
 
 

Mariana  POPA 
 

S-a născut pe data de 2 iunie 1942 în orașul Turda, județul Cluj. Licențiată în 

științe economice la Academia de Studii Economice Cluj. Este absolventă a cursurilor 

post-universitare de Sociologie la București. 

 Debut literar a avut loc în anul 2005 la Târgul de Carte și Muzică Brașov cu un 

volum de poezii intitulat Pânda de sine. 

 

 Activități literare 

 

 Redactor la Revista  Ritmuri brașovene (2014- 2017). Este fondatoare a revistei 

în anul 2014 împreună cu încă patru scriitori. Asigură mecenat la revista de poezii 

Claviaturi, serie nouă, Brașov; Redactor cultural la revista Starpress Internațional 

Râmnicu Vâlcea din anul 2017-prezent. Colaborează cu alte reviste din țară. 

 

 Opera tipărită 

 

 Pânda de sine, poezii, Editura C2 Design Brașov, 2005; Regăsirea de sine, poezii, 

Editura C2 Design Brașov, 2008; Uitarea de sine, poezii, Editura C2 Design Brașov, 

2009; Cascada timpului, poezii, Editura C2 Design Brașov, 2011; Ediție 

bilingvă/română-engleză/, traducere Delia Cojocaru;  Odihnă în zbor, Haiku, Editura  

Amurg sentimental, 2012  București; Ferestre spre  lume. Un altfel de jurnal, poezii și 

tablete, Editura C2 Design Brașov, 2013; ediție bilingvă, poezii în română-engleză, 

traducerea  aparține Deliei Cojocaru 2013; Depărtări  alungate, Haiku în ed. româno- 

engleză, în traducerea Deliei Cojocaru, 2013; Arcul de triumf al timpului, antologie de 

autor, Editura Amurg Sentimental București ;  Trăiri metaforice pe meridianele lumii, 

proză scurtă, Editura Amurg sentimental, București 2014; Darul  inimii, poeme într-un 

vers, Editura Pastel Brașov, 2015; Trăiri ezitante, poezii, Editura Amurg Sentimental 

București. București 2015; Muzica astrelor-Haiku Editura Singur 2016; Răsuflarea din 

palmă, poezii, Editura Amurg Sentimental, colecția Pasărea Măiastră, 2017; Încătușată 

în târziu- Cele mai frumoase poezii,  Editura Amurg Sentimental, martie 2017; Nihil 

sine deo, poezii, Editura Amurg Sentimental, București 2017, ediție bilingvă-româno-

franceză, traducerea M. Doreanu; Zbor spre lumina cunoașterii, proză, Editura Amurg 

Sentimental, București 2018; Ferestre spre lume, un altfel de jurnal, poezii  și proză 

scurtă, ediția a II-a revăzută și îmbunătățită, româno-engleză,traducerea Delia 

Cojocaru și Mircea Doreanu, Editura Libris Editorial, Brașov 2019. Primește Premiul 



pentru Cartea-jurnal de călătorie, 2019, al Ligii Scriitorilor din România; Răsărit fecund, 

Haiku în ediție româno-franceză, 2019, traducere Mircea Doreanu, în curs de apariție la  

Editura Destine București. Filonul  eredității,  poezii, Editura Amurg sentimental 

București, 2019. 

  

 Antologii 

 

  Este prezentă în peste 60 de antologii de literatură, unele fiind traduse în limbile: 

greacă, germană, spaniolă, rusă, engleză, franceză, turcă. 

 

 Premii literare 

 

 Premiul I pentru poezie la Concursul de poezie Vis de Toamnă, Ediția 2015, 

organizat de Societatea Culturală Apollon România și Revista Apollon; Premiul I pentru 

poezie, vers alb la concurs literar Centenarul Unirii, Starpress 2018; Diploma Nichita 

Stănescu-2015 la Festivalul Internațional de poezie Zilele Nichita Stănescu, Ediția a IX-

a București 2015, Societatea Culturală Apollon; Premiul II pentru poezie la Concursul de 

poezie Vara visurilor mele, ediția a IX-a, 2011, organizat de revista Amurg sentimantal 

București; Obține Trofeul limba română al Revistei Starpress româno- canadiano- 

americană 2019; Este prezentată în lucrarea Un Dicționar al Scriitorilor Români 

Contemporani, vol. III Opera Omnia, Editura Tipo Moldova Iași, coordonator Ioan  

Holban, 2016.     

 

Profil  de  autor 

 

„De la un volum la altul, performând în rostire și construcție, Mariana Popa ne 

convinge că este o poetă cu o individualitate distinctă care ne surprinde  cu fiecare 

apariție editorială. 

 Fără a-și schimba registrul stilistic inițial, Mariana Popa perseverează constant în 

developarea unei imagini artistice din ce în ce mai consistente  și mai expresive. Într-o 

alchimie proprie metamorfozează materialul ideatic și sentimental în enunțuri lingvistice 

și metaforice cristalizând și condensând formele poetice. Poeta e consecventă cu 

rostirea specială pe care şi-a asumat-o, cu topica absolut proprie a caligarafiei lirice, 

câştigând mereu în conciziune stilistică, în sintetizarea sentimentului şi a emoţiei. 

 … Este important și meritoriu că discursul său a câștigat, în timp, forța imagistică 

și de sugestie ține măsura și tonul bunului simț, face ca expresia să se developeze fără 

scrâșneli sau stridențe și decența în fața sentimentului transformă dezbaterea de idei 

(n.a. haiku) într-o elegantă scrimă intelectuală.” (Doru Munteanu) 

 

 

 Extrase din recenzii literare 

 

 „Azi mi-am pus ale sufletului perle / la gât” se confesează în „Umbra pomului 

înflorit” (p. 38) Mariana Popa, parcă anume oferind o inspirată variantă sinonimică 

textelor incluse între coperțile cărții „Pânda de sine”, după un stagiu - de aproape o 

viață - la sertar. Căci scrisul, cu funcția lui de chatarsis, pândit - la rându-i - de 

nedisimulate incertitudini („Corigentă-s / într-ale poeziei?”, p.70) trebuie să fi fost 

pentru autoare un loc de refugiu („mă refugiez / în scrisu-mi / și în cuvânt”, p. 15), ferit 



de tentația, atât de specifică grafomanilor, profesionalizării: „În poezie / mă pândesc pe 

mine / dar nu pot scrie / „pânda de sine” / emoția mă încearcă / și tot mai / 

neînsemnată / mă simt”, p. 8. Poezia, pe care Mariana Popa încearcă, de altfel, să o 

definească cu ardoare, este, în cazul ei, mai multe expresia unei stări de prizonierat - 

„Poezia mea / anxietatea feminină / mă țese într-o pânză de păianjen” (p. 67, 

excelentă imagine!), cu destule consecințe imprevizibile (și în rău și în bine) ca în acest 

fragment, oarecum, amintind de șugubeața „Gluma II” a Anei Blandiana: “Am vrut să 

prind / întregul soare / în căușul palmei / prea mic era / acum mă doare / nu-i nimic” 

(p. 21). Dar cititorul, mai receptiv decât semnatarul acestor rânduri, va descoperi 

numeroase situații în care textele Marianei Popa se distilează în incantații diafane, 

coagulează în surprinzătoare și originale imagini („Între biserică și fumul fabricii / 

Doamne, / câte îmi spune privirea mamei” – p. 59, „Poezia toamnei / se lipeşte de auz 

și de timp” - p. 24 etc etc), îndreptățind omologarea lor ca adevărate podoabe ale unei 

sensibilități autentice și îndemnând, în cele din urmă, la parafrazareaa celebrului vers 

arghezian „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris” (și cui te-a ilustrat). 

 (Nicolae Stoie „Pânda de sine”, poezii, Brașov 2005) 

 

Cele 110 poezii, pe care Mariana Popa le-a strâns între copertele celei de a doua 

cărți, sub titlul Regăsirea de sine, par să trădeze, prin relaționare cu titlul primului 

volum (Pânda de sine, 2005), preocuparea autoarei pentru a imprima rătăcirii sale 

printre cuvinte un sens programatic și inițiatic care, la o lectură pripită, ar îndemna 

gândul să se întoarcă spre Nichita Stănescu, dacă acceptăm că introducerea categoriei 

estetice a sinelui în poezia românească postbelică aparține poetului necuvintelor.  

Numai că ars poetica (formularea, desigur, e cam pretențioasă) Marianei Popa, 

poezia cu titlul omonim volumului, așezată în deschiderea cărții, e mai aproape de 

sinele din cunoscuta sintagmă pe sine însuși, redescoperindu-i forța de revelare a unei 

ființe sustrase procesului de periclitare, pus în funcțiune de capcanele postmodernității, 

prin apelarea obsesivă a divinității (sensul frumuseții vieții să-l dăruim / chiar dincolo de 

noi), ca un semn că esența precede existența (inclusiv textul): Cu ce să scriu? (se 

întreabă Mariana Popa) / Aud din eter: / Cu sufletul. Și, ca prin minune (constat eu), 

cuvântul vrăjitor / cară găleți cu silabe / din peștera craniului / curge un râu sângeriu / 

îngeri-l ating. Travaliul liric, însă este înfiorat de accente psalmice argheziene (Doamne, 

ce singură sunt!), iar sinele devine sinonim spațiului originar, unde se află încremenit 

timpul inocenței: Doamne, / Du-mă înapoi în timpul copilăriei. Acolo, până și poezia e 

doar opera magicianului ce scoate un iepure alb din jobenul prăfuit de colburi stelare: 

Poetul, magician / Preschimbă-n culoare / raza de soare / deșertăciunea / în sclipitoare 

stele / sau clipa ferită de rele. În consecință, scrisă (în cel mai adevărat sens al 

cuvântului) cu sufletul, poezia Marianei Popa ignoră paradigmele și contingentul, se 

dăruie celor dragi (foarte multe din textele incluse în volum au dedicații), dobândește 

miraculoasa proprietatea de a se coagula în cristale limpezi / scânteind se rup (cum ar 

fi spuse Labiș într-o poezie intitulată, și aceia, chiar ţi-au dat în palmă? / Cu siguranță / 

Viața pâlpâie în micile / gămălii, / senzitive mângâieri / precum maternitatea! / 

Contactul cu sute de / puncte sensibile / abile simţiri trezi-vor / ca / aripile fluturilor 

închişi / în propria-ţi palmă. (Fior), sau aceste versuri (…Ascult poezii / nescrise / la 

sfârșitul zilei! / Cerul se-ntunecă, / alunecă ale norilor / siluete prefăcute / în păsări de 

foc, / căpițe de fân / sau / arbori singuratici…) din poezia Sfârșitul zilei, unde 

poeticitatea textului se susține printr-o seducătoare picturalitate, amintind, parcă, de 

Norii călători ai celui care acum se odihnește sub norii ce curg ca niște ruguri aprinse pe 



deasupra Montparnasse-ului, cu precizarea că, aici, imaginarul recompune peisajul 

tradițional românesc. 

 (Nicolae Stoie„Regăsirea de sine”, poezii, 2008 Brașov) 

 

Continuându-și, așadar, rătăcirea printre cuvinte, cum şi-a autodefinit travaliul 

liric, Mariana Popa oferă apropiaților săi, după Pânda de sine 2005 și după Regăsirea de 

sine 2008 (cărți pe care am avut onoarea să I le post-faţez), volumul Uitarea de sine. 

Acesta încheie, lucru evident, un triptic remarcabil articulat (pentru o neprofesionist a 

scrisului), ce ar putea releva miza pe funcțiile inițiatice și terapeutice ale scrisului... Căci 

încordarea ce secondează, de regulă, pânda, bucuria regăsirii a ceva pierdut (sau pe 

cale de a se pierde), par a se fi convertit - acum în uitare. Cuvântul insinuează 

sinonimia cu aleanul din cunoscutul vers eminescian. La fel ca acela, pare a predispune 

la contemplație, este producător de amnezii (am uitat cine sunt), repune în stare de 

funcțiune trăirile romanticilor de odinioară (este redescoperită Măreția naturii, de 

exemplu), chiar dacă apar, și în acest volum, ecouri neomoderniste: abstractul se 

concretizează uneori (a la Nichita Stănescu?!) şi dobândește proprietăți onomatopeice, 

încât pot fi auzite Foșnete de gând. Altfel, noutăți la nivelul expresiei nu prea sunt față 

de cărțile anterioare, unele texte (Existența în poezie, pag. 30 ş.a.) fiind chiar reluate. 

Doar că, și de această dată, textele Marianei Popa sunt presărate cu notații de 

indiscutabilă poeticitate ce au, parcă, darul de a concura poemele într-un vers ale lui 

Ion Pillat sau pe acelea ale lui Gheorghe Tomozei, din Pasărea albastră: la poarta 

bătrânele / eternitatea torc (pag. 41) sau: apus răscolitor / precum florile cu gât întins / 

înainte de ofilire (pag. 66). 

Poezia) și care sunt, indubitabil, expresia unei autentice simțiri: Ai cules vreodată 

/ semințe de flori? / Fiori ţi-au dat în palmă? / Cu siguranță / Viața pâlpâie în micile / 

gămălii, / senzitive mângâieri / precum maternitatea! / Contactul cu sute de / puncte 

sensibile / abile simţiri trezi-vor / ca / aripile fluturilor închişi / în propria-ţi palmă. 

(Fior), sau aceste versuri (…Ascult poezii / nescrise / la sfârșitul zilei! / Cerul se-

ntunecă, / alunecă ale norilor / siluete prefăcute / în păsări de foc, / căpițe de fân / sau 

/ arbori singuratici…) din poezia Sfârșitul zilei, unde poeticitatea textului se susține 

printr-o seducătoare picturalitate, amintind, parcă, de Norii călători ai celui care acum 

se odihnește sub norii ce curg ca niște ruguri aprinse pe deasupra Montparnasse-ului, 

cu precizarea că, aici, imaginarul recompune peisajul tradițional românesc. 

 (Nicolae Stoie „Regăsirea de sine”, poezii 2008) 

 

Continuându-și, așadar, rătăcirea printre cuvinte, cum şi-a autodefinit travaliul 

liric, Mariana Popa oferă apropiaților săi, după Pânda de sine 2005 și după Regăsirea de 

sine 2008 (cărți pe care am avut onoarea să I le post-faţez), volumul Uitarea de sine. 

Acesta încheie, lucru evident, un triptic remarcabil articulat (pentru o neprofesionist a 

scrisului), ce ar putea releva miza pe funcțiile inițiatice și terapeutice ale scrisului... Căci 

încordarea ce secondează, de regulă, pânda, bucuria regăsirii a ceva pierdut (sau pe 

cale de a se pierde), par a se fi convertit - acum în uitare. Cuvântul insinuează 

sinonimia cu aleanul din cunoscutul vers eminescian. La fel ca acela, pare a predispune 

la contemplație, este producător de amnezii (am uitat cine sunt), repune în stare de 

funcțiune trăirile romanticilor de odinioară (este redescoperită Măreția naturii, de 

exemplu), chiar dacă apar, și în acest volum, ecouri neomoderniste: abstractul se 

concretizează uneori (a la Nichita Stănescu?!) şi dobândește proprietăți onomatopeice, 

încât pot fi auzite Foșnete de gând. Altfel, noutăți la nivelul expresiei nu prea sunt față 



de cărțile anterioare, unele texte (Existența în poezie, pag. 30 ş.a.) fiind chiar reluate. 

 Doar că, și de această dată, textele Marianei Popa sunt presărate cu notații de 

indiscutabilă poeticitate ce au, parcă, darul de a concura poemele într-un vers ale lui 

Ion Pillat sau pe acelea ale lui Gheorghe Tomozei, din Pasărea albastră: la poarta 

bătrânele / eternitatea torc (pag. 41) sau: apus răscolitor / precum florile cu gât întins / 

înainte de ofilire (pag. 66). 

 (Nicolae Stoie „Uitarea de sine”, poezii, Brașov 2009) 

 

 Unde-s partidele de vînătoare prezidenţiale de anţărţi, cu trofeele şi recordurile 

lor münchhauseniene ? Doar serviciile secrete artemidice ar putea şti de cîţi indezirabili 

se va fi descotorosit atunci cel mai iubit vînător al poporului, deghizaţi în blană de urs şi 

trimişi în bătaia puştii, precum indianul „bolnav” oferit drept ţintă acelui prinţ rus din 

Maverick.  

 Un asemenea teatru cinegetic este tocmai surpriza pe care ţi-o oferă şi volumul 

de „tristihuri” bilingv Depărtări alungate, semnat de Mariana Popa (Editura Amurg 

sentimental, 2013), în a cărui prefaţă Ion Machidon scrie între altele despre autoare: 

„Urmărindu-i de ani buni activitatea poetică, aveam să îi ghicim metodele pe care le 

foloseşe pentru realizarea mesajului său artistic. Dovadă avem volumele de poezii pe 

care le-a publicat, apoi scrierile gen eseu sau însemnările de drumeţie cu ocazia vizitării 

altor meleaguri de pe mapamond. Interesant este că Mariana Popa, în ultimii ani, s-a 

dedicat poemului în trei versuri, sau tristih cum i se mai spune. (...) Arta sa este de a 

surprinde duios, în cîteva cuvinte, un colţ din natură, întru bucurie şi emoţie, întru 

emulaţie sufletească pentru cei care se îndeletnicesc cu lectura : <Brad îngîndurat,/ 

cîntul trist al cucului,/ ogor părăsit>.” Or, ce altceva e această străfulgerare vernală 

sugerată de binevestitorul cîntec al cucului (pe care o găseşti reluată altundeva şi mai 

explicit în „Cucul revine, / tăcere vindecată / în primăvară”) dacă nu tocmai repertoriul 

liric favorit al lui Yosa Buson, patronul „Colibei de la miezul nopţii”, modernizat un veac 

mai tîrziu, în epoca Meiji, de Masaoka Shiki („Cucu”), cel ce va schimba denumirea 

haikai a poemelor de acest fel în haiku şi va fonda revista Hototogisu („Cucul”) ? Şi nu e 

vorba doar de vreun exemplu singular cu care „nu se face primăvară”… În întregul său, 

volumul Marianei Popa se dovedeşte a fi o haikudiadă după toate regulile artei, fără 

totuşi ca prefaţatorul – omisiune de neînţeles – să pomenească undeva această 

particularitate evidentă. În această privinţă, „poemul în trei versuri” exersat de autoare 

se lasă pretutindeni verificat cu uşurinţă, începînd cu miniaturile audiovizuale schiţate 

din minime sugestii („Şovăielnic ram,/ tăcere adîncită, / ecou înflorit” – unde kigo-ul 

este acelaşi anotimp al renaşterii) sau tablourile de factură impresionistă („Ceaţă 

lăptoasă / în dimineţi de toamnă, / umbra proscrisă” – aproape o replică autumnală 

dată lui Basho la „Dimineaţa de primăvară / învăluie-n ceaţă / o colină fără nume”) 

practic lipsite de „eveniment” (ryuko) şi pînă la enunţurile paradoxale tipice din specia 

koan („O închidere/ construieşte o cale / spre deschidere”) fabricate după reţeta Zen. 

 Fapt cu totul şi cu totul remarcabil, versiunea în limba engleză căreia i s-a alocat 

o secţiune distinctă a volumului – „A Great Symphony” (în lipsa oricărei menţiuni, 

deduc că traducerea aparţine poetei înseşi) reuşeşte să reproducă structura tripartită 

5–7–5 din original, bunăoară acea sugestie eoliană extrafină cu care exemplificam mai 

la deal – „Hesitating branch / alleviated silence,/ a flourished echo”, sau „Downpour of 

water / wayfaring in the ocean,/ alienation.” („Picăturile / rătăcite în ocean, / 

înstrăinare”), performanţă ce-ţi aduce aminte de tălmăcirile Paulei Romanescu din Ecoul 

umbrelor / L’Écho des ombres (2011). De altfel, rigoarea caracteristică acestei specii 



exotice atît de restrictive este vizibilă de la un capăt la altul al volumului într-o 

asemenea măsură, încît spulberă orice dubii în privinţa intenţiilor autoarei oricît de 

surprinzătoare ar fi eticheta „Tristihurilor” adăugată paginii de titlu. Fie şi în lipsa unei 

confruntări a paginilor de faţă cu precedentele cărţi publicate, ele sînt deja de-ajuns 

pentru a face evident că Mariana Popa are suficientă experienţă în domeniul delicatelor 

alcătuiri de acest gen cultivate în Ţara Soarelui-Răsare *,  tot aşa cum pentru părintele 

lor Matsuo Basho „drept poezie, era de-ajuns / s-auzi ţăranii din nord plantînd / orezul 

şi cîntînd.” Poeta pare să-şi fi găsit în expresia lor concentrată o rostire ideală a crezului 

propriu în puterea poeziei de a neutraliza toxinele şi otrăvurile letale ale trecerii 

timpului : „Azi plantezi floare, / mîine culegi seminţe, / timpul e învins.” Eu unul, în 

orice caz, la capătul acestei vînători de haiku-uri „sub acoperire”, deghizate în banale 

terţine precum calul năzdrăvan din grajdurile împărăteşti, am avut sentimentul că nu 

mi-am irosit defel vremea. 

 (Emil Lungeanu, La vînătoare de specii exotice, extrase din cronică) 

 

` Ultimul volum menţionat, pe care îl comentăm în continuare, continuă calea 

împlinirii fiinţei, prin ieşirea spiritului din interioritate şi trăirea exteriorităţii, 

identificându-se liric cu natura (florile, copacii, pădurile) şi cu teluricul (munţii, 

pietrele)… 

 Forţa copleşitoare a cuvântului conduce ritualul liric spre tăcerea 

atotcuprinzătoare, sinonimă necuvintelor nichitastănesciene şi tăcerilor blagiene… 

 Din punct de vedere stilistic, Mariana Popa cultivă un vers liber, cu frecvente 

aliteratii care conferă muzicalitate rostirii. În volumul Uitarea de sine a renunţat la 

multe inversiuni mai puţin expresive astfel încât, de la volum la volum, autoarea este 

într-o continuă evoluţie stilistică.Deşi poeta se află în toamna vieţii, scrisul este resimţit 

terapeutic, susţinându-i optimismul. Împlinirea fiinţei prin poezie îi conferă o seninătate 

mioritică. Mariana Popa trece acum în perioada maturităţii artistice. Să vedem ce 

urmează.  

 (Lucian Gruia, Uitarea de sine, extrase din cronică) 

  

 Această a VI- a apariţie editorială a Marianei Popa se deosebeşte de celelalte şi 

ca structură  şi ca tematică, într-o ediţie bilingvă română şi engleză, însoţită inspirat de 

un demers plastic adecvat al aceluiaşi artist, Marcela Rădulescu. 

 Dacă primele cărţi s-au circumscris unui exerciţiu de introspecţie interioară 

consacrând-o ca o poetă intimistă dedicată eului interior, această nouă întreprindere 

lirică rămâne fidelă începuturilor, când declara: “ azi mi-am prins ale sufletului perle la 

gât”, pentru că lirismul e prezent dincolo de arealul tematic abordat. Subintitulat un 

altfel de jurnal, volumul exprimă exact ce şi-a propus. 

 Dacă despre călătorii se pot scrie reportaje, fiind un teritoriu exclusiv al prozei, al 

memorialisticii, această carte este o încercare îndrăzneaţă, o respiraţie de suflet despre 

imaginile care i-au rămas pe retină şi în memorie în peregrinările sale. 

 Dincolo de reticenţele obişnuinţei, trebuie să-i apreciem, aşa cum spuneam, 

îndrăzneala şi ingeniozitatea structurii compoziţionale. Pentru fiecare secţiune există o 

pagină de proză, ca o prefaţă, care îţi face intrarea în universul liric. 

 Dacă vă aşteptaţi la descrierea locurilor vizitate, veţi avea surpriza că nimic nu e 

epic, ci absolut liric, pentru că obiectul nu e descrierea, ci emoţia şi sentimental 

transfigurat în cuvinte, în versuri. 



 Sunt pagini de un lirism profund provocate de ceea ce vede şi metamorfozate în 

stilul său propriu de a se exprima poetic.  

 Spunem că nimic nu e epic, pentru că poezia nu se poate povesti, fiind 

radiografia şi amprenta unui sentiment, a unei stări emoţionale. 

 Vă invit să citiţi poeziile din această carte şi dacă vă developează aceleaşi stări, 

înseamnă că demersul poetei a reuşit. 

 Constat că scrisul Marianei Popa s-a reinventat de la o carte la alta, s-a înnoit, 

ceea ce nu e puţin lucru, chiar dacă avem de-a face cu aceeaşi manieră de devoalare a 

trăirilor intime. 

 Poeta e consecventă cu rostirea specială pe care şi-a asumat-o, cu topica absolut 

proprie a caligarafiei lirice, câştigând mereu în conciziune stilistică, în sintetizarea 

sentimentului şi a emoţiei. 

 Provocator acest volum prin ton, imagine şi alcătuire. Dacă rezonează cu propriul 

dumneavoastră EU este de ajuns. 

 Spuneam că teritoriul tematic aparţine reportajului literar şi mi-aduc aminte de 

excepţionalul volum al lui Geo Bogza Privelişti şi sentimente, şi fără nicio alăturare 

forţată cred că această carte se subscrie, într-un fel titlului marelui reporter, într-o altă 

metamorfoză şi altă alchimie, dintr-o perspectivă lirică, subiectivă, care ţine absolut de 

poezie, de suflet. 

 Vă invit să parcurgeţi alături de autoare un traseu al unei geografii sentimentale, 

în care reperele şi coordonatele de latitudine şi longitudine se alcătuiesc într-un demers 

literar unic. 

 (Doru Munteanu, Ferestre spre lume, Prefaţă) 

 

       Călătoare împătimită pe meridianele lumii, Mariana Popa construiește o carte 

interesantă: scurte impresii despre locurile vizitate, urmate de un poem sau două 

inspirate de aceleași locuri, acestea traduse în limba engleză de Delia Cojocaru, și 

adăugând, la final un bogat album cu fotografii făcute de autoare împreună cu distinsul 

ei soț, Ovidiu Popa, album deschis de un splendid desen de Marcela Rădulescu. 

Interesant mi se pare, mai întâi, că autoarea redescoperă modelul primelor, vechilor 

jurnale de călătorie din literatura română: la 1845, de pildă, Cezar Bolliac publica un 

astfel de jurnal în Curierul românesc al lui I. Heliade- Rădulescu, în care descria locurile 

și intercala, între descrieri, poezii proprii (după descrierea Caraimanului, de pildă, lunga 

elegie O noapte pe Caraiman). Este, se înțelege, un imbold firesc: călătoriile de plăcere 

invită din capul locului la relaxare, la pregătire pentru admirație, pentru gustarea 

frumuseților naturii mai ales – iar această pregătire implică transpunerea în atmosferă 

poetică. În plus, Mariana Popa adaugă și imagini (fotografii) – dorința ei fiind ca 

cititorul, beneficiarul acestei cărți, să citească, să vadă, să simtă; dacă ar fi putut, ar fi 

pus și mostre de peisaj real din aceste locuri. „Cu toată prietenia, dăruiesc impresiile 

mele tuturor cititorilor pe care aș dori să-i opresc câteva clipe din goana zilnică, spre a 

revărsa asupra lor labirinticele binefaceri ale călătoriilor.” Latinii erau foarte practici 

când ziceau Navigare necesse est (a naviga este un lucru absolut necesar); omul 

modern explică necesitatea călătoriilor ca pe o terapie a sufletului, ca pe o „binefacere”. 

 Citită astfel, ca spre delectare, cartea Marianei Popa este o invitație la trăire și 

simțire, un fel de răsfoire a unui album vast cu amintiri și concluzii. …Sunt focalizări pe 

locuri, cum ai lua o carte poștală și ai trece din imagine în imaginarea trecerii pe acolo. 

Autoarea pornește din nord, de la ghețuri, continuă cu America de Sud, revine la 

Londra, Spania, Mediterana, aleargă o clipă în Dubai, o regăsim în Elveția, apoi are în 



față o croazieră pe Atlantic, …se întoarce în America pentru S.U.A., revine în Europa, 

Canada urmează imediat – apoi China cea îndepărtată… urmând altele– cu revenirea în 

România. Sunt excursii făcute în momente diferite, nu se leagă între ele, iar amestecul 

– care-i aparține autoarei și este un lucru bine întocmit din punct de vedere constructiv 

– creează impresia de amalgam, de ghem/ghemotoc, ceva foarte apropiat, ca și când ai 

avea lumea cea reală alături.  

     Poemele inspirate din aceste călătorii sunt impresii din casa memorială a lui Pablo 

Neruda, din muzeul Shakespeare, de la Stonehenge, Meteora, etc. Impresionează 

imaginea unui fiord al nordului: „Stânci în dreapta, / stânci în stânga, / apa alungată 

din mare /se zbate să scape / din strânsoarea / munților, / alt locaș visează. / Izvorăsc 

din stâncă / repezi izvoare, / a lor naștere / ascunsă-i în ani / precum comoara 

corăbiilor vikinge. / Învinge ziua / mă leagăn în scandinav feribot, / lumina aud, / 

decapitează întunericul, /peisajul încremenit / între ape / îmi șoptește a lui istorie. / 

Vântul jucăuș, / în căușul mâinii, / apă mi-aruncă, /sunt stropi vrăjiți / de tinerețe. / Se 

apropie cetatea / răsăritului de soare, de mare inundată,”. Despre același nord, de data 

aceasta terestru, o frază comparativă: „Cunosc mirosul pădurii de conifere precum și 

dialogul cu ecoul, dar n-am ascultat până acum pânza sonoră care îmbracă și se 

disipează printre copacii ținutului nordic al Europei.” Remarc, mai întâi, că această 

„pânză sonoră” este mai plastică, mai sugestivă, mai poetică decât „comoara corăbiilor 

vikinge” care concurează în vechime cu izvoarele stâncilor.   

 Proza este mai poetică la Mariana Popa – desigur, pentru că vine din notația 

imediată, dă fiorul reportajului de la fața locului. Poemul, în schimb, are mișcarea sa 

ritmică interioară, încărcătura de simboluri culturale trebuitoare unei cărți de călătorii. 

Armonia, pe care o caută atâta autoarea în peisaje, în călătorii în general, este bine 

fixată în proza jurnalistică și ruptă, nu fără scopul pedagogic al lecturii, în poezie; în 

fond, parcă asiști la o  gâlceavă inteligentă a rândurilor compacte cu cele frânte, la o 

„întrecere” artistică / din care, desigur, câștigă și una și alta, dar impresia care rămâne 

este aceea că proza, deși ținută în frâu, făcută să tacă, are izvoare mai adânci în 

talentul autoarei, i se potrivește mai bine, cum se zice. O carte compactă de impresii de 

călătorie, cu tot epicul necesar, inclusiv greutățile mersului, uneltele, ambianța, etc. – 

ar tranșa definitiv această gâlceavă; așa cum o carte (numai) de versuri, izolând astfel 

genurile, s-ar putea legitima prin sine însăși. Fără a rămâne cu impresia că poezia se 

sprijină în proză,  remarc, totuși, formula de carte propusă: adusă la un echilibru (cel 

puțin cantitativ), această formulă poate rivaliza cu așa-zisele ghiduri turistice, le poate 

depăși adică, devenind dominantă.  

 (Nicolae Georgescu, ”Gâlceava” prozei cu poemul, Extras din cronică) 

 

„În poezia Marianei Popa totul este culoare, viață, esență de lumină și cât se 

poate de multă literatură, redate prin ochiul condeiului său, sub diferite forme de 

expimare, ceea ce înseamnă că dumneaiei cunoaște din aproape cum e să te dăruiești 

frumosului, prin dogoarea cernelii condeiului. Dacă nu ar fi așa, nu credem că ar fi 

îmbrățișat cu atâta ardoare dragostea pentru metaforă. Pentru că, din câte știm, poezia 

este la îndemâna fiecărui om, numai că anumiți oameni, care au starea sufletească 

pentru pârguirea temeinică a cuvintelor, o pot cultiva. Deoarece poezia nu este altceva 

decât o dospire de sentimente ce pornesc din inima poetului, care, în lupta cu sine, nu 

trebuie să dea greș să-și ducă până la capăt realizarea visului propus  nu spunem că 

este ușor, dimpotrivă, nu toată lumea poate fi atinsă de harul  poetic… Urmărindu-i de 



ani buni activitatea poetică, aveam să ghicim metodele pe care le folosește pentru 

realizarea mesajului său artistic. Dovadă avem volumele de poezii pe care le-a 

publicat, apoi scrierile gen eseu…Filosafia poetei este clară:  luptă până la capăt pentru 

obținerea rezultatului scontat. În cazul său, reușita îi aparține sub toate formele de a 

scrie  poezie. …Prin urmare, această scriitoare cu simțul învederat în alegerea temelor 

litarare este preocupată de mesaj.” 

(Ion Machidon, scriitor, critic literar în „Libertatea gândului de a scrie”, Editura  

Amurg sentimental, București, 2015, pag.454-455) 

 

 Un monovers este un univers: La un moment dat am avut dubii în ce priveşte 

necesitatea poetică a prezenţei titlurilor, atât de apăsate tipografic, în „darul inimii”. De 

fapt nu sunt niciodată tautologice, nu înseamnă nici mai mult, nici mai puţin, atunci 

când reproduc simbolic sau chiar literal conţinutul mereu unicului vers, decât 

accentuarea acestuia: 

„Sub zborul florilor de măr, în mai, noi ne iubeam.”( Flori de măr). Superbă este 

poezia anterioară, „Muzică divină”:„Ascult o muzică dăruită de îngeri. Tu?” 

Este o interogaţie atât de suavă, feminină, stinsă şi tremurată, încât pe mine m-a 

copleşit „prin procură” cum ar spune magisterul Eugen Negrici. Din fericire, steaua lui 

Ion Pillat a fost din nou ridicată peste orizontul cel mai înalt de Nicolae Manolescu. Asta 

nu înseamnă semnalarea vreunei influenţe, ori coincidenţe stilistice ale Doamnei 

Mariana Popa cu clasicul. Formula este în mod firesc preluată. Nu sunt un devinator, nu 

am harul acesta, însă Doamna Popa a intuit faptul artistic, posibilitatea de a-şi egala 

modelul: „Nu vreau să plâng după soare, voi pierde stelele.”/(„Voinţă”) 

„Tăcerea urlă-n noi, risipit e zborul comun.” ( Despărțire)/ 

„Scriu, scriu până devin şi eu poem ilustrat.”(Poem ilustrat). 

A propos de ultimul citat, uneori textul obligă autorul să reia sintagma esenţială 

din text, oricât de scurt ar fi acesta. Când citesc „Migraţiune” („Păsări povestesc 

legende-n zbor peste ape”) văd în acelaşi timp o gravură (sau litografie?) a lui Escher şi 

citesc o poveste a lui Andersen. 

Cele câteva cărţi ale mele sunt, fiecare, cam de câteva ori cât cuprinsul cărţii 

Doamnei Mariana Popa, dar nu din această cauză spun că putea să lipsească. Metonimia 

ar fi fost mai interesantă. „Risipei se dedă florarul.” De ce nu? (Ca o contraopinie.) 

Nicidecum de dragul paradoxului consider monoversul – putem să îi spunem uni-vers – 

ataşabil barocului, aşa cum, din punct de vedere estetic îi este manierismul. Specia este 

de cele mai multe ori imagistică, stimulativă vizual, ca aici: 

„Terasele tăcerii umbrite-s de iederă.”(„Iedera”) 

Şi „Îngheţ”: „Grădini de gheaţă pe geam: tablou hibernal”. Contrapagina citatelor 

este ilustrată de Doamna Marcela Rădulescu, vă rog să îmi scuzaţi entuziasmul, nu doar 

potrivit, magnific, din păcate parcimonios, ca întreaga carte. 

Parafrazându-l pe Preşedintele pe viaţă al nostru, Baudelaire, al meu în mod cert, aş 

spune că blazonul aurit şi aurifer al „darului inimii” poate fi „luxe, calme et beauté”. 

 (Mircea Doreanu, membru USR) 

 

  

 

 



 Extrase din operă 

      De la  Atlantic  la  Pacific 

 

 Fluida lume scăldată de Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific mă face să ies din real  

pe  fereastra timpului. Îmi revin ușor, zbor în cinci țări. Vizitez Republica Chile, văd o  

statuie din Insula Paștelui, singura adusă pe teritoriul chilian, restul rămân pe insulă să-

și doarmă somnul de milenii învăluite în taine nedezlegate total. Am pătruns într-un 

imperiu al poeziei lui  Pablo Neruda la Valparaiso. Cred că am visat. Nu! A fost realitate. 

Am mângâiat  scrisul  premiatului Nobel pentru poezie chiar în biroul lui de creație. Ce 

bucurie! 

 Am călătorit pe sub curcubee, în mod real, în împărăția apelor Cascadei Iguassu 

din Argentina. Nu credeam că pot rezista la o acumulare atât de mare de adrenalină. 

Abia la coborârea de pe ambarcațiunea cu care ne-am aventurat pe sub imense căderi 

de ape, am observat  un anunț, care interzicea cardiacilor și gravidelor să se îmbarce 

pentru această  fantastică experiență. Mi s-a părut o fulgerătură de timp, efectele au 

fost total fericite. Aflându-mă mai multe zile în Argentina, am suportat și consecințele 

erupției unui vulcan, dar interesant, totul mi s-a părut normal. In această minunată 

țară am retrăit spiritul epocii Evitei Peron, pe o melodie interpretată de ea am început 

primii pași ai tangoului argentinian la Școala de dans  pe care am vizitat-o și care este o 

mândrie națională pentru toți argentinienii. Pentru a simți respectul față de  Evita, a 

doua zi am fost conduși la mormântul ei, unde și acum se fac pelerinaje. Se pare că 

Argentina știe să-și respecte eroii. 

 Exoticul peisajelor, senzaționalul Corcovado cu Statuia lui Isus, care îmbrășișează 

de la înălțime orașul Rio de Janeiro, pașii făcuți de mine pe vestita plaje Copacabana 

mi-au umplut sufletul de bucurie. Dar nu pot să uit emoția trăită la apropiere de Statuia 

lui Isus. Lacrimile îmi curgeau singure, priveam parcă un miracol. Oare bucuria poate 

ucide ? 

 Incercați să vedeți și voi  acel chip luminat de soare, protejat de o lumină 

strălucitoare. De la această înălțime  de  cca 900 m.am văzut Stadionul Maracana. Vă 

spun acest lucru pentru a intra și eu”în lumea bună” a fotbalului. 

Un vânt înăsprit de toamnă îmi dizolvă amintirile în picături de ploaie, care-mi readuc în 

minte alte locuri vizitate. Gându-mi poposește la Salvador de Bahia, un port brazilian cu 

monumente originale. Suntem conduși la Catedrala ”Bonfim” de către niște negrese 

frumoase, care s-au fotografiat cu noi  desigur, contracost. Amintirile mă plasează într-

un tulburător inedit. Ni se spune că în biserică se află o icoană făcătoare de minuni. La 

intrarea în camera laterală de rugăciune  simt o încărcătură  emoțională negativă. Pe 

tavanul acesteia  se află diferite organe umane, bebeluși sau copii mai mari, totul din 

ceară. Este destinația  acestei camere de rugăciune, se pare, să găzduiască organele cu 

aspect bizar atârnând din tavan. Descopăr cu greu cheia enigmei figurilor de ceară. 

 Persoanele, care cumpără aceste figuri sau organe, ca pe o lumânare, trebuie să 

se deplaseze la icoana făcătoare de minuni spre a se ruga pentru 

însănătoșirea  acelui organ sau copil. Nu pot decât să vărs ” o lacrimă stingheră pe 

obrazul timpului”, așa cum scria  Rabindranah Tagore.  Celelte două țări, Uruguay și 

Paraguay m-au întristat mult. Am simțit  lacrima băștinașilor din văzduh. Aceste țări  

sunt  populate în mare parte cu imigranți. La orice fir de iarbă din parcurile din 

Montevideo am  zărit  un strop de rouă. Parcă erau  lacrimile băștinașilor trimiși în 

rezervații îndepărtate  doar umbrele lor mă însoțeau.     

         



 

 

 Răsărit  de  soare 

 pe  Oceanul  Atlantic 

 

 Soarele   mi se  dăruie, 

 răsare în translucidul real 

 înainte de alungarea întunericului, 

 parcă. 

 În voluptate de culori 

 în  curcubee răspândite se aud 

 muzici difuzate  în 

 dăruite spaţii siderale, 

 spre timp ireversibil 

 îndrumate de valuri mute 

 de admiraţie. 

 

 Plutesc pe ape ca-ntr-o frescă 

 luminoasă pe o pânză în albastru 

 bogată, 

 brodată cu raze aurii ale 

 darnicului Soare. 

 Chiar  Claude  Monet din alte lumi 

 a  poposit pe Atlantic cu penelu-i  

 fermecat, un magnific 

 răsărit din ape mi-a oferit. 

 Dulceața crepuscului mă-nvăluie. 

 Sst! 

 Ziua în mine crește, 

 clopotul luminii bate între ape, 

 se ivește tăcerea, 

 pulsațiile-i picură în urechea-mi. 

 

 

 Acasă la Pablo Neruda         

  

 Din trecut am evadat? 

 M-am înălţat din viitor? 

 În tihnă vreau să privesc 

fluida lume scăldată de Pacific,    

mă-ncojoară o realitate 

 concavă, 

 o luminoasă privire ascunsă 

 într-o frumoasă agavă. 

 

 Sufletu-mi arde, 

 nu vreau lună, nici stele, 

încremenesc în nemişcare plină. 



 O minune pustiitoare 

 se deschide în faţa-mi, 

 primăvăratec imperiu al 

 poeziei cu matrice spaniolă, 

 greu desluşită mie. 

Ies din real,  exaltată-s  

pe fereastra timpului, 

forţez, intru în oceanul de idei 

din caietul lui Neruda. 

 În mintea-mi inconştientul 

 devine conştient, 

 ochii fotografiază, 

 un pandant al emoţiei 

 pieptu-mi îngreunează, 

cu mâna tremurândă 

 pipăi scrisul fertil ca solul  

 unui ogor. 

 

 Doamne! Într-o clipă grațioasă 

 am atins, parcă, cuvintele 

 chiar suflarea silențioasă din 

 inima lui Pablo – Nobel premiat. 

 Eu? Respir chiar în Valparaiso,  

 orașul de el incoronat. 

 Un drum a rămas în mine, 

 în suflet: 

 primăvăratecul imperiu al poziei. 

 

 

 

 Profil literar realizat de Nicolae VASILE 


