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TIMPUL PARE A FI 
SINGURUL CARE 

CERNE CU ADEVĂRAT 
VALORILE

CONSTANTIN ABĂLUȚĂ (n. 1938, București) 
este poet, prozator, antologator și traducător. De 
profesie arhitect, a debutat editorial în 1964, iar 
de atunci a publicat circa 40 de cărți de poezie, 
19 volume de proză, două de teatru și două de 
critică literară. În plus, a tradus peste 30 de cărți 
și a realizat trei antologii de poezie românească. 
Constantin Abăluță este, astăzi, unul dintre cei 
mai importanți poeți români. Are cărți traduse 
în Franța, Belgia, Macedonia, Bulgaria. Pe 31 
august 2019, în cadrul Festivalului „Limba 
română” – ediția I, scriitorului Constantin 
Abăluță îi este decernat Premiul de Literatură 
al Municipiului Brașov, acordat de Uniunea 
Scriitorilor din România, cu sprijinul Rotary 
Club Brașov. Cu acest prilej, am pus bazele unui 
dialog din care a rezultat interviul de față. 
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Laurențiu-Ciprian Tudor – Care este pentru Constantin 
Abăluță „l ’art poétique”? La ce bun poezia? De ce ați ales 
să scrieți, aș spune cu încăpățânare, de 55 de ani, mai ales 
poezie? 

Constantin Abăluță – Sunt un slab teoretician. Oricât 
ar fi de uzată expresia Poezia m-a ales pe mine, ea exprimă 
adesea adevărul gol-goluț. Adevărații poeți scriu fără să 
aibă habar de nimic. Mai ales eu, cu formație de arhitect, 
nu pot fi bănuit că am fost corupt de cursurile cutărui 
sau cutărui profesor filolog. Pur și simplu mi-a plăcut 
să citesc poezie. Primele lecturi au fost la-ntâmplare, ce 
poeți mi-au căzut în mână: Bacovia, Minulescu, Blaga, 
Arghezi. Pe furiș, la singura bibliotecă publică unde se 
mai găseau (Biblioteca relațiilor culturale cu străinătatea, 
ce-și avea sediul pe Bulevardul Dacia), căci oficial, în 
anii aceia (1955-1959), erau marginalizați ori interziși. 
Și-ntr-o noapte, la Predeal, m-am trezit că scriu primele 
versuri. Pastișe după Bacovia. Mizerabile. Dar drogul 
poeziei îmi intrase deja în sânge și nimeni nu m-a mai 
putut opri. 

L.-C.T. – Pe de altă parte, de ce ați ales poezia ca moda-
litate de expresie în detrimentul arhitecturii care, ca „mater 
artium”, este, totuși, privilegiată? Ține asta și de faptul că 
preferați lucrurile mărunte? Ține de un anume confort, de o 
intimitate pe care construcțiile mari nu o au? 

C.A. – Răspunsul la această întrebare îl include pe cel 
de sus. Intensitatea noului domeniu, 99% necunoscut, dar 
bănuit mirific, a jucat rolul principal. Îmi aduc aminte 
că eram în 1961, ultimul an la Institutul de Arhitectură, 
anul VI, și lucram la proiectul de diplomă. Ei bine, eram 
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atât de acaparat de poezie, încât nu voiam să mai lucrez la 
proiect. Părinții mei și cei câțiva prieteni (colegi la Arhi-
tectură sau nu) m-au convins cu greu că era păcat să dau 
cu piciorul la o Diplomă care-mi asigura un alt statut 
social și, pe acea vreme, un post sigur după absolvire. 

L.-C.T. – În aceeași ordine de idei, v-ați descris ca „un 
poet al banalului”. Cu toate acestea, banalul (sau, câteodată, 
absurdul) este, la dumneavoastră, doar o ușă, o aparență, 
pentru că imediat irumpe frumusețea sau metafizicul. Este 
aici temperamentul dumneavoastră? Un cult al modestiei? O 
fugă de afectare și emfază, sau înțelepciunea de a reinvesti 
obișnuitul cu miracol? Vă cer îngăduința să văd aici și schema 
camusiană care punea în pofida absurdului fericirea. 

C.A. – Se poate să fie câte ceva din tot ce spui dumneata, 
dragă Laurențiu, dar, cum aminteam mai sus, eu sunt mai 
mult un practician, teoria vine abia după aceea. Sigur că, 
odată cu timpul, și eu am emis o serie de teorii, chiar 
despre propriile-mi scrieri, dar acestea sunt doar păreri 
și impresii momentane, pe care creațiile imediat urmă-
toare le modifică, dacă nu chiar le contrazic. Plasez aici 
poezia mea revoltată, suprarealistă, absurdă și ilogică, 
experimentalistă, etc. Tot eu sunt și acolo. Dar rezonând 
într-altfel, într-un altfel de spațiu-timp. De altfel, teoria 
Transdisciplinarității a lui Basarab Nicolescu nu-mi este 
străină. 

L.-C.T. – Apropo de înțelepciune, în volumul „Trecerea în 
alt ocean” (Casa de pariuri literare, 2018), la pagina 34, 
aveți un poem care începe și se încheie cu versul „Trăiesc dezi-
luzia entuziastă”. Este această deziluzie, această bucurie a 
detașării, o concluzie senină a confruntării cu necazurile (cu 
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condiția umană), sau este o soluție pentru a-ți asigura timpul 
creației? Pare ceva care coboară din Ecleziast.

C.A. – Deziluzia entuziastă este acel extraordinar 
oximoron pe care l’Abbé Pierre a avut curajul, încăpățâ-
narea și puterea să-l transpună în viață. Pe scurt: oamenii 
singuri și fără nicio speranță, defavorizații societății, 
candidații la sinucidere erau îndemnați să-și încredințeze 
viața abatelui Pierre care, în schimbul asigurării traiului 
zilnic, le va oferi un loc într-o nouă ordine sui-generis, o 
campanie națională de proiecte comunitare (construcție 
de locuințe, etc). Deziluzia mulțimii și entuziasmul sădit 
de Părintele spiritual în conștiința lor: splendidă idee. 
Cristică, poetică. 

L.-C.T. – Acestei detașări luminate i se datorează și tine-
rețea poeziei dumneavoastră, sau sunt și alte secrete? Nu 
mă opresc să nu mă mir cum poeți de 80 de ani (de pildă, 
dumneavoastră sau Nora Iuga) pot fi atât de tineri în scrisul 
lor! Un semn este și faptul că tinerii vă prizează foarte bine 
poemele. 

C.A. – Da, detașarea este o condiție obligatorie pentru 
a reuși ceva în ordine artistică. În momentul creației 
artistul e robit de inspirație. Nu știe ce face. E detașat, dar 
și implicat. Creația e greu de explicat logic. Este, cum știu 
medicii, o dereglare anume. În simțuri, în minte. Poate și 
în mână, la artiștii plastici. 

L.-C.T. – Nu doar tinerii vă plac, dar aveți și recunoașterea 
breslei. De curând, Uniunea Scriitorilor din România, prin 
filiala Brașov, v-a acordat Premiul de Literatură al Munici-
piului Brașov, cu ocazia primei ediții a Festivalului „Limba 
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română”, exact de Ziua Limbii Române. Cum ați primit 
acest premiu? Au nevoie autorii de premii?

C.A. – Orice premiu lasă neatinsă opera premiată. În 
momentul în care e premiată, opera pare foarte impor-
tantă. După un timp poate să nu mai pară așa. Sau poate 
să apară ca încă și mai valoroasă. Dumnezeu știe. Gustu-
rile sunt fluctuante. Relativismul e inclus în toate valo-
rificările artistice – domeniu sensibil, greu cuantificabil. 
Timpul pare a fi singurul care cerne cu adevărat valorile. 
Noi, bieți trăitori, ne bucurăm că suntem luați în seamă. 
Ne bucurăm că munca noastră de o viață este cinstită cât 
suntem încă în viață și pe picioare. 

L.-C.T. – Aș vrea să rămânem puțin și la Brașov. În cores-
pondența noastră premergătoare acestui interviu mi-ați scris 
așa: „cu bucuria regăsirii unui oraș drag”. Ce legătură aveți cu 
Brașovul și de ce vă este el drag?

C.A. – De Brașov mă leagă o amintire din junețe. Nu 
eram căsătorit și cunoscusem o tânără studentă care avea 
un unchi la Brașov. Domnișoara mi-a propus să-l vizităm 
în mansarda lui de burlac ciudat. Ai să vezi, o să-ți placă, 
e dus cu pluta rău. Așa a fost. Semăna cu personajele 
poemelor mele. Am stat câteva zile la Brașov, am colindat 
pe străduțe, am fotografiat, cu aparatul meu Laika, de nu 
știu câte ori Strada Sforii. Din două astfel de fotografii 
mi-am făcut copertele volumului care, parțial, reflectă 
atmosfera unui vechi burg. Așa a apărut „Obiecte de 
tăcere” – volumul ce a lansat această sintagmă de mare 
răsunet în epocă. Oameni marginali. Mici întâmplări pe 
străduțe. Un burg fantomatic, metafizic (eram pe atunci 
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pasionat de Magritte). Cristinei și Brașovului îi datorez 
acele poeme. 

L.-C.T. – Un alt lucru care mă uimește la dumneavoastră 
este prolificitatea. Aveți peste 40 de volume de poezie. Cum 
este posibil? Cum se poate asta fără ca discursul liric să se 
dilueze? Ce magie faceți? 

C.A. – Așa mi-a fost dat. Îmi vin cuvintele. Uneori și 
noaptea. Toată viața am avut la capul patului, pe noptieră, 
un caiet. Mă sculam din somn și scriam vreo sintagmă 
visată. Sau naram visul. Sau scriam un poem inspirat de 
nu știu ce anume din vis. Bineînțeles, majoritatea textelor 
le-am scris ziua, la mașina de scris, apoi la computer. Scriu 
și pe bilețele de hârtie pe care le port prin buzunare. Întot-
deauna am la mine hârtie și pix. Dar volumele se dato-
rează mai cu seamă puterii mele de a relua toate aceste 
bruioane și a le face viabile, trecând prin transformări și 
epurări succesive (cam în felul în care se filtrează apa din 
râuri și izvoare ca să ajungă potabilă), alcătuind volume 
și antologii, și, nota bene, aruncând la coș, de obicei, mai 
mult de jumătate din textele scrise. Nu exagerez deloc: 
am aruncat la coș mai mult de 40 de volume alcătuite din 
poeme proaste și mediocre. Și evident, fiind un perfec-
ționist, încă de pe acum știu că destule texte din volu-
mele apărute nu sunt la înălțimea celor mai reprezenta-
tive poeme ale mele. Problema este să vină acel moment 
de liniște interioară când, citite detașat, cumva cu ochii 
unui străin, să-mi văd propriile versuri devenind caduce. 
Desigur, la o reeditare, le voi scoate din sumar. Poemele 
mediocre nu folosesc nimănui. 
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L.-C.T. – La începutul acestui septembrie, la editura basara-
beană Cartier, a ieșit o foarte frumoasă antologie Constantin 
Abăluță, realizată de Claudiu Komartin și intitulată „Orgi 
și altare demontate”. Dată fiind experiența dumneavoastră 
de antologator, permiteți-mi să vă întreb: ce ar cuprinde o 
antologie Constantin Abăluță făcută de Constantin Abăluță? 
Apoi, dincolo de subiectivitatea antologatorului, care sunt 
principiile unei bune antologii?

C.A. – Răspunsul de sus e aproape lămuritor. O bună 
antologie se face greu, filtrând și iar filtrând textele, și 
făcând mai multe variante pentru înlănțuirea lor. Anto-
logia lui Komartin e foarte bună. Nu numai pentru că 
mă regăsesc în ea, ci și pentru că aduce în lumină ca fiind 
teribil de expresive poeme care mie mi se păreau nu prea 
izbutite. Finețea perceperii critice este o calitate esențială 
pentru un antologator. De aceea „antologiile tematice” nu 
mă interesează. Dincolo de temă, orice poem trebuie să 
vibreze în mod personal. Labiș cocheta când spunea că 
este un om care tratează teme. Păi ce, „Moartea căpri-
oarei” tratează tema uciderii sau a foametei? Decăzuta 
noastră condiție vibrează intens în aceste versuri pentru 
că tânărul, după ce se revoltă că trebuie să ucidă ca să se 
mențină în viață, acceptă totuși ca umană această ipostază 
de ucigaș și-i iartă tatălui glonțul slobozit „la ceas oprit de 
lege și de datini”. Descrierea în fulgerări de gânduri-ima-
gini a zbuciumului sufletesc al adolescentului face memo-
rabil poemul. Iar finalul „Mănânc și plâng. Mănânc.” se 
situează la înălțimea unei tragedii antice.

L.-C.T. – Care este părerea dumneavoastră despre poezia de 
azi (mai ales a tinerilor) față de cea de ieri? De curând, de 
exemplu, ați citit, alături de Radu Vancu și Teona Galgoțiu, 
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la Nocturna de poezie ARCEN de pe Magheru, pe acoperișul 
unui bloc. 

C.A. – E greu să mă pronunț la acest capitol. Extraor-
dinara emulație în acest domeniu rămâne pentru mine o 
uimitoare necunoscută. Așa că poezia de azi, dacă vorbim 
în generalități, mi se pare a fi (după cunoștințele mele 
absolut sporadice) un anthanor în care elementele nu s-au 
structurat încă și metalul prețios este ezitant. În schimb, 
ca întotdeauna în cultură, trendul îl dau individualitățile 
artistice, cele ce s-au apropiat de originalitate personală, 
și de care prezentul nu este deloc văduvit. Toate genera-
țiile își au stelele lor. Pe unele le-am citit, ba am și scris 
favorabil despre ele. Personal, cred în tinerii poeți genuini, 
cei care umblă pe străzi și iscodesc întâmplările ce roiesc 
în juru-le. Atenția, spiritul de observație, singurătatea și 
tăcerea umană au dat autenticitate și perenitate textelor 
marilor autori. Frazele simple și lapidare exprimă cel mai 
bine sentimentele și gândurile omului. O viață întreagă 
trudești să ajungi la ele. Cunosc suficient de mulți tineri 
care s-au înhămat la această muncă, așa că nu mă tem 
pentru viitorul poeziei în această țară.

* Interviul a apărut în Revista literară Libris nr. 10/decembrie 2019,  
pag. 48-50. 


