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1. PROLOG de Eugen Dorcescu 
 
POEM DIN CARTEA BIBLICE  
EDITURA MARINEASA 
Timişoara, 2003 
 
 
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. 
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2. DESPRE EREMIT 
 
 
 
Pe Eugen Dorcescu l-am cunoscut în anul 1987, în biroul său de redactor şef la 

Editura „Facla” din Timişoara. Lucra la carte Argonauţii, o colecţie de volume în 
miniatură a celor care doreau să scrie, să fie poeţi, debutanţii, în căutarea lânii de aur. 
A reţinut din scrierile mele placheta de debut Fructul din fruct, antologia 
debutanţilor apărând în anul 1988.  

Discuţia a fost una directă, solidă şi corectă. Scriitorul a dorit să-mi transmită 
implicit un mesaj - eşti responsabil de fiecare cuvânt pe care îl scrii. Poate nu le-am 
înţeles eu pe toate atunci, dar ulterior am înţeles că editorul nu a intervenit într-un fel 
asupra textului scris de mine, ceea ce trebuie să apreciez şi acum, este un compliment 
făcut unuia care urma să pornească la drum, un compliment care valida textul şi omul, 
mai ales. 

Ulterior am descoperit prin librării volumele de versuri din ciclul ce se va numi 
Biblice, un ciclu necesar pentru Eugen Dorcescu şi pentru literatura română. Era deja 
după anul 1989, totuşi un an reper în ce priveşte manifestarea poeziei la poeţi.  

Am citit cu o anumită curiozitate acele cărţi, texte biblice versificate de Eugen 
Dorcescu, mi s-a părut straniu şi cumva degradant pentru un poet adevărat să apeleze 
la versificările unor cărţi vechi, care oricum intraseră în dogmă.  

Din  nefericire pentru mine, la acea dată nu am citit şi nu am studiat Scriptura. 
Deci, nu aveam cum să înţeleg.  

Ulterior am corespondat cu Eugen Dorcescu, Internetul a deschis posibilităţi reale 
de comunicare şi am beneficiat de principiul vaselor comunicante, adică nivelul de 
comunicare s-a echilibrat şi descoperirile au venit treptat. După ce am început să 
citesc şi să studiez Scriptura, am înţeles demersul scriitorului Eugen Dorcescu şi poate 
titlul unui volum de versuri scris de mine a fost Pomul cu scribi, pornind de la 
realitatea scrisului trăit în mod profund, văzând şi în poet unul dintre scribii care se ţin 
cu ambele mâni de ramurile pomului cunoaşterii binelui şi a răului . 

Eugen Dorcescu mi-a transmis în format electronic volumele sale, poate prin anii 
2007 - 2008. Am fost puţin nedumerit, dar am înţeles că opera trebuie încredinţată 
direct oamenilor, aceasta fiind poruncă divină, textul scris se încredinţează omului şi 
cartea nu este un obiect de decor, de pus pe raft, în biblioteca amenajată modern sau 
clasic. Era, poate, cea mai profundă apreciere pe care o putea face o persoană despre 
mine. Eram de încredere, adică. Înţelegeam. Sau începusem să înţeleg. 

Eugen Dorcescu mi-a dat o scurtă recomandarea pentru a putea deveni membru 
USR, adică puteam să acced în breasla scriitorilor, eram scrib cu legitimaţie şi 
misiune.  

Recomandarea sa a fost una exactă şi utilă, dar dincolo de cuvinte am înţeles că 
harul ce ţi-a fost încredinţat trebuie să aducă şi mai mult rod. Păstrez recomandarea sa 
ca un act de descoperire mai curând decât ca un demers administrativ. Am apelat la 
dânsul pornind de la Fructul din fruct, ceea ce a început a avut un fel de ieşire prin 
cer, era o destinaţie posibilă. 

Când scriu despre Eugen Dorcescu gândesc la cele profunde, la călătoria 
iniţiatului, o călătorie necesară şi pregătitoare.    

Din păcate, literatura modernă nu pune accentul pe cunoaşterea iluminată şi pe 
necesitatea iniţierii prin scrierea operei, ca un mod de salvare prin cunoaştere şi 
revelaţie. 
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De reţinut la scriitor, profesionistul devine un simplu scrib, Eugen Dorcescu reia 
ritualul iniţial al scribului care stă aplecat peste pergament şi scrie cuvintele care 
trebuie, nimic în plus, nimic în minus, cu simplitatea măreţiei.  

Rescriind textul biblic cu migală, opera devine ştiinţa adevărului, formulă 
matematică de fixarea eternităţii în cuvintele ce ni s-au dat în limba română.  

Dincolo de textul scris de Eugen Dorcescu există abisul aşa cum omul limitat 
percepe nelimitarea lui Dumnezeu, dar totul devine posibil când ai o relaţie cu 
Dumnezeu în modul acesta. 

Eugen Dorcescu, prin opera sa, lansează o provocare pentru scriitori, opera scrisă 
ca mod de purificare prin cuvinte pentru a descoperi Cuvântul. Iar Cuvântul are atâtea 
posibilităţi de a vedea cu ochii inimii încât abisul poate fi chiar pe o stradă la 
Tenerife, la numărul 7.  

Cine doreşte să citească o poezie care să-l înveţe cum să călătorească spre alte 
zări, va citit Eugen Dorcescu, va accepta provocarea şi va putea vedea destinaţia reală.     
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3. ESEU ÎN OGLINDĂ 
 
 
Moto:  
 
„ Te laud Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste 

lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor „ ( Biblia,  Matei 11 : 
25 )  

                                                                         

                                                                     Lui Eugen Dorcescu  
 
În Revista „ Reflex „ numerele 7-9 din 2006, pe lunile iulie – septembrie,  artistul 

complex care este Eugen Dorcescu publică un eseu important intitulat „ POEZIA 
MISTICO – RELIGIOASĂ STRUCTURĂ ŞI INTERPRETARE. Eseul este unul 
dintre cele mai importante din ultima vreme din cultura română iar autorul, dar şi 
redactorul şef al revistei, poetul Octavian Doclin, au avut o iniţiativă esenţială pentru 
lumea scriitorilor. Meritoriu, eseul se adresează „ poeţilor tineri, care îmi sunt 
prieteni „, după cum menţionează lucid Eugen Dorcescu, pentru că acest domeniu nu 
poate fi lăsat în ruină, ci este unul mereu nou. 

Problemele spirituale puse de artistul Eugen Dorcescu în faţa poetului sunt 
rezolvate cu mult har, profesionalism şi din poziţia cea mai corectă, din interiorul 
poeziei mistico – religioase, pentru că astfel de poezie este una vie, una în care ar 
trebui şi trebuie să existe multă viaţă, adevăr, o poezie care luminează şi arată Calea 
… 

Domeniul este constant trecut cu vederea de importanţii critici din ţară preocupaţi 
de imaginea proprie şi lucrători la un sistem critic propriu care să scoată în evidenţă 
opera scrisă în timp real, care până la urmă se dovedeşte a fi în timp ireal … 

În România este o criză a valorilor, iar aceasta se manifestă şi în lumea 
scriitorilor, creatorii încă nu s-au trezit cu adevărat, valorile umaniste par tot mai mult 
instabile şi provoacă plictis sau nu duc nicăieri pentru public, nu mai sunt cei care 
comandă opere literare pentru un anumit scop de partid, fondurile care vin de la stat 
sunt direcţionate politic după criterii care nu sunt favorizante pentru marea creaţie … 
Tocmai de aceea valorile creştine pot da sens unei culturi, pot revitaliza  lumea 
literară şi pot atrage dorul după o carte bună a unui cititor abrutizat şi manipulat prin 
alte mijloace de comunicare.  

În mod evident Eugen Dorcescu abordează valorile creştine ferm convins că de 
acolo poate veni un nou suflu în lumea creatorilor adevăraţi de poezie, de cultură.  

Fiind cu toţii într-un areal creştin, pentru scriitorii români, mai ales, acest eseu 
lămureşte multe şi arată direcţia … Trebuie să recunoaştem că toţi marii creatori au 
simţit nevoia ca la un moment dat să scrie o operă importantă pornind de la Hristos şi 
de la Evanghelie pentru că altfel viaţa lor, ca artişti mari, nu s-ar fi justificat, în final. 

Desigur, tema fiind atât de profundă,  provoacă şi incintă, iar asupra domeniului 
trebuie ca fiecare artist să mediteze în adevăr şi să nu se mintă pentru că adevărata 
operă a unui scriitor, poet sau chiar prozator, este viaţa sa, opera scrisă fiind efectul 
vizibil a unei dimensiuni nevăzute … 
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Premisa de la care putem porni este că poetul - poet care scrie poezie mistico – 
religioasă trebuie să simtă şi să fie convins de şansa extraordinară de a fi o fiinţă nouă, 
altfel decât în lume, născut din nou, altfel scrisul său nu mai este al unui filozof care 
abordează o anumită zonă interesantă şi de multe ori cu multe lucruri senzaţionale, 
scrisul său este scrierea cu trupul.  

Naşterea din nou este premisa pentru că este de natură spirituală, iar carnea este 
neputincioasă, omul, ca fiinţă, nu are putere doar trăitor în carne, limitat la carne ( 
sarx ). Dar şi carnea are regulile ei, trebuie să rămână curată, pentru că trupul poetului 
este, evident, Templul, un Templu pus la dispoziţia unei trăiri directe.  

Cel care scrie poezia de genul acesta trebuie să umble cu Dumnezeu, precum 
altădată Enoh sau Noe, precum oamenii chemaţi la Cină …Asta înseamnă un fel de 
renunţare la lume, fiind în lume, în mijlocul neamului tău care dintr-o dată este un 
altul … 

Ceea ce este important este că Biblia, pentru că de acolo vin toate, de la Cuvânt, 
arată spre un lucru important: cuvântul lui Dumnezeu este unul viu care lucrează 
asupra fiinţei în adâncul ei, în structura ei intimă, poate curăţa, poate da energie, poate 
deschide calea spre cer a omului, locuind în poem în acelaşi timp. Biblia este singura 
carte care îl cuprinde pe om, dar mai ales pe artist, în şcoala superioară  lui Dumnezeu 
şi cel ce studiază este studiat de cuvânt … De altfel în oglinda acestui cuvânt devenim 
fără apărare, descoperiţi, nu ne mai putem minţi, nu mai putem trişa cu talentul nostru 
folosit după ureche, după regulile lumii …Goliciunea pe care începe să o vadă poetul 
creştin este una care îi marchează fiinţa şi îşi vede clar destinul ca ratarea ţintei, ca 
eşec … De la această recunoaştere şi cunoaştere începe vălul să se ridice, poemul 
ţâşneşte din inima celui care scrie … 

Ceea ce este important pentru poet este ca prin opera sa să -L poată cunoaşte pe 
Dumnezeu la nivelul umil al poemului, al scrisului şi pentru a transmite această 
Cunoaştere a Lumii de Sus, pentru care nu există cuvinte de exprimare în mod 
concret, doar limbajul pur spiritual ( duhovnicesc ) îl poate rezolva, într-o anumită 
măsură, însă. Când ajungi să realizezi acest lucru important, lumina devine orbitoare, 
iar cuvintele nu mai transportă lumea spre lume, ci, iată,  cerul spre om şi creează 
posibilitatea traseului om cer. Cunoaşterea lui Dumnezeu cutremură fiinţa poetului şi-
l face o altă fiinţă, totul este interactiv pentru că adevărul eliberează, ne face liberi în 
mod existenţial, iar asta ne cheamă să redescoperim că patria în care am putea locui 
altfel este chiar inima noastră, mintea noastră, ca în locul Prea Sfânt, Dumnezeu s-a 
semnat chiar în interiorul omului, semnătura Lui ESTE acolo … 

Lucrurile la care ajunge poetul care scrie despre credinţa în Dumnezeu sunt unele 
care depăşesc limitele cunoaşterii, dar prin revelaţia particulară totul capătă sens, 
pentru restul e nebunie, chiar dacă eşti academician sau profesor universitar, premiant  
…  

Oare poate renunţa poetul tânăr la ceea ce crede că a ajuns să cunoască pentru a 
descoperi Cunoaşterea, poate el considera totul ca neînsemnat pentru a ajunge să se 
cutremure cu adevărat şi să ia totul de la capăt ?  

E marea încercare, dar experienţa aceasta este un adevărat prag pe care va trebui 
să-l treacă …  

Apostolul Pavel scria că a trebuit să considere totul ca pe un gunoi pentru a 
ajunge să –L cunoască pe Hristos în final, iar apostolul a fost, trebuie să reliefăm, şi o 
mare personalitate a vremurilor antice, om de cultură, cunoscător al filozofiei antice, a 
marilor cărţi ale evreilor, a lumii, a  Europei şi Asiei, a Imperiului Roman dar şi a 
celor din Atena cea veche … 
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Învierea este reală pentru că este posibilitatea de a continua să exişti într-o altă 
dimensiune prin graţia lui Dumnezeu şi asta dă putere …Trecerea dintr-o lume în alta, 
dintr-un veac în altul, se poate trăi şi realiza numai prin poezie şi credinţă, prin ştiinţa 
înaltă de a te lăsa desăvârşit de Cuvânt … 

Existenţa întru mântuire este mesajul poeziei mistico – religioase scrie Eugen 
Dorcescu şi are dreptate, dar cuvântul acesta aşa cum sună în limba română este totuşi 
altfel în limba veche grecească ( Koine ) sau în ebraica veche, sensurile sunt mai 
profunde iar poetul tânăr va trebuie să redescopere că de fapt este posibilitatea omului 
să fie dus „ la loc larg „ , dincolo de spaţiul acesta strâmt din secunda trăită, e libertate 
nelimitată, eliberarea, salvarea spirituală a omului … A fi dus „ la loc larg „  … 

O analiză semantică a unor termeni din Evanghelie şi din tot Noul Testament ar 
da posibilitatea poetului să descopere ce înseamnă „ loc larg „ … 

Artistul Eugen Dorcescu a intuit că e nevoie de multă aplecare pentru a realiza 
esenţa poeziei mistico – religioase când a apelat la variantele versetelor biblice din 
perspectiva a mai multor limbi străine … 

Darul de a scrie poezie religioasă şi mistică este un dar care depinde de 
Dumnezeu exclusiv, pentru că prin Duhul Sfânt vin toate darurile,  dar asta înseamnă 
multă smerenie pentru că darul este dat după voinţa divină, este dat pentru altul întru 
zidire, nimic din gloria terestră la care ar putea visa un poet … 

Apostolul scria că omul este poemul lui Dumnezeu, opera Lui de artă  …. 
Artistul Eugen Dorcescu,  sublinia în eseul său că spiritul este primordial în 

relaţia lui cu materia, dar întruparea lui Hristos este o realitate materială, ( kenoză ) , 
altfel nu se poate …de aceea poezia mistico – religioasă nu se scrie,  se întrupează … 

 
toamna, 2006.       
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Foto: scriitorul Eugen Dorcescu 
 

EUGEN   DORCESCU 
 
 
Repere biografice: 
 
Nume: BERCA 
Prenume: EUGENIU 
Pseudonim: EUGEN   DORCESCU 
Data naşterii: 18 martie 1942. 
Locul naşterii: Târgu-Jiu, judeţul Gorj, Str. Victoriei, nr. 93. 
Părinţii: tatăl – Eugenie  Berca, învăţător; mama – Alexandra Berca 
(născută  Dorcescu ), învăţătoare. 
Soţia: Olimpia Berca, stilistician, istoric şi critic literar. 
Studii: Liceul “Fraţii Buzeşti” din Craiova (absolvit în 1961); Facultatea 
de Filologie a Universităţii din Timişoara (1966).   
Funcţii: cercetător, cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific principal, la 
Filiala din Timişoara a Academiei Române (1966 – 1984); redactor  
(1985), redactor-şef (1985 – 1989), director (1990) la Editura  Facla din 
Timişoara.  
Doctorat: Doctor în filologie, cu teza Structura lingvistică a metaforei în 
poezia română modernă (Universitatea din Timişoara, 1975). 
Data primirii în Uniunea Scriitorilor:  1976. 
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Repere bibliografice: 
 
Debutul absolut: “Viitorul”, Turnu-Severin, 1969 (o proză poetică); 
“Luceafărul”, 1970 (poezie). Debutul în revistă (“Luceafărul”) a fost 
vegheat de Al. Philippide, Ştefan Bănulescu şi Cezar Baltag. 
Debutul editorial: Pax magna, poezie, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1972. 
 
Opera:  
Pax magna, poezie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1972 
(debutul editorial a fost vegheat de Mircea Ciobanu, Marin Preda şi Mihai 
Gafiţa); Metafora poetică, eseu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
1975; Desen în galben, poezie, Editura Facla, Timişoara, 1978; 
Embleme ale realităţii, eseu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
1978; Arhitectura visului, poezie, Editura Facla, Timişoara, 1982; 
Culegătorul de alge, poezie, Editura Facla, Timişoara, 1985; Dodoacă şi 
Biciuşcă, proză fantastică, Editura Facla, Timişoara, 1986; Castelul de 
calcar, proză fantastică, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1988; Căsuţa 
fermecată, povestiri, Editura Junimea, Iaşi, 1989; Epistole, poezie, 
Editura Dacia, Cluj - Napoca, 1990; Cărarea din insulă, proză 
fantastică, Editura Excelsior, Timişoara, 1991; Psalmii în versuri, 
Editura Excelsior, Timişoara, 1993; Cronică, poezie, text coperta a IV-a 
G. I. Tohăneanu, Editura de Vest, Timişoara, 1993; Piticul arămiu, 
povestiri, Editura de Vest, Timişoara, 1995; Abaddon, poezie, Editura 
Amarcord, Timişoara, 1995; Psalmii în versuri, ediţia a II-a, revăzută şi 
adăugită, Editura Marineasa, Timişoara, 1997; Ecclesiastul în versuri, 
Editura Marineasa, Timişoara, 1997; Pildele în versuri, Editura 
Marineasa, Timişoara, 1998; Poezii despre şi pentru Raluca, Editura 
Excelsior, Timişoara, 1998; Scrisori la un prieten, scrisori literare, 
Editura Excelsior, Timişoara, 2000; Exodul, poezie, text coperta a IV-a 
Adriana Iliescu, Editura Augusta, Timişoara, 2001; Omul de cenuşă, 
poezie, antologie de autor, cu o prefaţă de Adrian Dinu Rachieru, scurtă 
crestomaţie critică („Opinii”) şi bio-bibliografie de Olimpia Berca, text 
coperta a IV-a Virgil Nemoianu, Editura Augusta, Timişoara, 2002; 
Elegii, poezie, text coperta a IV-a Adriana Iliescu, Editura Mirton, 
Timişoara, 2003; Biblice, volum antologic, conţinând Psalmii, 
Ecclesiastul, Pildele şi Rugăciunea regelui Manase, text coperta a IV-a 
Valeriu Anania, Editura Marineasa, Timişoara, 2003; Moartea tatălui, 
poezie, prefaţă de Ion Arieşanu, Editura Marineasa, 2005; Basme şi 
povestiri feerice, volum antologic, Editura Eubeea, Timişoara, 2005; 
L’histoire d’une névrose, Unsprezece povestiri francofone, Editura 
Mirton, Timişoara, 2007;  În Piaţa Centrală, poezie, prefaţă de Virgil 
Nemoianu, text coperta a IV-a Virgil Nemoianu, Editura Marineasa, 
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2007; drumul spre tenerife, poezie, Editura Eubeea, Timişoara, 2009; 
Poetica non-imanenţei, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2009 etc. 
 
Cărţi apărute la edituri on-line:  
Poetica non-imanenţei, Editura on-line Semănătorul, Bucureşti, iulie 
2008.  
Omul din oglindă, poezie, antologie de autor, Editura on-line 
Semănătorul, Bucureşti, ianuarie 2009; drumul spre tenerife, ediţia a II-
a revizuită, Editura on-line Semănătorul, Bucureşti, 2009; Abyssus 
abyssum invocat, poezie, antologie tematică de autor, Editura on-line 
Semănătorul, Bucureşti, 2009; Omul din oglindă, poezie, antologie de 
autor, ediţia a II-a revizuită,  Globusz Publishing, 2009.  
 
Ediţii critice: Constantin Diaconovici Loga, Gramatica românească (în 
colaborare cu Olimpia Şerban-Berca), Editura Facla, Timişoara, 1973. 
 
Traduceri:  
Pierre Loti, Doamna Crizantema, roman, Editura Excelsior, Timişoara, 
1998; Coriolano González Montañez, Călătoria, poezie, Editura on-line 
Semănătorul, Bucureşti, 2009; Coriolano González Montañez, Călătoria, 
poezie, Editura Mirton, Timişoara, 2010. Alte traduceri (în reviste): 
Baudelaire, Lamartine, Leconte de Lisle.  
 
                                                      * 
 
Referinţe critice (selectiv, în volume): 
Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1977; Florea Firan, Profiluri şi structuri literare, 
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986; Alexandru Ruja, Parte din 
întreg, I, Editura de Vest, Timişoara, 1994; Laurenţiu Ulici, Literatura 
română contemporană, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995; Olimpia 
Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Editura Amarcord, Timişoara, 
1996; Carmen Odangiu, Jocul cu umbra, Fundaţia Culturală „Ioan 
Slavici”, Arad, 1996; Gheorghe Mocuţa, La răspântia scriiturii, Editura 
Mirador, Arad, 1996; Gheorghe Luchescu, Din galeria personalităţilor 
timişene, Editura „Dacia Europa Nova”, 1996; Mircea Zaciu, Marian 
Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, D-L, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998; Alexandru Ruja, Parte din 
întreg, II, Editura Excelsior, Timişoara, 1999; Aquilina Birăescu, Diana 
Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Editura Marineasa, Timişoara, 
2000; Gheorghe Mocuţa, Pe aceeaşi arcă, Editura Mirador, Arad, 2001; 
Marian Popa, Literatura română de azi pe mâine, II,  Fundaţia 
Luceafărul, Bucureşti,  2001; Who’s  Who în România, Bucureşti, 2002; 
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Rodica Opreanu, Flux continuu, Editura Augusta, Timişoara, 2002; 
Alexandru Ruja, Literatura română contemporană. Poezia I, Editura 
Universităţii de Vest, Timişoara, 2002; Ildico Achimescu, Ca sticla, 
zidul, Editura Augusta, Timişoara, 2004; Mircea Şerbănescu, Timişoara – 
memorie literară II, Editura Artpress, Timişoara, 2004; Mircea 
Lăzărescu, Despre sărbători, grădini şi logos, Editura Brumar, 
Timişoara, 2004; Dicţionarul general al literaturii române, C – D, 
Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004; 
Dicţionar al scriitorilor din 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; 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;  



 12

- 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;  
- Premiul special pentru eseu, acordat la acelaşi festival, ediţia a II-a, 
2005;  
- Premiul „Prinos de mulţumire”, decernat la ediţia a III-a a Festivalului 
internaţional de creaţie literară religioasă, Timişoara, 2006;   
- 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;  
- Marele premiu “Dosoftei”, la Festivalul internaţional de creaţie 
religioasă, ediţia a IV-a, Timişoara, 2007; 
- Premiul “Prinos de recunoştinţă”, la acelaşi Festival, ediţia a V-a, 
Timişoara, 2008 ;  
- Premiul  « Luminos semn de mulţumire », la acelaşi Festival, ediţia a 
VI-a, 2009 ; 
- Membru de onoare al Asociaţiei Naţionale « Cultul Eroilor », Filiala 
Timiş, 2009 .  
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4. Constantin Stancu - UN SCURT 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 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. 
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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, în cele 
din urmă, nimic. Dacă suntem cu adevărat ceva, suntem numai în transcendenţă, în 
eternitate, ca spirit. 
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5. AŞTEPTÂND EPISTOLE DIN PADUROASA CETATE  
 
 
Eugen Dorcescu este aproape de inimile scriitorilor hunedoreni. Ii cunoaşte, le-a 

dat undă verde în viaţa literară. Ca profesionist al cuvântului este aproape de Cuvânt, 
şi aproape de lumina din Cuvânt.  

A fost redactor şef la Editura `` Facla `` din Timişoara şi nu numai, este în 
mijlocul vieţii literare şi publicistice din Banat şi Transilvania,  dar mai ales a fost 
omul care a pus înainte  de orice valoarea, credinţa şi rodul în cele literare. Se simt la 
Eugen Dorcescu valenţele cărturarului, a celui care `` face `` cărţi din nimic aproape, 
dar din acest punct de vedere ia modelul Creatorului adevărat. Lirismul şi filosofia, 
lirismul şi credinţa îl ţin pe scriitor pe valurile vremii.  

Deşi din partea Olteniei, Banatul i-a fost boală în sensul bun al cuvântului. Acolo 
în Banat, aici în România, deci, la margini de lumi, în miezul unui continent cultural, 
Eugen Dorcescu a devenit doctor în filologie, încă din anul 1975, adică un fel de 
pandur peste care nu se poate trece, vorba sa de specialist are greutate şi, mai ales, 
încurajează şi, poate, dă sens vieţii unui scriitor.  

Poesia i-a fost aproape, titlurile volumelor trădând profunzimea : `` Arhitectura 
visului ``, `` Pax Magna ``, `` Epistole ``, etc. S-a aplecat cu blândeţe şi duioşie 
asupra sufletului de copil, a scris pentru copii, a visat pentru copii, i-a legănat în 
lumina cuvântului pur ... 

După anul l989 a scris `` Psalmii în versuri ``, Eclesiastul în versuri ``, `` Pildele 
în versuri `` dând sens frământărilor de o viaţă, arătându-ne singurul drum posibil, dar 
adevărat, îngust, dar drept, adică `` Ieşire prin cer ``, cum se exprima un alt poet, pe 
numele său Marin Sorescu.  Aceasta a fost treapta de aur, a fost cucerirea templului 
sfânt, a fost eliberarea... Puţini autori de astăzi se încumetă să spargă tiparele ``clasice 
`` ale poeziei moderne, intrând direct în modernismul divin, cel reformator, cel ce 
schimbă oamenii, îi naşte din nou, prin har, prin darul fără de preţ, dar atât de 
profunde, vii... Aceste lucrări sunt fundamentale pentru o civilizaţie, dau sens 
libertăţii în plină viaţă contemporană. Consider că Eugen Dorcescu a avut un curaj 
definitoriu, adică zidirea în Cuvânt. Harul şi puterea Domnului trebuie să fie prezente 
în astfel de întreprinderi spirituale, acolo lucrează mai ales dragostea divină, mai mult 
decât talentul. Cred că au fost momente de mare bucurie pentru Eugen Dorcescu, de 
smerenie şi înălţare, de curăţie, de refuzul zgurii contemporane...  

Poetul este un autentic scriitor în sensul tradiţionalist, un poet la care lucrează şi 
credinţa: „ Comorile nedrepte sunt deşerte, / Din rodul lor nimic nu vei culege, / Sunt 
obţinute prin fărădelege,/ Dreptatea doar salvează de la moarte/ ... 

 Autorul ne  învaţă nemurirea, prin cântare, prin cuvânt, prin gloria singurătăţii ... 
Dacă ai răbdare, poţi descoperi în opera lui Eugen Dorcescu o lume picurând în 

cosmos, un infinit în infinit : `` Sunt golul emisferic/ ce îşi aşteaptă golul. O cascadă/ 
de sânge cald e noaptea. Dulce pradă/ sub uriaşa stelelor rocadă... `` Sunt definiţii 
poetice, pline de culoare şi având mireasma veşniciei - `` însângerez deşertul de 
zăpadă  ``; `` Carnalul soare umple labirintul ``. 

Ca orice poet, Eugen Dorcescu  a fost supus presiunilor din adâncul oraşului de la 
suprafaţa zilei, ca un paradox al existenţei,  căutând, neliniştit, algele ... Autorul 
aruncă raze peste oraş, cercetând armonia acestuia în secolul arzător, sub un control 
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spiritual  discret: e cercetat de floarea de nufăr, o cercetare în alb, acolo lângă beton şi 
infern ... 

Cu `` Trubadurul din vis `` poetul caută sensul dintre fiinţă şi nefiinţă, acolo 
unde există o degradare paradisiacă, sub culoarea tandră a poemului care purifică ... 
Cu discreţie, Dorcescu se caută în cântecul pe care îl visează, în cântecul ce stă ascuns 
sub coaja de var a inspiraţiei, ca-ntr-un ou etern... 

Autorul ne-a provocat în chip strălucit cu `` Epistolele `` sale, sunt mesaje care se 
transmit către cititor, mesaje dintr-o ţară nevăzută. `` Dar, în fond, numai cine/ştie că 
piere  ajunge la ţintă / ... Muritorului i se oferă şansa de a atinge infinitul. Cu mult 
lirism şi credinţă, în puterea dragostei, poetul mărturiseşte: `` voi iubi fără trup ``. 
Desigur că Eugen Dorcescu are pentru cititor garoafe, ca un gest de apropiere, ca un 
ritual din care nu lipseşte viaţa şi moartea, între ele iubirea subînţelesă, puternică : `` 
In înserarea încăperii - garoafele: / ca o gură de sânge, ca o gură de fum . /  ... Iată-
le: coboară, fumegând, / în neant patru ecouri/ fosforescente ... `` 

Despre sine, aflăm adevărul : ``(In trup / Eram cu mine însumi împreună .../  
Când m-am trezit, alăturea un lup/ Se oglindea în râul alb şi-n lună ) `` . E atâta 
sinceritate în această mărturisire încât mă cutremur, aproape suntem invitaţi spre o 
călătorie în jurul infinitului, o călătorie spirituală care nu ne este accesibilă uneori ... 

Pentru mine Eugen Dorcescu a însemnat impulsul spre lumea din cuvânt, plecarea 
în mare călătorie în jurul unei idei albe, abstracte şi vii, concretă şi nevăzută, totodată 
... Dânsul a supus ``da`` scrierilor mele când încă nu ştiam că voi atinge miezul 
fierbinte din cuvânt, cel ce trimite limbi de foc către inima omului, am sperat cândva, 
dar editorul Eugen Dorcescu a luat versurile mele şi mi le-a arătat sângerânde, cum nu 
le ştiam, m-a convertit la purificare prin vis, la curăţia prin imagine, m-a lecuit de 
mine şi mi-a arătat o pildă despre fiul neascultător, care se regăseşte într-un  semn de 
lumină scrisă tainic...  

N-am ştiut atunci cum va lucra în mine cuvântul, poate dânsul a văzut ceea ce eu 
nu puteam să văd, aşa am cucerit timpul cu toate miresmele sale ...  

Cât despre înţelepciune pot spune că aşa am aflat că dacă o găsim , găsim viaţa, în 
final căpătăm bunăvoinţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, intrăm într-un alt anotimp, ne 
regăsim fără trupuri, mai buni, mai luminoşi ... 

Aştept o epistolă de la poet, o epistolă care să marcheze nevăzutul în nevăzutele 
speranţe ... 
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6. ABIS LÂNGĂ ABIS 
 
ABYSSUS  ABYSSUM  INVOCAT, este volumul de versuri - testament de zile 

bune şi de zile rele, testament continuare din cuvintele poetului amestecate cu vorbele 
oamenilor, purificate de zicerile lui Dumnezeu.  Este o antologie de autor, a fost 
făcută public la Editura online  „ Semănătorul” – Martie, 2009, deşi editorii 
adevăraţi ar fi trebuit să facă tot posibilul pentru a lansa cartea şi în format clasic, pe 
suport de hârtie, accesibilă publicului din oricare zonă a iubitorului de frumos. 

Totul se adună în jurul temei, se coagulează pe firul poveştii de a fii om şi de a 
crede în Cel de Sus, în Yah Elohim în împletirea aceea de dor, uitare şi vinovăţie, 
poveste a unei vieţii simţind absenţa-prezenţei lui Dumnezeu, sunt poeme din 
scrierile mai vechi ale lui Eugen Dorcescu: 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.  

Deci, Eugen Dorcescu îşi propune o carte de aducere aminte a scrierilor sale cele 
mai adânci, mai abisale, privind în oglinda poemelor care sunt aduse în prim plan de 
îngăduinţa divină. 

Relaţia om-poet-artist-eremit-Dumnezeu- singurătatea ca prezenţă absolută a 
luminii, abisul în care fiecare poate cădea fie în sus,  în Dumnezeu, fie jos,  în omul de 
pământ amintind de Adam cel care a fost întâiul.  

Se poate observa în acest volum evoluţia psalmului scris de Eugen Dorcescu de la 
simple consideraţii şi observaţii ale celui care crede, pe seama poveştii zilnice, la 
consideraţii înalte. Poemele au numere în locul titlului, e aici şi o taină a celui care îşi 
cântă credinţa ca relaţie pură şi intensă, abisală, numerele fiind o legătură directă cu 
acele cuvinte unice venite de Sus. La vechii evrei alfabetul era mult mai deschis, 
fiecare cifră avea şi o valoare numerică, de aici esenţa zicerii exacte, în stilul ştiinţei 
de a ţine universul în echilibru în faţa abisului din Dumnezeu şi a abisului din om.  

Prologul volumului este intens şi deschide perspectiva scrierilor ce urmează: ”  
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./” 

Prezenţa Celui Divin nu poate fi evitată de psalmistul poet, în orice fapt a zilei 
este prezent, în oamenii care au căzut, într-o clădire în ruină, într-o zi de iarnă dificilă, 
ca lepra, toate trimit la evenimentele unice ala cititorului de cuvinte divine, ale 
martorului Scripturii, căci asta este Eugen Dorcescu, martorul, prin poezia sa. 

Natura relevă prezenţa Divinităţii prin frumuseţea absolută: „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./  

În scrierile sale Eugen Dorcescu priveşte tragedia umană din perspectivă Biblică, 
este viziunea sa profundă despre toate, o viziunea pe care nu o tăgăduieşte şi de care 
nu fuge, o viziune care îi dă energie şi fură energia într-un sens pozitiv: „ Modelu-
nfăţişat de Marea Carte/Ne e tot mai abstract şi mai străin./Fiinţe purtătoare de 
venin,/Murim încet şi reproducem moarte./” 
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Poetul psalmist preia din stilul celor care au scris şi copiat Scriptura, şi-a asumat 
rolul de a primi veşti din abisul perfect la modul delicat al scribului care scrie pur şi 
simplu adevărurile prin Ochii lui Dumnezeu, e aici un model specific Vechiului 
Testament din Scriptură împletit cu memoria scriitorului modern care a cunoscut 
frământările vremurilor din urmă. Uneori poetul trăieşte la intensitate maximă relaţia 
specifică doar creştinilor practicanţi, este epuizat, dorind să se sfârşească totul, ca o 
eliberare, dar de fapt versul reîncepe lumea de la început cu fiecare poem numerotat 
riguros, pentru a nu scăpa evidenţei divine, trimiţând spre eternitate. 

Prezenţa omului afectat de păcat este insuportabilă Eremitului: „ Azi-noapte, 
printre blocuri, un beţiv/Râdea strident, striga, sporovăia./Şi-un grup de-aceeaşi 
teapă-l însoţea,/Încurajând delirul lui tardiv./”Este imaginea căderii totale a omului, 
iadul care începe de aici. 

Singura şansă pentru cel lucid, pentru cel care veghează, martorul liniştit este 
lauda: „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…/.”  

Finalul psalmului nu este unul trist sau pesimist, este chiar eliberarea de trup, 
ieşirea spre cer, lauda nu este zadarnică, se simte aici una din dimensiunile credinţei: 
nădejdea, apoi moştenirea vieţii veşnice, într-o altă dimensiune, tensiune poemului se 
rezolvă mai mult prin ceea ce nu spune, prin tăcere în sensul marilor profeţi, revelaţi 
în Scriptură.  

Unitatea de măsură a zilei este dată de prezenţa lui Dumnezeu: „ Faptul că eşti şi 
nu eşti/e o zi./” 

Suferinţa este modul de cunoaştere al credinciosului: „Lacrima chiar, căzută pe 
piatră,/are formă de cruce./”  

Deschiderea spre eternitate dă poetului psalmist emoţia adâncă a celui care vede 
dincolo de semnele zilei, emoţia care afectează trupul prin puterea ei de a veni din altă 
dimensiune:”  înfiorat până-n măduvă, deasupra negurii ultime,/deasupra negurii 
primordiale./”  

Raportul om –Dumnezeu este tranşat clar, fără speculaţiile intelectualului 
fermecat de abisul propriu: Aceasta e desăvârşirea/nimicului./Tatăl poate exista/fără 
lume./Dar lumea/nu poate/exista/fără Tatăl./” 

Asumarea destinului propriu aşa cum a fost proiectat de Dumnezeu pentru fiecare, 
în mod specific, fără generalizările mundane este dimensiunea memoriei de artist şi de 
om: „Atunci, mă ridic,/şi Domnul, zâmbindu-mi,/mă duce pe drumul ştiut,/în calvarul 
ştiut:/un om şi o cruce./” 

Dreptatea lui Dumnezeu se vede în fiecare vers, Eugen Dorcescu nu speculează, 
lasă vederea spre viaţă nealterată de viclenia umană: „Plouă peste biserica veche, 
de/lemn, plouă peste ierburi şi cruci,/ peste scheletele celor vii, plouă/după o 
misterioasă măsură./” 

Sunt versuri în acest volum care tranşează speculaţiile poetice, apelând la 
revelaţia divină: „/Lumina –/substanţă/a eternităţii./”  

 Prin cuvinte omeneşti, poetice, evident, poetul psalmist evocă raiul, viaţa de 
dincolo, cu mijloacele care ne sunt puse la îndemână în această dimensiune: „ Stele şi 
constelaţii nu sunt/decât schelete de sfinţi, risipite/în lutul văzduhului./” 
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Mesajul divin este scris în noi, nu-l putem evita, este clar şi trebuie astfel asumat, 
Dumnezeu şi-a făcut partea, e rândul nostru: „Oamenii doar,covârşiţi de lumină,/par 
gârbove semne,/hieroglife de tină./” 

Există şansa ca cei care sunt aleşi şi acceptă această alegere să vadă ceva din 
lumea de dincolo: „Domnul arată celor/aleşi/un mic paradis,/un eden virtual,/înainte 
de stingere./” 

Această privire descoperă eremitului sensul morţii, ca legătură a omului de trup şi 
despărţire de Dumnezeu, pentru o clipă, apoi totul se întregeşte: „Toate cele ce sunt/se 
împart, ne-mpăcat,/între cer şi/pământ,/între lut şi văzduh./Moartea doar 
mediază/între carne şi duh./” 

În poemul 90 există definiţia stărilor prin care trece fiinţa umană, posibile stări, 
accesibile prin voia divină, trei stări, trei ceruri, unul jos, altul sus, revelaţia ca 
certitudine a ceea ce încă nu este, esenţa credinţei depline, mărturia celui condamnat 
la moarte: „Al treilea şi ultimul nivel,/Cel revelat, e mai presus de-aceste/Închipuiri 
şi-nspăimântări terestre./Doar duhul se încumetă spre el,/Doar duhu-n zboru-i liber 
către El,/Şoptind, ca ucenicul: Domnul este!/  De fapt prin mărturia aceasta omul îl 
strigă pe nume pe Dumnezeu, acest este numele Lui, aşa cum şi l-a spus lui Moise, la 
zis omului, deci. Copilul îşi cheamă tatăl. 

Volumul se încheie cu o rugăciune, este umilinţa celui care ştie dimensiune 
abisului, încheind cercul cunoaşterii prin psalmul poem, este exemplul celui care 
ajuns în locul ultim al existenţei face legătura, în trup fiind, cu Dumnezeu, e 
Rugăciunea Regelui Manse, după Scriptură, o rugăciune sinceră, a celui descoperit în 
faţa lui Dumnezeu, a celui, încă, rob în carnea limitată:  „Căci pe Tine Te laudă toate 
puterile cerului,/şi a Ta este slava, în vecie. Amin !” E o traducere de text biblic, 
simplu, etern. 

Cartea se încheie cu un prolog, încheierea care denotă revenire lui Iisus, 
apocalipsa, descoperirea ultimă: Crezând şi totuşi nu. Căci, mai presus/De vorba 
noastră vană şi firavă,/Resimt Cuvântul răstignit în slavă/Şi-mpurpurat pe crucea lui 
Iisus./” 

Efortul spiritual, bătălia omului cu sine, cu neştiinţa sa, cu limitarea sa, efortul de 
cunoaştere prin psalm, după modelul scribului din vechime, măsurat cu viaţa sa, este 
cuprins în această carte semnată de Eugen Dorcescu, eremitul prins în poemele sale, 
prin care a murit, a înviat şi s-a salvat de la uitare … 

Volumul nu este unul comod, autorul a folosit teme, idei,  cuvinte, imagini, 
trimiteri care au importanţă doar pentru cel iniţiat cu abisul, la limita dintre poet, 
teolog şi eremit, păşind peste marginea abisului, cu toate consecinţele.  

Cititorul va trebui să-şi asume responsabilitatea cunoaşterii în momentul în care 
abordează volumul, pentru a înţelege discuţia această simplă, dar necesară şi de a 
accepta transformarea sa pe timpul discuţiei cu vecinul său, de partea cealaltă a 
abisului,  Dumnezeu … 

August, 2009.   
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7. 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.  

Cartea este o carte a misterelor şi una 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 unor cărţi ale Scripturii au fost 
un exerciţiu de cunoaştere şi autocunoaştere care i-au 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 „ 

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: „ 
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 
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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 care la 
capătul ei 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 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 susţinerile 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 … 

1 Mai 2009 . 
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8. CÂTE CEVA DESPRE LITERATURA CREŞTINĂ 
 
Literatura creştină pare a fi în stagnare…  
O anumită atitudine a oamenilor care slujesc în culte autorizate sau în Biserică, 

gripează fenomenul lansării unor opere bazate pe valorile creştine şi a unor scriitori 
care au ca temă a preocupărilor lor, valorile creştine. 

Este o teamă bolnăvicioasă ca dogma să nu fie afectată. În aparenţă teologii au 
dreptate, până unde poate un simplu scriitor să interpreteze Scriptura şi să scrie în 
lumina Duhului Sfânt ? Teologii şi-au rezervat o anumită libertate de a interpreta 
faptele, oamenii, masajul divin. Consideră că au autoritatea să o facă.   

Problema nu este nouă în peisajul literaturii în general. Se ştie că literatura 
creştină este un mijloc de luminarea lumii, o metodă de a face lucrurile să meargă.  

Analizând fenomenul, putem să apreciem câteva situaţii: 
- Există autori care de la bun început scriu după moda teologică punând 

accentul pe mesajul educativ, scriu într-un fel la comandă, pe teme date, frust, 
fără talent, inventând povestiri aparent simple, pentru a ajunge la cititorul 
obişnuit, dornic de semne … Aceşti autori pot fi subvenţionaţi de biserici, 
asociaţii creştine, au vânzarea asigurată, editurilor de genul acesta le merge 
bine, cărţile se vând în biserici, la adunări, etc. Metoda este aplicabilă şi la 
propaganda oficială şi până la un punct este utilă, dar există un punct unde 
kich-ul este prezent, diletantismul e la modă, superficialitatea primează. 

- Există şi scriitori care sunt sinceri, Scriptura e un loc spiritual 
important, le marchează viaţa, iar temele pe care le abordează în operele lor 
sunt bazate pe valori creştine, pe idei corecte, pe principii morale adânci. 
Luându-şi libertatea de a crea o operă literară bazată pe valori creştine, în mod 
original, nu intră neapărat în sfera de interes a bisericii, munca lor este privită 
ca o toană, ca o pasiune secundară, idei singulare şi depărtate de viaţa bisericii. 
Apoi mai este o problemă, preoţii ori pastorii, după cum este organizată 
biserica respectivă, nu au capacitatea de a administra spiritual oameni cu astfel 
de daruri, îi obosesc artiştii, mai mult, îi contrariază, apoi apar ca duşmani ai 
adunărilor pentru că darurile lor aduc ceva nou, ceva care sună ciudat.  

- Există mari scriitori care au scris cărţi curajoase, pe teme controversate 
sau teme solide, plecând de la textul biblic. Au scris la o vârstă matură, când 
numele lor era deja cunoscut, stabilizat şi reprezentau o voce. Au considerat că 
e de datoria lor  să-şi dea zeciuiala în modul acesta, ofrandă pentru Dumnezeu, 
sincer, direct, cutremurător.  

Totuşi Scriptura oferă teme interesante pentru scriitor, pentru artist în general.  
În cartea Osea  din Biblie este scrisă o interesantă povestire, actuală şi dureros de 

reală. Un om a lui Dumnezeu, având o credinţă sinceră, va trebui să trăiască şi să 
convieţuiască alături de Gomera, o curvă, şi să o iubească până la sfârşit, cu toate 
consecinţele. Sfinţenia şi curvia alăturate. Care biserica va accepta o operă literară în 
care un preot sau pastor ar fi personajul principal al unui roman având soţie o femeie 
curvă şi trebuind să o iubească până la capăt, fără să o poată părăsi. Şi totuşi 
Dumnezeu i-a cerut lui Osea să o aibă de soţie pe Gomera, pentru a transmite un 
mesaj poporului păcătos despre dragostea nemărginită şi neînţeleasă a lui Dumnezeu 
pentru om.  

În Cartea Ezechiel autorul aseamănă pe Israel cu o fată abandonată, crescută cu 
drag, ajunsă femeie frumoasă şi ajungând să curvească şi, încă pe bani, cu alţi străini, 
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cu bărbaţi din lume, uitând pe Dumnezeu. Metafora este relevantă, iar imaginea e 
dură, dar reală, dureros de reală şi actuală. Totuşi care preot sau pastor ar accepta un 
roman actual scris în modul acesta, cu trimiteri clare având ca fundal Biserica . 

Exemplele ar putea continua. Scriptura e plină de viaţă, iar un scriitor va găsit 
mereu teme actuale, luând ca reper naraţiunile cărţilor sfinte.  

Majoritatea marilor scriitori au scris despre Iisus, au considerat acest lucru ca un 
mod de închinare profund, talentul lor convertit în dar spiritual, a fost vehiculul care i-
a împins spre o mărturie interesantă, martori şi scribi într-o lume uneori suficientă.  

Marele scriitor Norman Mailer, personaj emblematic al secolului al –XX-lea, a 
scris Evanghelia după Fiu, o rescriere după Noul Testament, pentru că dorea să 
ivească o carte bună, pornind de la ideea că este importantă mărturia despre un om 
care e şi om şi Dumnezeu, adică altceva. Cartea nu aduce ceva nou, neapărat, dar e o 
povestire despre Iisus, necesară vremurilor moderne. De fapt în secolul al –IX-lea şi 
secolul al-XX-lea, despre viaţa lui Iisus au scris zeci de scriitori, precum Dostoievski 
în Fraţii Karamazov, ori Tolstoi în Evanghelia pe scut, apoi, Jose Saramago în 
Evanghelia după Isus Cristos, Nikos Kazantzakis în Ultima ispită a lui Cristos, 
Lawrance în Omul care a murit, Lloyd Douglas în Cămaşa lui Cristos, Raynolds 
Price în Un Dumnezeu palpabil şi nu în ultimul rând, Richard Wurmbrand, bine-
cunoscut în mediul creştin românesc, în scrierile sale despre credinţă, Eugen 
Dorcescu în poemele sale inspirate direct de Scriptură, o variantă pertinentă a textelor 
biblice, de altfel,  şi mulţi-mulţi alţii …    

În cartea „Starea artelor”, autorul Gene Edward Veith, jr. preocupat de arta 
creştină, afirma: „ Nu putem să evităm deloc artele. Ele intră în viaţa şi cultura 
noastră – în decorul,        arhitectura, muzica, divertismentul nostru, precum şi în 
lucrurile de care ne folosim zi de zi. Imaginaţia vremii noastre, ideile şi preocupările 
ei, se strecoară în toată cultura pe calea artei. Ideile acestea ne influenţează spre 
bine sau spre rău. Alegerea pe care trebuie s-o facem nu este dacă trebuie să trăim cu 
sau fără artă, ci dacă să trăim cu o artă de bună calitate sau cu una de proastă 
calitate. „ 

Philip Yancey, cunoscut scriitor creştin a scris o carte tulburătoare cu un titlu 
percutant:     „ Dezamăgit de Dumnezeu „ – Trei întrebări pe care nimeni nu 
îndrăzneşte să le pună cu voce tare, dar cartea provoacă la cercetare personală 
deoarece încearcă să înlăture imaginea eronată pe care ne-am formată cu privire la 
Dumnezeu şi ne cheamă să înţelegem cum ne vede el. În prefaţa la carte, autorul scria: 
„ După ce am început să lucrez la cartea de faţă, am primit telefoane din partea 
câtorva oameni din biserica mea, care aflaseră despre ceea ce voiam să scriu. „ E 
adevărat că ai de gând să scrii o carte despre dezamăgirile produse de Dumnezeu?”, 
mă întrebau ei.  Nu am spus nimănui până acum, dar, de când sunt creştin, am 
cunoscut multe dezamăgiri. „ Am discutat cu câţiva dintre ei care m-au sunat, iar 
relatările lor m-au ajutat la stabilirea conţinutului acestei cărţi. „  La finalul cărţii 
autorul aduce multe mulţumiri celor care l-au ajutat să scrie cartea şi nu au fost puţini 
… Când a prezentat manuscrisul editurii, oamenii care se ocupă de cărţi au considerat 
că o carte despre creştinism nu poate avea un astfel de titlu, dar până la urmă titlul a 
rămas, iar autorul a primit Medalia de aur a Evangelical Christian Publishers 
Association – SUA.  Autorul a scris despre viaţă în lumina divină, pur şi simplu.  

Exemplele ar putea continua … 
Majoritatea teologilor scriu în studiile lor că biserica are nevoie de revigorare, că 

oamenii au nevoie de un mesaj pertinent care să le consolideze viaţa. De înviorare.  
Oamenii care acceptă să se transforme, lucraţi de Cuvântul divin pot aduce ceva 

interesant, nou. 
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Dumnezeu, însă, a arătat omului soluţia: „ Psa. 36:9 Căci la Tine este izvorul 
vieţii; prin lumina Ta vedem lumina. – Psalmul 36 din Scriptură. 
        
Constantin Stancu  
Ţara Haţegului, Oricând  
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9. CU TRUPUL EREMITULUI PE UMERI 
 
Poate cel mai profund volum de versuri scris în ultima perioadă în limba română 

este volumul  „ ÎN PIAŢA CENTRALĂ „  semnat de artistul Eugen Dorcescu, 
volum publicat de Editura  „ Marineasa „ – Timişoara, 2007.  

Volumul are în el taina omului în căutarea omului modelat de Dumnezeu în fiinţa 
sa, o prezenţă intensă, până la marginea de foc a versului.  

Eugen Dorcescu este cunoscut în Poiana literaturii române adevărate, dar poemele 
care au fost incluse în volum au ceva care va scăpa întotdeauna criticii oficiale, dacă 
există cu adevărat aşa ceva, dar există una  care se vrea astfel, una autentificată de 
mecanicul trenului regal al Uniunii Scriitorilor … 

Volumul are mai multe părţi: Prolog / Omul din oglindă (1 – 27) / Sub cerul 
Pustiei (1 – 27) / În Piaţa Centrală (1- 27 ) / Epilog, /  adică o structură exactă care 
trădează rigoarea, rânduiala în cele spirituale, care nu scapă matematicii divine … 

Cartea are o armătură vădit creştină, valorile eterne ale lui Dumnezeu au marcat 
scrisul, viaţa şi forma poemului în care a fost cuprins şi autorul, cu toate cele 
trecătoare prin singurătatea scribului, a eremitului copleşit de har  … 

Eugen Dorcescu a avut curajul de a pune pe versuri într-o stare de graţie multe 
din cărţile Bibliei, ca o un fel de zeciuială dată lui Dumnezeu, prin vers, iar această 
operă fundamentală a presupus efortul de a se identifica cu textul sacru, o stare aparte, 
unică în viaţa unui creator, când cuvântul divin copleşeşte fiinţa … 

Din această experienţă fundamentală, de copil care învaţă la şcoala lui Dumnezeu 
lucrurile importante ale lumii, Eugen Dorcescu se întoarce cu faţa spre poem şi scrie, 
lăsându-se scris, dar sub frica rigorii care vine din înţelepciune … 

Volumul e unul care marchează cititorul cunoscător al Scripturii pentru că versul 
are ceva din albastrul şi auriul psalmului adus la zi, sub puterea de a preface toate 
lucrurile luminoase … 

De data aceasta poetul ia în serios puterea ce i s-a dat de a înţelege profeţia şi 
profeţii, capacitatea de a vedea dincolo de realitate, când ochii minţii se deschid şi se 
pot vedea lucruri care nu s-ar putea spune  altfel   … 

Prologul pregăteşte cititorul, după cum scriitorul a fost pregătit: un om şi o 
cruce, sensul sensurilor, spatele care poate duce eternitatea, dacă acceptă harul:  „ 
Atunci, mă ridic, / si Domnul, zâmbindu-mi, / mă duce / pe drumul ştiut, / în calvarul 
ştiut: / un om si o cruce. / „  Cuvintele sunt simple în aparenţă, aproape fruste,  dar 
dincolo de ele se desfăşoară taina care mişcă lumea …acceptarea, punerea la 
dispoziţie, ca un profet dornic de miracole … 

Este interesant de urmărit firul spiritual al volumului, cursul povestirii de cuvinte 
din cuvinte, logosul care străbate zicerea acestui poet, curs care învăluie, aduce 
revelaţie, linişte în minte şi în memoria noastră de cenuşă de fiecare zi. Este aici o 
lecţie de acceptare a fiinţei create de Dumnezeu în chiar fiinţa omului. Din această 
perspectivă  Eugen Dorcescu surprinde căderea omului din cauza păcatului de 
început, dar şi a păcatelor personale ale individului, care nu au fost preluate de la 
urmaşi, ci le-a dobândit prin modul de vieţuire:  „ Apoi, am plecat, mai / departe, / 
spre locul de unde-mi / trimisese primul / semn fără greş – mă luase în seamă – / 
iconomul de trupuri, / implacabila / moarte.  / „  

Dar în creaţie există stabilitate, prezenţa divină este punctul de sprijin, muntele pe 
care fiecare trebuie să-l urce cu răbdare : „ Doamne, / tălpile munţilor / sunt tălpile 
Tale. / “  
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Stabilitatea spirituală aduce stabilitatea fiinţei, pentru că Dumnezeu a privit la om 
ca la creaţia cea mai relevantă din univers : “  Nucul bătrân / din adâncul/ grădinii, / 
îmbrăcat în / mireasmă de / fân / si-n hlamida / luminii / … “   

Prezenţa aceea copleşitoare este redată prin prezenţa Poienii, a Raiului existent în 
geografia divină şi prezent într-un mod subtil în viaţa omului.  

“ Totul e / cât se poate de limpede, / si totu-i mister, / îmi spun, / în timp ce înot, / 
în ochiul imens al / câmpiei, / întors către cer. / “  

Poiana este locul unde viaţa pătrunde fiinţa, iar poemul capătă el însuşi semnul 
prolific al rodului, unul fundamental rupt din actul şi procedurile creaţiei în sine ca act 
divin unic:  „ Îşi separă însoritele /  coapse, / ce vibrează, / prelung, îndelung, / 
precum nişte sinapse, / spre-a primi, în / lăcaşul grăuntelui / - al ovulului cosmic –  , / 
râul, plin de raze si /  nori, / râul – lichidul spermatic / al Muntelui /. „  

Metafora pare curajoasă, dar este mai curând exactă prin modul în care sugerează 
puterea divină în acţiune şi prezenţă.   

Elementele poemului sunt naturale, fac parte din modul de încarnare a ideii în 
vers, sunt necesare pentru că leagă omul de restul creaţiei în mod direct, fără 
intermediul făcutului, a cetăţii zidite de mâni omeneşti, trecătoare ….E fulgerul care 
leagă viaţa de viaţă sub radiaţia cuvântului …  

Secretul este ieşirea, exodul cel mare care schimbă fiinţa: „  Exodul, desigur, / va 
fi / de la eul trupesc, înspre / marele Sine. / 

Partea a doua „ SUB CERUL PUSTIEI „  redă retragerea omului din artificial, 
din kich–ul cel de toate zilele, retragere sub puterea divină, acolo unde este locul cel 
mai important, singurătate care marchează cu eternitate, unde se văd urmele Celui 
Prea Înalt pe fânul uscat care dăinuie prin vreme, este nemuritor prin prezenţa însăşi 
a Creatorului. Apare personajul important: eremitul, cel care de bună voie alege 
această viaţă, pustia nu este propriu –zis lipsa creaţiei, ci este lipsă de obiecte pentru a 
simţi prezenţa divină, e voinţa de lepădare de văzut pentru călătoria prin credinţă, 
adică lumina ca substanţă a eternităţii :  „ Stele si constelaţii nu sunt / decât schelete 
de sfinţi, risipite / în lutul văzduhului. /  „  

Ceea ce vede eremitul este chiar esenţa existenţei cu Dumnezeu.  Cu alte cuvinte 
poţi vedea un mic paradis înainte de stingere, de moarte …. În singurătate revelaţie 
este dusă până la ultima consecinţă :  „ Moartea doar mediază / între carne si / duh. / 
“ 

Ultima secţiune a volumului, care şi dă titlul întregii cărţi „ ÎN PIAŢA 
CENTRALĂ „  ne introduce în lume de jos, a celor care trăiesc în carne, în pământul 
de carne cum ar zice Nichita Stănescu, a visului banal vegheat de conştiinţă, de 
raţiune, într-un univers plat, bidimensional …. „Oamenii – eternităţi / confuze, 
singurătăţi / disperate /”, acolo unde este nevoie de spaţiu pentru propria moarte.  
Starea din acest nivel este una a degradării umane:  „ În gang, / un beţiv, / degenerat, 
decrepit, / duce sticla cu votcă / la gură, / Dezvelind / între dinţii de sus, / halucinant 
si subit, / o neagră si / crenelată spărtură. / “  

Aici este locul: în gang, doar la intrarea în marea creaţie ce i-a fost destinată 
omului, într-o zonă de trecere de la humă la lumină, un loc în departele departe, în 
prezenţa demonilor care vin mai ales spre seară, apoi ploaia care cade, pătrunde până 
la gând, o fiinţă fără apărare în faţa restului de creaţie, o ploaie în care nu există 
înviere. Fumul care încearcă să lege lumea de sus cu lumea de jos:  „ Fumul / si de 
duh, si de / trup se desparte. / Fumu-i substanţa si / scrumul / amintirilor moarte / „ , 
iar infernul este repetată cădere în trup, ca cel ce desparte lumile între ele.  

Volumul sfârşeşte trist cu un epilog din care răzbate mesajul unei lumi idolatre 
din care lipseşte Dumnezeu, zei deghizaţi în forme proaspete, noi, dar care nu pot 
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acoperi lipsa de din Dumnezeu a lumii, zeii vechi, inutili, fac lumea tot mai tristă, o 
palidă absenţă.  

Deşi tablou este unul aparent fără viaţă, pătruns de culori închise şi fără ieşire, 
este aici o luciditate dusă la extrem, luciditatea celui care ştie ce înseamnă o relaţie 
corectă şi necesară cu Dumnezeu, în prezenţa Sa, pentru că astfel lumea se schimbă 
brusc, Poiana e aici …  

În acest volum Eugen Dorcescu depăşeşte limita literaturii române actuale, 
deschizând o lume interesantă, poate unică, prin revelaţie.  

Poate doar Paul Aretzu în poezia sa, ori Eugen Evu în volumele scrise în ultima 
vreme ating profunzimea spiritului românesc cutremurat de valorile creştine …  

Cu certitudine volumul este unul al adevăratei literaturi, o literatură ruptă din 
psalmul Scripturii, din scrierile de înţelepciune vechi, continuând o tradiţie 
schimbătoare prin curajul de a accepta limitarea umană fără de Dumnezeu …  

 În prefaţa cărţii Virgil Nemoianu scrie :  „ Cu riscul repetiţiei spun că Dorcescu 
trebuie socotit drept unul din cei mai însemnaţi si mai valoroşi poeţi actuali ai 
literaturii române, de fapt unul din relativ puţinii poeţi adevăraţi care funcţionează în 
ultimele două decenii la Dunăre si Carpaţi “  

 Noi doar mai subliniem această zicere :   „ Eremitul stătea întins, si acum, / ca în 
fiece noapte, / pe patul de tortură / al visului. / Sângele i se prelingea, şerpuind,/ se 
aduna dedesubt, / într-un lac / de-ntuneric. Când s-a trezit, / l-a împins /  pe cel mort, 
/ l-a rostogolit, / de pe stâncă, / l-a zvârlit / în nămolul mormântului. / “  

În literatura română sunt puţini critici care cunosc, care sunt dispuşi să înţeleagă 
taina unui astfel de volum şi apoi să scrie despre starea aceasta de înţelepciune venind 
din Rai … 

Dincolo de versuri există un metalimbaj care permite declanşarea revelaţiei, o 
stare mult pre profundă pentru cei ce nu sunt disponibili …  

De fapt, aşa începe povestea românilor:  pe o gură de Rai … 
08 octombrie 08 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 
 
10. UN VEHICUL SPRE ETRENITATE 
 
 
Eugen Dorcescu îşi fixează temele scrisului său în cartea „ POETICA NON – 

IMANENŢEI „ apărută la Editura online „ Semnătorul „ – iulie 2008, o carte în care 
se regăseşte şi priveşte, totodată,  în oglinda ei de cuvine argintate gândurile cu privire 
la sine, la esenţa scrisului care se adună sub forma de literatură, epistolă şi mărturie 
într-o lume în schimbare, mărturie ca o cetate a poemului.  

E o carte despre scrisul celuilalt, a poetului în căutarea editorului, a poetului în 
căutarea criticului de serviciu, a poetului în căutarea tărâmului necunoscut din opera 
celuilalt şi din psalmii eliberatori ai credinţei.  

Deşi este stăpân pe mijloacele sale de analist a fenomenului literar, Eugen 
Dorcescu preferă să abordeze fiecare carte despre care a scris ca pe o temă proprie, 
impusă de celălalt, o temă care l-a inspirat, sau care l-a pus în starea de ieşire prin cer.  

Autorul a preferat să publice această carte în format electronic, supunându-se 
vremii, dar sunt sigur că este un scrib al cărţii scrise pe papirus, un scrib venind 
cumva din vremuri mai vechi, cu dorul pentru cuvântul plin de mistere, pentru 
cuvântul scrijelit pe piatră sau pe foiţa subţire de cupru, are, adică, dorul de a rescrie 
cuvintele definitive. 

Personal, când reflectez asupra imanenţei nu pot face abstracţie de contradicţia 
divină transcendent – imanent, iar atunci când mă apropii de ideea de imanent, simt 
prezenţa aripei uşoare a îngerului care mă vrea mai înţelept.  

Probabil că Eugen Dorcescu a dorit această prezenţă în opera sa, în scrisul său, a 
dorit să poată trece de cele văzute şi nevăzute dintr-o operă literară împins de puterea 
celui trimis, a mesagerului care are de dus în pumnii săi de om trecător un mesaj 
despre veşnicie, cu regretul că trupul este aşa de puţin pentru maratonul scribilor... 

„ Un critic literar scrie despre cărţi (realităţi secunde) şi despre autori, nu 
despre realitatea primă şi despre sine.  

Or, eu comentez o carte exact în măsura în care o re-inventez. Altfel zis, am fost, 
sunt şi voi rămâne poet. Scrib. Nici mai mult, nici mai puţin, nici altceva. “  

În abordarea literaturii ca fenomen divin, cu bune şi rele, creaţie imperfectă, încă, 
pe acest pământ numit România, autorul şi poetul în căutarea operei sale din operele 
celorlalţi, stabileşte ca punct de plecare metafora, ca act de a ilustra adevărul prin 
lucrurile ştiute, o metaforă influenţată de modul de vorbire şi trăire a lui Iisus, ca om 
pe pământ şi ca Fiul a lui Dumnezeu, care a înţeles să ne spună câte ceva esenţial 
despre adevărurile cereşti prin pilde, în aşa fel încât să înţelegem să putem fi cetăţeni 
ai cerului, prin modul cum vorbim sau cu trăim cuvântul vorbit şi scris. Între metafora 
ca instrument al creatorului modern şi pilda înţeleptului din vechime este o legătură 
intimă, deşi nu prea dăm atenţie rădăcinilor în vremurile post-moderne. 

Iată cum scrie Eugen Dorcescu despre metaforă, ca animal în oceanul 
manuscriselor:  

„ După opinia noastră (12), simbolul artistic (poetic) este, din punct de vedere 
semantic, sinteza dintre metafora personificatoare şi metafora de-personificatoare. 
Altfel spus, este expresia lingvistică a unei realităţi antropo-cosmice, a unui veritabil 
anthropos – ergon. Ontologia nu cunoaşte asemenea realităţi, ele rămân specifice 
artei, fapt care justifică sentimentul derutei, contrazicerea deprinderilor aperceptive, 
impresia de ilimitare semantică. „  
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Deşi face trimitere la Tudor Vianu sau la Goethe, autorul preferă această definiţie, 
ca punct de plecare lucid spre un mecanism care reflectă prin vibraţie lumea de sus, 
încărcată de energii şi lumină. Dovadă că, pentru autor, opera unui scriitor e mai mult 
decât o povestire scrisă frumos şi talentat, e responsabilitatea celui care deja ştie, sub 
apăsarea responsabilităţii sale de om potenţial etern prin scris... 

Analiza mecanismului intern a operei scrise, pornind de la metaforă trădează 
rădăcinile valorilor creştine în opera lui Eugen Dorcescu, un semn că dincolo de 
teoriile literare asimilate a existat permanent o acomodare a teoriei cu valoarea eternă 
evanghelică, dorită, trăită şi exprimată delicat şi discret, cu rigoarea matematicianului 
artist care trasează formula versului călător spre opera perfectă, cu viteza specifică a 
celui care moare trăind sensul ultim al poemului care imită creaţia.  

De fapt Eugen Dorcescu  abordează într-un capitol metafora în discursul ştiinţific, 
atent la precizia gândului dintr-un vers, sau dintr-un studiu al matematicilor supreme. 

„ Concluzii. Aşa cum s-a putut constata, structura formală a metaforei 
ştiinţifice coincide, în mare, cu aceea a metaforei poetice. În ambele cazuri, 
întâlnim structuri metaforice simple (coalescente şi implicate) şi structuri 
metaforice complexe. Diferenţele apar la nivelurile imediat inferioare, în 
infrastructuri. „  

Abordând în această manieră problema metaforei, se poate observă 
disciplinarea scribului,  făcută de operă în sine, ca act de viaţă, ca reacţie la 
impusul creator. 

Eugen Dorcescu analizează cu vârful inimii : METAFORA  ÎN  POEZIA  LUI  B. 
FUNDOIANU, apoi URMUZ ŞI REALISMUL PSIHOLOGIC, urmate de glisarea 
măştilor la Alexandru Philippide, sau neclintirea semnului natural la Ion Pillat, ori 
imaginea trăită a stelei pierdute în noapte la Panait Cerna.   

Despre Macedonski autorul scrie : „ Macedonski şi rondelurile sale descoperă 
(re-descoperă) identitatea fundamentală (primordială, abisală) a tuturor pasiunilor: 
uitarea nu-i decât forma cea mai subtilă, cea mai tenace şi – sufleteşte – cea mai 
productivă a amintirii.”  

Dar poate cele mai profunde experienţe ale scrisului său de-a lungul vremurilor 
din vremea vieţii sale, Eugen Dorcescu le cuprinde în eseurile dedicate operei sale şi 
esenţei din opera sa: „ POEZIA  MISTICO - RELIGIOASĂ. STRUCTURĂ  ŞI  
INTERPRETARE, dedicată  „ Poeţilor tineri, care îmi sunt prieteni „.  Este mesajul 
cărturarului către urmaşi, convins că numai abordarea evlavioasă a poemului poate 
elibera pe poet de opera sa. Textul acesta merită reţinut ca  manifest despre poezie ca 
unealtă spirituală în cetate.   

Punctul de plecare spre poem: „ Poezia religioasă aparţine domeniului 
cuprinzător al creaţiei de factură spirituală. Se ştie că spiritul este cel care dă viaţă, 
formă, durată, energie, în timp ce materia e amorfă, inertă, străină de orice iniţiativă 
şi refractară la orice remediu. Materia e moartă, numai duhul e viu: „Duhul este cel 
ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care Eu vi le-am grăit, ele duh 
sunt şi viaţă sunt” (Ioan 6, 63). „  

Vedem, iată,  că poezia este rigoarea artistului de a rămâne prizonier a frumosului 
primordial, ancorat în perfecţiune dintâi .  

Aplicând la text această idee – spaţiu, Dorcescu scrie despre opera lui Octavian 
Doclin: „ Ca urmare, pe drumul de la Cetatea Poemului la Cetatea lui Dumnezeu, în 
desfăşurarea aşa-zicând istorică a volumului, mânuitorul de cuvinte meşteşugite 
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(arhitectul de poeme), devine Scrib al esenţei (fascinat de Ceea ce este, de Cel care 
este) şi, mai apoi, actant al propriei treceri de la moarte la viaţă. „  

 În anexele la volum acesta, autorul mărturiseşte efortul purificator din cărţile 
versificărilor biblice: Psalmii, Pildele, Ecclesiastrul,  încercare şi reuşită cu valoare 
de unicat în literatura modernă, aplecată mai mult spre fascinaţia vremii de acum 
decât faţă de temele de început de lume, când literatura de înţelepciune a dat sens 
societăţii ca structură specială în creaţia lui Dumnezeu, ca soluţie posibilă într-un cor 
de soluţii imposibile.  

Eugen Dorcescu scrie despre această misiune asumată ca necesitate a libertăţii 
sale de om şi scriitor în cetate: “ Voi afirma, însă, că, spre a tălmăci în stihuri 
Scriptura, este obligatoriu nu doar să-ţi asumi duhul ei, ci – mai cu seamă – să fii 
asumat de acesta. „  

Iată taina scrisului: renunţarea la sine, pentru a fi scris ... 
Lectura atentă a textului va lumina orice scriitor în căutarea operei sale şi va 

înţelege că scrisul are ceva tainic, înălţător, ceva eliberator care ţine de har şi 
rânduială, care ţine de înţelepciunea de a renunţa la eu pentru trăirea fiinţei scrise în 
fiinţa ta, chiar de la început de lume ... 

Cartea cuprinde şi interviul realizat de Cosmin Lungu cu Eugen Dorcescu, din 
răspunsuri rezultă clar opţiunea scriitorului: refuzul omului de carne, idolatru şi 
ostentativ şi  acceptarea omului spiritual, ca amprentă divină, răspuns din care rezultă 
angajamentul scriitorului pentru o lume cât mai perfectă, posibilă, pornind de la 
literatură ca fenomen de putere spirituală .... 

 „ Mă aflu la vârsta (empirică şi literară) când viitorul are pentru mine un înţeles 
precumpănitor, dacă nu exclusiv, spiritual. Adică, el înseamnă, pe de o parte, 
strădania (discretă) spre mântuirea sufletului, iar pe de alta, încercarea (decentă) de 
a promova, de a face cunoscută, de a fixa, atât cât este posibil, în memoria lumii 
terestre, propria-mi creaţie. Scriitorul are o datorie faţă de opera sa, faţă de harul ce 
i s-a dat. „ ... 

 
Intre imanent şi non –imanent, opera ca vehicul spre mântuire ... 
 
 
August, 2008.  
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