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Dan Anghelescu 

Ortodoxie.
Ortodoxie acel sens sublim al omului i al vie ii la care se 

ajunge fie pe cale mistic  (experien  individual ), fie pe calea etic  (experien  de 
limitare a individului); fie prin contact cu Dumnezeu, fie prin contact cu 
umanitatea. i –  – cred c  la ortodoxie se vor opri cei mai mul i din 
ultima genera ie pentru c  ortodoxia rezolv  antagonismul dinamic dintre Iisus i 
Apollon-Dionysos; pentru c  sensul cre tinismului e cel mai perfect spiritual, 
a adar cel mai real i mai fecund. Dar, problema ortodoxiei, a misticii i eticii 
ortodoxe se leag  de o sum  de întreb ri care nu pot fi l sate f r  r spuns

stare spiritual

gândirii 
pozitiviste.

Transcenden a,

 Gândirea

 

simt pre-simt
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Hölderlin i esen a poeziei Hölderlin und das Wesen der Dichtung
nota iile

Aurora Die 
Cristenheit oder Europa An Tiek

poeta vates
ultimul romantic al lumii

permanente întemeieri, desfiin area 
total  ca anti-esen  a istoriei 

întâlnire
iluminare accentul identitar 

Comuniunea, Comunicarea i Cuminecarea

poein facere teo-logia
vorbire

dou  lucruri deosebite cu vorbirea poetic  sau cu cea religioas

 

înnoptarea temeiului metafizic al sensului timpul 
devine s rac Zeit der Dürftigkeit

dimensiunea identitar  
voin
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Esen a Temeiului Vom Wesen des Grundes

c derii prin timp
timp oropsit (dürftig) pe care îl tr im în istoria lumii de azi

timpul în care Zeii au p r sit lumea
Poieticului,

poiesis

actului poietic

Specificul

lirism al cunoa terii 
 multe ecouri blagiene.

Istoria
o veritabil   theodicee

vine

minune a lirismului absolut
Explorând Poeticului

dec derile lumii contemporane

Criza lumii moderne
vârsta sumbr
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trebuia s  m rturiseasc  
superioritatea temnicerului fa  de Dumnezeu, pentru c  temnicerul putea s -i dea 
o lingur  de sup  în plus

s-a centrat mai mult în sacru decât în juridic

au fost dintotdeauna toleran i fa  de alte credin e 
religioase, la ei nu s-ar fi putut nicicând întâmpla o noapte a Sfântului Bartolomeu

absen a/dispari ia
 extic ie a înse i dimensiunilor noastre 

identitare

Hestia-Vesta „vetrei, al c minului, care este simbolul casei, al 
familiei, al continuit ii familiale sau chiar civice, cum era cultul roman al focului 
p zit de Vestale. În orice caz este vorba în aceast  r d cin  de ideea 
permanen ei

Poetul
 întemeitor prin cuvânt

poezia este 
izvor de realitate întemeiere prin cuvânt, c  poetul este d t tor de noim  
(nomothet), legislator, dat fiind c  poe ii sunt cei care au dat nume zeilor

profe ia.
Nomogenetica,

inspira ie
identificându-se

este, Vesta
este 

cuvânt
este,

este Cel ce este mai înainte de to i 
vecii”.

Între utopia 
orfic  i hieraticul mioritic. Disolu ia dimensiunii identitare se petrece în timpul în 
care lumea,   iar 
poe ii nu mai umbl  s  vesteasc   ceva pe urmele fo tilor 
preo i Ei i-au pierdut darul profetic

decupeaz  La ce bun poe i în vremuri 
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oropsite? Weiss ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit?
poeta vates

Logos
timpul nostru e 

dominat de anti-esen a istoriei. Timpului i a 
Istoriei

Cine reduce istoria la politic  face o grav  eroare. Istoria este 
fundamental logos (de la lego, a aduna, a lega, a pune împreun ). Dar ast zi 
politica este tot mai departe de logos, /…./ În lipsa logosului politica nu mai are de 
ap rat nimic decât pe ea îns i, adic  nu e decât o persisten  a for ei care 
constrânge, îns  nu leag

Poezia exilului nostru este la cea mai 
înalt  expresie când ajunge la contingen ele ei naturale cu oracolul, profe ia i 
apocalipsa./…/ Vorbind de Oficiul poetului2, un mare poet german de la începutul 
declinului acestei modernit i pe care o înmormânt m azi, ne aminte te exemplar 
care sunt temeiurile poeziei, adresându-se celor ce îndeplinesc acest Oficiu: de ce 
oare poete, vei fi ascultat profe ii Orientului, i imnurile Helenilor, i mai de 
curând tunetul? Într’adev r, acestea r sun  în cea mai mare parte a poeziei 
române ti din exil, i în raza lor de lupt  poe ii, cum spune Dumitru Ichim, pentru 
întoarcerea logosului  la el acas , aceasta fiind ultima speran  a popoarelor  
amenin ate cu dizolvarea, de a- i veni din nou în fire./…./Când puterea lumii nu 
mai are nimic de-a face cu poezia, cu poe ii, când este deci rupt  de cuvânt, din 
putere a lumii se transform  în agent al neantului./…./Istoria este în mit, mitul în 
cuvânt, i cel mai adânc opereaz  în cuvânt poezia. Genocidul nu este doar 
masacrarea unor corpuri vii, ci este i vitriolarea miturilor unui neam, i chiar ale 
unei lumi

întoarcerea Logosului la el acas

 

Dichterberuf, 
Între utopia orfic  i hieraticul mioritic
oficiu  mesagiu  me te ug voca ie
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toda sciencia transcendiendo3

Poesia

epoca destr m rilor actuale, epoca 
ale c rei baze au fost puse de Revolu ia Francez . De atunci încoace, s lb ticirea 
–  – a f cut un enorm i monstruos progres.

Sensul Itinerariului spiritual

Experien a estetic  i cea religioas

Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989

Istoria literaturii române
Medita ii introductive asupra lui Heidegger

„Originea operei de art
Horia Stamatu

Dialogurile lui Horia Stamatu Revista 
Scriitorilor Români

Fragmente Critice Scrisul românesc
 Între utopia orfic  i hieratismul mioritic.  

Revista Scriitorilor Români
 Hölderlin i esen a poeziei de Martin Heidegger,

 Revista Scriitorilor Români
Sub semnul poeziei, Cuvântul 

românesc
Timp i literatur Revista Scriitorilor Români


