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Abstract: (Eugen Dorcescu in the Hispanic Approach). The present paper shows how the works of the
Romanian poet, translator and essayist are translated in Spanish, promoted and evaluated in Spain, Argentina and
Mexico. Member of the Writers' Union of Romania (1976), Eugen Dorcescu is a notable presence in the Spanish
literary press – with groups of poems, relevant bio-bibliographical sketches and interviews – but also in major
anthologies; He edited prestigious poetry volumes – exclusively in Spanish or bilingual – Spanish-Romanian –
versions (camino hacia el tenerife, 2010; Poemas del viejo, 2012; Las elegías of Bad Hofgastein, 2013); He
translated into Romanian contemporary Spanish poets’ works (Andrés Sánchez Robayna, Rosa Lentini, Coriolano
González Montañez, Ernesto Suárez, Elkin Restrepo, Fernando Sabido Sánchez, M. Cinta Montagut, Goya
Gutiérrrez), keeping an interesting dialogue with them; He also comes to the attention of renowned Spanish critics
(Andrés Sánchez Robayna, Jaime Siles, Coriolano González Montañez, Amalia Iglesias Serna, Maria Cinta
Montagut, Luis Leon Barreto, Jorge Arco etc.), who write favorable essays about his poetry. In a few words, Eugen
Dorcescu is considered a European, metaphysical, modern poet, being related to Lope de Vega, Vicente
Aleixandre, Jorge Guillén, Goethe, Victor Hugo, Giuseppe Ungaretti etc. Careful analysis of Spanish experts gives
them the quality of landmarks in the exegesis of the Romanian poet. Hispanic interest shown towards Eugen
Dorcescu’s literary creation is an incontestable proof of its recognition in the Roman world.
Keywords: poetry, Spanish reception, translation, Eugen Dorcescu, recognition
Rezumat: Lucrarea ilustrează modul cum producţiile literare ale poetului, traducătorului şi eseistului român sunt
traduse în spaniolă, promovate şi evaluate în publicaţii din Spania, Argentina şi Mexic. Membru al Uniunii Scriitorilor
din România (din 1976), Eugen Dorcescu este o prezenţă notabilă în presa literară de limbă spaniolă – cu grupaje de
poezii, relevante schiţe biobibliografice şi interviuri –, dar şi în importante antologii; publică la edituri prestigioase
volume de versuri, exclusiv în traducere spaniolă sau în variantă bilingvă (el camino hacia tenerife, 2010; Poemas del
viejo – Poemele bătrânului, 2012; Las elegías de Bad Hofgastein, 2013); traduce în română poeţi spanioli
contemporani (Andrés Sánchez Robayna, Rosa Lentini, Coriolano González Montañez, Ernesto Suárez, Elkin
Restrepo, Fernando Sabido Sánchez, M. Cinta Montagut, Goya Gutiérrrez), menţinând un dialog viu cu aceştia; intră în
atenţia unor renumiţi critici spanioli (Andrés Sánchez Robayna, Jaime Siles, Coriolano González Montañez, Amalia
Iglesias Serna, Maria Cinta Montagut, Luis Leon Barreto, Jorje de Arco etc.), care semnează cronici foarte favorabile
poeziei lui. Este considerat un poet european, metafizic, modern, fiind raportat la Lope de Vega, Vicente Aleixandre,
Jorge Guillén, Goethe, Victor Hugo, Giuseppe Ungaretti etc. Atenta şi competenta analiză a experţilor spanioli le
conferă acestora calitatea de repere în exegeza dorcesciană. Interesul manifestat de hispanici faţă de creaţia literară a lui
Eugen Dorcescu este o probă incontestabilă a recunoaşterii ei în lumea romanică.
Cuvinte-cheie: poezie, receptare spaniolă, traducere, Eugen Dorcescu, recunoaștere

Deşi de dată recentă, având ca limită temporală iniţială anul 20081, consacrarea lui
Eugen Dorcescu în lumea literaturii hispanice se poate demonstra printr-un număr apreciabil
de evenimente culturale: prezentarea de grupaje de poezie şi de schiţe biobibliografice în
1

În revista El Perseguidor. El vuelo de Ícaro, ediţia din 28 martie 2008, este publicat un grupaj (bilingv) de poeme, cu
titlul Adán – Adam (traducere: Andreea Adam, Corina Jurcul), precedat de eseul lui Virgil Nemoianu, Eugen Dorcescu,
llegado a la madurez („Eugen Dorcescu, la maturitate”). Poetul român este introdus în presa spaniolă cu fraza: El vuelo de
Ícaro presenta hoy a Eugen Dorcescu, uno de los más prestigiosos poetas rumanos, uno de los grandes poetas
contemporáneos y, sin embargo, un gran desconocido. Con un texto introductorio del prestigioso profesor Virgil
Nemoianu y estos dos poemas, esperamos que la puerta comience a abrirse para este imprescindible escritor.
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reviste literare de mare circulaţie2, apariţia de poezii în antologii importante 3, publicarea de
volume de versuri în limba spaniolă4, de interviuri-portret5, dar, mai ales, realizarea unor
cronici sau eseuri, dedicate liricii dorcesciene6, de către renumiţi specialişti spanioli în
domeniul literaturii, ori, la rândul său, de către scriitorul român, poeziei spaniole 7. Eugen
Dorcescu s-a remarcat, de altfel, şi ca traducător de poezie spaniolă 8.
Fenomenul recunoaşterii lui Eugen Dorcescu într-o cultură de prestigiul şi amploarea
celei hispanice, exprimate în cea mai vorbită limbă romanică de pe glob, onorează nu doar
scriitorul în cauză, ci, deopotrivă, literatura română. Îndrăznim să afirmăm că niciun scriitor
român, trăitor în afara Spaniei, nu are legături atât de strânse, de numeroase şi de diverse cu
lumea spaniolă, precum Eugen Dorcescu. Succesul acestei relaţii se bazează pe calitatea
profesională şi umană a celor implicaţi, pe responsabilitatea lor faţă performanţa literară şi, nu în
ultimul rând, pe reciprocitate. Toate aceste aspecte întregesc, în cele din urmă, spaţiul romanic de
limbă şi cultură, ale cărui resurse de autopropulsare se dovedesc, şi astăzi, vii şi rodnice.
Antrenată de Institutul Cervantes într-un program internaţional9, cu finalitatea de a
crea posibilităţi de întâlnire a scriitorilor români cu cei spanioli, Ilinca Ilian are atât meritul
2

În Cuadernos del matemático (Madrid), în numărul 41-42/ 2008, apar secvenţe extinse (bilingve) din volumul,
încă inedit în acel moment, Drumul spre Tenerife (el camino hacia tenerife), în traducerea Rosei Lentini şi a
autorului; în Tenemos la palabra, 15 iulie 2010, sunt publicate 10 texte din Poemas del Viejo („Poemele
Bătrânului”), în traducerea Rosei Lentini, însoţite de biobibliografia autorului; în ABC, Madrid, supl. „ABC
Cultural”, 13 nov. 2010, apare un succint profil al poetului, ilustrat cu poemul Aquí ponemos punto – Aici punem
punct (traducere: Lilica Voicu – Brey şi Silvana Rădescu); în revista mexicană Crítica – Revista cultural de la
Universidad Autónoma de Puebla – nr. 142/ 2011, sunt publicate Cinco poemas („Cinci poeme”), din diverse
perioade de creaţie, şi un profil artistic al autorului; Cuadernos del matemático („Revista Ilustrada de Creación”)
publică, în numărul 49/ 2012, în suplimentul Les cresson bleus, dedicat traducerilor din literatura universală, o
amplă selecţie din volumul Las elegías de Bad Hofgastein („Elegiile de la Bad Hofgastein”) şi o detaliată
biobibliografie; în revista argentiniană Analecta literaria (Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias), 20 aprilie
2013, apar un eşantion reprezentativ din volumul de poezie bilingv (spaniolă - română) Poemas del Viejo
(„Poemele Bătrânului”), în traducerea Rosei Lentini, şi o biobibliografie, însoţite de fotografia autorului; în revista
Alga (Castelldefels), în n 7. 71/ 2014, sunt publicate două poezii din volumul Las elegías de Bad Hofgastein,
precum şi Añoranza, în traducerea lui Coriolano González Montañez, însoţite de o biobibliografie a poetului.
3
Ars poetica (Versiones de poesía moderna), Andrés Sánchez Robayna (Ed.), Valencia, Editura Pre-Textos, 2011;
Antología poesía universal: más de 9100 poetas de 175 países, Fernando Sabido Sánchez (Ed.), Madrid, 2012.
4
Eugen Dorcescu, el camino hacia tenerife, Idea Ediciones, Colección Atlantica, Santa Cruz de Tenerife – Las
Palmas de Gran Canaria, 2010. Traducere: Coriolano González Montañez şi Eugen Dorcescu, 120 p.; Eugen
Dorcescu, Poemas del viejo – Poemele bătrânului, ediţie bilingvă, spaniolă – română, traducere: Rosa Lentini şi
Eugen Dorcescu, prefaţă: Andrés Sánchez Robayna, Ediciones Igitur, Montblanc (Tarragona), Spania, 2012, 70 p.;
Eugen Dorcescu, Las elegías de Bad Hofgastein, ediţie bilingvă, spaniolă – română, traducere şi prefaţă: Coriolano
González Montañez; text coperta a IV-a: Andrés Sánchez Robayna; ilustraţia copertei I: „Cristales del crepúsculo”,
2003, pictură abstractă de Fernando Sabido Sánchez, Editura Mirton, Timişoara, 2013, 103 p.
5
Coriolano González Montañez, Entrevista: ´Mi poesía puede ser calificada, eventualmente, como mística’, La
Opinión.es, Santa Cruz de Tenerife, 30.03.2009.
6
Andrés Sánchez Robayna, Eugen Dorcescu entre la esencia y la existencia, Tegueste, Tenerife, 15 de noviembre de
2011; Analecta Literaria, Buenos Aires, 2012; Coriolano González Montañez, La poesía metafísica de Eugen Dorcescu, El
Perseguidor. El vuelo de ĺcaro, Tenerife, CLXXV, 28.03.2012; Jaime Siles, Festín fúnebre, în „ABC Cultural”, Madrid,
24.03.2012; M. Cinta Montagut, La sencillez de la emoción, în El Persequidor. El vuelo de Ícaro, Tenerife, 17.11. 2013.
7
Eugen Dorcescu, Lucía Fraga Rodríguez: La desilusión metafísica, în confluente.ro, 01.02. 2016.
8
A tradus volume de poezii aparţinând unor importanţi poeţi spanioli contemporani: Coriolano González Montañez,
Călătoria, Editura Mirton, Timişoara, 2010, 72 p.; Rosa Lentini, Tsunami şi alte poeme, Editura Mirton, Timişoara,
2011, 60 p.; Andrés Sánchez Robayna, Umbra şi aparenţa – La sombra y la apariencia, ediţie bilingvă spaniolăromână, traducere şi prezentare: Eugen Dorcescu, Editura Mirton, Timişoara, 2012, 107 p.; dar şi texte poetice, apărute
în reviste: Ernesto Suárez, Elkin Restrepo, Fernando Sabido Sánchez, M. Cinta Montagut, Goya Gutiérrrez.
9
Eugen Dorcescu în spaţiul poeziei hispanice, în „Orizont”, nr. 3/ 2014, p. 22.
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de a fi facilitat realizarea interacţiunilor vizate, cât şi pe acela de a-l fi recomandat pe Eugen
Dorcescu ca reprezentant al părţii româneşti din proiect. Tot Domnia Sa publică, înaintea
oricărui literat din mediul hispanic, într-o revistă spaniolă10, un eseu despre marele poet
român, stabilind astfel o direcţie de valorificare a rezultatelor amintitului proiect cultural. În
această lucrare, Ilinca Ilian îl plasează pe Eugen Dorcescu în continuarea unor poeţi români
care au cultivat misticul (Tudor Arghezi, Ioan Alexandru), dar îl şi detaşează de aceştia, în
privinţa modalităţii de a concepe trăirea mistică: drept cale interioară (camino interior11)
spre o uniune spirituală extatică. În viziunea eseistei, noutatea pe care o aduce poezia
dorcesciană constă în cercetarea relevanţei unor expresii oximoronice, în care contradicţiile
sunt anihilate, pe graniţa dintre cunoaşterea raţională şi cea sensibilă. O asemenea poezie
despre existenţă, comunicând iminenţa revelaţiei pentru fiinţa umană, aparţine, în opinia
eseistei, unei epoci „post-existenţialiste”, dar încadrarea aceasta rămâne discutabilă.
Spre deosebire de receptorii avizaţi din România, care, în cea mai mare parte, îl
consideră pe Eugen Dorcescu un poet religios, sau mistico-religios, raportabil la Tudor
Arghezi şi Ioan Alexandru (v. Virgil Nemoianu, Ilinca Ilian etc.) – fapt neagreat de poet,
acesta respingând orice influenţă autohtonă asupra operei sale – 12, criticii spanioli îl
abordează ca poet metafizic, modern, de talie europeană.
Asupra poeziei lui Eugen Dorcescu se pronunţă binecunoscute personalităţi din
literatura spaniolă actuală: Andrés Sánchez Robayna, Coriolano González Montañez, Jaime
Siles, Amalia Iglesias Serna, Maria Cinta Montagut, Luis León Barreto, Jorje de Arco etc.
Toate acestea recunosc, din perspective variate şi sensibil diferite de cele ale criticilor
români, valoarea liricii dorcesciene, apreciindu-l superlativ pe autor, cu sintagma nominală
„el gran poeta rumano”. De fapt, descoperind esenţa poeziei sale şi antrenându-se, cu
vigilenţă, în demersuri comparative, exegeţii spanioli reuşesc să îl şi încadreze, foarte
onorant, pe Eugen Dorcescu, din punct de vedere tipologic şi axiologic, în istoria literară.
Critica spaniolă se concentrează numai pe un segment – e drept, reprezentativ – din
poezia poetului român, având în vedere doar cele trei volume traduse în spaniolă: Poemas del
Viejo, el camino hacia tenerife şi Las elegías de Bad Hofgastein, cu precădere primul dintre
acestea. Însă, structurându-şi foarte convingător afirmaţiile, întotdeauna argumentate şi
elocvent ilustrate, exegeţii spanioli analizează textul poetic dorcescian mai penetrant şi mai
riguros decât cei români. Din constatările şi interpretările lor, se înfiripă imaginea de ansamblu
a unei poezii abisale, de o tulburătoare frumuseţe, generată de convergenţa unor coordonate ale
modernităţii: căutările „metafizice, nu filozofice”13, acutul sentiment al dramei, jocul de
oglinzi, tensiunea contrariilor, existenţa pe muchia dintre viaţă şi moarte, puterea de seducţie a
fiinţei, misterul esenţei, care transcede efemerul, şi, nu în ultimul rând, limbajul poetic crud,
10

Caminos de la mistica, în La opinión de Tenerife. El vuelo de Ícaro, Tenerife, 28 martie 2009.
Ibidem.
„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”. (Coriolano González Montañez, Entrevista...)
13
„… metafizică, nu filozofică”, insista Juan Ramón Jiménez – apud Andrés Sánchez Robayna, art. cit.
11
12
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iradiant, „parcimonios în ce priveşte retorica”14. Într-un mediu receptor precum cel hispanic,
cu o tradiţie „de aur” în literatură, poezia lui Eugen Dorcescu s-a impus rapid:
Dacă el camino hacia tenerife (Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2010) a
însemnat descoperirea de către cititorul spaniol a unui autor de talia românului Eugen
Dorcescu (Timişoara, 1942), Poemas del Viejo reprezintă confirmarea unei voci
fundamentale în poezia contemporană15.
Trei remarcabili eseişti spanioli – Andrés Sánchez Robayna, Coriolano González
Montañez şi Jaime Siles – comentează, din perspective diferite, dar nu contradictorii,
capodopera dorcesciană Poemas del Viejo („Poemele Bătrânului”), relevându-i profunzimile
de natură existenţială, dramatismul mesajului liric şi valoarea artistică. Tema fundamentală,
senectutea, anunţată din titlu, se combină cu teme şi motive afine, care amplifică universul
de discurs, până la nivelul exacerbării emoţiei artistice, acolo unde trăirea pe muchia dintre
viaţă şi moarte devine manifest poetic.
De la observarea acestui fapt porneşte Andrés Sánchez Robayna, precizând ce anume
îl diferenţiază pe Dorcescu de marii poeţi europeni care au scris despre senectute: această
dramatică realitate a unei fiinţe care, de fapt, nu trăieşte, ci îşi supravieţuieşte sieşi. 16
Personaj-simbol, posibil alter ego al Poetului, Bătrânul este susceptibil de lecţiuni
multiple. El este o fiinţă tragică, „la capătul de neînţeles al existenţei”, unde încă se mai
poartă, până la istovire, sau până la înseninare, oricum, implacabilă, lupta dintre materie şi
spirit. Personajul are nobleţea de a-şi asuma, cu sentimentul firescului, episoadele unui
conflict permanent – atât cu sinele, cât şi cu lumea – , fiind mereu în armonie cu propria
conştiinţă, cu propriul destin, dar şi cu întregul univers. Eseistul remarcă postura eului
poetic, care se distanţează de personaj, în cursul naraţiunii, atât cât să poată contempla, cu o
obiectivitate relativă, totuşi, traiectoria unei existenţe de „sfâşietoare frumuseţe”:
Despre Bătrân se vorbeşte întotdeauna la persoana a treia („Bătrânul cunoaşte exact…”,
„Bătrânul a observat…”, „Bătrânul se încăpăţânează…”), ca şi cum această distanţă ar
permite vocii lirice să obiectiveze realitatea despre care grăieşte, lumea acestei fiinţe
„tragice şi nenorocite”, înscrisă între văzduh şi cenuşă. Există, însă, de asemenea, frumuseţe,
o „frumuseţe sfâşietoare”, a fiinţei conştiente de finitudinea ei şi de solidaritatea şi armonia
cosmosului. Existenţa îşi aşteaptă sfârşitul, şi se predă lui, pentru a avea loc fluxul etern al
cosmosului, pentru ca fiinţa să poată urca „treptele veşnic tinere ale eternităţii”17.

Propehensiunea metafizică nu este, în viziunea lui Robayna, străină de fiorii misticii.
Eugen Dorcescu sublimează, în acest sens, o tradiţie autohtonă, care porneşte de la
Eminescu şi Arghezi şi îşi sporeşte, necontenit, orizontul:
O adâncă scrutare a sensului transcendenţei – uneori inseparabil unit cu lecţiile misticii
occidentale – îşi dă mâna, în această poezie, cu o viguroasă căutare metafizică (“metafizică,
nu filozofică”, insista Juan Ramón Jiménez), al cărei centru sau axă este fiinţa în faţa
eternităţii. Marea tradiţie a poeziei române, de la Mihai Eminescu până la Tudor Arghezi – o
tradiţie pe care în Spania, sau în limba spaniolă, o cunoaştem, din nefericire, cu totul
insuficient – , se vede asumată în fiecare vers al lui Dorcescu, sublimată în fiecare din

14

Coriolano González Montañez, La poesía metafísica de Eugen Dorcescu
Ibidem.
16
Andrés Sánchez Robayna, art. cit.
17
Ibidem.
15
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cuvintele sale, şi se leagă cu unele dintre marile procupări care, de la Mallarmé până la Luzi
sau Bonnefoy, determină limbajul şi lumea celei mai vii poezii europene a modernităţii18.

Nu în ultimul rând, ci mai presus de orice altceva, Robayna avansează, în poziţie forte,
o justă apreciere axiologică, fiind convins că adâncimea problematizării, opţiunea estetică,
dovedita modernitate îndreptăţesc recunoaşterea lui Eugen Dorcescu „ca poet european”:
Nu va fi inutil să se atragă atenţia asupra lui Dorcescu ca poet european, în ciuda faptului
că împrejurările sociale şi culturale ale ţării sale, pe durata prea multor ani, l-au izolat, în mare
măsură, în limitele propriei limbi, şi doar în vremea din urmă această operă a început a fi
cunoscută în restul continentului. Fiindcă important este că în creaţia lui Dorcescu sunt puse
unele din cheile cele mai adânci ale modernităţii poetice şi, într-o manieră foarte specială, ceea
ce Mario Luzi a numit „dialectica dintre existenţă şi esenţă”, adică necesarul inter-schimb
dintre experienţa vitală însăşi şi fondul ontologic în care această existenţă se înscrie19.

Atât datorită identificării exacte a arhitemei creaţiei dorcesciene – „fiinţa în faţa
eternităţii”, cât şi raportărilor la poeţi geniali, recunoscuţi pentru experienţele lor mistice şi pentru
căutările metafizice, cât şi, mai cu seamă, graţie punerii în discuţie a calităţii lui Dorcescu de poet
european, aflat în posesia cheilor modernităţii, articolul intitulat Eugen Dorcescu între esenţă şi
existenţă reprezintă o piesă fundamentală, călăuzitoare, în exegeza dorcesciană20.
Bătrânul, „ca peisaj spiritual”, având o capacitate ieşită din comun de a participa la şi
de a se retrage din spectacolul lumii, nedumerind şi fascinând printr-un comportament
atipic, rămâne multă vreme în memoria criticilor spanioli, determinându-i să revină la
poezia lui Eugen Dorcescu.
Coriolano González Montañez21 adânceşte lectura liricii dorcesciene în cheie
metafizică. Acesta se concentrează asupra ineditului personajului, surprinzându-i paradoxul
în situarea, poate şi din cauza unor accente agnostice, în afara dragostei şi a urii:
Într-un joc continuu de oglinzi şi contrarii, iubirea şi ura îi deschid Bătrânului calea spre
meditaţie, el optând să ocolească o atare tensiune, întrucât, în ce-l priveşte, se situează dincolo
de respectiva dihotomie. De aceea, afirmă: „şi bătrânul nici nu se iubeşte,/ nici nu se urăşte...”22

Montañez sesizează ingenioasa dezvoltare semiotică a personajului, prin intermediul
simbolisticii unui foc salutar, eliberator şi purificator, care, pe de o parte, pune capăt
incertitudinilor şi rătăcirilor printr-o lume imperfectă, pe de alta, deschide şi râvnita cale
spirituală spre înălţimile eternităţii:
Implicitele referinţe religioase ce apar în operă îl poartă pe Bătrân în spaţii
purificatoare, acolo unde focul îndeplineşte un rol simbolic preponderent:
aşteaptă clipa când îşi
va îmbrăţişa mesagerul de
flăcări...23 [...]
Eliberatoarea extincţie (va fi flacără tânără, lumină tânără, izvorâtă din flacără) îl
transferă pe călător în propria esenţă...24
18

Ibidem.
Ibidem.
20
Fapt demonstrat deja de distribuţia eseului în presa literară românească, dar şi de citarea sa în numeroase alte
scrieri despre Eugen Dorcescu.
21
La poesía metafísica de Eugen Dorcescu.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
19
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Dacă Robayna admira Bătrânul pentru puterea sa de a-şi „supravieţui sieşi”,
Montañez observă că atracţia faţă de protagonist i-o inspiră modul cum acesta percepe
esenţa existenţei: ca pe o reiterare năucitoare a propriilor morţi, înainte de trăirea oricărei
vieţi. De aceea, dintotdeauna şi în fiecare clipă, Bătrânul se află în căutarea sufletului –
singura şi, cu adevărat, necesara căutare:
... el a pierit, n-a trăit niciodată, ci a preexistat, într-o moarte continuă spre adevărata
viaţă, cea care transcende această existenţă efemeră. De aceea, se simte viu, şi aşteaptă:
bătrânul îşi caută, de ani şi
ani, sufletul...25

O experienţă existenţială intens spiritualizată emoţionează şi convinge. Coriolano
González Montañez nu pierde ocazia de a scoate în relief forţa perlocuţionară a Poemelor
Bătrânului. El estimează naşterea unei relaţii afective, active, între receptorul textului poetic
şi personaj, cei doi „călătorind” împreună pe cărări abisale, într-o lucidă introspecţie:
Eugen Dorcescu a fost calificat drept poet metafizic, versurile sale mustind, în plus, de
nuanţe ascetice: individul uman ce se întreabă asupra vieţuirii sale şi care află ecou în
cugetarea profundă, în scrutarea onestă a temerilor ancestrale. Autorul român găseşte
răspuns în seninătate, în acceptare, scriind o poezie sugestivă şi tăioasă, ce tulbură spiritul
şi nu-l lasă indiferent pe cititor.
Eugen Dorcescu, poet imprescindibil şi necesar, deschide, cu această carte, porţile
introspecţiei. Trebuie doar să trecem dincolo de ele şi să călătorim alături de Bătrân.

Jaime Siles, în Festinul funebru26, relevă subtilele sensuri ale unei poezii originale a
senectuţii, care redă sfâşierea unei conştiinţe superioare. Din perspectiva sa, „festinul funebru”
denumeşte „... o uniune a <<corpului, sufletului şi cosmosului>> într-un imn, care ne face să
luăm parte la viitoarea <<cenuşă virtuală>>”, consfinţind moartea, condiţia începerii unei noi
călătorii, într-un univers de cenuşă. Cu o intuiţie formidabilă, criticul spaniol se arată frapat de
tot ceea ce se construieşte în jurul tulburătoarei imagini a „florilor de cenuşă” (Flores de
ceniza). Cenuşa este un simbol cu puternice reverberaţii în poezia lui Dorcescu, într-un
... teritoriu în care subiectul real al „ororilor vieţii” este într-un moment în care „nu-şi
găseşte nici spaţiul, nici timpul”, pentru că îi apare înaintea ochilor un peisaj inimaginabil
de pustiu, dar, în acelaşi timp, neasemuit de frumos, „operă a incinerării universale”, peste
care „noaptea coboară definitiv”27.

Jaime Siles îl raportează pe poetul român la Vicente Aleixandre, celebrul deţinător al
Premiului Nobel pentru literatură, în virtutea splendorii personajului său longeviv, ale cărui
gesturi sunt imprevizibile şi bulversante:
... se elimină din lume, ştergându-şi urmele „atât înapoi,/ cât şi înainte”28.

Personajul este impenetrabil, dar scrutează spaţiul şi timpul, sobru şi impozant ca un sfinx:
Acesta dobândeşte o „înfăţişare de sfinx”, înainte de a se întoarce „pe tărâmul său secret
şi la florile sale de cenuşă”29.

25

Ibidem.
Festín fúnebre, în „ABC Cultural”, Madrid, 24.03.2012.
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
26
27
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Indiferent de unghiul de lectură, criticii spanioli, stârniţi de consistenţa spirituală şi
simbolică a personajului – alter-ego, ajung, prin prisma acestuia, la înţelesurile şi
interogaţiile profunde ale liricii dorcesciene, şi certifică, prin expertiza lor, valoarea unei
poezii existenţiale, cu temeiuri şi perspective spirituale salvatoare.
Elegiile de la Badhofgastein beneficiază, de asemenea, de abordări serioase şi
elogioase. Traducătorul acestora, poetul Coriolano González Montañez urmăreşte, poem cu
poem, vers cu vers, modul cum Eugen Dorcescu universalizează durerea, imprimându-i
sonorităţi şi tăceri recognoscibile 30. Poetul trece de la iminenţa morţii, din Poemele
Bătrânului, la realitatea ei, în Elegiile de la Badhofgastein. Confruntat cu trecerea în
eternitate a iubitei mame, eul liric contemplă cavernele sufleteşti provocate de inevitabil, de
efemer, şi îi comunică lectorului spasmele sale lăuntrice.
Versurile arată că vorbitorul transmite o trăire autentică. De aceea, au impact. Nimeni
nu se poate sustrage durerii de a pierde o fiinţă iubită – mama – care, dintr-o fiinţă
individuală, devine o fiinţă universală31.

Eseistul insistă asupra meritelor formale ale acestor elegii, al căror limbaj este de o
rarisimă puritate şi expresivitate, în condiţiile în care sinceritatea trăirii se exprimă spontan,
simplu şi direct, fără niciun artificiu perturbant.
Eliberată de ornamente, într-o limbă fără prea multe conotaţii, ni se oferă o poezie pură,
simplă. […] În procesul de epurare [de ornamente], în călătoria spre rădăcinile sufletului şi
ale literaturii, opera poetului se hrăneşte din limbajul pur, din forţa de sugestie a cuvintelor,
folosite în sine şi pentru sine, fără podoabe care să le prejudicieze propriul mesaj32.

Vorbind despre cutremurul experienţei morţii, elegiile conţin aceleaşi nelinişti,
aceleaşi interogaţii asupra raţiunii de a fi, aceeaşi acceptare a finitudinii (nu şi capitularea în
faţa ei!), care se regăsesc aici, după ce au fost enunţate în volumele anterioare, traduse în
limba lui Cervantes. Versul „Absenţa e-o prezenţă negativă”, considerat emblematic de către
Coriolano González Montañez, comprimă filozofia elegiilor, dar şi spiritul întregii opere
dorcesciene, sugerându-i interpretului spaniol o memorabilă predicţie:
Acesta este motivul pentru care poezia lui Eugen Dorcescu va fi mereu prezentă33.

M. Cinta Montagut se referă în termeni similari la Elegiile de la Badhofgastein.34
Eseista remarcă sensibilitatea unei poezii existenţiale, manifestată în complexitatea căutării,
în durere, a sensurilor profunde ale existenţei:
Nu e uşor să întâlneşti în poezia contemporană combinaţia dintre profunzimea gândului,
căutarea senină a sensului existenţei şi emoţia sinceră, exprimate într-un limbaj clar, direct
şi extraordinar de nuanţat. Poezia lui Eugen Dorcescu, în cartea sa Las elegías de
BadHofgastein, conţine toate aceste elemente, care o convertesc într-o poezie adevărată,
dat fiind că în ea pulsează o autenticitate şi o voce, care, din cea mai adâncă intimitate,
sunt capabile să ne vorbească despre inevitabila pierdere şi despre muşcătura durerii, fără
a cădea vreodată în lacrimi şi în sensiblerie35.

30

Coriolano González Montañez, Encuentros con Eugen Dorcescu, în „Tacoronte” (Tenerife), febrero 2013.
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
M. Cinta Montagut, La sencillez de la emoción, în El Persequidor. El vuelo de Ícaro, Tenerife, 17.11. 2013.
35
Ibidem.
31
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Domnia Sa este impresionată de pendularea între prezent şi trecut, între trăirea lucidă
a realităţii şi fascinaţia amintirii:
Toamna de-acum trimite la alte toamne, când mama trăia şi se plimba alături de
poet, murmurând versuri din Eminescu. Poemele sunt pline de timp, ieri şi azi, un
azi devenit fărâme ce se scurg printre degete. Mama este timp, trece puţin câte puţin,
fiindcă, aşa cum ni se spune, „El padre murió en una/ única fecha./ La madre muere/
cada dia”. („Tatăl a murit o/ singură dată./ Mama moare în/ fiecare zi”).
Finalmente, autoarea recenziei admiră stilul artistic, în special modul de exprimare a
unor adevăruri ascunse, într-un limbaj poetic specific, caracterizat de simplitate, însă şi de
referenţialitate în universuri în care cititorul este iniţiat de o voce lirică persuasivă:
Poezia directă, sigură, în unele momente cvasi-axiomatică ne desluşeşte un adevăr
profund, a cărui exactitate o putem împărtăşi cu toţii: „Yo no ceso de/ estar vivo./ La madre
no cesa/ de morir”. („Eu nu-ncetez a/ fi viu./ Mama nu-ncetează/ să moară”).

Recunoaşterea valorii operei lui Eugen Dorcescu şi constantul interes pentru aceasta în
lumea hispanică ne îndeamnă să prevedem continuarea, cu importante beneficii reciproce,
acestei fructuoase colaborări dintre poetul român şi literaţii spanioli – cooperarea fiind bazată
pe respect şi preţuire pentru profesionalismul şi calitatea umană dovedite de ambele părţi.
Obiectivi în analiza liricii dorcesciene, aceşti excelenţi cunoscători de literatură, cu
un elevat discurs metatextual, descoperă şi primesc cu entuziasm, în lumea lor, „un gran
poeta rumano”. Mai mult decât atât, nu consideră „inutil” să pună în discuţie – şi să pledeze
pentru – statutul de poet european al lui Eugen Dorcescu.
Receptarea marelui poet român în spaţiul hispanic – în variatele forme în care s-a
manifestat – trebuie cunoscută, analizată şi valorificată atent, într-o obligatorie reevaluare a
locului lui Eugen Dorcescu în literatura română.
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