
 

 

 

Gheorghe DUȚĂ–MICLOȘANU 
 

Gheorghe Duţă-Micloşanu s-a născut în 1930 pe 10 aprilie, în comuna Malu cu Flori, 

judeţul Dâmboviţa. 

La 11 ani a primit de la Casa Şcoalelor o menţiune pe ţară, pentru compunere şi 

desen. 

A absolvit Şcoala Tehnică de Administraţie Economică, din Câmpulung-Muscel. În 

timpul școlii a început să scrie poezie și a fost trimis ca participant la prima 

Consfătuire pe țară a tinerilor scriitori. A urmat apoi cursurile Facultății de filologie din 

București și în același timp a colaborat la diverse ziare și reviste ale vremii. 

După terminarea facultății participă ca membru fondator la Cenaclul și mai apoi 

Societatea literară „Relief românesc” și, de asemenea, face parte din colectivul de 

redacție  al publicației „Interferențe”. 

Este membru fondator al „Societății Scriitorilor Târgovișteni”. 

În 1979 îi apare primul volum de poezii. 

În anul 2008 se stinge din viață, fulgerător, lăsând în urmă o mare parte din  opera 

sa, nepublicată 

 

Volume tipărite: 

„Pe treptele timpului”, poezii – 1979 - editura Relief românesc; 

„Cumpăna anotimpurilor” poezii - 1986, editura Albatros;  

„Cer vegetal” 1999 – poezii – editura Arefeana;  

„Întoarcerea lui Tarzan” – povestiri de vânătoare - 1999 – editura Arefeana; 

„Anotimpul genezei” – poezii – 2001 – editura Arefeana;  

„Vârsta luminii” – poezii – 2001 – editura Pro Transilvania;   

„Condamnați la întomnare” – poezii – 2003, editura Perpesicius; 

„La porțile ninsorii” – poezii - 2003 – editura Perpesicius;  

„Poezii/Poemes”, poezii – ediție bilingvă română- franceză-  2006 - editura   

Proprio  dell’Arte; 

„Masa hoţilor” - povestiri de vânătoare - 2007 - editura Bibliotheca/Marcona;  

„Liturghii crepusculare” – poezii – 2008 – editura Arefeana; 

 

Postum se editează; 

 „In memoriam” – antologie de versuri și proză – 2010 – editura Arefeana; 



 „La Malu cu Flori” – poezii – 2012 – editura Fast Editing;  

„De dragoste” – poezii – 2015 – editura Fast Editing; 

„Drum de stea” – antologie poezii – 2020 – editura Fast Editing. 

 

Prezențe în antologii și dicționare: 

- „Interferențe” – 1977 -supliment literar apărut sub egida Institutului de Istorie 

și Teorie Literară  „George Călinescu” al Academiei de Științe Sociale și Politice; 

- Antologie „Cinegetica” 2oo3 – editura Orion; 

- Dicționarul „Personalități române și faptele lor ”- 2006 volumul 20, editat la 

Iași; 

- „Antologia Sonetului” sub coordonarea scriitorului Radu Cârneci - 2008 editura 

Muzeul Național al Literaturii Române; 

-  

Premii și distincții: 

- Premiul pentru poezie – 2005 - acordat de Societatea Scriitorilor Târgovișteni 

– pentru volumul „La porțile ninsorii”; 

- Diplomă de excelență –pentru contribuția la propășirea culturii și literelor  – 

2005 – oferită de Societatea Scriitrorilor Târgovișteni; 

- Diploma „Protector al Naturii și Artelor”   - 2006 - oferită de Fundația 

Națională Izvoare – pentru  protecția Naturii și Artelor în România” ; 

- Diplomă de excelență în domeniul educației – acordată de Primăria sector 2 

pentru „merite deosebite în folosul comunității”; 

- Diploma de Cetățean de Onoare  al comunei Malu cu Flori – 2006. 

 

Prezențe în afara țării: 

-Volumul „Cer vegetal” se află pe rafturile Bibliotecii Congresului American, prin secția  

„Schimb Internațional de carte” a Bibliotecii Naționale a României. 

 

Selecții din aprecierile critice asupra operei: 

 

 PROF.DR. TUDOR OPRIŞ:  

-Cuvânt înainte la volumul LA PORŢILE NINSORII:  „Fiecare nouă carte de versuri a 

domnului  Gh. Duţă-Micloşanu ne măreşte convingerea că marile tradiţii ale poeziei 

româneşti, deşi combătute şi exilate din reviste, edituri, manuale şcolare de o critică 

pusă în serviciul elogierii şi promovării literaturii transnaţionale, continuă să 

supravieţuiască şi să demonstreze  perenitatea valorilor etnice  ale viziuni, 

sensibilităţii şi limbajului. 

( … )Noul covor de versuri îi motivează aşezarea în rândul  celor mai reprezentativi 

poeţi actuali ai tradiţiei mioritice, căreia, o Europă cât mai  roasă şi devitalizată  de 

globalismul cultural va trebui să-i primească ofranda naţională şi să-i recunoască o 

reală capacitate de a revitaliza  o literatură cât mai îndepărtată de nobleţea 

sentimentelor şi frumuseţilor naturii care ar putea-o vindeca şi regenera. 

Cu „riscul” de a mă repeta (am mai spus-o şi altădată), reafirm, fără ezitare şi 

echivoc: Gh. Duţă-Micloşanu este un mare poet ... 

 Poezia lui e ca un balsam: tămăduieşte...” 

- Cuvânt înainte la volumul VÂRSTA LUMINII:„…Format la şcoala tradiţionalismului 

poetic, singura care a răspuns, răspunde şi probabil va răspunde până la moarte 



valenţelor şi vocaţiilor intime, nişei de viaţă în care şi-a înfipt fiecare moleculă a 

făpturii, Gh. Duţă-Micloşanu s-a străduit să fie nu un epigon al unor mari artişti 

constructurali lui, ci un artist puternic, original, demn de a figura în galeria poeziei cu 

rădăcini, iz şi vibraţie românească. 

Perfect mânuitor al tiparelor poetice clasice, indiferent la experimentele care se fac şi 

desfac astăzi ca un clipit de pleoapă, el este atent doar la cântecele ce-i vin din adânc, 

la cuvintele ce-i izvorăsc dintre pietrele gândului şi simţirii şi care vizează dacă nu 

eternitatea absolută, măcar trecătorul care ajunge oricând la inima oricărei generaţii. 

Este sigla unui mare scriitor, taina care îl ţine mereu treaz în conştiinţa oamenilor şi îl 

ajută să-şi scrijelească semnătura în cartea de aur a literaturii române.” 

 

FĂNUȘ NEAGU : 

- Din prefaţa la volumul CER VEGETAL, Ed. Arefeana, Bucureşti, 1999: „Gheorghe 

Duţă-Micloşanu, alături de care am petrecut frumoasele vremi ale tinereţii, (acestea, 

după ce au trecut nu mai pun în primejdie şi în cumpănă viaţa şi delimitează, parcă 

mai plin de vrajă, orizontul), a scris, la Catedra de Limba Română, unde a rezemat, ca 

un arbore, umbrele marilor noştri autori, poezii: culegeri de taină, mirul suferinţei, 

izbânda prieteniei, graiul dulce al vinului... 

(...) Om înţelept, creator, ca grâul curat şi luminat de ape, el a ştiut mereu, că rara 

vedere e de miere...  

Îi mulţumesc pentru boabele de rouă culese din gherghinii toamnei.” 

    

GABRIEL CHEROIU - Redactor Sef al revistei „Vânătorul şi Pescarul Român: 

-Din prefaţa la volumul ÎNTOARCEREA LUI TARZAN: ....„Întoarcerea lui Tarzan” 

înmănunchează numai o parte dintre potecile pe care autorul ne-a purtat de-a lungul 

timpului, pentru a ne desluşi semne şi tâlcuri tainice. Pana lui nu caută cu orice preţ 

senzaţionalul sau aventura, deşi natura neângrădită le conţine pe amândouă, în egală 

măsură, în fiecare  crâmpei al său.  Râvnita noastră întoarcere la natură îşi găseşte în 

acest creuzet al transfigurării artistice  cuvenita expresie, înscriindu-se pe linia bunelor 

tradiţii literare consacrate de iluştrii clasici ai genului, Al. Odobescu,  I. Al. Brătescu-

Voineşti, Ionel Pop, C. Rosetti-Bălănescu, M Sadoveanu şi alţii. 

 

PROF.UNIV.DR. VALERIU FILIMON  

- Selecţii din articolul apărut în ziarul „Dimineaţa” din 14,martie 2001: „Poezia lui Gh 

Duţă-Micloşanu este clasică prin seriozitatea fondului şi numai pe jumătate ca formă, 

pentru că cealaltă jumătate face concesii versului liber, deşi, nici acela liber de tot. 

Înainte de toate însă, trebuie remarcat că Gh. Duţă-Micloşanu este un poet autentic. 

(...) Întorcându-mă să cuprind, cu ochi, întreaga livadă poetică, legănând mere 

domneşti sub „cer vegetal” pot spune livadarului Gh. Duţă-Micloşanu că este un poet 

baroc, pentru ca este emblematic în toate imaginile sale şi este, în acelaşi timp, clasic 

, romantic şi modern. 

 (...) Cuprins de fiorul povestirii dau, profesore, nota 10 (zece)...cu zgârcenie....” 

 

NICOLAE DRAGOŞ:  

- Prefaţă la volumul  LITURGHII CREPUSCULARE:  „...Cărţile sale de poezie au adus 

mărturii asupra ivirii unei voci poetice distincte, prin versuri de o vădită plasticitate, 

armonios îngemănate în ritmuri ce secondau firesc fluxul marturisirilor.” 



-  „Vitrina cu scriitori”- „Cronica română”- 2 iulie 2007- Selecţii din comentariile la 

volumul LA PORŢILE NINSORII: „...Citind versurile lui Gh. Duţă-Micloşanu adunate „la 

porţile ninsorii”, descifrând înrudirile lor cu sunete fundamentale ale poeziei clasice, 

tradiţionaliste, remarcăm darul lui de a picta prin cuvinte chipurile infinite ale naturii şi 

de a surprinde sugestiile ce le poartă în ele anotimpurile, în perindarea lor implacabilă. 

Doi înaintaşi par a şi-l  reclama cu prioritate spre a-l aşeza  în familia lor lirică: Ion 

Pilat şi Serghei Esenin...” 

 

IOAN  MAZILU-CRÂNGAŞU: 

- Despre MASA HOŢILOR  - Selecţie din  articolul apărut în  ziarul „Dimineaţa”: „Fără a 

încerca vreo alăturare, literatura română are câteva piscuri în această specie – mă 

refer, în primul rând, la „Pseudikynegeticos” al lui Al.I.Odobescu, la „Povestirile 

vânătoreşti” ale cuconului Mihail Sadoveanu, la  călătoriile „În munţi Neamţului” ale 

colegului autorului nostru, Calistrat Hogaş şi, de ce nu, ale lui Emil Gârleanu cu „Din 

lumea celor care nu cuvântă”, plus altele mai puţin cunoscute. 

Gh. Duţă-Micloşanu însă a pornit singur la depănarea istoriilor şi istorisilor sale 

vânătoreşti, fără a se lăsa îmbătat de nici unul din cei de mai sus, „amuşinându-şi” 

singur cărarea pe care să-şi  îndrume scrisul. (...) Îndepărtând aproape total (dascăl 

fiind, greu i-o fi fost ) influenţele  livreşti, şi-a compus şi ordonat materialul – suficient 

de bogat –  cu atenţia omului secolului al  XX-lea, a creatorului de valori estetice al 

acestui secol fără a forţa bolţile amplelor imagini sau florile rare ale metaforelor, 

lăsând naraţiunea să curgă în ritmul ei propriu...” 

 

PROF. ION C. ȘTEFAN: 

- Cuvânt înainte la volumul ANOTIMPUL GENEZEI-2001: „Pare un haiduc-vânător din 

vremurile imemoriale, dar el nu este decât vânător de cuvinte … Iubirea faţă de poezie 

îl va purta în nemoarte, ducându-ne cu el şi pe noi, ceilalţi (...) Versurile sale sunt 

pline de semnificaţii de lumină, de epitete veritabile, din cel mai nobil metal al 

cuvintelor, unite de-un suflet pur, bun şi generos, dăruit oamenilor, pentru eternitate. 

Acesta este poetul Gh. Duţă-Micloşanu: un liric autentic, pe care dorim să-l vedem cât 

mai curând alături de ceilalţi scriitori de seamă  ai ţării...” 

  

Prof. GEO CALUGARU:  

-Din articolul „Emoţie cinegetică“ īn „Dimineaţa“ din 27.09.2007 :  „… În ipostaza de 

vânător, Gheorghe Duţă-Micloşanu, care nu uită o clipă că este şi scriitor, se caută pe 

sine în «Pictura de lumină», sub cerul poeziei, pe potecile de aer ale interogaţiilor 

esenţiale.  

-Din aprecierile rostite la lansarea volumului POEZII – POEMES -ediţie bilingvă: 

„...Gh.Duţă-Micloşanu are sensibilitatea unui seismograf de mare fineţe, înregistrând, 

tot ceea ce se întâmplă în viaţa din al cărei joc nu se poate extrage, când îi voieşte 

inima - de aici, o poezie de o copleşitoare forţă emoţională, fără a ieşi de pe orbita 

raţiunii, ce nu îngăduie tulburarea echilibrului interior în atingere cu lumea de afară. 

    

VASILE DONOSE:  

-Articol în Ziarul „Dimineaţa”-18 august 2005: …În modestia sa, Gheorghe Duţă-

Micloşanu nu reuşeşte să se laude decât în glumă.... Pentru  el, ca pentru oricare 

creator cu vocaţia umanului, a crea înseamnă a iubi. A iubi ţara în care s-a născut, a 



iubi oamenii, a iubi iubirea ca semn distinctiv al superiorităţii omului în raport cu 

celelalte vieţuitoare ale pământului. Ca muzician, am observat în poezia lui Gh.Duţă-

Micloşanu, o fină şi constantă muzicalitate, nefiind posibilitaea vreunei confuzii între 

limbaj, ca instrument de comunicare practică  şi sensul adânc al transfigurării acestuia 

în comuniune de natură estetică și psihologică....” 

      

Cenaclul Perpessicius de la Bucureşti: 

-Premiile Perpessicius-Crihana 2008: ...Am decis ca o parte din acestea să poarte, din 

acest an, numele unora din colegii noştri, care s-au remarcat prin preocupări speciale, 

constante şi un stil ce îi distinge în peisajul genurilor de creaţie literară, critică şi 

istorie literară sau studii în alte domenii umaniste. Pentru anul 2008 a fost acordat - 

Premiul  „Poemele toamnei – Gheorghe Duţă-Micloşanu”, lui Dumitru Dumitrică...”     

                         

GIGI TRIF - REDACTOR ŞEF al ziarului „DIMINEAŢA”: 

-Selecţie din articolul apărut în „Dimineaţa” din 13 dec.2007: „Apropiindu-te de poetul 

Gh. Duţă-Micloşanu, de cărţile sale îndelung elaborate, descoperi şi o seamă de 

inconfundabili maeştri ai lecturii, la rândul lor prestigioşi scriitori, care îi preţuiesc la 

superlativ opera şi înalta conştiinţă artistică. Apoi, însă, cititorul anonim pătrunde 

singur în atmosfera densă şi misterioasă a cărţilor de poezie sau proză ce compun 

opera lui. Gh. Duţă-Micloşanu... cititorul resimte  puternic filonul subteran de poezie şi 

lirism, ireprimabil pentru ineditul povestitor al unor întâmplări vânătoreşti („Masa 

hoţilor”- n.r.). Savoarea şi fluiditatea acestor povestiri aparent recogniscibile tematic 

le diferenţiază în sens calitativ superior de mare parte a paginilor similare din 

literatura română şi străină. 

 

NICOLAE  MOHOREA-CORNI:  

- Revista „PARADOX”-aprilie 2004: ... Suntem tentaţi la o paralelă între Nichita 

Stănescu şi Gh. Duţă-Micloşanu, referitoare la limbajul poetic. 

Nichita Stănescu a inventat expresia „limba poezească” care ar putea fi considerată o 

ipostază sărbătorească a limbii române… Gh. Duţă-Micloşanu ţese această haină 

sărbătorească din metafora sistemetică. 

 

 

FRAGMENTE DIN OPERĂ: 

 

TIPARUL 

 

Tiparul lumii, trist, în noi se frânge, 

Neliniștite mori, săgețile ascut. 

În ne-nțelesuri inima se strânge - 

Flămândă stea a zilei de-nceput! 

Ne cheamă depărtările în șoapte, 

Cuvintele-s vârtej fără hotar. 

Tiparul lumii-i flacără de noapte, 

Prin timpul desfrunzit, fără tipar. 

Gândirea ne-o uităm în miez de clipă 

Când, vaiet alb e câmpul de tăceri. 

http://altmarius.weblog.ro/2008/10/26/premiile-perpessicius-crihana-2008-2/


O fulgerare, de cuțit, risipă, 

Pe cerul cu-a zăpezilor poveri. 

 

Purtăm cu noi și-n noi, de vremi tipare... 

Nu-i azi și mâine-asemenea cu ieri. 

Strivit e timpu-nvins de așteptare 

Prin zorii albi ai albei învieri. 

  

CÂND TIMPUL 

 

Cu fiecare pas eu fac risipă 

De umbră, pe pământul călător. 

Vârtej de timp e fiecare clipă 

În neputința clipelor ce mor. 

Cu fiecare pas mi-aștern uitarea, 

Ca semn al înserărilor impure. 

Adâncuri de-nălțimi cuprinde marea 

Cât nu poate privirea să îndure. 

Se zbat în mine spații de lumină, 

Pe lungi cărări, ce nu dau înapoi. 

Când trupul cald al nopții il despoi... 

E visul ce-a-ntârziat ca să revină... 

 

DOR 

(Soţiei mele, Rozioara) 

 

Se-ntorc străbunii ca în carte  

Şi la poartă stau surâzători, 

Malul  meu, de-acolo de departe 

Arde-n suflet ca un mal de flori. 

 

Flori de dor, cusute pe-o maramă, 

Adunate-n ochi de cimitir  

Timpul care în clipe se destramă, 

Mă tot cheamă-arome să-i respir. 

 

Dulci arome peste care vrerea 

Lui de-a ne preface totu-n ieri, 

Toarnă-n ramul înflorit puterea 

Stelelor  ce se topesc în meri... 

..................................................... 

Trec blajini bunicii ca într-o carte 

Peste-ai primăverilor fiori, 

Mă reîntorc din lumea-mi de departe 

Să-mi văd malul, Malul meu cu flori 

 

 



 

CLIPA 

 

Ce-nseamnă clipa, când, de fapt, e timp, 

Pe care nu poți să-l străbați în grabă?! 

E zborul fiecărui anotimp 

Deschis spre moartea, ce venind, ne-ntreabă... 

 

Crescută din tăcerile ce vin, 

Ea umple nesfârșirea viitoare, 

Pe bolta unui cer deschis, senin 

Căldură din fereastră de răcoare... 

 

E setea ce ne duce spre izvor 

Pe drumul rătăcirilor eterne. 

Tăcerea pregătită pentru zbor 

Prin labirintul ce lumina cerne!... 

 

AMINTIRI 

 

Ne-nvelim cu vremea - timp și amintire - 

ochiul - cap de înger - cer lăsat în zbor. 

Mai trăim și viața-i rouă de subțire 

îmbrăcată-n taina clipelor ce dor... 

 

Tipărită, umbra, pe-un ecran de noapte 

își deschide pleoapa razei în ferești, 

pe sub pași de neguri cad gherghine coapte 

când prin buzunare, toamne ude crești... 

 

Îmi  adun cântarea pe o frunză spartă, 

plânsul toarce lacrimi - clopot cu temei... 

Prin fântâni de verde se deschide-o poartă, 

aburi simt în tindă, chipuri de femei... 

  

DE TEMUT 

 

Timpul - cel de ieri - prea scurt, 

cel de azi nu-i ştim măsura; 

cel de mâine-şi cască gura 

dar nu ştim cât e de mult. 

 

Astăzi sângeră-n picioare, 

ieri se vindecă tăcut, 

mâine-n suflet ne mai doare, 

acest mâine de temut... 

 



Încălziţi-vă cu vinul, 

dragi prieteni! Azi e scurt,  

ieri întunecă seninul 

mâinelui ce-a fost demult!... 

 

VIS CU MERI 

 

Întârzie lumina strânsă-n glie, 

Pe-o creangă clătinându-se arar 

Pe nesfârşita merilor moşie, 

În geana serii, soarele-i pândar! 

 

Făclii de roşu-galben se răsfaţă 

Acolo, prin livezi, de soare grele... 

Apusu-ntreg parc-a roşit la faţă 

De purpura topită, prin muscele... 

 

Prin satele copilăriei mele, 

Clopotniţele bat în bronzul dur 

Pe cer şi pe pământ furtuni de stele, 

Lumină şi mireasmă-împrejur... 

 

E-un vis cu meri ce-adesea mă frământă 

Şi ca năluci părerile dispar – 

E-un drum de meri ce inima-mi încântă 

În clipele când soarele-i pândar... 

.................................................. 

Cad merele !... E-un aspru adevăr... 

Ce-o fi să fie aştept să mi se-ntâmple! 

A-mbobocit pe creanga unui măr 

Argintul florii mele de la tâmple! 

 

MEDITAȚIE 

 

Port cu mine-acum povara  

anilor ce au să vină 

și mă duc cu mintea-n urmă,  

prin câți oare ani lumină? 

Precum ziua care vine 

poartă-n ea și răsăritul, 

orice oră poat’ să fie  

începutul și sfârșitul!... 

 

Și precum  sămânța-n sine 

germenul vieții-l poartă 

tot astfel cel ce se naște 

duce-n spate-a lumii soartă! 



 

Timpul nestatornic bate  

în a clipelor măsură... 

Dacă vrei, poți recunoaște  

marea, într-o picătură! 

Pe când noi, drumeți prin lume, 

tot  cătând al vieții rost, 

nu suntem ceea ce suntem 

dar nu suntem nici ce-am fost! 

 

LUME BOLNAVĂ 

 

Şi plânge şi fuge o lume bolnavă... 

Cad lacrimi de vrăji pe-un pumn de-otavă... 

Cântecul necântat rătăceşte şi plouă, 

din cer frământat peste-un petec de rouă. 

Cocoşi de-ntuneric slobozesc „cucurigu”, 

prin arbori de cuget se-nghesuie frigul... 

Străbate prin trupu-mi o lume bolnavă... 

Ard lacrimi de timp, pe-un pumn de otavă... 

 

 

                                              Profil alcătuit de Eugenia Duță - editor 

  


