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LA CEAS CENTENAR

L
a 27 decembrie 1906, într-unul din satele transilvane, Diviciorii
Mari, vedea lumina zilei, în familia preotului paroh Ioan
Giurgiuca, cel care avea sã se afirme drept una din vocile majore

ale liricii româneºti de la mijlocul ºi din cea de a doua jumãtate a
secolului XX - Emil Giurgiuca. 

Redacþia revistei “Cetatea Culturalã” a luat iniþiativa marcãrii
centenarului naºterii sale atât prin publicarea, în numãrul de faþã, a
unui grupaj de poeme, pe care le-am numit “ale spaþiului originar”,
precum ºi a unor articole ºi materiale de criticã ºi istorie literarã
semnate de V. Fanache, Constantin Cubleºan, Liviu Grãsoiu, Aurel
Rãu ºi Ioan Buzaºi. 

În afara acestui demers, am considerat cã se impune omagierea lui
Emil Giurgiuca ºi pe meleagurile sale natale. Iatã de ce am luat
legãtura cu autoritãþile locale ale comunei Sânmartin, pe a cãrui razã
de competenþã administrativã se situeazã satul Diviciorii Mari,
propunându-le organizarea unor manifestãri aniversare. Astfel, în data
de 16 decembrie 2006, în chiar locul unde îºi doarme somnul de veci
Emil Giurgiuca va avea loc un Te-Deum, urmat de un simpozion,
desfãºurat la ªcoala generalã din Diviciorii Mari, ce urmeazã sã poarte
de acum înainte numele poetului. 

În data de marþi, 19 decembrie 2006, la Casa Municipalã de Culturã
din Cluj-Napoca va avea loc simpozionul “Centenar Emil Giurgiuca”, cu
participarea unor istorici ºi critici literari, oameni de culturã ºi
universitari. 

Pe parcursul lunii decembrie manifestãri comemorative vor mai
avea loc ºi în municipiul Gherla, unde poetul ºi-a fãcut studiile liceale.

Considerãm cã asemenea acþiuni sunt pe deplin justificate întrucât
prin omagierea lui Emil Giurgiuca, nu omagiem doar poezia
româneascã ci ºi omul Emil Giurgiuca, profund ataºat valorilor perene
ale culturii române, luptãtor, cu condeiul, atât pentru apãrarea
demnitãþii ºi integritãþii spaþiului românesc, cât ºi, tot cu condeiul,
pentru apropierea, prin traduceri, între literatura românã ºi cea
maghiarã.

Dan BRUDAªCU

P.S. Aducem mulþumiri primarului comunei Sânmartin, jud. Cluj,
precum ºi domnului Mihai Chiºu, consilier local pentru implicarea ºi
sprijinul acordat la organizarea manifestãrilor aniversare la Diviciorii
Mari. 



Chemarea copilãriei
(fragment)

Mai adormiþi-mã odatã, zâne,
Sã mã trezesc sub cerul de 

cicoare,
În satul meu învãlmãºit de grâne
Ce bat Câmpia cu aripi de
soare.

Curþi înflorite’n nãlbi ºi romaniþã
Între grãdini pe drumul Clujului,
Coroana casei despletitã’n viþã
Ca pana soarelui, a jucãuºului.

ªi uliþa’nfloritã a viþei
Se culcã cu pârâu’n patul vãii –
Lin zorile i-aninã clopoþei,
Prelung în sarã bucinã haitãii.

ªi cremngile-ºi ridicã
Pãdureþulk,
Vântul nebun, pierzându-le’n 

cântare,
ªi ciurde’n cap cu taurul,
mãreþul,
Târãsc pe uliþi sara în picioare.

II

Deasupra satului, Crãiasca 
noastrã,

Pãdure grea de vremuri, 
cântãtoare,

Stã lângã tâmpla cerului
albastrã
Ca aripa de vultur beat de
soare.

De câte ori nu ne-am încumetat
Prin rãm uriºul aspru sã pornim,

Sã o strãbatem ca feciorii 
de’mpãrat

ªi’n þara fermecatã sã murim.

Poate dormeau în ea strãvechi 
palate,

Închise’n turn de zmeii duºi de-
acasã,

Ne aºteptau fecioarele furate.
Poate ºi N’aude, N’avede
Greul pãmântului,
Uºurelul vântului,
Legaþi cu funii de mãtase

Emil GIURGIUCA

POEME ALE SPAÞIULUI ORIGINAR
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Împletite’n cinci ºi’n ºasã.
Dar de rãzbeai de-asupra 

Tãieturii
ªi satul nu se mai zãrea din laz,
Putea sã-þi iasã’n drum Mama 

Pãdurii,
Ai galbenã, cu pãrul pe obraz.

ªi paznicul bãtrân, la pândã’n 
iarbã,

De-o sutã de ani mormãe în 
barbã.

III

Griji unde calci, duºmanii au 
aruncat,

În drumul tãu asearã, fapt 
spurcat. 
În ºapte sate du-te sã te scape
ªapte descântece pe ºapte ape.

Din tãu un clopot se aude.
Moara
Pustie macinã la miezul nopþii.
Azi noapte a scos limba din 

dâmb comoara.
Momâia nopþii-i lângã stâlpul 

porþii.

Ptiu, ptiu, spre patru vânturi
tare.
Strigoaiele sosesc cãlare.
O cocie galbenã durue, trece 

lacul,
În piele ºi oase ºede’n ea dracul
Vai, numele nu i-l rosti, nu i-l 

rosti,
Suflã de trei ori: phiu, phiu, phiu 

spre miazãzi.

În râpa neagrã þiue’n foc stohu,
Vântul cel rãu a plesnit la 

rãscruce
ªi ies cãtanele lui Tohu-Bohu ...

- Copile, copile, fã-þi cruce!

IV

Când se umplea ograda noastrã 
de copii,

Se revãrsa de gâºte ºi de pui
În valuri peste garduri aurii
ªi cloºtele sãreau, þipau: vui,
vui!

Odatã ne-a fãtat cãþeaua cinci 
cãþei

Care de care mai somnoros;
Nu te puteai apropia de ei
Ochi duºmãnoºi te fulgerau de 

jos.

Svârleam spre ei dupã ce-au 
prins sã vadã

Prin gura ºurii câte-o pãlãrie

ªi gurile lor fragede ca de 
zãpadã,

Hâm, hâm, lãtrau la noi cu 
bãrbãþie.

V

Mai împletiþi cununi la Sânziene,
Ca anii frumoºi sã 

se’ntoarcã’napoi?
Ce s’a ales de Maricica, ce 

venea la noi,
Fetiþa cu lungi gene?

Cine-o mai sperie, cine-o mai 
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apãrã?
Cum mã’nvingea domoala ei 

visare,
Seninul de pe pleoapele-i de 

floare
În mine doar, în mine doar mai 

scapãrã.

VI

Cu soarele ospãtat, la 
“împreunat”,

O zi pãgânã învie din strãvechi,
În pulberea albastrului curat
Coboarã pãpãlugare perechi.

În cap cu pãpãlugare de frunzã
Vin turmele de lumineazã
drumul.
Pãdurile sculate cu duiumul
Vor satul parcã’n cetini, sã-l 

ascunzã.

Hotarul i-a primit de mas o 
noapte –

Puternici i-a’nvãþat sã lege
mana.
Târînd pe uliþi ugere de lapte,
Vin turmele cu frunza, cu
poiana.

Din porþi plesnesc în calea lor 
ºuvoaie

Sã creascã rodul, ploaia sã 
rãsune –

Goþoii sar tinoºi cu mãturoaie,
Ca faunii cu buze de tãciune.

Au prins o fatã, îi desvelesc
sânii
Care-s de foi de trandafir ºi cruzi

ªi rodul cel mai fraged al þãrânii
–
Gol tremurã’ntre zeii verii uzi.

Cu albe fluere sclipind la buze
ªi pãcurarii trec domol acum,
Iar merii’ntinºi pe garduri 

mãtãuze
Botezãtoare scuturã pe drum.

VII

Porneam de pe la prânzu ãl bun 
cu câinii,

Cu traista la grumaz sã duc 
merinde.

ªi aºteptam balaurul fântânii
- Indrei al fãgãdarului, mai þii 

tu minte?

Ca veveriþa mã purtai prin vii
ªi ne luau în braþe nucii, perii.
Noi, cei dintâi – ºi câte bãtãlii
N’am mai purtat, fugind, cu 

vinþãlerii.

VIII

O’ndelungatã, împlinitã rar
Dorinþã: sã deschid în zori 

ograda
Când buciumul bãtrânului
ciurdar
Puternic ºi adânc chema
cireada.
Împrietenit cu dânsul, l-am iubit.
Stãteam amiezile dupã adãpare,
Când turna apa’n scocuri de 

argint
Lângã coliba lui întins la soare.
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Ne povestea’ntâmplãri din 
cãtãnie,

De mãri ºi corãbieri ce-i mai visa
ªi asfinþite’n ceaþã viorie
Spre sfinte depãrtãri se închina.

- Odatã o sã le vezi de-i fi în
stare,

Ce vezi cu ochii tãi e’nvãþãturã,
Mãi, domnule, mãi, fã-te dintâi 

mare!
ªi m’aprindeam de dor ca o 

rãsurã.

ªi ca prin sitã de argint ºi rouã,
Mã îmbia ºi’mi scãpãra’ntre
gene
Lumea ciurdarului – poveste 

nouã
ªi depãrtãrile Ilene Cosânzene.

IX

“Grâul e cãzut de copt,
Mâine faceþi în cuptor,
ªi chemaþi vreo ºapte-opt
Fine ºi vecine’ntr’ajutor.
ªi vreo câteva bãtrâne
Care ºtiu rândul la pâine.

ªi colea sub sarã, lãutare, -
Voi voinicilor faceþi strigare,
Strigare de clacã mare!”

Sântionu, gazdã bunã
Bate tuturor în strunã,
Dã voinicilor arvunã.
Cam fudul, cam pe-o
sprânceanã,
Cu musteþe de cãtanã,

Aspru lângã lelea Anã.
ªi colea de cãtre searã
Ceterile rãsunarã
De cãdea aur pe vãi:
Hai, la clacã, mãi”

Droaia de copii în coadã
Înota în colb grãmadã.

x

Zorii nu suflarã steaua
Dimineþii, bãutoare –
Nu se ridicase roua –
ªi vin fetele fecioare.
Zi de varã’n pþnã’n searã
Holdele le secerarã
Ceterile zumzãiau
Gurile se aprindeau.

ªi sub pãrul din podmol
Mi se prind în rotogol
Fetele ca spicu’n brâu,
Cu râs oarzãn de pârâu
Ce pe piatrã albã sare,
Prind a mi se legãnare
Ca inelele de soare –
Joc de Iele, între ele,
Joc de zâne sã înºele.
Iar feciorii vin dealungul
Sar în mijloc, rup bãrbuncul,
Rup bãrbuncul cu genunchiul.

În amurg, ruptã din soare
Floarea florilor rãsare
Cu cununa albã’n mânã,
Se opreºte’n toiul horii
ªopotind ca o fântânã
Peste aurul comorii.
ªi pornind, aduc cântarea
Cãtre sat, ca o cascadã,
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Cu luna, secerãtoarea.

Droaia de copii în coadã
Înotau în colb grãmadã.

x

Sântionu, gazdã mare,
Prinde zvonu din hotare.
În ogradã, mese’ntinse,
Peste ele pânze ninse.

Cu un urcior de vin în mânã
Iese’n poartã þi adastã.
Dealul s’a culcat pe-o rânã –
ªerpar de stele pe coastã.

Iatã cã soseºte-acum
Cu alaiul lui de fluturi
Roiul verii – stã în drum.
Cumpenile’nalþã ciuturi.

Iarã gazda, cãtilin
Varsã pe cununã vin.
Pânã când cântarea sunã
ªi din gurã ºi din strunã:

Deschide-þi, gazdã, casa
Cã venim cu cununa,
Deschide-þi, gazdã, coºu
Cã venim cu grâu roºu.
Cununã albã de grâu
Sã curgã vinul pârâu,
Cu pai galben de mãtasãp
În patru cornuri de masã,
Spicul galben ca lumina
Sã ne lumineze cina.
Bobul roºu ca ºi focu
Sã-þi stee, gazdã, norocu”.

Împreunã cu soþia sa, la vârsta de
78 de ani, la Eforie Nord
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X

Tu care te uiþi mereu,
N’ai vãzut pe alesul meu?
Dar voi întreba Vântul cel Lin
Cã el bate frunza cãtilin.
Unde mi-e iubitul, vântule,
Gura ta vorbeascã-mi unde e?

XI

- Indrei al fãgãdarului, mai þii
tu minte

Dupã-amiezile vrãjite, tãul
ªi prundul plin de aurul fierbinte
Ce sunã’n soare
Cuculbãu-bãu,
scoate-mi apa din ureche
Cã-ºi dau o piþulã veche ...

XII

Copilãrie, chipul lumii viu
Rãstãlmãcit în jocuri, ce-ai
rãmas
Cu pieptu’n flori în holdele de 

grâu,
M’ai auzit din azuriul ceas.

ªi mi-ai adus în nopþile durerii
Tot ce-am iubit, tot ce-am
pierdut 

pe rând.
Prin roua mare visurile verii
Învie iar în jurul meu, cântând.

La fãgãdãu în Diviceri

La fãgãdãu în Diviceri
De patru zile stãm la pândã,
Vestite cântãreþe mare,
Afarã vara îºi perindã
Icoanele topite’n soare.
La fãgãdãu în Diviceri,
Colboºi de drum am poposit
Noi, ultimii dintre zilieri,
Mihai Beniuc, poet vestit!

La fãgãdãu în Diviceri,
Cu tinereþea’n vânt prãdatã,
Visãm la þara cea de ieri
ªi verile de altãdatã.

La fãgãdãu în Diviceri,
Loviþi de vremuri cu’ncruntare
Visãm mântuitor un  mâine
ªi ne’ntrebãm printre pãhare
Din visul nostru ce’o rãmâne.

Din oastea cui am rãtãcit
Pierdutã’ntr’un amurg departe
Pe acest pãmânt nenorocit,
Strãini ºi hãituiþi de moarte,
La fãgãdãu în Diviceri.

Când mã voi întoarce ...

Când m-oi duce iar la Diviciori,
Pune-mi-or la clop un struþ de 

flori
ªi cu sânziene m-oi încinge

- Satule bãtrân, nu plânge.

Vara verilor va fi atunci,
Câmpul înflori-va ceruri, lunci
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În pârâu aripa lor va întinge.
- Satule bãtrân nu plânge.

Tânãr mã va duce albul drum,
Flacãra durerii pân’ la scrum
Va fi ars în mine, se va stinge.

- Satule bãtrân, nu plânge.

Mi-or ieºi în cale bunii mei,
Mânuri albe vor întinde ei
Peste pieptul meu în lac de sânge.

- Satule bãtrân, nu plânge.

Adormind în flori voi auzi,
Tot ce-a fost al meu, tot ce va fi
Suspinând în jurul meu s-o stinge.

- Satule bãtrân, nu plânge.

Cântec

Bolnav de-amurguri mi-e cuvântul
ªi sufletu-mi nu-ºi vine’n ori;
Pe el mi-a înflorit pãmântul
ªi valea cãtre Diviciori.

Acolo’n val de ierburi, cerul
Pe capu-mi crengile-ºi întinse
Sub zarea fragedã ca mãrul,
Mânându-ºi gândurile-aprinse.

Când Someºul ardea alene
Sub ale verii dulci catarguri,
În stol de visuri-sânziene
Bãteam cu aripile’n larguri.

Azi toate câte le-am cuprins
În mine dorm caân þintirim
ªi umblu ca un rug aprins
Prin mincinosul Rusalim.
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Cântec de dor

Cum mã uit pustiu spre miazãnoapte,
Cam la stânga drumului de lapte,
Te ghicesc câmpie cu izvoare,
Vale a Someºului cântãtoare!

Poate cã sub steaua asta mierie
Diviciorii mei mai stau la strajã
ªi sub bolta plinã de puzderie
Sunã’n mine vocile de vrajã.

ªi vãd iarã peste vãi ºi munþi,
Dar nu pot cuprinde ce mã doare.
Satule bãtrân, la ce te uiþi,
Mai þii minte þara noastrã mare?

Colo’n lungul vãii cãtre Dej
Lunecã o sanie’n vârtej,
Dar nu-i sanie ci arãtare.
Voi mai face drumul ãsta oare?

Au rãmas acolo toþi ai mei,
Pod de-argin întinde-aº pân’ la ei.

Cântec de jale

Mãrite codre, jelui-m’aº þie,
Dar pentru jalea þãrii nu-s cuvinte.
Ce s-a ales din ce-am crezut sã fie?
Stejarul românesc mai þii-l minte?

Curgeau pe drumuri armele române,
Uitând pe semne orice jurãmânt.
Ca dupã mort ieºeau femei bãtrâne.
Ardealul a pus faþa la pãmânt.

Întoarce-m’aº în sâlha ta adâncã
Sã n’aud, sã nu vãd, sã nu gândesc.
Oriunde se ridicã numai tângã
De pe ogorul românesc.
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Copacul jalei româneºti

Un trist strãbun pe-ogoarele crãieºti
Sãdi copacul jalei româneºti.

de-o mie de-ani l-aud crescând, stãpâne,
Sub el a noastre lacrãmi curg fântâne.

În umbra lui strãbunii se ivesc,
De-o mie de ani în umbra lui jelesc.

Din codru’ntreg el singur e mai mare,
Udaþi-l voi cu lacrimi, surioare.

Pe Gelu-Domn îl va umbri mereu
Sub el sãpat-am ºi mormântul meu.

Cu vârful bate cerul rostogol.
Din moartea asta când o sã mã scol?

Ci, adevãr vã spun: de pe mormânturi
Sãri-vor mâine pietrele în vânturi.

Sub ãst copac ce din furtuni s’alege,
Înfricoºat peste poporul rege,

Sã þinã cerul dãrâmat pe þarã
Ca ramurile lui de foc ºi parã.

Nu plânge, codre ...

Nu plânge, codre, nu jeli, câmpie!
Azi-mâine rândul nostru o sã vie.
Acuma noaptea nopþilor se lasã,
Pãmântu’ntreg e-o dãrâmatã casã.
Dar mâine zorile vor umple iar
Tot plaiul meu de har ºi de amar.
Tot ce-am pierdut va rãsãri în soare
ªi cântecele mele vestitoare
Vor bate-aprinse cerul larg, ca merii,
Numai sã sune tulnicele verii.
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La capãtul vremii

Se clatinã de vânturi stejarul românesc,
Vai, vai ºi eu am fost ales,
Sã o mãrturisesc.

Am coborât din cerul meu de har
Vai, vai cine m’a trimes
Sã scriu de aceste vremuri de amar?

Roata din Bãlgrad ºi-acum, ºi-acum
Pe pieptul nost’ se lasã
ªi visul mare al þãrii noastre-i scrum.

Seminþia lui Horia se stinge;
Vai, vai ºi Iancu rãtãceºte prin pãduri
ªi armele nu are cin’le’ncinge.

În casa natalã din Diviciori, împreunã cu cele douã surori, care nu au
plecat de acasã. Lucreþia ºi Mariþi - învãþãtoare (+soþie, nepot, 

vecinii din Diviciori)
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V. FANACHE

POETUL EMIL GIURGIUCA

De numele lui Emil Giurgiuca
(1906-1992) se leagã unele
iniþiative importante, cu fericite
urmãri în viaþa literarã ardeleanã
dintre cele douã rãzboaie. În 1933,
împreunã cu George Boldea, poetul
elegiac, dispãrut prematur,
fondeazã, la Brad, revista
“Abecedar”, a cãrei traiectorie
editorialã, deºi scurtã, notificã un
moment de resurecþie literarã,
susþinut de alte numeroase
publicaþii ºi grupãri scriitoriceºti. În
acelaºi an, la Cluj, apãrea “Gând
românesc”, sub conducerea
prestigiosului critic ºi animator Ion
Chinezu, la Mediaº revista “Lanuri”,
relevând un distins poet în George
Popa, la Arad “Hotarul” etc.
Conservatorismul în care persista
încã Transilvania literarã, limitat la
gustul pentru poezia cu temã
patriotardã ori idilic þãrãneascã sau la povestirea minor
sentimentalã sunt supuse unor examinãri critice neconcesive,
dublate de inspirate manifestãri, în scurt timp peisajul scriitoricesc
transformându-se într-un spaþiu de generoasã eflorescenþã a
talentelor. În contextul acestei efervescenþe a spiritului novator,
“Abecedar” – dupã cuvintele lui Ion Chinezu – “ este cea mai finã
apariþie din Ardeal din câte s-au pomenit /.../ de la Unire încoace”.
Gruparea de la “Abecedar”, care include printre colaboratori pe
Teodor Murãºanu, Pavel Dan, Grigore Popa, Mihai Beniuc, Aron
Cotruº, Radu Gyr, Olga Caba, Emil Cioran º.a., este hotãrâtã sã
învingã prelungirile în timp ale semãnãtorismului, sincronizându-ºi
pulsul estetic la exigenþele moderne, româneºti ºi europene. Sub
deviza “altã îndrumare”, revista deschide paginile sale unui nou
timp literar, care nu va întârzia sã-ºi demonstreze resursele
creatoare: “E vremea sã înceteze paseismul sentimental ºi
moleºitor în care ne complacem de atâta vreme. Formele
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patriarhale de viaþã, frumoase dar inutile acum, s-au dus, iar
literatura care le-a cântat a cãzut în desuetudine /.../ Viaþa socialã
s-a schimbat pentru cã ea nu este un edificiu încremenit, ci o
perpetuã mobilitate, o continuã creaþie, încât din cenuºa ultimei
realizãri, rãsare alta proaspãtã ºi înviorãtoare” (Altã îndrumare, nr.
3, p. 1-2).

Tot lui Emil Giurgiuca i se datoreazã, în mare mãsurã,
activizarea vieþii editoriale din Ardeal, în special a editurii “Miron
Neagu” de la Sighiºoara, prin numãrul mare de tinere talente puse
în circulaþie. În colecþia “Abecedar” a editurii sighiºorene, în cadrul
cãreia Giurgiuca deþinea rolul de principal consilier, s-au tipãrit
volumele de poezii semnate de George Boldea, Mihai Beniuc,
Grigore Popa, Vlaicu Bârna, Ion Bãlan, proza de viziune fantasticã
Hanul Roºu a lui V. Beneº, paginile de tulburãtoare introspecþie al
lui Ion Vlasiu (Am plecat din sat), volumul de criticã Pe margini
de cãrþi de Octav ªuluþiu º.a.

A treia iniþiativã literarã, dupã înfiinþarea revistei “Abecedar” ºi
edificarea editurii Miron Neagu, constã în alcãtuirea unor antologii
cu noile nume afirmate în arena scrisului. Emil Giurgiuca dã la
ivealã, în 1940 ºi 1943, douã antologii: Poeþii tineri din Ardeal ºi
Transilvania în poezia româneascã, ambele cu caracter de
bilanþ, consfinþind o mentalitate literarã în curs de emancipare.
Prima conteazã, desigur, prin cele aproape douãzeci de nume
publicate (unele devenite notorii), dar meritul principal constã în
legitimarea unui stil poetic modern. Vechile teme ale poeziei
tradiþionaliste, cum ar fi aceea a satului, chiar dacã mai stãruie,
trec prin radicale metamorfoze în contact cu sensibilitatea
proaspetei generaþii de creatori lirici. Ardelenii fac dovada cã sunt
pe cale sã asimileze “abecedarul” poeziei moderne, reformulând
vechile programe estetice, dar pãstrându-ºi fondul specific. Ei
continuã sã transfigureze valorile lumii rurale, cu o vãditã rafinare
a limbajului ºi a viziunii. Etnograficul descriptiv, ajuns dupã Coºbuc
la exagerãri excesive, se spiritualizeazã, este lãsat în urmã de o
poezie a “sufletului”, profund interiorizatã, în genul liricii lui Blaga.
Virtuozul Coºbuc ºi poetul Nebãnuitelor trepte sunt cei doi poli
între care se desfãºoarã modernizarea poeziei ardelenilor, de la
faza exortaþiei provinciale la sublimarea în artã majorã. A doua
antologie, Transilvania în poezia româneascã, marcheazã un
moment literar cu o dublã semnificaþie: cartea este cea dintâi
culegere unde întâlnim poeme despre Transilvania scrise
deopotrivã de ardeleni ºi de poeþi originari din celelalte provincii.
Aºadar, nu poezia unor autori cantonaþi într-o viaþã literarã
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regionalã, ci întreaga liricã româneascã omagiind în Ardeal un
motiv estetic, îºi aflã aici ilustrare, sub aceeaºi sursã de inspiraþie
întâlnindu-se Andrei Mureºanu, Eminescu, Blaga, Adrian Maniu,
Voiculescu, Pillat etc. Totodatã, antologia reprezintã un document
unic al poeziei noastre de rezistenþã naþionalã.

Poetul Giurgiuca este mãsura exponenþialã a vremii sale. Poate
mai puþin novatoare în substanþa tematicã, poezia lui aduce, în
raport cu producþiile înaintaºilor, alte mijloace de expresie ºi o
nouã vocaþie meditativã. Formulãrile programatice scrise cu
diferite prilejuri de poet au, fãrã îndoialã, un caracter de confesiune
despre propriul sãu travaliu artistic, orientat consecvent spre
smulgerea din inerþiile tradiþionale. Este cântat, bineînþeles, ºi
“cerul ardelean”, dar sub semnul unei participãri la renaºterea
poeticã aºteptatã. Debutul poetului din paginile “Abecedarului”
relevã un gest hotãrât de antiprovincialism ºi o evidentã
interiorizare. Din Anotimpuri, volum apãrut în 1938, se degajã un
lirism naturist, saturat de miresme ºi culoare. Accentul cade pe
descripþia suavã ºi melodicã, de subtilã viziune panteistã. Eul se
simte “frate” cu mugurii, cu toporaºii ºi ramurile de mãr înflorit, cu
pietrele chiar, pretutindeni ia act de pulsaþia vitalã a naturii. Efluvii
de senzaþii policrome ºi muzicale se organizeazã în orchestraþii
savant bucolice, poate uneori excesiv încãrcate de imagini. Critica
a relevat pe bunã dreptate imagismul nu o datã artificios, dar ºi
emotivitatea autenticã din aceste prime cântece. Versurile cheie,
care denotã regenerarea poeziei ardelene de dupã Blaga confirmã
starea de comuniune între suflet ºi peisaj, seducþia eului în faþa
varietãþii ºi a tainelor universului: “Mie fagul, mie apele din
cremeni/Îmi sunt semeni, îmi sunt semeni”. Din interferenþa
timpului uman, lãuntric, cu timpul obiectiv se nasc alcãtuiri lirice de
idilã melancolicã ºi bucurie resemnatã, o atmosferã de Pax
magna, unde întrebãrile sfâºietoare, fãrã rãspuns, sunt evitate
discret. Timp înflorit, Somn de varã, Balada mirilor de varã,
Amiazã etc., pot fi tratate ca niºte pasteluri ale ritmurilor cosmice,
dar ºi ale vârstelor interioare, în necurmata lor “ardere”.
Modernitatea acestor creaþii este de observat în poetizarea
timpului etern, care transcende omenescul. Ele nu sunt nici voite
tablouri statice, odihnitoare, adevãrate oaze de liniºte ºi de
refacere sufleteascã ºi nici aglomerãri de verbe insinuând
miºcarea, în maniera pastelului coºbucian; mai degrabã se pot
apropia de viziunea naturistã a lui Ion Pillat. Traversate de acelaºi
sentiment al scurgerii timpului, versurile din volumul Anotimpuri
exprimã un lirism spiritualizat, însetat de luminã: “Mã culc în ierbi
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de smalþ cu cocostârci de spice/Seninul fulguie sub pleoapa mea”
(Somn de varã); “Lumina albã peste pomi se varsã/Cântând prin
frunze molcom ca o ploaie” (Autumnalã).

În Dincolo de pãdure (a se înþelege Transilvania) poetul
coboarã din zonele bucolice în istorie acordându-ºi strunele la
tragicele evenimente ale anilor 1940-’44. Fiu al Ardealului
nãpãstuit, Giurgiuca reia, sub presiunea împrejurãrilor, vechea
coardã a lirismului transilvan, readucând în prim-planul creaþiei
vehemenþa versului protestatar, de rezonanþã civicã. În vremi de
rãzbunare a durerii colective, nostalgia pãmântului cotropit îºi aflã
un nou interpret original. O greºitã ipotezã criticã a încercat sã
acrediteze ideea cã versurile de vibraþie patrioticã scrise în acele
timpuri ar fi irecuperabile din pricina retorismului facil. E necesarã,
însã, o disociere între verbalismul patriotard, ajuns atunci, în
adevãr, la o inflaþie pãguboasã. ºi poezia tragic-eroicã închinatã
condiþiei umane, terorizatã de o adâncã frustrare. Deloc în afara
unei perioade literare pe care o recunoaºtem aproape în toatã
Europa anilor 1933-1945, resurecþia elegiei sociale ºi-a descoperit
ºi în literatura românã o remarcabilã ilustrare prin Beniuc,
Giurgiuca, Lucian Valea etc., inclusiv prin Lucian Blaga, filosoful
spaþiului nostru mioritic. Din perioada 1940-1945 dateazã ciclul de
versuri al acestuia Vârsta de fier, cu poeme care se integreazã
acelui moment de tragism uman ºi naþional: “Inima mea e-o carte
care arde,/un bocet/în mijlocul Patriei” (Inima mea în anul 1940).
Revenind la Dincolo de pãdure, culegerea conservã melosul
doinei de jale, cãreia meºteºugul poetului îi adaugã virtuþi de
sugestie plasticã: “Mai curg pe munte ºiroaie de neguri/O vale de
lacrimi ºi daruri mi-e þara/Ploi scurte, de varã pe faþa-i cernitã/Mai
curg de pe munte ºiroaie de primãvarã,/ .../ Ce spun aceºti lotri ce
umblã prin þarã? La marginea apei cuvântul meu plânge/ªi aripi
se-nalþã-n lumina amarã/Pe codrii mei tineri cu chipuri de sânge”
(Septembrie). Meritã sã fie citat, pentru justeþea observaþiei,
opinia formulatã de Perpessicius în legãturã cu poezia de
rezistenþã apãrutã în epocã: “Am avut ºi noi o miºcare de
rezistenþã, în poezie, numai cã este una, aºa zicând,
complementarã, în funcþie de interpretare. Este poezia ardelenilor
izgoniþi de la vetre, este imnul sub continuã presiune, pe care unii
dintre cei mai înzestraþi exponenþi ai tinerei noastre poezii
transilvane, un Emil Giurgiuca, un Mihai Beniuc, l-au înãlþat în
cinstea pãmântului sfâºiat, ca un nevindecat memento ºi ca o abia
mascatã protestare împotriva dezastruoasei diversiuni ºi a
rãzboiului din rãsãrit” (în “Universul literar”, 1945, nr. 6 (25 febr.),
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p. 11-12).
Dupã câþiva ani destinaþi traducerilor, mai ales din lirica ºi proza

maghiarã, Emil Giurgiuca revine la cultivarea filonului propriu,
tipãrind volumele Poemele verii, Cântece de þarã, Semne pe
scut, Poezii etc., ultimul o selecþie din toatã poezia. Lãudabilã
grijã pentru cuvânt, altã datã cu înclinaþii neaoºe, limpezeºte
cunoscutele disponibilitãþi vizuale ºi meditative, rotunjind destinul
unui poet aplecat pe “Umãrul strãmoºului din sat” ºi preocupat de
misterele cosmosului. Sub rigoarea prozodicã se dezvãluie
adâncimea imaginilor, ca în acest galop rotitor ºi nesfârºit în
spaþiul stelar din Parabolã: “Cerul foºneºte ca vântul/Orele trec pe
cer tare/Trece în cursã pãmântul/ Pe ºleauri stelare/Noaptea nu
pune rãgaz/Astrului roºu în mers/Luna sburând de pe brazi/Sunã
în univers”.

Poet al þãrii (“În fiecare om e o þarã”), ataºat graiului bãtrân al
unei lumi legendare, sensibil la ritmurile istoriei contemporane,
meditativ, cu o vocaþie modernã în relaþie cu peisajul (“prin toþi porii
beau azur”), Giurgiuca oferã un profil distinct într-un timp de
rãspântie literarã.

La nunta fiului sãu, Tudor Giurgiuca, în noiembrie 1980
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Constantin CUBLEªAN 

POETUL UNEI  NOI  GENERAÞII
Emil  Giurgiuca

Dupã Marea Unire, o generaþie de tineri scriitori din Transilvania 
s-a impus în peisajul literar al þãrii, cãutând a cupla misionarismul
tradiþional ardelenesc la formulele moderne cultivate în literatura de
dincolo de Carpaþi. Între aceºtia, luând iniþiativa unui soi de port-
drapel, “în capul generaþiei”, spune N. Ladmiss-Andreescu în 1938, 
s-a situaþ Emil Giurgiuca, poet de o marcatã sensibilitate faþã de
þinutul natal, dar ºi cu o disponibilitate rafinatã de a depãºi formula
sãmãnãtoristã a edulcorãrii acestuia, deschizând o arcadã discretã
dar viguroasã ºi viabilã în direcþia acordãrii “elementelor din naturã,
un sens simbolic” (Paul Georgescu). 

Emil Giurgiuca s-a nãscut la 27 decembrie 1906 în Diviciorii Mari,
lângã Gherla, localitate bine cunoscutã în spaþiul transilvan ca un
important centru de culturã ºi spiritualitate româneascã. Dar tânãrul,
ce nutrea ambiþii literare netãgãduite, se orienteazã spre Bucureºti
pentru a-ºi desãvârºi studiile, determinat fiind în aceastã opþiune, nu
doar de “prestigiul profesorilor” universitari  de aici, cât de “mirajul,
explicabil pentru un tânãr din Ardealul de curând eliberat, de a-ºi
face studiile superioare – dupã cum însuºi mãrturiseºte într-o
Autobiografie de prin anii ’60 - în capitala Þãrii româneºti de care
acum nu-l mai despãrþeau graniþe”. Dupã absolvire, în 1929, s-a
întors însã pe meleagurile natale, funcþionând ca profesor la liceele
din Aiud, Uioara (Ocna Mureº), Aiud, Cluj, Sighiºoara, dupã care,
începând din 1940, se stabileºte la Bucureºti, unde predã, de
asemenea, în învãþãmântul secundar, pentru ca în 1966 sã înfiinþeze
revista Colocvii (Despre ºcoalã, familie, societate), sub patronajul
Ministerului învãþãmântului. Nu era o experienþã nouã. Peste tot pe
unde activase, se comprtase ca un veritabil ferment cultural,
înfiinþând, bunãoarã, la Brad, în 1933, împreundã cu Geeorge
Boldea, revista Abecedar, transferatã mai apoi la Turda, sub
genericul Pagini literare, condusã de Teodor Murãºanu, iar în
perioada ºederii la Sighiºoara (1936 – 1939) determinând înfiinþarea
editurii Miron Neagu, la care îºi vor tipãriu cãrþile numeroºi poeþi
tineri. 

Debutul în volum, cu Anotimpuri (1938), este pe larg comentat în
presa epocii, critica vãzând în Emil Giurgiuca o personalitate
formatã, distinctã, ce punea în lirica sa “sufletul unui rustic ºi
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aristocrat om al pãmântului” (Ion
Chinezu), cultivând “o exaltare
panteistã, de bucurii, rugi, iluminãri,
cuprinderi emoþionale, descãtuºãri “
(Constantin Fântâneru). Fãrã îndoialã,
poetul aducea cu acest volum o caldã
admiraþie a naturii, cultivând pastelul ºi
punând  în vers o profundã comuniune
cu natura peisajului transilvan dar ºi
“conºtiinþa participãrii la un < tot >, la un
întreg alcãtuit din întregul cosmos”, în
care “se rezolvã tot ºi credinþã ºi iubire
ºi moarte ºi viaþã, panteism exprimat
crud ºi concret” (Octav ªuluþiu). Poetul
cântã “lumina pe cerul ardelean/ Larg ºi
senin ca ochiul mândru” (Îndemn),
simþindu-se  ca fiinþând în însãºi firea
locului (“Un tânãr Dumnezeu m-a risipit/
Învãlmãºit în lanuri ca un roi” – Poartã),
mai mult chiar, fãcând din aceasta o devizã existenþialã:

“Mã vreau acolo unde de toate eºti aproape
ªi tuturor cuvântul se-mparte deopotrivã,
Unde svâcneºte-n pietre viaþa primitivã
ªi zorile se varsã ca apa peste ape”

(Dorinþã).
Atât de profund legat de solul natal, Emil Giurgiuca va fi peste

mãsurã mâhnit când prin Dictatul de la Viena, Ardealul de Nord ºi
parte din Maramureºul pãstrãtor de datini, va fi înstrãinat þãrii. El
scrie acum  o poezie cu “accente dârze ºi un ton aprig, clocotitor de
rãzvrãtire surdã“ (Al. Philippide),  versuri de un patriotism profund,
fãrã nimic declamator, agitatoric, dar tocmai în aceastã vibraþie
dramaticã înãbuºitã, de interior, se va vedea “cât de substanþial este
trãitã drama Ardealului” (Petru Comarnescu). Abia acum nostalgia
dupã þinutul natal rezoneazã cu îndârjirea angajamentului de militant
naþional:

“Ci de nu vom pune focul mai curând
Care sã ne ardã, care sã  nu piarã,
Praful s-o alege de ce-am fost vis-nd
ªi-n noroiul vremii te vei pierde, þarã“

(An rãu).
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El îºi asumã astfel condiþia unui lider  al denunþului urgiei:”Se
clatinã de vânturi stejarul românesc,/ vai, vai ºi eu am fost ales,/ Sã
o mãrturisesc” (La capãtul vremii). 

Conºtiinþa naþionalã îl va cãlãuzi în realizarea uneia dintre cele
mai substanþiale antologii tematice, pe ideea Ardealului rãpit odios,
pe care o aveam în literatura noastrã contemporanã; Transilvania în
poezia românã (1943) cuprinde aproape douã sute de nume, poeþi
din toate þinuturile þãrii, în ale cãror versurii este cântatã
Transilvania, rostuite pe cicluri purtând generice manifest:
Transilvania în lanþuri (1784 – 1894), Chemarea Transilvaniei
(1894 – 1914), Patria ºi rãzboiul pentru Trasnsilvania (1914 –
1918), Transilvania liberã (1918 – 1940), Transilvania sfâºiatã,
care “fiind expresia unei atitudini comunitare, criticul trebuie sã o
judece în cadrele mobilelor politice ºi naþionale care o determinã,
renunþând la toga esteticã“ (Ion ªugariu), cu atât mai mult cu cât
venea ca o replicã, îndreptãþitî în totul,  culegerii maghiare
Versekben Tundoklo Erdely (Ardealul oglindit în poezie) apãrutã
imediat dupã cedarea din 1941, ca o formã de jubilare a spiritului
maghiarimii eredentiste.

A urmat, dupã rãzboi, o lungã perioadã în care Emil Giurgiuca n-
a mai tipãrit volume originale. În schimb s-a dedicat cu devoþiune
tãlmãcirii în româneºte a numeroase opere aparþinând scriitorilor
maghiari, de la noi ca ºi din Ungaria, într-un gest nobil de garanþie a
fraternitãþii posibile între popoare ce îºi respectã tradiþiile ºi
identitatea  cultural-istoricã. A tãlmãcit astfel din Illes Bela, Orkenyi
Istvan, Mikszath Kalman, Moricz Zsigmond, Gardonyi Geza, Illes
Gyula dar ºi din Meliusz Jozsef, Nagt Istvan, Jozsef Ilona º.a.

În 1964 Emil Giurgiuca tipãreºte un masiv volum de versuri noi,
intitulat  Poemele verii. Dincolo de acea notã profundã personalã, a
contemplativitãþii, Ov. S. Crohmãlniceanu, în comentariul sãu, face
remarca:”Dincolo de tonurile cuminþi ale tablourilor, aerul fierbe sub
incendiul solar ca în pânzele lui van Gogh ºi populeazã vãzduhul cu
mii de fantome care trãdeazã o realitate misterioasã îndãrãtul
lucrurilor”, cãci “pastelurile comunicã senzaþia unui univers care se
alcãtuieºte mereu sub ochii noºtri prin travaliul mãreþ al vieþii (…)
evocarea are o  fascinantã putere rezumativã ºi spune mai mult
decât un stuidu de specialitate”. E aici, într-adevãr, o picturalitate, în
receptarea naturii, ce se releveazã din propriul fior emoþional al
tratãrii contemplaþiei:
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“ªtiu sã înalþ pe gene curcubeie
Din roua, care cade, a luminii. 
ªtiu sã descânt la stele ca sã steie
Pe zarea unde-mi reazim fruntea crinii.

ªtiu sã alerg prin ploaie, sã despãtur
Din neguri munþii, ºtiu sã seamãn grâu.
ªi sî mã bucur cã îmi eºti alãturi
ªi mã urmezi ca albia un râu”

(ªtiu sã înalþ). 

Sentimentul iubirii este astfel decantat cu delicateþe ºi discreþie
într-o poezie de dragoste calmã ºi sincerã - “Sinceritatea, în sensul
propriu al cuvântului, e caracteristica lirismului sãu”, puncteazã
ideea ºi Magdalena Popescu.

Cu volumul Cântece de þarã (1967) tematica tradiþionalã a
poetului Emil Giurgiuca, primeºte valenþe noi de gravitate. Un
sentiment al permanenþei de veacuri pe acest pãmânt românesc
strãmoºesc – al Transilvaniei, cu extrapolare, a întregii Românii -
încarcã subteran gesticulaþia întregii poezii. Timpul ºi istoria se
conjugã acum metaforic. Poetul nu simte ca o povarã implacabila
trecere a timpului peste sine, ci dimpotrivã, el, omul, devine cel ce
dã mãsura creatoare, fertilã, a existenþei sale temporale. Volumul
Cele mai frumoase poezii, apãrut în 1969, dã o imagine integralã
asupra creaþiei lirice a lui Emil Giurgiuca, înþelegându-se  cã acest
“liric împãcat cu scurgerea timpului ºi a vârstelor” este un poet al
“umanismului universal pe care  îl regãseºte ºi în pãmântul natal ºi
în sine” (Veronica Porumbacu). Volumul  Semne pe scut (1973),
substanþial, masiv, aratã o datã în plus cã Emil Giurgiuca posedã
“puterea miraculoasã a gestului liric sumar prin care versurile devin
evocare ºi vrajã“ (Victor Felea), el cultivând “autenticitatea frustã a
imaginii” (Dragoº Vrânceanu). Întâlnim aici acelaºi pastelist de
odinioarã, plãsmuind însã tablouri  de o forþã evocatoare aparte prin
tocmai dobândirea unui simplism   verbal distilat în retortele
metaforice ale unui imaginar frust:

“Trezit din zãpezi sub a mieilor stea,
Pãmântul ca iezii de negru era.
Izvoare cu fluier de argint
Chemau, alergau nãlucind.
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A mieilor stea tremura.
Pãmântul ca iezii de negru era –
Cu zeama de spânz alãptat,
În scutec de fulgi învãscut,
Cãsca, picotea ca puiul de cuc.

Sfioase dimineþile treceau grãbite,
În buze înfrunzeau, pe cãrãri, cuvinte ºoptite,
De crengi atârnau  mirezme dulci-amare,
Soarelui  tânãr albinele-i coseau ºerpare. 

O ramurã cornul muia în azur ºi-nflorea.
Cireºul în vãpaie se îmbrãca.
În vânturi doar cântec era ºi fântâni
ªi visuri în turme porneau, rãtãceau  sãptãmâni”.

(Anotimp).

Cum se vede prea lesne, “poetul nu îmbrãþiºeazã niciodatã
natura ca pe ceva exotic, pitoresc, decorativ”, el “se simte acasã în
naturã ºi o con-simte”, toate elementele naturii – pãdurea, apa,
soarele, norii, aurul holdelor etc – “se resfirã ºi se cern unele în
altele în stihia ºi puritatea uimirii de a trãi corespondenþele cosmice,
mai presus de elocvenþa ºi locvacitatea metodelor lirice, bine strunite
de simbolism, parnasianism, umanism sau gândirism. Pentru Emil
Giurgiuca lumea dinafarã este o lume lãuntricã înãlþatã pe treapta
bucuriei de a fi ºi a misterului” (Doina Uricariu).

La împlinirea unui secol de la naºterea lui Emil Giurgiuca (m. 4
martie 1992), figura  lui se impune cu distincþie în peisajul liricii
contemporane româneºti, marcând sensul afirmãrii poetice naþionale
a unei generaþii de tineri scriitori transilvãneni ce aduceau în
literatura mare a þãrii unite dupã primul rãzboi mondial, acea sete de
modernitate pe care însãºi împlinirea misionarismului tradiþional o
impunea ca imperativ al fiinþãrii lor artistice, în noua conjuncturã
social-istoricã. Judecat astfel, poetul Emil Giurgiuca devine un
însemn, o marcã pentru lirica naþionalã  modernã, cel puþin pentru
aceastã parte a þãrii.. 
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Romulus NEAG

EMIL GIURGIUCA – SPRE NOI ORIZONTURI 
ÎN POEZIA ROMÂNEASCÃ

Cel care  va deveni o “voce” distinctã în literatura românã din
perioada interbelicã, EmilGiurgiuca, s-a nãscut la 27 decembrie
1906 în comuna Diviciorii Mari, judeþul Cluj, în familia preotului Ioan
Giurgiuca ºi a Pelaghiei, nãscutã Bãieºu. A frecventat liceul la
Gherla (1918-1923) ºi a obþinut licenþa în litere ºi filosofie la
Universitatea din Bucureºti (1925-1929). Dupã terminarea facultãþii,
a fost profesor de liceu la Aiud (1929-1931), Uioara (1931-1933),
Brad (1933-1934), Cluj (1934-1936; 1939-1940), Sighiºoara (1936-
1939). Debuteazã cu versuri în Universul literar în anul 1926. A
condus împreunã cu George Boldea, apoi cu Teodor Murãºanu,
Pavel Dan, Mihai Beniuc, Grigore Popa, revista abecedar, publicaþie
a tinerei generaþii de poeþi ardeleni. A fost consilier la Editura Miron
Neagu din Sighiºoara, redactor ºef la revista Colocvii (1965-1970). A
debutat editorial cu volumul de poezii Anotimpuri în anul 1938. Prin
volumele de poezii Anotimpuri (1938), Dincolo de pãdure (1943),
Poemele verii (1964), Cântece de þarã (1967), Poezii (1968, selecþie
antologicã), Semne pe scut (1972), Poeme (1989), poetul este un
reprezentant distins al poeziei transilvane. Este autorul a douã
antologii: Poeþi tineri ardeleni (1940) ºi Transilvania în poezia
româneascã (1943). A fost un important traducãtor din lirica
maghiarã. În 1962, primeºte premiul Uniunii Scriitorilor pentru
traducerea volumului de poeme Cât cuprind cu ochii de Meliusz
Jozsef. A decedat la 3 martie 1992.

În 1933 apare, la Brad, revista literarã abecedar, imitând atât
formatul cât ºi spiritul primei serii a Biletelor de papagal iniþiatã ºi
realizatã de Tudor Arghezi. Revista apare sub îngrijirea lui Emil
Giurgiuca, profesor la Liceul Avram Iancu, ºi a poetului George
Boldea.

Revista apare sãptãmânal (între 11 mai-22 iunie 1933) în
Tipografia Zarand din Brad, iar începând cu nr. 8, se mutã la Turda,
unde va fiinþa în perioada 29 iunie 1933-25 martie 1934. Redactorilor
iniþiali li se mai adaugã la Turda: Grigore Popa, Teodor Murãºanu,
Pavel Dan ºi Mihai Beniuc, aºa cum se menþioneazã pe frontispiciul
publicaþiei.

La început de drum, în articolul-program Prezentare (nr. 1/1933)
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de Emil Giurgiuca, se
menþioneazã cã redactorii îºi
propun sã ofere cititorilor
“rânduri gândite despre oameni
ºi fapte contemporane, sã facã
din “abecedar” o revistã de
iniþiere în regiuni de cunoaºtere
noi”, expresie a filonului
“nepreþuit de simþ veritabil ºi
gând tineresc”. Ambiþiile lor sunt
mari: de a da revistei vechiul
prestigiu al Convorbirilor literare
(1867-1944) ºi al Luceafãrului
(1902-1945) ºi de a lua locul
celor douã publicaþii de
directivã, Viaþa Româneascã
(1906-1946) ºi Gândirea, care,
dupã opinia “îngrijitorilor”, se
îndepãprteazã de cultul
frumosului, prima acordând
prioritate problemelor
economice ºi sociologice, a
doua celor religioase1

Abecedarul publicã
versuri, prozã ºi, la rubrica
intitulatã Carnet, relatãri despre
evenimente culturale, prezentãri
de cãrþi ºi reviste. Începând cu
nr. 13-14, revista are o rubricã
nouã, Cãrþi, separatã de rubrica
de prezentare a revistelor.
Colaboreazã cu versuri: Aron
Cotruº, George Boldea, Emil
Giurgiuca, Lucian Blaga (nr. 5
cu poezia Septembrie,
repreodusã, cu acordul
autorului, din volumul La cumpãna apelor), Teodor Murãºanu, I.C.
ªiclovan, Emil Isac, Eugen Jebeleanu (Timpul mort), Mihai Beniuc
(Cântece de toamnã), Simion Stolnicu, Petre Pascu; cu prozã:
George Boldea, Octav ªuluþiu, G.M. Zamfirescu (un fragment din
romanul Maidanul cu dragoste), Pavel Dan (Noaptea, Banii), Victor
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Papilian (un fragment din romanul În credinþa celor ºapte sfeºnice);
cu articole de teorie literarã ºi esteticã: Grigore Popa, Mihai Beniuc.
La Carnet, rubricã susþinutã în perioada brãdeanã mai ales de Emil
Giurgiuca, sunt înregistrate, sãptãmânal, evenimente literare ºi
sulturale: apariþia de cãrþi ºi reviste, aniversãri, manifestãri de “Ziua
cãrþii”. Printre revistele recenzate, reþinem: Gândirea, Viaþa
româneascã, Gând românesc, Societatea de mâine, Datina,
România literarã; într-una din recenzii (nr. 7/1933), Emil Giurgiuca
analizeazã traducerile din revista Ausenia; cãrþi: Rãscoala de Liviu
Rebreanu, Adela de G. Ibrãileanu; George Boldea scrie despre
Radu Boureanu, N. Milcu, M. Beniuc, Ion Barbu (placheta Joc
secund). Silviu Bardeº traduce poeziile: Sunt rouã de foc, Poetul,
Suflet priponit ºi Sã nu mã vedeþi de Ady Endre. Alþi colaboratori
sunt: G. Bodei, D. Todoran, I.I Alexandrescu, Emil Popa, Raoul
ªorban, Ada Moldovan, G. Minovici, N.I. Bantaº, Ion Focºãneanu, G.
Guþu, Romul Demetrescu, Pavel Nedelcu, Dan Mureº, Ion Covrig-
Nonea, Octavian Ruleanu. Într-un articol (Notaþii de ziua cãrþii, nr.
3/1933), profesorul brãdean Emil Popa deplânge lipsa cãrþii de
valoare, mai ales pentru tineretul în formare, citând opinia lui Gib
Mihãiescu din Calendarul “o mare ruºine naþionalã ne apasã, aceea
cã la optsprezece milioane de suflete noi n-avem decât patru mii de
cititori pe care poate oricând conta o lucrare literarã bunã”. Marea
durere a profesorului, educator prin excelenþã, este cã “se citeºte
literaturã de traducere promovatã de limba noastrã de toþi
nechemaþii, care n-au nimic cu literatura ºi cu sufletul acestui neam”.
Pe lângã literatura pornograficã preferatã de tineret, “se mai adaugã
“Colecþia celor 15 lei” pe care o editeazã ºi tipãreºte Ignat Hertz,
crapul literaturii române”. E ºi acesta un motiv pentru care la
abecedarul eminentul profesor Emil Giurgiuca se angajeazã într-un
efort concentrat pentru promovarea unei literaturi originale, care sã
dezvolte gustul pentru frumos în lucrãri de autenticã valoare.

Alãturi de Lanuri (1933-1939) de la Mediaº, Pagini literare (1934-
1940) de la Turda ºi Gând românesc de la Cluj, abecedarul este o
revistã importantã în peisajul presei literare româneºti, care a
contribuit substanþial la modernizarea tematicã ºi artisticã a
beletristicii în Transilvania interbelicã, cu ecou în toate provinciile
româneºti.

La confluenþa dintre tradiþionalism ºi modernism, când pe plan
european se cautã forme noi de expresie artisticã, iar la noi s-au
afirmat personalitãþi de anvergurã universalã, Emil Giurgiuca, prin
revista abecedar, deschide drumul unei literaturi noi, “bazatã pe
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sinceritate, prospeþime, autenticitate, pentru primenirea spiritului
românesc”, împotriva platitudinii ºi cenuºiului vieþii. În continuare, el
îºi defineºte în mod explicit intenþiile: “În cadrele strâmte ale revistei
“abecedar” o sã vã aduc, domnule cititor, sãptãmânal, o icoanã, un
vers, o idee. vreau sã desprind spiritul din angajamentele lui
cotidiene numai pentru o clipã, numai pentru douã bãtãi de pleoape,
sã-i zmãlþuiesc forma cu ceva proaspãt ºi nou. E ca ºi cum v-aº opri
din mers în drum sã vã prind la butoniera hainei o floare. O sã vã
trimit în aceastã revistã liliputanã ca într-o coajã de nucã, fãcutã
cãruþ de basm ºi trasã de un bãtrân pitic, scurte pâlpâiri de soare ºi
ascultaþi numai! ceva ce seamãnã a bãtaie de inimã ca într-o scoicã
de mare.”2

Ardelean prin origine, Emil Giurgiuca reprezintã a doua generaþie
de scriitori transilvãneni dupã cea care a dat strãlucire patrimoniului
literaturii române: Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu,
Octavian Goga, Aron Cotruº, Emil Isac.

Afirmatã în condiþiile unei înfloriri fãrã precedent a vieþii culturale
româneºti din Transilvania prin dezvoltarea unei puternice reþele de
ºcoli ºi a Universitãþii Daciei Superioare din Cluj, unii tineri ardeleni
fãcânduºi studiile universitare la Bucureºti, literatura românã din
Ardeal a cunoscut, îndeosebi în perioada 1930-1940, o puternicã
expresie a potenþialului românesc de creaþie.

Se iveºte a doua generaþie de cãrturari transilvãneni, în general
de provenienþã ruralã, cea ieºitã din universitãþi dupã Unirea cea
Mare din 1918: Emil Giurgiuca, George Boldea, Pavel Dan, Mihai
Beniuc, Olga Caba, Ion Vlasiu, Vlaicu Bârna, Ion Th. Ilea, V. Copilu
Chiatrã, Grigore Popa, Ion Moldoveanu, Eduard Pamfil, Petru Pascu
º.a., care este în cãutarea unor noi modalitãþi de exprimare artisticã.
Aceastã nouã tendinþã este susþinutã de tinerii critici literari: Ion
Chinezu, Romulus Demetrescu, Victor Iancu, Liviu Rusu, Octav
ªuluþiu, Vasile Bãncilã etc.

Trãsãturile caracteristice ale scrisului românesc din Transilvania
acestei perioade exprimã puternica sa înrãdãcinare în problematica
naþionalã ºi socialã a vremii, strãdania scriitorilor de a cristalkiza în
expresie esteticã plinã de noutate, de prospeþime, de originalitate
preocupãrile românilor într-un stat naþional unitar, pentru a-ºi fãuri
propriul destin în istorie, alãturi de celelalte popoare europene.

Sforþarea pe care o face poezia ardeleanã de a se elibera de
didacticismul coºbucian ºi de a fi contemporanã cu toate problemele
europene ale liricii este învederatã. Tinerii poeþi transilvãneni citesc
pe Baudelaire, pe Paul Valery, se lasã înrâuriþi de Arghezi, ba chiar
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de Ion Barbu, cu efect uneori dãunãtor. Preferinþa e mai mare pentru
Aron Cotruº, Lucian Blaga, apropiaþi sufleteºte de ei, unul prin
dinamismul lui, celãlalt prin panismul caracteristic. În noile
împrejurãri istorice, pãrãsesc mesianismul lui Goga ºi promoveazã
un lirism pur, inspirat din priveliºti silvestre ardelene, specificul etnic,
sãnãtatea naþionalã, cultul pãmântului transilvan. “Tinerii poeþi sunt
niºte “Ioni” ai lui Rebreanu în stare prin culturã de un concept al
cosmosului, oratori lirici, ca Whitman ºi Esenin, ai vitalitãþii. De unde
în genere un refuz de-a se constrânge în versificaþia clasicã,
abundenþa ºi prolixitatea”.3

Acesta este climatul general de mare efervescenþã artisticã în
care se afirmã Emil Giurgiuca, ca un poet de mare vibraþie liricã,
inconfundabilã, în poezia româneascã, “ ... exponentul numãrul unu
al poeþilor tineri ardeleni”.4

Înþelegem noutatea ºi prospeþimea poeziei lui Emil Giurgiuca nu
numai în climatul de mari înnoiri ale epocii de dupã Unirea din 1918,
ci ºi în contextul literaturii române contemporane. Lucian Blaga este
prin formaþie ºi prin structura psihicã poetul metafizic înclinat spre
marile întrebãri ale universului în încercarea de a descifra “corola de
minuni a lumii”. Tudor Arghezi este poetul “cuvintelor potrivite” în
efortul de a  revela în lumina poeziei “Frumuseþi ºi preþuri noi”,
virtuþile latente ale graiului “cu-ndemnuri pentru vite”. Poetul “Jocului
secund”, Ion Barbu, un “cântec istoveºte: ascuns, cum numai
marea/Meduzele când plimbã sub clopotele verzi”. George Bacovia,
într-o disperantã singurãtate cosmicã, în care toate se descompun,
aude “materia plângând”. Octavian Goga, “poetul pãtimirii noastre”,
doineºte durerea  unui neam “ce-aºteaptã de mult o dreaptã
sãrbãtoare” ºi, în sunete de fulger, pofteºte un nou Mesia. Tânãrul
Mihai Beniuc izbeºte cu barda în stânca din care þâºneºte izvor de
apã vie. Aron Cotruº, în versuri de granit, sculpteazã chipuri de
cremene, cum nu sunt altele sã le semene.

Fiu al Ardealului mai multã vreme înstrãinat, trãind bucuria
împlinirii profeþiilor lui Goga, Emil Giurgiuca vine din urmã cu
vitalitatea unei noi generaþii hotãrâtã sã dea un alt curs poeziei
româneºti, sã desþeleneascã ogorul ºi sã adune “într-un cãuº de
floare vie/tot prundul de argint de prin rãzoare”, sã  soarbã din
adâncul vieþii “rãcoarea din poene, izvoarele din peºteri”. Încã de la
debut, Emil Giurgiuca se afirmã ca unul dintre cei mai originali poeþi
ai teluricului, în care vegetalul ºi mineralul, ca într-o nouã genezã în
devenirea cosmicã, dobândesc acea vitalitate ºi puritate de început
de lume a unui paradis terestru, cu bucuriile oricãrei învieri, dar ºi cu
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melancoliile inevitabilei curgeri a timpului.
Cum este normal, poetul nu se naºte pe un teren viran, ci vine din

tradiþia literaturii române ca un fenomen de continuitate ºi, pe
aceastã bazã, se afirmã ca o personalitate artisticã originalã,
consecvent crezului poetic din articolul-program publicat în primul
numãr al revistei abecedar. De aceea, la o analizã pertinentã,
identificãm în poezia sa ºi influenþe blagiene (sentimentul comuniunii
cu natura – panismul), simboliste (prin forþa de sugestie a cuvântului,
a imaginii poetice), mesianice (mai ales în volumul Dincolo de
pãdure) ºi chiar ermetice (o sintezã poeticã de esenþã barbianã).  

Critica literarã contemporanã, receptivã întotdeauna la noutate, a
privit cu entuziasm apariþia în peisajul poeziei româneºti din
perioada interbelicã a unui poet original, relevându-i particularitãþile
care-i definesc pe deplin personalitatea artisticã. Studii mai ample
de exegezã ºi cu atât mai mult monografice nu s-au publicat. Au
existat ºi “voci” care, de la înãlþimea autoritãþii lor profesionale, au
apreciat aºa cum se cuvine contribuþia originalã “a unui nou venit”.   

Note:

1 I. Hangiu, Dicþionarul presei literare româneºti, 1780-1982,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1987, p. 17.

2 Emil Giurgiuca, op. cit., p. 2.
3 G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în

prezent, Editura Fundaþiei Regale pentru Culturã ºi Artã, Bucureºti,
1941, p. 856.

4 Al. Piru, Poezia românã contemporanã, 1950-1975, Editura
Eminescu, Bucureºti, 1975, p. 233.
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Liviu GRÃSOIU

APARIÞII NEAªTEPTATE

În urmã cu o sutã de ani, în a
treia zi a Crãciunului, adicã de
Sfântul ªtefan, a venit pe lume,
într-o familie de preoþi ai
bisericii strãbune, cel de al
doisprezecelea copil, Emil Valer
Giurgiuca. Evenimentul s-a
petrecut la Diviciorii Mari, azi
judeþul Cluj, comunã situatã la
circa 15 km de Gherla, oraº cu
ecouri sinistre pentru încã mulþi
dintre noi. Ar fi fost normal ca
nou nãscutul sã poarte numele
ªtefan, dar din dorinþa, nu doar
aici înregistratã, de a evita
posibila maghiarizare, a primit
numele sub care a slujit la un
înalt nivel literatura ºi ºcoala
româneascã. Un descriptiv
interiorizat, amintind când de L.
Blaga, când de A. Maniu, Emil
Giurgiuca s-a remarcat, în timp,
ca o personalitate autenticã, un devotat naþiunii române ºi
Transilvaniei în splendoarea ei intelectualã ºi etnicã. A avut fire ºi
vocaþie de apostol (altfel nu se explicã faptul cã, deºi a urmat
Facultatea de litere ºi filosofie la Bucureºti s-a reîntors ca profesor în
Ardeal ºi a suportat nesfârºite peregrinãri), dar ºi calitãþile necesare
unui lider de generaþie. Al generaþiei tinere în anii ’30, al acelei
generaþii care venea dupã L.Blaga ºi Aron Cotruº, cunoscãtoare a
experimentelor lirice europene ºi mai puþin dispusã în a urma tradiþia
recunoscutã A.Mureºanu, ªt.O.Iosif, G.Coºbuc, O.Goga, A.Cotruº.
Era aici o încercare de evitare (din convingerea cã reþeta fusese
epuizatã) a lirismului de tip social ºi naþional, întrucât, dupã 1918,
idealurile de aceastã nuanþã pãreau a fi fost atinse.

Aºa se face cã Emil Giurgiuca, alãturi de George Boldea, a scos la
Brad o revistã ce a intrat în istoria literarã, iar dupã ºapte decenii,
locuitorii ºi oficialitãþile urbei din Apuseni, nu au uitat contribuþia
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iniþiatorului publicaþiei, al cãrei rol a rãmas apreciat  ca atare. O
dovedeºte volumul “Antologie centenarã – 1906-2006”. *) Emil
Giurgiuca se remarcase deci în deceniul al IV-lea al veacului trecut ca
element coagulant în culturã, ca prieten devotat ºi susþinãtor al
valorilor generaþiei sale (M.Beniuc îi datoreazã debutul …) ca
promotor al contribuþiei poeziei transilvãnene la ansamblul celei
româneºti (o dovedesc cele douã antologii din 1940 ºi 1944, dedicate
tinerilor poeþi ai Ardealului ºi respectiv, aportului artiºtilor de peste
munþi, alãturi de revista Dacia scoasã la Bucureºti, dupã Diktatul de la
Viena) dar ºi ca adept al rezistenþei naþionale, în volumul “Dincolo de
pãdure” (1943). Aceasta a doua carte a sa, venea dupã un debut
extrem de bine primit în 1938 (“Anotimpuri”) ºi dupã episodul numit
Editura Miron Neagu (de la Sighiºoara) a cãrei existenþã efemerã s-a
dovedit însã de neuitat ºi beneficã prin apariþiile înregistrate.

Au urmat, pentru Emil Giurgiuca, douãzeci de ani de tãcere ca
poet, rolul de lider al generaþiei în vâltoarea evenimentelor sociale ºi
politice, confiscându-l M.Beniuc, bunul sãu prieten. Emil Giurgiuca a
fost sfãtuit sã stea cuminte de o parte, el însã neînghesuindu-se la
festinul oferit de puterea comunistã. De el s-au bucurat M.Beniuc ºi
alþii, poetul “Anotimpurilor”, cel elogiat de Perpessicius, de I.Pillat, de
Pompiliu Constantinescu, de Dragoº Vrânceanu, de I.ªugariu, de
Al.Rosetti, de I.Chinezu º.a.m.d mulþumindu-se cu munca de
traducãtor din literatura maghiarã (învãþase bine ungureºte la liceul
din Gherla) ºi cu aceea de profesor secundar de românã ºi limbi
clasice la liceele T.Maiorescu (devenit I.L.Caragiale) ºi D.Cantemir
(ambele din Bucureºti). A avut satisfacþia recunoºtinþei generaþiilor de
elevi cãrora le-a explicat ºi adevãrata literaturã. În 1964, Emil
Giurgiuca a revenit ca poet, fãrã a plãti nimic din ceea ce trebuiserã
sã plãteascã mulþi dintre confraþi. Compromisurile i-au rãmas
necunoscute. “Poemele verii”, ca ºi cele ce au urmat în 1967 ºi 1972
(“Cântece de þarã” ºi “Semne pe scut”) probeazã un caracter în sensul
deplin al termenului iar necitirea lor cu atenþie de cãtre unii critici a dus
la concluzia cã ar fi practicat o poezie conjuncturalã. Nimic mai
neadevãrat, în pofida atenþiilor cu care îl copleºea regimul politic
(cronici favorabile în Scânteia, acordarea titlului de profesor emerit,
încredinþarea conducerii revistei “Colocvii”).

Emil Giurgiuca a rezistat, a rãmas stãpân pe sine ºi pe arta sa,
înconjurat de prietenii de altãdatã, dar ºi de scriitori din generaþii mai
tinere. Îºi gãsise demult echilibrul sufletesc alãturi de soþia sa, Mara
Giurgiuca, traducãtoare eminentã din literatura germanã, lucru uitat de
autorii dicþionarelor recent apãrute.
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Avea, Emil Giurgiuca, un echilibru special, nu îºi fãcea iluzii deºarte,
nu se lãsa cuprins de plãcuta beþie a recunoaºterilor prin mass-media.
Nu a refuzat colaborarea cu Radioul, nici cu publicaþiile de profil cultural,
nu a refuzat ostentativ distincþiile primite din partea Uniunii Scriitorilor. 
S-a abþinut de la a-ºi pune semnãtura pe sinistrele omagii frecvente
dupã 1965. Iar când în 1965. Iar când în 1989, în plinã demenþã
ceauºistã, i-a fost publicat la Editura Eminescu volumul definitiv, nu a
acceptat nici una dintre temenelile specifice epocii. A fost un exemplu de
rectitudine moralã, de demnitate umanã ºi artisticã.

De aici o oarecare izolare a sa, neangajarea în cadrul aºa-ziºilor
poeþi comuniºti costându-l absenþa din manuale, mediatizarea precarã
ori nerecunoaºterea forþei grupurilor literare ce fãceau ºi desfãceau
glorii. Cred cã i-au repugnat aplauzele ºi cuvintele mari atât de vânate
ºi întreþinute de majoritatea confraþilor.

S-a stins discret, în 1992, în apartamentul sãu din B-dul Cantemir din
Bucureºti, iar odihna veºnicã ºi-a gãsit-o în satul natal, Diviciori, în
curtea bisericii unde slujise pãrintele sãu.

Toate acestea, spuse de mine, în mare vitezã, apar temeinic ºi în
întreaga lor bogãþie ºi semnificaþie în “Antologia centenarã” alcãtuitã de
dr. Tudor Giurgiuca, fiul poetului ºi al Marei Giurgiuca. Încurajat de
entuziasmul oficialitãþilor din Brad (jud. Hunedoara) apreciatul medic
psihiatru s-a dovedit un lucid în aprecierea arhivei Emil Giurgiuca.

Domnia Sa a ºtiut (ºi a simþit) ce are valoare, ce meritã a fi publicat,
ce înfruntã timpul, ce poet interesa publicul de astãzi, ce reprezintã
document autentic ºi ce este supus efemerului.

A selectat cu gust ºi pricepere poemele fãrã de vârstã din creaþia
tatãlui sãu, a parcurs sute de pagini din presa vremii, a ales cu
discernãmânt textele critice importante.

În plus, a oferit cercetãtorilor o sumedenie de amãnunte de trimiteri
la relaþiile din lumea literarã ºi, nu în ultimul rând, o iconografie
remarcabilã, scoasã profesionist de Editura Corvin din Deva.

Cu o modestie rar întâlnitã (moºtenire de la pãrinþii sãi) dr. Tudor
Giurgiuca a evitat sã iasã în evidenþã în mod strident, asumându-ºi
coordonarea unui material impunãtor cantitativ, care nu l-a inhibat, ci I-
a sugerat drumul spre mintea ºi inima cititorului de astãzi.

Veritabil act de culturã, albumul comemorativ dedicat lui Emil
Giurgiuca se cuvine a fi salutat ºi înþeles în complexitatea lui. Este
omagiul adus unui poet adevãrat, dintre cei ce nu vor fi uitaþi.
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Ion BUZAªI

EMIL GIURGIUCA ªI POEZIA TRANSILVANIEI
(pe marginea antologiei Transilvania în poezia

româneascã, Bucureºti, 1943)

De Emil Giurgiuca mã leagã afecþiunea obârºiei someºene
comune. „Poetul podiºului transilvan” era din Diviciorii Mari, din
apropierea Gherlei, ºi, dupã studii în satul natal a învãþat la liceul
„Petru Maior” din Gherla, un liceu renumit din Ardeal de dupã Marea
Unire, unde a lãsat amintirea unui elev strãlucit. Liceul avea ca
director pe Dr. Emil Precup, un cãrturar nãsãudean, el însuºi om de
condei, autor al unor studii de etnografie ºi folclor, precum ºi al
primei monografii despre Ion Creangã (tezã de doctorat în litere, la
Leipzig, sub îndrumarea renumitului lingvist Gustav Weigand), ºi
care a editat ºi o bunã revistã ºcolarã, cu un titlu ce poate stârni
mirare uimitã, azi, Scânteia. (Emil Precup se gândea de bunã seamã
la „scânteia” de talent artistic pe care ºi-o puteau cultiva liceeni
gherleni în acea revistã ºi nu la comunista „scânteie” de origine
bolºevico-leninistã). Am în biblioteca mea, mai multe numere din
aceastã revistã ºcolarã, rãmase de la tatãl meu, în care gãsesc
semnãtura lui Emil Giurgiuca, autor de poezii ºi recenzii literare.
Tatãl meu îmi vorbea adesea cã la orele de literatura românã, Emil
Precup îl evoca, de multe ori, elogios pe fostul sãu elev, Emil
Giurgiuca, ajuns mai târziu, el însuºi profesor de limba ºi literatura
românã, la Sighiºoara, ºi unul dintre poeþii importanþi ai intervalului
interbelic. Dupã al doilea rãzboi mondial, ca atâþia ardeleni, s-a
retras într-o tãcere semnificativã, publicând puþin, ºi, îndrumând, o
vreme, o bunã revistã pentru învãþãmântul preuniversitar –
Convorbiri didactice.

Dupã 1940 ca mulþi scriitori ºi cãrturari ardeleni s-a refugiat la
Bucureºti, de unde, a protestat cu verbul sãu poetic împotriva
Transilvaniei sfâºiate prin Dictatul de la Viena din 1940. Acest
moment tragic din istoria þãrii i-a inspirat mai multe poezii ce
alcãtuiesc cea mai mare parte a sumarului volumului Dincolo de
pãdure ºi l-a îndemnat la alcãtuirea unei exemplare antologii literare,
Transilvania în poesia româneascã, Bucureºti, 1943. Cam în aceeaºi
vreme apar alte douã antologii inspirate de acelaºi dureros moment
istoric din zbuciumatul trecut al Ardealului: Ardealul cântat de poeþi
de Matei Alexandrescu, 1943, ºi Ne cheamã Ardealul de George
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Togan, 1944. Antologia lui Emil Giurgiuca este cea mai bunã ºi cea
mai cuprinzãtoare, însumând peste 400 de pagini, structuratã în
cinci capitole: I. Transilvania în lanþuri (1784-1894); II. Chemarea
Transilvaniei (1894-1914); III. Patria ºi, Rãzboiul pentru Transilvania
(1914-1918); IV. Transilvania liberã (1918-1940); V. Transilvania
sfâºiatã (1940). Tabloul poeziei transilvane prezentat de Emil
Giurgiuca este strâns legat de istoria Ardealului ºi jalonat de
evenimente istorice decisive: I. Transilvania în lanþuri de la Rãscoala
lui Horea pânã la Procesul Memorandumului; Al doilea capitol,
Chemarea Transilvaniei de la Procesul Memorandumului pânã la
Rãzboiul de întregire a neamului; Capitolul III., cu o perioadã de
numai patru ani, Patria ºi Rãzboiul pentru Transilvania este cuprins
între Rãzboiul pentru întregirea neamului ºi Unirea Mare; Capitolul
IV., Transilvania liberã, corespunde intervalului interbelic 1918-1940,
între Marea Unire ºi Dictatul de la Viena; Capitolul V. Transilvania
sfâºiatã este capitolul „contemporan” cu apariþia antologiei,
debutând cu tragica toamnã a anului 1940, a rãpirii unei pãrþi din
Transilvania prin Dictatul de la Viena. Aºadar, un rãstimp de aproape
douã sute de ani, din care singura perioadã luminoasã este cea din
intervalul interbelic, Transilvania liberã 1918-1940, încât ne vin în

Cu soþia, cele 3 surori în viaþã, cumnat ºi nepot, la Diviciori
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minte amarele cuvinte ale lui Timotei Cipariu despre trecutul acestei
provincii: „Când ne uitãm înapoi la istoria poporului nostru ºi mai ales
a naþiunii noastre din astã patrie dulce, care e întâiul leagãn al vieþii
romane, pe aceste locuri nordico-orientale, mai cã nu aflãm în seria
atâtor mari de secoli de la începutul celui al doilea al erei creºtine
pânã acum peste mijlocul al celui de al XIX-lea secol, decât numai
zile de lacrimi, de dureri ºi de suferinþe de toatã forma: iar zile de
bucurie pentru poporul român ºi pentru naþiunea noastrã
transilvanicã în specie, au fost mai puþine ºi mai rare decât peana de
corb alb.” Capitolele sunt precedate de o prefaþã, numitã de
alcãtuitorul ediþiei Cuvânt înainte, în realitate un informat ºi patetic
eseu despre poezia Transilvaniei, care se încheie cu un „psalm” al
durerii în tãlmãcirea arhaicã a braºoveanului Teodor Corbea, care i
s-a pãrut potrivit lui Emil Giurgiuca ca un fel de motto al antologiei.

Fiecare capitol e dominat de 1-2 poezii aparþinând unor poeþi
reprezentativi pentru epoca respectivã care sintetizeazã ideea
dominantã comunã. Primul capitol, Transilvania în lanþuri cuprinde o
poezie de protest liric, profeticã ºi vizionarã, în centrul cãreia stã
Rãsunetul lui Andrei Mureºanu, despre care în prefaþã, Emil
Giurgiuca scrie rânduri memorabile care meritã sã figureze în orice
florilegiu critic consacrat poetului deºteptãrii naþionale. „Tot ce
fusese înãbuºit în pieptul nostru izbucneºte atunci, deodatã cu fapta
poporului suveran într-o cântare de luptã: Deºteaptã-te, Române! Ea
nu e expresia simþirii unui singur om, ea e porunca veacurilor. În ora
compunerii ei, poetul va fi simþit în jurul sãu prezenþa legiunilor de
martiri, sculaþi din morminte, umbra roatei lui Horia, sufletul fãrã
odihnã a lui Mihai. ªi icoana Transilvaniei ca un rug nestins de jertfe
româneºti se va fi ridicat în faþa sa, crâncenã, cutremurãtoare”. Ideile
poeziei lui Andrei Mureºanu provin din celebrul Discurs pentru
libertatea naþionalã rostit de Simion Bãrnuþiu în Catedrala Blajului în
2/14 mai 1848 ºi se vor repeta „în tot lungul veacului fragment cu
fragment în toatã poezia transilvanã, cu forþa originarã a ideilor care
nu cunosc opreliºti omeneºti. Cãci poezia transilvanã este ea însãºi,
un discurs pentru libertate.” (p. 10-11), iar „Rãsunetul lui Andrei
Mureºanu impune, cu o forþã etnicã ancestralã, poruncile ceasului
istoric de la 1848” (p. 12). La sfârºitul capitolului se reproduc câteva
poezii de „un poet necunoscut”: una dintre acestea „Cântecul lui
Horea este o poezie popularã, iar poezia Marºul lui Iancu este într-
adevãr o prelucrare dupã C. Negruzzi, dar nu de un poet
necunoscut”. Parafraza ºi compoziþia muzicalã se datoreazã lui
Nicolae Begnescu (1824-1873), profesor blãjean ºi revoluþionar în
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oastea lui Avram Iancu. Absolvind cursurile teologice în Arad, în anul
1847, era „dascãl” în Abrud, care calitate l-a impus ca pe unul dintre
conducãtorii în luptele moþilor din 1848. A fost tribun în armata lui
Iancu ºi, ca atare, „prin cântecele sale a înflãcãrat pe revoluþionari”.
Între 1858-1859 a funcþionat ca profesor de ritual ºi cânt bisericesc
la Seminarul Teologic din Blaj. Între 1859-1863 a fost paroh în
Câmpeni, între 1863-1865, din nou profesor la Blaj, iar de la 1865
pânã la moarte, paroh în Tiur (v. Nicolae Comºa, Teodor Seiceanu,
Dascãlii Blajului, Editura Demiurg, Bucureºti, 1994, p. 89-90).

În cap. II, Chemarea Transilvaniei, 1894-1914, tonul dominant îl
dau poeziile lui Coºbuc ºi Goga: „Opera lui George Coºbuc – spune
Emil Giurgiuca – este ramificaþia în poezie a arborelui uriaº care a
fost ªcoala Ardeleanã” (p. 16). E însã o limitare a acestei înrâuriri
numai la câteva aspecte formale, pentru ca poetul nãsãudean are un
adevãrat cult pentru latinitate ºi mai ales în aceastã direcþie ar trebui
vãzutã în poezia lui influenþa ªcolii Ardelene. Noutatea poeziei lui
Goga în contextul poeziei ardelene ºi, în general, al poeziei
româneºti este subliniatã în propoziþii ce îmbinã enunþul didactic cu
suavitatea metaforei… „o cântare ce nu seamãnã cu a nimãnui pânã
acum, o cântare de jale, de surdã ºi înãbuºitã revoltã. Din nou
suferinþa milenarã primea glas în poezia din Ardeal: era cântarea
pãtimirii. În ea vibra Ardealul pânã în ultima lui fibrã, cu oamenii lui
obidiþi, cu râurile prietene, cu codrii lui înfioraþi de-un suspin de
atâtea ori simþit de frunzã ºi undã” (p. 12). ªi urmãtorul capitol
consacrat Rãzboiului de întregire a neamului este dominat de poezia
lui Goga, cu aspra ei poruncã, izvorâtã parcã din acel grav „acum ori
niciodatã” a lui Andrei Mureºanu; „Veniþi Români! Porniþi-vã spre
munte! / V-aratã drumul morþii din morminte. / Sã nu uitaþi a
veacurilor carte, / Veniþi, veniþi!… Cãci adevãr zic vouã: / Ori vã
mutaþi, hotarul mai departe, / Ori veþi muri cu trupul frânt în douã!”
Urmeazã în capitolul Transilvania liberã o poezie dominatã de
luminã, de nostalgia satului, o viziune aproape idilicã asupra unui
tãrâm, în sfârºit, fericit, întreruptã de ferme pledoarii pentru
recunoaºterea unui drept de proprietate, de atâtea ori contestat, ca
în poezia lui Aron Cotruº: „Ai noºtri sunt aceºti munþi / Pietroºi,
mãnoºi, cãrunþi. / Cãci noi ne-am cãþãrat pe ei spre cer, / Noi le-am
deschis adâncurile de-aur ºi de fier, / ªi-am suferit prin ei pe ploi ºi
ger… / Noi le-am spintecat uriaºele pântece, Noi le-am proslãvit
frumuseþile-n cântece / ªi le-am cunoscut sufletul ºi furtunile mai
bine / Ca oricine…”
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Ultimul capitol, Transilvania sfâºiatã este cel mai amplu. Aproape
jumãtate din antologie este consacratã acestui moment dureros din
istoria þãrii, moment care l-a ºi îndemnat pe Emil Giurgiuca la
alcãtuirea ei. Un uriaº protest liric se contureazã din cele aproape o
sutã de poezii ale capitolului. Poeþi din toate þinuturile româneºti
deplâng drama Ardealului. Se detaºeazã însã câþiva cãrora acest
eveniment conferã poeziei lor un timbru original: în primul rând Emil
Giurgiuca, apoi Mihai Beniuc, Iustin Ilieºiu, supranumit „poetul
sângerãrilor ardelene”, dupã titlul volumului sãu de versuri apãrut în
aceastã perioadã, Ion Th. Ilea, V. Copilu-Cheatrã º.a. Lectura
acestor poezii ne sugereazã ºi o interesantã temã de meditaþie
despre influenþã în poezie, ori pastiºã, pur ºi simplu despre o
curioasã asemãnare de elegie patrioticã. Mã refer la poeziile
Despãrþire de o garoafã roºie de Mihai Beniuc ºi Când mã voi
întoarce de Emil Giurgiuca. Asemãnarea constã nu numai în forma
dialogului pe care o adoptã poeþii (cu garoafa roºie sau cu satul),
nãdejdea într-o apropiatã descãtuºare a Transilvaniei, dar chiar în
îndemnul laitmotiv. La Mihai Beniuc: „Sãrut cu buze arse huma / Din
Care tu sorbit-ai sânge / În pribegie plec de-acuma, - / Garoafã roºie
nu plânge / Strângându-mi în desagi amarul, / Toiag din gardul vechi
mi-oi frânge / ªi-n urmã voi lãsa hotarul - / Garoafã roºie nu plânge”.
La Emil Giurgiuca: „Când m-oi duce iar la Diviciori / Pune-mi-oi la
clop un struþ cu flori / ªi cu brâu de raze m-oi încinge / - Satule,
bãtrân nu plânge. / Vara verilor va fi atunci / Câmpul înflori-va ceruri,
lunci / În pârâu aripa lor va-ntinge / Satule bãtrân, nu plânge.”
Preluând titlul unei poezii de Emil Giurgiuca am putea spune cã
aceastã antologie este „copacul jalei româneºti”.

În activitatea literarã a lui Emil Giurgiuca alcãtuirea de antologii
este, alãturi de poezia originalã ºi traduceri (mai ales din literatura
maghiarã), o componentã importantã. „Alcãtuite în timpul rãzboiului
dupã criteriul apartenenþei teritoriale (Poeþi tineri ardeleni, 1940) sau
dupã cel tematic (Transilvania în poezia româneascã, 1943), aceste
antologii au avut rolul de a menþine, în pofida situaþiei generate de
Dictatul de la Viena, legãturile culturale dintre Transilvania ºi restul
þãrii, de a permite scriitorilor transilvãneni sã devinã cunoscuþi ºi sã
fie prezenþi în lumea literarã de peste munþi.” (v. Dicþionarul general
al literaturii române, vol. II, Editura Academiei Române, 2006, p.
362).
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Aurel RÃU

EMIL GIURGIUCA

Cã Emil Giurgiuca ar fi murit
în zilele lunii martie, victimã
Idelor lui martie, sau cã doar s-
ar fi întors la Diviciorii-Mari,
lângã Gherla, e o improba-
bilitate. Cu graba, sau ca sã nu
pierzi o undã, sã înalþi scara la
rafturile de sus, pe unde se va
pitit ºi un  volum de-al sãu din
anii târzii, cu sentimentul cã nu
schimbi prea mult un joc al
destinului. Sufletul nu-i este
împuþinat nici dacã te restrângi
doar la grupajul pe care ºi-l
acordã singur, din Anotimpuri ºi
din revista Gând românesc, în
antologia Poeþii tineri ardeleni
(1940). Existã asemenea cazuri
în care, statuia opritã la
jumãtate, partea ta la Timp s-a
rostit. „Din spate parcã”, de
totdeauna, se uitã-n tine „un
tânãr chip de sfânt”.

Fostul profesor la Liceul de Aplicaþie din Cluj are niºte probleme,
pe care încearcã sã le rezolve. Douã cetãþi ivite în începutul de veac
par sã ocupe întreaga zare, de aceea trebuie cãutat un alt drum.
Una se numeºte Lucian Blaga ºi alta Tudor Arghezi, iatã-le cum þi se
amestecã în iþele proprii: „Sub cetinele zãrii doarme Pan/Într-un
rãzor de rugi ... Pe margini de cãrare/Treziþi unul de altul vin macii
...” ºi, pãstrând ordinea amintitã: „Înãmeþitã creangã, ulcior
frãgezit/Pe care zorile-au suflat burã de soare,/De ce te vânzoleºte
setea de vultoare/Sã-þi sfarme trupul crud abia rodit?”

ªi dacã ai sta sã tai firu-n patru, primul vers din acest al doilea
exemplu ales trimite ºi spre un al treilea profil de creneluri: Ion
Barbu.

„Ah, sufletul meu pur s-a înecat”, pare sã se autopropunã, în
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aceastã fãcãtorie a noastrã, o complicitate din poemul Epavã. ªi se
procedeazã în consecinþã la o forare în localisme. Vom avea astfel
nenumãrate „grãdini de busuioc” ale unei experienþe care nu scoate
la prea multã lãrgime: „prinþesa pãdurarã”, „racla rochiei de cit”,
„înfrãgeziþi fulgi fluºturã”, „aerul e oarzãn”, „crugul viorelii”, „omagul”,
„strãmãturã” – toate, mai mult bolovani în paºi decât izvoare cu apã
vie.

Talentul real al lui Emil Giurgiuca e remarcat însã de critica
literarã a vremii exact sub aceastã dominantã, a unei conºtiinþe
estetice. Chiar dacã laboratorul preferat nu izbuteºte sã fie altul
decât un spaþiu natal, al câmpurilor care înconjoarã un cãtun, cui
viºini înfloriþi, cu grâne ºi snopi în care înfigi secerea, cirezi de-
amiazã, ulmi, crânguri, gâºte, stânjenei, tãuri etc. Cale ºi aceasta de
a se demonstra cã poezia în genere nu rezolvã, ci pune probleme.
Concluzia ar fi: „Ce-a fost mai pur în pãmânt ai luat,/Argintul
adevãrat”.

Ca într-o premoniþie, primul poem din grupaj se numeºte Soare
de martie, în care strofa a doua dubleazã registrul simbolic: „Cherub
cu ochii negri de copil,/E tânãrul din care m-am rupt - /Frumosul cap
lângã obrazu-mi supt/E soare-n umbra unui cimitir”.

Dacã vestea despre plecarea de tot din Bucureºti a lui Emil
Giurgiuca e adevãratã, ºi respectiv de astã datã cu adevãrat i se
poate spune, din poezia Pentru un crin: „ ... eºti gând/La tâmplã de
astru,/În multul albastru”, iatã, în cuvinte numai de har, Anotimpurile
ºi-au reluat în libertate circuitul lor ca un cântec de leagãn definitiv.
Macii înfloriþi „vor sângera pe buza unui vers”, de prin þarini te întorci
„cu pãrul burz de spice”, „Se duc cãtanele cãtre sfinþit,/Concediul de
varã s-a sfârºit”, iar iarnã nu existã. „Hei, ºi s-a ruginit frunza de
vie!”, fiindcã ea n-a promis cu asprimile ei, în tropi, „prundiº în
floare”.

Întoarcerea spre casã, dacã a fost, a fost de neauzit, ca în
poemul Suferinþã, al lui Isus „pe valuri de câmpie”: „ªi-atât de slab
trecea cã s-a pãrut/cã drumul alb îi curge sub picioare”. Sau ca
întreaga-i viaþã. Una dedicatã numai cuvþntului smerit. O strãvãd o
clipã într-o casã de creaþie, la Valea Vinului, unde ea se strecoarã de
la masa cu manuscrise, cu traduceri, printre orgolii ºi primejdii
sociale, spre un izvor singuratic sau spre niºte stânci, pe care nu-þi
vine sã exclami: Aº vrea sã-mi rup de pe tâmplã alba
tâmplã/Vãzduhul”. Apoi o simt mai apropiatã la un festival
internaþional de poezie. Pe malul Mãrii Nordului, printre dune de
nisip, care îi par familiare. Anii sunt 1970 ºi versurile pe care le
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semneazã rar prin reviste
stau sub aceeaºi devizã
angelicã: Puritate. Aici
soseºte dupã un drum lung,
lung, cu trenul. În rucsacul
imens cât o mãnãstire, din
spate, are clãdite pentru
trãitul din briºcã al
scriitorului român peste
hotare, alimente, dar poate
ºi cuvinte scrise, iar dialogul
cordial e mai mult din surâs
ºi tãceri. I s-a îngãduit
pentru prima datã sã iasã în
Vest, parcã mi-a mãrturisit.
De-abia aºteaptã sã se
termine confruntãrile
pãsãreºti pro ºi contra
poeziei spaþiale, simple
arabescuri grafice din litere,
bãnuieºti, ca sã se vadã în
acolada feroviarã Bruxelles-
Paris. Dacã ºi aici e de o
prudenþã excesivã, lucrul se
explicã prin teama de a nu
supãra te miri ce zeu al
drumeþiilor, care i-a dat
aceastã unicã ºansã, de a fi
cu toþi porii sufletului al

Europei – cred cã din nou. Oricum întârzie mult pe diguri, cu privirile
la stelele de mare, însele o superbã elegie, cum viaþa e mai
încãrcatã de poezie decât literatura.

Doarme, de-acum, aievea, sub o cruce „galbenã-n þãrânã”? I-o
„taie” negreºit „aripi ridicate-n tãrii”. De s-ar ridica de-a binelea el,
omul, ar fi negreºit „un lan enorm”, „un dâmb de ierburi începând sã
umble”. Dar rostul acesta e dat numai „ceterii” ce scânceºte
„destrãmarea” noastrã în „vânt”. Tentativei numite „Tu podul meu de
cântec peste moarte” ºi „Cu spaimã de stelele mari, din genunã”, în
care înfrângerile nu încap.

La dorinþa sa, Emil Giurgiuca a revenit
la Diviciorii Mari unde, în umbra

Bisericii îºi doarme somnul de veci.
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Dr. Ioan Marin MÃLINAª, 
Arhimandrit (Austria)

TERMENI BISERICEªTI SAU
MÃRTURII FILOLOGICE CREªTINE1

Desigur, Mama tuturor bisericilor a fost, este ºi va  rãmâne
Biserica Sfântului Mormânt, adicã a Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos, din Ierusalim, împreunã cu  comunitatea creºtinilor: clerici
ºi laici, din Sfânta Cetate ºi din Þara Sfântã.  

Numai cã Biserica din Ierusalim  a  fost  ºi este de limbã
greceascã. Prin aceastã Bisericã s-a predicat Evanghelia la
toate neamurile, cu misionari care au învãþat limbile  diferitelor
etnii, pentru a-L putea  propovãdui  pe Iisus  Hristos.  

Chiar ºi  Biserica  Apuseanã  sau  Biserica Romanã  este  o
fiicã a Bisericii Greceºti, nu viceversa. Dovadã este  terminologia
creºtinã  de  bazã  din  limba  latinã, care este de origine greacã.
Astfel,  “apostolus”, vine  de  la  “apostolos”;  “angelus”,  vine  de  la
“anghelos”;  “basilica”,  vine  de la “vasiliki”, “Kyrie eleison”,  în
Missa Romanã, “episcopus”, vine de la “episcopos”, însemnând
administrator, termen care n-a mai fost tradus cu echivalentul
latinesc  “supervisor”, ci  a  fost  lãsat  în  forma  greceascã,  cu toate
derivatele sale:  “arhi”episcop, mitropolit etc. Ce sã mai spunem de
alþi  termeni, cum ar fi: evanghelie, imn, logos, canon, dogmã,
eshatologie, soteriologie, hristologie, teologie, liturghie, hirotonire
etc., fãrã de care teologia ºi terminologia  canonicã  ºi  liturgicã
catolicã,  ar  fi de  neimaginat .

Din toate aceste motive, istoriografia româneascã trebuie
sã-ºi  revizuiascã  atitudinea, modul, limbajul ºi stilul de
interpretare a evenimentelor istorice,  legate  de  Biserica  de
limbã greacã, - mama tuturor creºtinilor ºi a ortodocºilor, în primul
rând - precum ºi faþã de Patriarhia Ecumenicã din Constantinopol,
dar ºi privitor la celelalte Patriarhii ale Tetrarhiei: din Alexandria
Egiptului, Antiohia Siriei ºi din Ierusalim. Au existat ºi accidente în
relaþiile  “neamurilor” cu  Biserica Greacã, aºa dupã cum au
existat ºi între Roma ºi Italia pe de o parte, cu etniile sau Statele
Apusene, pe  de  altã   parte.

Conflictele românilor cu grecii au fost provocate  întodeauna, în
mod  direct  sau  indirect  de  nesinceritatea  ºi  mai ales de lãcomia
turcilor, cu tot  sistemul  lor de  impozite,  peºcheºuri ºi de dãri, pe
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care, aceºtia le cereau de la  Patriarhia  Ecumenicã ºi de la ceilalþi
ierarhi ortodocºi, ºi pe care, creºtinii de, toate  etniile,  de  sub
stãpânirea  padiºahului, nu le mai puteau suporta sau  nici mãcar
achita.  Dar,  aceasta  este  o  altã  temã,  care  nu  se  preteazã  în
acest  context.

Mãrturiile lingvistice privind originea ºi vechimea
creºtinismului de limbã latinã ºi de structurã liturgicã
capadociano-greco-bizantinã la români, în cadrul „romanitãþii
dunãrene” sau în teritoriul „carpato–danubiano–balcanic”,
constituie argumentul forte, privind creºtinarea, dacã nu
integralã,  cel  puþin  parþialã ºi în formã de insule, în lumea sau
societatea  daco-romanã, pânã în secolul al IV –lea.  

În limba românã avem trei categorii de  termeni de credinþã
de origine latinã, cu caracter creºtin. Aceºti termeni trebuiesc
urmãriþi, comparaþi ºi  studiaþi atât  în  spaþiul  dialectului
daco–roman  al limbii  române, în  nordul  ºi  sudul Dunãrii, cât ºi la
fraþii noºtri aromâni, megleno-români ºi istroromâni,   din  Balcani.2

a) Termenii din lumea romanã ºi greacã pãgânã (bisericã-
basilica, Dumnezeu - DomneDeus, Duminicã, Crãciun, Floriile,
Rusaliile, sãrbãtoare, pãgân, lege, cimitir, comândare, priveghere, a
rãposa, mormânt, oseminte  etc. ) ;   

b) Termeni cu înþeles exclusiv  creºtin,  care  la  rândul  lor sunt
de  origine  latinã  sau  au fost  preluaþi  direct  din  limba  greacã,
graþie   misionarilor greci sau de culturã  greceascã  ºi  vorbitori  de
limbã latinã, misionari dintre care au existat foarte mulþi, în tot spaþiul
mediteranean ºi balcano-dunãreano-iliric (botez-vaptiso, boteziune
în textele vechi, credinþã-credentia, credeu, fiinþã, Treime-Triada-
Trinitas, martir, fãcãtor, fecioarã, pãresimi-quadragessima,
întrupare-împeliþare, lãcaº-locellus, episcop-episcopos-episcopus,
altar, ajunare, tâmplã [templum], catapeteasmã, iconostas,  cer,
cruce, pãcat,  pãrinte  etc.) ;

c) Termeni de  teologie  niceo-constantinopolitanã, efesinã ºi
calcedonianã,  adicã  terminologia  dogmaticã,  liturgicã  ºi
canonicã de bazã, a primelor Sinoade Ecumenice,  din  anii  325,
381, 431 ºi 451. Este vorba de terminologia sinodalã sau conciliarã
hristologicã, trinitarã, eclesiologicã, mariologicã  etc.,  din  limba
românã, pãstratã  în  mod   fidel, cu cuvinte  de  origine latinã. De
pildã în Simbolul de Credinþã niceo-constantinopolitan(325-381),
terminologia dogmaticã, privitoare la Dumnezeirea Fiului Iisus
Hristos  este  în  exclusivitate  de  origine  latinã : 

„ªi întru Unul Domn Iisus Hristos,  Fiul  lui  Dumnezeu, Unul-
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Nãscut, Care din Tatãl  S-a nãscut mai  înainte de  toþi  vecii: Luminã
din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu  adevãrat,  nãscut
iar  nu  fãcut, Cel de o fiinþã cu Tatãl, prin Care toate s-au fãcut;
„(325).  

Aceeaºi concluzie se poate trage ºi privitor la terminologia
pnevmatologicã (381),  trinitarã  ºi  despre  Theotokos (431).
Formula  trinitarã  clasicã  a  Sf.  Vasile cel Mare „o fiinþã  ºi  trei
persoane” este romanicã, dupã cum se poate constata ºi la
terminologia efesinã „Nãscãtoare de Dumnezeu”– Theotokos.
Pentru terminologia trinitarã trebuie  menþionatã  ºi  coexistenþa
paralelã a termenului grecesc „ipostas”, alãturi de noþiunea
„persoanã”.

Termenii calcedonieni (451) „firea Dumnezeiascã”, „firea
Omeneascã” sau „natura divinã” ºi „natura umanã” sunt de
asemenea, de  origine  latinã. În schimb, termenul latin „graþie”
este strãin teologiei româneºti, fiind încetãþenit cuvântul
grecesc „har”,  iar la uniþi,  acela  de  „dar”.                                

Note:

1 Extras din lucrarea noastrã  Florilegium studiorum, Studii de
istorie bisericeascã a românilor, Editura Imprimeriei de Vest,
Oradea, 2002, p. 62 – 64.

2 Mircea  PÃCURARIU,   Istoria  Bisericii   Ortodoxe…, vol. I,
Editura  Institutului  Biblic ºi de  Misiune …,  Bucureºti,  1992,  p.  71
-  82,  prelegerea  “Mãrturii  lingvistice  pentru  originea  ºi  vechimea
creºtinismului  la  români”.

Comparã la Ernst  Christoph  SUTTNER,  Sprachenvielfalt  in der
Theologie  der  Rumänen, în  rev. Der  Christliche  Osten,
Würzburg,  XLIX,  1994,  5,  p. 254 – 261,  mai  ales  p.  254 – 255.
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Teofil RÃCHIÞEANU

ULTIMUL DECHENEU

Cineva cu o stea în frunte
Umblã încã prin munþi,
Brazi bãtrîni îºi înlinã
În faþa Sa bãtrânele frunþi.

Uºor pasul ca prin frunze un zvon,
În loc de inimã-n pieptu-i un tei,
Tremurã codri în vînt, tremurã
ªi rãmîn de mireasma-acea grei.

Binecuvîntã cu dreapta lui Soarele
Cînd, lin, în apele serii apune,
Luna o scoate din tainiþi de codru
ªi în locul lui sã lumineze o pune.

O vreme priveºte prin cetini cum curge,
Despletitã, lumina din stele,
Cum în rourate, suse dumbrave,
Dãnþuiesc, în miez de nopþi, iele.

Ostenit, mîngîie, sub un brad, un izvor,
Îl învaþã mai uºor sã murmure,
Unui rîu, în ºoaptã, îi spune
Sã se atingã mai uºor de þãrmure.

De nu se ºtie de unde el vineri 
Pe vechi poteci, pe nouã
ªi are în amîndouãle mîini
Cîte-un potir plin cu rouã.

Stau codrii uimiþi ºi întreabã:
“Cine sã fie? Cine sã fie?”
E al Munþilor de Apus decheneu
În trecere prin a Sa împãrãþie” ...
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Negoiþã LÃPTOIU

Un titan al artei universale
CORNELIU BABA – evocare centenarã

Orice invocare a unei
valori consacrate care a
marcat fundamental esenþa
unei culturi constituie un prilej
de greu stãpânitã emoþie ºi
impuls cãtre fapta care ne
motiveazã superior existenþa.
Biografia multora dintre
picturile unei spiritualitãþi
dezvãluie disputa acerbã cu
împrejurãri, dileme, opreliºti,
echivalând cu un purificator
martiraj în ascensiunea lor
cãtre mirajul unui nobil ideal.

O privire atentã asupra
trecerii prin timp a maestrului
Corneliu Baba probeazã un
comportament distonant cu
vâltorile unor orientãri
contemporane majoritar
ancorate în experimentãri “cu orice preþ”, dincolo de orice virtute
esteticã ºi finalitate spiritualã. La 50 de ani, dupã prima sa
cãlãtorie în Vest, avea sã se întoarcã încântat de Veneþia valorilor
eterne ºi profund dezamãgit de ce a întâlnit în ambianþa celor 34
pavilioane naþionale din cadrul Bienalei internaþionale. Înzestrat cu
un rar simþ al cuvântului semnificativ (doar îºi luase mai întâi
licenþa în filologie-filozofie, la Bucureºti, în 1930!), va lansa în
paginile revistei “Arta”, în decembrie 1956, un tulburãtor rãspuns la
interogaþia: “Încotro merge arta?”, contrapunând “ceasului unei
mari confuzii”, bazat pe “mijloace de exprimare inedite ºi atât”,
convingerea fertilã în consecinþe pozitive cã “existã o permanenþã
cãreia artistul se adreseazã ºi aceastã permanenþã existã încã”,
încheind sentenþios: “Originalitatea cu orice preþ aparþine spiritului
speculativ al mediocritãþii”.
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Pânã la vârsta semicentenarã, urmând exemplul veneratului
sãu dascãl de la Academia de Artã din Iaºi, Nicolae Tonitza, în
preajma cãruia timp de patru ani (1934-1938) ºi-a consolidat
opþiunile în respectul nestrãmutat pentru valorile consacrate,
instituite în patrimoniul muzeal, desãvârºise compoziþii cu forme
riguros articulate ºi sobrietãþi de game fin modulate tonal
(Întoarcerea de la sapã ºi Cina – 1942, Jucãtorii de ºah – 1948,
Odihnã la câmp – 1954), alãturi de portrete acuzând volumetrii
ferm monumentalizate ºi tulburãtoare vibraþii lãuntrice (M.
Sadoveanu ºi Lucia Sturdza-Bulandra – 1953, Autoportretul,
acum în galeria ieºeanã – 1955, suita chipurilor de þãrani cu feþe
adânc matizate de confruntãrile cu asprimile gliei, 1950-1956).
Stilistic se simþeau în preþiozitãþile acordurile cromatice sugestii fin
decantate din paleta maeºtrilor spanioli (Velasquez, Zurbaran,
Murillo) ºi italieni (Caravaggio, Tizian, Veronese), asociate într-o
pregnantã viziune personalã prin “încrederea acordatã realitãþii”,
ca semn al “recuceririi valorilor esenþiale”, cum sugestiv se
exprima ºi acad. Tudor Vianu în prefaþa unui prim album “Baba”
(1964), declarându-l edificator: “un pictor al omului”.

Cum România anilor ‘60-’80 înregistra acute anomalii în toate
compartimentele vieþii imediate, Corneliu Baba s-a dorit ºi a
devenit un veridic cronicar al timpului sãu, ipostaziindu-i cu un
cuceritor sentiment fratern duioºiile, puritãþile, în ciclul
Maternitãþilor ºi al gingaºelor întruchipãri de suavitate juvenilã,
dar ºi durerile, neliniºtile, în variantele Omului cu lingura sau în
grimasele pline de incert ale Concetãþenilor va stigmatiza
halucinaþiile devastatoare ale Regelui nebun, cu evidentã trimitere
metaforicã, pentru ca în incitantul ciclu al Autoportretelor (peste
50) sã se înfãþiºeze deschis, fãrã menajamente, cu fizionomii
bântuite de angoasele unor dureroase evidenþe ºi descãtuºãri.
Chiar ºi atunci când pretextul inspirativ îi furniza subiecte iscate
din amintiri ºi trãiri în vecinãtatea unor fastuoase mãrturii de
civilizaþie perenã (extrase din climatul veneþian sau spaniol, Toledo
îndeosebi) evitã nota de pitoresc ºi efemer, pãstrându-se în sfera
restituirilor de fabulos atemporal, reflex al aceloraºi grave, amare
neliniºti ºi incertitudini, insinuând stranii spaþializãri de mister
nocturn, cu insolite stingeri ºi iluminãri.

Teribilul cataclism din 4 martie 1977 (acel devastator cutremur
puternic resimþit în capitalã) avea sã potenþeze pânã în pragul
marilor disperãri amprentele existenþialului curent. Curând dupã
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eveniment suprafaþa picturalã avea sã înregistreze paroxistice
turmentãri ale materiei, sugestiv echivalent plastic al
devoratoarelor intonaþii de spaime obsesive, proiectând în
conºtiinþa vremii o umanitate descumpãnitã, zbãtându-se într-un
haos invadator, aluzie la un iminent tragic final, cu efect de
copleºitoare apocalipsã: cu multiple variante pe tema Golgotei,
Spaimelor, Pieta. Se concretizeazã în aceste tempestuoase
spiritualizãri ale argumentului cromatic – cu intensificãri ale
tragicului tipic celor mai acute exteriorizãri expresioniste – strigãtul
solidar al unui mare artist care, invocând consecinþele stãrilor sau
pornirilor absurde, vizeazã ca doleanþã în subconºtient o posibilã
asanare a rãului când devii conºtient de nefasta sa recrudescenþã.

Memorabil ºi pilduitor, maestrul Corneliu Baba s-a pãstrat
consecvent în perimetrul limbajului creativ specific, înalt academic,
fãrã a neglija sau diminua nici un moment aspecte legate de ºtiinþa
compoziþionalã ºi adecvarea cromaticã, de finalitatea esteticã ºi
rezonanþa spiritualã. Dacã în prima jumãtate a vieþii factura
soluþiilor formale înregistra transpuneri fixate pe portativul unor
îndelungi ºi subtile nuanþãri, în prelungirea unui realism suis-
generis, în ultimele decenii (prelungindu-ºi existenþa pânã dincolo
de pragul vârstei de nonagenar, în 1997), pensulaþiile îºi
acutizeazã timbrul, devenind tensionat-eruptive, de o
contemporaneitate similarã celor mai tranºante probe ale neo-
existenþialismului. De aceea a ºi fost corect receptat ºi preþuit, atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate, prin itinerarea unor impresionante
sinteze expoziþionale, prestigioase instituþii academice integrându-
i numele în venerata lor structurã. Demn de menþionat devine ºi
faptul cã a fost primit princiar ºi a expus în mari galerii ºi muzee de
artã ale lumii (Dresda, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Sofia,
Moscova, Sankt-Petersburg, New York º.a.), semn de binemeritat
omagiu adus universalitãþii unui referenþial travaliu creativ,
desãvârºit cu vocaþie, exigenþã ºi patos, în sol românesc.
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Mircea MOÞ

AVATARII DIN SPAÞIUL LIMBAJULUI

Cel de-al treilea volum al lui Eugen Axinte, Avatarii din Casa
Cuvântului apãrut la Editura Orator, ca ºi volumele anterioare de
altfel (Cavalerul de frig ºi Cântecul harfistului) întãreºte
convingerea cã la fostul echinoxist al anilor ‘80 poezia se naºte din
nevoia, creatoare în ultimã instanþã, a unei replici date fãrã
îndoialã experienþelor lirice majore, vizând în mod special condiþia
poemului generat de o anumitã gândire, miticã în special. În acest
caz, numele unor Eminescu ºi Blaga  se cuvin a fi amintite în
legãturã cu poezia lui Eugen Axinte, nu atât ca modele tiranice, cât
mai ales ca niºte repere autentice faþã de care poetul nu se
distanþeazã ironic ºi demitizator, câtã vreme în fondul poeziei sale
se simte nevoia dialogului cu aceste modele motivând organic
propria-i creaþie. Format în spiritul unui anumit tip de poezie, faþã
de care el are o atitudine de respect dus pânã la evlavie, Eugen
Axinte îºi asumã conºtient ceea ce decurge din aceastã atitudine:
refuzând de-a dreptul agresiv trivialul ºi spaþiul cotidianului, în
general ocolind un discurs programatic prozaic, care îi repugnã ºi
pe care nu-l poate converti în substanþã autenticã, poetul rãmâne
un solitar sub zodii post moderniste, riscând sã nu fie receptat pe
mãsura autenticului sãu talent. Nu dorim sã se înþeleagã cumva de
aici cã poetul se rezumã sã re-scrie un anumit gen de poezie.
Dacã aceasta existã cu adevãrat, drama poetului Eugen Axinte
este de a-ºi scrie în fond propria “istorie”, trãind, vrând nevrând, în
umbra celei deja scrise. El scrie poezia cu sentimentul unui
întemeietor, ceea ce-l îndeptãþeºte sã fie în permanenþã grav,
convins fiind cã gestul sãu, departe de a fi un joc al poeziei, se
înscrie cât se poate de firesc în seria gesturilor paradigmatice. Nu
este mai puþin adevãrat cã frumuseþea acestei poezii (ºi
modernitatea ei) este asiguratã de o dublã perspectivã de care
poetul este pe deplin conºtient: scriindu-ºi poezia, el o descrie în
acelaºi timp, “artificialitate” pe care ºi-o permite de altfel un poet
refuzând tot ceea ce poate fi suspectat cã ar fi strãin poeticului.

În spiritul replicii creatoare date modelului, practicii scrisului
consumat în prezentul profan îi corespunde un timp auroral, al
începuturilor, totul însã sub semnul avatarilor din spaþiul generos al
cuvântului. Fiindcã la Eugen Axinte atitudinile, grave, nu lipsite de



49

un anumit ceremonial, se manifestã exclusiv în spaþiul limbajului,
contând ca realitate a cuvântului: “La ora când acest poem îl scrii
/ trãieºti aivea-n lumi trecute-n vaier / sã afli cum ideea ta renaºte.
/ Ascultã cum orbecãieºte-n noaptea / aceeaºi numai de-al tãu
cântec plinã / un dor nestins – întreagã – asemãnare aceleia / ce
este însãºi tremurarea vieþii / pentru luntraºul care te-nsoþeºte. /
Ca-n viziunea unui vechi paing rãsari / din maluri de pustiu, pe-un
muºuroi de vremuri / ºi-n legãnarea-i, pe plãpândul fir, se pare / a
fi chiar tãrâmul regãsirii tale ” (Poezia)

Perspectiva conturatã de aceastã sugestivã ars poetica este
accentuatã într-o altã poezie, totul sub semnul ideii cã la Eugen
Axinte scrisul nu poate exclude o ceremonie aproape ritualicã,
structurându-l vizibil. Iatã un fragment din poemul Pe-un picior de
plai: “Rupt din soare chip / mândru de voinic / ochii, jar de stele /
pletele, inele / de – din – curcubeie / am zidit cu ele / sfânta mea
Mãicuþã, / cântecele tale.“

Eugen Axinte se încãpãþâneazã sã creadã cã poezia este (ºi) o
aducere aminte, condiþia însãºi a amintirii, tulburând realul ºi
trãdându-l în favoarea imaginarului, accentueazã pe deplin
convingãtor dimensiunile majore ale creaþiei.

Poetica lui Eugen Axinte supraliciteazã de altfel aducerile
aminte, contând la el mai puþin sau aproape deloc realitatea
imediatã, rezultatul fiind un text al cãrui farmec þine de
surprinderea ipostazelor fiinþei, transcrise într-un limbaj marcat
vizibil de convenþia poeticã romanticã: “Cornul vrãjit ce-l purtãm la
vânãtoarea de nori / ori tainiþa nopþilor ce-mi învãpãiau gleznele /
mã altoiau pe trupul încrederii / pâlcuri de stele-mi înnoptau pe
pleoapã / fãgãduindu-mi primãveri / suav tãlmãcite în matricea
mea fericitã / vârstele se încrustau în neodihna lãuntrului / colcãind
spre ostrovul viselor / peste care zburam ca o pasãre vrãjitã de
cânturi / eram fericit sã deºtept amurgul/ “. Intitulatã deloc
întâmplãtor Renaturarea pulberilor, poezia din care am reprodus
versurile rãmâne emblematicã pentru un demers poetic având
orgoliul de a „renatura”, de a întemeia – în spaþiul limbajului – tot
ceea ce stã sub semnul inconsistenþei.

Toate cele menþionate pânã aici conduc spre ideea cã poezia lui
Eugen Axinte nu se poate aborda fãcând abstracþie de
solemnitatea rostirii ºi de spectacolul de înaltã calitate al
cuvântului, pe care poetul îl regizeazã atent pentru a asigura
efectele de bunã calitate transcrise într-o caligrafie elegantã. Totul
lasã impresia cã poetul oficiazã grav, tonalitãþile având un fior
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profund ºi autentic, ºocante probabil în contextul unui anumit
model poetic: “Ci vino, îþi zic, sã dãm ascultare / luminii ce fulgerã-
n leagãn, izvoare / desferecate de hronice verzi… / De fi-vor sã
cânte-n vitralii eonii / mai sta-vom, în veghe, la rune devoþi / ºi fi-
vor sã predice-n ºoapte / înaltele, panteice ruguri / amnistii stelare”
(Osmoze). Cu atât mai mult cu cât poemul rãmâne pentru Eugen
Axinte garanþia recuperãrii obârºiilor, iar dramatismul actului poetic
este declanºat de conºtiinþa cã, de fapt, cuvântul, întemeierea ºi
creaþia în general sunt pândite de neantul pe care doar poeticul îl
poate þine într-un sever echilibru: “Precum ghilotina peste altarele
raþiunii / cautã-n sinea cuvântului haosul / cautã-n tine cenuºa
neantului… / Ascultã! El cautã imaginea ta / sã-ºi facã eternitate,
precum piatra rostire ” (Cãrãri cãtre casa cuvântului). Credincios
“lirei”, refuzând orice ispitire sub zodia postmodernistã, Eugen
Axinte nu poate “paria” în fond decât pe “calea prea curatã a
poeziei”, pe care nu ºi-o poate închipui decât în condiþia ei idealã,
consacratã de scrisul marilor poeþi. Aceasta nu înseamnã însã cã
poetul rãmâne nostalgicul unor modele ºi al unor experienþe
consumate. Gestul sãu este al unui modern prin excelenþã,
conºtient înainte de toate de faptul cã poezia rãmâne un spectacol
al cuvintelor pe care, poetul îl declanºeazã aruncând în joc un
patos al rostirii bine structurat (ºi, pânã la un punct, bine studiat) al
cãrui firesc nu este deloc tulburat de sunete ce par deja auzite:
“Cãci, iatã înveºmântaþi în luminile somnului / fi-vom de-o ºoaptã
jertfiþi / întru cântec… / Cu-acestea rodi-vom… / ªi sta-vor / sã
tânguie-n pulberi / piatra ºi lacrima” (Cavalerul de Frig prezintã
blazonul ºi paladiile Casei Cuvântului).

Adãpostitã de o casã a cuvântului simbolicã, experienþa poeticã
a lui Eugen Axinte, mizând pe gravitatea cu care îºi oferã propriile
semne mitice, neexcluzând rafinamentul unui joc superior ºi
livrescul bine temperat, se consumã creator în spaþiul limbajului
sub semnul modelator al culturalului.
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SOLO JUSTER (ISRAEL)

PESTE APE

nu m-au rãsfãþat exegeþii
banii nici ei nu m-au iubit
la o sutã-ntotdeauna 
mi-a lipsit un cent ori doi

nici marea nu e mare

când ºed pe roca-naltã
îmi trec privirea 
peste apa ºuie
þintind departe
la lumea care nu e 

RUªINE 
1, 6 milioane

caut un loc
sã mã ascund
de ochii celui
care întinde mâna

de paºii rãtãciþi

pe strãzile
zgomotoase
a flãmânzilor
din marile oraºe

caut un loc
sã mã ascund
de ruºine
de ochii celui
care cerºeºte

RESTRIªTE

în aceste zile
când vântul bate
de unde nu te aºtepþi

când faptele
se încâlcesc fãrã noimã
în derivã

marea e asemenea cerului
fãrã nicio cutã

dar cãpitanul
ºi-a pierdut
busola
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Yvonne GOGA:

UN INOVATOR MODEST

Oricât ar pãrea de
tradiþionalist ºi de lipsit de furia
inovaþiei, deºi scrie într-un context
al dezlãnþuirii spiritului de
avangardã, François Mauriac
construieºte un roman din retuºuri
abia perceptibile, aduse formulei
romaneºti realist-clasice. Terenul
pe care îl câºtigã personajul, în
structura narativã, face sã scadã
treptat rolul tramei ºi al intrigii.
Romancierii de la începutul
secolului al XX-lea ºi-au obiºnuit,
de altfel, cititorii sã nu mai caute
subiectul cu orice chip. Pentru
Proust ca ºi pentru Gide, materia
romanescã se constituie din propria experienþã de viaþã transformatã,
prin procesul sublimãrii artistice, în experienþã general-umanã.
Mauriac, asemeni lui Cocteau, înþelege sã diminueze rolul subiectului
ºi al intrigii romaneºti prin banalizarea acestora. Subiectul devine
nesemnificativ prin repetarea lui de la un roman la altul, conform
aceluiaºi model: familia burghezã de provincie, din sudul Franþei,
spaþiul originar al scriitorului, surprinsã în diferite momente ale vieþii
sale, deloc spectaculare. Reluarea subiectului în texte diferite atrage
dupã sine bagatelizarea intrigii care are astfel un rol tot mai puþin
important în structura narativã, rãmânându-i doar sã susþinã, fãrã prea
multã fermitate, demersul psihologic. Analizei psihologice îi
încredinþeazã, de fapt, Mauriac întreaga þesãturã discursivã a
romanelor sale. In spiritul unei lungi tradiþii a romanului psihologic,
scriitorul îºi realizeazã investigaþia cu ajutorul amintirii. Asemeni lui
Proust, Mauriac îºi construieºte materia romanescã pe suportul unei
amintiri ce conþine în depozitul ei efectele unei senzaþii încercate
cândva, în trecut. Dar amintirea mauriacianã nu este trezitã de o
senzaþie fortuitã, nu se naºte din întâmplare ca la Proust. Mauriac
cautã amintirea ºi o exploreazã astfel, încât sã gãseascã parfumurile
de odinioarã. Prin reactualizarea trãirilor trecute, amintirea devine o
unitate vie ce contribuie la reconstruirea fidelã a unui univers care este
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astfel smuls uitãrii. Cãci, dupã Mauriac, nimic nu poate fi mai umilitor
pentru fiinþa umanã decât uitarea. Memoria mereu împrospãtatã,
susþine romancierul în Le Mystère Frontenac, este condiþia demnitãþii
umane. Memoria trebuie mereu reconstruitã, purificatã de petele
uitãrii, pentru a deveni capabilã sã dea un sens vieþii ºi supravieþuirii.
În concepþia mauriacianã, funcþia artei este tocmai aceea de a pãstra
integritatea memoriei în sprijinul afirmãrii demnitãþii umane. În acest
scop aluzii prospective iau naºtere în sânul retrospecþiilor. Trecutul ºi
viitorul fuzioneazã în timpul narativ, asigurându-i acestuia o curgere
fãrã hiatusuri. Sub influenþa amintirii, evenimentul se contopeºte cu
textura romanului, rãmânând un simplu ecou al vieþii interioare. Din
nou, inovaþia mauriacianã ar putea trece neobservatã. Curgerea fãrã
opinteli a timpului narativ are rolul de a învãlui evenimentul, deoarece
romancierul nu vrea sã-l impunã cu orice chip cititorului. Mauriac îºi
cunoaºte menirea de scriitor modern ce nu trebuie sã intervinã în
deciziile celui care îi recepteazã arta, impunându-i evenimente ºi
sensuri. Acestea trebuie sã fie impuse de calitatea discursului, atenþia
scriitorului fiind, prin urmare, îndreptatã înspre realizarea meseriei de
scriitor. Fãrã a face paradã de conºtientizarea actului scriitoricesc,
Mauriac-scriitorul se lasã dublat de personalitatea criticului care
vegheazã asupra modului în care cel dintâi îºi îndeplineºte menirea.
Iar cel dintâi cautã sã-ºi disimuleze inovaþiile, cedând perspectiva
narativã protagoniºtilor sãi.

Simplificat la maximum, din punctul de vedere al structurii,
romanul lui Mauriac se constituie cel mai adesea în jurul unui personaj
principal ce îºi exprimã punctul de vedere asupra lumii. Personajul
mauriacian se bucurã de o independenþã absolutã în raport cu autorul
ºi se miºcã singur în propriu-i destin, la fel ca personajele gidiene.
Perspectiva narativã astfel constituitã nu clãdeºte o lume în miºcare,
nu asistã la evoluþii spectaculare. De cele mai multe ori, sfârºitul unui
roman înseamnã întoarcerea la situaþia de început. Acest lucru nu
vrea sã însemne cã romanele lui Mauriac ar avea o structurã circularã,
asemãnãtoare romanului À la recherche du temps perdu. Finalul
romanului nu întâlneºte punctul de plecare în urma unui parcurs
distinct ºi a unor evoluþii. Sfârºitul se aflã în acelaºi grad zero ca ºi
începutul, atenþia autorului fiind îndreptatã exclusiv înspre motivarea
psihologicã a protagonistului ºi nu înspre desfãºurarea evenimentelor.
Motivaþia psihologicã este astfel cuprinsã între douã limite textuale
care se aseamãnã. Ceea ce propune Mauriac este o structurã
romanescã care dovedeºte cã în roman nu trebuie sã se întâmple
nimic deosebit, iar, dacã se întâmplã ceva, acel ceva este obiºnuitul
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care uniformizeazã evenimentele vieþii astfel, încât orice sfârºit de
povestire seamãnã foarte bine cu începutul ei. Inceputul romanului
Genitrix, de pildã, prezintã protagoniºtii prinºi într-o singurã relaþie
posibilã, legãtura strânsã dintre mamã ºi fiu. Textura romanescã
demonstreazã cã orice eveniment exterior este neputincios în faþa
cuplului format de aceºtia. Cãsãtoria lui Fernand Cazenave, apoi
moartea soþiei ºi regretul din sufletul lui, conflictele dintre mamã ºi fiu,
pricinuite de gelozia mamei, iar mai apoi moartea mamei nu schimbã,
de fapt, nimic. La sfârºitul romanului, Fernand se aflã în unica situaþie
posibilã: aceea de fiu. Disperarea lui este pricinuitã de pierderea
mamei ºi nicidecum de cea a soþiei. Mama ºi fiul devin din nou
nedespãrþiþi în amintirea fiului. Relaþia prezentatã la începutul
romanului se reinstaleazã nealteratã, astfel încât povestirea revine la
punctul sãu de plecare.

O astfel de structurã romanescã nu este întâmplãtoare,
deoarece lasã loc, cum s-a vãzut, psihologicului. Dar la Mauriac nu
este vorba despre o analizã psihologicã, nãscutã dintr-o omniscienþã
auctorialã, ci despre o psihologie care se dezvãluie din propriile
atitudini ale protagonistului ºi din viziunea sa asupra lumii ºi a vieþii.

In structura romanelor sale, Mauriac introduce deseori un
epilog care se deosebeºte net de forma sa tradiþionalã. Scriitorul nu
prezintã la sfârºitul romanelor un text care sã rezume fapte sau scene
care sã expunã fapte posterioare, menite sã completeze cele deja
expuse. La Mauriac, epilogul ia forma unei concluzii a investigaþiei
psihologice, fie introduse în textul romanesc, fie expuse printr-un alt
gen de discurs. În Le Sagouin sau în Le Noeud de Vipères, epilogul
ia forma unui schimb de scrisori între membrii familiei asupra
protagonistului principal defunct. Cel mai adesea însã epilogul nu este
detaºat de textul din finalul romanului. Dar, deºi este bine disimulat, nu
fuzioneazã cu povestirea, pentru cã nu se situeazã în acelaºi timp
narativ, ci într-un timp retrospectiv ce prezintã personajul dintr-o altã
perspectivã decât cea subiectivã a personajului însuºi. În acest caz,
epilogul nu mai este plasat obligatoriu la sfârºitul povestirii, cum se
obiºnuieºte în tradiþia genului. În Fin de la Nuit el îºi aflã locul înainte
de finalul romanului, amintind destinele familiei Desqueyroux, al Mariei
þi al lui Georges Filhot, ca þi cum Thérèse, înca în viaþã, n-ar mai fi fost
printre ei.

Aceastã structurã a epilogului este o inovaþie adusã formulei
romanului psihologic. Epilogul din Fin de la Nuit, de pildã, explicã mult
mai sugestiv, poziþia pe care o ocupã protagonista în familie ºi, prin
aceasta, limitarea psihologiei în familia burghezã provincialã, decât o
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analizã psihologicã laborioasã riscând sã devinã plictisitoare ca în
romanele realiste de la sfârºitul secolului al XIX.-lea De altfel, epilogul
este singura secvenþã textualã prezentã în romanul lui Mauriac, prin
care se face simþitã instanþa auctorialã. Este, de fapt, o perspectivã
narativã ce vine în completarea celei reprezentate de punctul de
vedere subiectiv al protagonistului care organizeazã discursul
romanesc mauriacian. Acest punct de vedere neutru, aflat spre
capãtul textului, impus de însãºi structura romanului psihologic
mauriacian, explicã coincidenþa dintre sfârºit ºi început ºi aduce un
surplus de luminã asupra raportului dintre eu ºi lume. Sufocarea eului
într-o lume supusã conformismului, înãbuºirea oricãror tendinþe de
afirmare a libertãþii individuale motiveazã o structurã romanescã în
care evenimentul nu mai are nici o semnificaþie ºi în care psihologicul,
materia de bazã, trebuie sã îºi caute surse de împrospãtare.

Calitatea discursului situeazã, în schimb, romanul mauriacian
în categoria poeticului ºi nu printr-o desãvârºire a imaginii, cãci
romanul mauriacian nu este un roman de imagine, asemeni romanului
proustian sau romanului de evaziune, ci prin noua perspectivã asupra
raportului dintre naraþiune ºi descriere. În romanul realist clasic
descrierea este subordonatã naraþiunii. În accepþiunea lui Mauriac
însã nu mai poate fi vorba de un raport de subordonare, cele douã
modalitãþi discursive putând prelua, fiecare pe rând, funcþiile celeilalte.
Descriptivul poate înlocui narativul, dupã cum narativul poate înlocui
descriptivul. Datoritã acestui procedeu, atmosfera romanelor primeºte
acea notã specific mauriacianã care este unitatea indisolubilã dintre
peisajul landelor ºi peisajul psihologic.

Structura romanescã simplificatã, arta epilogului, noua
perspectivã asupra modalitãþilor discursive constituie inovaþiile
discrete ale unui romancier rafinat care se ascunde cu modestie în
spatele unui aparent tradiþionalism.
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Hanna BOTA

VIAÞA CA O PREMIERÃ 
JUCATÃ PÂNÃ LA CAPÃT

septembrie 2006, Moscova - in memoriam

uºile s-au închis
cum o fi strigãtul celor morþi?
s-au stins luminile
sala aplaudã
toþi actorii au rãmas pe scenã

afarã sirena pompierilor
sirena ambulanþelor
fum gros
flãcãri senzual se întind
afarã mulþi gurã cascã
afarã

cum o fi succesul celui mort?
scena e-n nouã luminã
sala aplaudã
nouã luminã e focul morþii

cât de veridicã premiera aceasta spune
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femeia cu binoclu
sala se ridicã în picioare
mai adevãratã decât viaþa spune bãrbatul
mai adevãratã decât moartea îngânã femeia
sala aplaudã frenetic
pânã la capãt  

noiembrie 2006

nu mai existã soare
nu mai existã stele

ploaia a umplut strãzile
drumurile înfundate 
opresc goana cãlãreþilor 
spre Strasbourg

ploaia a umplut luminile
din prize curge ºiroi
ecranele calculatoarelor s-au umezit
au ºters nume noi nume vechi

ploaia a umplut ochii 
privirile nu mai cautã zarea
e toamnã de noi
nepregãtiþi atârnãm

atârnãm 
firele tot mai subþiri ce ne þin
sunt arse în noi scumpiri
apoi cãdem în gol

negrul se luptã cu negrul
negrul curãþã negrul 
politic
nu mai cãdem

gol

(din COLECÞIA UN ALTFEL DE JURNAL)
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Vistian GOIA

POEZIA FLORALÃ ROMÂNEASCÃ (II)

TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967) rãmâne acelaºi mare poet ºi în
“bijuteriile” scrise în primul rând pentru Miþura ºi Baruþu, însã
accesibile ºi celorlalþi de-o seamã cu ei. Universul imaginat este unul
liliputan, cu vietãþi “microscopice” printre care sunt presãrate florile
familiare “grãdinarului”, univers tocmai pe placul copiilor care
inventeazã jocuri [14] pentru a construi ei înºiºi un paradis
miniaturizat, distinct de cel real al adulþilor, pe care vor sã-l
stãpâneascã numai ei, pentru cã aici au totalã libertate ºi scapã,
mãcar pe timpul jocului, de tutela maturilor. În acest sens, “Cântec de
adormit Miþura când era micã” este un rãspuns la dorinþa amintitã a
copiilor: “Doamne, fã-i bordei în soare,/ Într-un colþ de þarã veche,/ Nu
mai nalt decât o floare/ ªi îngust cât o ureche…”

Cu aceeaºi meticulozitate sunt descrise vietãþile din “Prisaca” lui
Arghezi, unde sunt surprinse caracteristicile fiecãreia, fixând în
memoria copiilor înfãþiºarea acestora, cum se vede în poezii precum
“Fetica”, “Stupul lor”, “Tâlharul pedepsit”, “Zdreanþã” º.a.

Universul acesta, al “boabei ºi al fãrâmei”, populat cu mici
vieþuitoare, buruieni ºi flori, capãtã un caracter ludic prin felul pitoresc
cum este animat de pana poetului, care-i invitã pe copii, prin
exemplul sãu, sã se bucure de jocurile copilãriei: “Fã-te suflete, copil/
ªi strecoarã-te tiptil/ Prin porumb cu moþ ºi ciucuri,/ Ca sã poþi sã te
mai bucuri”. Cu alte cuvinte, eul liric e predispus sã se “copilãreascã”,
pentru a fi înþeles ºi a fi pe placul celor mici. Expresia “a se copilãri”
a fost explicatã de Ion Pop. Pentru el, “copilãrirea este fãrã îndoialã
ºi regãsire a inocenþei infantile, a euforiei ºi visãrii, ieºire de sub
grava ºi importanta mascã a seriosului cotidian ce refuzã miracolul”.
[15] În poezia lui Arghezi aflãm deopotrivã “plãcerea jocului ºi fiorul
participãrii la Absolut: jucându-se, sufletul copilului descoperã
mãreþia creaþiei, urmele în ea, ale Creatorului,  - dar ºi învaþã, la
rându-i, sã construiascã o lume”. [16]

Florile apar cu funcþii diferite ºi în poezii din volume editate la
distanþã în timp unele de altele: “Cuvinte potrivite” (1927); “Versuri de
searã”(1935); “Una sutã una poeme” (1947); “Prisaca” (1954) ºi
“Frunze” (1961). E un semn cã florile i-au atras atenþia, firesc, pe tot
parcursul vieþii, fãrã sã le încorporeze într-un singur volum, cum au
procedat unii dintre simboliºtii noºtri. Aºadar, T.Arghezi nu a scris
deliberat o poezie floralã, “florile lirice” au fost generate de o stare
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sufleteascã spontanã, de o priveliºte deosebitã, de frumuseþea unui
anotimp etc În mai multe creaþii, poetul se considerã “domnul
grãdinar”, “grãdinarul ierburilor scunde”, e mândru de grãdina sa
precum un voevod, stãpân pe domeniul sãu, care-i încântã ochii ºi
registrul afectiv.

Florile sunt imaginate la mici dimensiuni, fie pentru cã aºa se aflã
în naturã, fie pentru a se integra în acel univers mãrunt în care se
miºcã vieþuitoarele. Metafora ºi personificarea le evidenþiazã portretul
miniatural: “Fetele, albinele/ Au furat sulfinele,/ Þãrâna de soare/ De
pe flori uºoare,/ Pulberea de lunã,/ De pe mãtrãgunã”. (Miere ºi
cearã). În poezia “Confidenþã”, eul liric vede în “floarea deschisã”
niºte “cãutãri sfioase de copii”. De aceea o îndeamnã pe una din flori
sã-ºi dezvãluie frumuseþea:

Mãrturiseºte-þi, puicã micºunea,
ªoapta ce-o þii pe buzele matale
ªi lasã-þi sufletul de catifea
Sã-ºi scoatã tot oftatul din petale.
Se observã ochiul “copilãrit” al poetului, care reduce lumea florilor

la dimensiunile universului miniaturizator, de miºcare gratuitã a
imaginaþiei. Este un univers vãzut ca joc, unde “zeul-copil” descoperã
în naturã jocul plantelor ºi al vieþuitoarelor, iar poetul se “joacã” prin
transformãri ºi substituiri. [17]

Aflãm aici ºi în alte poezii acel apetit pentru inocenþã ºi gingãºie,
prospeþime ºi delicateþe pe care numai T.Arghezi le poate concentra
în cuvinte aºa de puþine dar care simbolizeazã atât de bine
frumuseþea florilor. În poezia întitulatã “Mireasa”, grãdinarul apeleazã
la busuioc, mãceºi, pelin ºi romaniþã pentru a-i reliefa farmecul unic
în postura în care se aflã.

O capodoperã în felul ei este poezia “Mã uit la flori”, care ne
aminteºte, pe de-o parte, de cãutarea divinitãþii din “Psalmii” poetului,
pe de alta, de viziunea panteisticã a vieþii în faþa naturii mute.
Obsedat de prezenþa acesteia pretutindeni, dar fãrã a prinde contur
(concret) niciunde, eul liric le întreabã retoric pe florile din preajma sa:

Mã uit la flori, mã uit la stele:
Eºti chinul dulce al tristeþii mele. […]
Mã plec la trandafiri ºi le miros
Bobocii din tulpinile de jos. […]
Fuseºi în toate ºi te-ai dat în lãturi.
Încerc sulfina: tu trecuºi alãturi.
Întreb plãpândele verbine.
Ele rãspund cã ºtie patlagina mai bine.
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Aceastã cãutare seamãnã cu jocul “de-a v-aþi ascunselea”,
sfârºind cu versurile:    Cu jurãmântul morþii, cel fãrã iertãciune,

Toate îl ºtiu pe Domnul: nici una nu mi-l spune.
Adeseori florile (izma-creaþã, sulfina, verbina) sunt partenerele de

“joacã” ale albinelor. (Iscoada)
În sfârºit, de puþine ori modernul Arghezi acceptã ipostaza

romanticului care viseazã privind natura floralã încântãtoare care-l
înconjoarã ºi pe care o descrie ca pe un nou paradis, unde fiinþa
umanã e fericitã ca în momentele deosebite ale vieþii omului. În acest
sens, prima strofã din poezia “De ce-aº fi trist?” este ilustrativã:

De ce-aº fi trist, cã toamna târzie mi-e frumoasã?
Pridvoarele-mi sunt coºuri cu flori, ca de mireasã.
Fereastra-mi este plinã
De iederi împletite cu vine de glicinã.
Beteala ºi-o desface la mine ºi mi-o lasã,
Când soarele rãmâne sã-l gãzduiesc în casã.
O prospeþime nouã surâde ºi învie
Ca de botez, de nuntã ºi ca de feciorie
În ipostaza de autoare a poeziilor scrise anume pentru copii, ANA

BLANDIANA (n.1942) a fost numitã de un critic literar o altã “Alice în
þara minunilor”, dovedind tot atâta fantezie ca Lewis Carrol, dar
lipsindu-i “umorul sarcastic” al scriitorului britanic.

Cele mai citite ºi apreciate de copii (precum ºi de unii maturi) sunt
poeziile din volumele: “Întâmplãri din grãdina mea” (1980), “Alte
întâmplãri din grãdina mea” (1983) ºi “Întâmplãri de pe strada mea”
(1988), toate apãrute la editura “Ion Creangã” ºi ilustrate bogat ºi
inspirat de Doina Botez.

În poezia de aceastã facturã, autoarea îºi retrãieºte copilãria cu
sentimentele ºi reveriile acestei vârste, dar ºi cu intenþia declaratã de
a-i antrena în acest “joc” pe micii cititori. Aflaþi la vârsta fragedã a
multor întrebãri ºi a dorinþei de a fi altfel de cum sunt, copiii Anei
Blandiana devin imaginativi, fãcând pasul din lumea realã în cea
ficþionalã, de basm, unde se simt mai fericiþi, atribuindu-ºi calitãþi pe
care numai eroii de aici le pot avea. Astfel trãiesc fericirea la vârsta
primei copilãrii deopotrivã eul liric ºi eroina din poezia “Minune”. Ea
este stãpânitã de plinãtatea sentimentului de “fericire” pe care-l
parcurge frenetic, simte cã devine frumoasã, iar aceastã frumuseþe
este asemãnatã, în percepþia ei naivã, cu frumuseþea florilor:

Uneori, când sunt fericitã într-adevãr,
Simt (sau poate numai mi se pare)
Cum, în vârful fiecãrui fir de pãr,
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Îmi creºte câte o floare,
ªi ºtiu cã sunt grozav de frumoasã
Cu podoaba aceea împãrãteascã… [18]
Capodopera poeziei pentru copii a Anei Blandiana este creaþia

întitulatã “Oare cum or fi florile”. Poeta mizeazã aici pe curiozitãþile
naive ale copiilor, pe “pudicitatea” acestora. Se ºtie cât protesteazã,
mai ales fetiþele, când sunt nevoite (la baie sau la mare) sã se arate
dezbrãcate ºi cu câtã curiozitate ºi timiditate îi privesc pe maturii aflaþi
în costumul lui Adam sau al Evei. Inspiratã, poeta le îndreaptã
curiozitatea spre flori, incitându-i cu întrebarea retoricã:

Oare cum or fi florile
Când nu se uitã nimeni la ele
ªi se dezbracã pe furiº
Pânã la piele? (vezi antologia)
Dintr-o anumitã perspectivã, se poate spune cã Ana Blandiana a

dorit sã arate copiilor “intimitatea” florilor, faþa ascunsã a acestora.
Însã amintita privire prin “gaura cheii din uºã” nu este decât un mijloc
de incitare, pentru cã procedeul acesta ingenios îi înlesneºte poetei
descrierea gãtelii colorate a florilor, adicã tocmai frumuseþea
multicolorã a acestora, arãtând copiilor îmbrãcãmintea lor de
perpetuã sãrbãtoare, aceea pe care copiii o cunosc privindu-le în
grãdinã sau în altã parte. Personificându-le ºi “dezbrãcându-le” de
hãinuþele obiºnuite, redate prin folosirea cu tact a diminutivelor, florile
au devenit astfel familiare, apropiate micilor cititori, care învaþã acum
sã le deosebeascã ºi sã le admire frumuseþea. Dezbrãcate de
petalele (hãinuþele) lor colorate ºi plãcut mirositoare, spre deosebire
de oameni, îºi pierd identitatea.

În general, “grãdina” liricã a scriitoarei este foarte bogatã ºi
variatã, un adevãrat “Paradis” al florilor. Copiii sunt chemaþi, prin joc
imaginativ, sã observe ºi sã înþeleagã modul cum rãsar, cum cresc,
ce culoare ºi ce gust ori miros au violetele ºi prunele, cãpºunile ºi
morcovii, strugurii ºi castraveþii, pepenii ºi pãtrunjeii etc (vezi poezia
“Jocuri”).

În creaþiile sale pentru copii, poeta simte mereu dorinþa de “a se
juca”, de a se copilãri precum T.Arghezi în “Prisaca” sa. Simte
plãcerea travestiului într-un “omuleþ”, care, împreunã cu cei de
seama lui, are plãcerea jocului ºi a cunoaºterii lumii florale (ºi
vegetale în general), lãrgindu-ºi astfel orizontul. Aceastã “defulare” a
omului matur prin libertãþile ºi îndeletnicirile copiilor este recunoscutã
deschis în “Cuvânt înainte” la volumul “Alte întâmplãri din grãdina
mea”:
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De fapt eu nu caut decât un loc
Unde-aº putea sã mã joc;
ªi pentru cã nu mã pot juca în cãrþile mari,
Mã ascund între coperte ºi abecedar
ªi mã joc cu litere ºi cuvinþele,
Cum vã jucaþi voi cu basmele în bucãþele… [19]
Aproape fiecare poet îºi are “grãdina” sufleteascã proprie, pe care

o cultivã ºi din care rãsar “flori lirice” reprezentative pentru trãirile
sale. Ele sunt  niºte “arteziene” coloristice ori muzicale, olfactive ori
sinestezice, surprinzãtoare prin simbolistica lor atât de bogatã ºi
variatã. Între melancolie ºi jubilaþie, poeziile florale exprimã o gamã
feluritã de sentimente ºi emoþii; de la starea de tristeþe la cea de
disperare, de la dorinþa de izolare amestecatã cu aceea de visare
pânã la veselia fãrã margini ºi cãderile în extaz, pe care le încearcã
eul liric plonjând în misterioasa lume floralã. Vom ilustra aceste
ipostaze prin câteva din poeziile grupului de la revista “Steaua”.

Iatã-l pe AE BACONSKY (1925-1977), “aristocrat manierat ºi rece,
spirit nordic, bântuit de melancolia unui artist de tip nervalian”, [20]
contemplând toamna ºi florile acestui anotimp.. Capodopera lui
floralã este “Imn cãtre florile toamnei”. Poezia are deopotrivã trãsãturi
de elegie ºi imn. Notele melancolice sunt preluate de la elegia
simboliºtilor iar exclamaþiile imnice sunt moºtenite de la romanticii
veacului al XIX-lea. Însã tonul elegiac nu exprimã durerea sau
disperarea specifice poeþilor simboliºti, ci plãcerea artistului de a se
lãsa cuprins de reverii, de clipele menite sã-i “adoarmã firea”, de acel
“sentiment nelãmurit”, pe care-l încearcã în preajma florilor. Prima
strofã îl reprezintã tocmai pe elegiacul spiritualizat, predispus la
meditaþie: “O, dalii, tufãnici ºi crizanteme/ Flori târzii, flori de toamnã/
[…] Un sentiment nelãmurit, mã tot îndeamnã/ Sã vã iubesc mai mult
decât pe toate.”.

Deºi semnele toamnei sunt evidente (frunze galbene, flori târzii,
ceaþa, ecoul turmelor care coboarã la câmpie, cocorii dispãrând în
zare) tristeþea nu-l copleºeºte pe eul liric, ci simte o “bucurie-n piept”
ºi “ceva drag, apropiat de suflet”. Aºadar florile toamnei nu-l
înnegureazã, nu-i înlãturã seninãtatea ºi sentimentul stenic, cum se
întâmplã la mulþi poeþi. Ultimele versuri din poezie sunt un elogiu al
frumuseþilor din naturã ºi din resorturile intime ale poetului:

Sã înfloreºti când totu-n jur se stinge,
Sã înfloreºti, sã te înalþi în orice vreme –
O, frumuseþe care-nvingi de-apururi,
O, dalii, tufãnici ºi crizanteme.
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Acelaºi “estet al melancoliei”, cum l-a numit Eugen Simion, este ºi
în poezia “Somnul crizantemelor”, în care se simte influenþa poeziei
lui Blaga. Somnul liniºtit al crizantemelor (în “dupã-amiaza de
toamnã”) îi creeazã acea stare profund extaticã ce-l determinã sã se
întrebe ce “sevã tainicã” se aflã în frunzele plantei. Apoi, aºa cum
“Pârâiaºul picurã pace ºi somn/ În sufletul acestor crizanteme”, la fel
pacea ºi somnul care “stãruie în flori” se strecoarã în sufletul poetului
care astfel îºi aflã tãmãduirea. Rolul macului din poezia lui Blaga este
transferat aici crizantemelor. Însã poetul Baconsky nu “filosofeazã”, ci
rãmâne doar acelaºi  sentimental melancolic, aflat la “marginea
grãdinii”, fãrã sã fie bântuit de idei metafizice. Dimpotrivã, “nostalgicul
aer” de sfârºit de septembrie îi menþine tonusul optimist, exprimat în
versul, “ªi totuºi toamna nu mã întristeazã”… De aceea e adevãratã
judecata conform cãreia poetul de la “Steaua” “deschide elegia spre
o meditaþie ce evitã de regulã marile concepte”. [21]

Meditaþie ºi reflexivitate aflãm în poezia “Salcâmi”, unde arborele
de câmpie îi evocã timpul ºi spaþiul copilãriei. Apelul la memoria
afectivã, stimulatã de florile de salcâm care i-au marcat copilãria, îl
determinã pe maturul de acum sã contureze un spaþiu ºi un timp
mirific care nu se mai întorc decât prin simbolul florii amintite:

Cãci sufletul copilului de-atunci
Adeseori învie-n mine –
Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe nãpãdite de albine
Asemãnãtor ca sensibilitate ºi predilecþie pentru florile toamnei

este AUREL GURGHIANU (1924-1987), afirmat tot în cercul
pasteliºtilor de la “Steaua”. Mai ponderat în efluviile sentimentale ºi
chiar în lexicul cu care-ºi exprimã emoþiile încercate în preajma
florilor, poetul a fost considerat de criticii literari “un tradiþionalist liniºtit
ºi bonom”. ªi el cautã liniºtea în florile toamnei, simþind cã miresmele
lor umplu spaþiile din jur, potolindu-i “setea” ºi “dorul” de gingãºie.
Sintagme poetice precum “parfumuri suave”, “duioºi trandafiri”,
“corolã de foc”, “dulcele zâmbet”, “caldele voci” creeazã o atmosferã
intimã, unde melancolia îi dominã registrul afectiv. Dacã Baconsky îºi
afla liniºtea în preajma crizantemelor, Aurel Gurghianu ºi-o gãseºte
în preajma trandafirilor, de care se desparte sentimental la sfârºitul lui
august, când le aduce un adevãrat omagiu în versuri cu caracter de
imn:

ªi mult ai dori sã opreºti clipa somptuoasei lor risipiri.
E destul o tulpinã s-atingi, e destul sã vorbeºti
Cu glas mai înalt, ºi simþi cã se duc
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Frumoasele prãzi ale toamnei ce vine,
ªi toate le-absoarbe – spre noi strãluciri.
Rãmas bun, duioºi trandafiri!
Dupã ce-aþi împurpurat înc-o datã pãmântul!

[Despãrþire de trandafiri]
Poeziile florale scrise de AUREL RÃU (n.193o) de-a lungul

timpului atestã efortul poetului de a se scutura de “mantaua” miticã a
poeziei lui Lucian Blaga, destul de des purtatã de confraþii “steliºti”
dinaintea sa, pentru a-ºi gãsi o voce proprie ºi un univers floral
inconfundabil.

În primele volume publicate (dupã debutul din 1953), mai stãruie
viu în memoria tânãrului nãscut în nordul Transilvaniei peisajul
montan, aspru ºi singuratic în sãlbãticia lui. Numai aºa se explicã
cele douã poezii: “Floarea de colþ” ºi :Florile de sub stânci”. Aici
poetul se simte solidar, în singurãtatea sa, cu aceste “Insule viorii pe
zãpezile albe/ Plutitoare primãveri prin iernile veºnice”. 

Versurile sunt scrise îngriji, într-o tehnicã a “notaþiei” decorative,
fãrã a uza de metafore emblematice. “Floarea de colþ”, situatã în
peisajul alpin, impresioneazã prin luminozitatea ºi tãcerea din jurul ei
ºi nicidecum prin colorit sau prin miresme: “În pacea severei lumini,/
În aspra tãcere din veacuri,/ Evocã ai ºesului crini/ ªi nuferii calmi de
pe lacuri”.

Dupã 1960, acelaºi sentiment al singurãtãþii îl determinã sã-ºi afle
calmul ºi identitatea printre “Flori de nufãr”. Acestea sunt receptate
metaforic, în culori vii, gãtite parcã de sãrbãtoare: cu “vestminte albe
în soare,/ incendiind în albastrã luminã/ apele galbene”. E o imagine
picturalã desprinsã parcã dintr-un tablou.

Nuferii au fost evocaþi de alþi poeþi dinaintea sa: V.Voiculescu,
Radu Gyr, Alice Cãlugãru º.a. Cu toþii au fost frapaþi de partea
nevãzutã a nuferilor, þintind sã-i dezlege misterul. Însã la nici unul nu
am aflat aceastã imagine frumoasã, chiar dacã în parte cu caracter
livresc, adicã nuferii vãzuþi drept “grãdini suspendate./ Ele uimesc,
ele rãmân ne-ntrecute numai acolo în singurãtate/ Ca iubitele, când
se ivesc în fereastrã/ la casa cu plop ºi verandã albastrã./ Ca poeþii
ce numai în þãrile lor/ impetuos îºi scriu cântãrile,/ impetuos þâºnesc,
se risipesc ºi mor”.

Aceastã asociere între destinul florilor ºi cel al poeþilor este o
constantã în poezia lui Aurel Rãu. O redescoperim în creaþia
“Comuniune” ( din vol. antologic “Versuri”, 1982). Este o poezie
modernã, cu “desfãºurare fastuos barocã” (dupã judecata lui Mircea
Iorgulescu), în care se observã dezordinea ritmurilor, o sintaxã
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nonconformistã, care dã cititorului sentimentul de uimire ºi nãucealã
prin intercalarea între elementele lumii florale a celor care genereazã
ºi susþin discursul liric. Fiind deopotrivã densã ºi modernã, o redãm
în întregime:

Florile dalbe… ªi roºii ºi galbene…
Cântã prin asfinþitul de primãvarã îngândurate.
Se dãruie vântului, droaie, petalele;
iar gliilor, fructele. Ca sâmburi mãrunþi ºi enormi
vezi sfere cereºti strãlucind în sintaxa ploii.
Consoane þin partea frunzelor.
În opera multor poeþi din generaþii diferite, lirica floralã

simbolizeazã nostalgia satului natal, dorinþa întoarcerii la pãrinþi, în
mediul copilãriei ºi în cel natural, perceput senzual. De pildã, în
versurile lui ION BRAD (N.1929) se aude murmurul Târnavei, se
simte gustul “busuiocesc” al strugurilor. (Toamna în vie), iar
primãvara eul liric jubileazã când salcâmii albi “cu flori ne picuraþi”.
Dar cele mai frumoase sunt meditaþiile lirice în care florile sunt
asociate cu durerea pierderii mamei, cum vedem în poezia “Ranã”:
“Când florile beau cerul din potire,/ Din ochii dragi ai mamei care sunt/
Douã imense lacuri sub pãmânt…” În altã poezie, “Iulie”, floarea
soarelui simbolizeazã singurãtatea creatorului care-ºi cautã mereu
identitatea:

Mã-nec în lanul galben, nesfârºit
De floarea – soarelui în umilinþã.
Sunt ca un pustnic singur peste schit
Ce-ºi cautã a doua lui fiinþã…
Florile de tei din poezia “Eminescianã” simbolizeazã “constelaþia”

poetului naþional º.a.m.d.
În poezia lui Ion Brad se observã, de la un volum la altul, tendinþa

îmbinãrii tradiþionalului cu modernul, ilustrative fiind volumele: “Orga
de mesteceni”, “Zãpezile de acasã” ºi “Noapte cu privighetori”.
Meditaþiile lui lirice sunt evocãri însoþite de note elegiace, în care se
simt mai degrabã ecouri din poezia lui Octavian Goga decât influenþe
coºbuciene.

În vecinãtatea lui Ion Brad se aflã poetul TIBERIU UTAN (N.1930),
autorul mai multor poezii florale. Mai puþin reflexiv dar mai
sentimental decât confratele blãjean, Tiberiu Utan s-a bucurat de
receptarea criticã mai mult decât binevoitoare a lui Eugen Simion.
[22] Acesta îl situeazã în apropierea lui Dimitrie Anghel, la hotarul
dintre tematica tradiþionalã ºi sensibilitatea modernã. Fiind un timid,
poezia lui este un joc ºi “o trecere printr-un câmp de flori, cu spaima
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enormã de a nu le strivi”. E vorba de poezii precum: “Rug invizibil”,
“Buchet sãlbatec”, “Pãpãdie”, “Floare de colþ”, “Primãvara” º.a. Ele au
fost publicate în volumele: “Chemare” (1955), “Versuri” (1961), “Carte
de vise” (1965), “Clipe” (1968), “Goana dupã vânt” (1973).

Astãzi poeziile florale ale lui Tiberiu Utan mi se par facile, scrise
vãdit pentru ºcolarii mici. Sunt confesiuni sentimentale cu asocieri
florale neaprofundate existenþial. De pildã, momentul înfloririi
liliacului, din “Rug invizibil”, îl determinã pe eul liric sã exclame naiv:
“Nimeni nu presimte ca mine/ cu atâta certitudine,/ cu atâta
exactitate// deschiderea liliacului”. Iar noi, cititorii, trebuie sã-l credem
pentru cã înflorirea liliacului îi strânge inima cu “O ultimã ghearã de
fier”!?

Altã poezie, “Pãpãdie”, e axatã pe ideea destinului efemer ºi
derizoriu al acestei flori. Nimeni nu le cântã, nu le strânge pentru vreo
iubitã, de aceea pãpãdiile îºi duc scurta existenþã într-un deplin
anonimat, prilej de întristare pentru lacrimogenul poet: “Prea vã
treceþi iute/ triste flori de scamã/ oamenii vã calcã/ vântul vã
destramã. /Nimenea pe lume / nu vã ia în seamã…” Versurile sunt
sãltãreþe, dinamice (amintindu-ne de Topârceanu), în contrast cu
tonul elegiac, pe care copiii nici nu-l conºtientizeazã.

În schimb “Floare de colþ” este cu adevãrat o meditaþie liricã
modernã în care este încifrat procesul germinativ al acestei flori
alpine, rãsãritã ca-ntr-un “laborator” de cristale reci, printre stânci de
granit ºi gheþuri geologice. (vezi antologia prezentã) Se simte o
uºoarã influenþã a poeziei lui Blaga, însã originalitatea creaþiei lui
Utan nu poate fi pusã la îndoialã, chiar dacã descrierea ne aminteºte
de Panait Cerna.

Apropiat ca vârstã de “steliºtii” amintiþi anterior ºi debutând la
revista acestora (în 1954), MIRON SCOROBETE (N.1933) devine
unul din redactorii statornici ai revistei “Tribuna”. A publicat ºase
volume de poezii, dintre care reþinem: “Manuscris” (1962), “Ultima
vânãtoare de toamnã” (1969), “Imperiul singurãtãþii” (1985) ºi
“Scrisori din Isihia” (1987).

În privinþa poeziei florale, scriitorul se distinge prin douã trãsãturi
esenþiale: el nu a practicat un vers vãdit “modern”, încifrat ºi
enigmatic, ci unul limpede (semantic), fiind un “clasic” printre colegii
de generaþie; apoi nu a scris într-un singur registru liric, trecând cu
lejeritate de la versificaþia ludicã la pastelul romantic ºi de aici la
meditaþia liricã.

Poeziile florale ale lui Miron Scorobete sunt, în majoritate, sintetice
(de una-douã strofe), brodate pe un simbol a cãrui înþelegere e facilã.
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Unele au, din capul locului, caracter ludic, ceea ce place cititorilor
tineri. În “Declaraþii de dragoste” descoperim o substituire reciprocã
de regnuri ºi sentimente, fapt ce provoacã surprinderea ºi veselia:
“Eºti ca o floare, îi spuse el/ ºi ea-l asculta-mbujoratã/ în timp ce
alãturi un ghiocel/ îi spunea viorelei: Eºti ca o fatã!” În altã poezie,
rândunelele, sub condeiul imaginativ al poetului, “Sunt niºte flori
crescute în vãzduh/ Culege-le cu degete de duh”. (Flori în vãzduh).
“Un trandafir cu numele Maria” – constituie o întruchipare a candorii
creºtine, “unde vecia ºi vremelnicia/ se-ntrepãtrund ca apele-n
vâltori”. (Numele trandafirului) 

În poezia “Prin rouã”, îl simþim pe Tudor Arghezi din creaþia “Mã uit
la flori”. ªi Miron Scorobete îl cautã pe Dumnezeu prin vegetaþia
grãdinii: “Hotarul Lui vizibil dinspre noi/ sunt trandafirii, troscotul ºi
crinii”. În ultimele douã versuri creeazã o imagine ce þine de arta
rafinatã: “Mã duc la Dumnezeu ce locuieºte-n/ chilia crinului ca într-
un psalm”.

Însã, o poezie floralã modernã, scrisã de Miron Scorobete cu
tehnica simboliºtilor (sinestezia) ni se pare a fi “Flori de Luchian”:

Pe o margine suavã de petalã
clipa amurgeºte luminos,
tot mai singurã ºi în sfialã
pe cât cade soarele mai jos.
ªi precum miresmele ce curg
le preschimbã-n dangãt care bate,
face din prelungul ei amurg
bucurie în eternitate.
Dintre poeþii grupaþi în jurul revistei Echinox având doar raporturi

trecãtoare cu cercul acesteia, ne vom opri la Adrian Popescu, Doina
Cetea, Horia Bãdescu ºi Mircea Petean. Cu toþii au introdus în poezia
lor o notã intelectualistã, sigur în coeficient diferit.

ADRIAN POPESCU (N.1947) a debutat cu placheta “Umbria” (în
1971). Criticii literari au remarcat în poezia lui o “naturã profundã”,
[23] versurile fiind pãtrunse de o “sublimã graþie angelicã” [24] iar
simbolurile trimit mereu spre probleme existenþiale pentru cã eul liric
este marcat de “conºtiinþa fragilitãþii lumii”. [25]

S-a spus cã Adrian Popescu ºi-a construit o “Umbrie” imaginarã
pe care a populat-o cu o mitologie proprie. Poeziile florale ocupã aici
un teritoriu privilegiat, cele mai citate ºi comentate sunt: “Poemul
trandafirului”, “Zmeura”, “Brânduºa de toamnã”, “Grãdina botanicã” ºi
“Floare de ger”. (incluse ºi în antologia prezentã).

“Poemul trandafirului” este unul muzical. Discursul liric are
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caracteristicile unui imn, unde versul repetat “Trandafirul aude,
trandafirul aude” este un “refren” care întãreºte filonul muzical
prezent. Poezia nu face parte dintre creaþiile picturale pentru cã e
“clãditã” pe miresme ºi senzaþii auditive. Atingând cu degetele discul
înflãcãrat al trandafirului, eul liric simte cã l-a trezit din somn, în timp
ce el începe sã viseze îmbãtat de frumuseþea florii ºi chiar sã sufere
o metamorfozã, transformându-se el însuºi într-un “bulb negru din
miazãzi/ Înfãºurat într-o tunicã subþire/ De miresme strãvezii/ Stins
colorate”.

În poezia “Zmeura” contemplaþia ºi extazul susþin amurgul tragic al
plantei aflatã la sfârºitul verii decimate. Zmeura ne aminteºte
deopotrivã de “fecioara” sacrificatã din voinþa zeilor ºi de rugurile
medievale pe care erau pedepsite vrãjitoarele. Natura însãºi, vãzutã
în culori incendiare, provoacã cititorului sentimentul copleºitor al
extincþiei: “Între degetele fratelui meu, suavã arzând/ Ne cheamã, ne
ceartã, ne iubeºte plângând,/ Zmeura ca o lumânare de seu/ La
poarta închisã a lui Dumnezeu/ Între flori pestriþe ºi candide nalbe/
Zmeura ca o lumânare arde”.

“Brânduºa de toamnã” îi picurã în suflet regretul dupã anii
adolescenþei ºi intrarea, prin deschiderea “stãvilarelor memoriei”, în
“grindina lui octombrie”.

Poezia “Unde sunt flori” se înscrie, prin cromatica abundentã, între
cele mai frumoase creaþii florale din literatura românã. Eroul liric este
nãpãdit de atâtea culori, forme ºi nuanþe, încât dã cititorului impresia
cã se aflã într-un “Eden” floral. “Grãdina” lui Adrian Popescu nu este
privitã din exterior, cum o cânta D.Anghel, ci ea este rodul acelei
contemplaþii specifice stãrii de “visare”, aºadar “grãdina” lui este una
imaginarã, efectul meditaþiei ºi puterii creatoare, aºa cum aflãm din
ultima strofã:

Sub nori de smog grãdina-nãuntru s-a retras,
dar dã în clocot totuºi când o strãbat în vis,
încape în frânturi ºi-n florile din vas,
ce pe pianul negru acuma s-au deschis.
Universul liric al DOINEI CETEA (N.1942) e presãrat cu puþine

flori, însã asociate cu starea de exuberanþã a adolescentei care-ºi
observã cu o realã sinceritate stãrile fiziologice ºi psihice, generate
de acea vârstã tulbure a întrebãrilor ºi chemãrilor spre o altã treaptã
a existenþei. Cele mai interesante poezii ni s-au pãrut “Agave”,
“Celãlalt cireº”, “Iasomia”, “Restituire” ºi “Primãvara”. Ele au fost
publicate în volumele: “Agave” (1985) ºi “Triunghiul bermudelor”
(1992).
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Aceste creaþii sunt niºte confesiuni (la persoana I) prin care sunt
exteriorizate trãirile frenetice ale eroinei tot mai conºtientã cã
feminitatea se aflã în acel proces al “înfloririi” pe care-l cunosc ºi
plantele. Uneori dorinþa împlinirii erotice e mãrturisitã mai voalat,
alteori prezentatã la “lumina zilei”, fãrã acele priviri timide ºi vocabule
aluzive.

“Mânzul cel alb” din poezia “Agave” este acel “Fãt-Frumos” pe
care-l aºteaptã orice adolescentã nubilã ce viseazã ca întâlnirea lor
sã fie însoþitã de agavele aflate în stadiul înfloririi.

Sevele iasomiei îi produc acea înfiorare care o fac sã simtã cã
etapa copilãriei (simbolizatã aici de “rochia cu stele ºi cu flori”, de
pãpuºã ºi de îngerul de cearã) aparþin trecutului iar prezentul e
marcat de repetatele ºi enigmaticele “chemãri” spre ceva încã
necunoscut. (Iasomia)

Starea de extaz ºi de jubilaþie pe care le încearcã eroina în
preajma florilor îi amplificã sentimentul de dragoste: “Am învãþat sã
mã bucur/ De câte ori înfloresc margaretele […] Când toate florile se
deschid/ Când auzul confundã cãderea apei/ Cu bãtãile inimii/
Dragostea mã restituie/ Din nou singurãtãþii”. (Restituire)

În “Celãlalt cireº”, eroina se confeseazã fãrã opreliºti, anticipând
parcã francheþea discursului liric al postmoderniºtilor: “Desculþã mã
urc pe braþele/ ªi pe umãrul cireºului/ ªi-mi arãt pulpa/ ªi obrazul mi-
l aplec spre frunze/ ªi el cireºul crede/ cã mi-e ruºine de sângele
meu/ De inima mea,/ De acel lichid seminal/ Asemenea cu cel al
florilor lui”.

Poeziile respective sunt deopotrivã erotice ºi florale, ele
potenþeazã sentimentul de dragoste, conferindu-i acel coeficient de
frumuseþe prin apelul la simbolurile câtorva flori.

S-a spus despre HORIA BÃDESCU (N.1943) cã a scris în “umbra
unui mare model liric – Lucian Blaga”. [26] Însã poetul echinoxist ºi-
a gãsit cu timpul forme proprii de exprimare. El a creat în peisajul
liricii noastre moderne “ronsetul”, un fel de combinare a sonetului cu
rondelul, fãrã sã se lase subjugat de structura acestora. Imaginaþia
sa e liberã, fãrã constrângeri de nici un fel, iar versurile sunt fluente
încât dau impresia auditivã cã te afli în apropierea unei ape care
coboarã clipocind povârniºurile unui peisaj situat undeva la înãlþime.
Poeziile din volumul “Anotimpuri” (1987) îl reprezintã pe poetul care
“citeºte” semnele cosmosului ºi e încântat de peisajul înflorit din jurul
sãu, aflat mereu în schimbare, datoritã rotaþiei anotimpurilor. Pastelul
acesta spiritualizat nu e deloc descriptiv, de aceea remarcãm
puþinãtatea florilor, dintre care amintim floarea de viºin, cea de viþã ºi
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brânduºa. În “ronsetul” lui cugetarea primeazã, celelalte componente
se subordoneazã. E vorba de reflecþia exprimatã în imagini poetice.
Putem spune cã întâi poetul-cugetãtor priveºte spre cosmos, apoi
spre frumuseþile terestre. În “Ronsetul” (de la p.25) nu aflãm cuvântul
“primãvara”, dar combustia sufleteascã a eului liric, florile de viºin,
porþile grãdinii, rãsunetul luminii îl determinã pe cititor sã perceapã
semnele acestui anotimp care, pentru poet, se aseamãnã cu o nouã
“facere” a lumii:

Þi-e lumea toatã acoperãmânt!
O mierlã scoate soarele din apã:
facerea lumii poate sã înceapã,
a înflorit un viºin pe pãmânt!
Întorcându-ºi privirea cugetãtoare spre sine, noteazã lapidar

vibraþiile intime produse de efectele (consecinþele) frumosului
anotimp:

Vorbeºti ºi nu auzi nici-un cuvânt,
respiri ºi-i doar rãsufletul luminii,
beat rãtãceºti la porþile grãdinii,
a înflorit un viºin pe pãmânt!
În alt “Ronset” (p.79) melancolia toamnei e surprinsã muzical

printr-o imagine în care metonimia din primul vers ºi metafora din cel
de al patrulea surprind esenþa anotimpului:

Priveºte! Toamna ºi-a deschis brânduºa.
Pe bãrãganuri vântul cântã Grieg.
Peste pãmântul vãruit cu frig
Octombrie îºi scuturã cenuºa.
Dacã în precedentul “Ronset” versul care a impus motivul liric ºi a

accentuat rostirea muzicalã a cuvintelor (el fiind prezent la începutul,
la mijlocul ºi la sfârºitul poeziei) era “a înflorit un viºin pe pãmânt”, în
cel dedicat toamnei, rolul acesta de “refren” (specific rondelului) este
versul : “Priveºte! Toamna ºi-a deschis brânduºa”. Aºadar Horia
Bãdescu este ºi un virtuos în tehnica poeticã, adaptând specii
tradiþionale la poezia modernã.

Între Adrian Popescu ºi Horia Bãdescu, MIRCEA PETEAN
(N.1952) e mai aproape de primul prin universul liric “al
imponderabilului ºi transparenþei”. [27] Din poezia sa, “Domeniul”,
distingem coexistenþa mai multor tonalitãþi în lirica echinoxistului:
“imprecaþia”, “invocaþia” ºi “cântecul”, ele constituind, de la primul
volum (“În munþi, o zi”, 1981), albia comunã a discursului.

Mircea Petean face parte din categoria poeþilor care se exprimã în
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registre diferite. Scrie o poezie modernã în care sentimentalismul ºi
entuziasmul sunt absente sau cenzurate de o finã ironie. Creaþiile
sale sunt concentrate, nefiind adeptul discursului pletoric. Unele
poezii sunt compuse din una-douã strofe, semn cã-i displace
verbalismul retoricii. De pildã, poezia “Flori”, din volumul amintit nu
are nimic din coloristica sau muzicalitatea creaþiilor florale
tradiþionale. Eul liric adoptã un ton detaºat, parþial ironic, lãsând în
seama cititorului receptarea ei. Acestuia doar îi sugereazã cã e vorba
de o zi de varã fierbinte, caracterizatã printr-o “aburealã de eleºteu”,
în care materia se rarefiazã, încât pânã ºi florile sunt privite cu
indiferenþã:

Flori de precupeaþã flori ieºi-
te în humusul din spatele orei
flori mov flori violete flori
carnivore flori
Acelaºi limbaj simplu e folosit într-o creaþie cu caracter ludic în

care e surprinsã frumuseþea celei mai apropiate fiinþe, printr-o
comparaþie cu trandafirul:

Spune cã urmãreºte
Umbra unui trandafir pe zid
Am întrebat-o cum era
Ea mi-a rãspuns – ca a ta  (Pomele Anei II)
Din poezia “Regina nopþii”, scrisã cu participarea certã a

sensibilitãþii poetului (cea mai frumoasã creaþie a scriitorului), am
reþinut o imagine metaforicã superbã, nemaiîntâlnitã la alt scriitor:

“mezinul” ( un alter ego al poetului)
a bãut
de pe buzele florii
o picãturã de absolut
Mircea Petean are capacitatea de a surprinde printr-o sintagmã,

printr-un epitet personificator ceva din însuºirea sau frumuseþea unei
flori. De pildã, mãlinul înflorit e “uliþarnic”; “un deal/ se sprijinã-ntr-o
floare de podbal”; un peisaj alpin e compus (laconic), pentru a
sublinia tãcerea care-l înconjoarã, din trei elemente: stânci, iezer ºi
florile rododendronului; “Clopotele învierii” – “bat cu o bucurie
sãlbaticã”, fiind înþelese – zicem noi – numai de creºtinii care s-au
nãscut sau au trãit la sat º.a.m.d.

Pe de altã parte, am aflat cu plãcutã surprizã cã poezia floralã
poate constitui, sub condeiul inspirat al scriitorului un termen de
comparaþie pentru o adevãratã “artã poeticã”, deconspiratã cu
sinceritatea ºi aplombul care-l caracterizeazã:
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aºa cum în buchetul alcãtuit de poet pentru a fi dãruit
iubitei

nu poate intra orice
dar îºi gãsesc locul crinul bujorul bulbucul de munte

margareta lãcrãmioara
ºi câteva fire de fuior

tot aºa poemul se cade a fi o alcãtuire de cuvinte
concepte-imagini cât se poate
de atent distribuite

(Aºa cum buchetul…)
Oare antologia noastrã nu este alcãtuitã din astfel de “buchete”

lirice pe care poeþii le-au “sãdit” pentru cititorii de toate vârstele?

NOTE:
14. Pentru prezenþa ludicului în poezia lui Tudor Arghezi, vezi

Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneºti, vol.III, Ed.Minerva,
Bucureºti, 1986, p.178-182.

15. Ion Pop, Transcrieri, eseuri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976,
p.156.

16. Ibidem, p.156.
17. Ibidem, p.157.
18. Ana Blandiana, Întâmplãri din grãdina mea, Editura Ion

Creangã, Bucureºti, 1980, p.48.
19. Ana Blandiana, Alte întâmplãri din grãdina mea, Editura Ion

Creangã, Bucureºti, 1983, p.4-5.
20. Eugen Simion, Scriitori români de azi, III, Cartea Româneascã,

1984, p.135.
21. Ibidem, p.138.
22. Ibidem, p.204-210.
23. Vezi Petru Poantã, Modalitãþi lirice contemporane, Editura

Dacia, Cluj, 1973, p.156.
24. Vezi Mircea Iorgulescu, Rondul de noapte, Editura Cartea

Româneascã, (1974), p.95.
25. Apud Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV, Cartea

Româneascã, 1989, p.366-375.
26. Idem, p.393-403.
27. Vezi Ion Pop, Prefaþã la volumul lui Mircea Petean, Un munte,

o zi, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p.10.



73

Camelia FILIP

NINSORI ªI FLORI

Au scãpãtat ninsorile din muguri
ªi cineva le-a ºi trimis spre oameni,
Sunt flori de mãr, de viþin , flori de ruguri
Cu atâtea anotimpuri pe sub haine,

Trec florile ninsori prin fiecare
Urcã-n perechi spre pantele abrupte
ªi fiecare eu din fiecare
Zãdãrniceºte floarea ºi o rupe,

Ninsoarea floare e-n convalescentã
ªi o dezmiardã lung lãtrat de câini
ªi peste ea, în ultimã pasenþã,
Cad muguri goi spre cerul altor mâini

Ninsori ºi flori agonizeazã-n gând
Se-nvrednicesc artere sã le pascã,
Ninsorile, din floarea lor plecând
Într-un decor sublim cer sã se nascã.

PLOAIE INCREDIBILA

Plouã inegal ca un plâns isteric
Din marginea lumii sã-ºi gãseascã cãi, 
Plouã dor prelung, dor rotund, himeric, 
De-o baladã tristã ca ºi ochii tãi.

Plouã în acorduri, pe timpane cade, 
Dezacord sunt ochii, nu pot a vedea, 
Se aud doar ºoapte ºi lumina scade ,
ªoaptã bãtãtoare tâmplã se fãcea.

Plouã imbatabil ºi-am sã-mi fac o plutã
Ca sã te întâmpin cu un singur strop,
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Plouã incurabil, plouã a insultã,
Respirând acorduri, respirând înnot,

ªi-am sã iau o vâslã ºi-o voi face-o douã,
Dintr-un colþ de pâine cãtre nicãieri,
Plouã ºi-n baladã, incredibil plouã,
Ca sã fie mâine, ca sã fie ieri,

Plouã pe cuprins absolut, solemn, 
Ploaia însãºi parcã ºi-a împlinit sorocul 
Plouã peste ploaie ºi  rãsunã-n  lemn ,
Plouã repetabil, undeva, cu stropul.

ECOU PRIN FRUNZE

Aproape n-am habar de ce e toamnã,
Eu un ecou de ieri aud ºi aud,
E ºi de-ajuns ca tâmpla sã n-adoarmã
ªi frunze încã vii fâlfâie scurt.

Ecoul numai mi se zbate-n minþi
Ori plouã îndãrãtnic printre zei,
ªi iarãºi n-am habar sub care zimþi
Aproape nu mai vãd prin ochii  mei

ªi dacã tot de frunze n-am habar 
Ce-or trece din legende în pãmânt,
Ecoul ãsta am sã-l þin de far
Prin toamna prãbuºitã la pãmânt

ªi mirosind a  frunze ºi a ploi,
Pe alei pierdute-n gând mã ºi petrec,
Ecoul se aude prin ecou
ªi tot sã vadã ochii se întrec,

Dar palma goalã ca un cuib de cuc
Îmi joacã-n ochi un joc la nimerealã
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ªi abia de ºtiu, sub mânã mea, nãuc
Curg frunze, este sânge sau cernealã. 

VIAÞA CA O CRIZÃ

E-o crizã de viaþã-n teritoriu,
E totul fãrã sens ºi provizoriu,
E crizã de idei ºi de accente,
E  mare crizã ºi de sentimente.

E crizã generalã ºi de frunze
Cãci vântul provizoriu  le ºi tunde,
Iar fãrã frunze nu vom  mai putea
În anotimp de crizã a-ntomna.

E crizã tot  mai  mare de-nãlþimi,
Tot mai jos suntem, cu cât suim,
Pe ochi tot mai extinse cataracte,
E o crizã dureroasã de dreptate.

E crizã mare de botezuri, nunþi,
De trecãtori e crizã ºi de punþi,
Divorþuri se întrec cu cimitire,
E-o crizã disperatã de iubire.

DE-A COPILÃRIA

În timpul muribund încã se poate
Sã te întorci din vârste, înapoi,
Mãsurã a unui drept la sãnãtate,
Un drept de a-þi sterge fruntea de noroi,

Mãsurã chiar  a dreptului de a fi 
Uitatã trist la orizontul firii, 
Frumos ne mai putem copilãrii 
Fãrâme iluzorii a iubirii.
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Chiar învãþând ºi încã pe de rost 
Cã-n fiecare zi puþin se moare, 
Ne cerem dreptul la a fi ce-am fost:
Puþin copii - ºi dãm glasul  mai tare.

Copii care dau iama-ntre dorinþi, 
Copii îmbãtrâniþi de amãnunte, 
Ne cerem dreptul marilor cuminþi 
De a fi copii, când zilele sunt scumpe.

Ne cerem dreptul cât încã se poate 
Sã-ntinerim, mãcar cã se-nvecheºte 
Chiar sângele în noi de atâta moarte, 
Purtatã-n vieþi eroic ºi omeneºte.

Pe ruta strictã de la verb la  moarte
Frumos sã ne putem copilãri,
Cât încã dintre toate se mai poate
ªi apoi, fãrã de veste, nu vom fi.

CÂND PLOUÃ

Ascultã cum cântã ploaia paºi,
Frunze anonime, copaci indecent
Se udã de-a valma desculþi prin oraº,
O ploaie te-aduce  ºi  ploaie aºtept

Îþi vin înainte, rãmân  înapoi,
Strãzi fãrã nume sub vânt imprudent,
Aºteaptã-mã-n tine, aºteaptã-mã-n noi,
O ploaie vine ºi prin ploaie aºtept

Ascultã ºi ultimii stropi obosiþi
Cu-ntreaga fãpturã ascultã-i, i-ascult,
Cu sângele-n clocot de atâtea dorinþi
Ascultã cum curgem cu timpul, prelung.
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Mircea Ioan CASIMCEA

GÂNDURILE LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
PENTRU MEZINUL SÃU MATEI 

Se-adunã gânduri în
ograda minþii, sosesc pe
rând, tot sosesc ºi turma-i
gata. Se-nfioarã vodã
Brâncoveanu când aude
ºoaptele gândurilor sale,
când ºoaptele devin suspine,
când suspinele se prefac în
tânguire cu lacrimi. Plâng
sãrmanele gânduri ale
Constandinului ºi domnul nu
mai rãzbeºte a le potoli,
fiindcã strãjerii lor sunt
cugetãri mâhnicioase.
Lacrimile trec prin strunga
ochilor ºi udã cu îndestulare
genele ºi pleoapele, pomeþii
obrajilor ºi obrajii acoperiþi cu
pãr des, suriu, gâtul robust,
traversat de cute adânci ca
ºanþurile.

În sala unde este depus la
Edicule domnitorul cãrturar se foieºte sub apãsarea gândurilor,
apoi îºi ceartã fãrã patimã mintea capeºã ºi dãunoasã din acele
zile ºi nopþi, cã nu foloseºte la nimic jeluirea, când urechea ce
ascultã e una cu mâna care apasã. Darã domnitorul nu se
cãineazã turcului, nici gãrzii din preajmã, nici sultanului din palat.
Se sileºte sã potoleascã zbuciumul turmei de gânduri ºi singurul
leac se dovedeºte aducerea înaintea ochilor obosiþi a feciorului
sãu cruduþ, prâslea Matei. Îl aduce cu gândul ºi cu gândul îi
vorbeºte…

Rãspuns bun aºtepþi de la mine, fiindcã încuviinþare cerut-ai. Eu
îþi dãruiesc, dragul tatei, iubire pãrinteascã, aºa cum Atotputernicul
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Îºi iubeºte Fiul , Cel cu iubire mare pentru noi creºtinii… Moartea
ne-a cetluit, iubite fiule. Cuprinderea morþii nu este dureroasã, este
moale ºi caldã. Ea nu se simte, se presimte ºi-i neîndurãtoare ºi-i
fãrã de întoarcere…Moartea nu mã înfioarã, cum nici pe tine nu te
sperie. Ea nu este hainã, îºi împlineºte numai menirea ºi menirea
ei este sã nu te lase sã te-ntorci la viaþã. Anevoie cãmaºa morþii se
dezbracã, dar întoarcerea din lumea de dincolo numai Iisus a
dovedit-o.

Moartea e curãþenie a sufletului ºi trupului. Eºti plãpând, iubite
fiu , ºi greu este din astã viaþã sã pleci fãrã sã-i sugi dulceaþa care
þi se cuvine ºi amarul pregãtit þie. Moartea este încã zdravãnã,
chiar dacã îngenuncheatã fost-a de Domnul nostru Iisus Cristos.
Fiul Dumnezeiesc a supus-o sã ne naºtem noi, creºtinii, fãrã
pãcatul de la începuturi.

Tu ai trup cruduþ ºi porþi suflet nevinovat. Iute vei trece prin
neagra pânzã a morþii ºi voios vei ajunge în Împãrãþia Cerurilor, de
unde vegheazã neostoit Tatãl Ceresc, alãturi cu Fiul Ceresc,
aºezat pe tronul din dreapta, ºi cu Sfânta Sfintelor, Maria
Neprihãnita. Deasupra lor privegheazã neîntrerupt Sfântul Duh.

Acolo, la Rai, cu mare alai de îngeri ºi heruvimi primi-te-vor ºi
slãvi-te-vor pentru dulcea curãþenie a firii tale. Domnul nostru Iisus
Se va ridica de pe tronul Sãu, îndelung te va privi cu ochi blânzi ºi-
þi va ºopti cuvinte de liniºtire : Te-ai temut ºi rãu ai fãcut. De-acum
nu te vei mai teme pentru cã lina luminã care ne înconjoarã e
cealaltã mantie a morþii, roditoare de tihnã, de bucurii fãrã sfârºit,
de îndestulare. Bun sosit în lumea drepþilor, tinere om, ºi aºeazã-
te în astã lume cu multã nãdejde.

Mai aflã, dragul tatii fecior, cã nu e om care sã nu zãreascã
luminoasa mantie a morþii. În prelungirea ei se aflã Raiul bunilor
creºtini, în care cu nãdejde noi, Brâncovenii, ajunge-vom ºi
poposi-vom în veci… Pe pãmânt viaþa e pãrere, cum pãrelnicã
este moartea, numai viaþa veºnicã este neîndoielnicã. Acolo vom
pãtrunde îndatã.

Rãspuns bun aºtepþi de la mine, fiindcã încuviinþare cerut-ai…
Moartea e cuvânt ºi atât. Cuvânt în formã de ochi, ne priveºte cu
bunãtate ºi cu privirea sugrumã firul vieþii. Cu privirea hotãrâtã
sloboade sufletul din trupul mâlos, mai apoi cu pleoapa ºi cu geana
de sus îl trimite la Cer… cãtre veºnicie.

Veºnicia…Ea nu e haos gol, nici deºert cu dealuri de nisip nu
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este. Veºnicia nu e numai uscãciune, nu e numai potop. Este
colinã adumbritã, încãrcatã cu viaþã…Cu alt fel de viaþã. Ea este
Viaþa de Apoi , pe care Domnul Dumnezeu aºezat-a cãmaºa
Veºniciei…

Pentru asta este frumos sã mori în credinþa strãbunã…în
dreapta noastrã credinþã…Ortodoxia…Aºa Îi facem pe plac Lui
Dumnezeu ºi Îl bucurãm pe Iisus Cristos. De asta gândesc eu cã
pãrãsirea credinþei, scumpe Mateiuþ, pãcat mare este. ªi eu nu
pohtesc ca al tãu suflet în Iad sã soseascã…Necuratul te încearcã,
darã zadarnicã-i osteneala …Cum neclintitã-i voinþa mea ºi
neînduplecatã îi hotãrârea noastrã.

Rãspuns bun de la mine aºtepþi…ºi încuviinþare aºtepþi de la
mine…Mie sã nu-mi ceri sã te binecuvântez întru fapta asta
nedemnã pentru Brâncoveni… pentru bunul creºtin valah,
însemnat în suflet cu a credinþei cruce. Fiecare poartã crucea lui,
bãiete drag, când grea, când uºoarã…Este crucea lui ºi eu îndemn
îþi dau fãrã de ºovãire sã duci crucea ta pânã la capãtul drumului
tãu, bine mãsurat de Atotputernicul ºi Atotºtiutorul. Voinþa Lui o
trimite þie cu ale mele vorbe de care seamã vei þine.

Încuviinþare cerut-ai de la mine…Sufletul se usucã în pieptul
meu, nu mai e golestan înmiresmat. Sufãr fãrã contenire ºi nu
pricep cum… Cum n-am întrezãrit ceva ºi nu am dat crezare
scumpei tale mame ºi dulcei mele soaþe, doamna Marica. Ea m-a
îndemnat cu sfialã sã mã retrag la Târgoviºte, cã Târgoviºtea
aproape este de munþii falnici ºi aceºtia se aflã lângã Ungaria. N-
am luat în seamã zbuciumul ei. Am acoperit cu nepãsare strigãtele
doamnei Stanca, fiica noastrã dintâi ºi a ta dadã, mai mare ca tine
cu douãzeci ºi ºase de ani. Au cotropit-o eriniile, au torturat-o sã
vadã limpede ce ne aºteaptã pe noi, Matei, iubite, ºi ea, biata,
zãritu-ne-a de durere chinuiþi ºi cu sângele nostru stropiþi…Eu,
nãtângul, degrabã trecut-am peste aste veºti ºi rãmas-am fãrã
teamã la palatul domnesc de la Bucureºti.

Departe de mine a stat gândul cel negru cã sultanul mã va
mazili. Priceput-am doarã când capegiul trimis cu firmanul a pus
pe umãrul meu stâng nãframa neagrã ºi a urlat mazil . Apoi sosit-
a imbrohorul cu alai mare ºi în urmãtoarea zi urnitu-s-a convoiul,
cu noi toþi ai familiei noastre domneºti…Cincizeci de carete ºi care
trase de cai pãtrãrei ºi cincãrei, pãzite de o groazã de spahii. Nice
atunci, în convoiul pierzaniei când mã aflam, n-am gândit cã aici,
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la ªapte turnuri vom fi rãsturnaþi… La Edicule, temniþa patimilor ºi
coneþului vieþii.

Gândeam cã bunul Allah lumineazã mintea sultanului ºi
Preamãritul ne va aºeza la seraiul domnilor munteni. Ei, bãiete
mic, cu trup curat, cu neântinat suflet, gândeam încã aici cã astã
temniþã numai sperietoare poate sã fie pentru mine, cum fost-a în
urmã cu un veac ºi mai bine pentru învãþatul voievod al Þãrii
noastre ºi poet harnic, Petru Cercel, iarã mai de curând pentru
domnul Moldovei, Mihail Racoviþã… N-a fost sã fie darã…

Oh, biet al meu trup, cât ai îndurat! Oh, suflete al meu voinic,
câte ai îngãduit! Aici, în neagra temniþã cu ºapte turnuri. Temniþa
morþii mele, ascultãtorul meu fiu…Temniþa morþii noastre, drepþii
mei fii… Rãbdãtorule Matei, doarã þie mã descarc de chinurile
îndurate…

Trupul meu se înmoaie ºi somnul fãrã simþire mã smulge din
mâinile lor murdare. Sufletul meu se frânge, sângerã laolaltã cu
trupul mult schingiut… Cu colþii din fier ascuþiþi au pãtruns palmele
mele ºi tãlpile mele, aºa cum cu patimã au lucrat netrebnicii din
vechime, când Domnul nostru Iisus Cristos fost-a rãstignit pe
cruce. Mã înseamnã ca pe berbec, ca pe bou cu fierul înmuiat în
flacãrã mare… Spatele meu ºi pieptul meu cu caverne se umple ºi
ascult înfricoºat cum sfârâie carnea ºi sângele…Urechile mele þipã
încã, ochii mei încã se umflã în gãvanele lor, când ei aºeazã
îngrãdire grea. Cerc din fier mult strâns, pe capul acesta care, cu
dreaptã cumpãnire ºi fãrã de ºovãire, a condus Þara Româneascã
mai mult de a patra parte din veac. Se tânguie oasele capului meu
în neînduplecata menghinã ºi se desfac oasele picioarele ºi ale
mâinilor ºi coastele pe roata neostoitã din fier ºi din lemn tare
lucratã, iarã carnea mea sfârtecatã este ºi pielea mea se despicã
ºi din despicãturi sânge chinuit þâºneºte… Numai sufletul rãmâne
cãznit în lãcaºul lui de lut ºi mor laolaltã ºi înviazã deodatã…

Doarã þie mãrturisesc, prâslea iubit ºi înfricoºat, aste cazne ºi
înjosiri, cã nu mã plâng, nu mã jeluiesc…Rogu-te taci adânc, nici
o aripã de veste nu se zbatã lângã urechile iubitei noastre soþii ºi
dulcei tale mame, statornicã întru iubire ºi cuminþenie, doamna
Marica… Nice lângã urechile iubitelor noastre odoare ºi dragelor
tale surori Maria, Ilinca, Safta, Ancuþa, Bãlaºa, Smaranda…Darã
nice aproape de urechile harnicilor ºi vitejilor noºtri fii, stâlpii noºtri
de nãdejde, falnicii tãi fraþi Constantin, ªtefan, Radu…
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Cerut-ai încuviinþare de la domn netrândav, nice hulpav, nice
nestatornic în politichie. M-a meremisit Domnul Dumnezeu cu
minte, fãrã sã aºeze cale înaintea mea cãtre înaltã învãþãturã.
Darã eu folosit-am cu iscusinþã ºi cu nãdejde, în cele mai lumeºti,
cum ºi în cele domneºti, mai sigura ºi mai de temut armã, plãcuta
armã a minþii.

Unchii mei Cantacuzini, ªerban ºi Constantin stolnicul, fraþii
mamei mele ºi bunicii tale, s-au ospãtat cu bogatã învãþãturã.
Stolnicul, cel mai luminat între noi, a gãsit rãgaz sã se aºeze lângã
luminaþi cãlugãri ºi sã aducã laolaltã, în graiul valah, sfânta Carte.
Aºa s-a dat la tiparniþã Biblia lui ªerban, lucrare privegeatã cu
osârdie ºi fãr de lene, ziua ºi noaptea, ºi în tot ceasul, pentru
folosul ºi spãºenia tuturor de obºte, de învãþatul Antim din Iviria
Gruziei.

Credincios fost-am stolnicului Constantin când la moartea
fratelui sãu ºi al meu unchi, domnul ªerban, de la 7196 de la
Cristos, n-a binevoit a îmbrãca grijile domneºti ºi datu-mi-le-a mie,
tânãr fecior din neamul Brâncovenilor ºi din neamul vestiþilor
Cantacuzini. Cu gândul ºi cu fapta rãmas-am credincios
Constandinului ºi amintirii domnului ªerban. Luminat de învãþãtura
ºi de îmbrâncelile vieþii, stolnicul mã ocrotea ºi mã îndemna cu
pilde în politichia dinãuntru Þãrii ºi bucurie multã trãit-am când am
fost  înmulþite tiparniþele ºi fost-au aduse la luminã, la întâiul meu
an de domnie, slovele scrise de stolnicul ºi ceilalþi în graiul nostru
cel frumos, sfânta Biblie.

Plãcut ºi iscusit folosit-am arma minþii când l-am chemat de la
Istambul pe cãlugãrul învãþat Antim, zis Ivireanu, cã din Iviria
Gruziei se

trage. ªi aºezatu-l-am peste tiparniþa de la Snagov ºi peste cele
noi de la Bucureºti, de la Râmnicu Vâlcei. ªi aºezatu-l-am pe
scaunul de mitropolit, peste bunii creºtini din Þara noastrã Valahia.
ªi poruncã dat-am mândre mãnãstiri sã se înalþe la Hurezi, la
Mogoºoaia, la Doiceºti, mai la urmã lãcaºul bisericii Sfântu
Gheorghe Nou de la Bucureºti.

ªi am înãlþat, precum cunoºti, Academia Domneascã de lângã
mãnãstirea Sfântu Sava de la Bucureºti, unde se lumineazã
învãþãcei din Þarã ºi din vecine popoare. Mai apoi palatul domnesc
de la Mogoºoaia ºi palatele de la Potlogi, de la Doiceºti, de la
Obileºti. ªi casele domneºti de la Piteºti, de la Caracal.
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Îndemnatu-i-am pe meºterii zidari sã împletescã izbânzi de la
italieni cu izbânzi de la înaintemergãtorii lor întru zidãrie de la Þara
Româneascã.

Iubesc înaintaºii mei, arãtatu-le-am cu pioºenie credinþã în
faptele lor aºezate cãtre binele supuºilor noºtri. N-am dat uitãrii
vreodatã purtarea stolnicului Constantin  la anul 7222 de la facerea
Lumii, când cu nãdejde mare chematu-m-a din tinereþe la
domnie… N-am ºtiut ºi n-am crezut pânã aici, la Edicule, cã
sufletul sãu încãrcat cu trufie este. El vândutu-m-a la Înalta Poartã
ºi îngrijitu-s-a sã îmbrac laolaltã cu tine, iubite, cu voi toþi feciorii
mei dragi, cãmaºa neagrã a morþii. Vânatu-ne-a cum vânezi fiarele
pãdurii, numai doarã pentru agoniseala noastrã.

Aflã, Mateiu tatii, dragul tatii odor prâsleþ, cã dreapta credinþã
care ne ocroteºte, Ortodoxia noastrã, nu îngãduie sã ne lepãdãm
nicicând de sfintele ei mreje. Luminoasa noastrã credinþã ne
oblãduieºte, ne îndeamnã cãtre dreptate, cãtre bunãtate ºi sã
iertãm, sã nu greºim deseori…

Rãspuns bun aºtepþi de la mine…Religia noastrã dragã e cea
mai dreaptã… Mai dreaptã decât linia dreaptã…Ea, sfânta noastrã
Credinþã apã bunã, limpede, liniºtitã este ºi pe dânsa în pazã bunã
pluteºte corabia sfântã, biserica noastrã, unde cu toþii locuim noi
creºtinii, alãturi de Tatãl Ceresc ºi de Dumnezeiescul Fiul al
Omului. În aceastã bisericã fost-am botezaþi, tot aºa cum fost-au
botezaþi moºii ºi strãmoºii noºtri…Aici poposeºte creºtinul sã se
roage, sã se încarce cu smerenie ºi cu nãdejde…Aici poposeºte
valahul când bine îi este ºi când la greu se poticneºte… Aici se
mântuieºte sufletul lui ºi mintea lui, cu învãþãturã din Cartea
sfântã, pentru vecie în viaþa noastrã  ziditã…Aici slova dã luminã
învãþãceilor, cum tot luminã asigurã blânzii preoþi învãþaþi ºi harnici
mireni, dascãli iscusiþi. Uriaºa corabie, unde ne bucurãm de viaþã
ºi de luminã creºtinã, nu se scufundã vreodatã, nice nu ne lasã sã
rãtãcim cum oile pierdute de turmã, pradã pentru lupi diavoleºti.

Credinþa ortodoxã, dragul tatii prâslea, totdeauna luminã ºi scut
fi-va, câmpie cu grâne, grãdinã cu flori, izvor ºi apã curgãtoare,
drum neted, punte salvatoare la nevoie… Este toiagul nostru de
nãdejde ºi nu ne scapã o clipitã pradã încrezutei fudulii, nice
urâtelor gânduri pentru semeni, pentru sine…

Credinþa nu ne pãrãseºte vreodatã…nice când firul vieþii se
rupe din voia Tatãlui Ceresc. Doarã bine cãpãtãm în cealaltã lume,
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dacã din pânza aurie ºi rezistentã nu ne desprindem singuri…
Rãspuns bun aºtepþi de la mine, fiindcã încuviinþare cerut-ai…

Când ascult timpul cum se trece, privesc, dragul tatii fiu fraged,
cruda ºi calda Veºnicie. Acolo aºeza-se-vor lucrãrile cele bune ºi
cele neîngãduite. Creºtin luminat, Constandin stolnicul n-a rãzbit
ocrotirea gândului sãu luminãtor pentru unii… L-a întinat cu vrerea
lui, când în cumpãnã aºezatu-ne-a pe noi, Brâncovenii. Nu mã
înºealã arma minþii cum cã dalba învãþãturã arareori se adunã cu
haracter curat.

Gânduri ºi amintiri mã poartã, lumina mea micã, prâsleo dragã,
ºi blestem sã arunc nu mã-ncumet. Jalnice nãluciri pentru stolnic
ºi pentru fãtul sãu ªtefan din capul nostru þâºnesc ºi din ai mei
ochi. Vãrul nostru dulce ªtefan ºi unchiul meu stolnicul
Constandin, tãtâne-sãu, stropiþi cu sânge omenesc îi vâd ºi îi
plâng, sãrmanii, aºa cum ei acum pe noi, Brâncovenii, nu ne
tânguie… Ascultã darã, fiule mult iubit, prâslea necopt, urmaº ºi
iubitor al lui Iisus… Viaþa nu se opreºte la noi…nicidecum… Viaþa-
i apã curgãtoare, nepotolitã, viaþa omului undã zglobie este, pe
luciul curat al curgãtoarei oglinzi. ªi undele cuminþi la pajiºte
verde, înfloritã, se aºeazã. ªi imaºul acela binemeritat, cu flori
colorate împodobit, cu mireasmã tare pãtruns, cu verdeaþã cât
privirea cuprinde, Rai dulce se cheamã. Acolo aºeza-ne-vom noi,
unde clipocitoare numite creºtini… Bieþi ºi fericiþi trecãtori
binecuvântaþi de Domnul Dumnezeu ºi de Fiul Sãu, Mântuitorul
Iisus Cristos.

Amin þie, Matei! Amin vouã, dragii mei feciori! Coconi
domneºti…Sã fii om adevãrat, sã rãmâi om de omenie înseamnã
mai întâi creºtin sã fii ºi creºtin sã rãmâi în vecii vecilor. Sfântul
Duh ne privegheazã, ne petrece…

NOTÃ: Am descoperit de curând acest text în arhiva mãnãstirii
Hurezi, pe când mã documentam asupra trecutului acestui lãcaº
sfânt. Nu este menþionat numele autorului pe nici o filã ºi nu am
gãsit vreo însemnare de unde sã deduc numele celui presupus de
mine a fi autorul gândurilor din urmã ale Brâncoveanului.
Presupun – iar presupunerea mea devine încet, încet convingere
– cã cel care a compus acest monolog a fost un cãlugãr talentat de
la întâia mãnãstire înãlþatã la porunca luminatului domnitor
muntean. Textul, al cãrui titlu îmi aparþine, imitând oarecum titlul
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propus  frumoaselor ºi înþeleptelor sfaturi dãruite de Neagoie
Basarab fiului sãu iubit Teodosie -, aºadar aceastã compunere
pare sã fi fost scrisã chiar în secolul optsprezece, numai la câteva
decenii dupã crima sãvârºitã la Edicule, la anul 1714. Oricum,
cãlugãrul autor se situeazã între românii anonimi ºi cei cunoscuþi
care au compus balade, povestiri ºi piese de teatru, al cãror
protagonist este urgisitul, necercetatul ºi demnul domnitor creºtin
ortodox. Sunt sigur cã el îi premerge.

Cumplit a fost rostul sãu la Edicule, fiindcã în singurãtate
Constantin Brâncoveanu a decis  nu doar pentru sine, ci ºi pentru
toþi patru feciori ai sãi. Frunþile lor au rãmas semeþe, luminate de
gândul ferm sã fie ºi în moarte pãvazã credinþei strãbune. De
aceea, dar ºi pentru toate ale sale fapte bune, acum vorbim cu
smerenie despre sfântul Constantin Brâncoveanu.

Se discutã ºi se scrie despre stilul brâncovenesc în arhitecturã,
prezenþã autohtonã remarcabilã nu doar în arta româneascã, dar
ºi în cea europeanã, însã stilul brâncovenesc de viaþã continuã sã
rãmânã în umbra celuilalt stil, chiar dacã între ele existã un viguros
echilibru. Stilul arhitectural brâncovenesc se distinge prin echilibru,
armonie, prin bogãþie ºi spontaneitatea decoraþiunilor artistice.
Acesta constituie de fapt rãsfrângerea fidelã în zona artei a stilului
brâncovenesc de viaþã, fiindcã viaþa mireanului ºi domnitorului
muntean a fost fortificatã de plãcuta osmozã petrecutã între
valorile menþionate: echilibru în conduita cotidianã, armonie în
viaþa familialã, bogãþie sufleteascã ºi spiritualã, generoasã grijã
pentru tipãrirea numeroaselor cãrþi în româneºte, greceºte,
slavonã, în arabã, turcã, georgianã, dar ºi pentru întemeierea unor
edificii de învãþãmânt de cam toate nivelele. 

Stilul de viaþã zãmislit ºi propus familiei ºi supuºilor sãi, al cãrui
apogeu coincide cu apusul vieþii domnitorului martir,  a fost temeiul
canonizãrii lui Constantin Brâncoveanu de înalþii prelaþi ai Bisericii
Ortodoxe Române.
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Ion CRISTOFOR

FRANCIS CHENOT ªI “PRINCIPIUL SOLITUDINII” 

Francis Chenot s-a nãscut la 6 martie 1942, la Petitvoir, în zona
Ardenilor. A fondat, împreunã cu Francis Tessa, Casa Poeziei din
Amay ºi a pus bazele cunoscutei edituri L’Arbre a Paroles din
acelaºi oraº, în care poetul s-a “exilat” temporar. A debutat în 1976
cu volumul De sèves et d’amour (Vérités hors les murs). La
antipodul poeþilor industrioºi, a publicat relativ puþin, în  jur de o
duzinã de cãrþi, dintre care amintim doar pe cele mai importante:
Mémoire de schiste (1981), La voix de feu noir (1988), Le principe
de solitude (1992), Elle, dans l’escalier (1992), Post-scriptum au
principe de solitude (1993), Désir de désert (1997), Carnets
d’écorce (2003).

Redactor-ºef al revistei Une autre chanson ºi director al revistei
L’Arbre à Paroles, Francis Chenot e o prezenþã inconfundabilã a
literelor de limbã francezã din Belgia. Practicã frecvent jurnalismul
cultural, publicând comentarii muzicale în revistele de specialitate
din Belgia, Franþa ºi Québec.  Fãrã sã-ºi nege apartenenþa la
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spaþiul spiritual al Waloniei, considerã limba francezã ca singurul
teritoriu cãruia îi aparþine. Nu e întâmplãtor cã poetul, vãzut de unii
comentatori ca un ins dezabuzat, un solitar ”rãtãcind printre arborii
înalþi ai pãdurii, departe de mulþimi ºi de zgomote”, îºi descoperã
afinitãþi cu poeþii din Québec, în numele unei fraternitãþi pe care o
cultivã ºi în calitatea sa de editor ºi conducãtor de reviste.
“Principiul solitudinii”(cum se numeºte unul din cele mai frumoase
volume ale sale) funcþioneazã, indiscutabil, dar poetul nu adoptã
nicidecum atitudinea unui schivnic, retras de bunãvoie în deºert.
Deºi poezia lui Francis Chenot refuzã goarnele unei retorici
zgomotoase, tentaþia ieºirii în agora e cel puþin la fel de puternicã
precum cea a izolãrii. Într-o perioadã în care poezia pare sã-ºi fi
pierdut sentimentul comunitar, Francis Chenot continuã sã creadã
în necesitatea unui angajament. Nu e întâmplãtor cã într-unul din
numerele revistei L’Arbre à Paroles, dedicat temei alteritãþii, a
Celuilalt, poetul pledeazã pentru o poezie angajatã, ce apãrã
dreptul la toleranþã ºi la respectul semenilor, pentru o societate mai
echitabilã, mai umanã. Chenot refuzã imaginea poetului exilat în
turnul sãu de ivoriu. În viziune sa, orice scriiturã autenticã are o
încãrcãturã de revoltã, un gust al libertãþii. De aceea, nu ezitã sã
realizeze numere de revistã dedicate unor grave probleme, cum ar
fi drepturile omului, excluziunea, rãzboiul, denunþând injustiþii ºi
proclamând necesitatea fondãrii unui nou umanism. Asociatã
editurii cu acelaºi nume, revista din Amay alterneazã numerele
tematice cu cele monografice, fiind una din cele mai bune ghiduri
pentru cel ce doreºte sã cunoascã poezia belgianã de azi.  

Înainte de toate, Francis Chenot e un hiperlucid, incapabil
sã cedeze iniþiativa rutinei cotidiene, unei aplatizãri a conºtiinþei.
Încã din volumul de debut  ni se descoperã ca un nonconformist,
instinctul sãu rebel rãbufnind dintre interstiþiile poemului ca aburii
unei locomotive sub presiune. Sub crusta durã, agitatã, a versurilor
pulseazã neliniºtile unui spirit grav, preocupat nu atât sã
reconstituie o imagine fidelã a lumii, cât sã-ºi proiecteze ideile ºi
faptele în lumina necontrafãcutã a adevãrului. Într-o lume ea însãºi
fragmentatã, poezia lui Francis Chenot e un exemplu al virtuþilor
unei scriituri fragmentare. ªi în cazul sãu, asistãm la o diseminare
a întregului, la o tentativã de sfâºiere a textului, ce refuzã
programatic stabilirea unor semnificaþii coerente ºi unitare. Avem
de a face cu o poeticã negativã, schismaticã, ce descralizeazã
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textul, minând transparenþa ºi refuzând mimesisul. În fond, poetul
nu face decât sã accepte discontinuitatea existenþei noastre
interioare ºi exterioare, de fiinþe postmoderne, ce se îndreaptã, cu
un instinct de nomad, spre ceva ce e resimþit ca pozitiv ºi multiplu,
nicidecum spre uniformitate ºi monotonie. Discursul sãu liric e unul
proteiform, poetul modulându-ºi textul cu inventivitatea unui
cântãreþ de jazz.Altãdatã, procedeazã analog cubiºtilor, cu
estetica lor fragmentarã ce evitã mimesisul preferând
nonfigurativul, în vederea creãrii unei noi realitãþi,  mai pure, mai
pline de imaginaþie. E suficient sã citim un poem precum cel
intitulat Tovarãºul de raze – dedicat memoriei lui René Gerbault –
pentru a constata cã poemul devine un spaþiu al experimentului.
Generos, invitându-ºi cititorul la complicitate, poetul îºi
deconstruieºte textul tocmai pentru ca acesta sã poatã fi
reconstruit la lecturã. Pentru el imaginea artistului se asociazã cu
metafora unei “delte de nebunie”. În definiþia sa, poetul e un
“adunãtor de legende care ºtie sã citeascã sedimentele memoriei“.
Fiinþã asociatã puterilor anteice, acesta cunoaºte “caldele drumuri
ale dorinþei”, “gustul de pãmânt”; cuvintele sale au “cãldura
zãpezii”. “Contrabandist de speranþã, cerºetor ºi canibal de
dumnezeu”, poetul e pretutindeni un angajat al cauzelor pierdute,
acceptând lupta cu îngerul, sfidarea vidului. Atâta doar cã victoria
poetului e mereu una amarã: “victoria noastrã asupra mãrii-i
amarul nostru”. Identitatea poetului e asemenea mãrii invocate în
versul emblematic citat mai sus: una dinamicã, fluidã, mobilã,
refuzând prin definiþie osificarea ºi þeapãna rigiditate academicã. 

Atitudinea tipicã a acestui poet este cea a unui postmodern
(postmodernismul fiind înþeles nu ca un curent, ci ca o stare de
spirit),  care ºtie cã “totul s-a spus / Totul era acolo de faþã”-  dupã
cum afirmã în poemul Linii aeriene. Citându-l pe Umberto Eco, am
spune cã poetul are conºtiinþa cã trecutul “nu poate fi cu adevãrat
distrus, deoarece distrugerea lui duce la tãcere”. “Noile plecãri”,
noile cãutãri invocate de poetul belgian, se învecineazã aici cu
“dure fragmente de tãcere neagrã refuzând legile noastre”.
Atitudinea poetului faþã de trecut e evident una postmodernã. Spre
deosebire de modernii ce eºueazã în tentaþia lor de a aboli
trecutul, poetul postmodern îl reconstruieºte printr-o atitudine de
distanþare ironicã sau de supunere complezentã la rigorile unei
tradiþii literare. Aceastã tradiþie nu e distrusã în totalitate, ci e
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înglobatã fragmentar ºi selectiv  în discursul poetic. Dar sã citãm
întregul poem la care am fãcut referire, un recurs la semnele de
departe, venite de “dincolo de memorie“: “Aº fi vrut sã vorbesc în
numele vostru (Un pronume al/majestãþii care nu are nimic
majestativ: nu intenþioneazã sã/marcheze deloc o distanþã ci un
respect ca acela resimþit/în anumite relaþii amoroase…) ªi totul s-
a spus/Totul era acolo de faþã   În aceastã obstinaþie feroce a/
creionului de-a acoperi suprafaþa albã pânã la ºtergerea/ tãcerii
reci a morþii-n zãpezi/În semne venite de departe  Ori de aiurea  Ce
mai/conteazã: semne altele – de dincolo de culori – c-ar
reînnoda/cu o foarte veche cãlãtorie ºi ar ajunge sã ude printr /-
unele porturi uitate  Pe sub porþile de dincolo de me-/morie  Pentru
a reînnoi primele îmblânziri ale jugului //Ce se întâmplã aici? S-a
întâmplat ceva ? De nu doar timpul/scãpând printre firele de nisip
Alinierile din timpul îndatoriri comune/Acelea ale lui Cranach ori ale
lui Callanish/  eliberaþi de orice contingenþã ºi crescând în goale
escadre-mbãtate/de noile plecãri//Ori dure fragmente de tãcere
neagrã refuzând legile noastre “. 

Pentru Francis Chenot poezia e un  mod de interogare a
abisului, dar mai ales un mod de viaþã. Dacã altãdatã poezia avea
orgoliul de a schimba viaþa, ea are azi datoria de a pãstra
identitatea omului aflat în pericolul de a-ºi pierde sufletul într-o
societate supusã mondializãrii, sub asaltul reclamelor de
televiziune ºi a consumerismului neînfrânat. Poetul se
poziþioneazã, ºi de aceastã datã, contra curentului dominant: “Între
lup ºi legendã / aceastã vorbã a povestitorului / luatã în contra
curentului:/ odinioarã scrisã / pentru a schimba lumea / scrisã
acum / pentru ca neschimbaþi sã rãmânem // ºi astfel sã trãim” (Sã
scriem?). Poetul surprinde, cu o privire ironicã derivele societãþii
moderne, în care oamenii au pãrãsit fãgaºurile autenticitãþii
existenþei. Asemenea pãsãrilor ce-au uitat “sensul cãlãtoriei
vechiul limbaj al migraþiilor”, omul devine prizonier al derizoriului,
al erzaþurilor lumii moderne, blindatã în aºa-zisa civilizaþie urbanã
a betoanelor ºi a  pseudo-culturii de tip coca-cola: “Imagini cuvinte
ºi gesturi ca atâtea ritualuri pentru a conjura/în semne pierdute de
la-nceput uitarea mai puternicã/decât istoria însãºi ºi nu legenda
aceastã memorie adevãratã a popoarelor ºi nu aceste fãrâme de
amintire//<<Beþi coca-cola>>: omul e aici anacronic de-ar putea
da/mãrturie  ori de s-ar asemui cu-ale sale diaspore ºi celãlalt
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ce/nu e decât derivã întotdeauna derivã urbanã. Cea mai
tragicã/scrisã negru pe alb (ca ºi cum ar fi un loc sub soare pentru
bine ºi rãu: nimic doar oraºul ºi cuvintele sale de neon ºi/ strigãtele
sale de coca-cola ºi acest beton ce anuleazã orice/ aducere-
aminte) ºi omul în afara timpurilor mai singur încã în/a sa
multiplicitate singur infinit de singur în a sa derivã”(Derive).      

Din aceastã perspectivã, singura soluþie a poetului este cea a
aplicãrii “principiului solitudinii”, a recurgerii la exilul interior, ca o
reacþie la poluarea vieþii obiºnuite, a degradãrii alarmante a
relaþiilor interumane. Din þinutul adevãrurilor colectivitãþii în derivã,
poetul se retrage într-un teritoriu al adevãrurilor interioare, un risc
pe care poetul ºi-l asumã conºtient. E o reacþie defensivã, de
naturã romanticã, de refuz ºi denunþare a sordidului colectiv. Nu e
vorba de o laºã retragere din faþa realitãþii brutale, ci,  dimpotrivã,
de reîntoarcere la sursa autenticitãþii pierdute, la valorile
colectivitãþii. Sunt valori ce trebuie salvate ºi reconstruite tocmai
prin aceastã iluminare de sine, printr-o strategicã izolare în forul
interioritãþii protectoare. Din aceste convingeri derivã ºi apelul sãu
frecvent la memorie. Poetul reþine “scriitura lichenilor / pentru
memoria pietrelor” sau consemneazã prezenþa “leprei muºchiului /
pe timpul pietrelor”. Elogiazã piatra ca simbol al stabilitãþii,
echilibrului  ºi cunoaºterii într-un poem intitulat Douãsprezece
memorii de piatrã. Exilul interior se concretizeazã la Francis
Chenot în însãºi modul de a-ºi structura scriitura. “Orice scriiturã e
un exil” – afirmã poetul. Dar exilul nu exclude solidaritatea umanã,
cum se poate constata chiar din lectura  poemului din care am
citat, intitulat Scrisoare din Québec. Principiul solitudinii
funcþioneazã, în fond, doar în mãsura în care el se confundã nu
numai cu o descoperire a sinelui, ci ºi a celuilalt. Este, în ordine
artisticã ºi umanã, una din lecþiile de înþelepciune ale acestei
poezii exemplare. 
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Angela-Monica JUCAN

Mi – ka – El*

De când s-a lãcomit acolo, în rai, la cunoaºtere, omul nu-ºi mai
gãseºte saþietatea. Nimic nu-i mai ajunge. Învaþã, cerceteazã,
strânge informaþii, creeazã tot mai mult, inoveazã, motiv pentru care,
cu toatã starea lui de izgonit, se simte important. Fãrã a avea vreun
merit, îºi face  titlu de glorie din asemãnarea cu Dumnezeu. A creat
Dumnezeu lumea? - Creeazã ºi omul, cu îngâmfare, cu suficienþã,
cu rost ºi fãrã rost. Creaþiile omului sunt, însã, pastiºe. Nici una încã
nu s-a aruncat dincolo de cele ºapte zile. Dar! Dar cele ºapte sunt
ºapte.

Atingi tasta “enter” ºi, pe ecranul calculatorului, ai, din încâlceala
datelor, exact ce-þi trebuie: s-a fãcut luminã în minora (nu?) ta
problemã. Sã fie acesta nivelul revelaþiei zilei întâi?

Din Tãria zilei a doua pusã deasupra labilitãþii apelor terestre,
omul preþuieºte nu superioritatea spiritului (“cerul”), ci “lucrul
mecanic” al valului trecãtor, nu infinitul dumnezeiesc, ci energia
“extrasã” din surse supuse epuizãrii. Sau. Sau orice în afarã de
conºtiinþã, în afarã de caracter, în afarã de spirit  -  valori fãrã formã
ºi consistenþã materialã, fãrã forþã fizicã, numai bune de etichetat ca
inodore ºi insipide, invizibile, fãrã nicio rezonanþã (sonoritate) în
înþelegerea omeneascã. 

Ziua a treia e ziua dinamicii fecunde (trezirea vegetaþiei). Se face
ºi omul... vegetativ, perfecþionându-ºi, invers, neparticiparea.
Aparatele “fac” în locul lui, ajungând sã ºi “fie” în locul lui. Era
roboþilor. 

Ziua a patra e rezervatã discernãmântului pentru cã e ziua
“deosebirii” (zilei de noapte, anotimpului de anotimp) ºi a inventat ºi
omul, în loc de soare, lunã ºi stele, un bec, un neon, acolo, niºte
ultraviolete de lampã, neobservând cã luminãtorii mari sau mici,
diurni sau nocturni sunt, în miºcarea lor, metafore ale periodizãrii,
care periodizare înseamnã regulã, lege, ºi, de aici, da, ºi claritate
(deci, nu numai luminã fizicã, ci ºi iluminare, ºi limpezime). ªi iatã-
ne în “eclatantul” (la orice orã) mileniu al scoaterii din uz a
cuviincioaselor rânduieli, în mileniul declarãrii drept norme a
perversiunilor (contorsiuni ale normalului), a faptelor contra naturii
(contra naturii umane, evident). Ziua aceasta a legii a degenerat ºi
în fuga de rãspundere. Nu vezi, nu simþi, nu (vrei sã) ºtii  - într-o
atitudine de struþ -  cã ucizi sau distrugi cu ultrarafinatul armament,
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cu poluanta superindustrie, sau, pur ºi simplu cu “naturala” ta
indiferenþã. Te simþi elegant, srãlucitor, splendid. Ce mai! Un Soare.
Un Star. Poþi.

Ziua a cincea e ziua biologicului, din care omul valorizeazã tot
mai mult animalitatea. Numai cã ziua a cincea e ºansa civilizãrii
instinctului. Numit mai pe urmã stãpân peste animale, omul
foloseºte aceastã ºansã spre propria-i sãlbãticire, convins cã
promoveazã viaþa. Dar cea care pune în miºcare e inima. Ceea ce
face viu e sufletul (“nu în literã, ci în duh”!); cel ce-ºi dã sufletul
moare. Chestiune de nuanþã.

Urmeazã ziua a ºasea, ziua prin excelenþã a umanitãþii. Omul
asta ºi face. Predicã omenia, pacea, înþelegerea între alþii, toleranþa
(mai ales în ce-l priveºte) ºi chiar le impune prin atrocitatea
rãzboaielor. Din ºansa nobilã, a stãpânirii lumii, care i s-a dat, omul
a fãcut o dominaþie feroce  - atentate iraþionale, regimuri totalitare
(unde dominã legea de junglã a celui mai puternic), individualism
(lupta “speciei” pentru existenþã ºi izolare (izolare fãrã temei când
omul e fãcut fiinþã socialã  -  “Nu e bine ca omul sã fie singur”, zicea
“cândva” Dumnezeu), mafii “performante”, terorism (sau contra-
terorism  -  tot una): vânãtoare a omului de cãtre om; urmãrire;
mãcel; sfâºiere. Omul îl jertfeºte foarte uºor pe altul, scãpându-i ºi
aici un amãnunt: omenia presupune, ea, jertfã, dar jertfã de sine (nu
ucidere ºi altceva decât sinucidere): renunþare în favoarea altuia,
risc în scop salvator, înalt eroism. Amintindu-ºi, totuºi, uneori, de
omeneasca milã, omul omoarã ºi din acest sentiment. Dispune ºi
prin eutanasiere de viaþa asupra cãreia nu are vreun drept. Dar nu-
i nimic. Îºi suflecã mânecile ºi face în loc (în loc de om  - cã-i ziua a
ºasea -  a cãrui viaþã a suprimat-o luându-i “cu mâna” suferinþa
fizicã, ignorând-o însã pe cea afectivã, de multe ori mai acutã ºi mai
persistentã) surogat de om. Cloneazã, mãcar cã, atât pentru el, cât
ºi pentru creatura aceea (nevinovatã, în fond) viitorul e incert,
incontrolabil, mai probabil catastrofal.

ªi vine ziua a ºaptea, a bilanþului, a veghei asupra armoniei lumii,
ziua stabilitãþii, ziua uniunii vremelniciei cu veºnicia: ziua lui
Dumnezeu alãturi cu lumea, în tihnã, contemplând-o. Acum putem
zice “Ecce homo!”. La “evaluarea” veºniciei ºi vremelniciei, a
valorificãrii timpului, ca un fãcut, cu toate invenþiile ºi descoperirile,
rezultã cã omul n-a câºtigat deloc timp. E tot mai ocupat. Nici nu se
poate odihni mai mult. Nici nu se menþine cu nimic “peste program”
(cã... încã, mai moare).

Cam în acestea ar sta asemãnarea.
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Marele Anonim, Cel cu Numele extrem, Cel cu Fiinþa extremã, cu
raþiunea extremã, cu puterea extremã, cu timpul “extrem”, cu
îngãduinþa Lui extremã îþi permite tot, inclusiv sã crezi sau sã nu crezi
în El. Degeaba comand, pretind: “Aratã-mi-Te, fã-mi o minune, sã mã
convingi”. Nu se întâmplã nimic. Nu Se aratã. Nu face o minune. Faci
tu ce vrei. “Toate îþi sunt îngãduite”.

Cu omul e altceva. El face enorm. Face “minuni”. “Aratã”. Iese în
faþã cu ieftinele-i imitaþii. Recapitulând (la nivelul aparenþei) Marea
Creaþie, omul a ajuns sã facã “zi de zi” lucruri care seamãnã mai mult
sau mai puþin cu originalul (poate, cândva, le va face perfecte), doar
cã, din asemãnarea lui însuºi cu Dumnezeu, omul rateazã
permanent... Chipul. Mãrunþimea, poziþia subalternã îi sunt
constitutive; orgoliul – uriaº. Oriunde sunt cel puþin doi, unul e “mai”
ºef, mai “în faþã”, celãlalt – invidios. Omul ºtie asta, dar vrea sã (se)
mintã cã nu. ªi mai fabricã un om fals. ªi-ºi mai pune un epolet.

Anonimatul e ceea ce deosebeºte fiinþa umanã de Dumnezeu.
Omul copiazã toatã Creaþia dumnezeiascã. Încearcã sã se substituie
lui Dumnezeu. Dar nu-I poate “reproduce” anonimatul. Sã nu
dovedeascã el cã poate? Sã nu arate “cine e el”, cu cine se stã de
vorbã, ce-a fãcut pentru cutare, a cui rudã este, al cui protejat?, deºi
acestea nu-i sunt “de [nicio] trebuinþã”.

Nu Marele: micul anonimat dacã i-ar sta omului în putinþã!
Atunci... Atunci...

* “Cine e ca Dumnezeu”.
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Oumar Ba (Mauritania)

S-A FÃCUT DREPTATE

Bãtut,
Furat
Spitalizat?
ªi martorii?
Mulþi ca firele de nisip.
Kadiel e unul
Ndoulla 
Ndyam Bele e unul
O pot dovedi chiar ºi pãsãrile
Dar uiþi cã hoþul
Are ca judecãtor pe fiul sãu
Iar pe ginerele lui ca interpret.

BOII OBIªNUIÞI

Îmi spui cã dreptatea e de partea ta?
ªi acei boi pe care-i vãd
În turma ºefului?
Dacã-i chem
Ei vor rãspunde la numele de botez.

BOUL SOLDAT

Nu ºtiu
Ca un bou de ºapte anotimpuri
Poate deveni soldat
ªi sã-þi ia locul pentru serviciul militar?

NOBILIMEA

Nu trebuie sã confunzi ziua ºi noaptea;
Nici chiar degetele
Ce se disting dupã lãþimea ºi-nãlþimea lor.
Nici unul nu-þi foloseºte limba
Nici uniforma

Poe]i africani
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Conferã putere, sau naºtere, ori caracter
Fiului unui sclav?
Ai abolit sclavia
Doar ca sã ne subjugi pe noi
Progeniturilor captivilor noºtri.
Comandante,
Sunt fiul tatãlui meu
Care a murit în închisoarea aceea
Franþa, spun ei înseamnã justiþie.
Dar ei ne vãd fãrã ochi,
Prin ochii altora
Billahi! de ºapte ori Billahi!
Alungã din serviciul tãu
Acei câini fãrã cozi!
Ascultã-i pe cei ce nu te iubesc
Dar al cãror cuvânt este invulnerabil
Ca ºi califul secular
Din Salde
Vei avea adevãrul.

Edouard Maunick (Mauriþius)

DOUÃ POEME DIN “MANEJURILE MÃRII (1964)

6

Mai departe este forþa mãsuratã a cuvântului mãrii
Mai departe fãrã rãgaz pentru umerii
albaºtri ai orizontului

rãul e nãscut din luminã
când se rãstoarnã sub atacul cãlãtoriilor
când priveºte uitarea ca o fiarã
ºi cautã naufragiul satelor de zece ani
schimbãri concludente de timp în exil
mai departe e riscul fãrã înfrângere
rãbdarea mereu reînnoitã a umbrei
pentru a gãsi cuvinte dincolo de limbã
mai departe ºarpele de sânge
frânt de toate trãdãrile
victorii ale resemnãrii voluntare
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N-am plecat ca sã uit
Sunt mulatru
Oceanul Indian nu va face loc oraºului de azi
dar rãul se compromite în mine ori
de câte ori apare rãul

Continui sã pãtez oglinzile lichide
ca sã trec pragul unde tu mã
aºtepþi de când e poemul

20

Îmi place sã te-ntâlnesc în oraºe strãine
unde fiecare zarvã fiecare zgomot fiecare ceas
îþi trãdeazã trupul lovind în pulsurile mele
Îmi place sã te eliberez în paturi strãine
când noaptea devine un copac prin
forþa goliciunii lui

Îmi place ceea ce ne separã în asemãnarea noastrã
frontiere ale zorilor semãnând cu chipurile noastre
dovezile vieþii se gãsesc doar în altã parte
nu spune niciodatã nu atunci
când îþi vorbesc de departe...

David Rubadiri (Malawi)

FURTUNÃ AFRICANÃ

De la apus
Se-ngrãmãdesc norii cu vântul
Rãsucindu-se
Tãios
Ici ºi colo
Ca o ciumã de lãcuste
Rãsucindu-se
Purtând lucrurile pe coada ei
Ca un nebun ce nu vâneazã nimic.

Nori gravizi
Cãlãresc maiestuos pe spatele lui
Adunându-se ca sã se cocoþe pe dealuri
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Ca aripi sinistre-ntunecate,
Vântul sâsâie alãturi
Iar copacii se-ndoaie sã-l lase sã treacã.

În sat
Þipete ale copiilor încântaþi
Se rostogolesc ºi se-ntorc
În gãlãgia vântului în vârtej,
Femei
Copii þinându-se de spatele lor -
Fugind
De colo-colo
Nebuneºte
Vântul ºuierã în jur
În timp ce copacii se-ndoaie sã-l lase 
sã treacã
Hainele fluturã ca steagurile zdrenþuite
Fâlfâind
Ca sã expunã sânii bãlãbãnindu-se
În timp ce fulgere orbitoare
Huruie, tremurã ºi pocnesc
În mirosul fumului focului
ªi marºul rãpãit al furtunii

Felix Mnthali (Malawi)

TATÃL MEU

Ca noi sã avem viaþã 
ºi s-o avem din abundenþã
a îndurat
praful de crom
iadul umed
al minelor Selukwe Peak
câºtigul derizoriu
al multi-naþionalelor americane -

Ei s-au gândit cã a fost ceasul
pe care i-au încrustat numele
pentru un serviciu îndelung ºi misterios
care l-au fãcut nimb...
n-au vãzut niciodatã pe negri
ca oameni cu ambiþie
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ci doar ca “forþã de muncã”
braþul lung al
“destinului lor manifest”
sursa vitalã
a metalelor lor strategice
El a zâmbit

a zâmbit deoarece-ntr-o zi
într-o zi...
fiii sãi se vor întoarce!

Stella Chipasula (Malawi)

ACUM ÎMI SUNT
PROPRIA MAMÃ

Mamã, acum eu te nasc pe tine
Singurã, port povara continuitãþii.
În mine, tu eºti încolãcitã
Ca o întrebare grea fãrã rãspuns
Pe þãrmul îndepãrtat al râului
tu stai tãcutã, cu gura închisã
privind lupta mea cu ghemul ãsta
care creºte ca o sãmânþã
giganticã, în mine.
În pumnul tãu închis ascunzi
enigmele fructului sau 

copilul de lut
ai spus înainte sã-þi 

întorci spatele
ºi ai plecat, pierzându-te, 

în ceaþã.
Dar, mamã, acum eu te 

nasc pe tine;
noi generaþii trec prin 

sângele meu,
ºi te port mândrã în 

spate
acolo unde nu mai eºti o
întrebare

Albert Kalimbakatha (Malawi)

BOCETUL ªARPELUI

Fãrâmiþându-mã mor
Torturat mor
Afarã în întuneric

Fãrâmiþându-mã mor
Torturat mor
Afarã în ploaie

Fãrâmiþându-mã mor
Torturat mor
Departe de iarba
Verde de acasã

Fãrâmiþându-mã mor
Torturat mor
Pe drumurile noroioase

Fãrâmiþându-mã mor
Torturat mor
Nevinovat

Fãrâmiþându-mã mor
Torturat mor
Sub piciorul omului

În româneºte 
de 

Dan BRUDAªCU
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

coordonate
- maºini de frezat
- maºini de honuit
- maºini de turnat sub

presiune
- maºini de prelucrat prin

electro-eroziune
- maºini ºi agregate la temã
- centre de prelucrare
- strunguri automate ºi 

cu comandã numericã

S.C. HIDROMAR S.R.L.
este o societate cu 
capital integral românesc.

Colaborãm cu parteneri
din Germania, Franþa,
Italia, Ungaria, Elveþia,
precum ºi cu cele mai
importante societãþi
comerciale româneºti din
domeniul construcþiei de
maºini-unelte

Str. Fabricii de Chibrituri 9A
400254 Cluj-Napoca
Tel: 0040-264-436690
Fax: 0040-264-455504
E-mail: hidromar@xnet.ro
Web: www.hidromar.ro
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SS..CC..  MMEESSEE{{EEAANNAA  SS..RR..LL..
SSttrr..  PPrriimmããvveerriiii  nnrr..  44

CClluujj--NNaappooccaa

TTeelleeffoonn::  00004400--226644--557744332222

MMoobbiill::  00004400--774444449900007788

desface, la pre]uri ce sfideaz@ orice concuren]@,
urm@toarele:

îîîîmmmmbbbbrrrr@@@@cccc@@@@mmmmiiiinnnntttteeee

jjjjuuuucccc@@@@rrrr iiii iiii

oooobbbbiiiieeeecccctttteeee    ddddeeee    ppppaaaappppeeeetttt@@@@rrrr iiiieeee

pppprrrroooodddduuuusssseeee    ccccoooossssmmmmeeeetttt iiiicccceeee

oooobbbbiiiieeeecccctttteeee    ddddeeee    bbbbiiii rrrrooootttt iiiicccc@@@@

pppprrrroooodddduuuusssseeee    eeeelllleeeecccctttt rrrr iiiicccceeee    
}}}} iiii     eeeelllleeeecccctttt rrrroooonnnniiiicccceeee
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pppprrrroooodddduuuucccceeee::::

- suporturi alveolare pentru ouã
- hârtie igienicã din maculaturã: semifabricat ºi produs
finit
- hârtie tissue din celulozã purã pentru: hârtie igienicã,
ºerveþele, batiste, prosoape
- confecþii din hârtie tissue gama PUFINA: hârtie igienicã,
prosoape de bucãtãrie, ºerveþele.

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

Petreºti. str. 1 Mai nr. 1, jud. Alba
Tel: 0258-743624; 743535

Fax: 0258-743625
E-mail: elena_silas@peharttec.ro
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