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POEZIA CARCERALĂ ROMÂNEASCĂ   

 

- REZUMAT - 

 

           Am încercat în studiul de faŃă o prezentare generală a poeziei carcerale 

româneşti. Ni s-a părut că este un capitol neglijat în istoria literaturii române 

contemporane. S-a scris mai mult despre memorialistica închisorilor, e drept şi mai 

bogată, dar există între cele două genuri de literatură a detenŃiei, dincolo de câteva 

asemănări, o deosebire esenŃială: memoriile au fost scrise după anii de închisoare, 

pe când poezia carcerală a fost creată chiar în închisoare. 

Începutul recuperării acesteia s-a făcut după 1990, mai întâi prin antologii, la 

iniŃiativa, cum era şi de aşteptat, AsociaŃiei Foştilor DeŃinuŃi Politici din România. 

(Trebuie să notăm că şi înainte de 1989 au apărut câteva antologii de „poezie 

înlănŃuită” – în străinătate, în Spania şi SUA, pe care le-am consemnat la 

bibliografie.) Din 1990 şi până în prezent au apărut cinci asemenea culegeri de 

poezii din închisori, ultima, Unde sunt cei care nu mai sunt? Bucureşti, Editura 

Betta, 2012, apărută foarte recent, când încheiam paginile de prezentare a poeziilor 

închisorilor comuniste; o ediŃie bilingvă (româno-franceză), alcătuită de poeta Paula 

Romanescu, care semnează şi selecŃia şi versiunea franceză (cu excepŃia capitolului 

Radu Gyr, la care selecŃia e realizată de Simona Popa, fiica poetului, iar versiunea 

franceză de către Luc Verly); însumează numele a 89 de poeŃi, numeric este cea mai 

bogată antologie, dar faŃă de celelalte (PoeŃi după gratii - Mănăstirea Petru Vodă, 

2010 sau Antologia poeziei carcerale de Ioana Cistelecan, Editura Eikon, 2006) 

reproduce mai puŃine poezii: din Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga  şase 

- şapte poezii, din ceilalŃi poeŃi una, două sau trei poezii. 

Trecând peste puŃinele articole consacrate acestei teme (pe care, de 

asemenea, le-am înregistrat la Bibliografie) se cuvine să semnalăm singura 

încercare de sinteză asupra poeziei carcerale româneşti, datorată Ioanei Cistelecan. 

Nici reprezentanŃii de seamă ai acestei poezii, pe care i-am numit Clasici ai poeziei 

carcerale româneşti, n-au prea stat în atenŃia cercetătorilor, cu excepŃia lui Radu 

Gyr, căruia poetul Adrian Popescu i-a consacrat un eseu monografic, în 1995 
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(Lancea frântă. Lirica lui Radu Gyr, E.D.P, 1995), iar regretatul Corneliu Crăciun, 

o analiză din perspectiva stilistică a poeziei sale (Abordări stilistice ale poeziei lui 

Radu Gyr, Oradea, Editura Logos 94, 2007).   

O atenŃie deosebită am acordat conceptului de poezie carcerală, străduindu-

ne să aducem câteva necesare delimitări conceptuale, pentru a înŃelege specificul 

acestei poezii. Trăsătura esenŃială priveşte locul în care a fost creată: în închisoare. 

Creată cu un rost precis: de a fi, alături de credinŃa în Dumnezeu şi rugăciune, un 

reazim moral, un tonic sufletesc în infernul acelui sinistru spaŃiu concentraŃionar. 

Am folosit cuvântul „creată” – evitând „scrisă”, pentru că poezia temniŃelor 

comuniste n-a putut fi scrisă, interdicŃia instrumentelor de scris, a cărŃilor şi a hârtiei 

fiind categorică, iar încălcarea ei aspru pedepsită. Cu mijloace ingenioase (cu „acul 

pe săpun” – e şi titlul unei antologii de poezie carcerală românească apărută înainte 

de 1989 în străinătate, pe minuscule petice de hârtie, cusute în căptuşeala hainei, dar 

mai ales prin alfabetul Morse) această poezie era totuşi „creată”. Răspândirea sau 

difuzarea ai era cvasi-folclorică şi de aici înrudirea ei cu poezia populară, circulaŃia 

pe cale orală determinând şi existenŃa unor variante, aşa încât între diferitele 

antologii menŃionate există diferenŃe uneori semnificative în textul poeziilor, iar la 

alcătuirea unor ediŃii Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga, editorii au fost 

nevoiŃi să recurgă la compararea textelor cu manuscrisele existente în arhiva 

familiei, optând, evident, pentru forma acestora din urmă.  

O trăsătură caracteristică a poeziei carcerale este interferenŃa ei cu poezia 

religioasă. InterferenŃa nu este tocmai cuvântul potrivit sau complet, pentru că 

uneori poezia închisorilor comuniste este poezie religioasă sau poezie – rugăciune şi 

la lectura unor poezii, precum Unde sînt cei care nu mai sunt, de Nichifor Crainic,  

Az' noapte Iisus, de Radu Gyr, Liturghie, de Andrei Ciurunga ş.a., cititorul ezită în 

clasificarea lor: poezie carcerală sau poezie religioasă. Sentimentul religios şi 

povara detenŃiei sunt atât de intim întreŃesute încât această clasificare este şi dificilă 

şi inutilă.  CoexistenŃa acestor trăiri sufleteşti ne aminteşte de celebra remarcă a lui 

Tudor Vianu, referitoare la natură şi dragoste în poezia lui Eminescu, cunoscutul 

critic literar şi estetician spunând că manifestările naturii devin „limbajul tainic, 
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delicat şi august al dragostei poetului”. Tot astfel fragmente de rugăciune sugerează 

asumarea suferinŃei aşa cum aceasta capătă forma rugăciunii.  

Poate cea mai importantă trăsătură a poeziei carcerale româneşti este 

caracterul ei politic, net anticomunist, antibolşevic. De aceea am şi ezitat să vorbim 

mai pe larg despre folclorul detenŃiei (din antologiile lui Viorel Horea łântaş sau 

Marian Munteanu), deşi câteva dintre aceste poezii, aşa cum a demonstrat recent 

Alex Ştefănescu ar putea figura, prin valoarea lor artistică, într-o crestomaŃie, oricât 

de exigentă, a poeziei populare româneşti1. La fel poezia clasică românească, în care 

găsim o slabă tradiŃie a poeziei închisorilor (C. Boliac, Al. Macedonski, Tudor 

Arghezi) nu are, propriu vorbind, consonanŃe cu poezia carcerală, care a constituit 

tema cercetării noastre: la Cezar Boliac şi la Al. Macedonski, este un sentiment de 

compasiune, din perspectiva romantică, pentru nişte nepăstuiŃi ai soartei, de cele 

mai multe ori condamnaŃi prea aspru sau pe nedrept; la Tudor Arghezi atracŃia 

poetului este pentru un univers care n-a fost exploatat pâna la el în poezia 

românească, interesant atât prin diversitatea personajelor cât şi prin limbajul 

pitoresc şi frust, cu inserŃii argotice.   

Cercetarea  propriu-zisă începe cu capitolul Clasici ai poeziei carcerale, în 

care am tratat monografic trei poeŃi: Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga. 

După sumare date biografice, cu o prezentare generală a operei, am stăruit asupra 

poeziilor care se circumscriu acestui univers cu un comentariu literar în care se 

                                                
1
 Alex Ştefănescu citează din antologia lui Marian Munteanu – o baladă cu un dialog de un 

impresionant dramatism în care tânăra fată întemniŃată le comunică  părinŃilor să n-o mai aştepte că 
ea din locul în care se află nu are altă  scăpare decât „săcreata de moarte”:  „Frunză  verde de-
alăută/Cine dracu-o mai văzut/ Fată ca o păuniŃă/ Colo roabă la temniŃă? / În lanŃuri şi în cătuşi/ 
Obiceiul de la turci.../ Până-n ziuă s-a sculat/ FaŃa albă şi-a spălat/ TemniŃa o măturat/ Şi gunoiul l-
o Ńâpat./ Se uită spre răsărit/ Vede-o pasăre venind./ - Păsărică, păsărea / Nu eşti tu din Ńara mea?/ 
Te-aş întreba de maica./ - Eu nu sunt din Ńara ta./ Dar pe-acolo mi-i calea/ Pe la poarta maică-ta./ 
Am văzut-o la cişmea/ Scotea apă şi plângea;/ Pâine albă frământând/ Tot cu lacrimi-o muind./ De 
drum să se pregătească/ După tine să pornească/ -Păsărică, păsărea,/Spune tu la măicuŃa/ Pâine albă 
să frământe/ După mine să nu cânte/ Că unde-s băgată eu/ Nimeni nu mă poate scoate/Numai 
sâcreata de moarte./-Păsărică,păsărea,/ N-ai văzut pe tatăl meu/ La tejghea la făgădău/ Bând cu 
paharu' jinars/ Să mai uite de necaz?/ - L-am văzut pe tatăl tău/ Sub o şatră Ńigănească/ Calul să şi-l 
potcovească./-Păsărică, păsărea/, spune-i tu la tatăl meu/ Calul să şi-l potcovească/ După min' să nu 
pornească,/ Că unde-s băgată eu,/ Nimeni nu mă poate scoate/ De cât sâcreata de moarte./ - 
Păsărică, păsărea/, Spune-i tu la maică-mea/ Să scoată hainele-afară/Să le puie pe tri cară/ Să le 
ducă pe hotară,/ Să le deie foc şi pară”.(din vol. Marian Munteanu, Folclorul detenŃiei. Formele 
privării de libertate în literatura poporană – studiu, tipologie, antologie de texte şi glosar, 
Bucureşti, Editura Valahia, 2008; apud: Alex Ştefănescu, Marian Munteanu şi comerŃul cu arme, 
în „Româna literară”, Anul XLIV, 2012, nr.9 (-2 martie), p.5. 
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evidenŃiază temele dominante: foamea, frigul, frica, umilinŃele îndurerate, 

comportamentul inuman al torŃionarilor, teme comune. Atitudinea este diferită: la 

Nichifor Crainic, suferinŃa îndurată, rareori izbucneşte în apostrofe pamfletare şi 

vindicative la adresa călăilor; această atitudine este însă prezentă la Radu Gyr şi la 

Andrei Ciurunga. Aceşti poeŃi, mai ales primii doi, au fost nume cunoscute în 

literatura română şi înainte de închisoare, dar poezia lor capătă o mai mare valoare 

artistică prin ceea ce au creat în anii detenŃiei. Poeziile lor erau cunoscute, 

memorate şi difuzate în închisori; au existat deŃinuŃi cu memorie prodigioasă (şi 

memorialistica închisorilor a reŃinut numele unora dintre aceştia) care ştiau volume 

întregi din poezia lui Nichifor Crainic sau Radu Gyr. Andrei Ciurunga, pe care l-am 

considerat un afin a lui Ragu Gyr, n-ar fi fost reŃinut de istoria poeziei româneşti 

fără „poemele cumplitului Canal”, cu viziuni apocaliptice, cu ameninŃări scrâşnite, 

cu versuri ce vibrează de un patos profetic. Cei care le-au învăŃat aceste „poezii în 

cătuşe” sau „poezii înlănŃuite” au şi fost într-un fel îndemnaŃi să scrie ei înşişi poezii 

á la maniére de, adică în felul acestor clasici. MulŃi, cei mai mulŃi, dintre poeŃii 

după gratii, probabil că nu ar fi scris niciodată poezii, dacă nu ar fi trecut prin 

această cumplită experienŃă de viată. De acea am intitulat capitolul următor În 

închisoare s-a născut poetul, după titlul unei poezii de Vasile Tacu. Acest capitol 

este, inevitabil, incomplet, pentru că numărul acestor poeŃi este după antologii 

recente, de aproximativ optzeci. Am ales câŃiva dintre aceştia, o alegere evident 

subiectivă, dar la antologiile consultate am putea adăuga noi înşine câteva „nume 

noi” care să completeze acest capitol: Aurelian Bentoiu, Ioan Andrei (numele literar 

al episcopului greco-catolic Ioan Ploscaru), Tertulian Langa, Radu Brateş, Edgar 

Papu2. 

O problemă controversată este valoarea literară a acestei poezii: am arătat că 

Adrian Marino le desconsideră total, cu un nejustificat dispreŃ suveran; Paul Goma 

le asigură valoare – de reazim sufletesc numai în spaŃiul în care au fost create, adică 

în închisoare. Unii le contestă valoarea literară, atribuindu-le doar o valoare 

documentară. Evident că valoarea documentară nu se poate contesta pentru că ele 

                                                
2 A se vedea poezia lui  Edgar Papu,  recent   publicată în „România Literară” în XLIV,  2012, nr. 14 (6 
aprilie) în comentariul pe care îl face fiul acestuia Ion Vlad Papu pe marginea dosarului de securitate  al 
cunoscutului estetician român. 
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reprezintă istoria în versuri a acelor ani întunecaŃi 1947-1964; este, de asemenea 

evident că unele poezii nu trec de această consemnare în stihuri – uneori stângace – 

a unei suferinŃe personale, dar tot atât de adevărat este că multe dintre aceste poezii, 

şi nu numai ale clasicilor poeziei carcerale, Crainic, Gyr şi Ciurunga, ci şi cele 

semnate de Sergiu Mandinescu, poet apreciat superlativ de C. Noica, Viorel 

GhiorghiŃă, Victor Ioan Pica ş.a sunt poezii a căror lectură emoŃionează, convingând 

şi pe cititorul de azi că ele nu au numai o valoare documentară; ci una profund 

umană şi, în consecinŃă una artistică. 

IniŃial ne-am gândit să  includem  în  prezentarea noastră  şi  un capitol pe 

care l-am fi intitulat Din poezia rezistenŃei anticomuniste 3. Ar fi urmat în cadrul 

acestui capitol să vorbim despre câteva poezii: – Colindul prizionerilor români din 

U.R.S.S de Ştefan Tumurug (prezent în antologiile PoeŃi după gratii şi Unde sunt 

cei ce nu mai sunt), dar şi de poeziile lui Nicolae Mazilu, Marşul carpatinilor 

făgărăşeni, pe care am identificat-o în ampla lucrare memorialistică a lui Ion 

Gavrilă Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, veritabilă epopee a rezistenŃei 

anticomuniste din MunŃii Făgăraşului şi de câteva poezii ale lui Vasile Motrescu, un 

fel de haiduc sadovenian din JudeŃ al sărmanilor, care a luptat în MunŃii Bucovinei, 

ale cărui poezii le-am găsit în câteva din „jurnalele rezistenŃei anticomuniste 

româneşti”. După lectura acestora am renunŃat însă, pentru că am fi contrazis noi 

înşine conceptul de poezie carcerală – deci poezie creată în închisoare. Sigur că o 

explicaŃie s-ar fi putut găsi în afirmaŃia, devenită loc comun, denumind un trist 

adevăr, că în vremea comunismului întreaga Ńară era o mare închisoare, şi un capitol 

din antologia Poezia în cătuşe numeşte sugestiv această situaŃie: Geme łara, plânge 

gloata. 

O contribuŃie inedită o reprezintă capitolul consacrat poetului blăjean Radu 

Brateş (1913-1973), pe care l-am şi intitulat O revelaŃie. O revelaŃie pentru că, nu 

numai că nu este menŃionat în nicio antologie a poeziei carcerale sau în vreun studiu 

pe această temă, dar până la apariŃia caietului manuscris, cu o admirabilă caligrafie 

– reprodus anastatic de către doi din elevii săi, poetul Ion Brad şi inginerul şi 

memorialistul Petru Sechel - cu titlu Scrise-n furtună (vezi anexele), Radu Brateş 

                                                
3 Vezi anexele. 
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era cunoscut doar ca evocator al Blajului (vezi volumele Aspecte din viaŃa Blajului 

şi Oameni din Ardeal) , un poet al satului cu versuri ce amintesc de lirica 

tradiŃională ardeleană, dar şi de modernitatea poeziei lui Blaga, o poeziei cutreierată 

uneori de nelinişti existenŃiale. Prin placheta Scrise-n furtună inspirată din exilul 

didactic de la apa Prutului sau din anii  detenŃiei la Canal, Radu Brateş este un 

urmaş al surghiunitului  poet roman Ovidiu, plângându-şi, ca şi acesta, îndepărtarea 

de casă şi de ce dragi, dar şi un poet al Canalului, - tematic în descendenŃa lui 

Andrei Ciurunga, dar fără revolta şi strigătul de nesupunere al acestuia, ci cu o 

durere înăbuşită şi cu imagini de infern dantesc.  

Am intenŃionat să alcătuim o Bibliografie cvasi-completă a poeziei carcerale: 

structurând-o în următoarele secvenŃe: Antologii, Volume de poezii din închisori, 

Memorialistică (selectiv am preferat acele volume în care se menŃionează poeŃi şi 

poezii din închisori) şi, în sfârşit, referinŃe critice. Anexele vin să ilustreze o parte 

din munca noastră de documentare. Am reŃinut acele pagini care ni s-au părut cu 

adevărat, ilustrative. 

Această cercetare a poeziei carcerale ne îndreptăŃeşte să afirmăm  că ea 

reprezintă un capitol important al poeziei româneşti de după Al Doilea Război 

Mondial, în contrapondere cu poezia lonzincardă, realist-socialistă, dogmatică, 

prezentă în volumele şi manualele din epocă; de asemenea, este un capitol ce 

conferă originalitate poeziei româneşti particularizând-o în contextul poeziei 

europene; prin aceste poezii, înaintea poeziilor publicate în „Steaua” (din T. 

Arghezi, G. Bacovia, V. Voiculescu, Ion Vinea), se face legătura cu o mare poezie 

interbelică infirmând hiatusul prefigurat de poezia pe care a vrut s-o impună 

ideologia comunistă. 
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