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  „Gellu Naum a trăit 86 de ani pentru               
trei lucruri: poezie, dragoste şi libertate” 

                                                                                                          Lyggia Naum 

Prezenţa lui Gellu Naum în proiectul EU.RO. CULTURA reprezintă, fără nici o 
îndoială, o opţiune artistică de interes european, concretizată într-un spectacol care 
converteşte stări şi teme literare în stări şi teme muzicale, eliberând un text dramatic 
fascinant ,“Insula”, expresie a unei fantezii dezlănţuite, de orice condiţionare 
lingvistică a receptării.  O întâlnire inspirată, dăruită de muze generoase, cum e 
aceea dintre românul londonez  Alexander Bălănescu şi actriţa Ada Milea , dar şi 
aceea a acestora cu Teodora Enache , Adriana Winkler (amândouă respiră şi visează 



melodios pe meleaguri spaniole)  şi Ion Drăgoi (parizian cu nume şi suflet de plai 
mioritic), alături de care vibrează intens, situând parteneriatul româno-spaniol sub o 
stea norocoasă,  Ion Stan şi trupa de etno-jazz din Santiago de Compostela, nu 
garantează numai un concert de jazz de natură să atragă şi să bucure publicul, ci şi o 
“cale de acces” către un scriitor de o factură cu totul particulară, prin excelenţă poet, 
cu o creaţie care ţine mai mult de miracol decât de literatură.   

Încă de  la cartea sa de debut,“Drumeţul incendiar”, tipărită în 1936,  Gellu 
Naum reuşeşte să provoace un dublu şoc: unul, paradoxal spus, chiar sieşi, căci 
descoperă că deţine o putere stranie, cu adevărat de magician („Pot să-ţi spun vorbe 
ca nişte geamuri/vorbe asemenea urdorilor asemenea rozelor/vorbe aşezate orizontal 
chibrituri/în aceste dicţionare poetice/vorbe ca nişte scaune să-ţi toceşti pantalonii 
timpanelor de ele/…/vorbe ca nişte imense planoare asemenea/berzelor puilor de 
căprioară butonilor/prinşi la manşetele tăcute ale orelor din vremile/de năduşală 
erotică/vorbe asemenea marilor serbări de toamnă cu foşnet de fuste/cum femeia 
cântă un vals în gravură”), iar altul cititorului, fiindcă fiecare nou poem scris de poet e 
„o stare de primejdie”, „un pergament făcut” din propia lui piele, situat, ca obiect, în 
afara previzibilului, exasperant prin spiritul său novator şi în permanente 
metamorfoze. Dintr-o atare perspectivă, titlul cărţii de debut apare şi astăzi ca o 
sintagmă cu valoare de artă poetică şi conformă cu substanţa şi forma unui „edificiu” 
la care s-a trudit  aproape şaptezeci de ani. În tot ceea ce a scris, indiferent de gen, 
Gellu Naum s-a doveddit a fi un „drumeţ” şi un „incendiar”.  Poezia, proza şi teatrul  
sunt, în cazul său, expresia unor căutări frenetice, a unor mişcări interioare de flux 
continuu, cum şi aceea a unei autoincendieri, a unor arderi duse până la mistuirea 
oricăror  prejudecăţi şi limite. Desigur, un asemenea tip de autor, care trăişte, cum 
însuşi mărturiseşte, „realitatea şi visul în mod egal”, reuşind să intre „într-o realitate-
vis”, rămâne o încercare grea pentru cititor. Căci nu-i deajuns că i se oferă o operă, ci 
trebuie să-i şi facă faţă, să devină şi el, la rândul lui, un „drumeţ” şi un „incendiar”. Voi 
da un singur exemplu pentru a-mi susţine afirmaţia. Când încă nu se ştia nimic 
despre „Cântăreaţa cheală” şi „Aşteptându-l pe Godot”, când teatrul absurdului nu 
numai că nu şi-a primit botezul, dar public nici nu se născuse, primul text dramatic 
scris de Gellu Naum, „Exact în acelaşi timp”, a fost tipărit, în 1945, în volumul 
„Teribilul interzis”. Tehnica scriiturii, replicile, insinuările, lipsa aparentă de coerenţă, 
harul de a imagina personaje  şi situaţii ce aparţin altei logici decât celei a normalităţii, 
surprizând printr-un ridicat grad de insolit, anticipează multe din atributele definitorii 
pe care le vom întâlni mai târziu în teatrul lui Ionesco şi Beckett. Ceea ce nu 
înseamnă că Gellu Naum i-ar fi influenţat cumva, ci doar că geniul său literar a 
acţionat independent. În teatru, ca şi în poezie, ca şi în romanul „Zenobia”, instinctul 
lui creator sparge tiparele, se manifestă impetuos, cu o libertate totală, pare că se 
află pe o ladă cu dinamită, că e gata să explodeze, apropiindu-se de miracolul fiinţei 
şi cuvintelor cu voluptatea celui menit să descopere şi stăpânească necunoscutul, cu 
forţa de a se iluziona că numai astfel se descoperă şi stăpâneşte pe sine. Poezia sa 
se menţine în special în prim-plan, e un model pentru poeţii tineri ai începutului de 
mileniu, fără să acuze vreo erodare, fără să-şi piardă misterul şi vraja, dimpotrivă, 
uimind mereu  prin inventivitatea şi prospeţimea scriiturii, îşi dezvăluie, câştigând 
parcă un plus de limpezire cu trecerea timpului, o metafizică şi un tragism nebănuite 



la lecturi anterioare. Modernitatea şi originalitatea ei, deîndată ce anumite etichetări 
nu o mai definesc în exclusivitate, apar ca elemente de profunzime, structurale. 

Nu întâmplător, Centrul român al PEN adresează Academiei  Suedeze, 
Comitetului Nobel, sub semnătura preşedintei sale, poeta Ana Blandiana, o scrisoare 
prin care nominalizează pe Gellu Naum pentru Premiul Nobel pentru literatură pe 
anul 2001, afirmând că “acest excepţional poet şi extrem de distins traducător a fost 
unul dintre părinţii fondatori ai suprarealismului şi continuă să fie o voce proeminentă 
a lumii”, o voce de “o nealterată atitudine morală pe toată durata regimului totalitar”. 
Scrisorii cunoscutei  poete i se alătură şi un text de  susţinere a nominalizării. La fel 
ca şi comentariile critice, “expunerea de motive” conţine aprecieri şi informaţii 
relevante despre un important scriitor european din secolul  XX:   

”Născut în 1915, Gellu Naum şi-a publicat prima carte în 1936. Suprarealist de 
la început, poetica sa poate fi apreciată ca un gest radical de respingere a tuturor 
„idées reçues” şi a tuturor oficialităţilor. Naum a fost complet marginalizat în perioada 
regimului totalitar, dar în lumina seniorităţii sale, ca şi a amplorii operei sale, el este 
văzut ca un clasic suprarealist în viaţă, care a transformat principiile mişcării în 
poetica conştiinţei atotpătrunzătoare care e dedicată valorilor libertăţii şi iubirii. 

Creatorul unui nou idiom poetic, Gellu Naum a întemeiat un univers doar al său: 
este o lume de o frumuseţe complexă şi de o profundă umanitate care e adesea 
comparată cu cea a lui René Magritte. De-a lungul anilor şi până în aceste zile, 
energiile sale protetice sunt atestate de numeroasele sale publicaţii în toate genurile 
literare, incluzând traducerile (a tradus din Stendhal, Nerval, Diderot, René Char, 
Kafka). E suficient să menţionăm ultimele antologii ale poeziilor sale Sora fântână şi 
Focul negru, 1995; Partea cealaltă (o ediţie bilingvă franco-română), 1998; Ascet la 
baraca de tir, 2000. 

Poetica sa, proza sa şi piesele sale de teatru au fost traduse în engleză 
(publicate atât în SUA cât şi în Anglia), franceză, germană, spaniolă, maghiară, sârbă 
şi letonă probând contribuţia sa la vitalitatea poeziei româneşti celei mai largi 
audienţe internaţionale. 

Gellu Naum a primit Premiul Poeziei Lumii a Republicii Zair în 1992 şi Premiul 
de Poezie Europeană (Munster, 1998) pentru ediţia bilingvă germano-română 
Discurs către pietre (Amman, 1997).” 

  În încheiere îmi permit să transcriu o amintire. Într-o seară de septembrie, cu 
puţin timp înainte de a se stinge din viaţă, la ultima vizită pe care i-am făcut-o, după 
ce am rămas singuri în odaie, încercând ca de atâtea ori, la îndemnul doamnei 
Lyggia, să-l conving să mănânce, m-a privit îndelung şi m-a rugat să nu-l mai chinui. 
A închis apoi ochii şi a tăcut. Aveam senzaţia că aud respiraţia îngerilor. I-am luat 
mâna în mâna mea şi l-am întrebat în şoaptă: “Domnule Gellu, nu vă este dor de 
poeme?” Răspunsul a venit tot ca o şoaptă: „Nu! Nu mi-e dor de poeme. Poemele 
sunt prea puternice, ucid. Mi-e dor de dragoste. Întodeauna mi-a fost dor de 
dragoste.” Am încremenit. Ce uluitoare, dar şi dureros de gravă, profesiune de 



credinţă. Ultimele cuvinte pe care le-am auzit de la Gellu Naum au dobândit pe loc 
pentru mine o valoare testamentară. Nu cunosc ca vreun poet să se fi exprimat mai 
răscolitor despre relaţia lui cu poezia. 
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     POEME 

 
 
 
 

    SORA FÂNTÂNĂ  

 
    Stau singur şi mă uit pe o stradă pustie 
    stau singur cu buzunarele pline de câini 
    stau singur şi ascult foşnetul oaselor 
    e ca şi cum ar adia vântul peste un clopot de ceară 
    dar după primul colţ la prima răspântie 
    s-ar putea oricând să apară cineva învăluit într-o ploaie de lumină 
    şi va trebui să mă acopere cu mantia lui pentru că 
    s-ar putea odată cu el să vină o ploaie sau o ninsoare 
    sau chiar o afurisită de lapoviţă 
    să ne îngheţe oasele proaspăt spălate 
    deşi ieri a fost mai frig decât azi 

 
     deasupra mea zboară câţiva porumbei cerşetori 
     filantropii le-au pus fărâmituri de pâine pe balcoane 
     şi eu mort de mult cu o piatră de moară pe piept 
     am hotărât în sfârşit să plec 
     să pornesc de pildă dintr-un grajd înecat în aburi 
     să merg aşa până la un crâng (tufiş) unde mă aşteaptă sora Fântână 
     să mă reazem acolo de prăbuşirea ei 

 
     10 octombrie 1986 
      salonul 3003 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RĂMURICA 

 
Pe la apropierea toamnei devenisem mort În sala cinematografului chiar sub ecran fusese pusă 
provizoriu lada menită să cuprindă somnul meu de veci 

 
când am pornit în fine într-acolo târziu după amiază s-au scuturat pe mine flori de ploaie Pe după 
garduri mă pândeau vecinii În caracterul lor privit cu depărtare era şi vrajbă şi unire şi sămânţă 
neagră 

 
singur mergeam de-a lungul uliţei peste asfaltul ud şi negru pe lângă şanţurile pline cu ierburi 
înecate Şi am zărit deodată vieţile care se întorceau 

 
ce vânt frumos trecea prin părul lor pe lângă mine 

 
la cinematograf mi-au spus că nu e gata „Mai trebuie o pernă mai trebuie adus capacul şi scoasă 
apa care a plouat în groapă” 

 
atunci mai am timp de-o plimbare (mă gândeam) mai am timp si pentru o vizită la Rămurica să-i 
dăruiesc un nume (poate Draga-Lina) ca să nu mă uite 

 
pornisem într-acolo De sus din pomi sau de pe la ferestrele înalte cei cu binocluri se uitau cum 
merg strigau în urma mea „N-o căuta degeaba că e la pădure s-a dus acolo cu băieţii ei cei răi şi 
bătăuşi” 

 
alţii strigau de teama unor întâmplări aievea „Du-te şi foc să pui din crengi uscate şi din cauciucuri 
să te mai încălzeşti că e răcoare şi bate vântul de te zăpăceşte” 

 
am mers domol până la marginea pădurii Pesemne am greşit ceva (gândeam cu mare încordare 
liniştită) pentru că se arată faţa lumii în structuri bolnave 

 
şi tu Rămurico (am strigat spre pădure) să ai parte de tată că eu n-am avut şi de mamă că eu nu 
mai am şi de surori care au făcut un cor în ciment şi cântă şi de un frate născut la şapte luni şi 
pomenit cu jale abia acum când plouă pe cămăşuţa lui de iarbă şi calcă peste el băieţii tăi cei răi şi 
bătăuşi 

 
şi fiindcă mai aveam timp am tăcut şi m-am culcat acolo în roşeaţa crepusculului meu 



(6 noiembrie 1989) 

   
 
 

     POEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
      LA HERMANA POZO 
 
        Estoy solo mirando a lo largo de una  calle desierta  
        estoy solo con los bolsillos llenos de perros 
        estoy solo y escucho el crujir de los huesos 
        es como si un viento leve soplase sobre una campana de cera 
        pero tras la primera esquina en la primera encrucijada 
        puede en cualquier momento aparecer alguien envuelto en una lluvia de luz 
        y debera taparme con su manto ya que 
        junto a el tambien podria llegar una lluvia una nevada 
        o incluso una maldita de cellisca 
        a congelar nuestros huesos recien lavados 
        pese a que ayer hizo mas frio que hoy 
        
        encima de mi vuelan algunas palomas pordioseras 
        los filantropos dejaron para ellas migas de pan en los balcones 
        y yo muerto hace tiempo con una rueda de molino sobre el pecho 
        he decidido finalmente marcharme 
        emprender por ejemplo camino desde un establo lleno de vapores 
        y andar asi hasta un matorral (o mata) donde me espera la hermana Pozo 
        y   apoyarme alli en su desmoronamiento 
 
         (salon 3003, a  10 de  octubre de 1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAMITA 
 
 
Al asomar el otono yo me habia vuelto muerto En la sala de cine justo debajo de la pantalla estaba 
colocada provisionalmente la caja destinada a abarcar mi sueno eterno 
 
y cuando bien entrada la tarde sali por fin para alla se sacudieron sobre mi los petalos de la lluvia  
Detras de las tapias me espiaban los vecinos  En su caracter visto desde lejos  habia tanto 
discordia como union y siembra negra 
 
marchaba solo a lo largo  de la calle sobre el asfalto mojado  junto a regueras llenas de yerbajos 
inundados Y vi de pronto las vidas que volvian 
 
que hermoso viento atravesaba sus cabellos por mi lado 
   
en el cine me dijeron que los preparativos aun no habian terminado “Falta una almohada y la tapa 
del ataud y hay que vaciar el agua que llovio en el hoyo” 
 
entonces tengo tiempo para dar un paseo (pense) me queda todavia algun rato para hacerle una 
visita a Ramita y regalarle un nombre (quizas el Draga-Lina) para que no se olvide de mi 

ya estaba encaminandome hacia alla  Subidos a los arboles o asomados a sus altas ventanas los 
posesores de gemelos observaban mi marcha gritaban tras de mi “Inutil que la busques se ha ido al 
bosque alli se ha ido con sus chicos malos y  peleadores” 
 
otros vociferaban temiendo sucesos reales “Vete y enciende un fuego de ramas  secas y llantas de 
coches para calentarte un poco pues hace fresco y sopla un viento que aturde” 
 
despacio camine hasta  la entrada del bosque No cabe duda debo haber hecho algun error 
(pensaba yo con una gran tension serena} pues se me muestra el semblante del mundo en 
estructuras enfermizas 
 
y tu Ramita mia (grite hacia el bosque) alegrate de tener padre que yo no tuve y madre que ya no 
tengo y hermanas que han formado un coro y cantan en el seno del cemento y un hermano  
sietemesino  a quien recien ahora recordais con tristeza cuando la lluvia le esta empapando su 
camisita de yerba y pisan sobre el tus chicos malos y peleones 
 
y puesto que aun tenia tiempo calle y me acoste alli en el rubor de mi propio crepusculo 
 
(6 de noviembre de 1989) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Traducere în spaniolă de Victor Ivanovici 
 
 
 
 
 

     DESENE  
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  GELLU NAUM ÎN TEATRU                     
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 
         Elena Ivanca şi Marian Râlea în „Exact în                          Coperta volumului de teatru „Exact în acelaşi 
         acelaşi timp”, regia Mihai Măniuţiu,                                   timp” ediţie îngrijită de Ion Cocora, 
         Teatrul Naţional, Cluj, 2002                                                Editura Palimpsest, Bucureşti, 2003 
 
 
                     
     
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
                           



                        
 
 
         Mariana Dănescu  şi Dragoş Stemate în “Poate               Dana Pocea şi  Ghorghe Dănilă în  
         Eleonora”, regia Alexaandru  Tocilescu ,                         “Cesornicăria Taus”, regia Mircea Marin, 
         Theatrum Mundi, Bucureşti,1996                                    Theatrum Mundi, Bucureşti, 2000 

                 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       

OPINII CRITICE 
 
 



 
 
Alistair Blyth: GELLU NAUM WAS, TOWARDS THE END OF his life, the last 

living Romanian scion of, and authentic link to, the avant garde movements which convulsed 
the cultural landscape of the first half of the twentieth century. Romania had been, before 
communism cast it adrift from the main currents of European cultural activity, at the forefront 
of the avant garde. Movements such as futurism and surrealism found fertile ground in 
Romania. Romanian artists, writers and dramatists such as Brancusi, Tristan Tzara, and Eugen 
lonesco were innovators who influenced the future course of European culture. Romanians - 
Tristan Tzara and Marcel lancu -were instrumental in the Dada insurrection, the revolt against 
the decrepit values of a civilisation that had caused the deaths of millions in the First World 
War.  

It was natural that surrealism, which developed from the Dada movement, should take 
such a strong hold in Romania. Indeed, by the 1940s, the Romanian surrealists had managed 
to give the moribund movement a fresh impetus. This was, however, to be cut short by the 
new ideological strictures of communism. Part of Gellu Naum's remarkable achievement is 
that he was able to preserve his integrity as a surrealist in such unfavourable conditions.  

Recognition came late in life for Gellu Naum: after 1990 came literary awards including a 
nomination for the Nobel Prize, and translations into other European languages. However, Naum 
continued to live in precarious material circumstances, more or less ignored by the literary 
establishment in Romania. A complete edition of his work - nineteen volumes of poetry and the 
novel Zenobia - has never been published. Only now that the last of the surrealists has gone can 
the movement as a whole be fully evaluated.  

The loss of Gellu Naum, the last living surrealist, represents the disappearance of an 
entire artistic milieu, which from now on is only to be found in the library.  

                                                                                                                      (“The last surrealist”) 
 
 
 Dinu Flămând: Ca şi Elytis, Octavio Paz sau portughezul Herberto Helder şi asemeni 

recent dispărutului René Char, cu toţii avându-şi un punct de plecare din suprarealism, dar 
evoluând ulterior pe alte coordonate estetice, Gellu Naum reprezintă un "caz" de rebeliune faţă 
de suprarealismul istoricizat (cu toate abjurările sau exorcizările cunoscute). Îl putem asocia 
acelora nu doar în mod ostentativ sau ca exemplu de longevitate, ci, mai cu seamă, fiindcă 
poetul nostru este o personalitate de aceeaşi mărime, adevăr ce se cere rostit cu toată 
fermitatea.                                                                                                                                                                  

(“Naum heraclitul”, Romania literara, 19.05.1988)         
 
 
Lucian Raicu: Forţele imaginarului izbucnesc în poezia lui Gellu Naum să le 

concureze pe „celelalte” şi uneori să le integreze, să le înglobeze în aceeaşi mişcare naturală. 
Naturalizarea insolitului este performanţa exemplară a acestei poezii. 

 
(„Practica scrisului şi experienţa lecturii”, 

Editura Cartea Românească, 1978) 
     
Simona Popescu: Încă din 1940, cînd începuse să scrie Medium, îşi exprimase reticenţa 

faţă de tot mai suspecta ambiguitate a cuvîntului poezie, de care încerca să se delimiteze: 
„poate că ar fi timpul să se discearnă cu atenţie printre nenumăratele cioburi în plină 



contradicţie pe care le acoperă lărgirea la maximum a cuvîntului poezie. Multipla între-
buinţare în limbajul curent al acestui cuvînt pare a indica ceva mai mult decît o recunoaştere 
tacită a existenţei cioburilor". De aceea, rolul unui poet nu este să restrîngă criteriul 
poeticului, ci, delimitîndu-se de sărăcirea cuvîntului prin uzare, „să lărgească orice limită [a 
poeziei], orice definiţie care ar încerca s-o cuprindă". 

Mai ales după 1990, cînd prea generosul cuvînt care acoperă toată producţia şi 
subproducţia de versuri a cunoscut o puternică fragilizare — confirmare, poate, a unei mai 
larg-semnificative fragilităţi (fragilizări) —, mă uimea incredibila, donquijotesca lui încredere 
în poezie. Nu în cea de acum, de aici, nu în poezie ca performanţă literară, estetică, ci ca o 
şansă de salvare. „Crede-mă, ştiu ce spun. E singura noastră şansă de salvare ca specie 
umană. Nu te lua după gropari, nu te lua după barbari şi mai ales nu te lua după barbarii 
intelectuali”. 
                                                                               

    ( “Salvarea specieiei.Despre suprarealism şi Gellu Naum”,  
Editura Fundaţiei Culturale Române,2001) 

                                                                  

 

        Marin Mincu: Gellu Naum respinge cu violenţă „literarul plat şi pompos” al poeziei 
care  s-a făcut până la el şi această exigenţă trebuie înţeleasă nu numai ca o negaţie tipic 
avangardistă, ci şi ca asumarea unei poziţii estetice individualizatoare. 

          
(„Avangarda literară românească”, Editura  Pontica,2006)             

  
 
 

Ion Pop: Lectura critică a operei lui Gellu Naum e descurajantă pentru mulţi tocmai 
fiindcă aceasta iese "din cuviinţa şi din pravilele" tradiţionalei creaţii poetice. Expresie a unei 
stări de spirit prin excelenţă deschise – poetul o numeşte, cu un exemplu ilustru în faţă, 
"aşteptare activă" – care face din autorul ei un fel de roză a vânturilor (André Breton, căci 
despre el este vorba, se situa cândva "în vântul eventualului"), ea se refuză, practic, strictelor 
sistematizări. Ceea ce s-ar putea numi, la alţi poeţi, "obsesie modelatoare" devine aici ceva 
foarte lax şi nesigur, recurenţele "tematice" sunt doar până la un punct concludente şi, în orice 
caz, infinit modulate într-un discurs în care mişcarea aleatorie a imaginaţiei (care e şi o 
imaginaţie a cuvintelor) construieşte şi destructurează alternativ centrele de sens. Pe deasupra, 
poetul însuşi îşi supraveghează şi calculează adesea "devierile", îşi relativizează perspectivele, 
le parazitează voluntar cu aluviuni "impure", schimbă albia versului prin devieri/divagaţii 
mimat neglijente, – pentru a sugera în fond că poezia e pretutindeni şi, de fapt, nicăieri în stare 
pură, că e perpetuu asociată faptului trăit, supusă hazardului, fericitei întâmplări revelatoare. 
S-a şi afirmat că fiecare text al poetului ar cere o lectură individualizată, într-atât e de mare 
insubordonarea faţă de structuri şi tipare stabile. 

                                                                                           (“Gellu Naum.Poezia contra literaturii”, Editura  
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001) 

                    Vasile Spiridon: Halucinantul, insolitul, imprevizibilul,, straniul şi 
parapsihologicul predomină în jurnalul transcrierii unei experienţe erotice şi simbolice, 



suferite, în „Zenobia”, de un spirit aflat în căutarea sensurilor ascunse şi tentat de formarea 
cuplului androginic. Acest roman al cotidianului şi derizoriului subtil textualizat, cu reuşite şi 
idiosincrazii suprarealiste  (rămânând totuşi departe de dicteul automat), este şi unul, elaborat, 
al scriitorului şi scriiturii. 

                                                    „Gellu Naum.Monografie”, Editura Aula, 2005) 
 
 
 
 Gheorghe Grigurcu: Gellu Naum procedează aidoma unor artişti plastici de 
avangardă, precum Picasso, Paul Klee, Giorgio de Chirico, Picabia. Efectul e un du-te-vino  
graţios dar şi neliniştitor între regnuri, provocând simţământul unei monstrozităţi domptate, 
care îndeplineşte rolul unui simbol romantic, al aspiraţiei dificile spre perfecţiune, ca şi 
reversul acestuia, imposibilitatea perfecţiunii. 

                                                                                                              
(“Poezia română contemporană”,vol. 2, Editura Revistei            

Convorbiri literare, 2000) 
 
 
 Ioana Pârvulescu: Ca să se elibereze de povara cuvintelor mari, de piatra de mormânt 
a noţiunilor grave, Gellu Naum a inventat o metodă proprie. Din când în când, în cuvinte-
cheie strecoară un cuvânt greu de pronunţat, un h ca un demon jucăuş, care transformă poetul 
în pohet , poemul în pohem, fiinţa în fihinţă, moartea în moahte şi chiar, în Zenobia (…), 
romanul în homan. Monica Lovinescu socotea litera h apărută în asemenea cuvinte drept 
„iscălitura inconfundabilă” a lui Gellu Naum. 

 
(Din „Postfaţa” la volumul „Ascet la baraca de tir”, Editura 

Fundaţiei Culturale Române, 2000) 
 
 
 
 Ion Cocora: “Gellu Naum concepe teatrul ca pe un alt mod de exprimare şi nu ca pe un 
alt mod de a scrie literatură. Poezia şi dramaturgia fac corp comun, între ele nu e o linie de 
demarcaţie categorică,. Ambele sunt, în ultimă instanţă, expresia aceleaşi estetici: 
suprarealismul nu e o performanţă literară, ci „partea cealaltă” a fiinţei, accesibilă doar pentru 
creatorul capabil să pătrundă în straturile ambigui ale inconştientului, născocindu-şi singur 
lumea în care trăieşte. Puţin altfel stau lucrurile cu absurdul. Similitudinile cu Ionesco şi 
Beckett sunt evidente. Numai că ele nu-l pun pe Gellu Naum într-o situaţie de epigonat (…) 
Absurdul în „Poate Eleonora” sau „Ceasornicăria Taus” are alte valenţe decât cel de viziune 
ionesciană sau beckettiană. Celui din urmă i se adaugă elemente inedite, net diferenţiate, în 
special prin supralicitarea poeticului şi imaginarului” 

        
 ( Din „Prefaţa” la  volumul „Exact în acelaşi  timp”, 

Editura Palimpsest, 2003) 
 
 
 
 




