
 

 

Adrian BOTEZ 

 

Născut pe 10 noiembrie 1955, la Gura Humorului, judeţul Suceava, România.  

Absolvent al Facultăţii de Filologie (secţia română-franceză), a Universităţii 

Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1978. Doctor în ştiinţe filologice, specializat în 

poetică, stilistică şi hermeneutică, cu lucrarea Spirit şi Logos - în poezia 

eminesciană - coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Dumitru Irimia.  

În 1999, fondează  şi devine redactor coordonator al revistei Contraatac, revistă 

de educaţie, cultură, literatură.( http://revistacontraatac.wordpress.com ) 

A publicat la peste 100 de reviste cultural-literare din România, Germania,  

Irlanda, Macedonia, S.U.A., Canada, Australia etc. 

A publicat 46 de cărţi care conţin : poezie, proză, dramaturgie, eseistică, analize 

hermeneutice aplicate asupra operelor marilor clasici români, critică literară, 

istorie literară etc. Are lucrări traduse în franceză, engleză, rusă. 

Din  15 mai 2004, este membru al Uniunii Scriitorilor din România (U.S.R.). 

 

Premii: 

 

Premiul U.S.R., pentru poezie, pentru anul 2005, Premiul U.S.R., la critică/ 

hermeneutică, pentru anul 2006, Marele Premiu al Festivalului Internaţional de 

Literatură Titel Constantinescu, Rm. Sărat, 2011 – pentru volumul de eseuri 

Cazul DACIA.... Este Cetăţean de onoare al municipiului ADJUD din anul 2009. 

A primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei Daco-Române, instituție care 

l-a și nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură, pentru anul 2017.  

 

Pe 8 Aprilie 2018, îi este acordată domnului Adrian Botez, de către Preşedintele 

Academiei Daco-Române, GEO STROE, şi de către Senatul Academic, SUPREMA 

DISTINCŢIE a Academiei Daco-Române TDC: “DIPLOMA DE PĂRINTE AL PATRIEI 

– pentru întreaga activitate creatoare culturală, literară şi spirituală  

dacoromânească”.  

http://revistacontraatac.wordpress.com/


 

Scriitorul şi criticul Constantin STANCU a publicat o carte online, despre Adrian 

Botez: Ceasurile vechi bat mereu ora unu. Aceeaşi carte (completată şi 

actualizată), tipărită - şi cu precizarea nominalizării, la Premiul Nobel, a lui 

Adrian Botez - a fost publicată de Editura Rafet, Rm. Sărat, 2017. 

 

Este membru de onoare al Asociaţiei Internaţionale de Paradoxism, titlu acordat 

de către Preşedintele Asociaţiei, prof. univ. dr. Florentin SMARANDACHE, de la 

Universitatea din New Mexico, SUA, pe 17 septembrie 2011. 

Numele lui Adrian BOTEZ este prezent în zeci de dicţionare, istorii ale culturii şi 

literaturii române şi antologii , din ţară şi străinatate. 

 

Cărți publicate: 

 

Poezie: 

 

Povestea unui colecţionar de audienţe, Corgal Press, Bacău, 2003; Epopeea 

Atlantică, Corgal Press, Bacău, 2003; Eu, barbarul, Casa Scriitorilor Bacău, 2005; 

Nu mai ridicaţi din umeri!, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007; În contra demenţei de 

astăzi în cultura română, Ed. ProPlumb, Bacău, 2008; Aici – la-ntâlnirea tuturor 

câinilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2009; Cartea Profeţiilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 

2010; Liniştea lumii, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011; Obârşii, Ed. Rafet, Rm. 

Sărat, 2012; La prohodul bradului,  Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2013; Cavalerii  

Apocaliptici. Psalmodieri în Vârful Muntelui, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2014; 

Eliberarea de trepte, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015; ION – Patria mea, Ed. Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2016; Frumuseţea DURERII, Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 

2016; Mistica iernii, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2017; Cartea Apocalipsei, Ed. Rafet, 

Rm. Sărat, 2018; Nu mai avem camere…!, Ed. Rafet, Rm., Sărat, 2018; Doinele 

mele, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2019; Autobuzul întârziat, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 

2019; Matrozii se sfinţesc cu fiecare Port, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2019. 

 

Antologii de poezie: 

 

1. În căutarea îngerului / En quêtte de l'ange, româno-franceză, din creaţia 

poeţilor vrânceni, selecţie de prof. Valeriu Anghel, Pallas, Focşani, 2006; 

2. Voices of contemporary Romanian poets – selection and English version by 

Dan Brudaşcu, Sedan Publishing House-Cluj, 2007; 

3.  Antologia sonetului românesc, de Radu Cârneci - vol. al III-lea; 

4.  Cartea întâlnirilor, de Eugen Evu.  

 

Proză:  

Basme - pentru copii, pentru oameni mari şi pentru foarte mari oameni, Corgal 

Press-Bacău, 2004, Nălucirile abatelui Bernardo – cinci povestiri fantastice, Ed. 

Rafet, Rm. Sărat, 2014; Prostul – cincisprezece povestiri ciudate, cu Epilog, Ed. 

Rafet, Rm. Sărat, 2015; Domnul X – roman antepostidemmodernist, Ed. Rafet, 



Rm. Sărat, 2015; Revoluţia lui Lucio Ferrante - sau Cabala Nebunilor - poveste 

alchimică, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015; Ofiţerul – nuvelă, Editura Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2016; Șobogré – 155 de povestiri scurte și ultrascurte + 

Chiromantul Reginei – nuvelă - Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2017; Noile năluciri ale 

abatelui Bernardo (vol. II – nuvele) + Ochiul Sfinxului (eseu despre romanul 

poliţist mondial) – Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2018; ORFANII ZĂPEZII (roman), Ed. 

Rafet, Rm. Sărat, 2019. 

Volume de critică/hermeneutică:  

Prigoniţii cavaleri ai Mielului  -  despre poezia cultă aromânească, Ed. 

Dimândarea părintească, Buc., 2000; Spirit şi Logos, în poezia eminesciană  -  

pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textului eminescian, Ed. Rafet, Rm. 

Sărat, 2005; Loja Iohanică Românească – ION Creangă, ION Luca Caragiale, 

IOAN Slavici  - pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Ion 

Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2006; Cei Trei 

Magi ai prozei româneşti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) – şi 

Epoca Mihaelică :  pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Mihail 

Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi Mircea Eliade, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007; Opera 

scrisă a lui Corneliu Zelea Codreanu – între vizionarism şi alchimie naţională, 

Criterion Publishing, Bucureşti, 2009; NORMALITATEA REACŢIONARĂ: sinergia 

scris-făptuire-fiinţare cosmică, la Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce – 

pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor cronicarilor moldoveni: 

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Editura Rafet, Rm. Sărat, 2012; 

DOSOFTEI – VESTITORUL LUI EMINESCU – prima abordare stilistico-

poetică/hermeneutică, a operei Sfântului Mitropolit DOSOFTEI, Editura Rafet, 

Rm. Sărat, 2014; EMIL BOTTA – închinător înfrânt Eminescului...?! ARHEII 

EMILBOTTIENI , Editura Rafet, Rm. Sărat, 2015. 

Volume de eseuri:  

Ruguri – România sub asediu, Carpathia Press, Buc., 2008; Cartea Cruciaţilor 

Români, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2008; Cazul DACIA...(vol. I), Ed. Rafet, Rm. 

Sărat, 2011; Cazul DACIA...(vol. al II-lea) : Trei studii hermeneutice asupra 

Arheilor Sacri Zalmoxieni (CORBUL. BLAJINII. OUL), Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2018. 

Teatru:  

Rege în vacanţă; Singurătate – meditaţii intime...teatralizate, Editura Rafet, Rm. 

Sărat, 2018. 

Lucrări de teorie aplicată, a hermeneuticii:  

Mic tratat de Poetică, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2019. 

Cărţi traduse în limbi de circulaţie mondială: 

I-În franceză, traducerede prof. univ. dr. Constantin FROSIN: 



1-Adrian Botez -Journal de la grande prison intérieure  (poésie), Editura Rafet, 

Rm. Sărat, 2016; 

2-Adrian Botez - Épopée Atlantique -Exercices systématiques de fantaisie sur LA 

VÉRITÉ (poésie), Editura Rafet, Rm. Sărat, 2016; 

3-Adrian Botez - Les phantasmes de l’abbé Bernardo (cinq contes fantastiques), 

prose - Editura Rafet, Rm. Sărat, 2016 ; 

4- Adrian Botez - Contes de fées (pour les enfants, les grandes personnes et 

pour les très grands hommes), prose - Editura Rafet, Rm. Sărat, 2016 ; 

5- Adrian Botez - « LA RÉVOLUTION » DE LUCIO FERRANTE ou LA CABALE DES 

FOUS - conte alchimique, prose - Editura Rafet, Rm. Sărat, 2017. 

 

II-În engleză , traduceri de prof. Gabriela PACHIA şi prof. Oana Patricia BOTEZ) : 
 

1-Adrian Botez - 123 de sonete cruciate alese / 123 Selected Crusader Sonnets 

(ediţie bilingvă, româno-engleză),  în viziunea traducătoarei întru engleză, 
GABRIELA PACHIA / Imagined into English by Gabriela PACHIA (poetry) - Editura 

Rafet, Rm. Sărat, 2016 ; 

2- Adrian Botez - diary of the great inner dungeon (poetry) - Editura Rafet, Rm. 

Sărat, 2016 – trad. Patricia Oana BOTEZ; 

3- Adrian Botez – Atlantic Epos (poetry), Editura Rafet, Rm. Sărat, 2017 – trad. 

Patricia Oana BOTEZ. 

 

Aprecieri critice:  

 

-Roxana SORESCU, Institutul de Istorie şi Teorie Literară “George Călinescu”-

Bucureşti: În critica literară românească nu există, deocamdată, lucrări de acest 

tip. Prin lucrarea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană, dl. Adrian Botez este un 

precursor. Pe drumul pe care înaintează se vor buluci multe persoane, ce vor 

confunda bolboroseala extatică, cu foarte severele discipline, care sunt Mistica şi 

Iniţierea în domeniul spiritual – dar acesta este riscul oricărei cercetări 

înnoitoare. Dl. A. Botez repune în discuţie, dintr-un unghi inedit, întreaga viziune 

asupra poeziei eminesciene şi a stării de revelaţie poetică, în general. (Apreciere 

Comisie de doctorat, UAIC-Iași, 14 februarie 1997) 

 

-Scrisul  lui Adrian BOTEZ nu e comod, reconfortant, stenic, el obligă, strigă, 

interpelează, se impune – fără a face compromisuri şi temenele curentelor vechi 

sau noi ale liricii. El merge pe principiul: Acesta sunt eu, cui îi convine. Dar, dacă 

încerci  să ţi-l apropii, ceea ce va urma, întrece orice închipuire: vei descoperi un 

univers mirific, fabulos şi real în aceeaşi măsură, de care ştiai  că există pe 

undeva, dar nu erai conştient că e atât de aproape de tine şi că faci parte  

integrantă din el.  Şi în această privinţă, Adrian Botez este un  vestitor. El anunţă 



şi  se anunţă, fără surle şi tobe, dar apropiindu-se iminent de conştiinţa şi inima 

ta, de unde nu-l mai poţi smulge. 

Adrian BOTEZ este, fără doar şi poate, cel mai original poet pe care mi-a fost dat 

să-l cunosc, răsfoind/răscolind prin ceasloavele prăfuite, dar şi cele de ultimă oră 

ale liricii româneşti.  

(Cezarina ADAMESCU, Galaţi, redactor la revista AGERO-Stuttgart ) 

 

-Scriitor de mare sensibilitate şi forţă creatoare, un erudit al zilelor noastre, 

Adrian BOTEZ reuşeşte a se ridica  deasupra valului spumos, ce caracterizează, 

azi, literatura românească, încercând a-i da acesteia o mai luminată direcţie, cum 

ar fi:  curajul actului critic, înviorarea  exprimării libere, care să fie bazate pe o 

morală creştină desăvârşită. Om de o largă  cultură, prin profesie dascăl şi filosof 

al culturii, române şi universale. 

(Ioan MICLĂU, din Cringila/Australia - în revista Pro-Saeculum, nr. 63-64, aprilie-

iunie  2010 – Focşani) 

 

-La Adrian BOTEZ, muzicalitatea, deşi subînţeleasă, nu-i aici nici belcanto şi nici 

mecanism de simetrii perfecte, în felul medieval, trubaduresc - ci denotă o 

muzică interioară, de cântec şoptit în maniera misticilor de Bizanţ, ori a 

cântăreţilor de tabără militară. Căci poetul are atitudine mai degrabă de prooroc, 

vituperând, ori închipuind mari desfăşurări învolburate pe pânze sufleteşti, uneori 

memorabile.  

(dr.  Artur SILVESTRI, Postfaţa la Ruguri. România sub asediu, Ed. Carpathia 

Press, Buc., 2008) 

 

- Adrian Botez - un cavaler al Graalului. Ambiţios, profund, cu gust pentru 

textul de anvergură cărturărească, Adrian Botez respiră lejer în aerul tare al 

ideilor, oricât de înalte, provoacă adevărate cutremure în conştiinţe, cu proiecţii 

devastatoare în plan moral şi intelectual, experimentează fără să aibă neapărat 

vocaţia experimentului, reuşind  -  în cele mai bune pagini ele prezentei epopei 

[<<EPOPEEA ATLANTICĂ>>]  -  să producă adânci revelaţii în dimensiunea 

estetică şi ontologică. (...)Poet, în primul rând, cu serioase cunoştinţe magico-

mitologice, cărturar de aleasă stirpe, bântuit de aromele din altare, atins de 

nimbul sacru al icoanelor şi aerul tare al ideilor, prozator şi eseist, din rezerva din 

ce în ce mai restrânsă a erudiţilor autohtoni, luptător cu har pe drumul Binelui şi 

Frumosului, Adrian Botez este un gânditor şi un scriitor pe deplin matur, viguros 

şi competitiv la nivel naţional. 

Mircea DINUTZ, Pro-Saeculum-Focşani, nr. 3-4, iunie-iulie, 2005.  

 

-Scrisul ca destin. Patriotismul e religie sfântă, e datorie şi e cale. Două tulpini 

întregesc omul şi poetul Adrian Botez: credinţa şi patriotismul şi niciuna nicialtul 

nu sunt vorbe goale, ci sunt sângele ce îi curge prin vene, sunt respiraţia ce îl 

însufleţeşte, sunt raţiunea lui de a trăi. Toată poezia lui îmi spune că fără patrie, 

fără străbuni şi fără credinţă el nu ar putea trăi. Am vărsat o lacrimă amară şi nu 

am mai găsit niciun cuvânt – eu care de obicei am cuvinte şi le folosesc uşor - de 



scris citind: “Rugăciunea unui copil” (...). Să mai întreb, să mă mai mir cum ţi-a 

venit, poete, să pui alături durerea neamului meu, de toţi călcat  - de sublimul 

vers al Mioriţei!? Cum ţi-a venit să plângi atât de frumos cu vers!?... Ştiu, 

poete... Ştiu... Plânge pământul şi străbunii în tine plâng - şi nu te lasă să taci... 

Şi dacă ai omorî vocea din tine, ar fi păcat, păcat de moarte, şi nu ai mai găsi 

mântuire. 

…Normal că este prezentă şi “tema dragostei de natură” (…),  ca la orice 

poet mare. "Se-nalţă munţii pân’ la nimb de nori" e o simfonie de cuvinte ce îmi 

da o stare de beatitudine, de extaz (…). 

          Iubirea şi iubita ţin şi ele de un teritoriu al sacrului (…) şi eu nu mă mir 

deloc că, iubind, poetul căuta raiul. Muzicalitatea versului, cântecul aproape de 

beţie a fericirii completează perfect imnul de slavă închinat iubitei ce e slăvită, 

chiar şi dacă stelele s-ar prăbuşi, chiar şi dacă ar cădea foc peste case, căci 

iubirea e mai puternică şi mai veşnică decât timpul. 

          (...) Tema dominant-esenţială a poeziei domnului Adrian Botez este 

credinţa - raportarea la divinitate. Toate celelalte teme pălesc sau sunt mici, prin 

comparaţie cu tumultul şi vibraţia înălţător-sfâşietoare a căutării căii spre Cer. 

          (...) Îmi place până la a nu mai şti de mine muzica din poeziile: “Prigoană 

de doină”, „Cântecul cavalerilor rourei”, „Licornul”, “Doina ghiocului”, “Venit-a 

ceas”, “Rugăciunea unui copil”. Este în ele dulceaţa pură a versului popular, în 

special a doinei şi eu nu mai ştiu de citesc sau cânt, căci undeva, în inima mea, 

versul a devenit una cu cântul. 

         (...) Mă apropii de sfârşitul călătoriei mele prin lumea poeziei domnului 

Adrian Botez. Nu ştiu cu ce cuvinte să închei. Nu sunt critic literar 

„profesionist”...M-am apropiat de versuri cu sfială şi cu teamă. Nu am vrut să 

strivesc nimic... Am săpat prin cuvinte înţelesuri şi taine. Am visat, am zburat şi 

am plâns cu fiecare vers. Am simţit răstignirea între lume şi Dumnezeu, am 

simţit frământarea, căutarea, zbaterea neputincioasă în faţa sorţii, i-am simţit 

iubirea pentru acest pământ şi dorul ca o sete de Iisus. Am simţit toate astea - şi 

totuşi nu ştiu cum să închei... Am să las versurile poetului să facă încheierea. E 

mai frumos versul lui decât orice cuvânt de-al meu. Citeşte cu sfială, dragă 

cititorule... Te vei împărtăşi cu Har şi vei întâlni un OM vertical (...). 

(Luminiţa  ALDEA, Romanian VIP – Revista românilor de pretutindeni, 

Sydney/Australia, 12 iulie 2010) 

 

-Când diamantele se fisurează… Adrian Botez prezintă sensurile existenţei în 

volumul de versuri Cartea profeţiilor, acele sensuri care luminează fiinţa, o 

înnobilează şi deschide noi perspective sufletului dornic de iniţiere. Este un curaj 

spiritual ca în vremuri din urmă, vremuri de cădere, să mărturiseşti despre 

profeţie, despre taina ei, despre perpendiculara pe gând, pentru a da forţă 

gândului. Poemele scriitorului vin dintr-o convingere profundă în valorile creştine, 

asimilate prin prisma personalităţii sale, modelate de suferinţa proprie, de boala 

proprie, de luminarea care luminează pe oricine caută matricea, esenţele - 

dimensiunea Cristică. 

(Constantin STANCU, 31 mai 2011, în revista Agero-Stuttgart) 



 

-Adrian BOTEZ pune problema destinului speciei umane pe această planetă și 

chiar a vieții, așa cum o știm. Am putea considera abordarea sa ca fiind una 

pesimistă, însă el nu renunță la argumentele sale. Limita la care a ajuns omul în 

fața misiunii sale, degradarea, spasmul, fractura dintre generații și națiuni, bolile, 

viciile, șocul viitorului, moartea indusă de om, lipsa iubirii, toate ne conduc spre 

un final trist, dar realist. Suntem aici, depinde de noi să supravieţuim, să ducem 

viaţa mai departe. Sunt animale sau plante care rezistă de milioane de ani… 

(…) Aproape la fiecare proză scurtă sunt trimiteri pertinente la date istorice, 

sociologice, teologice, de istorie literară, filozofie, artă, știință. Cu alte cuvinte, 

acțiunile au la bază date concrete, fapte consacrate, tragedii trăite, mituri 

consolidate, teorii acceptate la nivel universal. Cele două planuri se împletesc 

riguros și necesar, mesajul textelor fiind unul pertinent și profund. Adrian BOTEZ 

nu se joacă, el explică, strigă, se revoltă, argumentează, dialoghează cu 

personaje știute și neștiute, are o poziție, este activ, lumea nu este doar o 

aparență, este o realitate pe care o construim cu toții, din interior, așa cum ne-a 

lăsat Creatorul pe fiecare. Uneori nu are răbdare, alteori se amuză, umorul şi 

ironia sa sunt cinice, alăturarea de cuvinte și idei mereu surprinzătoare și 

agresivă. 

(…).Concluzionăm: „ …Povestea, deci, nu se termină niciodată, ci doar se 

întrerupe, spre a reînvăţa povestitorul să-și respire curat cuvintele, printre 

stele…” 

Despre: Adrian BOTEZ, Șobogré – 155 de povestiri scurte și ultra scurte –  

Chiromantul reginei – nuvelă. 

(Constantin STANCU, Revista Singur-Târgovişte, august 2017)  

 

-Autorul, cu înaltă măiestrie artistic-scriitoricească, folosind chiar metode 

homerice, pentru a evidenţia locuri sau eroi, pune alte personaje să vorbească, 

într-o perpetuă uimire şi mirare, privindu-le de jos în sus, fără saţiu, pe cele pe 

care le doreşte preamărite. Ca purtător al ADN-ului celor care au vieţuit, luptat, 

închinat, iubit şi locuit pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri, de la 

FACEREA LUMII, A ÎNŢELES CĂ NU ESTE DESTUL SĂ VORBIM NOI despre: 

oameni, locuri şi fapte, despre binecuvântările şi harul acestor trăitori în Duh, ci 

este mai nimerit, ca fratele Ambrosio – eruditul ghid spiritual a lui Bernardo – de 

la Mânăstirea franciscană din Toledo, să povestească despre minunăţiile văzute şi 

auzite în Ţara lui Făt Frumos şi veşnicite de Bernardo, în scrierea sa: “Întâmplări 

caudate, la răscrucea dintre lumi”. (...)Consider că această carte trebuie citită, în 

special, de tinerii români, atât de cei din Ţară, cât şi din diaspora, pentru a 

cunoaşte, cu adevărat, ai cui urmaşi sunt şi ce obligaţii decurg din această 

moştenire. (...)Un mesaj sensibil şi subtil al acestui volum este cel privitor la 

SPAŢIU şi TIMP. Ştim că există un timp fizic (cel pe care-l arată ceasul) şi timpul 

psihologic înregistrat, perceput de fiecare după trăirea pozitivă sau negativă, de 

unde şi expresiile: „binele durează puţin", ori „aşteptarea a fost o veşnicie”. S-a 

scris mult despre fenomenul de bilocaţie / ubicuitate (posibilitatea de a te afla în 

același timp în două sau mai multe locuri diferite), cunoscut şi practicat de 



Pitagora, dar şi de alţi iniţiaţi (cum se afirmă despre poetul Vasile Voiculescu şi 

despre viitorul sfânt Arsenie Boca).   

(Elena ARMENESCU,  www.logossiagape.ro, proprietar site: Mariana GURZA) 

 

-Adrian Botez şi ispita dramaturgiei. Prolific şi cu adâncimi de gând care-au 

surprins multă lume, Adrian BOTEZ s-a repliat, mai recent, în domeniul 

dramaturgiei. (…) De curând, a publicat un volum de teatru, Rege în vacanţă  

(Editura Rafet, Rm. Sărat, 2018), ceea ce înseamnă o ipostază nouă pentru el, 

care-a cultivat, până acum, toate genurile literare. A devenit, putem spune, un 

scriitor total, un scriitor pentru care nimic, din ceea ce înseamnă literatură, nu i-a 

rămas străin şi neexperimentat de prolificitatea sa debordantă (…) Recentul 

volum de teatru, despre care ne propunem să dăm seama, în aceste rânduri - 

conţine cinci piese, toate revendicându-se dintr-un filon moral şi dintr-o dispută 

necurmată a binelui cu răul. Învinge până la urmă binele, dar victoria se 

datorează faptului că acţiunea este adusă într-o partitură etnică, astfel că eticul 

(de care aminteam mai sus), capătă substanţă etnică, tărie de cremene, care se 

decontează din specificul omului dacic, trăitor în priveliştea sacră a muntelui 

Kogaion, de unde-şi trage sevele şi credinţele. 

(Ionel NECULA, în saltmin.com/Canada, www.logossiagape.ro) 

 

-Adrian BOTEZ între sonetele cruciate şi răstignirea întru catharsis. Cea 

mai mare parte a sonetelor lui Adrian Botez, sunt sonete bine temperat-

paradoxiste. (...) Eroul liric din această majoritate de sonete aflate sub pecetea 

macrotemei enunţate mai sus, evident, cu timpanele-i încordate întru descifrarea 

ecourilor de la cel psalmic-arghezian, ce, chiar „clamoros-interbelic“ («...vreau să 

te pipăi şi să urlu: este!»), se angajase în stabilirea raportului om / omenire – 

Dumnezeu / îndumnezeire, se pune sub stindardul „cruciat“ şi înaintează / vine 

(către Distinsul Receptor) cu îndorurare de Iisus Hristos (Crist, în textele lui A. 

B.), în absolutul Învierii (nu neapărat, în spirit „nemuritor-cogaionic“ / 

„zalmoxian“) şi al Graal-ului, „cu moartea pre moarte călcând“, în înţelesurile 

profunde ale unei cunoscute aserţiuni, «însăşi moartea ne-a făcut nemuritori», 

datorată de Creştinism lui Ioan Gură de Aur (346 – 407 d. H.), patriarhul de 

Constantinusa > Constantinopol > Istambul, mai mult ca sigur, imediat după 

vizita-i făcută în orizontul anului 400 d. H. în Dacia Dunăreano-Pontică („Sciţia 

Mică“ / „Scythia Minor“), la invitaţia episcopului valah, Teotim I, la Tomis.  

Sufletul eroului liric botezian din poemele celor două volume, 123 de sonete 

cruciate alese / 123 Selected Crusader Sonnets (2016) şi Frumuseţea durerii 

(2017), se constelează înspre neasemuite profunzimi, deopotrivă, prin 

dimensiunea religioasă a fiinţării de privelişte şi prin dimensiunea vibrant-

patriotică a pelasgului > valahului ens între reliefurile de geo-stare / spirit în 

devălmăşie unional-europeană, ca în acest sonet de indicutabilă  frumuseţe a 

durerii de Patrie-Dacie.  

(Ion PACHIA-TATOMIRESCU, Confluenţe literare nr. 2407, 3 august 2017)  

 

 

http://www.logossiagape.ro/
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O viziune integratoare asupra poeziei lui Adrian BOTEZ: 

 

Analizat la scara micro, un scriitor complex precum Adrian BOTEZ, care 

abordează toate genurile literare, surprinde prin îndrăzneala și radicalitatea  

ideilor și a limbajului, pentru unii, genial, pentru alții, incomod - vizibile la nivel 

de fiecare poezie, eseu, nuvelă, roman sau piesă de teatru, iar criticii au 

prezentat din abundență asemenea analize pe măsură ce lucrările respective au 

fost publicate.  Un exemplu, pentru ca cititorul să cunoască stilul Adrian BOTEZ: 

 

Când vine moartea să mă ia  
 

când vine moartea să mă ia  

ruşine mi-e că n-am ce-i da:  

trupul a divorţat de mine  
sufletul mi-e răpit la zâne  

   

când vine moartea să mă ia  
o simt de parcă-i sora mea :  

o-apucă plânsul şi suspină :  

“vai  -  oame singur  -  fără vină”  
   

când vine moartea să mă ia  

vine  -  dar inima i-e grea…  

ce-o să le zică-acolo  -  sus :  
din mine  -  câte-ar fire  -  nu-s…  

   

grea slujbă să fii moartea mea :  
amuşinezi o urmă rea…  

stârv de poet : e-o ironie…  

metaforă  -  cel mult  -  să fie  
de pus pe flori şi năsălie…  

 

Privit la nivelul ansamblului operei sale, se observă diferențieri ale trăirii 

autorului, funcție de genul literar. Se spune că poezia se scrie cu sufletul, iar 

proza și teatrul cu creierul, spiritul și logosul din opera eminesciană, studiate în 

teza sa de doctorat, confirmându-se deplin și în cazul lui. În plus, fenomenul 

trăirist este accentuat în cazul lui Adrian BOTEZ, în scrierile poetice, prin 

utilizarea persoanei întâia, personală sau națională, eu, noi, patrie, fiind cuvinte 

des întâlnite, făcând o distincție netă, uneori implicită, între noi și voi. (E-aici un 

Rai ce nu-l puteţi pricepe) 

 

O viziune integratoare a operei poetice a autorului am putea-o  numi, 

parafrazând un titlu celebru tot din literatură: Căutându-l pe Villon. 

Subconștientul entropic al autorului conducându-i gândirea,   explicit, spre 

destinul marelui poet vagabond  François Villon, aceasta reieșind din înșiruirea 

titlurilor poemelor sale (scrise cu litere mari), într-o așa-zisă recenzie versificată, 

care se termină cu de trei ori VILLON: 

 



 

Căutându-l pe Villon 

 

Să-ncepem cu-n PROLOG,  

să nu fie-un monolog,  

CHEMAŢI VISELE LA VORBITOR,  

să le spun CATRENUL VALAH  ETERN,  

PATRIA MEA, DACO-VALAHIA DE MIR, 

să n-ajungă în Infern. 

Este ceva ce-abia începe,   

E-AICI UN RAI CE NU-L PUTEŢI PRICEPE, 

ŢĂRANII MEI, sunt VREMURI TULBURI,  

COLIND nebun, AUTOBUZUL a ÎNTÂRZIAT,  

LA JUDECATĂ, găsi-m-au  VINOVAT...,  

ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ, 

JIGODII TRAG ÎN DINŢI MORMANUL DE CADAVRE,  

a ajuns APOGEUL ÎNJOSIRII 

MATROZI SUBLIMII, DIN TATĂ-N FIU, 

jucați ROSTUL MATROZILOR MISTICI, 

ÎN AMURG ADÂNC DE SEARĂ, 

PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC,  

FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME - S-ARDĂ HORA.  

Ce TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR ,  

ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE,  

să visăm la  RENAŞTERE și GLORII BIZANTINE.    

CÂND VINE MOARTEA SĂ MĂ IA,  

ca pe-un DON JUAN DE STYX,  

în GRĂDINĂ ŞI MARE, SLĂVIŢI COPACII, 

chiar și LEBĂDA-CRIST.  

În PORTUL INIŢIATIC, MAREA ŞI STÂNCA, 

BIATA  BARCĂ – MUMA ARCĂ,  

ION – PATRIA MEA, BINECUVÂNTATĂ  -  PATRIA MEA, 

EXISTENŢA  NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE,  

PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI.   

ODRASLĂ DE-MPĂRAŢI – M-AM TRAS ÎNCOACE,  

PLÂNGÂNDU-L PE IISUS, 

cântănd DOINA COPACILOR LOVIŢI DE TOAMNĂ 

și CÂNTECUL CAVALERILOR ROUREI, 

spunându-i RUGĂCIUNEA UNUI COPIL fără ÎNVĂŢĂTURĂ, 

Lui VILLON,  

LUI VILLON - LA DESPĂRȚIRE,  

LUI VILLON - ÎNAINTE DE A ADORMI  CU TÂRFELE ȘI CU ÎNGERII,  

că vreau să ajung un VAGABOND AL LUMII. 

 



Proza lui Adrian BOTEZ se situează  între povestiri naive legate agresiv cu 

realitatea și adevărate fabule povestite având învățăturile de final pline de esență 

umană, cu acțiuni care se petrec în diverse țări, ce au stiluri de viață diferite, 
vrând să ne arate că omul este același oriunde și tot ce este omenesc îi este la 

îndemână. Iată una dintre acestea: 

 
Fetiţa şi fluturele – poveste franceză  
 

-Vai, ce frumos eşti! strigă fetiţa, îmbrăcată în rochiţă roşie, sărind într-un picior 
de bucurie şi agitând plasa de fluturi, în jurul unui fluture mare, cu aripi stropite 

cu roşu şi tivite cu galben , portocaliu şi, fin de tot, cu albastru, ca o dantelă de 

ducesă. 

-Te rog, lasă-mă să zbor! – se rugă, printre lacrimi, tăcute şi mari, de rouă, 
fluturele. 

-Imposibil, trebuie să te prind, să te înfig într-un ac şi să te aşez pe o pagină 

nouă de insectar! Să vadă şi prietenele mele ce frumuseţe de fluture am prins eu 
– să crape de ciudă! Iu-huuu! – striga, în delir, micuţa fetiţă, ţopăind într-un 

picior şi rotindu-şi, tot mai ameninţător, ca pe-o secure grea de război, plasa. 

-Te rog, lasă-mă să trăiesc!, se rugă fluturele, şi roua se însângera, treptat, 
scurgându-se pe mânecile şi-apoi pe palmele strânse şi -ncordate ale fetiţei. 

-Nu se poate, cum să te las să trăieşti, când după-amiază ne adunăm toate 

colegele de grădiniţă? Eu cu ce să le dau gata? Ia zi! – striga, cu arţag, fetiţa în 

roşu, frământându-se, nerăbdătoare, şi tropăind din picioare.  
-Te rog, voi veni şi mâine, tot aici, îţi promit – voi veni, în fiecare zi, să te-

ntâlnesc, mereu aici, şi voi străluci din ce în ce mai frumos, cu fiece zi a vieţii 

tale – se tânguia fluturele, iar pe mâinile fetiţei se prelingea sânge curat, 
strălucitor şi mustrător. 

-Nu mă interesează , nu vreau să ştiu de mâine – eu acum te prind, acum te 

înţep, acum te pun în insectar – iar după-amiază ai să faci cunoştinţă cu 

prietenele mele, pe care am să le fac să crape de invidie – îşi urmă strigătele 
neînduplecate, fetiţa în roşu, toată în roşu. 

Şi-l prinse pe bietul fluture, în plasă – dar culorile lui imperiale, solzişorii lui roşii, 

şi galbeni, şi portocalii, şi albaştri, albaştri ca adâncul cel mai adânc şi misterios 
al cerului – fie pentru că fetiţa a agitat prea mult plasa, fie pentru că fluturele a 

agonizat prea mult şi dureros – s-au scuturat şi risipit. N-a mai rămas decât un 

biet trup cenuşiu de insectă oarecare. Şi aripile se zdrenţuiră, apoi se rupseră. 
Fără să plângă prea mult (un pic tot plânsese, de necaz că, după-amiază, n-o să 

aibă cu ce să le facă să crape de ciudă pe tovarăşele ei de joacă, bunele ei 

prietene) – fetiţa străpunse chinuitul trup, care acum avea ceva de viermişor în 

el – şi nimic de zbor şi imperial bal al zborului celest – îl străpunse cu un bold 
mare, se duse acasă şi prinse în insectar fluturele, acum biet vierme, de care 

atârnau două cioturi grosolane, care fuseseră, pe vremuri, aripi. 

A doua zi dimineaţă, la locul din câmp, unde fusese prins în plasă nobilul fluture 
imperial, o femeie frumoasă, în negru, strângea, bocind, stropii de rouă şi sânge. 

Alături de ea, un bătrân falnic, cu barba lungă şi albă, gânditor, înveşmântat în 

negru, ţinea în mână, aşteptând, un imens potir de aur. 
 

 

Teatrul lui Adrian BOTEZ abundă de combinația istorie-prezent, personaje 

reale amestecate cu cele imaginare, din extremele societății (regi, condamnați, 
consilieri CIA etc.), dar legați de comportamente umane, bune sau rele, 

sugerând că viața este o scenă în care toți suntem, în definitiv, oameni: 



 

 

REGE ÎN VACANŢĂ- tragi-comedie...într-un act şi trei tablouri, SCENA XI: 

(...Dar Premierul, totuşi, ridicat din lăfăiala fotoliului, se angajează, el însuşi, cu 

prefăcută osârdie, la toată trebuşoara asta sinistră...pune de se ridică, în mijlocul 
gurilor căscate, eşafodul cu ştreangul...Consilierii regali, I şi II, „de peste 

Mediterana”, conduc Condamnatul sub ştreang...cu tot tacâmul călăilor!).  

REGELE (parcă l-a lovit o inspiraţie...atunci, pe loc!): Condamnat, nu vrei, 

cumva, să vii cu mine, în vacanţă? 

(Toată lumea prezentă rămâne cu gura căscată).  

CONDAMNATUL (nu prea mirat...): Păi...ce să zic...ori spânzurarea mea, ori 

vacanţa maiestăţii voastre...tot aia...  

REGELE (curios şi amar): Şi, totuşi, tu pe care ai alege-o? (Condamnatul stă 

câteva secunde pe gânduri. Apoi: )  

CONDAMNATUL (decis, în fine...cu mult curaj!): Vin cu maiestatea voastră, în 

vacanţă...măcar am un tovarăş de drum, nu cad singur... (Beii fac un semn...şi, 
lângă ştreangul Condamnatului, mai apare, ca-n vis, un al doilea 

ştreang...Regele se urcă pe noul eşafod, alături de Condamnat – ...li se pune, 

amândurora, de către Consilierii regali I şi II, sacu-n cap...şi, amândoi, strigă, la 

unison):  

REGELE şi CONDAMNATUL: Regele pleacă în vacanţă! (Se scufundă trapa...cei 

doi rămân atârnaţi, între cer şi pământ...Consilierii regali, „de peste Mediterana”, 
îşi freacă mâinile, a „gheşeft”, afacere bună, reuşită, „faină de tot”...):  

CONSILIERII REGALI (de peste Mediterana) şi BEII AMERICANI (în cor): Deci, re-
începe Marele „deal”...Marea Licitaţie -  RE-ÎNCEPE!!!  

PREMIERUL (aproape indiferent...ştie foarte exact care-i preţul, cât îi va ieşi, din 
toată tevatura asta... Ca de obicei...”obiceiul pământului”...): Şi...de la cât 

pornim? (Din nou, se aşează, gemând de plăcere, în fotoliu...).  

CONSILIERII REGALI (de peste Mediterana) şi BEII AMERICANI, DIN SECTA 
C.I.A...  (în cor): Întâi să licităm ştreangurile alea şi kilele astea de hoituri, astea 

două, atârnate-n galantare!  

(Se trage, peste SCENA MARII LICITAŢII...tare greu se trage...  

CORTINA  - ...încet...încet se mai trage...de ruşinată ce este...MĂCAR  EA...!)   
                                                                                                                    

 

Cade și cortina acestei prezentări sumare, a unei activități impresionante. 

 

                                                       Profil literar realizat de Nicolae VASILE 

 


