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"Poezia - formă de supravieŃuire în gulagul românesc" 

   În universul represiv comunist, spaŃiul penitenciar din România (1945-1964) este comparabil cu 
infernul temniŃelor staliniste din URSS. Pentru deŃinuŃi, relatează unul dintre ei, " n-au existat decât 
patru şanse : moartea, pierderea minŃilor, căderea şi salvarea divină " (O. Voinea). 

   Una dintre formele de revelare a acestei " salvări divine " a fost exprimarea prin poezie care a 
contribuit esenŃial, ca formă de rezistenŃă, la conservarea integrităŃii mentale, la păstrarea demnităŃii 
personale, la construirea unui crez moral şi la identificarea apartenenŃei la o comunitate. 

   Poezia din temniŃă, gravatămai ales în memorie, circulând clandestin întâi între zidurile celulelor, 
apoi în aceeaşi ilegalitate în Ńară, publicată la început în exil şi după 1990 in România, constituie 
alături de literatura de mărturii şi de memorii din închisori, un capitol impresionant, un " versant 
inegalabil al poeziei (al culturii am putea spune) românesti ", " de neîncadrat în schemele stricte ale 
unei şcoli sau estetici " (A. Popescu). 

   Lirica din închisoare este, prin valoarea ei exponenŃială, o componentă a conştiinŃei româneşti, căci, 
deşi în marile antologii, în volume de autor şi în periodice se disting peste 200 de nume (şi creaŃii 
anonime), numărul autorilor este, de fapt, mult mai mare : " aceste poezii ar fi putut fi scrise şi 
semnate de oricare dintre deŃinuŃii din republica comunistă România " (G. Bălănescu). 

   Interpretarea acestei poezii nu se poate face numai prin criteriile critice clasice, căci " literatura şi 
stilul frumos sunt pentru timpurile fericite " (E. Ionescu). Intr-o literatură scrisă cu viaŃa, eticul 
depăşeşte esteticul. De aceea, fiecare autor de versuri sau de strofe memorabile, din pleiada celor aflaŃi 
în jurul şi alături de Radu Gyr şi Nichifor Crainic, poeŃii prin excelenŃă, " ctitorii " genului, are drept 
de cetate. 

   " Dintre toate artele, toate îl părăsesc pe deŃinut la poarta penitenciarului, afară de îngerul poeziei 
care îl însoŃeşte nevăzut până la ceasul din urmă" (N. Crainic). Zgâriate cu un beŃişor pe un ciob de 
geam mânjit în prealabil cu o soluŃie de săpun, sau scrise pe o tăbliŃa de lemn, pe o pingea, pe un petic 
de hârtie cât foiŃa de Ńigară sau pe hârtie de sac de ciment, transmise prin Morse între celule, de cele 
mai multe ori memorate în grup, uneori transpuse în muzică tocmai pentru a fi mai uşor memorate, 
aceste versuri, chiar dacă se revendică dintr-un autor, capătă o valoare comunitară. Autorul se 
confundă cu colectivitatea căreia îi aparŃine, devenind anonim. " De multe ori ele au tradus emoŃii ce 
nu erau numai ale autorului, ci ale celor din jurul lui care constituiau astfel un public activ, câteodată 
interesat pentru prima oară la opera literară " (VD.Vasiliu). Aşa s-a născut folclorul închisorilor, 
interzis şi ameninŃat cu drastice represalii. 

   " Versurile lui Radu Gyr, Nichifor Crainic şi ale multor altora, toate opere inedite din închisori, ne 
încântau, ne înduioşau sau ne răscoleau sufletul " (I. Ioanid). " Pe lângă rugăciune, lumina poeziei lui 
Gyr a fost liantul care a legat inimă de inimă, suflet de suflet, cu zalele lanŃurilor care ne rodeau 
gleznele. Versul lui se trăia. Era pentru noi haina şi hrana, apa şi căldura " (I. Tudor). 

   Din tematica specifică acestei lirici de " dupa gratii ", tema inspiraŃiei creştine, ca formă majoră de 
rezistenŃă spirituală, reŃine în mod deosebit atenŃia. Poeziile lui Gyr şi ale lui Crainic, imnuri sau 
strigăte către Isus Hristos, sunt pagini de antologie care au trecut în patrimoniul naŃional şi în 
circulaŃia orală. 
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