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(I) Un alt volum dedicat recuper`rii pe
teren românesc a operei neoplatonicului Por-
phyrios îmbog`]e[te bibliotecile de specialitate:
Porfir, Porfir, Porfir, Porfir, Porfir, Senten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibileSenten]e. Despre naturile inteligibile,
trad., note Alexandru Anghel, Editura Herald,
Bucure[ti, col. "C`r]i fundamentale", 2008,
126 p. N`scut în 233 la Tyr, pe atunci capitala
Feniciei, viitorul filozof devine pe la 30 de
ani discipolul favorit al lui Plotin, biograful
[i emendatorul scrierilor acestuia. Tr`itor la

Roma dar [i c`l`tor pasionat, el compune dup`
moartea mentorului s`u un tratat contra
cre[tinismului [i alte c`r]ulii de logic` sau
metafizic` ce i-au adus o popularitate constant`,
cu prec`dere introducerea sa didactic` la
Categoriile lui Aristotel. Cartea de fa]` pare
a sublinia preocup`rile sale în domeniul eticii,
el distingând, pe urmele Eneadelor plotiniene,
patru categorii de virtu]i: civice, purificatoare,
contemplative [i paradigmatice. Dintre acestea,
cele cur`]itoare i se par mai important de
dobândit în via]`, deoarece ele duc la eliberarea
sufletului de orice alipiri necuvenite, ajutând
la deschiderea [i ascensiunea sa c`tre valorile
adev`ratului bine. Micu]a traducere (de 48 de
pagini) urmeaz` cele mai bune edi]ii posibile,
este inteligibil` în ciuda dificult`]ii originalului
grec, reprodus [i el pentru comparare, iar un
glosar de termeni neoplatonici faciliteaz` [i
mai mult accesul la un capitol important din
gândirea universal`.

(II) O necesar` [i elegant` recuperare
patristic` este edi]ia bilingv` din Sf. NicetaSf. NicetaSf. NicetaSf. NicetaSf. Niceta
de Remesiana, de Remesiana, de Remesiana, de Remesiana, de Remesiana, OpereOpereOpereOpereOpere, introd., trad., note Ovidiu
Pop, Editura Sophia, Bucure[ti, 2009, 246 p.
Episcopul dacilor romaniza]i, tr`itor între 338
[i 420, este socotit unul dintre scriitori bise-
rice[ti str`români de real` anvergur`, precum
[i un P`rinte al Bisericii cu autentice calit`]i
de catehet, misionar [i teolog, evocat în termeni
calzi de marele s`u prieten, ierarh italic [i poet
cre[tin, Sf. Paulinus de Nola. De[i a mai existat
o tentativ` anterioar` de traducere a operelor
sale, [i avem câteva texte importante echivalate
de Ioan G. Coman, acest volum constituie
prima încercare serioas` de restituire a corpu-
sului nicetan p`strat, cu text latin [i variant`
românesc`. Pe lâng` Libelli instructionis (C`r-
ticele de înv`]`tur`) [i câteva cuvânt`ri, atrage
aten]ia celebrul imn Te Deum laudamus, care
i-a fost pân` la urm` atribuit de majoritatea
patrologilor moderni, spre deosebire de alte
opere incerte (incluse [i ele în antologie), a
c`ror paternitate este mai pu]in probabil`. Origi-
nal` r`mâne op]iunea traduc`torului pentru
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varianta "Pe Tine Dumnezeu te l`ud`m", mai
apropiat de acuzativul latin dar mai str`in
cititorului tradi]ional decât consacratele "Pe
tine, Doamne" sau "Pe tine, Dumnezeule".
Vom vedea dac` noua form` se va impune
sau nu în exprimarea teologic`, destul de
conservatoare, de la noi.

(III) În contextul comemor`rii [i omagierii
colective a P`rin]ilor capadocieni de c`tre
Biserica Ortodox` Român` în anul 2009, a
fost reeditat volumul din 1946 Asterie al Ama-Asterie al Ama-Asterie al Ama-Asterie al Ama-Asterie al Ama-
siei, siei, siei, siei, siei, Omilii [i prediciOmilii [i prediciOmilii [i prediciOmilii [i prediciOmilii [i predici, trad., note Dumitru Fe-
cioru, Editura Institutului Biblic, Bucure[ti,
2008. Episcop de Amasea în aria Pontului [i
contemporan cu Sf. Ioan Gur` de Aur, Asterius
a fost un avocat de forma]ie sofist`, cu bogat`
cultur` clasic` [i o retoric` eminent`, din care
au supravie]uit 16 omilii [i panegirice. Memo-
rabil pentru istoria artei cre[tine r`mâne discur-
sul s`u La martiriul Sf. Eufemia, con]inând
descrierea unei imagini pictate a martirajului
– ce va fi evocat` la Sinodul VII ecumenic
de la Niceea (din 787) ca un argument pre]ios
împotriva iconoclasmului. P`cat c` noii editori
nu au inclus în carte [i studiul aceluia[i patrolog
de marc` despre via]a [i opera lui Asterie,
ap`rut în 1937, ce ar fi completat imaginea
prea pu]in cunoscutului scriitor ecleziastic.

(IV) Foarte interesant este volumul c`lu-
g`rului sapien]ial [i ciudat de iluminist EufrosinEufrosinEufrosinEufrosinEufrosin
Poteca,Poteca,Poteca,Poteca,Poteca, Scrieri filosofice Scrieri filosofice Scrieri filosofice Scrieri filosofice Scrieri filosofice, edi]ie, introd., note
Adrian Michidu]`, Editura Aius, Craiova, 2008,
380 p. Conceput ca un amplu program de
"reconstruc]ie filosofic` autohton`", proiectul
Bibliotecii de filosofie româneasc` i-a oferit
cuvenita considera]ie [i aten]ie celui socotit
"Abélardul românilor", cu prec`dere la împli-
nirea unui secol [i jum`tate de la moarte. Sunt
reunite aici cursurile predate de acesta la {coala
Sf. Sava între 1825 [i 1832, Elementurile de

metafizic` [i Istoria filosoficeasc`, apoi lucr`-
rile teologale Catehismul mititel pentru educa]ia
tineretului [i cel "cuprinzând dogmele [i tainele
Bisericii r`s`ritului [i înv`]`tura pruncilor",
câteva scrisori [i celebrele lui Însemn`ri
autobiografice, incluzând peripe]iile picare[ti
din cartierele r`u famate ale Budapestei, unde
a tr`it un "roman]" teribil cu o jun` maghiar`.
Model ecumenic de re]inut, de[i el sus]inea
la praznicele ortodoxe "egnomia" ansamblului
c`rturarilor în fa]a voievodului ]`rii Române[ti,
[i-a petrecut ani buni traducând cele aproape
o mie de pagini ale clasicului Discurs asupra
istoriei universale compus de Bossuet. O
restituire tonic` [i oportun`.

VERONICA-ALINACONST~NCEANU
O cronic` spune câte ceva despre cartea adus` în discu]ie, o carte spune multe despre

autorul ei. A[a se întâmpl` chiar [i atunci când e vorba de o culegere de eseuri, cronici
literare, adunate la un loc. Labirint f`r` minotaur adun` între coperte eseuri despre poezie
[i proz`, dar [i despre cultura islamic`. În presa cultural`, Simona Grazia Dima este o
prezen]` constant`. Dac` uneori, publicate în reviste diverse, articolele se pierd cumva
în multitudinea de subiecte incluse într-un anumit num`r, în volum ele se adun`, se
completeaz`, [i dau portretul unei poete pentru care literatura sa, dar [i a altora este
foarte important`. Labirint f`r` minotaur vorbe[te de fapt despre preocup`rile ei critice.
"De ce f`r` minotaur? Fiindc` literatura, din perspectiva mea, este un labirint, m`rturise[te
Simona Grazia Dima, iar înaintarea în ea, una plin` de pericole, topite îns` în pur` iridiscen]`.
Un labirint, dar unul radios, menit s` atrag` aten]ia asupra infinit`]ii de jocuri ascunse
în textul literar. Jocuri care te prind (mai bine-zis te seduc), doar ca s` te po]i elibera, s`
fii v`zut în mijloc, schi]ând un salut triumf`tor poate spre ni[te prieteni nev`zu]i. “…‘sensul
e s` ie[i din labirint cu totul nud (neatins de prejudec`]i ori de cli[ee), f`r` cicatrici
literare, literatura s` fie pentru tine o poart`, nu o temni]`. Ea poart`, într-adev`r, în sine,
aceast` imens` generozitate. Niciun minotaur care s` te sfâ[ie, doar picurul de miere al
bucuriei lecturii, pe lespezile arse de soare: suntem la amiaz`, aten]i, vigili (minotaurul
ar fi doar crea]ia noastr`). Senza]ia de deschidere d`ruit` de literatur` st` deci la originea
acestei c`r]i, mai degrab` un sinuos autoportret de cititor (nu atât narcisiac, cât fidel
sie[i) decât o lucrare sistematic`. Un chip caleidoscopic, conturat din capricii reunite,
firesc, ca r`splat` pentru a fi urm`rit cu încredere traiectoria neregulat` a lecturii sinuozitate
nelipsit` totu[i de un sim] al unit`]ii, tradus în medita]ia continu` asupra unor no]iuni
precum familiaritate [i alteritate, a rela]iona ori a insolita."

C`r]ile prezentate au ap`rut la diverse edituri, unele de-a dreptul invizibile pe pia]a
editorial`. A[a c` uneori, volumul acesta pare o poveste. În c`utarea unui autoportret de
cititor, Simona Grazia Dima transform` c`r]ile în personaje, încercând s` le fac` cât mai
interesante. Nu judecata critic` e c`utat` neap`rat, ci analiza descriptiv`, analitic`. Rezultatul
este unul pozitiv. În postfa]`, Mircea Horia Simionescu scrie tocmai despre lectura benefic`
a acestei c`r]i: "Am ie[it deci reconfortat - mai tehnic [i mai exact spus: recondi]ionat
– din Labirint(ul) f`r` minotaur, fermec`torul, dar atent analiticul volum de eseuri [i
comentarii critice ale poetei-cercet`toarei Simona-Grazia Dima, c`ruia, la desp`r]irea
de larg cuprinz`toarea-i materie, m` încumet s`-i numesc calit`]ile de prelegere colocvial`,
de eseu, de confesiune intelectual` revelatoare [i multisemantic`, în capitole cu derulare
narativ` patetic`, acel patetism discret, specific romanului."

Dac` în prima parte a volumului, sub titlul Fanta în real, sunt aduse în discu]ie mai
ales autori din literatura noastr` (de la Magda Cârneci, Aura Christi, Mariana Filimon,
Nicolae Coande, pân` la Dan C. Mih`ilescu, Alex. {tef`nescu sau Mircea A. Diaconu),
în partea a doua, Banda lui Moebius, g`sim eseuri despre nume importante ale poeziei
europene (Trakl, Mallarmé, Baudelaire etc.), iar ultima sec]iune a volumului este o incursiune
în spa]iul islamic. Subiectul este foarte delicat, iar prejudec`]ile noastre ne împiedic` de
multe ori s` în]elegem cum ar trebui o cultur` diferit` de a noastr`, dar complementar`.
Simona Grazia Dima m`rturise[te tocmai surpriza pe care a avut-o descoperind scrieri
ale Evului Mediu islamic ce nu au nimic de-a face cu na]ionalismul sau cu extremismul:
"În schimb, f`r` a eluda con]inutul (nici nu s-ar putea altfel), am dorit s`-mi manifest
uimirea în fa]a variet`]ii uimitoare a revela]iilor cu caracter spiritual al omenirii, contemplate,
dup` cum spuneam, în câteva mostre elocvente, marcate de un paradox al semnului literar:
oricât s-ar ramifica, în ele, semnificantul, semnificatul tinde, constant, spre UNU – memento
cosmic al unit`]ii originare." Cu siguran]`, unele dintre c`r]ile aduse în discu]ie ar merita
o mai mare vizibilitate. Pentru c` frumuse]ea literaturii st` tocmai în dialogul pe care îl
poate provoca.
_______________

Simona- Grazia Dima, Labirint f`r` minotaur, Ideea European`, 2008
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