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Cuvinte-cheie: Ion Horea, prolific, canon, etnic, rustic, paradigmă, crez artistic, empiric, 

viziune transcendentă, topos, recurență, individualitate, cronică subiectivă, lectură 

hermeneutică, neotradiționalism. 

 

Titlul proiectului de cercetare, Ion Horea. Studiu monografic, subliniază cele două 

componente ale lucrării şi prefigurează structurarea ei conform canoanelor cărora le 

subscrie un asemenea demers, dar şi traiectoriei existenţiale şi creatoare a lui Ion Horea. 

Ne-am propus, așadar, investigarea monografică a personalităţii și operei lui Ion Horea, 

unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai generaţiei '60 pe care, de fapt, o premerge. 

Concepţia acestei cercetări urmează, cu precădere, analiza comparativă, sintetică, 

structurală şi tematică a creaţiilor, reţelelor de elemente recurente în poezia lui Ion Horea, 

care să o revalorizeze în contextul literaturii postbelice și în conștiința cercetătorilor 

contemporani.  

Unul dintre motivele care au stat la baza acestei idei de cercetare a fost preocuparea 

pentru lirica autentică, pentru poezia care şi-a păstrat originalitatea în contextul culturii 

transilvane şi care, odată descoperită, poate crea pagini masive de istorie literară. Ivirea lui 

Ion Horea în literatură a însemnat continuarea liricii tradiţionaliste şi a viziunii agreste 

asupra lumii; aşa cum odinioară precursorii lui Ion Horea evocau satul, casa părintească, 

plaiul, tot astfel, cu Ion Horea poezia se întoarce la obârşii. Un al doilea argument este 

acela că primul deceniu al liricii postbelice a rămas oarecum în umbră datorită contextului 

social-istoric, deşi bazele culturii postbelice s-au fundamentat prin oamenii de cultură al 

căror debut artistic a fost înregistrat în acest „obsedant deceniu”. Opera lui Ion Horea nu a 

făcut, până recent, obiectul unui studiu de bază, menit să fi pus la îndemâna cercetătorilor. 

Așadar, nevoia de a oferi repere pentru viitoarele cercetări ale personalităţii lui Ion Horea 

şi ale orizontului tematic al creaţiilor sale a constituit un preambul pentru ideea de 

cercetare. 

Selecţia textelor s-a realizat prin lectura prospectivă a poeziilor și fragmentelor de 

proză din volumele menţionate în bibliografie, organizarea lor în funcție de obiectivele 

cercetării, urmărind și lucrările de critică și istorie literară, care să ne permită stabilirea 

conexiunilor ideatice și stilistice și să ne ofere instrumentele necesare fundamentării unor 

concepte. Astfel, în analiza creației lui Ion Horea am valorificat texte din volumele de 
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versuri: Poezii (1956), Coloană în amiază (1961), Flori de păpădie (1962), Umbra 

plopilor (1965), Poezii (1967), Calendar (1969), Cărticica noastră (1971), Încă nu (1972), 

Versuri (1973), Măslinul lui Platon (1976), Bătaia cu aur (1979), Un cântec de dragoste 

pentru Transilvania (1983), Eu trebuie să fiu (1984), Noaptea nopţilor (1985), Guguştiucul 

(1985), Podul de vamă (1986), Viaţa, viaţa (1987), Dealuri de lut (1990), Cartea copiilor 

frumoşi (1991), Cumpene (1991), Locul şi ceasul (1994), Căderea pe gânduri (1996), 

Bătăi în dungă (1999), Cartea Sonetelor (2001), Şi va fi ziuă şi va fi noapte (2001), 

Mărturisiri şi Rugăciuni (2003), Reversuri (2005), Bătaia cu aur (2009), Versuri şi 

reversuri (2009), Calea Târgului, (2010), Scribul (2011), Psalmi şi rugăciuni (2011), 

Rondeluri (2012), Gravuri (2013), Rătăciri (2014), Cât a trecut (2015), Vitraliu (2016). 

Pentru studiul creației în proză am valorificat texte din volumul de proză publicistică 

Drumuri și fântâni (1988).  

De asemenea, documentarea prealabilă ce a presupus studiul dicţionarelor, lucrărilor 

de istorie şi critică literară care au făcut referiri la omul şi poetul Ion Horea, recenziilor şi 

exegezelor realizate de-a lungul timpului, publicate în periodice sau în volum, în 

consecinţă, tot ceea ce a fost cercetat până la această dată, ne-a favorizat evaluarea 

cronicilor consacrate poeziei lui Ion Horea, desprinderea consideraţiilor unanime, pro şi 

contra, identificarea aspectelor care nu au fost abordate sau care nu au fost puse niciodată 

la îndemâna cititorilor. În realizarea cercetării ne-am propus investigarea modului în care 

biografia propriu-zisă deschide orizontul biografiei literare, identificarea și elucidarea 

particularităților creației lui Ion Horea, drumul parcurs de la asumarea modelelor la 

individualitatea creatoare, decantarea corelației dintre aspectele tradiționale și cele 

moderne care caracterizează structura și limbajul creațiilor poetice și operei în proză, 

stabilirea esențelor estetice ale creației și orizonturilor tematice, analiza hermeneutică a 

tehnicilor poetice utilizate. 

În valorizarea unei personalităţi literare, re-lectura integrală a operei are un rol 

fundamental, întrucât diferenţiază percepţia cititorului de autoritatea critică iniţială, 

configurează reflectarea sentimentului timpului şi vieţii în opera acestuia, redimensionează 

timpul cronologic în care se compune istoria unei vieţi particulare sau resuscitează, ca un 

arc peste vreme, în conştiinţa criticii actuale cultura autentic autohtonă, icoana cu adevărat 

durabilă a identităţii naţionale. În scopul menţinerii ei în actualitate, se cuvine a fi 

permanent raportată la fiinţa lumii pe care o reprezintă, care să depăşească imediatul şi să o 

proiecteze în viitor, ca tendinţă spre permanenţă şi, totodată, eternă devenire. După cum 
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Alfred Adler, în Sensul vieţii, afirmă că viziunea integratoare a lumii derivă din necesitatea 

încorporării omului în comunitatea „pe care a sprijinit-o material şi spiritual, prin 

diviziunea muncii şi hărniciei şi prin suficienta reproducere a speciei”
1
, tot astfel, 

considerăm că omul şi poetul Ion Horea trebuie integrat în fiinţa acestei lumi literare, un 

izvor nesecat de sensuri eterne. Tocmai de aceea, pe parcursul acestei cercetări doctorale 

am urmărit modul în care biografia poetului Ion Horea și activitatea sa redacțională au 

deschis calea spre descoperirea vocației poetice, am conturat o imagine de ansamblu a 

climatului politic și literar postbelic pentru a înscrie în acest context debutul literar al lui 

Ion Horea, într-un demers recuperatoriu a tot ceea ce a însemnat creația ce se străduia să 

rămână în limitele tradiției și autenticității.  

Scriitor prolific, pentru care cele peste 25 de volume de poezie publicate nu sunt 

altceva decât avataruri ale biografiei sale literare conjugate cu propria-i viaţă, a parcurs 

prin arta scrisului şase decenii de activitate literară, reuşind să-şi construiască o 

individualitate artistică din care transpar rimele inedite, ritmuri clasice şi moderne. În acest 

sens, Ion Horea rămâne în istoria noastră literară deopotrivă tradiţional şi modern, un pilon 

al generaţiei '60; poezia scrisă și fragmentele de proză publicistică arată ce se întâmplă în 

istoria pe care a trăit-o şi îi conferă generaţiei sale amplitudine.  

Structura lucrării de cercetare corespunde obiectivelor investigaţiei și conţine 5 

capitole, argumentul şi concluziile. 

Cunoașterea biografiei unui poet poate să redimensioneze percepția asupra operei și 

actul critic, dar numai atâta timp cât nu tinde să înlocuiască sau să diminueze valoarea 

operei. Tocmai de aceea, am încercat să conturăm în primul capitol, Ion Horea – „Omul cu 

rădăcini”, într-o prezentare schematică, dimensiunile unei existențe prolifice: primii ani de 

viață, școlile pe care le-a urmat, activitatea redacțională și publicistică, distincțiile și 

premiile. Din traseul existențial am reținut momentele esențiale care formează, de altfel, 

substanța creațiilor sale, le-am coroborat cu mărturii ale poetului sau cu versuri care să le 

sublinieze unicitatea. Biografia literară a poetului Ion Horea se construiește pregnant pe 

coordonatele realității transilvane, pe care memoria afectivă a poetului a păstrat-o aproape 

intactă. Din întreaga sa operă se răspândesc ecourile biografice, de aceea, este suficient să 

parcurgi creațiile realizate în bogata-i activitate literară pentru a înțelege opera unei vieți 

dedicate artei scrisului.  

                                                             
1 Alfred Adler, Sensul vieții, traducere, cuvânt  înainte şi note de dr. Leonard Gavriliu, Bucureşti, Editura Iri, 

1995, p. 20 



8 

  

Am identificat în cronologia primilor ani de viață, până la debut, elementele 

definitorii pentru parcursul biografiei sale literare și coerența artei scrisului. Chiar dacă 

biografia poetului s-a construit după 1950 pe alte hotare, creația sa poetică demonstrează 

că rămâne fidel aceleiași vetre a satului, cu valorile lui perene, iar poezia și proza lirică 

sunt crâmpeie autentice de viață (in)dependente de realitatea biografică a poetului. Reperul 

arhetipal al eului biografic este Petea, acest orizont peste care cade bruma deasă, această 

indistincție care păstrează totul nealterat; o dungă de pădure, coasta sură, pădurea de acăți, 

„pereţii casei văruiţi de lună./ pe înserat ograda rourată/ Şi-n conie, la cină, împreună...” 

(Aminte, vol. Scribul). Anii copilăriei poetului și-au păstrat esența, departe de greutățile pe 

care le traversau în această epocă de tranziție cei maturi. De altfel, jocurile nesfârșite, 

săniușul în zăpezi de poveste, colindele, faptul-divers, toate făceau obiectul peisajului unei 

copilării pe care poetul o consideră autentică și unică, irepetabilă, doar în amintire. 

Mișcarea dinspre reperul individual spre totalitate se realizează empiric deoarece Ion Horea 

are biografie, iar reperele spațiale circumscriu un cadru scenic în care se regăsește, în care 

scormonește febril pulsul ritmului etnic, cu o sensibilitate familiară. Spațiul poetic și cel al 

vieții comunică în somn, într-un firesc al existenței, în care eul devine suflet, emoție.  

Pe parcursul acestei cercetări doctorale am încercat să subliniem ideea că 

individualitatea eului creator a refuzat să dezavueze trecutul, să elimine din lucrări 

viziunea personală asupra lumii, că Institutul de Arte Plastice şi Şcoala de Literatură 

„Mihai Eminescu” au constituit pentru omul și poetul Ion Horea momente de hiatus în 

definirea drumului spre originalitate poetică. În plus, experiența benefică a şcolii de 

literatură pentru biografia literară a poetului Ion Horea e concretizată în familiarizarea cu 

un mediu scriitoricesc pe care-l populau critici şi scriitori de referinţă, intrarea în viața 

literară, îmbogăţirea culturii prin lecturile fundamentale, exersarea talentului poetic, 

fundamentat în anii ce vor urma. După Școala de Literatură, stabilit pentru restul vieții la 

București, tânărul poet se căsătorește, în vara anului 1963, cu aceea care i-a fost colegă de 

școală în clasele primare, apoi avea să devină profesoara de fizică de la Liceul „George 

Coșbuc” din București, Chisilean Felicia. Personalitatea complexă a lui Ion Horea rezidă și 

din factorii exteriori experienței poetice. Redactor la „Viaţa Românească” între 1951-1964, 

secretar al Uniunii Scriitorilor între 1964-1968 şi redactor șef adjunct al „României 

literare”, cu o întrerupere de trei ani până la pensionare, în 1989, poetul Ion Horea intră în 

acest mod în lumea literară a valorilor autentice.  
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Premiile și distincțiile literare acordate de-a lungul timpului i-au reconfirmat 

valoarea, însă se poate afirma că pentru un om de cultură – poet și prozator deopotrivă – 

premiile cele mai valoroase sunt cititorii săi, cei care au deprins din creația lui Ion Horea 

acea constantă care străbate timpurile și conferă operei sale omogenitate. Cititorul fidel a 

urmărit atent drumul poetului spre arta pură: abandonarea clișeelor impuse la începuturile 

creației sale și întregul travaliu literar care a constat în înnoirea limbii și a limbajului, în 

experimentarea tuturor formelor de versificație, și acea fantezie nostalgică prin care 

reconstituie în limbaj autentic și rime rare lumea satului. De asemenea, urmărim situarea 

lui Ion Horea în contextul literaturii postbelice, debutul literar înregistrat la 20 iulie, 1947, 

în pagina a doua a ziarului târgumureşean „Ardealul nou”, cu poemul în proză Cosaşul. În 

esență, e un debut liric într-un perimetru transilvan a cărui substanţă rustică va fi etern 

reînviată, poetul creionând în activitatea sa literară un „cerc al aceleiaşi vetre”, a 

Vaideiului. Considerăm că tocmai ieșirea de sub povara realismului socialist și revigorarea 

temelor clasice ale literaturii i-au permis lui Ion Horea să încerce să reconstituie vechile 

libertăți ale creației.  

Totodată, lucrarea noastră vizează, într-un capitol amplu, configurarea vârstelor 

creației lui Ion Horea, descrierea ideatică şi stilistică a volumelor de poezii, fără a respecta 

însă principiul cronologiei, etapizarea tematică a operei lirice în funcție de elementele 

dominante și coerente, analiza stărilor sufleteşti, prin apelul la detalii. Prin suprapunerea 

textelor poetice am încercat să stabilim o serie de rețele tematice și motive poetice 

recurente: retorica amintirii, patosul confesiunii, sentimentul naturii și al sacralității, 

obsesia morții și a timpului, dragostea pură.  

 Paradigma confesiunii, sentimentul naturii și poetica transcendenței sunt câteva din 

aspectele esențiale ale creației lui Ion Horea care fac obiectul unor subcapitole distincte. 

Cochetând o perioadă cu poezia simbolistă, pasionat cititor al lui Baudelaire, şi cea 

hermetică, sau decelând osmoza între modernism şi tradiţionalism, poetul îşi construieşte 

devenirea în perimetrul poeziei pure ce urmăreşte în permanenţă reconstituirea unei 

biografii durabile sub semnul artei. Întrucât artele poetice – expresii directe sau indirecte 

ale eului creator, redate sub forma lirismului obiectiv sau subiectiv – sunt definitorii pentru 

biografia literară a poetului, apropiată mai mult de un model tradițional, decât de cel 

modern, transcenderea sinelui se poate face prin creație, act prin care este surprinsă 

chintesența existenței în diferitele sale ipostaze. Aici, în corpusul creației, eul poetic poate 

să-și pună toate măștile, poate să încerce toate modurile de existență, iar fiecare text poate 
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să reflecte identitatea sa ascunsă: „Aveai și tu o mască înainte,/ Numai a ta, în bâlciul de 

cuvinte,/ Și s-a pierdut. Și n-a mai fost găsită.”( (Filă de jurnal, Ascunzi și cruci…, vol. 

Cât a trecut). Paradigma confesiunii lirice în poezia lui Ion Horea se construiește la 

confluența dintre comunicarea mimetică, cea proiectată și cea orfică, „Între profeți și 

înțelepți,/ Lângă un petic de hârtie,/ Tu singur stai, privești, aștepți,/ Visând la tot ce-ar fi 

să vie.”(Între profeți și înțelepți, vol. Cât a trecut), la fel de individualist și detașat de sine, 

ca, mai apoi, să transforme în postulate tot ceea ce scrie. Este un îndemn la ieșirea din noi 

înșine, din limitele comodității și pragmatismului, spre a spori, mai rodnic, destinul culturii 

și orizontul valorilor noastre spirituale. Poetul Ion Horea devine „visător de reverie”, 

transformând teluricul şi biograficul în „nebănuite, stranii universuri”. În raport cu timpul 

universal, printr-un joc al dedublării, clipa îi construieşte eului două „feţe”, chipuri mute 

care păstrează ambiguitatea identităţii – „Mă-mbrățișează timpul, și-o clipă încă nu știu/ În 

mine dacă-i omul matur ori încă puştiu´./ Spre amândoi mi-e fruntea în arșiți și răcoare”. 

(Hotar, vol. Umbra plopilor). Artele confesiunii străbat la Ion Horea deceniile şi sunt 

metafore ale vieţii devenită poezie, căci viaţa ca dat al omului rămâne speranţă: „doar ca 

un templu/ de-azi pe mâine/ s-o mai contemplu// Patimi, iubire/ Trec în uitare/ ca o plutire/ 

peste altare.” (Viața-mi rămâne). Comparativ, pentru Ion Horea, „viaţa, viaţa” sunt 

elemente inseparabile: biografia e etalon al poetului care măsoară ceea ce a experimentat 

direct, iar lirica eului, prilej de introspecţie. Situarea eului într-un complex de elemente 

cărora memoria afectivă le conferă o coerenţă supraindividuală semnifică poziționarea 

între coerent și derizoriu, între „Nimicul, totul, clipa bunăoară”, „Jumătate nebun,/ 

Jumătate-nțelept”.  

Aproape în întregime, opera lui Ion Horea surprinde emoția artistică devoalată de 

sentimentul naturii pline de viață, în scopul de a stabili coordonatele unei lumi mitice, 

desprinse din viața eternă. Pictor al plaiului rural, Ion Horea dezvăluie sufletul ancestral al 

comunității românești și matca tainică, imuabilă a credințelor ancestrale, ascunse în fiecare 

colț al naturii, redescoperite în amintire, în absența unor mărturii directe. Peisajul pictural 

relevă frenezia, candoarea spiritului veșnic tânăr, ancorat în eternitatea lumii 

înconjurătoare și, de asemenea, recursul sau refugiul în legendă. În acest spațiu străvechi, 

al vieții și al creației, plopul, mărul, bostanii, strugurii, fiecare element al naturii își spune 

povestea lui despre univers: în memoria afectivă a poetului imaginea lumii acesteia, 
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arhaice, a rămas „ca o poveste de demult, ca o Atlantidă scufundată sub valurile istoriei”
2
. 

Evenimentul vieții naturii se transferă la Ion Horea din lumea obiectuală în trăirea unei 

existențe.  

Poetul navighează artistic prin materia mundi și materia libri, aflate într-o relație 

osmotică, de unde reține reprezentări ale sacrului, alcătuind topografia unor experiențe, 

rituri, logosuri ca metode de comunicare, ritmuri, toposuri pe care le redimensionează 

semantic. Poezia de inspirație religioasă pare a fi imaginea unui paradis regăsit, a 

imanenței sacrului oriunde străbate sufletul, privirea și amintirea deoarece, după cum 

susține Rudolf Otto, „Cel capabil să se scufunde în contemplație, să-și deschidă sufletul 

unei impresii, va ajunge să recunoască sacrul pe baza unor criterii lăuntrice a căror regulă 

e inexprimabilă, va ajunge să aibă, pe calea purului sentiment, viziunea eternului în 

temporal.”
3
. În ceea ce privește creația de inspirație religioasă, se conturează cel puțin două 

axe ale viziunii transcendente în lirica lui Ion Horea: poetica din primele volume care 

evocă momente în care divinul descoperă Vaideiul prin lumina coborâtă din înalt în 

„rodire” sau prin intermediul eului care-i conduce paşii, dar şi poetica ultimelor volume 

editate, în care Dumnezeu se întoarce-n lume, din Biblii, spre a mântui lumea. S-ar putea 

spune că toate aceste încercări și întoarceri sau reprezentări ale divinului activează ființa 

poetică și o determină să penduleze între asceză și lupta împotriva lumescului, a cărnii; 

deseori rugăciunii îi iau locul revolta, închipuirea, analogia. Ele sunt învederate, întocmai 

ca în psalmii arghezieni, ca premise comprehensibile în fața unor constrângeri logice, nu o 

religie a izbăvirii, deoarece comportamentul eului poetic este mereu pregătit să se 

reactualizeze, în adâncurile ființei sale, în paralel cu trecerea timpului. Reafirmarea ca 

individualitate a sinelui poetic în fața divinității se manifestă orgolios ori umil, camuflat 

într-o nuanță de fin sarcasm. În plus, acesta primește identitatea omului religios, „iubitor 

de viață, temător de moarte” sau a omului luciferic, „Încă iubesc în trupul femeii pe 

Satana/ Și deseori întârzii în ce mi-ai dat să fac” (Când pomenesc de Tine…), nimicului 

„Eu umbra ta și praful, și poate nici atât”, proscrisului „În mine plânge doar o țară, în 

mine urlă doar Satana,/ În mine-s casele bătrâne, în mine-s lacăte la uși” (Să spui de 

toate-i o căință). Și, poate mai pregnant, descoperim că este expresia întregii condiții 

umane, cu esența ei extatică sau ascetică. 

                                                             
2
 Iulian Boldea, Ion Horea:Cine citește, citește. Așa a fost de cându-i lumea, în „România literară”, anul 

XLVI,  nr.21, 16 mai 2014, p.12 
3 Rudolf Otto, Sacrul, în românește de Ioan Milea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996 , p. 180 
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Alături de tema transilvană, omniprezentă în creația lui Ion Horea, trăirea poetică a 

morții, perceperea dureroasă a curgerii timpului, sentimentul erosului pur fixează 

coordonatele esențiale ale operei lui Ion Horea și constituie întotdeauna căi de cunoaștere a 

sinelui, a lumii, a naturii și a universului cultural. Aflându-se sub semnul tradiției liricii 

românești, mai pregnant, sub înrâurirea lirică a poeților de la „Steaua”, poezia lui Ion 

Horea cunoaște influențe simboliste, parnasiene și tradiționaliste, țesând însă fibre artistice 

și existențiale cu note personale, originale. În încercarea de a reface legăturile cu lirica 

interbelică, Ion Horea menține orizontul tematic pe un domeniu estetic propriu, valoarea 

imaginii artistice a operei literare fiind măsurabilă în raport cu cantitatea de viață conținută. 

Realitatea lumii transilvane străbate creația lui Ion Horea de la un capăt la altul și se 

conexează cu peisajul bucolic, cu paginile culturale sau cu istoria națională, într-o înrâurire 

tainică, menită să-i redea poetului individualitatea. Dacă universul rustic este panoramat 

nostalgic sub forma întoarcerii lângă „sufletul satului”, casa părintească poate reconstitui 

reperul arhetipal central, în care devine posibil refugiul etern. Raportarea călătorului-cititor 

la identitatea transilvană prin intermediul istoriei repovestite de Ion Horea, deși se face la 

granița dintre real și imaginar, constituie procesul fundamental al decriptării sensurilor 

poeziei. În acest univers devenit și spațiu poetic se derulează istoria și cultura, într-un timp 

al întrebărilor și răspunsurilor, al amintirilor și regretelor, al speranțelor care se înscriu   

într-un ritm colosal. Dorul de întoarcere, setea de frumusețe își caută mângâierea în cântec; 

înțelegând procesul devenirii obiective, întotdeauna răscolitor, poetul își cântă dorul de 

meleagurile în care „Muntenii nu mai vin cu plute,/ piuarii nu mai trec prin sate,/ fântânile 

s-au stins, umplute/ cu sarea lacrimei vărsate.” (Cântec târziu). Setea de tumult, de forfotă 

și viață ce palpită se exprimă imperativ, iar patriotismul său e o stare firească, intimă. 

Indiferent de modul în care se ilustrează această istorie a Ardealului, ea devine o pură 

religie a sinelui, un tărâm spre care se întoarce nostalgic spre a-i revela esența mitică, 

istorică și, uneori, paradisiacă; un peisaj, o amintire, o pagină de istorie sau un reper 

biografic, toate se regăsesc în monografia vieții transilvane. 

Timpul își găsește expresia cel mai pregnant în creațiile lui Ion Horea, chiar dacă nu 

întotdeauna este abordat într-o tematică distinctă; asociat altor expresii ale vieții precum, 

supunerea, divinitatea, arta, idealul, binele și răul, devine ecoul cel mai înalt al spiritului. 

Dimensiunile temporale își întind tentaculele rapace, fără a-i arăta individului semnele sale 

întotdeauna în planul exterior, al existenței. Lupta cu limita în durată se realizează la Ion 

Horea în artă, printr-un act al comprimării sau dilatării timpului, deseori, o pledoarie pentru 
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veșnicie, în scopul heideggerienei cercetări a existenței umane autentice. Aspectul 

bidimensional al timpului se conturează într-o zodie autumnală, ceremonialic, iar atunci 

când în viață pândește viermele morții, timpul se retrage în eternitate. Abolirea timpului 

sau congruența evurilor se realizează sub imperiul erosului tainic; alături de vatra satului și 

dragostea păstrează clipa fără durată într-o zonă mitică sau mioritică, în care ființa își 

proclamă liniștea. Sustragerea din fața timpului se înscrie la Ion Horea într-un tipar ce 

presupune incursiunea în vatra veșnică a lumii rurale, unde sufletul se vindecă de 

peregrinări. 

Plecarea definitivă spre „podul de vamă” dă naștere unor atitudini contradictorii, de 

la neliniștea dramatică, sugerată de presentimentul alunecării ființei în abis, la împăcarea 

elegiacă, resemnarea, prin reintegrarea în elementar. Poetul urmează aici drumul infinit al 

trecerii, așteptându-și rândul, ca la moară. Supunerea în fața morții, rațiunea ei, se leagă de 

eternele legi universale, care suscită deseori interesul individului și generează întrebări 

existențiale; ritualul îngropăciunii și al pomenirii se derulează etern, ca un dat firesc, de 

veacuri, dar creează o neliniște incipientă, un impuls de înfiorări survenite pe măsură ce 

poetul materializează o atmosferă funestă. Nu întotdeauna extincţia apare ca imagine 

lăuntrică și lirismul se concentrează într-o tragică nelinişte. Deseori, abordează perspectiva 

acestei finitudini cu o crudă autoironie; când timpul creației se sfârșește, autoironia ia locul 

respectului față de sine: „De azi încolo, ciocu’ mic!/ Altfel, ești mort ori ești ridicol,/ Când 

nu mai ai de spus nimic/ Și-n tot ce faci e doar nimicul.// Credeai c-a mai rămas în plic/ 

Un loz, dar te înșală plicul./ Privește, ca să-ți mai explic,/ La poartă te așteaptă dricul// 

Când nu mai ai nimic de spus.” (Când nu mai ai nimic de spus…, vol. Vitraliu).  

Studiul temei erotice se realizează diacronic, cu accent asupra imaginarului poetic și 

ecourilor semantice pe care le dobândește în creația lui Ion Horea. Drumul prin labirintul 

semnificațiilor poemelor de dragoste are ca posibil cifru asocierea cu alte orizonturi 

tematice, din care se evidențiază, nostalgia rusticului, timpul, chiar și moartea. Erotismul 

se desfășoară într-un spațiu estetic autonom, deseori diferit de cel real, dar reprezintă 

întotdeauna o cale de cunoaștere a sinelui, a lumii, a naturii și a universului cultural. 

Poemele de dragoste, puține de altfel, sunt evocări nostalgice ale clipei de iubire sau trăiri 

plenare, dar completează întotdeauna imaginea unității desăvârșite, serafice, concrete sau 

imateriale. Că poezia de dragoste nu e o constantă în lirica lui Ion Horea, rămân mărturie 

versurile din Umbra plopilor: „De dragoste spun alții și-i înțelegi mai bine/ De cât m-ai 

înțelege în locul lor pe mine.” (Ori poate). Beatitudinea dragostei e o partitură din muzica 
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sferelor și se înscrie într-un cerc al împlinirilor casnice, în oglinda biografiei intime a 

poetului, iar gesturile au ceva din grația iubitei din versurile eminesciene. Această imagine 

a femeii soție este transpusă și într-un alt decor, unul al preocupărilor didactice; ea este 

omniprezentă și acționează ca un paliativ în tumultul vieții. Deseori, dragostea se 

înfățișează după un tipar feminin care adună în umbra genelor, concentric, roua cerurilor, 

iarba pământului, ecourile muzicii orfice. Drumul spre inițierea în dragoste se realizează în 

spirală în poezia Inima mea, printr-o succesiune de verbe la prezentul continuu, se coace, 

se-mplinește, se-ntunecă, se sparge, așteaptă și reflectă reverberații încărcate de profunde 

semnificații. Nu sunt treptele germinației, ci etapele unei maturizări a ființei sub imperiul 

sentimentului erotic. Atunci când trăirea erotică înregistrează dramatic neîmplinirea, când 

șoaptele de dragoste devin amăgiri, eul adoptă dialectica hegeliană a sclavului și stăpânului 

în dragoste, reconcilierea sau schimbarea polarităților fiind imposibilă. 

Totodată, pe parcursul acestei lucrări de cercetare am încercat să conturăm 

dimensiunea originalității prozodiei și limbajului în creația poetică a lui Ion Horea. În 

esență, acestea derivă din efortul susținut în direcția sondării tuturor resurselor de care 

dispune textul liric, de la lexic până la vibrația sunetelor și exercițiul formelor fixe sau 

libere ale prozodiei. În vasta sa operă poetică prind contur etape fundamentale ale definirii 

identităţii sale lirice, scriitorul aplicând mai multe maniere de construcție poematică, 

metode de abordare a realității, manipulând stiluri consacrate, manifestându-și opțiunea 

pentru un anumit canon al tiparelor poetice sau respingându-l. Se poate afirma că poezia 

lui Ion Horea se diferenţiază de la un volum la altul, prin achizițiile moderne, atunci când 

înregistrează o desprindere netă de ceea ce înseamnă realitatea în accepție curentă, sau prin 

fidelitatea îmbogățirii și înnoirii formelor din interiorul tradiției, atunci când fidelizează cu 

poezia ce propune un potențial model în raport cu o realitate golită de sens și viziune. 

Am conturat, de asemenea, elementele de originalitate lexicală și prozodică, corelația 

dintre aspectele tradiționale și cele moderne în structurarea textelor poetice, esențele 

estetice ale creației și tehnicile poetice utilizate. Formula poetică îmbrățișată dă naștere 

unei prozodii înțelese ca element constitutiv al textelor, o formă imperioasă care să 

surprindă acea cadență fonică și ritmică a ideii poetice. Lectorului i se impune astfel să 

recite, nu să citească poezia, pentru a putea actualiza toate virtuțile spirituale pe care le 

comunică ideile poetice. Autorului însuși i se cere redimensionarea în spirit a cuvântului 

care să fie turnat în forme cât mai expresive. Canoanele lirice presupun întotdeauna 

autoinstrucție, căutarea continuă în orizontul culturii a virtuozităților formale deoarece, 
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scrie poetul, „Sonetul nu-i o pară, sus, ce cade/ Ca din senin, să-ți umple ție gura,–/ E-o 

muncă foarte grea literatura,/ Și cere-nvățătură multă, bade!” (Sonetul 7, vol. Cartea 

sonetelor). În maniera timpului, Ion Horea inovează și sincronizează tradiția versului clasic 

cu noua sensibilitate a poeziei moderne: introducerea versurilor cu inițială mică, eliminarea 

majusculelor chiar și în titlu, în special în „Podul de vamă”, demonstrează și preocuparea 

moderată pentru originalitatea exterioară a poemelor. Tehnica modernă a ingambamentului 

utilizată în construcția unor poeme nu îi este străină lui Ion Horea și, deseori, îi oferă 

posibilitatea de a-și exprima cu o mai lejeră fluență ideile și tensiunile sufletești. Păstrează 

însă scrierea cu majuscule a numelor proprii, aspect ce derivă dintr-o grijă deosebită pentru 

nealterarea elementelor culturale sau referințelor livrești.  

Deseori, în organizarea prozodică a textelor, rimele se împerechează în structuri 

inedite, însă fără prețiozități metaforice, intenția poetului fiind aceea de a rezona cu esența 

tematică și sonoră a versurilor. În construirea versificației, poetul evită construirea de 

versuri în care rimele să fie previzibile sau prea prozaice și caută să le exprime eleganța, 

bogăția acustică și semantică. Limbajul ardelenesc sau de proveniență folclorică generează 

adeseori o versificație ironică, menită să parodieze blând fie individualitatea poetului sau, 

prin parafrazarea unor versuri celebre, scriitori consacrați. Cu sau fără devieri de vreun fel 

oarecare modul clasic, poezia lui Ion Horea este originală, încărcată de ritmuri și rime 

bogate, realizată în vers clasic sau modern, dar nu amorf, ci întotdeauna surprinzător și 

șlefuit, în consonanță cu starea de spirit. Ion Horea evită sugestivitatea și ambiguitatea în 

exprimarea ideilor, respingând în acest sens ideea de obscuritate și fragmentarism în 

creațiile sale, deși sugestia presupune întotdeauna o decodificare, în desfășurarea căreia se 

face trecerea de la denotaţie la conotaţie, de la sensul literal la cel poetic. Poetul oscilează 

între registre stilistice pentru a exprima viziunile onirice și cele metafizice sau imaginile cu 

problematică socială și istorică, adoptă un ton elegiac, reflexiv sau unul aspru, vehement 

sau solar, în funcție de zbuciumul lăuntric și trăirile intense, febrile. Alături de rimele 

inedite, se regăsesc în poezia lui Ion Horea jocuri de cuvinte care vizează toate nivelurile 

artistice ale limbii. Prin ele demonstrează un ascuțit simț al fanteziei și al stăpânirii 

limbajului, particularități de meșteșug artistic și rafinament tehnic; uneori operează cu 

invenții de cuvinte, cu o orgolioasă abundență lexicală prin care exprimă apartenența la o 

individualitate lingvistică: conversiuni inedite, vocative neobișnuite. 

Autenticitatea literaturii pentru copii rezultă din capacitatea ei de a oferi acestora 

pârghiile unei lecturi pe cont propriu, un punct de plecare pentru viitoarele experiențe 



16 

  

cognitive, poetul apelând astfel la identificarea problemelor imaginarului infantil şi 

cunoașterea contextelor lectorale juvenile. În acest sens, cel de-al treilea capitolul al 

cercetării este consacrat poeziilor pentru copii, reunite sub denumirea de poeme 

testamentare, creatorul lor aflându-se în ipostaza poetului-părinte. Cele trei volume de 

versuri care fac obiectul acestui capitol, Flori de păpădie, Guguștiucul și Cărticica 

noastră, deschid calea spre investigarea resorturilor care compun preocuparea pentru un 

destinatar special, lumea copiilor. Dincolo de valoarea lor educativă, poeziile incluse în 

aceste volume au valoarea unei literaturi viabile, adaptate destinației și destinatarului lor și, 

prin extensie, în egală măsură, adaptată cititorilor adulți.  

Prozei publicistice îi este consacrat cel de-al patrulea capitol al cercetării. Volumul 

Drumuri şi fântâni, cronică subiectivă a personalităţii poetului Ion Horea, jurnal în care 

sunt cuprinse amintiri organizate cronologic, reportaj istoric şi social relevă, înainte de 

toate, un prozator liric ce se descoperă cu o mare intensitate afectivă numai în evocarea 

lirică a satului şi a copilăriei şi descoperă în viziune mitică istoria neamului românesc, 

izvoarele culturii şi „obârşiile” poeziei. În esență, textele cuprinse în acest volum au eroi cu 

identitate autentică, vieţuitori într-o patrie înţeleasă ca „permanenţă”, dar şi personalităţi 

exemplare care au traversat istoriile; peisajele au unghiurile de lumini şi umbră. Cartea 

devine o via regia prin „orizontul culturii” din care se individualizează Ştefan Luchian, 

Anton Pann, I. L. Caragiale, Ion Creangă, Mihai Eminescu, George Bacovia, G. Călinescu, 

un „popas ca o rugăciune” la Mălini, acasă la „buzduganul unei generaţii”, la Bucium, 

unde „părintele Agârbiceanu” a cuprins în cuvânt „îndurările oamenilor”, la Avrig, în 

casa lui Gheorghe Lazăr, un „fragment ilustru de viaţă” găsit la „Castelul” poetului Goga. 

Structura volumului este modernă, discontinuă, cu reveniri și proiecții, cu interogații 

retorice care generează și conținutul unor fragmente, cu titluri ce reproduc uneori un vers 

celebru sau o rostire legendară. Lumea prin care trece „reporterul” Ion Horea, real sau 

imaginar, este o colecţie de răsfrângeri subiective ale aceleiaşi realităţi pe care prozatorul o 

cristalizează prin retorismul frazei şi limbajul încorporat istoriei, culturii şi spaţiului 

autohton. Menirea creatorului cărţii Drumuri şi fântâni este de a transpune cu simţ 

etnografic în limbaj această realitate, de-a o converti într-una favorabilă sinelui şi lumii pe 

care o reprezintă, suficientă sieşi întrucât, în genere, „aşa s-au scris cărţile”. 

În capitolul V, Ion Horea în conștiința criticii. Contextul operei și al receptării, 

avem în vedere studiul diacronic al cronicilor publicate în volume și în periodice la 

producţiile lirice realizate de-a lungul timpului, în ordinea apariţiilor editoriale, situarea lui 
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Ion Horea în constelaţia scriitorilor ardeleni. Majoritatea recenziilor despre poezia lui Ion 

Horea sunt consacrate aparițiilor volumelor sale de versuri și surprind, evolutiv, drumul 

către maturitatea artistică prin crearea unui stil personal care să conducă la realizarea 

poeziei pure. Am subliniat viziunea unanimă a criticilor care l-au așezat în zona 

neotradiționalismului ardelenesc, dar și în proximitatea lui Ion Pillat, Barbu Fundoianu și 

George Coșbuc, un poet care, deși a experimentat toate tipurile europene de versificație, a 

rămas egal cu sine. Critica oferă principalele direcții de receptare și lectură hermeneutică 

pe care cititorul le poate accesa în vederea valorizării unei personalități literare. 

Pornind de la premisa că resuscitarea în conştiinţa generaţiilor a unui poet care s-a 

impus în peisajul literar autohton ca un continuator al creatorilor pentru care poezia şi 

cultura reprezintă o marcă identitară – „generaţia de mijloc”, pe parcursul acestei cercetări 

doctorale am încercat să explorăm atent creația lui Ion Horea, într-o analiză care să  

acopere întreg arealul preocupărilor sale artistice, fără a avea însă pretenția de a epuiza 

subiectul. În esență, credem că opera lui Ion Horea transpune în vers o întreagă epocă 

literară în care, pornind de la modele consacrate, așează în forme noi, originale, episteme 

de gândire și trăire poetică. În cuprinsul lor, natura, divinitatea, iubirea, timpul și viața sunt 

date ale existenței, punți spre solemnități de pură verbalitate.  

Activitatea literară extinsă pe șase decenii a fost favorizată, fără îndoială, și de 

situarea sa în proximitatea unor personalități literare, însă consecvența, vocația literară 

demonstrată prin volumele de versuri apărute, unele la distanță mică între ele, infirmă ceea 

ce s-a scris deseori despre studenții Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”. Poate mai mult 

decât oricând, avem astăzi nevoie de astfel de exemple care să ne arate rostul valorilor pe 

care generaţiile viitoare trebuie să le cultive şi care să ajute la înțelegerea treptelor evoluţiei 

unui destin, în consonanţă cu evoluţia operei.  
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