
 

 

 

Virgil CIUCĂ 

 
       Poet şi eseist, Virgiliu (Virgil) Ciucă s-a născut la 15 ianuarie 1937 în comuna 

Gherceşti, judeţul Dolj, România. Este al doilea din cei şapte copii ai familiei Tudora si 

Alexandru Ciucă. Bunicul Radu Ion Ciucă a murit pe front iar tatăl, Alexandru Ciucă, 

rănit a rămas fără o mână în cea de-a doua conflagraţie mondială. După instaurarea 

regimului socialist, istoria a trecut ca un tăvălug peste întreaga ţară, tatăl său fiind 

închis la Periprava în perioada 1958 – 1960. La rândul său, copilului de atunci, lui 

Virgil Ciucă i se interzice, în 1952, continuarea studiilor la Liceul Pedagogic din Craiova 

pe considerentul că părinţii lui erau chiaburi. Este absolvent al Facultăţii de Electronică 

şi Tc. din Bucureşti, promoţia 1966.  

 În ţară a lucrat la Termocentrala Craiova, Termocentrala Turceni, 

Întreprinderea de Reţele Electrice Craiova şi la Fabrica de Maşini şi Tractoare Craiova. 

În 1976, în urma ,,directivelor de partid” care impuneau ca funcţiile de conducere să 

fie ocupate numai de către membri ai PCR, el este schimbat din funcţia de Şef al 

Oficiului de Calcul la Termocentrala din Işalniţa, acuzat fiind că a comis acte de 

sabotaj, catalogat ca duşman al poporului şi pus în situaţia ca în 1980 să ceară 

plecarea definitivă din ţară din cauza discriminării pe considerente politice.  

 În 1985 a obţinut rezidenţă americană. Este cetățean român și american. 

Inginerul Ciucă a urmat Master în „Management and Administration” la Politechnic 

University din New York, promoţia 1996. În Statele Unite ale Americii a lucrat în 

domeniul transmisiilor de televiziune prin satelit şi prin staţii terestriale la Group W 

Satellite Communication, – Westinghouse – CBS, Viacom, Echostar şi Univision din 

Connecticut, New York şi New Jersey. 

  Este membru în: Liga Scriitorilor din România - filiala Bucureşti; Asociaţia Amicii 

Statelor Unite, Bucureşti; Membru susţinător al Platformei Unioniste Acţiunea 2012 

care militează pentru Reîntregirea României; Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei 

Americanilor de Origine Română, înregistrată în 1987 la Albany, Statul New York,  

acum în adormire; Membru al Cenaclului Mihail Eminescu din New York unde a şi 

lansat câteva din cele 8 volume de poezie publicate până acum, preşedinte fondator 

Prof. Dr. Th. Damian; Membru al Cenaclului Literar Betta -Arena literara, preşedinte şi 

fondator Nicolae Roşu; Membru al Cenaclului literar Apollon, preşedinte şi fondator 

George Călin. 

 



 Volume de poezie publicate 

 

 Blestem străbun, Editura Semne Bucureşti  2007; Versete dumnezeieşti, Editura 

Semne Bucureşti 2008;  Pierdut în lume, Editura Semne Bucureşti 2010; Chemarea la 

judecată, Editura Semne Bucureşti 2012; Condamnarea, Editura Semne Bucureşti 

2013; Execuţia, Editura Semne Bucureşti 2014; Aduceţi Basarabia acasă, Ed I, II,  

Editura Scrisul Românesc Craiova 2016, 2018; Salvați Țara, Editura Betta Bucureşti, 

2019; Blestem străbun, Ed II, Editura Ro.cart, 2020; Somnul Cuvintelor-Gjumi I 

fjalëve, Autori Gentiana Muhaxhiri, Virgil Ciucă, ediție bilingvă româno-albaneză, 

Amanda Edit Verlag, 2020. 

 

 Prezență în dicţionare, antologii şi reviste  

 

 Dicţionarul Scriitorilor Români de Azi, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2010; 

Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga Lume, Editura Fortuna 2011,   

ediţie româno-engleză; 2012, ediţie româno-franceză; 2013, ediţia româno-germană; 

2014, ediţia româno-italiană; Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 

Lume, Editura Olimpias, 2015, ediţia româno-spaniolă; 2017, ediţia româno-rusă; 

Colecţia antologică de poezie Cu patria în suflet, editor de carte Romeo Tarhon, 

Editura  Naţiunea, 2013; Literatura română. Dicţionarul autorilor români 

contemporani, Editura Arial 2013, Editor de carte Alina Kristinka; Antologia Scriitorilor 

Români de pe toate continentele lumii, Cetatea lui Bucur, Editura Cetatea Cărţii, 

2014; Antologie de poezie A treia cale, Editura Naţiunea, 2014; Simbioze Lirice, vol. 

5, antologie de poezie, Editura Anamarol, Bucureşti, 2014; Carmen – Antologie lirică, 

vol. II, Editura Anamarol, 2016; Poetes, vos papiers!”, Antologie de poezie, 

traducerea şi editarea, Paula Romanescu, Editura Tipo Moldova, 2014; Antologiile 

Revistei „Singur”, editor Ştefan Doru Dăncuş, Editura Singur; Antologie de poezie şi 

proză „Boema ’33”, vol. 5 -9, 2011; Antologia Scriitorilor Români Contemporani din 

Întreaga Lume, Editura Olimpias, 2016, ediţia româno-greacă; Antologia Scriitorilor 

„Dor Românesc”, Editura Olimpias, 2016; Antologie Limba Noastră cea Română, 

Starpress, 2018, Editura Olimpias; Cavaleri ai scrisului românesc la început de secol 

XXI, Editura Olimpias, 2016; Antologia Amintiri de Secol XX, Starpress , Editura 

Olimpias 2018; Antologia “Unirea face puterea” Editura Libris, Braşov, 2018. 

 În reviste precum:  Litere, Convorbiri literar-artistice, Scrisul Românesc, Vatra 

Veche, Arena literară, Curtea de la Arges, Bogdania,  Apollon, Citadela, Starea 

naţiunii, Confluenţe literare, Revista Armonii Culturale, Scurt Circuit Oltean, Luceafărul 

şi altele. 

 

 Referinţe critice  

  

 Scrisori închise…Lama pamfletului: Un poet apropiat de generaţia mea 

(născut în deceniul dinaintea căruia am venit şi eu pe lume în Câmpia Piemontă a 

Bălăciţei, provenind şi el tot din Mica Valahie, de la Gherceşti), pe nume Virgil Ciucă, 

mi-a oferit cartea lui de versuri, tipărită elegant de Editura Betta. Volumul are titlu de  

strigăt, ,,Salvaţi   Ţara”  şi  e  o  antologie  de  pamflet-poeme  scrise, majoritatea, în 

2018, fie la New York, fie la Bucureşti. Olteanul meu are dublă cetăţenie, a plecat 

înainte de 1989 în America, după ce absolvise în România o facultate politehnică de 



vârf, a trăit acolo, nu s-a lăsat strivit de măreţia Occidentului, ci l-a înţeles şi îl judecă 

aşa cum se cuvine, s-a întors la Bucureşti, tipăreşte o revistă şi taie prezentul cu lama 

pamfletelor sale. Unele sunt discursive în exces, atunci când se pare că disperarea 

îneacă poezia, altele etalează o sensibilitate rănită şi au forţă  artistică  mai  mare. 

 Toate, însă, intră  în sfera de foc a poeziei patriotice, într-o vreme când esteţii 

de ocazie, sugaci la marii licurici ai avangardismului, au decretat moartea 

sentimentului patriotic în literatură, confundă voit naţionalismul adevărat şi etern 

creator cu şovinismul şi cu alte porniri distructive. Făcându-se că nu văd filonul 

naţional al marilor literaturi ale lumii, pretutindeni, în America de Nord şi de Sud, în 

Rusia, în  toată  bătrâna  Europă,  până  în  Asia  chinezilor  şi  japonezilor  care 

migălesc noi capodopere, până în Africa neagră în care dansează marea poezie a 

„negritudinii”, cum o numea Leopold Senghor. (Nicolae Dan Fruntelată) 

 

 Patriotism și clasicitate: Patriotism și clasicitate într-o poezie a exilului. De 

ceva vreme, poate de la intrarea în noul mileniu, mi s-a cristalizat o idee privind 

poezia patriotică, socotită de textualiști și post-milenariști ca fiind căzută în 

desuetudine și deloc sincronică cu noua și tautologica integrare europeană. 

…Virgil Ciucă a ajuns la o rezoluție personalizată depășind vechile modele și mai ales 

autodepășindu-se, cristalizând un discurs poetic original. Cartea cuprinde texte din 

diferite epoci și de la mai multe vârste creatoare (cred că cel mai vechi este poemul 

care precizează „Căldărușani, August 1964, dar și cel din New York, July, 2003), dar 

mai apoi poemele nu mai sunt datate și localizate. Să nu vă imaginați însă că a plecat 

din Oltenia și s-a oprit undeva, în imensitatea Americii; spiritul arhetipului „homo 

viator”, al olteanului rătăcitor, nu se liniștește într-un anume punct al Lumii noi și 

dovadă sunt locurile unde i se activează inspirația oltenească: Jacksonville Florida, Jax 

Beach Florida, New York, Daytona Beach Florida, North Carolina, 6 Washington 

Bridge, Fort Lee New Jersey, dar și București, Buziaș, Căldărușani, sau Eforie Nord. 

 Sentimentul patriotic însă, indiferent de locul unde se produce inspirația, este 

de o mare sinceritate, iar trăirile eroice sunt autentice, cu atât mai mult cu cât au 

devenit așa de rare în lumea noastră postmodernă. Trebuie să spun, ca un critic care 

a scris despre mai multe cărți ale autorului, că d. Virgil Ciucă este un poet de rang 

înalt, cu o personalitate remarcabilă, iar poezia sa patriotică este un act de profundă 

trăire, în timp ce textele sale polemice care țin de patriotismul canonic depășesc 

simplul discurs poetic. Două sunt temele fundamentale ale poeziei domnului Ciucă: 

reîntoarcerea Basarabiei la patria-mamă și salvarea țării de la mistificările și 

mașinațiunile politicii europene rău interpretate. 

 Acestea revin de fiecare dată în scrierile sale cu aceeași intensitate și acuratețe 

a mesajului. Iată nota finală de la poemul „România violată”, scris la New York în 

august, 2019, cu rezoluție de mesaj revoluționar: „Români, nu vă mai denigrați și nu 

vă mai părăsiți țara, iar cei plecați reveniți acasă, ca împreună cu cei rămași să luptați 

împotriva actualului statut de sclavi și să vă salvați demnitatea de români, dar mai 

ales să SALVAȚI ȚARA!” Problema migrației apare în multe poezii care sunt variațiuni 

pe aceeași temă a reîntoarcerii pe pământurile strămoșilor: „Români, nu mai părăsiți 

țara/ Voi, cei plecați, veniți acasă;/ e neplăcut să-ți duci povara/ de sclav în lumea 

tenebroasă// Nu mai plecați, români, din Țară,/ nu mai cerșiți la porți străine,/ sclavia 

e ereditară/ în țările prea libertine.// Treziți-vă din contemplare/ pierduți în vise 

anodine/ puterile invadatoare/ vor Țara noastră să dezbine// Români, nu mai părăsiți 



Țara!” Volumul se încheie cu texte în proză la granița dintre publicistica angajată și 

articolele politice și toate sunt dedicate României și românilor, vorba cuiva: ”... 

oriunde s-ar afla; se află în țară, sau în America, printre românii care încă mai poartă 

România în suflet și citesc cărți ale românilor”. Nu lipsește din poezia d-lui Ciucă o 

atitudine mesianică, de revoltat care transmite tuturor un spirit de insurgență și 

nesupunere, ceea ce apare și într-o notă la un poem scris la București în 2005: „Ucis 

prin plecarea mea în surghiun, am curajul totuși să-mi asum responsabilitatea celor 

scrise de propria-mi stafie ce bântuie lumea, cuprinsă de nemărginită revoltă când 

aude de necazurile pe care unii nebuni, ajutați de nepăsarea și lașitatea 

intelectualității și cu sprijinul slujitorilor cultelor religioase le aduc celor mulți.” 

(Aureliu Goci) 

 

 De luat aminte la… ”BLESTEMUL STRĂBUN”: Am avut privilegiul, oferit de 

cunoscutul poet luptător Virgil Ciucă, parcurgându-i poeziile şi prozele, ultima parte, 

cu care îşi încheie truda sisifică pentru a ne oferi ediţia a doua, revizuită şi adăugită a 

volumului său “Blestem străbun”, satisfacţia de a fi intuit, anterior, din volumul 

“Salvaţi Ţara”, liniile de forţă ale mesajului operei sale poetice. O poezie care strigă 

după ajutor, convingându-mă că, aşa cum cele mai frumoase cântece sunt cele de 

revendicare, acelaşi adevăr îl dovedesc şi poeziile din această arie tematică. Creaţia 

poetului Virgil Ciucă este un manifest de sperare cu disperarea soră, care deschide 

porţile fraternităţii umane, un surâs de umbră de lacrimă, pe chipul lumii, o conştiinţă 

care transformă violenţa în cânt. Volumul “Blestem străbun” se deschide cu poezia 

“Părinţilor mei plecaţi într-o altă lume”, veriga cea mai apropiată în timp de autor, 

dintr-un lanţ venind din trecut, de fiinţe dragi poetului. Acesta se întinde în timp, până 

la străbuni, îndurând aceleaşi privaţiuni şi suferinţe care au generat cumplita reacţie, 

cu un potenţial devastator când a devenit realitate “Blestemul străbun”. Toţi cei 

alcătuind acest lanţ au avut aceeaşi soartă, pe care poetul nostru o exprimă 

cutremurător de viu: “Când n-aţi avut pâine aţi mâncat pământ, / când n-aţi avut apă 

v-aţi băut lacrimile izvorâte din sufletele voastre / urgisite de vreme şi de pământul 

care v-a sângerat tălpile şi palmele trudite de muncă”. Marele şi aspru judecător 

“Timpul a cernut peste voi anii (durata măsurată în unităţile sale specifice) 

transformaţi într-o lespedă de piatră” (consecinţa întregului TIMP asupra părţilor care-

l alcătuiesc), din fericire perenă, aducătoare aminte pentru cei ce se succed în 

permanenţă, unii după alţii. (Geo Călugăru)  

 

 Cartea de poezie: Și în cazul d-lui Virgil Ciucă este valabilă observația 

conform căreia poți vedea mai bine un obiect sau o situație dacă le privești de la o 

anumită distanță. Deși departe de România, nu a uitat-o, iar dorul și nostalgia i-au 

inspirat poezii, multe vădind o preocupare înfrigurată pentru soarta prezentă a țării 

natale, intrate sub un alt regim politic după 1989. 

 Autorul privește melancolic peste Ocean, dar urmărește cu interes evenimentele 

din țară, care se succed rapid și nu de puține ori, bulversant. Poezia liminară „Salvați 

Țara”, scrisă la New York, pe 22 decembrie 2018, la ora „cinci când ziua-ncepe”, este 

în fapt un strigăt mobilizator adresat românilor de a-și apăra valorile milenare în fața 

unor pericole venite dinafară dar și dinăuntru, de a-și găsi forța pentru reîntregirea 

țării, resuscitând ecoul unui alt îndemn „Aduceți Basarabia acasă”. Reîntregirea este o 

temă dragă autorului, urmărită consecvent, chemând la acțiune concretă: „Veniți zeci 



de batalioane/ Sub steagurile Nemuririi/ Veniți în multe milioane/ Să bată ceasul 

Re-ntregirii!” Versurile înflăcărate, cu parfum din alt veac, îndeamnă la trezire, la 

conștientizarea unui trecut glorios. 

 Poetul face apel la istoria neamului, la martirii lui, invocându-le numele, faptele 

de arme. Venind spre timpuri recente, sunt reamintite contemporanilor jertfele de 

sânge ale românilor din Al Doilea Război Mondial: „La Cotul Donului martirii/ Au 

împărțit groapa comună/ Acolo s-au luptat cu zbirii/ Ce ne-au ciuntit glia străbună// În 

golul stepelor calmuce/ Ostași români au oseminte/ Acolo mulți nu au nici cruce/ N-au 

avut dreptul la morminte!” 

 Poeziile lui Virgil Ciucă au acea autenticitate a unui suflet sincer, ce se exprimă 

direct, în versuri simple, accesibile, la prima mână și la primul imbold al inimii. 

Dureroasa observație că prezentul, sub unele aspecte, nu e la înălțimea sacrificiilor 

înaintașilor, îi declanșează o puternică revoltă, apelând uneori la termeni duri, până la 

imprecație. Simțul justițiar exacerbat vituperează față de tot ce i se arată a fi injust, 

fals, detracat. Critică vehement slugărnicia, lașitatea, trădarea, clasa politică, 

fariseismul și ipocrizia unor reprezentanți ai clerului cu practici vetuste, dar și, 

lărgindu-și sfera de observație, globalismul, migrațiile, abuzurile asupra planetei: 

crime, bombe, otrăvirea mediului etc. (Victoria Milescu) 

 

 Poemele surghiunului sufletesc: Virgil Ciucă, Aduceţi Basarabia acasă, 

Fundaţia-Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2016. Scriitor român din diaspora 

americană, Virgil Ciucă s-a impus în literatură prin spiritul său combatant, prin lupta 

neobosită cu sine şi cu ceilalţi. Vocea lui este un vuiet necontenit, care tulbură, 

conştientizează, scoate din ţâţâni, atenţionează, ameninţă, îndeamnă, este 

asurzitoare ca un tunet, făcându-se astfel auzită. Nu mi-a fost dat să citesc un poet 

mai vehement decât al lui Virgil Ciucă, trimis să vestească prăbuşirea unei lumi în 

declin, a unui „veac ipocrit”. El are curajul unui prooroc veterotestamentar, proferând 

anateme împotriva nedreptăţilor sociale. Glasul său de stentor se aude şi de peste 

ocean, către românii de pretutindeni, chemându-i, când la judecată, când cu arma în 

mână, la apărarea fruntariilor. 

 Imaginea acestui poet nonconformist este dublă, ca într-o oglindă cu două feţe, 

aceea a unui om drept, corect, demn, care caută adevărul, demască minciuna şi 

corupţia şi luptă împotriva lor şi imaginea unui autor care se foloseşte de cuvânt, de 

acest mod de exprimare lirică, pentru a-şi revărsa sentimentele potrivnice şi a-şi 

demasca duşmanii. Poetul adeseori întocmeşte rechizitorii cu întrebări retorice, 

adresate puternicilor zilei, nu lasă nimic neanalizat, nepurificat. 

Titlul cărţii este revelator pentru dorinţa de Unire a românilor sub vechile ei graniţe: 

„Aduceţi Basarabia acasă”. De asemenea şi desenul de pe copertă – harta României 

Mari – este un convingător îndemn la Unirea tuturor românilor. Cartea este dedicată 

„Generaţiei care va avea curajul şi dorinţa de a se sacrifica pentru reîntregirea 

pământului şi a neamului românesc”, o dedicaţie impersonală care se adresează celor 

din viitor. Şi aici trebuie specificat că autorul consideră că până acum generaţiile nu s-

au învrednicit de acest măreţ gest patriotic. 

 Poezia care deschide volumul nu putea fi alta decât cea care dă titlul cărţii. 

Stilul interactiv al poetului îl apropie de cei cărora li se adresează direct, în cuvinte 

emoţionante, de trezire a conştiinţei românilor. Motivaţia poetului este că Basarabia 

„este plai cu suflet românesc”. Iată: un plai cu suflet, nu numai cu forme geografice 



frumoase, dar şi cu oameni frumoşi sufleteşte. Dar şi pentru că Basarabia este 

„Pământ străbun din zestrea dacilor”. În acelaşi ton este scrisă şi poezia „La mulţi ani, 

Limbă Română!” Aici ţara este numită „Mamă România” şi zână, iar poporul este 

„Bravul meu popor!” (Cezarina Adamescu) 

 

 EXECUŢIA - Poezii de Virgil Ciucă, Editura Semne, Bucureşti 2014:   

Confratele Virgil Ciucă din New York a îmbogăţit literatura exilului românesc cu un nou 

volum de poezii intitulat sugestiv “Execuţia.” Sugestiv pentru că poeziile sale deplâng 

soarta tragică a poporului Român crucificat şi executat în anii comunismului, vândut şi 

batjocorit continuu în ultimii 25 de ani. Poetul este un vajnic luptător pentru dreptatea 

neamului nostru; un patriot septuagenar care a trăit din plin atât suferinţele cauzate 

de fostul regim, cât şi cele provocate de cei care conduc azi ţara. Nu sunt poet ca să 

mă exprim din punct de vedere literar. Am gustat poezia clasică românească în timpul 

liceului şi am degustat poezia de rezistenţă în timpul închisorii.  

 Poeziile compatriotului nostru reprezintă însă revolta împotriva nedreptăţii care 

apasă poporul roman de 70 de ani şi totodată o chemare la lupta împotriva 

nedreptăţii… “In veacul cu trădări sfinţite Învie morţii din morminte… Nu ştiu plecând 

de mai apuc Să-mi iau la revedere, Nu toate drumurile duc la Slujba de-înviere!... 

Citiţi ,,Starea Naţiunii” să ştiţi ce e nou prin tara, Să aflaţi cum guvernanţii fac românii 

de ocara… Şi multe altele din cele 105 poezii şi trei scurte eseuri. 

 Deşi din multe poezii reiese clar credinţa autorului în Divinitate, el rămâne 

pornit împotriva bisericii actuale, care în mare măsura îşi vede de afaceri şi de 

propria-i bunăstare, şi e indignat de “biserificarea” ţării în pofida lipsei de şcoli, de 

spitale, de orfelinate, de case pentru bătrâni… 

Trebuie să adaug totuşi că nu tot clerul este corupt şi indiferent la suferinţele 

oamenilor. Preotul Nicolae Tănase de la Valea Plopului, de exemplu, a făcut adevărate 

minuni adunând din jurul său sute de copii orfani, de femei abandonate şi de bătrâni 

neputincioşi de care se îngrijeşte ca un adevărat părinte. Am văzut personal aceste 

realizări. (Nicolae Dima) 

 

 Tradiţia poeziei patriotice reactivată pe pământ american: Cititorul 

descoperă cu uimire şi cu mare mulţumire că un text început la Craiova în 1968 este 

finalizat la New York în 2008. Destul de rar, poetul îşi defineşte şi propria condiţie ca 

în acest simplu catren: “Autoexilat în lumi bizare / Disec prezentul şi necunoscutul / 

Spre cer trimit priviri întrebătoare / Să ştiu und-se sfârşeşte infinitul” (Autoexilat). 

Tema aceasta a condiţiei emigrantului, a omului fără identitate – în vecinătatea 

viguroasă a poeziei lui Octavian Goga din “Cântece fără ţară” – revine frecvent, cu 

aprofundări şi nuanţări. Poetul rămâne ancorat în real şi angajat în toate bătăliile 

probabile ale omului fără identitate, dar iubitor de libertate. Pentru ca angajamentele 

sale să fie ferite de orice fel de ambiguitate, autorul pune la finalul volumului Versete 

dumnezeieşti şi un ciclu cu titlul explicit “Puţină politică” şi un text final de mare 

claritate ideologică: ”Deşi secolul 20 a debutat sub semnul sângeros al cruciadelor 

religioase mai sper că secolul 21 nu va mai fi un secol “profund religios” după cum l-a 

prezis şi dorit Andre Malreaux, deci nu un secol imbecilizant, ci unul al dreptăţii, 

justiţiei şi toleranţei, un secol al prosperităţii, înţelegerii între oameni, un secol  în 

care ameninţările apocaliptice ale divinităţii să nu mai existe. Adevărata divinitate se 



află în legile materiei care guvernează şi existenţa Universului şi odată cu el, şi 

existenţa umanităţii”.         

            Pierdut în lume (2010) începe cu un pastel newyorkez, dar 

păstrează  tonalitatea pamfletară de luptă cu toate minciunile şi iluziile, cu toate 

adversităţile care ameninţă fiinţa fragilă a umanităţii. Se poate detecta un spor de 

meşteşug de supraveghere atentă a versului, astfel încât poezia tinde spre incantaţie, 

spre cântecul pur. Poezia declarativă, poezia manifest, mesajul direct începe să 

dispară din pagini, înlocuită de poeme mai încifrate, elaborate prin tehnica 

simbolurilor şi a sugestiei rafinate – în texul Pandative de gânduri, cu sugestii subtile 

şi copleşit de o melancolie care propune o altă filozofie a vieţii. Un lucru care din 

păcate trebuie spus ar fi oscilaţiile conştiinţei estetice a  autorului, care face ca unele 

texte care încep admirabil să sfârşească în derizoriul anecdotic sau ca unele poeme 

excepţionale să se învecineze cu texte anodine. Din fericire ele pot fi eliminate într-o 

selecţie coerentă şi esthetic judicioasă. Există şi o astfel de imagistică inspirată de 

poezia în versuri libere (deşi aici există şi rimă, şi ritm)”: “Pandative de crengi  / 

Agăţate de raze / Pandative de flori şi liane / Îmi însoţesc paşii spre eternitatea / 

Nupţialei tăceri / Pandative de gânduri deşarte / Oglindite în bolta albastră / Alintate 

de-o vorbă măiastră / Pentru suflete moarte / Din ziua de ieri. Mângâiate de mâini 

diafane - / Pandative de rugi / Însoţite de cruci -/ Înconjurat de icoane / Din trecutele 

veri [….]Se poate remarca şi un sentiment de religiozitate, aproape absconsă. Şi mai 

interesantă este adnotarea finală: Woodhaven, 14 februarie 2009, ora trei în miez de 

noapte când visam la mere coapte”.  În Chemarea la judecată (2012) desigur se 

păstrează directitudinea polemică, poemul pamflet împotriva delatorilor, a trădătorilor 

de ţară, a securiştilor implicaţi în conspiraţii oculte. 

            Câteva poeme fac referinţă la Revoluţia Românească şi poetul înfierează toată 

armata de profitori la sfârşit căzând ca o ghilotină blestemul: “Voi ce ne-aţi vândut la 

Piaţă /Voi ce ne-aţi trădat chiar ţara / Nu v-ar apuca în viaţă / Nici cucul, nici 

primăvara”. 

            În acest volum apar mai pregnant, deşi s-au resimţit, uneori, şi în cele 

anterioare, anumite acorduri şi amprente argheziene. Pamfletul rămâne arma perfectă 

a poetului netemător nici de cei mai puternici oameni ai momentului. Poemele 

manifest revin în acest volum cu aceeaşi directitudine şi mesaj explicit. Iată un text de 

mare virulenţă: “Discursul despre libertate / O vorbă aruncată-n vânt / Rostită cu 

impietate / De activişti fără cuvânt. Conceptul de democraţie / Cu care suntem 

adormiţi / E doar cuvântul pe hârtie / Dictat de nişte parveniţi? Concepte de egalitate 

/ Impuse de marile puteri / Rămân promisiuni deşarte / A celor avizi de averi  / 

Organizaţii anarhiste / Sunt băncile pline de bani / Capitaliste, profasciste / La mâna 

unor şarlatani (Discurs şi concept). Acum revine pregnant, pentru că înainte a fost 

doar sugerată tema dacismului, a genezei mitice a naţiunii române, drumul spre 

Kogaion ca acţiune iniţiatică de revenire la rădăcinile sacre. (Aureliu Goci, 

Bucureştiul Literar şi artistic, nr. 11din 2015)  

 

 Poezia justiţiară şi antiapocaliptică: Cu consecvenţă, poetul Virgil Ciucă, de 

la debut până în prezent, a rămas un revoltat, un rebel cu diverse cauze (politice, 

sociale, intelectuale) un ateu care se războieşte cu o divinitate apocaliptică. 



            În ipostaza „omului revoltat” al lui Camus declanşează diverse reacţii 

existenţiale: de la frustrare şi umilinţă, până la revoltă şi condamnare a unei societăţi 

care, chiar de diverse culori politice, îşi denigrează şi marginalizează poeţii. 

            În micile comunităţi româneşti din America, dl. Virgil Ciucă este POETUL, 

unicul, simbolul creativităţii naţionale, dar dacă ar trăi în România atunci ar activa în 

interiorul comunităţii poeţilor, care ar măsura competenţa şi performanţa. Vreau să 

spun că rolul ori imaginea persoanei ar fi altele, deşi poetul ar fi acelaşi, că zona de 

acţiune a expresiei se schimbă în raport de locul de viaţă şi creaţie al artistului, deşi, 

esenţialmente, artistul rămâne acelaşi. 

            Adaug că şi modul de receptare, de înţelegere se modifică după spaţiul de 

exprimare. E adevărat că „Românu-i tot român, oriunde ar fi”, dar nu e obligatoriu ca 

şi „poetu-i tot poet”. Poetul e sensibil la tot ce se întâmplă în jur şi identitatea sa 

fragilă se metamorfozează. Apoi, nici poezia nu-i peste tot aceeaşi poezie: este 

percepută diferit, cu funcţii şi finalităţi variabile. 

            Şi dacă ar fi să-i caut un defect, aş identifica discursul uneori diluat, tendinţa 

de a folosi multe cuvinte, de a se explica, spre deosebire de poeţii din spaţiul 

referenţial, care concentrează programatic discursul, chiar cu riscul obscurizării 

mesajului. 

            Nu cunosc pe altcineva – fie el politician, scriitor, finanţist, publicist ş.a. – 

care să identifice mai exact pe adversarii României de azi – precum poetul Virgil 

Ciucă, om de formaţie ştiinţifică, ajuns cu funcţii de mare responsabilitate în America. 

Nu cunosc pe cineva care să plângă mai tare rănile României, pierderile ei, 

neîmplinirile, jaful şi sărăcia care au cotropit ţinuturile vechii Dacii, dintre Dunăre, 

Carpaţi şi malurile Nistrului (pentru autor, harta ţării se întinde ca pe vremea lui 

Burebista…). Din New York, Woodhaven sau Forest Park, poetul deplânge durerile şi 

neîmplinirile spaţiului românesc în care se adăpostesc neidentificaţi şi nepedepsiţi 

trădătorii, impostorii, politicienii fără scrupule sau vânzătorii de brăţări dacice.  

            Desigur, de la altă altitudine istorică şi cu o altă atitudine politică, poetul 

reformulează tipul de discurs, când mesianic, când apocaliptic al lui Octavian Goga, 

„poetul mântuirii noastre”, care deplângea lipsa de prieteni ai României (în afară de 

Marea Neagră). 

            Poetul Virgil Ciucă, de origine română, cetăţean american, chiar dacă se 

mişcă pe o teritorialitate mondială, de la Jacksonville, Florida, la Govora, Vâlcea, 

păstrează în suflet minunile lumii româneşti, ca nişte nestemate care autentifică prin 

insesizabile mistere cosmice gloria şi fundamentele unei identităţi de mare nobleţe. 

(Aureliu Goci, Oglinda literara, nr 158 din februarie 2015) 

  

 Virgil Ciucă - Pierdut în lume: Însuşi titlul volumului pare să reflecte 

stranietatea (citiţi: străinătatea, înstrăinarea) celui „pierdut în iureşul lumii”. Într-o 

lume în care omul colindă buimac, fără repere, bâjbâind parcă urmele paşilor pierduţi 

peste tot, rătăcit, dezorientat, bezmetic, căutând drumul de-ntors din labirintul lumii 

în care s-a trezit cu gura coclită. Ce-l va salva pe acest surghiunit, de vreme ce 

reperele sufleteşti, singurii stâlpi de susţinere, s-au şubrezit şi stau să se 

prăbuşească? Temelia de piatră, zidurile cu care s-a înconjurat, îndeobşte, ferindu-se 

de priviri inoportune, indiscrete. 

 Da, rămân câţiva piloni: dragostea de neam, adevărul, credinţa, limba care este 

o memorie colectivă. Şi mai rămân, presupunând că au fost cândva si au rămas înfipte 



în suflet, cele trei virtuţi: credinţa, speranţa, iubirea, care nu pot fi smulse lesne, fără 

să lase urme sângerânde, stigmate vii, după care sunt cunoscuţi cei aleşi de 

Dumnezeu să-L urmeze. Căci de aceea i-a chemat, i-a ales, i-a învestit cu câte o 

misiune, le-a dat un nume, i-a trimis să-L vestească în lume. E şi aceasta o misiune: 

trimiterea. „Pe cine voi trimite şi cine va merge în locul Meu?” – spune Domnul. 

„Trimite-mă pe mine, Doamne!” – scria Isaia profetul. 

         Trimis este şi Poetul să vestească zorile mântuirii prin Cuvânt, în chip auroral. 

El, fratele Soarelui şi al Lunii, de care e legat deopotrivă. Una se ascunde, celălalt se 

iveşte. Doar omul stă la răspântii, cu braţele în formă de cruce. 

Şi Eminescu a fost un vestitor şi un pătimitor, dar cu propria jertfă a cucerit veşnicia. 

Virgil Ciucă ia poziţie împotriva acelora care-l denigrează pe Poetul naţional: 

„Un fiu al plaiului moldav / S-a revoltat ades în scris / Şi-a refuzat să fie sclav, / 

Lacheii zic că-i un proscris.// Cu ură culpabilizat, / Răstălmăcind al său trecut, / Ei cer 

să fie renegat, / Dar noi în juru-i facem scut.// Nedrept a fost crucificat / Şi tot 

nedrept este hulit - / Ori proletar, ori împărat - / Cu el pe NOI ne-au răstignit.// 

Luceafăr scânteind în lume, / Pornit să dea de apă vie, / Eminescu e un nume / 

Dăinuind pentru vecie.” (Eminescu răstignit). 

         Virgil Ciucă foloseşte un limbaj voit caragialesc, cu expresii de felul: „cu-o 

mulţime ambetată”; „înamorată”; saluturi cu bonjour-uri, „bufoniadă”; „poveşti 

adultere”; „mulţimea incultă; „ţara cu paiaţe” (precum „căruţa” lui Ştefănescu), 

„divine plăceri”; „casele de rendez-vous-uri” ş.a. Imaginea morţii îi apare poetului ca 

„iubita cu ochi ucigători” : „Iubita mea cu ochi ucigători / M-a privegheat din noapte 

până-n zori / Cu toga neagră până la călcâie / Simbolul trecerii în veşnicie” 

(Loialitate). De fapt, iubita cu ochi ucigători nu este alta decât Poezia, care-i va înscrie 

numele în veşnicie şi care l-a ispitit precum cântecul unei sirene. 

Seara e, îndeobşte, momentul când inspiraţia dă târcoale, îndemnându-l pe poet să se 

retragă „departe de lume, zgomot şi păcate”. „O seară banală, o seară de vară” – este 

o încercare de pastel cu inflexiuni sonetistice, dacă s-ar fi păstrat aici formula 

consacrată de 14 versuri. 

         Poetul are acest obicei de a localiza şi a fixa în timp poeziile cu ziuă, lună, an şi 

chiar ora la care au fost scrise, de obicei noaptea iar unele precizări stârnesc zâmbete, 

fiind scrise în rime: De ex.: „Woodhaven, New-York, 14 februarie 2009, ora trei în 

miez de noapte, când visam la mere coapte”. Nu ştim cât de necesare sunt aceste 

precizări care au importanţă doar pentru autor. 

         Javre, vârcolaci, ghionoaie, draci, Belzebut, Aghiuţă, fiinţe năpăstuite, cărţi 

măsluite cu slove scelerate, vorbe slute, un proscris – vântul, care a uitat să bată 

„îngrozit de anateme”, „o lume slăbăboagă”, icoane de vis care dispar şi nechezatul 

unui armăsar, „pasărea cu gheară acvilină”, toate în ţipătul de ghionoaie, creează 

atmosfera stranie, ireală, toate înfruntându-se în paginile lirice ale lui Virgil Ciucă. Un 

univers cât se poate de straniu, de magie, de coşmar sau de poveste populară…  

         Virgil Ciucă este un poet care nu-şi găseşte liniştea şi colindă „o lume năucă”, 

plutind cu „corabia-n derivă, fără speranţe, spre un loc de acostare. Cu mâna oţelită şi 

cu inima de gheaţă precum un bătrân lup de mare, el de la timonă îşi însufleţeşte 

matrozii pe marea înspumată şi caută salvarea în Neptun! Ar fi cam vremea, credem, 

ca apele să se liniştească şi în sfârşit, poetul să se împace cu Dumnezeu, cu sine şi cu 

ceilalţi. Dacă va reuşi această performanţă, universul său liric se va însenina şi în el 



vor putea răsări ca din cer, florile iubirii. (Cezarina Adamescu, Observatorul, nr. 4 

martie 2011- Montreal – Canada) 

  

 Virgil Ciucă: Aduceți Basarabia acasă: Volumul de lirică patriotică, Aduceți 

Basarabia acasă (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2016), semnat de Virgil Ciucă, 

este dedicat „Generației care va avea curajul și dorința de a se sacrifica pentru 

reîntregirea pământului și a neamului românesc”, așa cum a fost generația de la 

1918, înfăptuitoare a Marii Uniri. Dezideratul poetului este susținut și de aspectul 

primei coperți, pe care apare harta României Mari. Câteva dintre argumentele de 

natură istorică ale realipirii sunt exprimate în poemul care conferă titlul volumului: 

„Căci este plai cu suflet românesc”, „Pământ străbun din zestrea dacilor”; totuși, 

primează acest motiv de natură umană: „Basarabenii ne sunt frați de sânge”. Limba 

română reprezintă cel mai bun factor de unire: „La mulți ani, limbă română / Țării să-i 

fii scut / La mulți ani / Vocea-ți răsună dincolo de Prut!” (La mulți ani, limbă română). 

Până la Unirea propriu-zisă, devine primordial ca Basarabia „să fie adusă acasă” din 

punct de vedere cultural; ulterior, nici nu ar mai conta dacă politic și administrativ ne-

ar mai aparține. Cartea Aduceți Basarabia acasă poate fi considerată un testament 

liric modern, dar și un mijloc prin care autorul transmite cu har cititorilor experiența 

personală în mai multe domenii, precum procedau poeții latini. (Dan Ionescu, în 

revista „Scrisul Românesc”, 2017) 

  

 Virgil Ciucă – Salvaţi  Ţara: Virgil Ciucă este cel mai virulent critic liric al 

orânduirii capitaliste contemporane pe care o consideră imperialistă şi colonialist 

mascată, întrucât neocolonialismul nu se obţine direct prin forţa armelor ca altădată 

(decât uneori), ci prin intermediul economic. Este vorba de ţările dezvoltate care prin 

multinaţionale vor să acapareze pieţele  de desfacere promovând politica liberalizării 

comerţului: „Mare este mârşăvia/ Ţărilor coloniale/ Să-şi adune bogăţia/ Prin practici 

imperiale!” (Mare e ipocrizia).                 

 Poetul este conştient că dacă ne vindem bogăţiile solului, subsolului şi ne 

distrugem industria, din ţară producătoare ne transformăm în ţară de consum, trăind 

din import şi fiind la cheremul imperialiştilor:  „Ne-au invadat putori imperiale/ Şi ne-

au furat şi aurul, şi apa/ Ne-au învrăjbit cu false protocoale/ Iar noi naivi, tăcuţi, ne 

săpăm groapa” (Ne-au invadat). 

Poetul suferă când aude că eroii noştri sunt ponegriţi: „Nu vă grăbiţi la rugăciune/ 

Când casa cade peste voi/ Cu arma, nu cu plecăciune/ Vom scăpa Ţara de ciocoi/ 

(...)/ Prea vă grăbiţi să daţi cu piatra/ în Poetul ateu ceartă şi clerul pentru că 

inoculează ideea mântuirii sufletului după moarte şi nu îndeamnă la acţiune în această 

viaţă: „Imbecilizate, marşează popoare/Sub jugul sclaviei în formă de cruce” 

(Marşează popoare imbecile). 

Şi încă şi mai categoric: „Nu mai visaţi mulţimi nefericite/ La raiul Sfânt al Vieţii de 

Apoi” (Eu nu visez). 

 Virgil Ciucă este cel mai cinic analist politic al societăţii contemporane, din câţi 

am cunoscut.  Stilul  său este direct,  limpede  fără aluzii. Temerile  sale privind 

soarta ţării decurg dintr-un patriotism înalt.  Să nu credeţi că este un socialist. Tatăl 

său, deşi îşi pierduse o mână în a doua conflagraţie mondială, face puşcărie politică. 



Demersurile sale lirice vizează o societate echitabilă, în care statele să fie cu adevărat 

egale între ele. Timpul va decide dacă temerile privind soarta ţării sale sunt 

îndreptăţite. (Lucian Gruia, Portal Măiastra. Anul XVI Nr 2 (63) 2020) 

 

 Domnul Virgil Ciucă a fost publicat, şi în revista de cultură Bogdania, cu diverse 

şi interesante poezii şi cronici literare despre opera domniei sale. Deşi a părăsit 

România în anul 1980 în SUA, a rămas mereu cu sufletul şi gândul la ţara natală, 

manifestându-şi permanent şi cu voce convingătoare dragostea faţă de neamul 

românesc. Prin versuri sincere, uneori dure îşi exprimă nemulţumirea faţă de 

realitatea din România, faţă de tot ceea ce este: trădare, falsitate, slugărnicie, 

ipocrizie și nedreptate. Poetul deplânge suferinţele şi neîmplinirile românilor, îi 

cheamă la trezire şi luptă împotriva tuturor impostorilor şi vânzătorilor de interese 

naţionale ale României. 

 Îndeamnă pe Români să nu-şi mai denigreze sau să-şi mai părăsească ţara, iar 

celor plecaţi, le cere revenirea acasă, ca împreună cu cei rămaşi să lupte împotriva 

actualului statut de sclavi şi să ne salvăm demnitatea de români, dar mai ales Ţara. 

Consideră că Reîntregirea ţării, aducerea Basarabiei acasă sunt priorităţi ale acestui 

veac tulbure şi complicat. Virgil Ciucă rămâne un „cavaler din veacul efemer”, 

trimiţând ,,săgeţi otrăvite” celor ce fac rău urmaşilor neamului de daci, manifestând 

un dor nestins de revenire la matca originară. Mesajul său, mesaj al cetăţii, uneori 

foarte dur este ca un răspuns la ,,încercările dintotdeauna ale celor puternici de a 

anihila, de a aglutina neamuri, culturi, identităţi”. Poetul Virgil Ciucă a devenit o făclie 

arzând pentru ţară, justiţie dreaptă în lume, un luptător pentru apărarea valorilor 

milenare, pentru pace şi o societate democratică. (Ionel Marin) 

 

Extrase din operă  

 

Nǎscut din glod  

Eu m-am nǎscut din glodul ȋnghețat 

Predestinat sǎ fie semǎnat! 

Dar Crivǎțul bǎtea sat și zǎvoi   

Și anunța un iminent război! 

  

Când m-am nǎscut nǎmeții erau mari 

Se formau cuiburi de legionari 

Prezentul s-a schimbat ȋn cȃțiva ani 

Ne-am pricopsit cu ciungi şi cu orfani 

  

Eu m-am născut din glodul înghețat 

Ce aștepta să fie semănat 

Lovise gerul satul răzlețit 

Fumul din horn părea încremenit 

  

Când m-am născut nămeții erau mari 

Și un popor statornic de plugari 

Câțiva văcari, ciobani şi negustori 

Oraşele nu aveau cerşetori 



  

Eu m-am născut cu glodul la picioare 

Și am fost moşit de şase ursitoare 

Bunicul meu, renumit gospodar 

A aprins foc din cremene şi-am(n)ar! 

  

Când m-am născut pe dealuri urla lupul 

Roiau duşmanii țării precum stupul                

Ne-a atacat din răsărit Muscalul 

Ungaria ne-a invadat Ardealul! 

  

S-au abătut nori negri peste Tară 

Ocultele, brutal, ne dezbinară 

Dar eu aud chemarea din trecut: 

Săriți Români să facem Țării scut! 

  

Frământări 

Nu-i nefiresc că-n drumurile mele 

M-am ataşat de ființele proscrise 

Rămân loaial şi-n vremurile grele 

Preceptelor atee-interzise 

  

N-am încetat s-acuz opresiunea 

Puterile de crime vinovate      

A binecuvântat agresiunea 

Biserica lovită de păcate 

  

Sunt consternat cu câtă laşitate 

Au renunțat concetățeni la luptă 

Și s-au pierdut în ambiguitate 

Înfricoşați de-o credință ocultă 

  

Ne umilim, trăind în agonie, 

Mulți dintre noi rămas-am fără țară! 

Cu rugăciuni nu scăpăm de robie 

Chiar renunțând la vatra milenară 

  

Se calcă adevărul în picioare 

Românul nu-şi mai apără ogorul 

S-a-nstăpânit în Țară o lentoare 

Cu greu se întrevede viitorul! 

  

De ce te plângi,   

De ce te plângi, române? Nu-ţi ajung   

Nici apele, nici codrii şi nici munţii   

Să-ţi strângi sub arme forţe ce disjung   

Să-nfrunţi trădarea. moartea, şi vânduţii?   



  

Nu te ruga la sfinţii inventaţi!   

Şi nu te teme de divinitate   

Recheamă-n Ţară fraţii exilaţi   

Să apăraţi Neam şi statalitate   

   

Opreşte-ţi lacrimile care curg   

Când bate-n dungă clopote-alarme   

Urmaş de Daci, cu glas de demiurg   

Recheamă-ntreaga Dacie sub arme!   

   

Chemarea găurilor negre 

Sunt bulversat că-n găurile negre 

Se mistuie plăcerile alegre 

Ce însoţesc trăirile sublime 

La ceasul devorărilor intime! 

  

Din găurile negre nevăzute 

Se nasc prin veacuri vise resolute! 

Şi-ncontopiri de simțuri nupțiale 

S-aprind făcliile autumnale 

  

În universurile rotitoare 

Sunt devorate astre călătoare 

De găuri negre - pentru nemurire- 

În haosu-nsetat de izbăvire 

  

Prea multe găuri negre rătăcite 

Au invadat neantul cu ispite 

Și-n stări de apatie, izolate, 

Dispar comete pline de păcate! 

  

În căutarea unei lumi integre 

Caut răspuns în găurile negre 

Și mă revolt la ordinal tăcerii 

Ce interzice ziua-reînvierii! 

  

În lumea unde viețuiesc în pace    

Și Rai şi Iadul ființelor vorace 

Am disecat adâncuri abisale 

Să gust plăcerile spirituale 

                 * 

Asist stupefiat că-n negre găuri 

Atracția plăcerilor din hăuri 

Va emula poeme fără rimă 

Citite de-o mulțime anonimă! 

    



Recviemul toamnei 

Rǎmȃn sedus la jocul de culori 

Prin frunzele lovite de luminǎ 

Cȃnd țipete stridente de cocori 

Reverbereazǎ pe bolta seninǎ 

  

Se-adaugǎ pǎdurii ȋncǎ-o toamnǎ 

La altele care-au trecut demult 

Concertele pentru Distinsa Doamnǎ 

Sunt amȃnate sine die-ocult           

  

Neliniștite ramuri desfrunzite 

Se pleacǎ adierilor de vȃnt 

Frumoasele pǎdurii despletite 

Aleargǎ ca lovite de descȃnt 

  

Se mai aud ciripituri prin ramuri 

Ici, colo, mai planeazǎ cȃte-un stȃrc 

A trecut vremea jocului cu flamuri 

Apa din lac adoarme ȋntr-un smȃrc 

  

Ascund poteci frunzele ruginite 

Ȋn timp ce simfonia de tǎceri 

Omagiazǎ vremuri ne-ngrǎdite! 

Un recviem ascunselor plǎceri. 

  

  

Reveniţi, români 

Români, nu mai părăsiţi Ţara 

Voi, cei plecaţi, veniţi acasă. 

E neplăcut să-ţi duci povara 

De sclav în lumea tenebroasă 

  

Nu mai plecaţi, români, din Ţară, 

Nu mai cerşiţi la porţi străine 

Sclavia e ereditară 

În ţările prea libertine 

  

Treziţi-vă din contemplare 

Pierduţi în vise anodine 

Puterile invadatoare vor 

Ţara noastră să dezbine 

  

Români, nu mai părăsiţi Ţara! 
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