
GABRIEL GEORGESCU 

( 1914-1973) 

ZENOVIE CîRLUGEA 

ContPmroran c11 maroa ecloziune a liricii int :rb ·liu~ şi 
frccventlnd, c;_i interc~. mediile liternre bucureştene ,tie C'po
cii. Cali:iel Georgesc:l (gorjean pe lin~a ascc:HL•nţc;i mJtL'r
nel facr> pmte din fomil:n aşa-zişilor p0Pţi rc·1 'ivi ~i vizi
onari. Discret cu asupra de măsură, aclic•.i peste rna:ql.1iL~ 
ingăcluile, f'l arde pI115. la j"lrul din urmă în anonirnc.t, timp 
do aproape patru dec:::n ii, strînqîndu-~i apoi v0rs:.rr! le- risi
pite prin periodicele vremii (1934-1966) în unicul volum 
Poemul fără flăcări (KP.L. l 969). carte ce avea să-l restituie 
qP.ncraţiei ~-ale, pri,11.r-un liris'.n de o r"fl xivitate vavJ. şi 
vizionar1:1. Traducătoi împătimit şi subtil. G. George'5CU ne-a 
dat volume întreJi Liin poezia frnnce i'i si mag1iinr1 clin ii
teratura rusă şi germanii., trarluceri foarte npreciate în lu
mea specialiştilor, pentru consonanţa de s )irit !':i e'{]JrC'sie, 
pentru m~iiE:'stria şi expresivitatea limb~jului poetic uzitat. 

Dup~i o viaţă hărţ.uită de aventură (datorată unor „th0-
me de aliă natură". cum îi plăcea să s;wn:î !1. d:!r O'.lcl; iJ].-s 
de snforinţe cardiace şi. reumaticf>, care-l îmbătrîn;sc-r:î 1w
fi resc, se stabileşti:> Io extremitatea ţării, la frontier:l ISatu
Marc), „ca un Digheni"' Ackritas" (cum iari'i~i df:'clara i;i a:-i
chC:'la Tribunei din 22 februarie 1973, cu mimai trei luni. hu· 
intc dl" a muri). făcinn naveta ca şef al catedrei rle litf'T· -

turiJ univf·rsaPi şi folclor de la Inst;tutul de lnvăţămînt ~:u
perior Gir< hi:lia-:\·1arr. 

Nu sîn tem încă. î:1 posesia biografiei lui G. G20ffJf'5Cu, 
care pare absconsă, dar nu irecuperabilă, nu cred~m n;ci 

că va fi ~;oJicitat ·vreodată a fi membru al Uniunii <..;criito
rilor (nn ~itlu. chiar postum, ar fi şi echitabil şi just). A 
intra în f'Videnţa ofici<1lă, Î!1 vederea unor viito,1nP cic;io
nare şi lucrări de sinteză, nu e un lucru neglijabil. i..Jnul din 
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puţinii critici care i-au frecventat poezia îşi încheiii succin
tul studiu cu urmutourea „Notă în 1978: O selecţie a oper.~i 
poetice a lui G. Geu1gescu, definitivată de au1tor în 1dti
melc luni ele viaţă, se află în manuscris. Care edit11rd o va 
publica şi cînd ?" Gheorghe Grigurcu, Poeţi români de azi, 
C.R„ 1079, p. 250, cap. „Citadinii şi intelectualizanţii"). 

G. Georgescu debutează p1in 1930, sub pseudonimul, cu 
critidi liter&.ră şi versuri (îl descoperă ca poet şi pubiicist/ 
eseist Pompiliu Constantinescu şi îl publică imediat în Vre
mea). Frecventează cu reui-il:.:rliate şedinţele cenaclului Ion 
Cîm;-,inc~<tnu al lui Lugen Lovinescu. Se bucură apoi de <l

precicrile lui Yiunu, Streinu, Perpcss'.cius. 
Traduce, după EJ;berare, ample selecţii din Adv ImdrC', 

Kiss Jeno. Petofi, o amplă antologie de poezie francez:! ele~ 
la naudelaire la Aragon, precum şi piese de teatru din 
I·L.ry Beque (Corbii, dramă în patru acte) şi Goethe (Cia
vigo, tra9edie în cmci acte). 

Unul din criticii de astăzi care l-au cunoscut, ckslul 
df' intim se pare, este AL Raicu, al cărui necrolo0 din 
Romania literară (2d mnie 1973) il reproducem mai jos. p1!11-
tru o cit mai compi2~a imagine asupra vieţii şi op~rei de 
poPt şi traducător dl lui G. Georgescu : 

,,A pleC<lt dintre noi pe neştiute, modest cum şi-n. dus 
viata, un rdpsod elogiat cu ani în urmă de T. Vi.:i.nu ~i d~ 
Perpessicius. lJ întîlnist>m în acea perioadă efervescentă, 
cine! apăreau şi dispăreau, la cîteva săptămîni, zeci de' re
viste literare, îndeosebi scoase cu mari sacrificii matericill' 
de tineretul stud;os. 

II veclea;n prin '24----·~:5 în Amfiteatrul Facultăţii de litere 
ş1 filozofi~ din Bucure~.ti, la cursurile lui Mihail Dra~1orni
rcscu, Dim. Caracostea, Ov. Densuşianu, dar şi la cele ci.I" 
lui N. Iorga şi S. Mehedinţi. Discret, la cîte-un cenacl11 
scotea din buzunar o hîrtiuţă şi citea cu sfiiciune, monoton. 
versuri pline de lumină şi azur. 

Pe unr,.<l nu l-am mai intîlnit. După ce s-a înapoiat din 
Bul~1aria \unde a pr·"dat o vreme lb. franceză la un liceu 
rom(rnesc din Sofia) q. început să colinde ţara, ocupinrl di-
fNi tc~ catedre pe la Nusăud, Oradea, Ar2d, Deva. Ornvjţ,1, 

Rosiorii-de-\'ecle, Cra;ova, Petroşani, Satu-Mare, B,_iia Ma
re„. In tumultul ac~stor peregrinări, îşi găsea timpul şi st1-
ru•.nţa de a nu se rupe de publicaţiile literare. II q<\setli 
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fie în p<!~{imle Vremii, în Floarea de foc sau în Revista l'un
da\iilor, fie in Luccaiarul din Sibiu sau în Pămîntul d'.l1 Că
lăraşi. 

Dup<l eliberarea tării, a fost prezent cu versuri oriqinaie 
şi traduceri în săpt<lmlnale prestigioase - „Gazet<1 litera
rti." şi . .Tribuna", „Ateneu" ori în pagi:1ile consacrato en~
nimentului literar al unor ziare juclPţene. In peste trd de
cenii de rnirJs.lă asup1il. versului, G. Georgescu a d;it 1u nu
mai o eleve.tă poezie' proprie oe interiorizare, ca aceea din 
volu:;:nul Poemul fără flăcări, apărat în 1969 la Edit:.ua pen
tru literaturti şi sme de traduceri adunate în c1rţi listinc
te (Paul Verlaine. Versuri, Editura Univers, 1967; A':fy En
dre, Spre mîine, Ed. riacia, 1970 şi Scăpărătorul kcului, Ed. 
Minerva, 1948), în volume colective (Ch. Baudelaire. Morile 
răului, Ed. Univers, J 969) sau risipite prin reviste. 

Poet de întinsă cultură, G. Georgescu s-a manif<•sti.lt în·· 
sCi. c;;i în eseuri ce ·lezbă.teau probleme ale actului crec1ţioi, 
pronunţîndu-se pentr;1 respectarea valorilor clasic2, dar :;.i 
pentru inovaţie şi modernitate. 

Suferind trupeşte, aflu cil iubea cu patimă litentura ce
lor tiiwri şi nu arareori zorii îl prindeau cerc tîn:l pa9inile 
de poeziP proaspăta co.re i-au rămas, pînă în cele din urmă 
clipe, apă 'Vie şi izbăvitoare". 

o 
Unicul său volum antum df' poc'zii, Poemul f'iră fL:icJri 

(E.P.L„ 19fl9) cuprinde două cicluri ; unul care dă ,;i num·-~le 
volumului si cuprinde poezii scrise în intNvalul 19J l--·gH4 
~i al tlolea Copilul-tloare, care adu!1ă poezii de pin:i la 
1966. 

G. Ceorqescu cullivi'i un lirism dens. în m:--·1irc i nnd 
prozodii clasice modernizate, d' o valoare reali\, con'irm,1-
u; în timp. Uneori in poezia sa, de o rememorau~ cathllf
tică, se insinuează iL1minările unui scenar;u vizione„. f'r>i~. 
dczvoltînd arborescenta unui lirism la graniţa fabul.Jţiei şi 
bulaclescuJ ui. 

Volumul anunţi..1 încă din Poezie acf'le „esenţe 5i disti
lerii / de ~tudii lun]l, de versuri. de ramam'" (în ]'Jrul .. al
helor borcane'' vibrează „roşul obscur din farmacii'") Pof'
zia lui G. G or~F'Sc;J nu cad0 în purism şi abstract, într-un 
suprnreali:;rn întîr iat anost şi anodin, ci dPzvoltă un scena
riu liric pină la extrema comunicării metafor:cc, într-o r::i-
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finală idealitate viz:ionară. O sensibilitate refulată trnsă în 
retortele unui cetrtezianis~n protegui tor apără poezia de e
fuziuni f.:ictice şi de insurgenţă sentimentală. O astfel de 
poezie premerge eti.1 pa de resurecţie a baladei parcursă de 
Cercul literar de la Sibiu, avînd meritul de a descoperi va
lorile funciare aie lirismului de idei, cu propensiune spre 
haladcs::, u6scut la noi în perioada interbelică (Dar'.)U, Phi
lippicle sînt numai citeva nume ale acestei direcţii compo
zite). 

lnsnş1 lillul, dacă nu ostentativ cel puţin programatic. 
enunţă un proiect liric bine conturat în datele lui intime, 
capabil a ţrnne în decantare acel poem „fără flăcări''. Aşa
dar, nu o poezie de efuziuni sentimentale, factice şi hoL"mo
nale. „Departe de fa1mec şi avînt", G. Georgescu tinde la 
un lirism ţ,ur, tras dintr-o aventură a unui spirit grnv şi a 
unei conştiinţe ce simte nevoia mărturisirii. G. G~orqPsc 1 t 
trăieşte poezia la motiul absolut, aceasta e absorbţi0 toto.Ll. 
a destinului, spaţiu Gl absolvirii, recuperă.rii şi îmenin~irii 
(.,Cîntecul e ca zborui în somn. Ce noapte bun'l !"). Spaţiu 
insccurizant totodată, populat de o întreagă sarabancld. dP 
fabulaţii fulgurant2, pe care o imersiune supremă a ctlrt0-
zianismului său poetic i-l rele,•ă, o lume populată de fanto
me, închipuiri, himere şi pretutindeni acea uimire catha::-tic5.: 

„Dar tot mai jos, departP. de farmP.c si avînt, 
un Om COboară-n min(i C·O lampă Oe cărbune 
şi flaci'lra ei crudă stîrneşte sub pămînt. 
fantome pînd1toere, închipuiri nebune ... 
'.ăcerea şi uila;-ea, perpetua uimire" 

(Drumul extrem) 

Poc>zia e, u.~c;dar, pentru G. Georgescu un „drum extn~m. un 
itinrrariu/proiect la limită, un demers total. o sublimare a 
destinului („prin pilnia subţire") în ideatic şi sublim, toate 
puse într-o perspec~1vu pe care suferinţa o converteşt.~ în 
uimire 5i o transcede în idealitate : „Roşul obscur rlin far
macii / vihrează-n jurul albelor borcane / esenţe -şi distil('· 
rii f de studii lungi, de versuri. ele romane„." (Poezie). 

La „flacăra crudă'' a poeziei, această introvertire a spi
ritului îi deschide „porţile marilor sinqurătăţi pi•=-rdut~:" ; 
poetul păseştc cu mmire într-o lume de fabulaţii tremur<l
toare. Viziunile sale nu au muchii clare, au permanent con
tururi mişcaie, ceva de clar-obscur, în care stăpîneşte cen~1-
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şlul, ceaţcl, în gc:1:.'rai o atmosfNii moitorîtit. Poe i:i lui G. 
Georqcscu \'ine dintr· o i;;ostaz~i tîrzie a \·i::-ţii, ca o r<..~me
morn;-e cc1thartidl. Ea se trece, în sufletul poetului, La un 
foc cl::~voriad pîaă la cenw;>a supr~mă, în sensul un:~1 dSce
ze 'ctin care lipseşte cd mu.i elementar ge<;t de retrnc~ili-
lale : 

„Poemul foră flăcilri în IDine se trecea 
ca un butuc ce arde fumînd în soba spartă. 
Cenuşa lui md-ntinse sub palida-i perdea 
şi timpul sta. Stâm singur, ca-ntr-o planetă moart1. 

Cu o mirare li.mgă şi goală, dispăreau, 
clar un cuvînl mă prinse în groaznica-i orbiU 
şi mă văzui deodată cu faţa împietrită, 
halucinantă umbră prin mine cum fugeam. 

Trecui pădurcu-n flăcări. pustia neclintită 
şi piscurile aloe trecui. fără să ştiu 
că-ţi voi vedea la capăt, o, inimă iubită, 
rnormîntul sfîn t spre care . sînt . singurul hagiu". 

(Poemul : fără flăcări) 

O senzaţie de timp scurs, de tîrziu, de senectut~ vitală 
şi spirituaiă se simt~ pretutindeni, iar poezia se întemeiază 
atunci ca o rememorare metaforică a acestui proiect liric, 
de limpiditi:lţi cristaiine, elevate şi nostalgice în una din 
marile sale accepţii. 

Poetul poartă pc trupul său răni ca nobile însemne ale 
aventurii. rk!ni care, prin autoironie, „nu fac un ban i" Spi
ritul sd.u incandescent fără a fi ostentativ, ci înăbuşit b 
maximum, este jar, 'ldică un foc extrem. Iată-l pe poet eva
porînâu-se pe grătarele înroşite ale conştiinţei: 

„nn jar neşti:...t, fără vîlvoare, 
dogorăşte duhul, ca' vatra". 

{Pentru muza lui Burns) 

Gestul suprem de n întinde mina spre himP.ra salvatoJ.
re a eşuat prin însăşi opţiunea pentru această chindie c.:mi
culară ele sublim şi combustie totală : 

,,~Jai sus de fericire şi chinul tuturor 
Cădgm 1rzind, cu mina spre lumea aşteptată.'.." 

(Cădem arzînd) 
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Dincolo de mirtlcolul de ghirlande, de vrăjitoriile <le
vată, poezia e spaţiu-limită, un mit al lucidităţii ~xtreme. 
Sub acest semn heraldic stă întreaga poezie a acestui ciclu. 

Izvorul marii libertăţi este „strălucitoare sare a gindi
rii", deci inţelepciune-a, al cărui elogiu îl face în poemul 
Soluţii (.!'oct1 le interesant pentru maniera în care sînt con
vertite la un li1ism ,0pic" unele date ale absurdului folclo
ric din descîntece). Contradicţiile gîndirii dispar odatrÎ cu 
împăcarea supremă : 

„Strălucitoare sere a gîndirii, 
în tine este marea libertate. 
O libertate unde se confundă 
(putE-rnică şi st1 anie ca vidul) 
vapaia lunii, haita din pădure 
şi piatra neclinită-n mîlul bălţii". 

Intr-o I:legie soc1atică G. Georgescu invocă putered po
eziei atotsa.iYatoare ( ,lebădă, metaforă de lut"), ştiindu-se 
că lebăda î11 mitologia greacă e însuşi simbolul Poeziei. 
Altundevtl. înţelepciunea e „nume-mbălsămat", „fruct al 
transparenţei şi-al uitării" sau de-a dreptul „liberă mînă a 
indiferenţei·', invocată în spiritul abolirii propriilor umori 
şi eşecuri (Sub crengile-nflorite) pretutindeni prin înţelep
ciune, poetul înţelege asceză, iar asceza e izvorul poez1e1 
pure, „boală", „moEmă" din Asia", care ameninţă să înne
grească Cil flacăra-1 dogmatică marmurele pure ale spiritu
lui său antic de seninătate, împăcare, echilibru : 

„Un ceer pe aripile ascezei 
Sub flacăra soidră se rotea -
uliu fierbinte, :-,traniu, aburind, 
stîrnit de-o molimă din Asia. 

lnverşunat, în doliul nopţii, 
ricli cti flacăr;i dogmatică 

să-ţi pedepseu.~di marmorele pure, 
spiritul lumii, clară Atică!" 

(Dialogul Asiei) 

Această „molima·- asiatică vine din orientul posomorit 
al spiritului ca o ,,rornc.ntică teroare de non-eu" (Posomori
tul orient). 
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Totul riîmîne îns~i ,,un vis al simetriilor senine / în peş
tera ciclopului'' (Visul simetriilor). Mottoul poemulm „.„ :,1 
credea / în fandasii nebuneşti") vine în sprijinul acelorctşi 
viziuni utopice, cite Ychiculează poezia sa. 

A st.:t la o mas.1 plină cu albine înseamnă a lua parte 
la ospăţul ?oeziei în::.ăşi (Sub crengile-nflorite), gîndire care 
se cugetă pe sine, se simte bme în acest „culcuş ele ceară 
şi m~ere", unde tentaculele timpului (morţii) nu-l ajun~J: 

„Gîndire cugclîndu-se, pluteam 
lăsînd dP.parte antica putere 
a sli.ipînirii 111orţii, prin balsam, 
într-un .culcuşi de ceară şi de miere. 
Piuteam într-0 uimită bucurie, 
cînd, zguduit deodată de-un fior, 
înfăşurat în pal. ca o mumie, 
privii cu ochi de sticlă: am să mor!" 

(O noapte de ianuarie) 

In strînsă legătură cu simbolurile aventurii poetice se des
făşoară amplu tema morţii, la capătul unui itinerariu spiri
tual de excepţie. Un ochi senin şi rece, bătut uneod tonic 
şi cu iervoctre de brizele absolvirii, menţinîndu-se întotdea
una într-un regim eleqictr. de factură socratică, ia în primire 
sentimentul thantic. Totul merge în stilul unei notaţii reci, 
sapienţiale, ca în acest Peisaj interior : 

„Orbirea şi paralizia 
şi can:cerul ce rupe oase 
îşi urnflă-n mine vijelia 
şi trunchiul s~iiciei pletoase 
se zbate-n crivăţ şi răsună 
lovit de fulgerul din lună. 

Acum - e gol nepăsător„. 
Lum!na ochiului atroce 
sfîşie umbra de bumor. 
Iar versul cai;" să-l evoce 
e ca un tub, pe unde vîntul, 
pustiu, îşi fluieră cuvîntul". 

Imaginea Hidosului e însăşi viziunea crudă a morţii, 
pe care o întruchipeazrt şi Căţeaua sălbatică ce „ză.n~iie în 
tărîmul Turcocraţiei / în adînca noapte magnetică".· împo-
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trivu acestern poetul ridică poezia - rugăciune „aprinsă. c~ 
un foc de aramă" (Rugăciune). 

Insăşi aventura poeziei este văzută în stil de babdd.. 
adică de epică a ideii lirice, ca o odisee „spre Ultima". un
de se dă o decisivă. luptă cu Gloria morţii : 

„"'/îslind din greu, atingem stînca 
şi sus, la ca.pătul puterii, 
ne tine locului. adînca 
ma9nilocvenţă a tăcerii 
sunind în noi. nemărginită. 
Şi-acolo, ca s-c, smulgem sorţii 
pe preafrumoasa adormită, 
dăm lupta cu Gorila morţii. .. " 

(Spre Ultima) 

O altă capodopera a acestei serii baladeşti este piesa: 
Labirint, care, în aceeaşi manieră şi viziune clasică. rezu
mă nu numai întregul proiect liric, dar deţine cuvintele
cheie ale acestei rn;tologii lirice deprimante dezolante (sca
me. pîclă, uimire, l::ibirint, încăpere goală, maimuţa mor
ţii...). O cităm în intre9ime: 
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„Un labirint de goale încăperi 
uimirea infinit îl prelungea i 
în magnetismul straniei tă1ceri 
păş0u îngălbenind inima mea. 
Aici orice dăde;:i de bănuit i 
chiar scama unui ariadnic rest. 
Ceva fără cuvînt şi fără gest 
ca un presentiment. la nesfîrşit 
îmi <;1ăta o altă încăpere, 

mereu, mereu o încăpere: goală. 

Venea o pîcl<l tristă dintr-o sală 
şi mai pieloasă., cînd, după unghere, 
cu labe ca ventuzele de gumă, 
maimuţa morţii se zvîrli la mine. 
Lovind-o peste botul plin de spumă, 
izbea ca un Lurduf de box ce vine 
cnmplil de violent la locul lui. 
Un ochi mi se scursese-n buzunar. 
Zm·uJgîndu-mi mima, o mai văzui 
fugind ca un punct negru pe culoar". 



Poemul ilustreazil tema labirintului (oare reflex al 
complext1lui labirintic borgesian I pus atit de bine în evi
denţă de Paolo Santarcangeli), atît de frecventă în mitolo
gia poetică georgesc1anil (de factură greco-romană), o ade
vărată ubse~ie a aceElui lirism acut (v. „Dictionnaire de 
!>ymboles sous la direction de Jean Chevalier avec la colld
boration de Alain Glleerbrant. Robert Lafont editeur, .1969, 
p. 445-!1':'[ ). Poetul, bezmeticind prin galerii oa.-!_H_\ foril 
spera11ţci. în această arhitectură ciudată a claustrării şi re
cluziuni in sine, impljcat într-un itinerariu iniţiatic, străba
te acest ~p<1tiu invada l de insecurităţi, de malignWiţi axi
oase. în dnyherele ctlreia pîndeşte „maimuţa morţii". Hi
dosul, i-Jimera. Căţeaua sălbatică. Un bestiariu din ,.t<lrîmul 
Turcocraţiei'· în trecerea căruia poezia se îmbibil ele un 
onirism clasicizant, µunind în ecuaţie un lirism vizionar şi 

dezvoltîncl o filozofie a spaimei. Ora proiectului (liric) itine
rant este indecisă, şt12arsă, apatică - după termenii ~rec
venti : pîclo<tsă şi cenuşie - sugcrînd un spaţiu al tîrziului. 
Inlîlnirea cu Himera implică încleştarea supremă, confrun
tarea ~erlbili.1, luptd pe viaţă şi pe moarte cu „maimuţa 
morţii'' (Lrtlnrint), care este numită în poemul „Sprn Ulti
ma" , ,Cloi:ia morţii" „ . 

.A.to tputernică este senzaţia de tîrziu şi vacuitate, d<~ 
timp biologic consumat şi de clepsidre scurse, de „aqonie 
infernală" (Parodie) şi de „ţiptit" zadarnic (Semne negw). 
Senzaţia „singelui s~rciveziu" ca o leşie vine să finiseze ex
nresiv, ca o celulă cerebrală, acest „spectacol rigid" clin 
~ala goalu, privit „printr-un imens bandaj de ceaţd." (fotu
necare). Ceaţa devine clar-obscur, semiîntuneric, adic;i pîclă, 
termen frecvent în această mitologie lirică. Poetul evodi :n 
cîleva sintagme a•cest regim temporal. Nimic L::lar, totul 
este mişcat, fără contururi precise, totul intră sub imperiul 
acestei atmosfere pieloase. Poezia se umple atunci d2 ima
ginile destr~im5.rii, devastării, înnegurării; bătălia decisiv;i 
a conştiinţei şi spiritului se lasă cu zdrenţe, iîşii, petice iar 
poetul, JJinţă hăituit(!. se simte, :Îll.' <r:est dezastrn lmfle
tesc, drept Cezar al unui imperiu devastat: 

„Zd1 enţe de zori, fîşii de miez de noapte 
lunecă-n suflet cu foşniri magnetice. 
Cezar, fac semn spre toate zările, cu sceptrul. 
şi fîlfiie, imens, imperiul meu de petice". 

(Sub crenglle-nflorite) 
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,V cnca o p iclci tristă dintr-o sală 
şi mai pîcloas<l, cînd, după unghere, 
cu labe ca ventuzele de gumă 
maimuţa morţii se zvîrli pe mine ... " 

(Labirint) 

„Mocnind în pîelă, ascultam şoptind 
putregăioasa gură a tăcerii. .. " 

(Soluţii) 

„Tristeţe vînătă, mali~mitate 
A neputinţei întrupare, 
vidul statuii funera:re, 
posacb, picothd în mutitate„." 

(Acri viţa) 

„La fulgerele gîndului, sclipesc 
pieloasele imagmi, tot mai clare; 
magie, cîntec ~upraomenesc 
clin qlâs de bufniţe huiduitoare" 

(Visul său) 

„Era cenuşa glndului. Cădea 
ninsoarea-ntunecată peste mine; 
vorbeâ. ca pJ.snri fîlfîiau prin ea, 
ciudate, rătăotP şi străine." 

lEJegie socratică) 

„Sub o lună fugărită, în toamnă, 
(era poate apogeul lunii) 
soarta, îngropînd corabia-n valuri, 
încîlcind văzduhul de funii, 
m-aruncă la u11 ţărm singuratic, 
blestemat de fdntoma romană. 
Un pustiu. Gura şerpilor 
se-ndulcea de viaţă şi mană". 

(Satira triumfală) 

Pîcla, ceaţa, tristeţcd vinătă, leşia sîngelui, cenuş:i gîndu
lui alternea:<.ă cu priviri împietrite, cu negre zodii, încă

peri goale, săli împiet1 ite în care stăpîneşte Neantul, fîşii 
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de lumin;i întunecate, nopţi oarbe în care stăpinesc hidoa
sele stihii, bestii, pete circulare, fantome pînditoare, filfîit 
de păsări, ape cu luciri de s:noală, aburi g,reoi, nopţi mag
netice, statui funerare, paso.ce, ani fumegători, bufniţe hui
duitoare, culoMe de ciment, celule cerebrale, umbre, hi
mere, arătări hidoase, siluete indefinite în agonii infernale, 
vîrteje ameţit..)dre, mohorîta m:;trăgună, spumate valuri fu
ribunde şi pretutindeni silueta posomorită a Poetului : „apari 
posomorit" (Poezie}, ,,mer0eam posomorit" (Posomoritul Ori
ent), „posomorite amintiri I se muşcă-ncet, gelatinoase, / cu 
palidele lor luciri( ... ) / şi-n golul ochilor apare J gheţoasa 
!!Oare carmvorc1" (.l::hdosu.1). 

Dincolo nu se poate tre(.·i:,, intrucît în acest spaţiu bîn
tuie himere şi stihii dc:z!imtuitC'. E deopotrivă atît un spaţiu 
biologic, cît şi spiritual. Absolvirea în spirit, eliberarea ră
mine utopia supremZ1 a poeziei (·Î. Pîcla, ceaţa, cenuşa, gresia 
gîndului, noapt~a oarbă, uheaţa. aburii, culoarea· de ciment 
(adică tot ce poate in lra sub :rndia cenuşiului) ridică un zid 
inexpugnabil, în faţa c&.ruia se consumă poezia acestei aven
turi, a acestei aspiraţii dureroase. In acest univers liric dezo
lant apar şi cele mai hidoesc m ătări. E prezentă ideea în
cordării într-un ultim şi suprer:1 efort. Ceea ce rămine Poetu
lui e să contemple.ca un Cezar, acest „imperiu de petice" 
fluturînd. Ajuns în acest spe:ţiu ·insecurizant, spiritul poeziei 
înceard1 să se salveze prin c.cea „sublimă gîndi-re cugetîn
du-:oe pc sine". Oricîlt~ icibuloţii lirice ar încerca, poetul se 
lrezeşle bezmeticind în tec:\ s;)a,~iu 1confuz. r-1'.clo~. ceţos, 
dumrnat (leci de teroare.1 lhzie şi cenuşie a morţii. 

Celălalt ciclu, Copilul-floare ( 1944-1966), dedicat fiicei 
s~i.le, Tudoriţa. cu u.cro~Lui h1ogra1!;.ce nni evidente, pi':ts
lriud to lusi 1n1 !ţij:tc,d tensiol1.;ifa cu accec::;i rigoaw a lLl ui 
lirism retle dv, constituie cdillalt pol al universului poetic. 
DacJ. ciclul flnlNior st<l sub semnul vînăt al unei tristeţi 
mJligne. Copilul-floare e ciclul celebrării luminii şi puri
W.tii. Aspiraţia spre puritr1le are un sens, acela de a pune 
în paranteză, a o:)nuhila o conştiinţă înc5.rcată şi un spirit 
angoasat este, cu cuvintele poetului, o ferkită metamo!'foză, 
o supremă răzbunare pria puritate: 

„Sînt fericite metm,10rfoze -
triumful răzbunurii prin carndoare". 

(Duhul ~ubpămintean) 
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".'J'ostalgia fericirii umple sufletul celui ce se simte ca o> 
trestie sub ~;eneraţ1ile de furtuni („cit de absurde şi fami 
liare !11

). Cando=irea, puritntea şi limpezi.rea ca „mireasmă su
fletească 11 vin din . suprema ipostază alpină a spiritului. Aid 
totul poate fi convertit în basme, baluri <ie curcubee, ca 
într-o nirvanică feerie c înser..inării. O absorbire totală a 
fiinţei în mistere}~ poeziei" : 

„Acum, eu însumi. dccă vreau, ridic 
funinginea fortunii, şi-o prefac 
în bal de aur, bal de curcubee, 
un bal fanttlstic pentru mine singur, 
dansînrl cu ge~I u:-i libr>re în gol. 
Şi glumele acestea le cultiv 
din ironie pentru ironie. 
Dar tu eşti floareCl mea înaripată 
mireasmd. sn!leteascil, limpezire 111 

(Enigma dezlegată) 

Împărăţi<l basmu!ni de sticlă ; 
ce albă eşti, nemi:irqiniren mea ! 
Tărîmul transpurenfoi mele, sihlă 
de linişte, de vis şi flori de nea ! 
Cîntă la ~ledm, copilul încîntării, 
aeriana dansului mugie ; 
ca fulgii limpezi, pururea să-ţi fie 
şi farmecul şi liniştea ,. isării 11

• 

(Invocaţiei 

Conceptele el~ pmit2l.?, crndo.are, transparenţă aduc-
acum în prim-·planul poeziei simbolul Copilului-floare, vîrstă 
de aur im1lterabilă, pe cure o pvocă de atîtea ori prezenta fe
tiţei sale. Este totoclatJ. o remerr:orare nostalgică ; amintirea 
războiului sau a unei copilării frustrate de sentimentul ple
nitudinii generează cîteva texte de înaltă emoţie lirică: Copi
lul-floare, Boarea neagră, Război. 

Poezia purităţii şi cnndot ii devine atunci o invocaţie pa
tetică în sensul recuperării unei vîrste de aur. Puritatea e fe
ricire numai cinel aceasta e însăşi libertatea. Poetul îşi con
templă dramcl propriului st\u des\jn şi imploră în acest „pustiu 
al iernii" o „puritate" salvatoare: 
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„Vrci)~ţi-mi-1 µc-acest avar el vremii, 
tirziu avar al unui rest de vreme, 
atil cit i-a rnmas din prada vieţii ! 
Vr~jiţi-mi-1 şi taceţi-I copil! 
Cenw;;<l-i lacdtul de foc din suflet, 
dar n-o şlic. Suflaţi-.i-1 în vînt 
şi spune\i-i: Eşti însăşi libertatea!" 

(Suprema veste) 

Opţiunea puriti:J.ţii . c;;1 candorii, stimulat<l de unele ac
cente biografice, amplifică accente de elegiacă invocaţie : 
„Dă-mi. suflet~ şi floare, pmitatea !" Sufletul e poetul în
suşi, iar finarea e fetita în care se vede pe sine renăscut 

şi în care pune un ma.gnific ideal de lumină şi fericire : 
„Să-ţi spun povestea mea, fetiţa tatii? - / iubire, anp1, 
cîntec de cristal ! / Plăpîndul trup la pieptul meu e soare,! 
aprinde feeriile de lacrimi. / Să-ţi spun povestea mea ? Dar 
tu să cînţi ! ./ CUdură sufletească, mă r<lscumperi / tămil

duiridu-mi inima, precum / se vindecă pămîntul primăvara./ 
Dă-mi, suflete si floare, puritatea ! / Izvorul proaspăt, flo
rile te vild / plutind deasupra lor, strălucitoare. / Topeş
te-mă-n lumina ta, o, floare !" (Să-ţi spun povestea mea ?J 

In poezia Tîrziu il vedem pe poet însoţindu-şi fetiţa care 
pleacă !a şcoală ;::înă la colţul str ilzii, rcflcctînd la „ visco
li rile vieţii", „pustietate orbitoare" / şi gîndul fumegă in 
flăcări•· : 

Ah, picioruşe pe zăpadă, 

în dimineat<l. către şcoală! 

Şi viscolul, ghiozdanul, grija ... 
Eu mai rlimîn în colţul străzii, 

şi sufletul, oglindă mută, 

se mistue--n scîntei de lacrimi („.) 
ia viscolele fără seamăn 

de mult nu mai exist pe lume. 
Stă o fantomă-n colţul străzii. 

Ah, picioruşe pe zăpadă!" 



sau 

,,Poţi tu, candidă primăvarn, 

să vindeci a nefericirii pată? 

Imac-ulări de alb şi soare nou 
ce limpezirăţi fragedele mlade, 
sp<llîndu-rnb. cu aur şi argint 
veţi locui ciudatu-mi nenoroc:? 
Precum ş1 visul vindecă în somn 
copiii cu picioarele bolnave -
la fel duc:nci o inimă aprinsă 

de \'i'itănrnre şi de frumuseţe„." 

(Poţi tu?) 

Copila, al cărei somn e vegheat în noaptea ploioasă (Ple
carl'a ima~rinarJ.) e „singurul meu prieten" (Poţi tu?) „co
pilul floare cu aripi de soare / în slava curcubePlor el<~ 
rouă". 

Dacă în prinrnl ciclu avem de a face cu un bestiariu a
tit de dens, pus in cheiu unui lirism aspru, în al doilea in
tîlnim o feerie cathartică ... 

Floarea şi 7borul traduc ideea de fericire şi liberldfe. 
Podul îşi imaqinează ipostaze aeriPne, plutrnd în văluri 

transparente şi albe şi purtînd pe cap strălucitoa"Tea co
roan~i a scinleirii albastre (Plecarea copilei). Se simte u
şor într-un ?.hor de-a dreptul chagallian, care a învins cof~r
ciţiile materialitiiţii, lăsînd moştenire frumuseţea şi fericin'a 
vieţii, o feeric cathartică în evaporări de lumină şi alb. 

De aur s:nt, şi-n zorii primei brume 
pet;1lele în piete am să-ţi las, 
floare să. fii, în locul meu, pe lume, 
floarf' de aur cu argint in glas. 
Tron de la:zuli, soarelui asemeni 
coroana, cu clbaştri aştri gemeni". 

(Aripi noi) 

l\folte aluzii şi la imaginea platoniană a sufletului -
atelaj din Phaidros I 
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Deşi Copilul-Hoare e un ciclu inegal, dar nu mai putin 
unitar (în ancheta sus-citată, poetul anunţă că a predat la 
editură. un volum intitulat chiar Copilul-floare I), centrat pc 
ideea ascensionc> Hi. a absolvirii şi eliberării prin puritate şi 
candoare, conjuncturînd cu accente biografice, care vin să 
fundamenteze simbolurile şi metaforele unui lirism trăit ta 
extrem, volumul întreg constituie una din cărţile de valoare, 
capabili'i să statueze· nu numai un poet de climat şi ambi
antă. dar chiar una din conştiinţele poetice de prim-plan 
ale vremii, căruia critica va trebui să-i acorde tot creditul. 
In acest sens, o reeditare integrală a poeziei lui Gabriel 
Georgescu este şi necesară şi convingătoare. Acţiunea de 
recuperare critică nu va fi lipsită de acel inedit spectacular. 

No l li: 

Redăm mai jos, în interes biblografic, listu operelor lui Gabriel 
Georgescu: 
- Poemul flirli fllicări, E.P.L., Bucureşti, 1969. 
- Copilul-floare, manuscris. 
- Ady Endrc, ScăJ:~iri'Homl focului, Ed. Minen.•a. Cluj, 1948. 
- Paul Verlaine, Ve1i.uri, E.P.L.U., Bucureşti, 1967. 
- Ch. J;andelnire, l\'licl poeme în proză, Ed. Univers, Bucureşti, 1970. 
- Acly Enclre, !'Jlre Miine, Ed. Dacia, 1970. 
- Ch. Baudelaire, Horile răului, E.P.L.U., Bucureşti, 1968, ediţia rJe 

G. Dumitrt>scu, unde participă cu 12 traduceri. 
- Kiss Jeno, Continenlul cînlecului, Ed. Eminescu, 1970, unde participă 

cu 12 tradnct>ri. 
- Puşkin, l:vgheiiil Oneghln, parţial publicat în „Almanahul Jiternr", 

Cluj, 1950. 
- Antologia c!e poezie franceză de la Baudelaire Ia Aragon, intitulată 

Florile l.utetiei (manuscris). 
- Petofj Sandor, (:iutecele mele (peste 1700 versuri), manusccris. 
- Teatru tradu" : J-fiiry Becque, Corbii, dramă în patru acte J.W. Coethe, 

Clavlgo, tragPdie in cinci acte, mss. 
- poezii orirJinale. mss. 
Colaborări: „Cazeta literară", „Contemporanul", „Viata Românească", 

„Tribuna", „Cronica", „Ateneu", „Steaua" Orizont" Fami
lia", „Ahnanahul literar 1973", „ziarele şi 's~plimentel~ lor" din 
R1ia-Mare şi Satu-Mare. 

413 




