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Schiţă biobibliografică

Lucian Blaga s-a născut la Sebeş, pe 9 mai 1895. A dece dat la Cluj, pe 6 mai 1961,
şi, la dorinţa lui, a fost în mor  mântat în Lancrăm. Urmează şcoala primară
germană la Sebeş (1902–1906), apoi Liceul „Andrei Şaguna“ (1906–1914) la Braşov.
La baca lau reat prezintă Teoria relati vităţii (restrânsă) de Albert Einstein. Se înscrie
la teologie, ca mulţi ar de leni, pentru a evita înro la  rea în armata austro-un gară. În
anii 1916–1920 studiază filozofia şi biologia la Viena, unde o cunoaşte pe viitoarea
soţie, Cornelia Bre di ceanu, studentă la medicină. În 1919 debutează cu Poe mele
luminii şi Pietre pentru templul meu (aforisme şi însemnări), pri mite deosebit de bine
de criticii vremii. În 1920 îşi susţine la Viena doctoratul cu teza „Kultur und
Erkenntnis“. Se căsătoreşte şi se stabileşte la Cluj. Candi dează pentru un post în
învăţământ la Universitatea din Cluj, dar nu este acceptat. Colaborează cu articole
şi eseuri la diferite reviste (Patria, Voinţa, Gân direa, Adevărul Lite rar şi Artistic, Uni -
versul literar, Cuvântul ş.a.). Publică piese de teatru, volume de poezii, volume de
eseuri şi studii. În 1924 se stabileşte cu soţia la Lugoj, unde Cornelia îşi deschide,
în casa părin teas că, un cabinet stomatologic. Este numit ataşat de presă la Varşo -
via (1926), la Praga şi apoi la Berna (1928–1932), Viena (1932–1936), Berna (1937). În
1930 începe ela borarea şi publi carea operei filozofice: Trilogia cunoaşterii: Eonul
dogmatic, Cunoaşterea luciferică (dedicat lui Nicolae Titulescu), Cenzura trans cendentă
(1930–1934); Trilogia culturii: Ori zont şi stil, Spaţiul mioritic, Geneza metaforei şi sensul
cul turii (1935–1937); Trilogia valorilor: Ştiinţă şi creaţie, Despre gândirea magică, Religie
şi spi rit, Artă şi valoare (1938–1942). În februarie 1938 este, pentru numai câteva
săptămâni, ministru subsecretar de stat la Ex terne, apoi minis tru plenipotenţiar
la Lisabona. În anii petre cuţi în serviciul diplomatic continuă eforturile de a
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ajunge pro fesor universitar. În 1936–1937 este ales membru plin al Academiei
Române. Discursul de recepţie este „Elogiul satu lui Românesc“. În toamna anului
1938, la Cluj, ţine lecţia de deschi dere a „Catedrei de filosofia culturii“ şi este nu -
mit profe sor universitar. La începutul anului 1939 soli cită regelui Carol al II-lea
rechemarea din diplomaţie. În 1939 se stabi leşte la Cluj ca profesor universitar. După
Dictatul de la Viena (august 1940) se refugiază la Sibiu îm preună cu Universitatea
Regele Ferdinand I. În 1942–1943 înfiinţează şi conduce revista de filozofie
Saeculum, la care colaborează Constantin Noica, Zevedei Barbu ş.a. Înce pând din
1942 publică, la Fundaţiile Regale, „ediţiile defi nitive“ ale operelor: Poezii şi cele
trei Tri logii. Îşi tipăreşte ediţia definitivă a Operei dramatice la Editura Dacia Traiana
din Sibiu. În 1946 se întoarce cu univer sitatea la Cluj. Este perioada în care încep
atacurile împotriva lui (Lucreţiu Pătrăşcanu, Nestor Ignat ş.a.). În 1946 îşi dă
demisia public din PNP (partid înfiinţat ca anexă a PCR), a cărui orien tare nu o
putea accepta. Între 1946 şi 1948 publică ultimele două cursuri lito grafiate, pe care
le include în planul Trilo giilor conform Testamentului editorial. În 1948 este exclus
din viaţa pu blică, adică din Universitate şi Aca demie. Lucrările lui sunt eliminate
din programele ana li tice, din biblioteci şi biblio gra fii. Numele lui poate fi citat
numai ca exemplu ideologic negativ, „duşman de clasă“. Nu mai poate publica
lucrări origi nale. Începând din 1951 traduce Faust de Goethe, versiune care apare
în 1955. Între 1950 şi 1960 traduce din lirica universală şi selecţii din operele lui
Lessing, care i se pu blică. Din 1948 până în 1951 lu crează la Institutul de Filozofie,
şi, între 1951 şi 1959, la Filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei. În 1959 se pen -
sionează, o pensie de la Uniunea Scriitorilor, singurul for din care nu a fost
eliminat. Între 1946 şi 1960 îşi încheie sistemul filo zofic, scrie pentru sertar câteva
cicluri de poezii, Hronicul şi cântecul vârstelor şi romanul Luntrea lui Caron (în două
redac tări), conferinţe şi aforisme. În 1956 este propus, în străinătate, pentru Premiul
Nobel. Îşi definitivează pen tru tipar aproape toate lucrările de sertar. În august
1959 redactează de mână un Testament editorial. În ce priveşte opera originală, moare
ca autor interzis. La aproape doi ani după moarte îi apar primele antologii de
poezie şi apoi, încet, alte lucrări. Romanul Lun trea lui Caron este publicat în prima
ediţie la Editura Huma ni tas în 1990.
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Notă asupra ediţiei

Tălmăcirile cuprinse în cartea de faţă au văzut lumina tiparului în
volumele Din lirica universală, apărut în 1957 la E.P.L., şi Din lirica engleză,
apărut în 1970 la Editura Univers.

Poeziile au fost traduse de autor în decursul anilor, primele, din lirica
lui Esenin, fiind publicate în revista Gândirea. Altele au fost publicate de
autor în timpul vieţii (de exemplu în revista Steaua), iar altele după moar -
tea acestuia, în România literară, Viaţa Româ nească, Familia, Secolul XX ş.a.

Traducerile din lirica engleză şi americană au fost realizate de Lucian
Blaga în colaborare cu soţia sa, Cornelia Blaga. Selecţia poeziilor s-a făcut
dintr-o serie de antologii cunoscute ale poeziei engleze.

În ediţia de faţă, am reprodus integral volumul din 1957, în care am
inclus, la capitolul Din poezia engleză şi ame ricană, poeziile cuprinse în
volumul apărut în 1970, în ordi nea cronologică a autorilor.

Am reeditat pre faţa autorului şi am completat notele ediţiei din 1957
pentru autorii englezi şi americani. De asemenea, am corectat greşelile
de tipar semnalate de autor în acest volum, utilizând pentru aceasta arti -
co lul lui Lucian Blaga „Traduceri şi erate“, publicat în revista Tri buna cu
prilejul apariţiei în 1957 a volumului Din lirica uni versală.

D.B.
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În loc de prefaţă

Cele mai multe dintre tălmăcirile adunate în cule gerea de faţă s-au
alcătuit, cu scurte sau mari între ruperi, în cursul anilor, începând cam
din 1943, când băteau încă tunurile războiului. Transpunerile se datoresc
exclusiv entuziasmului cu care sufletul meu a răspuns izvoarelor ce le
aveam în faţă.

N-am intenţionat să dau, cu această culegere, o anto logie a poeziei
lirice universale. Citind şi reci tind stihuri cântate în vechiul Egipt, în
anti chitatea greacă sau chineză, în pădurile negre din străfundurile
Africii, subt cerul italic sau galic, s-a ivit în mine dorinţa arzătoare de a
anexa şi de a asimila graiului nostru o seamă de poezii, dintre cele mai
frumoase, ale literaturii universale. Nu m-a interesat numărul. M-au
interesat doar caratele.

Ambiţia mea nu s-a îndreptat nici spre sistem, nici spre docte pre -
zentări complete. Am spicuit prin autori şi prin antologii străine, cum am
putut şi pe unde am putut. Am utilizat în vederea transpunerii atât texte
în limba de obârşie, cât şi traduceri în alte limbi, când limba origi nalelor
îmi era cu totul necunoscută.

Traducând – mi-am domolit o aprigă sete. Tra du când – m-am îm -
bo găţit cu o experienţă. Doream să văd în ce măsură poezia poate fi
tre   cută dintr-un grai într-altul. Traducând – m-am simţit crescând.



Căci m-am ostenit numai cu poezii ce mi-au stârnit încântarea şi care,
prin tălmăcire, puteau să devină într-un fel ale mele, ale noastre, ale
Românilor.

LUCIAN BLAGA 
Cluj, 20 noiembrie 1956
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Din poezia egipteană
sec. XVI–XIV î. Chr.



Imn soarelui

Mărire ţie care răsări în zare... 
Laudă ţi-aduc ţie toţi zeii, 
tu, drag şi prea frumos copil. 
Când tu răsări, viaţă prind oamenii 
şi-n chiot izbucneşte lumea.
Zeii din Heliopol te preamăresc,
zeii din cele două capitale te înalţă,
te laudă mult toţi pavianii.
Mărire ţie îţi spun animalele,
tu jubilezi în luntrea ta,
tu te bucuri, domn al zeilor,
de tot ce-ai creat,
valurile cerului se albăstresc lângă tine,
oceanul vibrează de strălucirea ta.
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Cântecul de triumf al sufletului în poarta cerului

De-acum eu Dumnezeu devin,
eu sunt Dumnezeu.
M-am sfârşit şi m-am întors
iarăşi la începuturi.
Eu sunt marele zeu, care din nimic se făcu,
şi care din numele său creiă totul.
Timpul în scrum se prefăcu.
Eu sunt pasărea mare
care cântăreşte ce a fost şi ce este.
Eu sunt ziua de ieri şi ziua de mâne.
La cearta zeilor privesc
făcând rânduială.
Am părăsit cetatea,
eu sunt în patria mea,
la tatăl meu eu sunt de-acum pentru totdeauna.
Obrazul răului s-a stins.
Păcatul nu este însuşirea mea –
îl lăsai pe pământ.
Eu merg pe drumul nou
atât de cunoscut mie, în patria cerului.



Păşesc prin poartă.
Întindeţi-mi mânile voi, tovarăşi fericiţi.
Eu sunt la voi.
Eu sunt în tatăl meu.
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Împărăţia cerească

Tu întrebi: cine oare ne va duce, 
Călăuzindu-ne spre ţara regească, 
În imperiul care este în cer?

Păsările, care sunt în văzduhuri, 
Animalele, ce mişună pe tărâmuri, 
Peştii din fluvii şi mări –

Toţi şi toate te vor duce, 
Călăuzindu-te spre imperiul ceresc, 
Care este în inima ta.
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Cântec de iubire

Eu fac tot ce inima-mi doreşte
când sunt în braţele tale.
A te vedea este lumină pentru ochii mei.
Mă alipesc ţie, fiindcă-ţi văd iubirea,
tu, marele inimii mele.
Ceasurile mele sunt pline de veşnicie
de când dorm cu tine.
Tu ai ridicat inima mea
când zăcea în noapte.
Eu sunt bucata de pământ
în care tu îţi sădeşti florile.
Plăcut este locul pe care mâna ta l-a săpat,
pe unde ne plimbăm mână-n mână,
în răcoarea vântului de miazănoapte.
Inima mea de bucurie e plină
pentru că mergem împreună.
Ca un must e pentru mine
glasul să ţi-l aud.
Eu trăiesc, fiindcă îl aud.
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Din poezia chineză



Cea mai veche poezie
(2000 î. Chr.)

Răsare soarele: de muncă mă apuc. 
Apune soarele: în somn mă duc.
Îmi sap fântâna, beau din ea. 
Din plin ogorul mă va sătura.

Nici împăratul cu puterea lui, mai bine 
nu s-ar putea-ngriji de mine.
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