu manevrez 
gesturi (care, oricât de abile ar fi, rămân, întotdeauna, şi în mod fatal, 
superficiale, factice), chiar dacă forma (expresia) nu-mi este deloc 
indiferentă. Enunţul are o motivaţie vitală, nu convenţională. Aşadar: 
tema – şi chiar stilul – scrierilor mele îşi au sursa exact în penumbra ce 
rezultă din impactul subconştientului şi conştiinţei. Or, în acest 
cronotop,  pe cât de virtual, pe atât de real, se întâlnesc, se armonizează 
toate nivelurile eului: şi senzorialitatea, şi raţiunea, şi afectul, şi intuiţia 
(cu angoasa ei adiacentă), şi revelaţia (ce aduce cu sine iluminarea). Aici 
se regăsesc, deci, toate ipostasurile fiinţei şi, în consecinţă, toate 
înţelesurile, amintite mai sus, ale lui acasă.  
 
                                                           * 
 
ENTREVISTA: “Mi poesía puede ser calificada, eventualmente, como 
mística…” 
 

Las letras rumanas han dado grandes nombres a la literatura 
universal: Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, 
Marin Preda, Max Blecher, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, 
entre otros. Sin embargo, es poco o nada conocida. ¿A qué 
cree usted que se debe este hecho? 

 
E. D.: Je pense (mais je me trompe peut-être) que, au delà de diverses 
causes évidentes (les difficultés d’ordre linguistique, une relative 
isolation, due aux diverses circonstances historiques etc.), la explication 
de ce retard se trouverait, aussi, dans une certaine spécificité de l’âme 
roumaine. Cette âme se mouve, me paraît-il, moins sur l’horizontalité 
socio-géographique, et plus sur la verticalité de l’histoire et de l’ésprit. 
Simultanément, il s’agit d’une culture, d’une littérature, d’une vision du 
monde, qui ont de la patience. Et, un jour, j’en suis certain, la littérature 
roumaine sera connue ainsi comme elle le mérite.   
   

¿Qué rasgos definitorios de la literatura rumana podría usted 
señalar? 
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E. D.: La prééminence de la poésie sur la prose; la prééminence du 
lirisme sur la froideur analitique; la prééminence de l’imagination sur le 
sens pratique; la prééminence de la signification sur le référent; la 
prééminence de la tradition sur l’inovation, et de la solidité acquise sur 
l’expériment; la prééminence de la transcendance sur l’imanence. Et, bien 
sûr, beaucoup d’autres encore, dont l’identification serait la tache des 
historiens littéraires et des théoriciens.  
 
 

A riesgo de ser atrevido, podría afirmarse que hay en su 
poesía una clara tendencia a la religiosidad. ¿Es éste un 
rasgo suyo o, por el contrario, responde a una tradición 
dentro de la literatura rumana? Le pregunto esto porque, por 
ejemplo, Mircea Eliade también aborda la religiosidad en su 
obra, aunque es cierto que desde otra óptica. 

 
    
E. D.: J’ai écrit, depuis mon début et jusqu’à présent, une poésie de 
facture spirituelle, dont le thème, constante, obsesive, c’est l’être 
(Dasein, el ser), face à l’eternité, face à la vie et face à la mort. Donc, ma 
poésie peut être califiée, eventuellement, comme mystique (pas 
religieuse), parce qu’elle exprime une relation directe avec le mistère, 
non une relation mediée par le rituel. Je fais une distinction tranchante 
entre ce qui est mystique et ce qui est religieux. D’autre part, c’est vrai 
que la littérature roumaine, la poésie surtout, a une longue tradition 
religieuse et mystique, depuis Le Psautier en vers de Dosoftei, 1673, 
jusqu’à Tudor Arghezi, avec ses Psaumes, au XX-ème siècle.  
 

Su obra, desconocida para el público de lengua española, 
tiene sin embargo repercusión fuera y dentro de Rumanía. Su 
último libro, recién publicado, el camino hacia tenerife 
(drumul spre tenerife), ha obtenido una buena acogida de 
crítica. Se ha dicho que es su mejor obra poética. ¿Fue el 
encuentro con esta isla determinante o ya la obra bullía 
dentro de usted? 

 
E. D.: Esta Isla, Tenerife, mon île de rêve, mon île de rêverie, a été le 
catalyseur, la réalité extérieure qui a intégré, instantanément, une réalité 
intérieure. Comme je dis dans ce poème, “j’ai trouvé enfin, vers le terme 
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de mes jours, le lieu où je pourrais vivre, où je voudrais mourir” (en 
francés, en original).  
 

¿Qué simboliza esta isla en el libro? 
 

E. D. : Il est très difficile à dire. Mais je suppose que cette Île bien-aimée 
symbolise, dans mon livre, la semejanza, en sens biblique. “Dios dijo: 
‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza’ ” 
(Genesis 1, 26). Mais l’homme (ha’adham) a perdu, dès le 
commencement, cette semejanza. Et, puis, par la mort, et dans la mort, il 
perd, aussi, l’image. Toute sa vie l’homme de terre, cette créature qui a raté 
sa chance, poursuit, sans espoir,  la divine semejanza et désire, 
tragiquement,  la rejoindre. J’ai cru, je crois encore, que, dans cette Île, j’ai 
entrevu, de près, la semejanza, mi semejanza. 

 
Aparte de poeta, es usted también ensayista y narrador. 
¿Considera importante la reflexión poética? ¿Es un 
complemento necesario para el creador? 

 
E. D.: Je suis poète. Ni moins, ni plus, ni autre chose. En tant que 
“poeta doctus” (pas “artifex” – je suis artiste, non acrobate), j’ai 
exercé parfois ma plume et en prose ou bien en essai.  Mais ma prose 
est la prose d’un poète, c’est une prose fantastique. Et mes essais, 
consacrés, pour la plupart, à la poésie, sont, aussi, les essais d’un 
poète, d’un écrivain métaphysique, qui cherche à comprendre le 
mistère de son travail. En commentant un livre, en interprétant 
l’oeuvre d’un auteur quelconque, je ne les commente et ne les 
interprète pas, mais je les invente.   

 
 
 

Usted domina también otras lenguas como el francés, el 
inglés, el italien, el latín y, últimamente, ha comenzado su 
aprendizaje del español. ¿De qué forma otras literaturas han 
influido en su poesía? En otras palabras, ¿en qué autores no 
rumanos se reconoce? 

 
E. D.: Je serai absolument sincère: j’ai lu, et j’ai un profond respect 
pour beaucoup d’auteurs, roumains et etrangers, mais je ne me 
reconnais pas, a vrai dire, en aucun. Et c’est ainsi parce que les 
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individus, humains et artistiques, sont irremplaçables. Chacun de 
nous, poète ou non, c’est unique. Par exemple, le français c’est ma 
seconde langue, après le roumain, et, de même, la littérature française 
c’est ma seconde littérature, après la littérature roumaine. Et 
l’espagnol  me fascine.  C’est une langue rythmée, sonore, solennelle, 
splendide, très apropriée, tout comme le roumain, à mon âme lyrique 
et liturgique.  J’aime Racine, Flaubert, Baudelaire, à peu prés comme 
j’aime Dosoftei, Eminescu, Bacovia, Arghezi. J’aime, aussi, 
Vergilius, Dante, Cervantes, Calderon, Lope de Vega, Milton, 
Hölderlin, Keats etc. Mais, « el que acumula ciencia, acumula dolor » 
(Eclesiastés 1, 18). Je me reconnais seulement dans les écrits de 
Seneca et, surtout, dans les livres poétiques, profétiques et 
sapientielles de la Bible. 
 
 
 
 

¿Qué papel le espera a la poesía en esta sociedad cada vez 
más tecnificada, más deshumanizada? 

 
E. D.: Une société trop “réaliste”, deshumanisée, de-spiritualisée, trop 
addonée aux vanes problématiques et tribulations de la matière, une 
telle société, à laquelle la grâce a été retirée et qui, par conséquent, a 
perdu le centre et, maintenant, se trouve plongée en égarement, 
démence et angoisse, une  société semblable a fort besoin de poésie et 
de créateurs qui ont conscientisé leurs nécessités spirituelles. En ce 
qui me concerne, dans n’importe quel monde, dans n’importe quelle 
société, je choisirais à être ce que je deviendrai, c’est à dire, dans la 
lutte entre la chair et l’esprit, lutte qui m’a déchiré toute ma vie, je me 
situérais, sans hésiter, à coté des valeurs de l’esprit. 
 
(Interviu realizat de poetul Coriolano González Montañez şi apărut în Opinión de 
Tenerife, 28 martie 2009). 

 

                    

                                                                   * 
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Entrevista 
´Mi poesía puede ser calificada, eventualmente, como mística´ 
EUGEN DORCESCU / POETA 
 
CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAÑEZ 
La Opinión.es, Santa Cruz de Tenerife 
30.03.2009  
 
Eugen Dorcescu, poeta, prosista, ensayista; miembro de la Unión de 
Escritores de Rumanía. Doctor en Letras. Nació el 18 de marzo de 1942. De 
su obra poética destaca Omul de cenusa ('El hombre de ceniza'), antología 
de autor que incluye los ocho libros de poesía, aparecidos entre 1972 y 
2001, 2002; Biblicele ('Las Bíblicas), 2003; Elegii ('Elegías'), 2003; 
Moartea tatalui ('La muerte del padre'), 2005; În Piata Centrala ('En la Plaza 
Central'), 2007; Omul din oglinda ('El hombre del espejo'), antología de 
autor (2003 - 2008), con comentarios y bio-bibliografía, 2009; y la recién 
publicada Drumul spre tenerife ('El camino hacia tenerife'), 2009. 
 
- Las letras rumanas han dado grandes nombres a la literatura universal: 
Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George 
Bacovia, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Marin Preda, Max Blecher, Mircea 
Eliade, Mihail Sebastian, entre otros. Sin embargo, es poco o nada conocida. 
¿A qué cree usted que se debe este hecho? 
 
- Creo (pero quizás esté equivocado) que, más allá de las causas evidentes y 
diversas (las dificultades de naturaleza lingüística, un relativo aislamiento, 
debido a diversas circunstancias históricas, etc.), la explicación de ese 
retraso se encuentra, también, en una cierta especificidad del alma rumana. 
Esta alma se mueve, me parece, menos en la horizontalidad socio-geográfica 
y más en la verticalidad de la historia y del espíritu. Simultáneamente, se 
trata de una cultura, de una literatura, de una visión del mundo, que es 
paciente. Y, un día, estoy seguro de ello, la literatura rumana será conocida 
de la manera en que se merece. 
 
- ¿Qué rasgos definitorios de la literatura rumana podría usted señalar? 
 
- La preeminencia de la poesía sobre la prosa, la preeminencia del lirismo 
sobre la frialdad analítica, la preeminencia de la imaginación sobre el 
sentido práctico, la preeminencia del significado sobre el referente, la 



 155

preeminencia de la tradición sobre la innovación, y de la solidez adquirida 
sobre la experimentación, la preeminencia de la trascendencia sobre la 
inmanencia. Y, por supuesto, muchas otras más todavía, entre las cuales la 
identificación sería marca de los historiadores literarios y de los teóricos. 
 
- A riesgo de ser atrevido, podría afirmarse que hay en su poesía una clara 
tendencia a la religiosidad. ¿Es éste un rasgo suyo o, por el contrario, 
responde a una tradición dentro de la literatura rumana? Le pregunto esto 
porque, por ejemplo, Mircea Eliade también aborda la religiosidad en su 
obra, aunque es cierto que desde otra óptica. 
 
- He escrito, desde mis inicios hasta la actualidad, una poesía de factura 
espiritual, cuyo tema, constante, obsesivo, es el ser (dasein), frente a la 
eternidad, frente a la vida y frente a la muerte. Así pues, mi poesía puede ser 
calificada, eventualmente, como mística (no como religiosa), porque expresa 
una relación directa con el misterio, no una relación medida por el ritual. 
Hago una distinción tajante entre lo que es místico y lo que es religioso. Por 
otro lado, es verdad que la literatura rumana, la poesía sobre todo, tiene una 
larga tradición religiosa y mística desde El Salterio en verso de Dosoftei, 
1673, hasta Tudor Arghezi, con sus Salmos, en el siglo XX. 
 
- Su obra, desconocida para el público de lengua española, tiene sin embargo 
repercusión fuera y dentro de Rumanía. Su último libro, recién publicado, el 
camino a Tenerife (drumul spre Tenerife), ha obtenido una buena acogida de 
crítica. Se ha dicho que es su mejor obra poética. ¿Fue el encuentro con esta 
isla determinante o ya la obra bullía dentro de usted? 
 
- Esta isla, Tenerife, mi isla soñada, mi isla de ensueño, ha sido el 
catalizador, la realidad exterior, que ha integrado, instantáneamente, una 
realidad interior. Como digo en este poema "j'ai trouvé enfin, vers le terme 
de mes jours, le lieu où je pourrais vivre, où je voudrais mourir" (en francés, 
en el original). 
 
- ¿Qué simboliza esta isla en el libro? 
 
- Es difícil de decir. Pero supongo que esta isla tan amada simboliza, dentro 
mi libro, la semejanza, en sentido bíblico: "Dios dijo: 'Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, según nuestra semejanza' " (Génesis 1, 26). Pero el hombre 
(ha'adham) ha perdido, desde el comienzo, esta semejanza. Y, así, por la 
muerte, y en la muerte, pierde, también, la imagen. Toda su vida el hombre 
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de tierra, esta criatura que ha malogrado su oportunidad, persigue, sin 
esperanza, la divina semejanza y desea, trágicamente, alcanzarla. He creído, 
creo todavía que, en esta isla, he entrevisto, de cerca, la semejanza, mi 
semejanza. 
 
- Aparte de poeta, es usted también ensayista y narrador. ¿Considera 
importante la reflexión poética? ¿Es un complemento necesario para el 
creador? 
 
- Soy poeta. Ni más ni menos ni otra cosa. En tanto que "poeta doctus" (no 
"artifex" - soy artista, no acróbata), he ejercitado alguna vez mi pluma tanto 
en la prosa como en el ensayo. Pero mi prosa es la prosa de un poeta, es una 
prosa fantástica. Y mis ensayos, dedicados, la mayor parte de las veces, a la 
poesía, son, también, los ensayos de un poeta, de un escritor metafísico, que 
busca comprender el misterio de su trabajo. Comentado un libro, 
interpretando la obra de cualquier autor, no los comento ni los interpreto, 
sino que los invento. 
 
- Usted domina también otras lenguas como el francés, el inglés, el italiano, 
el latín y, últimamente, ha comenzado su aprendizaje del español. ¿De qué 
forma otras literaturas han influido en su poesía? En otras palabras, ¿en qué 
autores no rumanos se reconoce? 
 
- Seré absolutamente sincero: he leído, y tengo un profundo respeto por 
muchos autores, a rumanos y a extranjeros, pero no me reconozco, en 
verdad, en ninguno. Y esto es así porque los individuos, humanos y artistas, 
son irremplazables. Cada uno de nosotros, poeta o no, es único. Por ejemplo, 
el francés es mi segunda lengua, después del rumano, y, del mismo modo, la 
literatura francesa es mi segunda literatura, después de la literatura rumana. 
Y el español me fascina. Es una lengua rítmica, sonora, solemne, espléndida, 
muy apropiada, tanto como el rumano, a mi alma lírica y litúrgica. Amo a 
Racine, a Flaubert, a Baudelaire, poco más o menos como amo a Dosoftei, a 
Eminescu, a Bacovia, a Arghezi. Amo, también, a Virgilio, a Dante, a 
Cervantes, a Lope de Vega, a Milton, a Hölderlin, a Keats, etc. Pero "el que 
acumula ciencia acumula dolor" (Eclesiastés 1, 18). Me reconozco sólo en 
los escritos de Séneca y, sobre todo, en los libros poéticos, proféticos y 
sabios de la Biblia". 
 
- ¿Qué papel le espera a la poesía en esta sociedad cada vez más tecnificada, 
más deshumanizada? 
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- Una sociedad demasiado "realista", deshumanizada, desespiritualizada, 
demasiado entregada a vanas problemáticas y tribulaciones de la matera, una 
sociedad así, a la que le ha sido retirada la gracia y que, por consiguiente, ha 
perdido el centro y, ahora, se encuentra sumida en el extravío, la demencia y 
la angustia, una sociedad semejante tiene una fuerte necesidad de poesía y de 
creadores que se han concienciado de sus necesidades espirituales. Por lo 
que a mí respecta, no importa en qué mundo, no importa en qué sociedad, 
elegiría ser lo que me he vuelto, es decir, en la lucha entre la carne y el 
espíritu, lucha que me ha desgarrado toda mi vida, me situaría, sin dudar, al 
lado de los valores del espíritu. 
 
(http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009033000_24_2097
81__2C-poesia-puede-calificada-eventualmente-como-mistica)  
 
 

 

                                                         * 
 
UN INTERVIU CU EUGEN DORCESCU 
 
 

1. De-a lungul vieţii, ce aţi considerat că vă 
lipseşte cel mai mult ? 

 
ED: Puterea de o ieşi biruitor – ca fiinţă cu necesităţi spirituale 
conştientizate –  în lupta dintre carne şi duh. 

 
2. Ce aţi învăţat de la adversarii sau duşmanii 

dumneavoastră ? 
 

ED: Nu mi-am cunoscut nici un fel de adversari ori duşmani, poate şi fiindcă 
nu m-a preocupat, câtuşi de puţin, existenţa, ori non-existenţa lor.  Nu ştiu, 
deci, dacă ei vor fi existat cumva, sau dacă există încă. Ceea ce ştiu e că 
iluzia prezenţei lor n-a ajuns absolut niciodată să-mi maculeze conştiinţa. 
Eu cred că suntem, cu toţii, prea muritori, prea pulbere şi cenuşă, spre a ne 
pierde vremea, spre a ne irosi viaţa, cu duşmani şi duşmănii. De altfel, când 
constaţi, cu surprindere şi amărăciune, că cineva, un oarecare, nu are 
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încredere în tine, trebuie să te întrebi dacă nu cumva acest lucru se 
întâmplă fiindcă, de fapt, tu nu ai încredere în el. Aidoma, e posibil ca un ins 
să-şi genereze propriii duşmani, prin chiar antipatia ascunsă, eventual 
subconştientă, pe care le-o poartă acelora, mai înainte ca ei să-l 
duşmănească.  

  
3. O întrebare clasică: ce înseamnă dragostea 

pentru dumneavoastră, la modul practic, de zi 
cu zi ? 

 
ED: Pentru mine, dragostea ar putea însemna, spre exemplu, încercarea, 
dorinţa sinceră (şi pusă în act, nu doar clamată) de a trăi tu în locul celuilalt, 
atunci când ar fi cu putinţă să-l scuteşti, prin aceasta, de ororile vieţii. 

 
4. Care sunt cărţile pe care le preferaţi şi de ce le 

preferaţi pe acestea şi nu altele ? 
 

ED: Am mai spus-o şi cu alte prilejuri: Am citit şi citesc mult, şi în mai multe 
limbi. Dar singura Carte pe care o citesc într-adevăr, pe care o citesc mereu, 
pe care o cercetez în fiecare zi, este Biblia. Aici nu e vorba de a prefera. În 
termeni fundamentali, decisivi, nici nu există altă Carte în afară de Biblie. 

 
5. Care este locul în care vă simţiţi cel mai bine ? 

 
ED: Sunt mai multe asemenea locuri: acasă, la Timişoara, şi la München, 
lângă soţia mea, lângă fiicele noastre şi lângă nepoţii noştri ; într-o anumită 
Poiană, în preajma căreia am copilărit şi care ocupă un spaţiu privilegiat în 
mitologia mea personală; în Isla de los afortunados, Tenerife, „le lieu où je 
pourrais vivre, où je voudrais mourir”, cum mărturisesc în drumul spre 
tenerife.  Şi , mai de curând, în Bad Hofgastein, lângă Gasteiner Ache. 

 
6. Ce înseamnă pentru dumneavoastră gândul 

acesta: acum ? 
 
ED: Nimic. În timp (şi în spaţiu), în imanenţă, omul de pământ, ha’ adham, 
împotriva a ceea ar putea să-şi închipuie el, nu este decât „o suflare”, adică, 



 159

în cele din urmă, nimic. Dacă suntem cu adevărat ceva, suntem numai în 
trancendenţă, în eternitate, ca spirit. 

 
 
Ianuarie 2010. 

(Interviu iniţiat  de Constantin Stancu) 

 
* 
 

Mi muy querido Eugen: 

  

Leo tu correo y no solo lo entiendo sino que comparto ese 
sentimiento de liberación contigo. No obstante, me 
entristece y desearía que estuvieras aquí con nosotros, 
sentado contemplando el mar. Ya comienza a hacer calor y mi 
cuerpo, como los lagartos, despierta. ¡Cómo me gustaría 
hablar contigo detrás de una buena taza de té, mientras la 
suave brisa marina nos reconforta y la luz nos hace 
entornar los ojos! 

Ojalá pudiera, solo por un instante, compartir estas 
emociones contigo. 

Tu amigo,  

Coriolano 

(Epistolă electronică de la Coriolano González Montañez , 24 februarie 2011, ora 17,30. 
Cea mai frumoasă scrisoare pe care am primit-o vreodată! ED) 
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EUGEN   DORCESCU - BIO-BIBLIOGRAFIE 
 
 
Repere biografice: 
 
Nume: BERCA 
Prenume: EUGENIU 
Pseudonim: EUGEN   DORCESCU 
Data naşterii: 18 martie 1942. 
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povestiri, Editura Junimea, Iaşi, 1989; Epistole, poezie, Editura Dacia, Cluj 
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2009; Omul din oglindă, poezie, antologie de autor, ediţia a II-a revizuită,  
Globusz Publishing, 2009; Poemele bătrânului – Poemas del viejo, ediţie 



 162

bilingvă română – spaniolă, Editura on-line Semănătorul, Bucureşti, 
noiembrie 2010. Traducere: Rosa Lentini şi Eugen Dorcescu.  
 
Ediţii critice: Constantin Diaconovici Loga, Gramatica românească (în 
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Banat, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005; Aurel Sasu, 
Dicţionarul biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 
2006; Alexandru Ruja, Printre cărţi, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2006; Ion Jurca Rovina, În umbra scenei, Editura Zamolsara, 
Timişoara, 2006; Al. Doru Şerban, Nelu Vasile, Autori gorjeni şi cărţile lor, 
Editura Măiastra, Târgu-Jiu 2007; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, 
Timişoara literară. Dicţionar biobibliografic al membrilor Uniunii 
Scriitorilor – Filiala Timişoara, Editura Marineasa, Timişoara, 2007;  Livius 
Petru Bercea, Itinerar critic, Editura Hestia, Timişoara, 2007; Livius Petru 
Bercea, Scriitori şi cărţi, Editura Nagard, Lugoj, 2008; Rodica Opreanu, 
Întâmpinări cordiale, Editura Eubeea, Timişoara, 2008; Ion Arieşanu, 
Printre înţelepţi, Editura Eubeea, Timişoara, 2008; Mircea Lăzărescu, 
Odiseu fără Ithaca, Editura Bastion, Timişoara, 2009; Alexandru Ruja,  
Printre cărţi – prin ani, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009; 
Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului. Creatori în  Banat, Editura Eurovest, 
Timişoara, 2009; Sorina Ianovici-Jecza, Olimpia Berca, Poezia lui Eugen 
Dorcescu. Crestomaţie critică, Brumar, Fundaţia Triade, Timişoara, 2009; 
Constantin Stancu, Abisul de lângă noi sau o călătorie iniţiatică alături de 
Eugen Dorcescu, Editura on-line Costyabc, Hatzegworld, 2010; Iulian 
Boldea, Aproximaţii, Ideea Europeană. 2010 etc. 
 
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, II, Editura Semne, 
Bucureşti, 2009 etc. 
 
                                                      * 
Premii, distincţii:  
- Premiul pentru poezie al Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara, acordat în 
1983, pentru volumul Arhitectura visului, 1982;  
- Premiul pentru poezie al Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor, 
acordat în 1994, pentru volumele Psalmii în versuri, 1993 şi Cronică, 
1993;  
- Premiul pentru eseu al Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor, acordat 
în 2001, pentru volumul Scrisori la un prieten, 2000;  
- Premiul Salonului Naţional de Carte “Cart Vest”, acordat în 2000, pentru 
volumul Scrisori la un prieten, 2000;  
- Diploma de excelenţă a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
cultural naţional al judeţului Timiş, 2002;  
- Diploma şi medalia “Pro cultura timisiensis”, 2002;  
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- Premiul de excelenţă, pentru întreaga operă poetică cu temă religioasă, 
acordat de Societatea culturală „Patrimoniu”, Timişoara, la Festivalul 
internaţional de creaţie literară religioasă  “Lumină lină”, ediţia I, Timişoara, 
2004;  
- Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate literară, acordată de Filiala 
din Timişoara a Uniunii Scriitorilor, 2006;  
- Premiul literar „Nikolaus Berwanger” pe anul 2006, pentru întreaga creaţie 
poetică, decernat de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor; 
- Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Timişoara, acordat în 2010, pentru volumul drumul spre tenerife, 2009 etc. 
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