


                                                                                    Prefață

1

OPERE DE FERNANDO PESSOA



                                                                                    Prefață

3

FERNANDO PESSOA

M E S A J U L
(MENSAGEM)

EDIȚIE BILINGVĂ

Traducere din limba portugheză, prefață și note de
DAN CARAGEA

București, 2022



Fernando Pessoa, Mesajul/Mensagem                                                                               

4

Coperta: Rudy Roth

  

  

   
   © Dan Caragea, 2022 
   © Editura Leviathan, 2022 

   Editura Leviathan aparține Asociației Culturale Leviathan.

   Adresa: Str. Gura Vadului nr. 1, bl. G 26, sc. 5, et. 2, ap. 46, 
   sector 3, 032336 București, România
   E-mail: costintuchila@gmail.com; pusa.roth@yahoo.com
   leviathan.romania@yahoo.com
   Tel.: 0721019223; 0774641519
   Adresa web: https://editura.leviathan.ro

   Toate drepturile rezervate. Orice reproducere totală sau parțială
   a acestei ediții se pedepsește conform legilor.

 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
PESSOA, FERNANDO 
    Mesajul = Mensagem / Fernando Pessoa ; trad. din lb. 
portugheză, pref. şi note de Dan Caragea. - Ed. bilingvă. - 
Bucureşti : Editura Leviathan, 2022
    ISBN 978-606-95394-9-1

I. Caragea, Dan (trad. ; pref. ; note)

821.134.3



                                                                                    Prefață

5

CUPRINS

Prefață ..........................................................................................................13
Notă asupra ediției ................................................................................... 36

MENSAGEM/MESAJUL

PRIMEIRA PARTE/PARTEA ÎNTÂI
BRASÃO/BLAZONUL

I. — Os Campos/Câmpurile 
Primeiro. O dos Castelos .......................................................................... 50
Primul. Cel al castelelor ........................................................................... 51
Segundo. O das Quinas ............................................................................. 52
Al doilea. Cel al scuturilor ........................................................................ 53

II. — Os Castelos/Castelele
Primeiro. Ulisses ........................................................................................ 56
Primul. Ulise .............................................................................................. 57
Segundo. Viriato ......................................................................................... 58
Al doilea. Viriat ........................................................................................... 59
Terceiro. O Conde D. Henrique .............................................................. 60
Al treilea. Contele Henric ......................................................................... 61
Quarto. D. Tareja ........................................................................................ 62
Al patrulea. Teresa ...................................................................................... 63
Quinto. D. Afonso Henriques .................................................................. 64



Fernando Pessoa, Mesajul/Mensagem                                                                               

6

Al cincilea. Afonso Henriques ................................................................. 65
Sexto. D. Diniz ............................................................................................ 66
Al șaselea. Denis ......................................................................................... 67
Sétimo (I). D. João o Primeiro ................................................................. 68
Al șaptelea (I). Ioan Întâiul ...................................................................... 69
Sétimo (II). D. Filipa de Lencastre ......................................................... 70
Al șaptelea (II). Filipa de Lancaster ....................................................... 71

III. — As Quinas/Scuturile 
Primeira. D. Duarte, Rei de Portugal ..................................................... 74
Primul. Eduard, rege al Portugaliei ........................................................ 75
Segunda. D. Fernando, Infante de Portugal .......................................... 76
Al doilea. Ferdinand, infante al Portugaliei .......................................... 77
Terceira. D. Pedro, Regente de Portugal ............................................... 78
Al treilea. Petru, regent al Portugaliei .................................................... 79
Quarta. D. João, Infante de Portugal ..................................................... 80
Al patrulea. Ioan, infante al Portugaliei ................................................. 81
Quinta. D. Sebastião, Rei de Portugal .................................................... 82
Al cincilea. Sebastian, rege al Portugaliei ............................................... 83

IV. — A Coroa/Coroana 
Nunálvares Pereira ................................................................................... 86
Nuno Álvares Pereira ............................................................................... 87

V. — O Timbre/Timbrul 
A Cabeça do Grifo. O Infante D. Henrique ........................................... 90
Capul grifonului. Infantele Henric .......................................................... 91
Uma Asa do Grifo. D. João o Segundo .................................................. 92
O aripă a grifonului. Ioan al Doilea ........................................................ 93



                                                                                    Prefață

7

A Outra Asa do Grifo. Afonso de Albuquerque ................................... 94
Cealaltă aripă a grifonului. Afonso de Albuquerque ........................... 95

SEGUNDA PARTE/PARTEA A DOUA
MAR PORTUGUÊS/MAREA PORTUGHEZĂ 

I. O Infante ................................................................................................  100
I. Infantele ................................................................................................ 101
II. Horizonte ............................................................................................ 102
II. Orizont ................................................................................................ 103
III. Padrão ................................................................................................. 104
III. Stâlpul ................................................................................................. 105
IV. O Mostrengo ...................................................................................... 106
IV. Monstrul ............................................................................................. 107
V. Epitáfio de Bartolomeu Dias ............................................................ 110
V. Epitaful lui Bartolomeu Dias ........................................................... 111
VI. Os Colombos ................................................................................... 112
VI. Columbii ........................................................................................... 113
VII. Ocidente ........................................................................................... 114
VII. Occident .......................................................................................... 115
VIII. Fernão de Magalhães ................................................................... 116
VIII. Fernando Magellan ...................................................................... 117
IX. Ascensão de Vasco da Gama .......................................................... 120
IX. Înălțarea lui Vasco da Gama ........................................................... 121
X. Mar Português ................................................................................... 122
X. Marea Portugheză .............................................................................. 123
XI. A Última Nau .................................................................................... 124
XI. Ultima navă ........................................................................................ 125
XII. Prece .................................................................................................. 128
XII. Rugă ................................................................................................... 129



Fernando Pessoa, Mesajul/Mensagem                                                                               

8

TERCEIRA PARTE/PARTEA A TREIA
O ENCOBERTO/TĂINUITUL 

I. — Os Símbolos/Simbolurile 
Primeiro. D. Sebastião ............................................................................ 136
Primul. Sebastian .................................................................................... 137
Segundo. O Quinto Império ................................................................... 138
Al doilea. Al Cincilea Imperiu ............................................................... 139
Terceiro. O Desejado ............................................................................... 142
Al treilea. Doritul ..................................................................................... 143
Quarto. As Ilhas Afortunadas ................................................................ 144
Al patrulea. Insulele norocite ................................................................. 145
Quinto. O Encoberto ............................................................................... 146
Al cincilea. Tăinuitul ............................................................................... 147

II. — Os Avisos/Vestirile
Primeiro. O Bandarra ............................................................................... 150
Prima. Bandarra ...................................................................................... 151
Segundo. António Vieira ........................................................................ 152
A doua. António Vieira .......................................................................... 153
Terceiro. [Screvo meu livro à beira-mágoa.] ....................................... 154
A treia. [Pe mal de-alean eu cartea-mi scriu.] ................................... 155

III. — Os Tempos/Timpurile 
Primeiro. Noite .........................................................................................  158
Primul. Noapte ........................................................................................ 159
Segundo. Tormenta .................................................................................. 162
Al doilea. Furtună .................................................................................... 163
Terceiro. Calma ......................................................................................... 164



                                                                                    Prefață

9

Al treilea. Acalmie ................................................................................... 165
Quarto. Antemanhã ................................................................................ 166
Al patrulea. Zori ....................................................................................... 167
Quinto. Nevoeiro ...................................................................................... 168
Al cincilea. Ceață ...................................................................................... 169

NOTE

PARTEA ÎNTÂI
„Binecuvântat fie Dumnezeul nostru care ne-a dat nouă semnul.” ..... 170                      

BLAZONUL .......................................................................................... 171
I. – Câmpurile ........................................................................................ 172
Primul. Cel al castelelor ......................................................................... 172
Al doilea. Cel al scuturilor ...................................................................... 174

II. – Castelele ........................................................................................... 177
Primul. Ulise ............................................................................................. 178
Al doilea. Viriat ........................................................................................ 180
Al treilea. Contele Henric ....................................................................... 182
Al patrulea. Teresa .................................................................................... 184
Al cincilea. Afonso Henriques ................................................................ 186
Al șaselea. Denis ....................................................................................... 188
Al șaptelea (I). Ioan Întâiul .................................................................... 190
Al șaptelea (II). Filipa de Lancaster ..................................................... 193

III. – Scuturile ......................................................................................... 193
Primul. Eduard, rege al Portugaliei ...................................................... 194



Fernando Pessoa, Mesajul/Mensagem                                                                               

10

Al doilea. Ferdinand, infante al Portugaliei .......................................... 195
Al treilea. Petru, regent al Portugaliei .................................................. 197
Al patrulea. Ioan, infante al Portugaliei ............................................... 198
Al cincilea. Sebastian, rege al Portugaliei ............................................. 199

IV. – Coroana ........................................................................................... 201
Nuno Álvares Pereira ............................................................................... 201

V. – Timbrul ............................................................................................. 203
Capul grifonului. Infantele Henric ........................................................ 203
O aripă a  grifonului. Ioan al Doilea ...................................................... 205
Cealaltă aripă a grifonului. Afonso de Albuquerque ........................ 206

PARTEA A DOUA
MAREA PORTUGHEZĂ ................................................................. 207

I. Infantele .................................................................................................. 208
II. Orizont ................................................................................................. 209
III. Stâlpul ................................................................................................. 209
IV. Monstrul .............................................................................................. 211
V. Epitaful lui Bartolomeu Dias ............................................................. 211
VI. Columbii ............................................................................................. 212
VII. Occident ............................................................................................. 213
VIII. Fernando Magellan ........................................................................ 214
IX. Înălțarea lui Vasco da Gama ............................................................ 214
X. Marea Portugheză .............................................................................. 215
XI. Ultima navă ........................................................................................ 216
XII. Rugă ................................................................................................... 216



                                                                                    Prefață

11

PARTEA A TREIA
TĂINUITUL ......................................................................................... 216

I. – Simbolurile ....................................................................................... 217
Primul. Sebastian ...................................................................................... 217
Al doilea. Al Cincilea Imperiu ................................................................ 218
Al treilea. Doritul ...................................................................................... 218
Al patrulea. Insulele norocite ................................................................. 219
Al cincilea. Tăinuitul ................................................................................ 219

II. – Vestirile ........................................................................................... 220
Prima. Bandarra ...................................................................................... 220
A doua. António Vieira .......................................................................... 221
A treia. [Pe mal de-alean eu cartea-mi scriu.] .................................... 221 

III. – Timpurile ...................................................................................... 222
Primul. Noapte ......................................................................................... 222
Al doilea. Furtună ..................................................................................... 223
Al treilea. Acalmie .................................................................................... 223
Al patrulea. Zori ....................................................................................... 223
Al cincilea. Ceață ...................................................................................... 223



                                                                                    Prefață

13

PREFAȚĂ

Fernando Pessoa este, neîndoielnic, unul din autorii canonici ai 
literaturii universale din secolul al XX-lea. Cazul lui Pessoa a atras de la 
început prin insolitul heteronimiei – crearea unor persoane auctoriale 
distincte, sprijinite pe biografii fictive, prin care s-a exprimat plural în 
literatură, în mărturisiri și corespondență –, apoi prin opera sa de o 
diversitate rar întâlnită, departe de a fi publicată integral, imposibil de 
a i se putea prevedea încheierea: operă care, în chip curios, cu trecerea 
timpului, progresează. 

Pessoa a deșteptat de multă vreme curiozitatea și admirația 
publicului, ajungând chiar să-i marcheze în chip definitiv pe unii 
dintre cititorii săi. Cam peste tot în lume, întâlnim pessoani care 
corespondează între ei, scriu în aceleași publicații, fac parte din 
comunități de emuli, se întâlnesc la congrese dedicate. Alături de 
aceștia sunt și foarte mulți pasionați care ne împărtășesc noi și noi 
viziuni, din nevoi profesionale sau din pura plăcere a exercițiului 
interpretativ. 

Pentru industria cărții și pentru turism, Fernando Pessoa este 
astăzi un brand internaționalizat. Bibliografia sa, activă și pasivă, 
a atins dimensiunea unei biblioteci, mai ales dacă ne-o imaginăm 
ca fiind colectată de pretutindeni, cu întreaga producție digitală 
imprimată. Pe de altă parte, este tot mai greu, dacă nu e deja o iluzie, 
să mai putem separa biografia și opera sa de mitul creat și de învelișul 
enorm al interpretărilor critice.
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În România, receptarea poetului numără aproape șaizeci de ani. 
Desigur, nu putem vorbi și la noi de un secol, ca în cazul Spaniei 
sau Franței1, ci de o întârziere din motive istorice bine cunoscute. 
Îi datorăm lui A.E. Baconsky întâiul eseu în cultura română despre 
Fernando Pessoa, publicat în volumul Meridiane, din 1965. Prima 
frază a textului e atotcuprinzătoare: 

„Fără a se bucura încă de o notorietate mai largă – anii ce vin 
i-o vor aduce cu siguranță, portughezul Fernando Pessoa e una 
din revelațiile europene ale ultimului deceniu și, mai cu seamă în 
literaturile occidentale, ocupă de pe acum un loc de prim-plan 
alături de un Machado, un Trakl, un Dylan Thomas.”2

Tot A.E. Baconsky este și primul traducător din Pessoa, ceea ce 
înseamnă că la noi istoria receptării și cea a traducerilor coincid la 
origine. În eseul mai sus pomenit, este tradus integral un poem al 
heteronimului Ricardo Reis (Să urmărim plăcerea, o, Lydia, dar fără/ 
Prazer, mas devagar3) și care va fi reprodus, în 1972, în Panorama poeziei 
universale contemporane4, unde se publică un medalion de prezentare 
și șapte traduceri. Sunt antologate două poezii de Fernando Pessoa 
ortonimul, iar din heteronimi, două de Álvaro de Campos și trei

1 Cf. Pessoa Plural – A Journal of Fernando Pessoa Studies, Brown Univer-
sity; University of Warwick; Universidad de los Andes, nr. 16, 2019. 

2 A.E. Baconsky, Meridiane. Pagini despre literatura universală contempo-
rană [ediția completă], București, Editura pentru Literatură, 1969, p. 300. 
[ediția I, 1965]. 

3 În original: Livro I, XIX. 
4 A.E. Baconsky, Panorama poeziei universale contemporane, București, 

Editura Albatros, 1972. 
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semnate de Ricardo Reis5. Din Alberto Caeiro nu este inclusă nicio 
poezie. Oricum, această microantologie este tot ce aveam la dispoziție, 
la acea vreme, în limba română. 

Un alt doilea eseu de referință i se datorează lui Marian Papahagi și 
a fost publicat în 19766. Acesta se apropiase de Pessoa în anii de studiu 
la Roma (1968–1972), unde urmase și un curs de portugheză. Doi 
scriitori îl atrăseseră în mod deosebit: Fernando Pessoa și brazilianul 
Murilo Mendes. Întors în țară în 1972, Papahagi va iniția un curs 
facultativ frecventat de câțiva entuziaști, precum Virgil Mihaiu, și cu 
ecou printre echinoxiști. Nu încape îndoială că universitatea clujeană 
are în Marian Papahagi un fondator în privința studiilor de limbă și 
literatură portugheză.

Cam în aceeași perioadă își începe cariera și Roxana Eminescu. 
Ea urmează imediat după terminarea facultății Cursul de Limbă și 
Cultură Portugheză pentru Străini la Universitatea din Coimbra 
(1971), fiind apoi angajată la Institutul de Istoria Artei și, din 1975, 
la Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”. Roxana 
Eminescu a fost prima cercetătoare care a susținut la noi un doctorat 
cu o temă lusitană: Fernando Pessoa – portughez universal (1979). 
Ideile principale ale acestei teze se regăsesc în Prolegomene la o istorie 

5  În original, din Fernando Pessoa: Não é noite ainda și Na sombra de 
Monte Abiegno; Álvaro de Campos: Oda marítima (fragment) și „Là-bas, je 
ne sais où”; Ricardo Reis: II – As rosas do jardim de Adónis, XIX – Prazer, mas 
devagar și Ninguém, na vasta selva virgem. 

6 Marian Papahagi, Exerciții de lectură, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1976. 
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a literaturii portugheze7 și în prefața la volumul Ploaie oblică8, apărut 
un an mai târziu, traducătoarea fiind răsplătită cu premiul Uniunii 
Scriitorilor. Este vorba de o antologie de dimensiuni reduse în privința 
poeziei heteronimilor, dar care include, oarecum surprinzător, tradu-
cerea integrală a Mesajului.

În 1972 lua contactul direct cu limba și cultura portugheză și Mihai 
Zamfir, profesor invitat la Universitatea din Lisabona. Întors în țară în 
1975, acesta a preluat cursul de literatură de la Lectoratul de Limbă 
și Literatură Portugheză, Facultatea de Limbi Străine a Universității 
din București. În eseul Formele liricii portugheze9, Mihai Zamfir face o 
serie de considerații asupra poeziei pessoane, mai ales din perspectivă 
stilistică. Registrul oximoronic („oximoronul fundamental”, cum 
îl numește autorul), prezent în poezia medievală, reapare în lirica 
camoniană și, în modernitate, la Fernando Pessoa, ultima mare sinteză 
a poeziei portugheze.

Primul val al prezenței lui Fernando Pessoa în cultura română a 
fost dominat de receptarea critică, dar și de traduceri semnate de A.E. 
Baconsky, Roxana Eminescu, Dinu Flămând, Marian Papahagi, Mihai 
Zamfir, Dan Caragea10 și alții. 

7 Roxana Eminescu, Prolegomene la o istorie a literaturii portugheze, 
București, Editura Univers, 1979 [Colecția „Eseuri”].

8 Fernando Pessoa, Ploaie oblică, traducere și cuvânt înainte de Roxana 
Eminescu, București, Editura Univers, 1980 [Colecția „Poesis”]. 

9 Mihai Zamfir, Formele liricii portugheze, București, Editura Univers, 
1985 [Colecția „Eseuri”].

10 Primele traduceri au fost publicate în 1983. Cf. Zina Molcuț 
(coord.), Simbolismul european, volumul II, București, Editura Albatros, 
1983, pp. 253–255, 257–258.
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În vederea comemorării centenarului nașterii lui Fernando 
Pessoa, în absența Roxanei Eminescu, plecată din țară și ale cărei 
traduceri sau contribuții nu mai puteau fi pomenite, Dinu Flămând, 
admirator al poetului, a coordonat un număr din Secolul 2011 dedicat 
scriitorului portughez. Cum și Dinu Flămând a părăsit România cu 
un an înainte de căderea regimului comunist, acest număr a rămas 
în sertar, fiind publicat abia în 1991. Marian Papahagi semnează aici 
eseul Negativitatea pessoană și variantele eului, Mihai Zamfir scrie 
Pessoa – jocul heteronimilor, urmat de traduceri din Pessoa despre 
heteronimi, realizate de Dinu Flămând. Tot el traduce din Pessoa 
ortonimul zece poezii. Marian Papahagi oferă nouă versiuni din 
Álvaro de Campos, iar Dinu Flămând traduce Oda maritimă. Alberto 
Caeiro (nouă poezii) este tradus de același Dinu Flămând, iar 
Ricardo Reis (opt poezii) de Dan Caragea. Urmează un alt grupaj 
cu fragmente din Pessoa: Comentarii la profețiile lui Bandarra. Alina 
Cambir propune noi traduceri din Mesaj (era necesară substituirea 
versiunii datorate Roxanei Eminescu), însoțite de o prezentare 
(Legende de prinți încătușați de soartă). Se cuvine să amintim eseul lui 
Ion Pop, Două aspecte ale integralismului, cel al Mihaelei Anghelescu 
Irimia, O Anglo-Lusitanie exemplară, cu primele traduceri din 
poemele englezești pessoane, urmate de o selecție de scurte texte 
de critică cu referire la spațiul cultural anglofon. Despre Livro do  
Desassossego, Mihai Zamfir scrie O carte a întrebărilor fără răspuns, 
pe care o așază înaintea unei selecții de traduceri. Mihai Zamfir este 
și cel care propune echivalentul Cartea neliniștirii, preluat ulterior de

11 Secolul 20, nr. 334-335-336/1991. Se publica, cu întârziere,  nr. 10-11-
12/1988, care, la acea vreme, prin plecarea din țară a lui Dinu Flămând, a 
fost suspendat. 
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Dinu Flămând. Alexandra Flămând traduce din corespondența intimă 
pessoană, iar Alina Cambir îl prezintă pe Pessoa – autor de nuvele 
polițiste, împreună cu o traducere a Scrisorii magice. Micaela Ghițescu 
publică Notații dintr-o călătorie sentimentală. Volumul cuprinde 
o serie de texte critice și literare semnate de mari personalități: 
António José Saraiva, Eduardo Lourenço, José Augusto Seabra, 
Octavio Paz, Luciana Stegagno Picchio, Angel Crespo, Jacinto do 
Prado Coelho, Teresa Rita Lopes, José Gil, José Saramago (Anul 
morții lui Ricardo Reis), António Lobo Antunes (Navele). Nu încape 
îndoială că acest dosar, din care lipsește din păcate Roxana Eminescu, 
este un triumf al receptării critice. Traducerile aduc desigur noutăți, 
dar și unele scăderi, tipice unei etape de căutări, fără repere temeinice.

Primul val s-a încheiat, în opinia noastră, cu o nouă serie de 
traduceri, mai exact 34, semnate de Dan Caragea și incluse în Antologia 
poeziei portugheze12, revizuite și publicate într-o ediție digitală, în 
201613. Tot în această perioadă au apărut eseuri sau studii critice scrise 
de personalități care nu erau, prin formație sau îndeletnici curente, 
lusitaniști: Al. Mușina14 și Gh. Crăciun15.

12 Dan Caragea, Antologia poeziei portugheze, selecție și traducere de ~, 
prefață și note de Mihai Zamfir, București, Editura Edinter, 1990. 

13 Fernando Pessoa, Vivem em nos inúmeros/Trăiesc în noi nenumărați, an-
tologia bilingue por Dan Caragea, 1a edição eletrónica, Amazon, 2016. În 
comparație cu Antologia..., au fost adăugate cinci poezii noi.  

14 Alexandru Mușina, Paradigma poeziei moderne, Brașov, Editura Aula, 
2004; Al. Mușina, R. Bucur, Antologie de poezie modernă. Poeți moderni des-
pre poezie (manifeste, eseuri, fragmente teoretice), București, Editura Leka 
Brâncuș, f. a. [1997]. 

15 Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, Pitești, Editura Paralela 
45, 1992. 
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Al doilea val, care s-a manifestat din 2000 până în prezent, a adus cu 
sine traducerea in extenso a operei lui Fernando Pessoa: poezie, proză, 
teatru. Două nume s-au impus, dominând istoria recentă a traducerii 
și receptării critice: Dinu Flămând16 și Micaela Ghițescu17. Lui Dinu 

16 Fernando Pessoa, Cartea neliniștirii, 2 volume, București, Editura 
Fundației Culturale Române, 2000 [ediție revizuită și completată, Editura 
Humanitas Fiction, 2009 și 2010]; Fernando Pessoa, Odă maritimă și alte 
poeme, cu o prefață de José Auguso Seabra, București, Editura Univers, 
2002; Fernando Pessoa (Ricardo Reis), Ode și alte poeme, Pitești, Editura 
Paralela 45, 2004 [Colecția „Gemini”]; Fernando Pessoa, Opera poetică, 
București, Editura Humanitas Fiction, 2011 [Colecția „Seria de autor”; o 
nouă ediție: 2013]; Fernando Pessoa, Ultimatum și alte manifeste, prefață, 
traduceri (în colaborare cu Micaela Ghițescu) și note, București, Editura 
Humanitas Fiction, 2012 [Colecția „Seria de autor”]; Fernando Pessoa, 
Ora absurdă/Hora absurda, ediție bilingvă româno-portugheză, viziune 
grafică și ilustrații de Mircia Dumitrescu, București, Editura Câinele pe 
acoperiș, 2013 [o nouă ediție: 2014, Institutul Cultural Român]; Fernando 
Pessoa, Cronica vieții care trece, prefață, traduceri (în colaborare cu Micaela 
Ghițescu) și note, București, Editura Humanitas Fiction, 2014 [Colecția 
„Seria de autor”]; Fernando Pessoa, Quaresma, descifrator, proze polițiste, 
antologie, prefață, traducere și note, București, Editura Humanitas Fiction, 
2015 [Colecția „Seria de autor”]; Fernando Pessoa, Vecin cu viața, poezia 
ortonimă, 1911–1935, antologie, traduceri, prefață și note, București, Edi-
tura Humanitas Fiction, 2017; Fernando Pessoa, Marinarul (și alte ficțiuni), 
selecție, traducere din portugheză, prefață și note de Dinu Flămând, 
București, Editura Humanitas Fiction, 2022. 

17 Fernando Pessoa, Bancherul anarhist, [București], EST Samuel 
Tastet Ed., 1995 [Colecția „Biblioteca internațională”]; Fernando 
Pessoa, Terapia eliberării, prefață de José Augusto Seabra, București, Editura 
Științifică, 2000; Fernando Pessoa, Ultimatum și alte manifeste, 2012; v. supra 
la Dinu Flămând; Fernando Pessoa, Cronica vieții care trece, 2014; v. supra la 
Dinu Flămând. 
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Flămând mai ales îi datorăm publicarea operei lui Pessoa, însoțită de 
un număr apreciabil de texte critice. Acest efort recuperator a avut 
un impact public de proporții. Tot în acest val se cuvin menționate 
eseul lui Gheorghe Iorga18, dar și studiile unor tineri ca Rodica Ilie19 
și Corina Nuțu20.

Al treilea val – încredințați fiind că el va exista – va fi reprezentat de 
universitari specializați și de tineri traducători care vor relua, așa cum 
se întâmplă în culturile majore, muncile de receptare și tălmăcire, cu 
exigențe sporite, în contra valurilor anterioare. În noile versiuni, este 
de dorit, mai ales în traducerile de poezie, să fie îndreptate erorile 
ce provin din înțelegeri eronate, să se elimine neglijența formală, să 
fie cenzurate adaosurile fără sprijin în original, exprimările pitorești, 
maniile celor care, simțindu-se ei înșiși poeți, își ratează rolul secundar, 
dar merituos, de traducători.

*

Mesajul a apărut în 1934, la Parceria António Maria Pereira, la 
Lisabona, fiind singurul volum de versuri, în limba portugheză, 
publicat de Fernando Pessoa în timpul vieții (cu un an înaintea 

18 Gheorghe Iorga, Fernando Pessoa. Textul vieții, imaginarul alterității, 
București, Editura Limes, 2021. 

19 Rodica Ilie, Fernando Pessoa. Poetică și autenticitate, București, Editura 
Tracus Arte, 2011.  

20 Corina Nuțu, Sinceridade e Ficcionalidade nos 35 Sonnets de Fernando 
Pessoa, București, Editura Universitaria, 2016. 
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morții)21. Tipărirea s-a făcut în același oraș, în atelierele Editurii 
Império, „în luna octombrie a anului 1934, al erei lui Cristos din 
Nazaret”, conform formulării autorului pe ultima pagină a plachetei, 

21 Dinu Flămând indică în prima sa notă: „Volum publicat în octom-
brie 1934, la Lisabona, la Editorial Império [...], cum menționează notița 
de la sfârșitul plachetei.” (Fernando Pessoa, Vecin cu viața, poezia ortonimă, 
1911–1935, antologie, traduceri, prefață și note, București, Editura Huma-
nitas Fiction, 2017, p. 307). Or, la sfârșitul plachetei, apare: „cules și tipărit 
la atelierele Editurii Império, Lda.”, prin urmare se confundă editura care l-a 
publicat și al cărei nume apare pe coperta I și pe pagina de titlu, cu editura 
la ale cărei ateliere tipografice a fost tipărit volumul. V. prima ediție, 1934, 
ultima pagină.  

Prima ediție, 1934, coperta I
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sub atenta îndrumare a acestuia privind formatul, așezarea în pagină, 
spațiile, paginile libere etc.22

22 În istoria edițiilor, se consideră de bază ediția a II-a, publicată postum, 
cu corecturi făcute de Fernando Pessoa pe un exemplar din prima ediție și 
publicată de Agência Geral das Colónias în 1941. Așadar, textele și punerea 
în pagină au fost stabilite de Pessoa. Mai târziu, grafia a fost actualizată și 
s-au mai făcut unele intervenții minore în funcție de felul cum au fost inter-
pretate corecturile făcute de autor. 

Prima ediție, 1934, ultima pagină
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Sunt reunite în acest volum și perfect ordonate, după principii 
numerologice, 44 de poezii scrise între 21.7.1913 (D. Fernando, 
Infante de Portugal/Ferdinand, infante al Portugaliei) și 26.3.1934 (As 
Ilhas Afortunadas/Insulele norocite), de-a lungul a douăzeci și unu de 
ani, în perioada de maturitate creatoare a poetului. 

Pessoa a decis să-și lanseze volumul în 1 decembrie23, ziua în 
care se comemorează restaurarea independenței, după șaizeci de 
ani de Uniune Iberică (1580–1640, în urma eșecului războiului de 
succesiune), timp în care coroana portugheză fusese asigurată de trei 
Filipi: Filip al II-lea al Spaniei a devenit Filip I al Portugaliei ș.a.m.d.

Cu acest volum, Pessoa a concurat la prestigiosul Premiu Antero 
de Quental, pe care l-a câștigat, dar la categoria a doua (opere cu 
mai puțin de o sută de pagini). Astăzi nu se mai poate nega faptul că 
placheta fusese întocmită și machetată în vederea participării la acest 
important concurs. Prin insistențele lui António Ferro, prietenul 
și admiratorul său, totodată directorul Secretariatului Propagandei 
Naționale, instituție ce promovase concursul, s-a făcut o „reparație”, 
fiindu-i atribuită aceeași sumă de bani ca și obscurului câștigător al 
primei categorii.

Inițial, titlul ales fusese Portugal, așa cum se vede pe textul 
dactilografiat destinat tiparului (v. p. 26), dar, la sugestia unui prieten,

23 „Am publicat în octombrie trecut, am pus în vânzare, dinadins, la 
1 decembrie, o carte de poeme, care formează cu adevărat un singur poem, 
intitulată Mesajul. Cartea aceasta a fost premiată, în condiții speciale și 
pentru mine onorante, de către Secretariatul Propagandei Naționale.” 
(Fernando Pessoa, 1935) 
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pentru care numele țării fusese „prostituat” prin folosire abuzivă24, 
Pessoa alege Mensagem, dedus, arată el, desigur fantezist, din expresia 
latină mens agit(at) molem (Vergiliu, Eneida, VI, 727), care vrea să 
spună că inteligența domină materia. Pe o pagină manuscrisă, putem 
vedea cum apare acronimul: MENS AG|ITAT MOL|EM. Alături, 

24 „Cartea mea «Mesajul» se numea inițial «Portugalia». I-am schim-
bat titlul pentru că vechiul meu prieten Da Cunha Dias mi-a atras atenția 
– remarca era în egală măsură patriotică și publicitară – că numele Patriei 
noastre a fost astăzi prostituat la mărci de pantofi, precum la hoteluri, cea 
mai mare Dinastie a sa [aluzie la Hotel Avis, n.n.]. «Vrei să pui titlul cărții tale 
în analogie cu ’portugalizează-ți picioarele?’» Am fost de acord și am cedat, 
așa cum fac și sunt de acord ori de câte ori mi se vorbește cu argumente. 
Îmi face plăcere să fiu învins atunci când Rațiunea mă învinge, oricine ar fi 
mandatarul ei.

I-am pus instinctiv acel titlu abstract. L-am înlocuit cu un titlu concret 
dintr-un motiv...

Iar lucrul curios este că titlul «Mesajul» este mai corect – în afară de 
motivul care m-a determinat să-l pun – decât titlul inițial.

Dumnezeu vorbește toate limbile și știe bine că cel mai bun mod de a 
se face înțeles de către un sălbatic este un fetiș, și nu metafizica lui Platon, 
baza intelectuală a creștinismului. Îmi rezerv, așadar, dreptul de a crede că o 
astfel de formă de religie este o formă inferioară. Este, fără îndoială, necesar 
să existe oameni care curăță cartofii, dar, recunoscând necesitatea și utilita-
tea actului de curățare, mă abțin să îl consider comparabil cu scrierea «Ilia-
dei». Nu mă dispensez însă să mă abțin de la a-i spune descojitorului să-și 
abandoneze sarcina în favoarea scrierii hexametrilor grecești.” (Fernando 
Pessoa, 1934, cf. Fernando Pessoa, Sobre Portugal – Introdução ao Problema 
Nacional, culegere de texte de Maria Isabel Rocheta și Maria Paula Morão, 
introducere de Joel Serrão, Lisabona, Ática, 1979, p. 53).  
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câteva anagrame: MENSA GEMMARUM (masa sau altarul unde 
sunt așezate „nestematele” Portugaliei, în sens sacrificial), ENS 
GEMMA (ființă gemă, poate oul alchimic), MEGA MENS (suflet uriaș), 
MEAM GENS (neamul meu).

Încercări anagramatice pessoane, 
toamna lui 1934
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Textul dactilografiat, destinat tiparului, cu ultimele modificări

Într-un text, intitulat Explicarea unei cărți, din 1935, Pessoa scria:

„Un cititor atent al Mesajului, oricare ar fi ideea acestuia despre 
valoarea cărții, nu va fi surprins de antiromanismul [împotriva 
doctrinei Bisericii Catolice Apostolice Romane, n.n.] constant, 
deși negativ, care emerge din ea. Un cititor deopotrivă atent, dar 
instruit în înțelegerea sau cel puțin în intuirea lucrurilor ermetice 
nu va fi surprins de apărarea masoneriei la autorul unei cărți atât 
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de abundent îmbibată de simbolism templier și rozacrucian. 
Iar acestui cititor îi va fi ușor să conchidă că, având ordinele 
templiere, deși ele nu exercită activitate politică, concepte sociale 
identice, atât pozitive, cât și negative, cu cele ale Masoneriei; și 
învârtindu-se rozacrucianismul, în privința socialului, în jurul 
ideilor de fraternitate și de pace (Pax profunda, frater! este salutul 
rozacrucian, atât pentru Frați, cât și pentru profani), autorul unei 
asemenea cărți va fi în mod obligatoriu un liberal prin derivare, 
dacă nu este deja prin natura sa. 

De fapt, am fost mereu fidel, prin natura mea, și întărit prin 
educație – educația mea este toată englezească –, principiilor 
esențiale ale liberalismului – care sunt respectul pentru demnitatea 
Omului și pentru libertatea Spiritului, sau, cu alte cuvinte, 
individualismul și toleranța, sau, altfel, într-un singur cuvânt, 
individualismul fraternitar.”

Volumul este împărțit în trei părți, precum un triptic, și prezintă 
istoria esențială a Imperiului Portughez – trecută, prezentă și viitoa-
re –, altfel spus, nașterea, creșterea și descreșterea sau agonia, urmată 
de o prevestită resurecție. Două direcții mitice străbat această istorie, 
în termenii lui Mircea Eliade: una genetică, a originii, și o alta, 
soteriologică, a menirii.

Partea întâi, intitulată Blazonul/Brasão, începe cu miturile fonda-
toare și, apoi, cu figurile esențiale ale primelor două dinastii, până la 
regele Sebastian (până la 1578). Cartea se deschide cu un poem ce 
o evocă pe Europa lungită, părțile corpului ei reprezentând țările ce 
o alcătuiesc. Portugalia este chipul zeiței care scrutează viitorul, pri-
vind înspre occidentul atlantic. Al doilea poem este dedicat lui Ulise, 
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miticul fondator al Lisabonei, apoi sunt evocați lusitanul Viriat, cel 
care s-a împotrivit stăpânirii romane, și contele provensal Henric cu 
soția sa, Teresa de Leon, care au primit în dar de la tatăl Teresei co-
mitatul Portucale. Fiul acestora, Afonso Henriques, îi va învinge pe 
mauri la Ourique și pe spanioli în Turnirul de la Arcos de Valdevez, 
fiind apoi proclamat rege, recunoscut de către Alfonso al VII-lea al 
Leonului, prin Tratatul de la Zamora (1143), și, mai târziu, de către 
papa Alexandru al III-lea. Acesta este Afonso Henriques, fondatorul 
țării, „tatăl națiunii”. În acea faimoasă bătălie de pe câmpia Ourique, 
Isus i s-ar fi arătat lui Afonso, iar acest mitolusism (termen preluat de 
la G. Durand25) a făcut ca nașterea Portugaliei ca stat să fie înțeleasă 
ca un act de voință divină. Din cea de-a doua dinastie, care începe 
cu acea generație fără asemuire (a ínclita geração), sunt evocați regele 
Ioan I și soția sa, Filipa de Lancaster, numită de Pessoa „nașa 
Portugaliei”. În continuare, vin patru poeme dedicate copiilor aces-
tora, regi și infanți, un al cincilea lui Sebastian, apoi altele trei, 
dedicate marelui Nuno Álvares Pereira, lui Ioan al II-lea și lui Afonso 
de Albuquerque, viceregele Indiei.

În partea a doua, Marea Portugheză, Pessoa reînvie istoria 
Descoperirilor. Primul poem este închinat infantelui Henric, prin 
care se exprimă concepția mesianică a istoriei, Dumnezeu fiind 
cauza primă, iar omul, receptorul voinței divine. Astfel se nasc opera, 
bravele întreprinderi, Imperiul. Pessoa evocă aici pe câțiva dintre marii 
descoperitori: Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Fernando Magellan, 
Vasco da Gama. Pline de dramatism, poeziile părții a doua arată 

25 Gilbert Durand l-a folosit în monografia dedicată pictorului portu-
ghez Lima de Freitas: „Mitolusismos” de Lima de Freitas, Lisabona, Editura 
Perspectivas & Realidades, 1987. 
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lupta cu necunoscutul de dincolo de orizont, înfruntarea furtunilor, a 
pericolelor, pentru ca, la sfârșit, să asistăm la plecarea fără întoarcere a 
regelui Sebastian (Ultima navă), urmată de Rugă, unde Pessoa revine 
la visul portughez. Este momentul prin care soteriologicul pătrunde 
în scenă, odată cu mitul reîntoarcerii într-o zi a regelui Sebastian, 
dispărut fără urmă în bătălia de la Alcácer Quibir. 

În partea a treia, Tăinuitul/O Encoberto, apare dezamăgirea în 
fața prezentului decadent, dar și aici revin mitolusismele: Sebastian 
și întoarcerea sa ca Mesia, Al Cincilea Imperiu, al Portugaliei, ce va 
să vină, profețiile (poetul popular Bandarra, iezuitul António Vieira, 
Pessoa însuși). Timpurile (Noapte, Furtună, Acalmie, Zori și Ceață) 
sunt simboluri imperiale nautice, citite însă global, ca o agonie și 
moarte care conduce spre înviere. Sebastianismul se contopește 
cu sentimentul dorului (saudosismo), motiv pentru care Salvatorul 
apare nu doar ca Doritul (așa cum i s-a mai spus lui Sebastian), ci 
și ca Tăinuitul, cel care nu s-a revelat încă. Să mai precizăm doar 
că Al Cincilea Imperiu este un imperiu spiritual, moral, cultural și 
civilizațional. Un imperiu a cărui menire este de a salva Occidentul și 
umanitatea de la decadență și autodistrugere. 

*

Așa cum se poate bănui, traducerea de față se așază ca începătoare 
în ceea ce am numit al treilea val al istoriei receptării critice și 
al traducerilor pessoane. Ea propune o nouă versiune a acestui 
suprapoem, tradus integral, întâia dată la noi, de către Roxana 
Eminescu, în urmă cu mai bine de patruzeci de ani (1980) și Dinu 
Flămând, acum cinci ani (2017). 
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Ce aduce nou această versiune și de ce nu se așază imediat în rând 
cu celelalte?

Primul lucru care ar trebui să atragă atenția este faptul că ediția de 
față este bilingvă, existând preocuparea ca poeziile să fie prezentate
în oglindă. Prin urmare, versiunile în limba română nu mai sunt 
substitute ale celor originale („în loc de”) – presupuse a nu fi înțele-
se –, și nici nu cer cititorilor mai pretențioși eforturi de colaționare. 
Într-o ediție bilingvă, traducerile nu „ascund” originalul, ci „stau 
alături” de el. Acest mod de prezentare, indispensabil, credem,  
în poezie, permite, mai ales în limbile romanice, să se poată citi 
dual, cititorul situându-se mai degrabă într-o zonă intermediară, 
intertextuală, între original și versiunea propusă de traducător, dar 
nelăsându-se complet absorbit de niciuna.

În al doilea rând, prezentarea grafică este, pe cât posibil, în acord cu 
ediția I, așa cum fusese ea imaginată de Pessoa (a se vedea și paginația 
pe textul dactilografiat încredințat tiparului). Toate edițiile actuale 
(Seabra, Cabral Martins, Duarte, Pizarro) respectă această tradiție, cu 
unele diferențe minore. 

În privința notelor finale, prima informație pe care o furnizăm se 
referă la datare. Am precizat, la fiecare poem, data la care a fost scris 
textul, în măsura în care a existat o informație clară lăsată de autor, așa 
cum a procedat Pessoa pe textul publicat, de pildă, la poemul Cel al 
castelelor, dar și în alte locuri26. Ea nu a fost însă trecută lângă poezii, 
cum procedează unii editori (Seabra, Pizarro), pentru că în înțelegerea 
altora (Cabral Martins, Duarte), pe care i-am urmat, unele datele nu 
există și nu pot fi cunoscute, acestea nu au un caracter textual, nici 

26 Se are în vedere ediția întâi, din 1934, adnotată ulterior de poet. 
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paratextual, ci unul mai degrabă pur arhivistic, prin urmare trebuie 
menționate separat de către editor27.

Am decis să includem aici, pentru prima oară, informații privind 
structura prozodică a originalului și a traducerii, fidelitatea acesteia 
din urmă sau, dimpotrivă, unele libertăți pe care ni le-am permis. 
De pildă, ca inconsecvență, vom spune că măsura nu a fost peste tot 
respectată cum ne-am fi dorit. În mod sistematic, am preschimbat 
versurile de cinci silabe din original (redondilha menor) în versuri de 
șase, iar pe cele de șapte (redondilha maior), în versuri de opt silabe. 
Două au fost motivele acestei decizii: dificultatea de a reduce și mai 
mult exprimarea (nu s-au găsit soluții scurte coerente semantic) și 
dorința de a nu cădea în sonoritatea poeziei noastre populare (Pe Argeș 
în jos sau Foaie verde maghiran). Pessoa are, firește, și versuri sprințare, 
dar nu în Mesaj, unde versul nu e folcloric. Nu vom argumenta mai 
mult, cititorul va vedea singur dacă se va putea obține în viitor un grad 
și mai mare de apropiere: lexicală, semantică, prozodică, declamativă, 
decât ceea ce am propus, făcând deliberat, dar constrâns, această 
concesie.

Am făcut trimiteri, ori de câte ori ni s-a părut pertinent, la 
epopeea lui Camões, Lusiada, dar numai când s-a putut constata o 
corespondență. Trimiterile pe care unii comentatori le fac privind 
sensuri generale, stări emoționale sau de atmosferă au fost ignorate. 

În privința antroponimelor, am recurs la adaptarea lor, așa cum 
ele apar nu doar la istorici (a fost frecvent citat Nicolae Iorga), ci și 
în sursele de informare curentă românești, cum este Dicționarul 

27 Cf. João Dionísio, „Géneses da Mensagem”, în Casa Fernando Pessoa, 
Lugar da Leitura, Congresso Internacional Fernando Pessoa, nr. 13-14-15, oc-
tombrie 2021, p. 155. 
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enciclopedic (1993–2009) sau Wikipedia. Pe de altă parte, nu în toate 
cazurile numelor pomenite există articole de prezentare la îndemână. 
În asemenea situații, este nevoie de o cercetare mai îndelungată, în 
mai multe surse, chiar și în alte limbi. Pentru a familiariza cititorul cu 
numele proprii la care textele fac referință, am recurs la expunerea a 
tot ce ni s-a părut potrivit pentru ca acesta să poate pătrunde 
semnificațiile textului. În eseul său despre Pessoa, A.E. Baconsky 
avertiza:

„Devenită clasică, pătrunsă în școli, cunoscută unanim, cartea 
e greu accesibilă străinului care nu-i cunoaște termenii de referire 
sau de aluzie savantă și pare o glosă lirică a trecutului de glorie și 
speranță națională.”28

Cititorul român poate fi sigur că deține acum aceleași informații 
(referințe) de care dispune și un licean din sistemul de învățământ 
portughez. 

În sfârșit, titlurile părților, secțiunilor și poemelor din această 
traducere se disting de opțiunile anterioare. Vom da comparativ 
câteva exemple, fără niciun alt comentariu.

  Fernando Pessoa    Roxana Eminescu    Dinu Flămând        Dan Caragea
  BRASÃO                     Stemă                           Blazon                       Blazonul
  AS QUINAS              Scuturile                     Blazoanele                Scuturile
  O DAS QUINAS     Al scuturilor             Câmpul                     Cel al
                                                                                 ecusoanelor             scuturilor
  O CONDE                Contele                        Contele                      Contele
  D. HENRIQUE       Dom Henrique          Dom Henrique       Henric

28 A.E. Baconsky, op. cit., p. 307.
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  Fernando Pessoa    Roxana Eminescu    Dinu Flămând        Dan Caragea

  D. DINIS         Dom Dinis             Regele Diniz           Denis

  PADRÃO         Monument             Stelă                Stâlpul

  O MONSTRENGO Dihania             Fiara                Monstrul 

  AS ILHAS                    Insulele Fortunii     Insulele fericiților   Insulele             

  AFORTUNADAS                                                                                 norocite

Câteva opțiuni au însă nevoie de o justificare, pentru a nu fi socotite 
un capriciu. Bunăoară, în titlul volumului și al secțiunilor am preferat 
forma articulată, întrucât acele nume au fost simțite ca realități unice. 
Volumul se cheamă la noi Mesajul, pentru că nu credem că este vorba 
de un mesaj generic, ci de vestirea noii religii, în sens explicit (revelat, 
exoteric și local), dar și implicit (ocult, ezoteric și simbolic). Sunt, 
neîndoios, în această carte nenumărate mesaje pe care specialiștii ni 
le relevă la noi și noi lecturi. Columna lor nesfârșită este Mesajul. 

Volumul este un triptic și anume: Blazonul (v. Note), Marea 
Portugheză și Tăinuitul. Desigur, în portugheză nu este necesar 
articolul când numim concepte. În românește, am propus Marea 
Portugheză, și nu Mare Portugheză, pentru că nu credem că este 
vorba de vreo mare dincolo de litoral, locală, cum am zice „marea 
românească”, ci de un termen propriu, așa cum spunem Marea 
Mediterană sau Oceanul Atlantic. Este vorba deci de „marea legată”, 
„marea fără sfârșit”, planetară, revelată de Descoperiri și stăpânită de 
întâiul imperiu maritim al lumii. E un concept poetic, echivalând cu 
cel istorico-geografic. Spune Pessoa:
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E-n portughez, tată de mări întinse,
Să poată-a le cuprinde:
Marea întreagă, mal surpând ades —
Sau totul, sau nimic.
                  (Ioan, infante al Portugaliei)

„Marea-i un tot, Imperiul risipit.” 
                                            (Infantele)

„Și-nspre nemărginit ocean, coloană,
Ne-nvață aceste Scuturi pe faleză:
Că marea-nchisă-i greacă sau romană,
Cea nesfârșită-i portugheză.” 
                                                       (Stâlpul)

O ultimă remarcă în privința vocabularului folosit. Limbile nu au 
potriviri perfecte, între română și portugheză distanța fiind mai mare 
decât între italiană sau spaniolă și portugheză, unde se pot remarca, 
în traduceri, cvasisuprapuneri. În cazul nostru, intră în joc etimologia 
diferită la multe cuvinte din vocabularul reprezentativ, numărul
variat de silabe, rimele impuse de fiecare limbă, sensurile denotative 
și, mai ales, conotative, legate de istoria limbii literare etc. Atenți la 
opțiunea clară a lui Pessoa de a folosi o grafie arhaizantă (azi amintită 
doar prin unele cuvinte în edițiile curente), am recurs, pentru acel 
efect de „timp lung”, urmărit de poet, la forme arhaice, recuperând 
astfel câteva rime (infant cu vigilant; misteriul cu imperiul). Tot 
vocabularul folosit a fost atent documentat în corpusuri. Termenii 
de „umplutură”, inevitabili în astfel de traduceri cu rigoare formală, 
sunt pentru noi un „rău necesar”, pe care l-am acceptat de fiecare dată 
cu regret.
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În ceea ce privește textul propriu-zis al versiunii noastre nu 
se cuvine a ne pronunța. Firește, nimeni nu se așteaptă să se poată 
păstra într-o traducere de poezie toate valențele originalului. Este 
și motivul pentru care propunem echivalențe, așa cum se întâmplă 
în cazul variantelor. Cu toate acestea, ne place să credem că a fost 
posibil să oferim cititorului român o ediție integrală ceva mai atent 
elaborată. Așa cum am spus, prin alegerea unei ediții bilingve, ne-am 
propus să dăm posibilitatea publicului de a se apropia cât mai mult de 
original, pe care îl va descifra mai bine prin intermedierea traducerii. 
Dorința noastră este ca acesta să poată absorbi cât mai bine și mai 
profund textul pessoan. Altfel, traducerile care nu fac altceva decât să 
proiecteze în pagină narcisismul traducătorului nu servesc literaturii 
universale, chiar dacă încântă amăgitor urechea celui ce le ascultă.
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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

În traducere, am folosit următoarea ediție:

Fernando Pessoa, Poemas Publicados em Vida. II. Mensagem, 
ediție de Luiz Fagundes Duarte, ediție digitală gratuită, Lisabona, 
Imprensa Nacional, 2020,

comparată cu:

Fernando Pessoa, Mensagem, ediție de Jerónimo Pizarro, stabilirea 
textului: António Cirurgião, Lisabona, Tinta-da-China, 2021;
Fernando Pessoa, Mensagem, ediție de Fernando Cabral Martins, 
Madrid, Planeta DeAgostini, 2006 (ediția originală: Assírio & 
Alvim);
Fernando Pessoa, Mensagem. Poemas Esotéricos, ediție critică 
coordonată de José Augusto Seabra, Porto, Fundația ing. A. 
Almeida, 1993.

În tradiția ediției lui David Mourão-Ferreira29, textul a fost ac-
tualizat ortografic, aspect care contravine scrierii arhaizante folo-
site deliberat de poet. Argumentul principal a fost, la David 
Mourão-Ferreira, lizibilitatea. Efectul scontat de Pessoa, în 1934, și 

29 Fernando Pessoa, Mensagem, ediția a VI-a, îngrijită de David 
Mourão-Ferreira, Lisabona, Ática, 1959. 
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neîndoios atins, ar fi dispărut astăzi cu desăvârșite, eventuala 
menținere a grafiei originale producând un sentiment opus, ca și cum 
am inversa un binoclu. Dintr-o dată, textul s-ar fi depărtat în timp, 
scufundându-se într-o ceață pe care doar filologul ar mai fi putut-o 
risipi. Or, Fernando Pessoa, ca toți marii creatori, este atemporal, 
adică mereu actual, iar actualitatea sa este intrinsec legată de ac-
tualitatea textului, inclusiv a normei ortografice.
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Fernando Pessoa
(13 iunie 1888, Lisabona–30 noiembrie 1935, Lisabona)

Fotografie din 1914
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PRIMEIRA PARTE/PARTEA ÎNTÂI

BRASÃO/BLAZONUL
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SÉTIMO (2)
D. FILIPA DE LENCASTRE

Que enigma havia em teu seio
Que só génios concebia?
Que arcanjo teus sonhos veio
Velar, maternos, um dia?

Volve a nós teu rosto sério,
Princesa do Santo Gral,
Humano ventre do Império,
Madrinha de Portugal!
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AL ȘAPTELEA (2)
FILIPA DE LANCASTER

Ce taină-n sân s-a cuibărit,
Că pieptu-ți genii concepea?
Ce-arhanghel visu-ți-a-mplinit,
Matern, și îl veghea?

Întoarce chipul de misteriu,
Prințesă-n Sfântul Gral, părtașă,
Pântec ce-a zămislit Imperiu,
A Portugaliei, tu, nașă!
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PRIMEIRA
D. DUARTE, REI DE PORTUGAL

Meu dever fez-me, como Deus ao mundo.
A regra de ser Rei almou meu ser,
Em dia e letra escrupuloso e fundo.

Firme em minha tristeza, tal vivi.
Cumpri contra o Destino o meu dever.
Inutilmente? Não, porque o cumpri.
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PRIMUL
EDUARD, REGE AL PORTUGALIEI

Truda m-a zămislit, ca Domnu’ o lume.
Ca Rege, -am animat a mea ființă,
Cu scrupul am urmat legi și cutume.

Nestrămutat în chinu-mi am trăit.
Impus-am Sorții trudă și voință.
Fără vreun rost? Ba nu, c-am împlinit.
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SEGUNDA
D. FERNANDO, INFANTE DE PORTUGAL

Deu-me Deus o seu gládio por que eu faça
A sua santa guerra.
Sagrou-me seu em honra e em desgraça,
Às horas em que um frio vento passa
Por sobre a fria terra.

Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me
A fronte com o olhar;
E esta febre de Além, que me consome,
E este querer grandeza são seu nome
Dentro em mim a vibrar.

E eu vou, e a luz do gládio erguido dá
Em minha face calma.
Cheio de Deus, não temo o que virá,
Pois, venha o que vier, nunca será
Maior do que a minha alma.
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AL DOILEA
FERDINAND, INFANTE AL PORTUGALIEI

Un gladium mi-a dat Domnu-n biruire
Să port războiul sfânt.
M-a uns al său în cinste și-n pieire,
Când vântul rece bate-a pustiire
Pe-nfrigurat pământ.

Pe umeri puse mâna și-auri
Cu ochii fruntea mea.
Dorul de Dincolo mă va slei,
Și măreția ce aș dobândi,
Vibrând, sunt voia sa.

Mă duc, iar gladium ridicat luci
Pe chipu-mi liniștit.
Cu Domnul nu mă tem de ce va fi,
Orice mi s-a-ntâmpla, nu va-njosi
Sufletu-mi semețit.
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Al șaptelea (II). Filipa de Lancaster
Data: 26.9.1928.
În original, două catrene cu versuri heptasilabice și octosilabice. În 

traducere, am preferat versurile octosilabice.
Cf. Camões, Lusiada, cântul IV, 50.
Scrie Iorga în continuare:

„Cu Filipa de Lancaster se pornește în Portugalia un început 
de orânduială modernă. Feudalitatea înfrânată de Alfons al 
II-lea, despoiată supt Deniz de averile uzurpate ale coroanei, 
cedează locul burgheziei, pe care al treilea Alfons încă o favorizase. 
Această dinastie nu mai reprezintă acele pasiuni cumplite care 
însângeraseră istoria țerii până atunci. Un fel de ordine materială 
și morală se stabilește.”64

La optsprezece ani, Filipa a primit Ordinul Jartierei, creat de 
Eduard al III-lea al Angliei. Cel mai vechi ordin englez era un ordin 
cavaleresc destinat celor ce făceau bine țării, precum și aliaților săi, 
bazat pe idealurile Sfântului Gral și ale regelui Artur. Ordinul avea ca 
deviză: Honi soit qui mal y pense („Să se rușineze acela care are despre 
aceasta gânduri răutăcioase!” sau „Blestemat fie acela care gândește 
rău despre aceasta!”).

De aceea, Pessoa o numește pe Teresa „prințesă a Sfântului Gral”, 
în ultima strofă.

III. – Scuturile
Pentru lămurirea heraldică și simbolică, a se vedea nota la poemul 

Cel al scuturilor (p. 174).

64 Nicolae Iorga, op. cit., p. 116.
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Primul. Eduard, rege al Portugaliei
Data: 26.9.1928.
În original și în traducere, două terțete cu versuri decasilabice.
Cf. Camões, Lusiada, cântul IV, 51–53.
Eduard, rege al Portugaliei și al Algarvelui și senior al Ceutei
Despre Eduard (Duarte, în portugheză), scrie N. Iorga:

„Fiul Filipei și al lui Ioan, acela care va fi regele Eduard, Duarte, 
a alcătuit două cărți, dintre care una, Leal Conselheiro, samănă cu 
cea scrisă, la noi, de Neagoe Basarab. E o învățătură pentru fiii săi 
și ea cuprinde precepte din cele mai frumoase: respectul pentru 
onoare, noțiunea demnității în cele mai mici lucruri, primejdia de 
a trece dincolo de onoare fără să te uiți la proporțiile actului. Și 
un rege portughez putea spune: «din casa mea au plecat atâtea 
fete, și nu cunosc niciuna singură care în casa ei să nu-și fi făcut 
datoria».”65

 
A primit la botez acest nume în cinstirea bunicului matern, 

Eduard al III-lea al Angliei. Ca rege, a fost supranumit Elocventul sau 
Regele-filozof, datorită operelor pe care le-a scris (Iorga se referă la 
două cărți, dar opera sa e mai cuprinzătoare).

Împreună cu frații săi, l-au convins pe regele Ioan I să atace Ceuta, 
în 1415. Acolo, în cetatea cucerită, a fost făcut cavaler împreună cu alți 
doi frați, Petru și Henric. 

Eduard a domnit doar cinci ani, fiind răpus de ciumă în 1438. În 
scurta sa domnie, a fost continuatorul politicii de expansiune africană 
începută de tatăl său, dar campania pentru cucerirea Tangerului, 
din 1437, s-a dovedit un eșec (doi dintre frații săi, Petru și Ioan, o 

65 Nicolae Iorga, op. cit., p. 116.
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dezaprobaseră de la început). La pierderile grele suferite, se adaugă 
faptul că fratele său Ferdinand a fost capturat de mauri. S-a propus 
atunci eliberarea acestuia în schimbul Ceutei, dar curțile reunite la 
Leiria, în 1438, ajung în impas. La puțin timp, regele Eduard moare, 
din pricina ciumei, la Tomar, iar Ferdinand va sfârși în captivitate. 

Pe de altă parte, fratele său Henric, mare-maestru al Ordinului lui 
Cristos, se va stabili la Lagos, de unde va pregăti cu dibăcie primele 
expediții atlantice.

Al doilea. Ferdinand, infante al Portugaliei
Data: 21.7.1913.
În original și în traducere, trei strofe de câte cinci versuri. Versurile 

1, 3, 4 din fiecare strofă sunt decasilabice, iar versurile 2 și 5 sunt 
hexasilabice.

Cf. Camões, Lusiada, cântul IV, 52–53.
Poemul a apărut mai întâi în revista Athena66, la care Pessoa era 

codirector (au apărut cinci numere, 1924–1925). Poetul încercase 
să-l publice încă din 1917, cu titlul Gládio, în revista Orpheu, 3, dar 
poezia a rămas în șpalturi67. 

Povestește Nicolae Iorga acest cumplit episod despre infantele 
sfânt Ferdinand:

„Portughezii au făcut încă supt Duarte o nouă campanie în 
Africa, în care Infantul Ferdinand a fost prins. Maurii biruitori 

66 Numărul 3, decembrie 1924, p. 81.
67 Acest număr din Orpheu, nemaifiind finanțat de tatăl lui Mário de 

Sá-Carneiro (poetul care împreună cu Pessoa fondase, în 1915, revista ves-
titoare a modernismului portughez), a apărut abia în 1980, la Editura Ática 
din Lisabona.
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au cerut restituirea Ceutei, sau, de nu, fiul de rege va rămânea pe 
viață prins la ei. Într-o solemnă adunare, hotărârea a fost că, orice 
se va întâmpla cu Infantul, Ceuta nu se dă, știrbindu-se hotarele 
odată câștigate ale țerii. Maurii l-au supus pe martir la cele mai 
mari chinuri, ținându-l ca pe ultimul cerșitor, chinuindu-l și cu 
lipsa de mâncare; a murit după zece ani de cazne fără număr și 
fără nume, pentru ca, la urmă, corpul să-i fie umplut cu paie și 
agățat de zidurile Ceutei. Mai târziu inima lui a fost adusă în 
Portugalia, în admirația înduioșată a cavalerilor cruciatei oprite. 
Acesta este Infantul Sfânt, care în mijlocul suferinții sale avea 
un singur cuvânt: mângâierea acelora cari sufăr lângă dânsul și 
pentru dânsul.”68

Firește, povestea este mult mai nuanțată (a murit după șapte ani, 
nu zece cum scrie Iorga, în 1443), dar aici interesează efectul poves-
tirii și sacrificiul.

Tragedia acestui prinț va fi evocată într-o cunoscută piesă a lui 
Calderón de la Barca: El príncipe constante y mártir de Portugal (1629), 
publicată în 163669. Calderón s-a inspirat dintr-o tragedie atribuită 
lui Lope de Vega, dar al cărei autor este Francisco Agustín Tárrega: 
La fortuna adversa del infante Fernando de Portugal, scrisă între 
1595–1598.

68 Nicolae Iorga, op. cit., p. 118.
69 Cf. Pedro Calderón de la Barca, El príncipe constante, ediție critică de 

Isabel Hernando Morata, Madrid – Frankfurt am Main, Universitatea din 
Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2015.
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La Editura Leviathan au apărut:

• Radu Comșa, De ce și-a lăsat Petre P. barbă 
și alte povestiri, proză scurtă, prefață de Costin 
Tuchilă, 130 p., 2021. ISBN 978-606-95136-0-6. 
Preț: 12 lei; 6 euro. 

• Cornelia Bartels (Mönchengladbach, Germania), Decupaje, 
proză scurtă, prefață de Costin Tuchilă, postfață de Pușa Roth, 
176 p., 2021. ISBN 978-606-95136-1-3. Preț: 15 lei; 8 euro.

• „Nino Nino” și poveștile copilăriei, texte și desene ale copiilor 
din grupul artistic „Nino Nino” din Brăila, din cadrul proiectului 
„Zâmbetul unește” al Asociației Culturale Leviathan, realizat 
împreună cu Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, Secţia 
de Împrumut pentru copii. Ludotecă. Prefață și prezentări de 
Lică Barbu, cuvânt introductiv de Mihaela Doinița Stanciu, 
postfață de Pușa Roth. Coperta: Rudy Roth, 112 p., 2021. ISBN 
978-606-95136-2-0. Preț: 15 lei; 8 euro.

• Pompilius Micu, Un visător rătăcit în viitor, proză scurtă, 
128 p., 2021. ISBN 978-606-95136-3-7. Preț: 15 lei; 8 euro.

• Gina Zaharia, Cartea de sub braț, proză scurtă, prefață de 
Costin Tuchilă, postfață de Pușa Roth, referințe critice des-
pre poezia și proza Ginei Zaharia. Coperta: Rudy Roth, 232 p., 
2021. ISBN 978-606-95136-4-4. Preț: 20 lei; 10 euro.

• Camelia Cristescu (Insulele Baleare, Spania), Rețete de 
supraviețuire între solstiții, poeme. Cu un cuvânt introductiv al 
autoarei. Postfață de Costin Tuchilă. Coperta: Rudy Roth. Foto 
copertă: lucrare de Rainer (Cuba). Ilustrații: Arisi (Palma de 
Mallorca, Spania). 166 p., ediție cartonată și broșată, 2021. ISBN 
978-606-95136-5-1. Preț: 20 lei (broșată), 40 lei (cartonată); 
10 euro (broșată), 20 euro (cartonată).
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• Lică Barbu, Aventurile lui Licuță dincolo de Capătul Lumii, 
povestire, ilustrații de Cristina-Anamaria Paraschiv, prefață de 
Costin Tuchilă. Coperta: Rudy Roth, 116 p., 2021. ISBN 978-
606-95136-6-8. Preț: 15 lei; 8 euro. 

• Eric Alexander Roth (11 ani, Palma de Mallorca, Spania), 
Vertical Gardens, volum în limba engleză, cu ilustrațiile autoru-
lui. Coperta: Rudy Roth, 36 p., color, ediție de lux, cartonată, 
2021. ISBN 978-606-95136-7-5. Preț: 30 lei; 15 euro. 

• Gina Zaharia, Povești pentru Ilinca, literatură pentru copii, 
ilustrații de Costin Tuchilă. Coperta: Rudy Roth, 64 p., color, 
ediție de lux, cartonată, 2021. ISBN 978-606-95136-8-2. Ne-
comercială. Cartea are și ediție electronică (pdf, acces gratuit), 
ISBN 978-606-95394-0-8. Ediția electronică poate fi citită și des-
cărcată de pe portalul editurii.

• Dan Caragea (Lisabona, Portugalia), Despre corp și frumusețe 
în viață și în arte, eseu, cu 88 de ilustrații color, ediție electronică 
(pdf, acces gratuit), 112 p., 2021. ISBN 978-606-95136-9-9. Vo-
lumul poate fi citit și descărcat de pe portalul editurii.

• Ionuț Cristache, A doua față, roman, prefață de Costin 
Tuchilă. Coperta: Rudy Roth, 180 p., 2022. ISBN 978-606-
95394-1-5.Preț: 20 lei; 10 euro. Cartea are și ediție electronică 
(pdf, acces gratuit), ISBN 978-606-95394-7-7. Ediția electronică 
poate fi citită și descărcată de pe portalul editurii.

• Ovidiu Gligu (Liège, Belgia), Uimitoarele aventuri ale grăsa-
nului Mickey din Zona Gării, roman liric, prefață de Costin 
Tuchilă. Coperta: Rudy Roth, 114 p., 2022. ISBN 978-606-
95394-1-5. Preț: 20 lei; 10 euro. 

• Marieta Cristian, La pas cu absolutul, poeme, prefață de 
Victoria Milescu. Coperta: Rudy Roth, 138 p., 2022. ISBN 978-
606-95394-3-9. Preț: 20 lei; 10 euro.
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• Vasilica Grigoraș, Evoluția ideilor filosofice la Dimitrie 
Cantemir, prefață de Costin Tuchilă, referințe critice despre 
volumele publicate de Vasilica Grigoraș. Coperta: Rudy Roth,
124 p., 2022. ISBN 978-606-95394-4-6. Preț: 20 lei; 10 euro.

• Marius Cosmin Vasile, Eficiență și performanță în ecuația 
agrobusiness, prefață de Prof. univ. dr. Manole Victor. Coperta: 
Rudy Roth, 222 p., 2022. ISBN 978-606-95394-5-3. Preț: 30 lei; 
12 euro.

• Iuliana Dinu, Povestiri cu tâlc, fabule pentru copii. Desene 
de Alexandra Barbu, clasa a VI-a, Școala nr. 2, Voluntari – Ilfov. 
Cuvânt înainte al autoarei, postfață de Costin Tuchilă, referințe 
critice despre cărțile autoarei. Ilustrația copertei: Alexandra 
Barbu. 120 p., 2022. ISBN 978-606-95394-6-0. Preț: 30 lei; 
12 euro.

• Pușa Roth, Aventurile lui UNU, poveste pentru copii, ilus-
trată cu desene de Albert Frederick Roth (7 ani, Palma de 
Mallorca, Spania). Coperta: Rudy Roth, 36 p., color, ediție de 
lux, cartonată, 2022. ISBN 978-606-95394-8-4. Preț: 35 lei; 
15 euro.
 

Cărțile au prețuri foarte accesibile și sunt editate în condiții 
grafice deosebite.

Pe portalul editurii, detalii despre volume și autori, fragmente 
din cărți. Adresa: https://editura.leviathan.ro/

Toți cei care doresc să colaboreze cu Editura Leviathan 
sau să cumpere cărțile noastre ne pot contacta pe adresele de 
mail: 

costintuchila@gmail.com
pusa.roth@yahoo.com
leviathan.romania@yahoo.com
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