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Cornelia Blaga-Brediceanu, Jurnale, ediția a doua îngrijită, revăzută 
și comentată de Dorli Blaga, București: Editura Humanitas, 2016, 212 p.

Cornelia Blaga-Brediceanu (1897-1983), a fost 
cea mai mică dintre cei patru copii ai lui Coriolan 
Brediceanu, avocat și foarte prețuit politician din 
Banat. După ce a urmat doi ani de școală comer-
cială, frații ei au considerat că, pe lângă germană 
și maghiară, limbi pe care le stăpânea perfect, este 
cazul să se perfecționeze și în franceză, drept care 
au înscris-o la École Vinet, școală cu internat din 
Lausanne, Elveția. Spre 1915 s-a întors în Banat, 
pentru a se înscrie apoi „particular“ la Liceul 
„Andrei Șaguna” din Brașov, în vederea bacalaure-
atului. În toamna anului 1916 s-a înscris în anul în-
tâi la medicină la Universitatea din Viena. Aici l-a 
întâlnit în sala bibliotecii universității, pe Lucian 
Blaga, cu care avea să se căsătorească la Cluj pe 16 
decembrie 1920. În primăvara lui 1919, a încheiat 
anul trei de medicină și și-a continuat apoi studi-
ile la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj. L-a sprijinit pe Lucian Blaga să-și 
construiască o carieră diplomatică și i-a trimis primele sale poezii lui Sextil Pușcariu la 
Cernăuți, spre publicare. După ce s-au căsătorit au locuit la Cluj, iar din 1922 la Lugoj, 
unde Cornelia își deschisese un cabinet de stomatologie. Din 1926 și-a urmat soțul în 
peregrinările sale diplomatice, ajutându-l în munca de întocmire a rapoartelor, astfel 
ca el să-și poată dedica timpul creației sale filozofice și literare. La Berna, în Elveția, 
unde Lucian Blaga lucra ca atașat de presă la legația română, i s-a născut fiica, Ana-
Dorica (Dorli), la 2 mai 1930.

Cartea Corneliei Blaga-Brediceanu, Jurnale, ediția a II-a, începe cu o notă asupra 
ediției și o introducere, scrise de Dorli Blaga și are opt capitole și o addenda. Cele opt 
capitole sunt intitulate Jurnalul din 1919; Între Viena și Berna 1936-1937; Berna, 1937; 
Portugalia, 1938; Romania 1940 (1939); Cluj, mai 1939-septembrie 1940; Cluj, 1959. Jurnalul 
traducerilor din limba engleză. Addenda cuprinde fragmente din interviurile lui Dorli 
Blaga cu prof. univ. Dora Pavel, un proces verbal de depoziția unui martor, scrisoarea 
Corneliei Brediceanu către Sextil Pușcariu și câteva scrisori inedite ale ambasadorului 
Lucian Blaga. În Notă asupra ediţiei, Dorli Blaga precizează că a modificat – față de 
ediția I –, conținutul Addendei, adăugând procesul-verbal de depoziție de martor al lui 
Lucian Blaga la procesul intentat lui Zevedei Barbu, scrisoarea Corneliei Brediceanu 
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către Sextil Pușcariu și trei scrisori inedite ale lui Lucian Blaga, din perioada când a 
funcționat ca atașat de presă la Legația României. De asemenea, la finalul cărții au fost 
adăugate fotografii din colecția personală a familiei Blaga.

În Introducere, Dorli Blaga prezintă un scurt istoric al familiei Brediceanu, descen-
denți ai unor mici familii boierești din Oltenia și aduși de împărăteasa Maria Theresa 
în Banat, acordându-le titluri nobiliare. Tatăl Corneliei, Coriolan Brediceanu, avocat și 
om politic de seamă al Banatului, a fost deputat român în Parlamentul de la Budapesta 
și unul dintre cei mai apreciați politicieni din Banat. Se spunea despre el: „Nu-i român 
ca bănăţean, bănăţean ca lugojan, lugojan ca Bredicean”. Mama Corneliei Brediceanu, năs-
cută Cornelia Rădulescu, provine dintr-o familie, cu o interesantă ascendență politică. 
Stră-străbunicul său se trăgea din familia Damaschin Nedelcu-Seimanu și făcuse închi-
soare politică în 1830, ca membru al societății secrete „Constituţia“.

Jurnalul din 1919 începe cu luna mai, mai precis cu ocazia excursiei în Italia a 
Corneliei Brediceanu, care era, pe atunci, studentă, în anul III la Medicină. Aceasta fu-
sese numită de Alexandru Vaida-Voevod, secretară a delegației române la Conferința 
de Pace de la Paris (secțiunea Transilvania). Din aceeași delegație făcea parte și fratele 
mai mare al Corneliei, Caius Brediceanu, care mai târziu va ajunge ministru pleni-
potențiar la Rio de Janeiro, la Vatican și mai apoi la Viena. Impresiile din călătorie 
ale Corneliei Brediceanu sunt „multe şi minunate”, cum însăși autoarea exclama „în-
cât mi-ar trebui să scriu un volum fără a le isprăvi complet”. În cel de-al doilea capi-
tol, Între Viena şi Berna, 1936, autoarea relatează evenimentele legate de mutarea lui 
Lucian Blaga, ca atașat de presă, din nou la Berna după ce plecase de acolo în urmă 
cu câțiva ani, pentru a se muta la Legația din Viena. În același an, fratele Corneliei, 
Caius Brediceanu, părăsește Legația de la Viena, pentru a se întoarce în țară, după 7 
ani de străinătate. Cel de-al treilea capitol Berna, 1937 se referă la călătoria lui Cornelia 
și Lucian Blaga, la Berna unde vor activa în cadrul Legației române din Elveția până 
în aprilie 1938, când vor fi mutați în Portugalia. În vara anului 1938, Cornelia Blaga 
descrie cu exaltare experiențele „admirabile”din vestul Peninsulei Iberice. Excursiile la 
Estoril, regiunea Algarve, Alobanca, Batalha, Tomar, Coimbra, Setubal, Bussaco, căl-
dura tropicală, renumitele azulejos, pădurile de pini, mirosul florilor de lămâi, migda-
lii, smochinii și măslinii, măgărușii lui Jose Costa (pe care Dorli îi adoră), o încântă atât 
de mult, încât în anul 1939, la părăsirea acestor tărâmuri, Cornelia Blaga își exprimă 
regretul în caietul său prin cuvintele: „era prea frumos ca să dureze”.

Nevoiți să se întoarcă în țară, din cauza tensiunilor internaționale premergătoare 
celui de-al doilea război mondial, soții Blaga vor locui la Cluj și la grădina din Bistrița, 
pe timp de vară, ca mai apoi, odată cu începerea războiului, să piardă toate aceste 
proprietăți, refugiindu-se la Sibiu, după cum relatează Cornelia Blaga în penultimul 
său capitol Cluj mai 1939-septembrie 1940. În Cluj 1959 – Jurnalul traducerilor din limba 
engleză, ne prezintă ultimii ani din viață ai lui Lucian Blaga, pe când se aflau din nou 
la Cluj. Își începe jurnalul la 23 mai 1959 și îl încheie în 12 august 1960. O perioadă 
pe care Cornelia Blaga o consideră tristă, dar și prodigioasă, ca și volum de creație. 
În tot acest timp, au tradus din poeții străini operele A New Jerusalem, William Blake, 
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Journey of the Magi şi Sweeney Among the Nightungales de T.S. Elliot, He mourns şi Oedip 
la Colonos, de W.B. Yeats, The Forsaken Merman, de Matthew Arnold, La Belle Dame sans 
Merci de Keats, The Snowflake de Francis Thompson etc.

Jurnalele Corneliei Blaga-Brediceanu se încheie cu o Addenda, care cuprinde câteva 
fragmente din interviurile lui Dorli Blaga, cu prof. univ. Dora Pavel, în care poves-
tește ultimele clipe din viața Corneliei Blaga, suferindă de Alzheimer, dar și amintiri 
despre tatăl său, Lucian Blaga. Addenda mai cuprinde, de asemenea, Procesul verbal, 
Depoziția unui martor, semnate de Lucian Blaga, Scrisoarea Corneliei Brediceanu, 
din 10 octombrie 1918, adresată profesorului Sextil Pușcariu (care se afla atunci la 
Universitatea din Cernăuți) și trei scrisori inedite ale ambasadorului Lucian Blaga. În 
final, sunt prezentate mai multe fotografii personale ale familiei Blaga. Lectura acestei 
cărți este încântătoare, la final cititorul rămânând cu o impresie plăcută, despre carac-
terul, de o mare sensibilitate al Corneliei Blaga-Brediceanu.

Cora BRUMARU


