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II  
storic literar, comparatist [i

teortician al literaturii, prozator [i
poet, Alexandru Cior`nescu r`mâne

o figur` emblematic` a exilului românesc.
Numit consilier cultural al Lega]iei României
de la Paris, pleac` [i el cu ultimul tren
diplomatic, cum ar spune {tefan Baciu, iar
când, în 1947, este destituit [i rechemat –
ca atâ]ia al]i lucr`tori în ambasadele române
din str`in`tate –, ia hot`rârea de a nu se
mai întoarce în ]ara ocupat`. Exilul nu a
fost u[or, dar dragostea pentru cultur`, for]a
de crea]ie [i gândul la ]ara cândva eliberat`
i-au stimulat pe intelectualii din exil în acti-
vitatea lor cultural`. Intelectualii din exil
nu au uitat niciodat` marea literatur` român`,
mai ales atunci când ea a fost obturat` sau
chiar anulat` în ]ar`. Scrie undeva Alexandru
Cior`nescu, urm`rind leg`tura lui Eminescu
cu marea cultur` francez`: "Eminescu ne
solidarizeaz` cu patria pierdut`, pe care am
dorit-o întotdeauna a[a cum a visat-o el.
Prezen]a lui este înainte de orice un simbol.
El ne reconforteaz` [i ne stimuleaz`, în de-
p`rtarea [i în s`r`cia noastr`, în acest ora[
care nu era al nostru [i care [i-a deschis
bra]ele, atât lui, cât [i nou`." Unii în]eleg
greu ast`zi, mai ales aceia care vorbesc
despre exil f`r` s`-l fi studiat cu aten]ie sau
care nu-l pot în]elege chiar dac` au mai citit
câte ceva, gesturile creatoare ale intelec-
tualilor din exil, care au creat lucr`ri
fundamentale pentru cultura român` în
condi]ii vitrege. Gestul lor vine din dragoste
fa]` de ]ar`, o atitudine care ast`zi pare c`
nu intereseaz` pe foarte mul]i. Ace[ti
intelectuali vedeau ]ara în profunzimea ei
istoric` [i nu prin conduc`torii efemeri [i
pasageri arunca]i de istorie în uitare, acolo
unde le-ar fi fost de la început locul. Lupta
pentru eliberarea ]`rii, pentru drepturile ei
a fost o constant` a intelectualilor din exil,
dus` cu demnitate. Nu pu]ini dintre ei au
fost momi]i prin diverse invita]ii oficiale
s` revin` în ]ar`, dar au refuzat printr-un
gest de normal` demnitate.  Amintesc cuvin-
tele poate celui mai valoros poet român din
exil, Aron Cotru[, dintr-o scrisoare c`tre
Gino Lupi referitor la propunerea lui Zaharia
Stancu de a se întoarce în ]ar`: "Sau m`
voi întoarce într-o Românie liber`, într-o
Românie româneasc`, sau nu m` voi mai
întoarce decât pe potecile visului." {i a
acceptat sacrificiul întoarcerii doar… pe
potecile visului.

DD  
in ata[ament fa]` de cultura
român` a realizat Alexandru
Cior`nescu Diccionario

Etimológico Rumano, în condi]ii vitrege,
cu mari dificult`]i, dar r`mas` lucrare de
referin]`. A popularizat literatura/cultura
român`, ca profesor a adus-o mereu înspre
tinerii studio[i. Alexandru Cior`nescu s-a
manifestat cu profesionalism în activit`]i
diverse, personalitatea sa configurându-se
pe dimensiunea enciclopedismului. Un por-
tret închegat [i sugestiv în acest sens îi face
Mircea Anghelescu în prefa]a edi]iei.
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ALEXANDRU RUJA

"Neobi[nuita curiozitate, putere de munc`,
cultur`, spiritul iscoditor [i ludic în pofida
marii sale capacit`]i de entuziasmare pentru
o idee, pentru o cauz`, au f`cut din profesorul
Alexandru Cior`nescu o apari]ie stranie între
colegii dedica]i, cuminte, unei singure dis-
cipline, unei singure voca]ii. El avea mai
multe [i le între]inea, simultan sau alternativ,
cu o fervoare [i o naturale]e care te face s`
crezi c` se odihnea schimbând domeniile
de activitate, nu încetând activitatea, ca noi
to]i. Cercet`rile sale istorice, continuate pân`
la sfâr[itul vie]ii, se împleteau explicabil
cu cele de istorie a literaturii [i a culturii
în general; numai c` nu este vorba doar de
literatura, istoria [i cultura român`, ci [i de
cele franceze, spaniole, italiene, iar curio-
zitatea sa era slujit` de un har deosebit pentru
limbi: a [i tradus din [i în mai toate aceste
limbi, din francez`, italian` [i spaniol` în
român` înc` de pe când se afla în ]ar`, dar
[i din român` în francez` (Eminescu, de
pild`), din român` în italian`, din italian`
în spaniol` [i a[a mai departe pân` la Divina
Commedia dantesc` pe  care a tradus-o din
italian` în francez`."

EE  
di]ia realizat` de Mircea

Anghelescu cuprinde eseuri [i
articole publicate în reviste din

str`in`tate [i necunoscute cititorului din ]ar`.
"Culegerea a fost gândit` de chiar autorul
s`u dar nu [i predat`, l`sat` fiind mereu la
o parte din cauza unor proiecte mai pre-
sante...“…‘ Plecând deci de la materialul
preg`tit de autor, dar nedefinitivat [i eterogen
în compozi]ia sa provizorie (studii istorice
despre Prima tez` legat` de istoria românilor,
Despot-vod`, medic [i scriitor, Un tân`r
român în casa de la Ligne etc., al`turi de
cercet`ri de imagologie [i de teorie literar`),
am ales pentru acest volum un num`r de
eseuri [i articole care s` reprezinte preo-
cup`rile [i ideile autorului din ultima perioa-
d` a activit`]ii sale de comparatist, perioad`
marcat` de multe proiecte [i cercet`ri."
Mircea Anghelescu este un avizat cunosc`tor
al exilului românesc, studiile sale în domeniu
fiind contribu]ii fundamentale iar volumul
C`ma[a lui Nesus (2000) – între cele mai
bune c`r]i despre scriitorii din exil. Men-
]ionez câteva dintre studiile volumului: Exilul
romantic, Un martir al exilului [i posteritatea:
N. B`lcescu, Peter Neagoe, exilat român
[i romancier american, Un urmuzian disi-
dent: Grigore Cugler, Exilul românesc în
Germania: un dialog care continu`, Parisul
[i parizienii v`zu]i de exila]ii români.

Volumul Eseuri europene cuprinde arti-
cole [i eseuri diverse publicate în presa din
exil, eviden]iind forma]ia [i voca]ia enciclo-
pedic` a autorului. În volum sunt incluse
urm`toarele eseuri/studii: Un poet al nedeter-
min`rii, Eminescu la Paris, Mircea Eliade
[i literatura, Forma timpului, Ruine, fru-
moase cadavre, Mitul Atlantidei, Magia cu-
vintelor, Despre performativitatea discursului
literar, Între dou` revolu]ii: anul 1840, Baroc,
comparatism, utopie. Desigur, ele sunt dife-
rite nu atât ca structur`, cât mai ales ca mod
de rela]ionare cultural` [i motivare herme-
neutic`. Dar exist` un fir care leag` medita]ia
din multe eseuri, un motiv declan[ator al
traseului hermeneutic [i al logicii în argu-
mentare. Este problematica timpului. Discu-

]ia asupra timpului porne[te chiar cu eseul
ce deschide volumul – Un poet al nedeter-
min`rii. Întreaga poezie eminescian` este
v`zut` ca un corpus liric str`b`tut de "fiorul
constant al timpului ireparabil". Versul emi-
nescian cu care începe eseul – Iar anii cresc
în urma mea – marcheaz` esen]ial tragismul
poeziei, pedeapsa de a tr`i. P`catul originar
– scrie Alexandru Cior`nescu – nu e via]a
sau moartea, ci faptul c` natura sau Dumne-
zeu ne-au îng`duit accesul la eternitate [i
ni l-au interzis în acela[i timp. Argumenta]ia
urm`re[te [i originalitatea op]iunii emines-
ciene. Dac` "între tot [i nimic,
Schopenhauer alege neantul" pentru poetul
român solu]ia este de a evita alegerea.
"Poetul nu ofer` cheile destinului, ci redu-
cerea la absurd a ideii de chei: a hedonis-
mului ca [i a pesimismului, a dispre]ului
ca [i a dragostei de via]`. Pentru c` dispre]ul
[i dragostea de via]` se dau conjugate, sunt
cuprinse în via]` [i în realitate sunt îns`[i
via]`. Aceast` familiaritate cu imposibilul
a cânt`rit greu în existen]a poetului, care
[i-a destr`mat în ea spaimele, dar [i
fericirea. În schimb, ei îi dator`m o voce
unic` în poezie."

PP  
roblema timpului apare [i în

studiul dedicat lui Mircea Eliade,
de[i aici preocuparea esen]ial`

este aceea de a particulariza opera, adic`
de a dovedi marele merit al lui Eliade, acela
de a fi transformat literatura într-un spa]iu
sacru. Scriitorul era preocupat de timp, de
timpul fizic al fiin]ei creatoare: "Timpul a
devenit astfel principalul s`u adversar. A
învinge timpul era o preocupare permanent`
[i o obsesie, de la început la sfâr[it. Cum
s`-l înving`?" Concep]ia lui Mircea Eliade

asupra timpului este reluat` în asociere cu
viziune altor gânditori într-un eseu despre
Forma timpului, unde pe lâng` literatur`
sunt convocate pentru argumentare [i
filosofia sau teologia. Eseul arat` spa]iul
cultural larg în care se mi[c` autorul,
virtuozitatea comparatistului, capacitatea de
a abstractiza, ca [i plasticizarea explica]iei
prin exemple din opere consacrate ale litera-
turii universale. Considerat filosoful care
a discutat cel mai aplicat despre forma timpu-
lui, Sfântul Augustin este citat în sistemul
de argumente cu aser]iunea lui u[or para-
doxal`: " Dac` sunt întrebat dac` [tiu ce
este timpul, voi r`spunde c` [tiu. Dac` sunt
întrebat ce anume este el, voi r`spunde c`
nu [tiu."

Edi]ia realizat` de Mircea Anghelescu
aduce înspre cititorul român o mic` parte
din opera unui savant care a scris cu convin-
gerea c` literatura/cultura român` se
integreaz` literaturii/culturii europene în
al c`rei spa]iu Alexandru Cior`nescu a tr`it
[i a creat.
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