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Gavril Ciuban - 60

Tandrul culegător de cuvinte
A scrie despre Gavril Ciuban la ceas aniversar – Doamne, cum mai
trec anii noştri fără să ne întrebe de vrem or ba s-o facă! – ne apare ca necesar
şi obligatoriu în acelaşi timp. Aceste vorbe vor să acopere tocmai ceea ce este
esenţial în destinul acestui poet din partea de jos a Maramureşului. Existenţa
lui literară marchează, tocmai locul firesc al unui poet adevărat, cu voia sau
fără voia sa, dar mai ales fără voia sa, după cum îl ştim cu toţii de parcimonios
cu propria sa devenire şi cu locul pe care (nu) şi-l revendică prin canoanele de
care nu mai scăpam odată. Ca un legendar zimbru el îşi înseamnă într-un răboj
nevăzut limitele dincolo de care nu vrea nicicum să păşească. Să fie vorba de
teamă, de justa sa autoapreciere, sau despre altceva? Noi credem că tocmai ultima
aserţiune trebuie desfăcută din foile care ascund – nu pe deplin, din fericire!
– personalitatea literară a lui Gavril Ciuban şi care se refuză cu o oarecare
obstinaţie, de altminteri feciorelnică, greu de admis şi de înţeles de alţii (totuşi,
cam mulţi!). Pentru că Gavril Ciuban este el însuşi numai în sfera poeziei, în
arealul cuvântului de la care se revendică şi pe care îl revendică cu o tărie şi o
perseverenţă năucitoare de peste patru decenii. Desigur că omul ar părea, la o
primă vedere, altfel decât poetul care îşi apără cu înverşunare lumea lui, lume
atât de străină nouă. Tocmai nouă celor care vrem, cu orice chip, să-l categorisim,
să-l includem undeva în insectarul literaturii de ieri şi de astăzi. Desigur că nu
încape îndoială că locul lui există acolo, dar ce ne facem cu faptul că el, poetul
cum ar veni, nu prea vrea să ne dezvăluie acel lor. Atâta doar cât ne fascinează cu
câte un fulger de metafore, cu un cutremur – că tot e la modă, de n-ar mai fi! – de
versuri aruncate în lume. cu o zgârcenie greu de înţeles, totuşi, de mulţi. Lucrând
asupra cuvântului ce i s-a arătat (în vis oare?), îl aduce şi înaintea noastră, dar
el nu mai este acela, ci este altul. Este cuvântul lui Gavril Ciuban. Răsărit între
noi din pădurile seculare ale Vaserului ca o excepţie ce violenta atunci cotidianul,
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amorf altminteri, al unor ani ce aparţin tinereţii noastre, el ne aducea de atunci
chiar o altfel de poezie. Emul declarat şi îndrăgostit până la obsesie de Nichita
Stănescu, pe care de altfel l-a şi cunoscut, poetul vişeuan nu avea cum să scape
din conul de lumină al marelui poet. Şi dacă el nu s-a simţit niciodată micşorat
de această companie, se cade ca nici noi să n-o facem. Pentru că, aplecându-ne
cu osârdie şi răbdare, asupra versului scris de Ciuban de bună seamă, vom vedea
imediat filonul de originalitate care îi este propriu. Probabil că, din perspectiva
unei istorii literare oarecare, pe care cu toţii o urâm şi-o iubim în aceiaşi măsură
şi într-o devălmăşie apriorică, toată creaţia sa poetică să fie prea apropiată de
maestru. Şi, bănuiţi dumneavoastră ce se întâmplă cu fluturii care se apropie prea
mult de lampă. Numai că noi ne permitem să afirmăm că nu aceasta este esenţa
poeziei sale. Ciuban este un îndrăgostit de cuvânt, aşa cum deja am precuvântat
mai sus. Şi, abia de aici încolo trebuie să ne punem marea întrebare: este sau nu
este el însuşi când scrie ce şi cum scrie? Noi credem că da. În anii ’90, atunci
când debuta editorial, era el însuşi un model şi era chiar imitat – cu discreţie,
dar nu de neobservat pentru un critic atent – de prietenii săi în ale poeziei. Dar
mai frapant pentru mine rămâne sensul emulativ al creaţiei sale. Toţi cei care
ne învârteam în jurul său – atunci, oare şi acum?, noi eram fluturii pe lampă!
– căutam să fim metaforici, să creăm şi noi armonii insolite din cuvintele noastre,
acorduri şi ritmuri nemaiauzite, urmând modelul Ciuban. Pare „enorm” ceea ce
scriu eu aici, dar dacă eu am curajul s-o recunosc, de ceilalţi nici că-mi pasă. Că,
lumea zice, ne-am găsit, mi-am găsit un drum al meu în poezie, este şi meritul lui
Gavril Ciuban. Maeştri, ori de ce mărime ar fi ei, trebuie depăşiţi. Altminteri nu
sunt maeştri, ci fantoşe. Rămâne apoi să stabilim în ce măsură Gavril Ciuban şi-a
depăşit starea iniţială în care se complăcea cu frenezie şi perversitate poetică,
parcă T. Maiorescu o numea „beţia de cuvinte” şi, în ce altă măsură a devenit
el un poet adevărat. Aici, pentru a nu cădea într-o stare de prostraţie sau de
admiraţie imputabilă ex cathedra, mai ales de critici mai vorace şi mai aplecaţi
asupra fenomenului poetic contemporan decât noi, spunem un da fără trâmbiţe şi
talgere izbite cu furie admirativă. Pentru că, vreau nu vreau, Gavril Ciuban este
prietenul meu, şi atunci când scriu ce scriu, tocmai obţinerea detaşării invocate de
orice critic pare lovită de nulitate. Dar, să nu cumva să mă credeţi în totalitate.
Sigură este o doză de fatală admiraţie. Aşa încât trebuie să mă credeţi că sunt
conştient de necesitatea de a o depăşi cumva, chiar şi la o aniversare. Pentru că,
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dincolo de stăpânirea cuvintelor – are poetul acesta un dar aparte: atunci când
ia în stăpânire un cuvânt, o expresie, o formulare, musai să devină numai a sa
–, trebuie să remarcăm ideile care străbat, cu stăruinţă am zice noi, întreaga
sa operă poetică (să nu uitaţi că el este şi un excelent eseist şi, cam leneş, critic
literar). Deşi un poet pe care fantasticul îl tot încearcă pe la fereşti, el nu se poate
desprinde de real, de cotidian. Poeziile care fac trimitere sau care se izvodesc din
lumea din jur, lume care de multe ori îl apasă cu asupra de măsură pe poet, dar şi
pe om, se pot constitui într-un adevărat jurnal personal. Chiar dacă el nu este un
poet excesiv autoreflexiv sau îmbătat prea tare de propria sa persoană. Sau chiar
de-aceea. Şi această lume, în care se amestecă şi se zvârcolesc tot felul de jivine, el
vrea, cu orice chip, s-o îndese în lumea naturii ce-l ocroteşte şi-l (re)naşte chiar pe
poet. Pentru că fără natură nimic nu e… de poetul Ciuban! Un loc deloc comun
în opera sa este tenta patriotică a poemelor sale, care trăsătură se vrea o sfidare
la adresa celor care îl consideră numai un stăpân absolut al metaforei. Vreţi să
aflaţi dacă şi reuşeşte? Citiţi-i poemele! Pentru că Gavril Ciuban este un poet
care se poate citi, chiar fără efortul invocat de cei care refuză să citească poezia
modernă pentru că este… încifrată. Dar, tu, cititorule unde te plasezi în această
relaţie biunivocă? Tu, te excluzi? Atunci nu eşti cititor, chiar dacă ştii să citeşti,
te autoelimini dintr-o lume care, ea însăşi te refuză, tăcută şi categorică. E lumea
bună a poeziei, univers pe care îl împlineşte cu prisosinţă şi sărbătoritul Gavril
Ciuban.
Fără a fi un „gălăgios”, un poet mizerabilist şi nici măcar autor de
manifeste literare, Gavril Ciuban reuşeşte să marcheze tocmai arealul poeziei
maramureşene cu personalitatea sa, personalitate care ni se lasă atât de greu
descifrată, în timp ce ne cuvântă numai poezia. Dar asta nu e nimic pe lângă
faptul fericit de a avea ce descifra în viaţa unui poet adevărat.
Marian Nicolae TOMI
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Bărbatul tuturor anotimpurilor şi ultimul dezertor din lagărul
destinului!
Cuvinte, cuvinte, cuvinte… spune Hamlet indicând ironic conţinutul
cărţii pe care apoi o azvârle decepţionat. Cuvinte, cuvinte, cuvinte… uşor de zis,
dar cât de greu e să le găseşti când vorbind de un prieten trebuie să le conjugi la
prezent.
Gavril CIUBAN nu pare a fi un partener de discuţie!
Deşi ne ştim de o viaţă, şi nimic nu ne separă, ci totul, mai degrabă ne
apropie, pe Gavril CIUBAN mai mult l-am citit decât am vorbit. De o subtilă
inteligenţă şi mereu implicat afectiv, el adoptă mereu poziţia unui „amator
specialist”. Acest om destins, pudic şi aparent detaşat, cărând în spate o permanentă
emoţie a cotidianului, dar şi a prieteniei a traversat şi traversează încă experienţe
(în mare parte poetice) care l-au zdruncinat dar nu l-au schimbat. „Rezistă” acestei
vieţi neacceptînd nici căderea în tragic, nici o apărare prin cinism.
Fericit ori de câte ori îi apare o carte, ne-uitarea celor din jur îl
emoţionează dar îl şi surprinde. Nu, nu e un singuratic, ci un poet, un om fericit
să fie printre oameni… aşa este el: imperfect dureros! Şi Gavril CIUBAN nu
încearcă să fie altceva decât este, decât ceea ce e: poet.
Farmecul cuvintelor, originalitatea imaginilor, voluptatea lui de a risipi
singurătatea îmi ridică un nor de întrebări. Dar „un poet nu poate fi judecat de un
alt poet”, fapt pentru care cred cu adevărat în spusa că „numai lucrurile trecătoare
ţin de fericire”. Oare ce n-o fiind ştiind să ceară inimii acest poet şi om de excepţie?
Mult prea rar, dureros de rar, pentru doi vechi prieteni, luăm loc alături pe şaua
unei vipere şchioape pentru a părăsi împreună „epoca de piatră/ a singurătăţii”.
A pătrunde mai mult în domeniul său păgân şi grav supus unei
autoobservări panicate, ar însemna să irosesc cititorului surpriza de a vedea în
cărţile sale versuri ce i se îmbie ca în faţa unui pluton de execuţie.
Gavril CIUBAN este bărbatul tuturor anotimpurilor şi ultimul dezertor
din lagărul destinului! Mi-ar fi plăcut să copilărim împreună.
Echim VANCEA
8
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A. REPERE BIOGRAFICE
Poetul şi prozatorul Gavril Ciuban s-a născut la 10 iulie 1951,
în oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.

Familia:
Căsătorit: soţia Lidia, artist plastic. Copii: Gabriel (n. 25 dec.
1978), licenţiat în matematică (Universitatea de Vest Timişoara); OtiliaVanda (n. 24 sept. 1981), absolventă a Colegiului de Institutori – Limba
Franceză din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare şi a Şcolii de artă
dramatică Studio CENT-UN din Montréal (Canada); Radu-Anton (n.
2 ian. 1988), licenţiat în geografia turismului (Universitatea „Spiru
Haret” Bucureşti); Ovidiu-Alexandru (n. 3 aug. 1991), absolvent al
Liceului „Bogdan-Vodă” Vişeu de Sus.
Părinţi: mama, Maria, născută Bumbuc; tatăl, Gavrilă
(decedat);

Studii:
1958-1966 – Şcoala primară şi cursurile gimnaziale la Şcoala Nr. 2
Vişeu de Sus;
1966-1969 – Şcoala profesională pentru revizori CFR Buzău;
1969-1973 – Liceul Nr. 1 Caracal, jud. Olt;
2002-2006 - Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Spiru
Haret” Bucureşti;
2005-2006 - Cursuri de biblioteconomie.
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Activitate profesională:
Lucrează în mai multe locuri din ţară. Se întoarce la Vişeu de Sus pentru
a se angaja la Ocolul Silvic – Centrul de recoltare a fructelor de pădure.
După anul 2000 devine bibliotecar şi apoi responsabil al Bibliotecii Orăşeneşti Vişeu de Sus.

Activitate literară şi publicistică:
Membru (din 1974) şi preşedinte (din 2002) al Cenaclului
literar „Andrei Mureşan”.
Fondator al Cenaclului literar „Alexandru Deiac” al tinerilor
creatori (1995), la Biblioteca Orăşenească Vişeu de Sus.
Debutează cu poezie în revista Cronica din Iaşi, în 1975.
Debut editorial cu volumul de versuri Cultivatorul de pietre şi
tandra dihanie, în 1992.
Prezent în revistele literare: România literară, Luceafărul
(Bucureşti), Cronica (Iaşi), Tribuna, Echinox (Cluj-Napoca), Familia
(Oradea), Calende, Neue Literatur, Orizont (Timişoara), Limba
română (Chişinău), Archeus, Nord Literar, România km 0 (Baia Mare),
Transilvania (Sibiu), Poesis (Satu Mare), Almar (Sighetu Marmaţiei),
Astra Vişeuană, precum şi în presa maramureşeană: Pentru socialism,
Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Informaţia Zilei de Maramureş, Jurnalul de Vineri, Clipa, Nord Magazin, Jurnalul de Sighet.
Redactor al periodicului săptămânal Jurnalul de vineri (Subredacţia Vişeu de Sus).
Redactor asociat la revista Nord Literar.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Asociaţia
Scriitorilor Bucureşti (din 1998).
Poeziile i-au fost traduse în limbile italiană, franceză, germană
şi ucraineană.
10
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Premii literare, diplome:
1980 – Marele Premiu „Vasile Lucaciu” pentru Poezie la ediţia a
II-a a Festivalului Cenaclurilor Săteşti „Vasile Lucaciu”, Cicârlău;

1982 – Premiul revistei Luceafărul la Festivalul Literar „Lucian
Blaga”, Sebeş;
Documentar biobibliograﬁc aniversar
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1984 – Premiul I la Festivalul de Poezie „Nichita Stănescu”, ediţia
I, Ploieşti;
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- Marele Premiu al Festivalului „Armonii de primăvară”, ediţia
a VII-a, Vişeu de Sus;

1985 – Premiul revistei România literară la Festivalul de Poezie Sighetu Marmaţiei;
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1992 – Marele Premiu al Festivalului Naţional de Poezie de la Sighetu
Marmaţiei, pentru volumul Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie;

14
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1993 – Premiul pentru Debut – Poezie la Salonul Naţional de Carte
de la Cluj-Napoca, pentru volumul Cultivatorul de pietre şi tandra
dihanie;

1998 – Diplomă acordată în cadrul Festivalului Internaţional de
Poezie de la Sighetu Marmaţiei, la ediţia jubiliară, „pentru prestigiul
adus prin creaţia sa, Festivalului de la Sighetul Marmaţiei şi Serilor de
poezie de la Deseşti”;
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2000 – Premiul Uniunii Scriitorilor din România la Concursul Naţional
de Poezie „George Coşbuc” de la Bistriţa, secţiunea „Antologii de autor”,
pentru volumul Poeme;

2001 - Titlul de Excelenţă primit în cadrul Taberei Naţionale de
Literatură Vişeu de Sus – Poiana Novăţ, ediţia a III-a, pentru „minunata
rânduială a Taberei Naţionale de Literatură”;
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Volumul Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie a fost nominalizat
pentru „Cartea de poezie a deceniului zece” (în primele 160 de titluri din
circa 5000 publicate);
2003 - Diplomă de excelenţă acordată de Prefectura Judeţului
Maramureş „pentru întreaga activitate profesională desfăşurată în anul
2003”;
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2005 – Premiul I la Concursul Ad Visum , Vişeu de Sus „pentru
recunoaşterea calităţii excepţionale a volumului Tranşeea săpată de
păsări prezentat în concursul Ad Visum, ediţia I-a”;
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Premiul pentru Antologie la Festivalul Internaţional de Poezie
de la Sighetu Marmaţiei, ediţia a XXXII-a, pentru volumul Dimineţi în
rai;

2007 – Premiul „Ion Şiugariu” din partea Asociaţiei Scriitorilor Baia
Mare, pentru volumul Operele incomplete, la manifestarea „Cărţile
Anului 2006”;
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B. BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ A OPEREI

1. AUTOR AL VOLUMELOR:

Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie. Cluj : Dacia,
1992.

Referinţe la volum:
Cozmuţa, Augustin. Stări metaforice. Graiul Maramureşului, 4,
nr. 955-956, 25 sept. 1992, p. 4.
Basarab, Victor Marin. Voievodala distincţie a cuvintelor : Gavril
20
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Ciuban – Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie (Editura Dacia). Azi
(Bucureşti), 19 nov. 1992.
Moldovan, Ioan. Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie de Gavril
Ciuban – Ed. Dacia, Cluj, 1992. Familia (Oradea), 29 (129), nr. 1
(329), ian. 1993, p. 18.
Mureşan, Ion. Dihanie tandră, poezia…Tribuna, 5, nr. 6, 11-17 febr.
1993, p. 4.
Coşovei, Traian T. „În căutarea poemului pierdut”. Contemporanul
– ideea europeană, nr. 7 (148), 19 febr. 1993, p. 7.
Burnar, Ion. Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie, de Gavril
Ciuban. Clipa, 1, nr. 76, 20 iul. 1993, p. 4.
Noveanu, Cristina. Cartea de poezie : [recenzie]. Târgoviştea, 4,
nr. 2-3 (16-17), 1993, p. 16.
Spânu, Alexandru. Gavril Ciuban: Cultivatorul de pietre şi tandra
dihanie. Luceafărul (Bucureşti), nr. 22 (201), 2 nov. 1994, p. 4.
Grigoriu, Florin. Scriitori maramureşeni. ACcent, 1999, p. 8.

Poeme. Cluj : Editura Limes, 2000. 163 p.
Referinţe la volum:
Ghenceanu, Vasile Radu. „Poeme” de
Gavril Ciuban. Graiul Maramureşului,
12, nr. 3073, 13-14 mai 2000, p. 2.
Vlad, Mihail I.
Gavril Ciuban
– „Poeme”. Jurnal de Dâmboviţa
(Târgovişte), 1 (8), nr. 102 (1559), 7
mai 2001.
Burnar, Ion.
Literatura non sunt
turpia. Cronica maramureşeană, 1,
nr. 15, 5-11 iun. 2001, p. 14.
Documentar biobibliograﬁc aniversar

21

Gavril Ciuban - 60
Antologiile de autor între profesionalism şi diletantism (II). Pagină
coordonată de Ion Burnar. Informaţia zilei de Maramureş, 2, nr. 352,
26 nov. 2002, p. 7.

Versuri din proză. Baia Mare : Proema, 2000. 90 p.

Referinţe la volum:
Alui Gheorghe, Adrian. Am văzut în lumea mea un înger dar nu ştiu
să-l descriu. Convorbiri literare, 134, nr. 9 (57), sept. 2000, p. 43.
Lorinţiu, Cleopatra. [„... citeşte cam tot ce apare, ştie cărţi întregi...].
În: Ciuban, Gavril. Versuri din proză. Baia Mare : Proema, 2000,
cop. IV.
Ghenceanu, Vasile Radu. Gavril Ciuban – „Versuri din proză”.
Graiul Maramureşului, 13, nr. 3271, 6-7 ian. 2001, p. 3.
22

Documentar biobibliograﬁc aniversar

Gavril Ciuban - 60
Est : [poeme]. Versiune italiană de Gabriela Lungu. ClujNapoca : Editura Limes, 2002. II, 92 p. (Magister).
Referinţe la volum:
Condrat, Alina. „Versuri pe care
le-aţi scris dumneavoastră” : mărturisire a poetului Gavril Ciuban:
[lansarea volumului de versuri „Est”,
Cluj Napoca : Limes, 2002]. Glasul
Maramureşului, 6, nr. 1716, 21 nov.
2002, p. 2.
Ieri, poetul Gavril Ciuban şi-a
lansat volumul „Est”. Informaţia
zilei de Maramureş, 2, nr. 348, 21
nov. 2002, p. 16.
Tomi, Marian Nicolae. „Eu cred că
poezia şi-a schimbat mentalitatea” :
[recenzie]. Graiul Maramureşului,
14, nr. 3859, 7-8 dec. 2002, p. 3.
Coande, Nicolae. Raftul de sticlă : [recenzie]. Cuvântul Libertăţii
(Craiova), 14, nr. 4013, 4-5 ian. 2003, p. 5.
Ciascai, Grigore. Un volum de excepţie al unui poet de excepţie: O
sinteză polemică a literaturii maramureşene (18). Informaţia zilei de
Maramureş, 3, nr. 388, 14 ian. 2003, p. 7.
Talpalaru, Valentin. Gavril Ciuban, „Est”, Editura Limes, Cluj-Napoca,
2002 : [recenzie]. Cronica (Iaşi), 38, nr. 6, iun. 2003, p. 9.
Novac, Cristina. Est : [recenzie]. Steaua (Cluj-Napoca), 55, nr. 7-8,
iul.-aug. 2004, p. 98.
Stan, Constantin. Oameni din Nord (II). Ziarul Financiar, [supl.]
Ziarul de duminică, 17 mai 2005, p. 1, 3.
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Ciascai, Grigore. Ispita lecturii. Baia Mare : Proema, 2009, p. 200-201.

Tranşeea săpată de păsări : (1972-1976) : [versuri].
Baia Mare : Proema, 2004. 90 p.
Referinţe la volum:
Gavril Ciuban în tranşeea... literaturii
: viaţa cărţilor cu poezie şi proză :
[recenzie]. Pagină coordonată de Ion
Burnar. Informaţia zilei de Maramureş,
4, nr. 903, 21 sept. 2004, p. 5.
Gagniuc, Ananei.
Poezia veşnic
tânără : „Tranşeea săpată de păsări”
şi de Gavril Ciuban : [recenzie]. Glasul
Maramureşului, 8, nr. 2339, 11 dec.
2004, p. 3.
Brumaru, A.I.
Graiul înserat în
melancolie : [recenzie]. Strada (Braşov), 1, nr. 55, 5 apr. 2005, p. 7.

Dimineţi în rai : [versuri]. ClujNapoca : Grinta, 2005. 197 p.
Referinţe la volum:
Cozmuţa, Augustin. Crispări adamice.
Nord Literar, 4, nr. 4 (35), apr. 2006, p.
5.
Burnar, Ion.
Gavril Ciuban şi
dimineţile sale în rai. Informaţia zilei
de Maramureş, 10, nr. 2677, 10-11 iul.
2010, p. 7.
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Operele incomplete. Cluj-Napoca : Grinta, 2006. 464 p.

Referinţe la volum:
Apariţii editoriale la editura Grinta.
Informaţia de Cluj, 9-15 oct. 2007.

Serpentine. Cluj-Napoca : Grinta,
2007. 124 p.

Referinţe la volum:
Cojocaru, Gabriel. [Într-o formulă…]. În: Ciuban, Gavril.
Serpentine. Cluj-Napoca : Grinta, 2007, cop. IV.
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Paul Romaniuc: „Elegiile lui Zarathustra”; Gavril Ciuban: „Serpentine”
: în vitrina cu cărţi… bune. Pagină coordonată de Ion Burnar. Informaţia
zilei de Maramureş, 8, nr. 1933, 2-3 febr. 2008, p. 7.

Mâine Ithaca. Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010. 88 p.

Referinţe la volum:
Vădan, Ion. [Gavril Ciuban îşi construieşte universal liric…]. În: Ciuban,
Gavril. Mâine Ithaca. Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010, cop. IV.
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2. VOLUME ÎN COLABORARE:

Fântâna cu ghinturi / Gavril Ciuban & Tinerii. Sighet : Editura
Jurnalul de Sighet, 1996. 72 p. (Cu Alexandru Deiac şi Gabriel Ciuban jr.).
Referinţe la volum:
Moldovan, Ioan. Gavril Ciuban
& Tinerii. Unu (Oradea), 8, nr. 1
(83), ian. 1997, p. 17.
Burnar, Ion.
Fîntîna cu
ghinturi : [recenzie]. Glasul
Maramureşului, 1, nr. 72, 18 iun.
1997, [Supl.] Glasul literar şi
artistic, nr. 9, p. [I].
Vancea, Echim. „Fântâna cu
ghinturi” de Gavril Ciuban,
Editura „Jurnalul de Sighet”,
Sighetu Marmaţiei, 1996.
Jurnalul de Sighet, nr. 234, 2531 aug. 1997, p. 1.
Delapogor, L.V.
Adnotări
fulgurante. Dacia literară, 8,
nr. 27, dec. 1997, p. 61.
Roşiianu, Ioan Romeo. Gavril Ciuban & Tinerii – „Fîntîna cu
ghinturi”, Ed. Jurnalul de Sighet, 1996. Glasul Maramureşului, 2, nr.
269, 28 febr. 1998, p. 2.
Ghenceanu, Vasile Radu. Gavril Ciuban – un poet mereu surprinzător :
(comentarii la cartea „Fîntîna cu ghinturi”). Graiul Maramureşului, 10,
nr. 2520, 25-26 iul. 1998, p. 3.
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Morar, Vasile. „La noi în poezie mîna de lucru este ieftină”. Glasul
Maramureşului, 3, nr. 800, 20 nov. 1999, p. 2.
Ghenceanu, V.R. Dreptul la singurătate : (Scriitor la ziar) : comentarii,
cronici, interviuri, note. Baia Mare : Proema, 2001, p. 62-65.
Petrovan, Lupu. „Fântâna cu ghinturi” de Gavril Ciuban : Scurtă
prezentare. În: Cenaclul literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu
de sus : patruzeci de ani de existenţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2008,
p. 53-55.

Vasile Latiş şi Gavril Ciuban în Viaţa de Aer / Vasile
Latiş, Gavril Ciuban. Cluj-Napoca : Grinta, 2009. 179 p.: anexe. (Cu
Vasile Latiş).
Referinţe la volum:
Horvat, Săluc.
Epistolarul lui
Vasile Latiş : [recenzie la vol. Vasile
Latiş şi Gavril Ciuban în Viaţa de
aer. Cluj-Napoca : Grinta, 2009].
Nord Literar, 8, nr. 4 (83), apr. 2010,
p. 4.
Paşca, Marius. Scriitorul Gavril
Ciuban a lansat volumul „Viaţa de
aer”. Informaţia zilei de Maramureş,
10, nr. 2626, 11 mai 2010, p. 9.
Goja, Anca. Dialog de înţelepciune
în cartea „Viaţa de aer”. Graiul
Maramureşului, 22, nr. 6127, 12 mai
2010, p. 4.
Petruţ, Anton. „Viaţa de aer” a fost lansată de două ori : la Târgu
Lăpuş. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6138, 26 mai 2010, p. 2.
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Vasileanu, Marius. Prietenia poeţilor – mântuirea vieţii de aer.
Ziarul Financiar, [supl.] Ziarul de duminică, 9 sept. 2010.

Strătinerii / Gavril Ciuban & Otilia Vanda Ciuban. Cluj-Napoca
: Dacia XXI, 2010. 89 p. (Colecţia Scriitori la ei acasă ; 87) (Cu Otilia
Vanda Ciuban).

3. ALTE RESPONSABILITĂŢI:
Volume îngrijite, prefaţate, postfaţate:
Rînduri şi umbre / Anca-Maria Sasu ; Prefaţă de Gavril Ciuban. Baia
Mare : Scriptorium, 2001.
Cartea Ancuţei / Anca-Maria Sasu ; Prefaţă de Gavril Ciuban: În loc
de prefaţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2006.
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Cenaclul literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu de sus : patruzeci
de ani de existenţă / Ediţie îngrijită de Gavril Ciuban şi Lupu Petrovan
[Postfaţă: Gavril Ciuban]. Cluj-Napoca : Grinta, 2008.
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4. SCRIERI ÎN VOLUME:
1975
De dragoste : [versuri]. În: Nord’75 : Pagini maramureşene. Baia
Mare, 1975, p. 46.
Dor de Mayerling : [versuri]. În: Nord’75 : Pagini maramureşene.
Baia Mare, 1975, p. 47.
Să mai întîrziem... : [versuri]. În: Nord’75 : Pagini maramureşene.
Baia Mare : 1975, p. 48.
1980
Ereditate : [versuri]. În: „Andrei Mureşanu” : Măiastra Maramureş.
[Baia Mare], 1980, p. [7].
1982
Dialoguri imperfecte ; Pentru patrie ; Cîntec pentru domnişoara
L ; Elegie ; Biografia unui străin ; Improvizaţie ; Postpeisaj ; Şi
prietenii-s mai rari... ; Pierderea identităţii : [versuri]. În: Caietele
Măiastra : poezie, proză, critică literară, eseuri. Baia Mare, 1982,
p. 38-44.
1998
Poem : În memoria lui Alexandru Deac. În: Un sfert de veac de
poezie : Sighetu Marmaţiei : Antologie de Vasile Muste. Bucureşti :
Editura Fundaţiei „Luceafărul”, 1998, p. 64.
Restrişte. În: Un sfert de veac de poezie : Sighetu Marmaţiei :
Antologie de Vasile Muste. Bucureşti : Editura Fundaţiei „Luceafărul”,
1998, p. 65-68.
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1999
[Versuri]. În: Undă verde : antologie alcătuită de Ion Machidon şi
Marcel Crihană. Bucureşti : Amurg sentimental, 1999.
2001
Motto:. În: Mihali, Nicoară. Între râuri. Baia Mare : Editura
Fundaţiei Culturale „Zestrea”, 2001, p. [4].
2002
Dragului de Laurenţiu. În: Pârja, Gheorghe ; Vancea, Echim ; Petreuş,
Ioana. Portret de grup cu Laurenţiu Ulici. Cluj-Napoca : Dacia,
2002, p. 358.
2003
Autoportret ; *** : [versuri]. În: Nistor, Eugeniu ; Boldea, Iulian.
Antologia poeţilor ardeleni contemporani. Târgu-Mureş : Editura
Ardealul, 2003, p. 81-82.
Lui Mihai Eminescu ; Din dragoste : Lidiei ; Poezie săracă ; Metafizică : [versuri]. În: Vancea, Echim ; Pârja, Gheorghe. Umbra
noastră cuvântul : Serile de poezie „Nichita Stănescu” Deseşti 19792003. Sighetu Marmaţiei : Editura Echim, 2003, p. 43-48.
2004
[Versuri]. În: Surâsul crizantemei : Antologie a haiku-ului românesc
/ îngrijită de Ioan Găbudean. Târgu Mureş : Ardealul, 2004, p. 171.
2005
[Haiku] : [versuri]. În: Primele viziuni. Vol. 1: antologie a secţiunii
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haiku a Concursului Ad Visum 2005 organizat la Vişeu de Sus –
Maramureş. Cluj-Napoca : Grinta, 2005, p. 19.
2008
Autoportret ; Biografia unui străin ; Cântec pentru domnişoara L.;
*** ; *** ; Singurătate în absolut ; Autoportret ; După dispariţia
poeziei ; Metafizică ; Poezie de consum : [versuri]. În: Cenaclul
literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu de sus : patruzeci de ani
de existenţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2008, p. 59-67.
Portretul unui înger : prefaţă la volumul „Rânduri şi umbre”. În:
Cenaclul literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu de sus : patruzeci
de ani de existenţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2008, p. 181-182.
2010
După douăzeci de ani : [versuri]. În: Vădan, Ion. Trepte de marmură:
Scriitorii la ei acasă : antologie de poezie. Vol. 1. Cluj-Napoca :
Dacia XXI, 2010, p. 97-99.
Poem ; Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie ; Cândva, cu Dorel
Cherecheş, în munţi ; *** ; Cântec pentru domnişoara L. : [versuri].
În: O antologie a poeziei maramureşene : De la poezia populară la
poezia contemporană (2009) / realizată de Nicolae Păuna – Scheianu.
Baia Mare : Editura Ethnologică, 2010, p. 257-259.
2011
Cuvinte de recunoştinţă. În: Teodor Ardelean – 60 : „Sunt ani la
mijloc şi-ncă mulţi vor trece” / Volum omagial coordonat de Adrian
Pop şi Angela-Monica Jucan. Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre
Dulfu”, 2011, p. 19-20.
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5. SCRIERI ÎN PERIODICE:
Poezii:
1976
Poem. Transilvania, 5, nr. 11, nov. 1976, p. 35.
1980
Visul unei nopţi de iarnă : [versuri]. Calendarul Maramureşului,
1980, p. 97.
1983
Numai prietenii ; Cum locuită e inima : [versuri]. Pentru socialism,
34, nr. 8533, 9 apr. 1983, p. 3.
[Versuri] : Cîntarea României. Tribuna, 27, nr. 52, 29 dec. 1983,
p. 1, 8.
1985
Lacrima : din creaţiile membrilor cenaclului „Andrei Mureşanu”.
Pentru socialism, 36, nr. 9163, 20 apr. 1985, p. 3.
[Versuri]. Tribuna, 29, nr. 32, 8 aug. 1985, p. 8.
Restrişte ; Umbra peisajului din afara vorbii ; Cîtă depărtare de
codru : [versuri]. România literară, 18, nr. 44, 31 oct. 1985, p. 15.
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1986
Sunetul razei : [versuri]. Pentru socialism, 37, nr. 9602, 20 sept. 1986,
p. 3.
1987
Autoportret ; Domnitori pe o enigmă transparentă : [versuri]. Tribuna,
31, nr. 23, 4 iun. 1987, p. 5.
1988
Mătăsoase privelişti : [versuri]. Pentru socialism, 39, nr. 10077, 2 apr.
1988, p. 3.
1989
Betrachtungen zu einer Landschaft im Rücken der Front ;
Selbstbildnis = [Contemplaţie asupra unui amurg-Camarad neîntors de
pe front ; Autoportret]. Neue Literatur, 40, Heft 8, aug. 1989, p. 7-8.
1990
Mîngîind pe creştet un consătean al mileniului trei ; Melancolii
fracturate : [versuri]. Graiul Maramureşului, 2, nr. 200-201, 17 aug.
1990, p. 4.
Dialog despre păşune într-o poiană minunată ; Ghetouri în aer
liber : [versuri]. Graiul de Duminică : ediţie specială a ziarului Graiul
Maramureşului, 1, nr. 17, 19 aug. 1990, p. 3.
Dialog despre păşune într-o poiană minată ; Ghetouri în aer liber;
Dialog cu un cerşetor la un capăt de pod : [versuri]. Tribuna, 2,
nr. 39 (1761), 27 sept. 1990, p. 6.
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1991
Lidiei ; Cultivatorul de pietre ; Singurătate : [versuri]. Familia, 27,
nr. 12, dec. 1991, p. 18.
1992
Contemplaţie asupra ideii de poem ; Improvizaţie : [versuri]. Azi
(Bucureşti), 17 nov. 1992.
1995
La noi în poezie mîna de lucru este ieftină : [versuri]. Clipa, 2, nr. 10
(128), 17 ian. 1995, p. 3.
Poeme. Nord Magazin, nr. 10, 8-14 mai 1995, p. 13.
După douăzeci de ani : [versuri]. Luceafărul, nr. 38 (247), 1 nov.
1995, p. 14.
1996
Din paradisul comunist : fragmente din volumul „Plutonul de
execuţie” dedicat lui Alexandru Deiac. Jurnalul de Sighet, nr. 153,
22-28 ian. 1996, p. 7.
Plutonul de execuţie : [versuri]. Archeus, 2, nr. 4-6, apr.-iun. 1996,
p. 4.
1997
Ia cartea „Odihnă rostitoare” : lui Vasile Latiş : [versuri]. Jurnalul
de Sighet, nr. 218, 5-11 mai 1997.
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1998
În memoria tatălui meu : [versuri]. Jurnalul de Sighet, nr. 299,
30 nov.-6 dec. 1998.
1999
Poem : În memoria lui Alexandru Deac. Glasul Maramureşului, 3,
nr. 758, 2 oct. 1999, p. 2.
Iarnă la Cufoaia : (Lui Vasile Latiş) ; Remember : (doamnei mele
Lidia Ciubana) ; Ascultă cum trec : (omagiu lui Radu Anton). Graiul
Maramureşului, 11, nr. 2911, 30-31 oct. 1999, p. 3.
Iarnă la Cufoaia ; 1999 : [poeme]. România km 0, 1, nr. 1, dec. 1999,
p. 42.
2000
Pînă Soarele... ; Cu noaptea... ; Cu sufletul meu : [versuri]. Graiul
Maramureşului, 12, nr. 3073, 13-14 mai 2000, p. 3.
Iarnă la Cufoaia (lui Vasile Latiş) ; Remember ; Cuiele au prins
radăcini : [versuri]. Archeus, 4, nr. 1-2 (24-25), iun. 2000, p. 37-41.
2001
Istoria altui haiku : [poem]. Opinia, 5, nr. 1049, 2-3 iun. 2001, p. 12.
Istoria unei fotografii ; Istoria unei alienări la domiciliu ; Istoria
unui text apocrif... : [versuri]. Familia (Oradea), 37, nr. 6, iun. 2001,
p. 93-96.
Istoria unei alienări la domiciliu : [versuri]. Glasul Maramureşului,
5, nr. 1296, 7 iul. 2001, p. 2.
„Se revarsă zorii” (poetului Marin Slujeru) ; Dinţii de lapte ai
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pastelului ; Flăcări torenţiale întunericu’l stîng (Lidiei) ; Fragmente
dintr-o Ţară visată (mamei) : poeme. Graiul Maramureşului, 13,
nr. 3431, 14-15 iul. 2001, p. 3.
Istoria unei fotografii ; Istoria poemului pierdut ; Cuvântul istorie
Istoria unui text apocrif ; Planeta din Haiku : [versuri]. Opinia, 5,
nr. 1090, 21 iul. 2001, p. 12.
Cinci poeme de Gavril Ciuban : Istoria unei fotografii ; Istoria
poemului pierdut ; Cuvîntul istoric ; Istoria unui text apocrif ;
Planeta din haiku. Opinia, 5, nr. 1090, 21-22 iul. 2001, p. 12.
Cuvîntul istorie ; Istoria poemului pierdut ; Istoria altui haiku :
[versuri]. Glasul Maramureşului, 5, nr. 1326, 11 aug. 2001, p. 2.
Crochiu ; Tablou fără îngeri dintr-o pictură naivă : [versuri]. Archeus,
5, nr. 3 (28), dec. 2001, p. 72.
2002
Istoria unei fotografii : [versuri]. Glasul Maramureşului, 6, nr. 1494,
2 mart. 2002, p. 2.
Contemplaţie asupra ideii de poem : [poem]. Informaţia zilei de
Maramureş, 2, nr. 222, 27 iun. 2002, p. 10.
Peisaj alpin ; **** : [poeme]. Informaţia zilei de Maramureş, 2,
nr. 228, 4 iul. 2002, p. 7.
Cuvîntul istorie : [versuri]. Familia, 38 (138), nr. 11-12 (445-446),
nov.-dec. 2002, p. 103-106.
2003
Poeme de Gavril Ciuban : Meta-fizică. Poezie săracă.
Maramureşului, 15, nr. 3877, 4-5 ian. 2003, p. 3.

Graiul

Lui Mihai Eminescu : [versuri]. Informaţia zilei de Maramureş, 3,
nr. 418, 18 febr. 2003, p. 7.
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Poezie de consum : [Versuri]. Jurnalul de vineri, 2, nr. 26, 16-22 mai
2003, p. 7.
Meta-fizică ; Lui Eminescu ; Poezie de consum : [versuri]. Cronica
(Iaşi), 38, nr. 7, iul. 2003, p. 15.
Poezie de consum : [Versuri]. Graiul Maramureşului, 15, nr. 4066,
16-17 aug. 2003, p. 3.
2004
În liniştea veciei ; Poezie ; Stampă : [versuri]. Graiul Maramureşului,
16, nr. 4228, 28-29 febr. 2004, p. 3.
Cîntec pentru domnişoara L : [versuri]. Memoria ethnologica, 4,
nr. 10, ian.-iun. 2004, p. 1134.
Stampă ; În liniştea veciei ; Poezie : [versuri]. Familia, 40, nr. 6, iun.
2004, p. 66-68.
Istoria unui text apocrif : [versuri].
nr. 2231, 7 aug. 2004, p. 3.

Glasul Maramureşului, 8,

Tinerilor din acel Decembrie irepetabil : [versuri]. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4481, 22 dec. 2004, p. 3.
Strettamente confidenziale (A Radu Săplăcan - in memoriam) :
[versuri]. Archeus, 8, nr. 1 (30), dec. 2004, p. 82.
2005
Prezent în amintirile mele. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4493,
8-9 ian. 2005, p. 8.
Iluminări : Tînărului poet Vasile Dragoş : [versuri]. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4505, 22-23 ian. 2005, p. 5.
Lui Jan (Wales) : [poezie]. Jurnalul de vineri, 4, nr. 117, 11-17 mart.
2005, p. 13.
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Poetului Marin Slujeru : [versuri]. Jurnalul de vineri, 4, nr. 123, 2229 apr. 2005, p. 9.
Călătorie. Jurnalul de vineri, 4, nr. 126, 13-19 mai 2005, p. 14.
[Mai bine m-aş fi născut] : [poezie]. Informaţia zilei de Maramureş,
5, nr. 1144, 5 iul. 2005, p. 6.
La cules de frăguţe. Jurnalul de vineri, 4, nr. 136, 22-28 iul. 2005,
p. 9.
Paznic de noapte : [din volumul „Dimineţi în rai”] : [versuri]. Jurnalul
de vineri, 4, nr. 148, 14-20 oct. 2005, p. 9.
Cîntec pentru Domnişoara L ; Paznic de noapte ; Stampă : [versuri].
Glasul Maramureşului, 9, nr. 2626, 19 nov. 2005, p. 4.
Peisaj în flăcări ; Călătorie : [versuri]. Glasul Maramureşului, 9,
nr. 2632, 26 nov. 2005, p. 4.
2006
De dragoste ; Transhumanţă : [versuri]. Informaţia zilei de Maramureş,
6, nr. 1456, 11 iul. 2006, p. 5.
Iluminări. Transilvania (Sibiu), 35, serie nouă, nr. 8-9, [aug.-sept.]
2006, p. 103.
2007
Cîndva cu Dorel Cherecheş - în munţi ; Fragmente dintr-o ţară
visată (Mamei) : [versuri]. Informaţia zilei de Maramureş, 7, nr. 1717,
22 mai 2007, p. 5.
Poezia scăpată din lanţuri ; Povîrnişuri ; Răspîntii ; Niciodată
toamna... ; Din pastel : [versuri]. Nord Literar, 5, nr. 9 (52), sept.
2007, p. 11.
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2008
V Tişi vicinnosti ; Dolia ; Poeziia ; Liubovna : [versuri] / Gavril Ciuban;
Z rumuns’koi pereklav Iurii Pavliş. Marmaţia literară, [1, nr. 1], oct.
2008, p. 51-52.
2009
De dragoste ; Alaiuri ; Încotro? : [versuri]. Informaţia zilei de
Maramureş, 9, nr. 2231, 24-25 ian. 2009, p. 7.
Cântec pentru domnişoara L. Calendarul Maramureşului, serie nouă,
4, nr. 7-9, ian.-oct. 2008, p. 576.
Ariniş : lui Mihai Olos : [versuri]. Nord Literar, 7, nr. 4 (71), apr.
2009, p. 10.
Es Geht um Liebe ; Poesie = [Când vine vorba de iubire ; Poesie].
Literatur und Kritik (Salzburg, Elveţia), nr. 435-436, iul. 2009, p. 45-46.
Pînă să ajungă domnul K ; Încotro? ; Alaiuri ; De dragoste ; Zădărnicii
; Răspîntii ; Peisaj cu struguri noaptea ; Viaţa de aer : [versuri]. Nord
Literar, 7, nr. 7-8 (74-75), iul.-aug. 2009, p. 7.
Paznic de noapte. Informaţia zilei de Maramureş, 9, nr. 2468, 31 oct.1 nov. 2009, p. 7.
2010
Mă întorc cătă casă... ; Ariniş : lui Mihai Olos. Informaţia zilei de
Maramureş, 10, nr. 2565, 26 febr. 2010, p. 9.
Contemplaţie doină : [versuri]. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6090,
27 mart. 2010, p. 6.
Autoportret : [versuri]. Graiul Maramureşului, 22, nr. 6159, 19 iun.
2010, p. 6.
Poemul de duminică : Pe veci. Ziarul Financiar, [supl.] Ziarul de
duminică, 12 aug. 2010.
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Acolo : in memoriam Ion Burnar : [versuri]. Informaţia zilei de
Maramureş, 10, nr. 2779, 6-7 nov. 2010, p. 7.
Către casa, care?, fără bilet de călătorie : [versuri]. Nord Literar, 8,
nr. 11-12 (90-91), nov.-dec. 2010, p. 7.
Cuvîntul - îndurare n-are : [versuri]. Nord Literar, 8, nr. 11-12 (90-91),
nov.-dec. 2010, p. 7.
Hamuri : [versuri]. Nord Literar, 8, nr. 11-12 (90-91), nov.-dec. 2010,
p. 7.
Iar Meka începe şi dînsa s-o ieie la fugă : [versuri]. Nord Literar, 8,
nr. 11-12 (90-91), nov.-dec. 2010, p. 7.
Pe veci : [versuri]. Nord Literar, 8, nr. 11-12 (90-91), nov.-dec. 2010,
p. 7.
2011
Acolo : in memoriam Ion Burnar. Izvoare codrene, nr. 4, ian. 2011,
p. 63.

Proză:
1995
Inocenţii : Cap. 1. Almar (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 2, ian. 1995, p. 6.
1998
Vagonete cu morcovi : [proză]. Luceafărul, nr. 18, 13 mai 1998,
p. 10.
La ieşirea din codru : [Din volumul de proză Inocenţii]. Archeus, 2,
nr. 2 (19), oct. 1998, p. 20-22.
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1999
Maşina de devorat texte – la minut : (proză satirică şi cu adresă).
Graiul Maramureşului, 11, nr. 2821, 18 iul. 1999, p. 3; România km 0,
1, nr. 1, dec. 1999, p. 41.
Casa cu ferestre topite : [proză]. România km 0, 1, nr. 1, dec. 1999,
p. 2.
2000
Casa cu ferestre topite : fragment. Limba Română (Chişinău), 10,
nr. 3-5 (57-59), mart.-mai 2000, p. 159-160.
Personaje anterioare : [proză]. România km 0, 2, nr. 1-2 (3), ian.-aug.
2000, p. 96-100.
2005
Poftiţi la proză scurtă! Jurnalul de vineri, 4, nr. 144, 16-22 sept. 2005,
p. 9, 13.

Studii, eseuri, articole:
1997
Dar ce este o siluetă de frig? Astra Vişeuană, 2, nr. 2 (4), febr. 1997,
p. 4.
Timp şi spaţiu. Astra Vişeuană, 2, nr. 4 (6), apr. 1997, p. 4.
1998
În aşteptarea unei cărţi : [Marin Slujeru - 44]. Graiul Maramureşului, 10,
nr. 2483, 12 iun. 1998, p. 2.
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La o expoziţie – Ioan Mihali. Graiul Maramureşului, 11, nr. 2929,
20-21 nov. 1999, p. 3.
Maşina de devorat texte – la minut. România km 0, 1, nr. 1, dec.
1999, p. 41.
2000
Cuvînt de admiraţie. Graiul Maramureşului, 12, nr. 3021, 11-12 mart.
2000, p. 3.
Dragului de Laurenţiu. Graiul Maramureşului, 12, nr. 3243, 28 nov.
2000, p. 2.
2001
Provincia literaturii – Literatura provinciei [IV]. Graiul Maramureşului, 13, nr. 3509, 13-14 oct. 2001, p. 3.
Gavril Ciuban despre Alexandru Pintescu. Archeus, 5, nr. 3 (28),
dec. 2001, p. 92.
Gavril Ciuban despre Călin Vlasie. Archeus, 5, nr. 3 (28), dec. 2001,
p. 92.
2002
O evocare – Ion Iuga. Graiul Maramureşului, 14, nr. 3605, 9-10 febr.
2002, p. 3.
2003
Faţa nevăzută a pădurii. Jurnalul de vineri, 2, nr. 12, 31 ian.-6 febr.
2003, p. 10.
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Escaladând culmile Haiku-ului. Jurnalul de vineri, 2, nr. 29, 6-12 iun.
2003, p. 7.
Ion Coman – in memoriam. Graiul Maramureşului, 15, nr. 4143,
14 nov. 2003, p. 2.
2004
O scrisoare de la Gavril Ciuban. Informaţia zilei de Maramureş, 4,
nr. 825, 22 iun. 2004, p. 5.
Remember : Radu Săplăcan. Archeus, 8, nr. 1 (30), dec. 2004,
p. 37-38.
2005
Prezent în amintirile mele : [Vasile Dragoş]. Graiul Maramureşului,
17, nr. 4493, 8-9 ian. 2005, p. 8.
Aurel Pop – la 75 de ani. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4521, 10 febr.
2005, p. 10.
Mai multe amintiri cu Ioan Flora.
nr. 4529, 19-20 febr. 2005, p. 5.

Graiul Maramureşului, 17,

Din grota ecranului, cu ruşinea la vedere. Jurnalul de vineri, 4,
nr. 116, 4-10 mart. 2005, p. 13.
Cu poezia lui Vasile Latiş nu te urăşti. Jurnalul de vineri, 4, nr. 118,
18-24 mart. 2005, p. 9.
Republică măreaţă vatră. Jurnalul de vineri, 4, nr. 118, 18-24 mart.
2005, p. 13.
Cu poezia lui Vasile Latiş nu te urăşti (II). Jurnalul de vineri, 4,
nr. 119, 25-31 mart. 2005, p. 9.
Filozofie cu notă de plată în chirilice. Jurnalul de vineri, 4, nr. 119,
25-31 mart. 2005, p. 13.
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Remember – Radu Săplăcan. Jurnalul de vineri, 4, nr. 120, 1-7 apr.
2005, p. 9.
Vasile Latiş este un poet care nu va avea prea curând epigoni.
Jurnalul de vineri, 4, nr. 120, 1-7 apr. 2005, p. 13.
Aşteptându-l pe Godot am văzut români fericiţi. Jurnalul de vineri, 4,
nr. 121, 8-14 apr. 2005, p. 13.
Mă întorc cătă casă... Jurnalul de vineri, 4, nr. 122, 15-21 apr. 2005,
p. 13.
Puţină istorie la căderea în caricatură. Jurnalul de vineri, 4, nr. 124,
29 apr.-5 mai 2005, p. 13.
Foaie verde ca aluna aş muri dar nu acuma. Jurnalul de vineri, 4,
nr. 125, 6-12 mai 2005, p. 13.
Călătoriile lui Guliver în ţara sa de baştină : Doamnei Manuela
Rodica Loder. Jurnalul de vineri, 4, nr. 126, 13-19 mai 2005, p. 14.
O paranteză (I). Jurnalul de vineri, 4, nr. 127, 20-26 mai 2005, p. 14.
O paranteză (II). Jurnalul de vineri, 4, nr. 128, 27 mai-2 iun. 2005,
p. 14.
Poetului Nicolae Iuga nu i s-au plătit la timp drepturile de autor.
Jurnalul de vineri, 4, nr, 129, 3-9 iun. 2005, p. 9.
„Las numele meu în mîinile voastre” : o evocare. Glasul Maramureşului, 9, nr. 2482, 4 iun. 2005, p. 7.
Cine moare de inimă la un meci de fotbal nu merită să moară de
altceva (I). Jurnalul de vineri, 4, nr. 130, 10-16 iun. 2005, p. 9.
Cine moare de inimă la un meci de fotbal nu merită să moară de
altceva (II). Jurnalul de vineri, 4, nr. 131, 17-23 iun. 2005, p. 9.
În linie dreaptă. Jurnalul de vineri, 4, nr. 132, 24-30 iun. 2005, p. 9.
De-ar fi mândra-n deal la cruce Lăncrănjan la oi m-aş duce. Jurnalul
de vineri, 4, nr. 133, 1-7 iul. 2005, p. 9.
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O lume de adunat, nu de risipit! Jurnalul de vineri, 4, nr. 136, 22-28
iul. 2005, p. 9.
Din prima scrisoare arsă care poate fi citită în cenuşă. Jurnalul de
vineri, 4, nr. 138, 5-11 aug. 2005, p. 9.
A doua scrisoare arsă care poate fi citită în cenuşă. Jurnalul de vineri,
4, nr. 139, 12-18 aug. 2005, p. 9.
„Las urmaşilor mei, de cumva vor mai exista în literatură” (Eugenio
Montale). Jurnalul de vineri, 4, nr. 140, 19-25 aug. 2005, p. 9.
La despărţirea de Radu Anton Roman. Jurnalul de vineri, 4, nr. 142,
2-8 sept. 2005, p. 9.
Cat on Hot Tin Roof. Jurnalul de vineri, 4, nr. 143, 9-15 sept. 2005,
p. 9.
Portretul unui miciman. Jurnalul de vineri, 4, nr. 146, 30 sept.-6 oct.
2005, p. 9.
„Mai hai de mă alintă cu mâna ta cea mică”. Jurnalul de vineri, 4,
nr. 147, 7-13 oct. 2005, p. 13.
O, tempora...(I). Jurnalul de vineri, 4, nr. 149, 21-27 oct. 2005, p. 9.
O, tempora...(II). Jurnalul de vineri, 4, nr. 150, 28 oct.-3 nov. 2005,
p. 11.
Un labirint şi două biblioteci. Jurnalul de vineri, 4, nr. 151, 4-10 nov.
2005, p. 11.
„Braţele de aer ale clipei duse” (N. Labiş). Jurnalul de vineri, 4,
nr. 152, 11-17 nov. 2005, p. 11.
Ne-am suit în dealul Clujului : (după un vechi cântec). Jurnalul de
vineri, 4, nr. 153, 18-24 nov. 2005, p. 11.
Un om legat de Maramureş. Jurnalul de vineri, 4, nr. 154, 25 nov.-1
dec. 2005, p. 11.
O întâmplare norocoasă. Jurnalul de vineri, 4, nr. 157, 16-22 dec.
2005, p. 10.
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2006
Televiziunea dansurilor macabre. Jurnalul de vineri, 5, nr. 160, 20-26
ian. 2006, p. 18.
Ioan Voicu. Jurnalul de vineri, 5, nr. 162, 3-9 febr. 2006, p. 18.
„Trageţi un scaun la marginea prăpastiei, ca să-ţi spun o poveste”
(Scott Fitzgerald). Jurnalul de vineri, 5, nr. 163, 10-16 febr. 2006,
p. 14.
Un monument viu. Jurnalul de vineri, 5, nr. 168, 17-23 mart. 2006,
p. 18.
Jurnalul prozatorului Lazăr Năsui. Jurnalul de vineri, 5, nr. 177,
19-25 mai 2006, p. 14.
Halal profesionist! Jurnalul de vineri, 5, nr. 178, 26 mai-1 iun. 2006,
p. 13.
Ioana Ileana Şteţcu. Jurnalul de vineri, 5, nr. 184, 7-13 iul. 2006,
p. 10.
2010
Ion Burnar va rămâne un model pentru cei care l-au cunoscut.
Informaţia zilei de Maramureş, 10, nr. 2779, 6-7 nov. 2010, p. 7.

Recenzii:
Cu a doua sa carte, Lucian Perţa a mai făcut un pas în literatură
: [Perţa, Lucian. Rondeluri Implementate. Cluj-Napoca : Editura
Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, 1999]. Graiul
Maramureşului, 12, nr. 2967, 8-9 ian. 2000, p. 3.
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„Factorul Şarpe” de Radu Săplăcan : [Săplăcan, Radu. Factorul
Şarpe. Botoşani : Axa, 2000]. Graiul Maramureşului, 13, nr. 3301,
10-11 febr. 2001, p. 3.
Tenacitate în lirism : [Tomi, Marian Nicolae. Clipele, cuvintele…
Sighetu Marmaţiei : Editura Echim, 2001]. Noul Millenium, 2,
nr. 1(9), febr. 2002, p. 23.
Aprecieri subiective : [Martişcă, Ramona Cristina ; Ciolpan, Gina
Alina. Cuvinte nestăpânite. Sighetu Marmaţiei : Editura Echim,
2003]. Graiul Maramureşului, 16, nr. 4252, 27-28 mart. 2004, p. 5.
Suplicii cotidiene : [Tomi, Marian Nicolae. Despre supliciile perfecte.
Cluj Napoca : Grinta, 2003]. Poesis, 15, nr. 4-6, apr.-mai 2004, p. 39.
Cercul şi Copacul : [Iuga, Nicolae. Cercul şi copacul : repere pentru
o monografie a esotericului. Bucureşti : Marea Lojă Naţională a
României, 2005]. Jurnalul de vineri, 4, nr. 134, 8-14 iul. 2005, p. 9.
O carte de citit (I) : [Tomi, Marian Nicolae. Mereu se întîmplă ceva
pe drumul spre rai. Cluj-Napoca : Grinta, 2004]. Jurnalul de vineri, 4,
nr. 135, 15-21 iul. 2005, p. 9.
O insulă de corali izvorâtă-ntr-un gol alpin : [Latiş, Vasile. Urme de
paşi pe zăpadă. Baia Mare : Editura Mănăstirii Rohia, 2005]. Jurnalul
de vineri, 4, nr. 145, 23-29 sept. 2005, p. 9.
Lupu Petrovan, „Noncopilărie şi maturitate postmortem” (I):
[Petrovan, Lupu. Noncopilărie şi maturitate postmortem : (o zonă, o
perioadă, un destin). Vol. 1-2. Cluj-Napoca : Editura Grinta, 20072008]. Informaţia zilei de Maramureş, 9, nr. 2259, 26 febr. 2009, p. 4.
Lupu Petrovan, „Noncopilărie şi maturitate postmortem” (II) : puncte
de vedere : [Petrovan, Lupu. Noncopilărie şi maturitate postmortem :
(o zonă, o perioadă, un destin). Vol. 1-2. Cluj-Napoca : Editura Grinta,
2007-2008]. Informaţia zilei de Maramureş, 9, nr. 2273, 14-15 mart.
2009, p. 7.
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VERSURI INEDITE
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C. REFERINŢE CRITICE DESPRE OPERĂ ŞI AUTOR.
MENŢIUNI. CONSEMNĂRI
(în ordine alfabetică)

În volume:
Ar mai fi : (în loc de postfaţă). În: Ciuban, Gavril. Mâine Ithaca.
Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010, p. 86-88.
Augustin Cozmuţa : Caiet biobibliografic aniversar. Baia Mare :
Cromatica, 2009, p. 122, 132, 152.
Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina. Dorel
Cherecheş : Caiet biobibliografic aniversar. Baia Mare, 2006, p. 27,
38-39.
Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina. Ion Burnar:
Caiet biobibliografic aniversar. Baia Mare, 2008, p. 12, 19, 35, 36, 44,
58, 59, 62, 63, 65.
Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina. Vasile Morar:
Caiet biobibliografic aniversar. Baia Mare, 2009, p. 49.
Ciascai, Grigore. Ispita lecturii. Baia Mare : Proema, 2009, p. 200-201.
Cozmuţa, Augustin. Punct critic : comentarii literare. Cluj-Napoca :
Risoprint, 2004, p. 51-53.
Flora, Ioan. Cuvânt înainte ; Presentazione. În: Ciuban, Gavril. Est.
Cluj-Napoca : Editura Limes, 2002, p. I-II.
Gavril Ciuban. În: Caietele Măiastra. Baia Mare, 1982, p. 38.
Gavril Ciuban. În: O antologie a poeziei maramureşene : De la
poezia populară la poezia contemporană (2009) / realizată de
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Nicolae Păuna – Scheianu. Baia Mare : Editura Ethnologică, 2010,
p. 6, 7, 257.
Gavril Ciuban. În: Un sfert de veac de poezie : Sighetu Marmaţiei :
Antologie de Vasile Muste. Bucureşti : Editura Fundaţiei „Luceafărul”,
1998, p. 63.
[Gavril Ciuban]. În: Undă verde : antologie alcătuită de Ion Machidon
şi Marcel Crihană. Bucureşti : Amurg sentimental, 1999.
Gârbe, Maria. Cenaclul şi Festivalul „Vasile Lucaciu” din Cicârlău:
bibliografie şi comentarii. Baia Mare : Eurotip, 2008, p. 16, 39, 50, 76,
84, 95-96, 112, 126, 136, 148, 152, 157.
Gârbe, Maria. Publicaţii seriale maramureşene postdecembriste :
(23 dec. 1989-23 dec. 2004) : Catalog. Baia Mare : Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”, 2005, p. 62.
Ghenceanu, V.R. Dreptul la singurătate : (Scriitor la ziar) : comentarii,
cronici, interviuri, note. Baia Mare : Proema, 2001, p. 62-65.
Grigor, Ana. Marian Nicolae Tomi : Caiet biobibliografic aniversar.
Baia Mare, 2010, p. 12, 19, 23, 24, 26, 35.
Grigor, Ana ; Brezovszki, Ana-Maria ; Pop, Liana. Săluc Horvat :
Caiet biobibliografic aniversar. Baia Mare, 2010, p. 31.
Horvat, Săluc. Nord Literar : nr. 1-50 : iunie 2003-iunie 2007 : Indice
bibliografic. Baia Mare : Editura Nord Literar, 2007, p. 39.
Latiş, Vasile ; Ciuban, Gavril. Vasile Latiş şi Gavril Ciuban în Viaţa
de Aer. Cluj-Napoca :Grinta, 2009, p. 9-10.
Mihai, Ion M. Lecturi sublimate. Cluj-Napoca : Dacia, 2005, p. 146,
173.
Mihai, Ion M. Scriitori din Maramureş : Analize şi interpretări. ClujNapoca : Limes, p. 133-138.
Mihali, Nicoară. Între râuri. Baia Mare : Editura Fundaţiei Culturale
„Zestrea”, 2001, p. 7, 11, 15, 19, 81-83.
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„Citeşte cam tot ce apare, ştie cărţi întregi de poezie pe de rost,
om dintr-o bucată, nu-i plac perfidiile şi ascunzişurile, câtă vreme
are răbdare şi putere să caute argintul curat al cuvântului aşteptând
îndelung, cumpănind ani de zile până să mai publice o poezie şi atunci
aproape regretând... Îl cheamă Gavril Ciuban.”
Mihali, Nicoară ; Timiş, Nicoară. Cartea munţilor : Borşa – schiţă
monografică. Baia Mare : Editura Fundaţiei Culturale „Zestrea”, 2000,
p. 157.
Nistor, Eugeniu ; Boldea, Iulian. Antologia poeţilor ardeleni
contemporani. Târgu-Mureş : Editura Ardelaul, 2003, p. 81.
Note bio-bibliografice ; Riferimenti bio-bibliografici. În: Ciuban,
Gavril. Est. Cluj-Napoca : Editura Limes, 2002, p. 88-89.
Perţa, Lucian. Cât îi Maramureşu’/ Nu-i poet ca eu şi tu : Poeţi
maramureşeni din primul deceniu al secolului XXI. Cluj-Napoca :
Editura Limes, 2010, p. 30-34.
Perţa, Lucian. Groapa cu (a)muze : Poeţi maramureşeni parodiaţi.
Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2002, p. 54-57.
Perţa, Lucian. O „răpede ochire” asupra literaturii Maramureşului
istoric. În: Ulian, Petru. Maramureşul istoric la cumpăna dintre
milenii: locuri, oameni, fapte : (de la Pasul Prislop la Sighetu
Marmaţiei). Cluj-Napoca : Grinta, 2009, p. 156.
Petraş, Irina. Clujul literar : 1900-2005 : dicţionar ilustrat. ClujNapoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, p. 33.
Petrovan, Lupu. Despre mişcarea literară vişeuană. În: Cenaclul
literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu de sus : patruzeci de ani de
existenţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2008, p. 6, 8, 9.
Petrovan, Lupu. „Fântâna cu ghinturi” de Gavril Ciuban : Scurtă
prezentare. În: Cenaclul literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu
de sus : patruzeci de ani de existenţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2008,
p. 53-55.
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Petrovan, Lupu. Gavril(ă) Ciuban - dinspre începuturi la consacrare. În:
Cenaclul literar artistic „Andrei Mureşanu” Vişeu de sus : patruzeci
de ani de existenţă. Cluj-Napoca : Grinta, 2008, p. 47-52.
Sasu, Aurel. Dicţionarul biografic al literaturii române. Vol. 1: A-L.
Piteşti : Paralela 45, 2006, p. 351.
Săluc Horvat – 70 : Volum aniversar coordonat de Nicolae Scheianu
şi Florin Pop. Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2005,
p. 19, 54.
Ştef, Dorin. Maramureş : brand cultural. Baia Mare : Editura Cornelius, 2008, p. 68.
Temian, Laura ; Marinescu, Otilia ; Brezovszki, Ana-Maria.
Autori maramureşeni : Dicţionar biobibliografic aniversar. Baia Mare
: Umbria, 2000, p. 9, 102, 106, 140-141, 158, 217, 365, 491.
Tomi, Marian Nicolae. Maramureşul istoric în date. Cluj-Napoca :
Grinta, 2005, p. 207.
Ulian, Petru. Drumeţie în căutarea paradisului terestru Vişeu de Sus
şi împrejurimi. Cluj-Napoca : Grinta, 2008, p. 128.
Ulian, Petru. Maramureşul istoric în cumpăna dintre milenii : locuri,
oameni, fapte : (de la Pasul Prislop la Sighetu Marmaţiei). ClujNapoca: Grinta, 2009, p. 156.
Vancea, Echim ; Pârja, Gheorghe. Umbra noastră cuvântul : Serile
de poezie „Nichita Stănescu” Deseşti 1979-2003. Sighetu Marmaţiei ;
Editura Echim, 2003, p. 42.
În periodice:
Alui Gheorghe, Adrian. Am văzut în lumea mea un înger dar nu ştiu
să-l descriu. Convorbiri literare, 134, nr. 9 (57), sept. 2000, p. 43.
Antologiile de autor între profesionalism şi diletantism (II). Pagină
coordonată de Ion Burnar. Informaţia zilei de Maramureş, 2, nr. 352,
26 nov. 2002, p. 7.
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Ardeleanu, I. Poezia ca o statuie de omăt. Graiul Maramureşului, 4,
nr. 988, 6 nov. 1992, p. 4.
Astăzi, poetul Gavril Ciuban împlineşte 52 de ani. Informaţia zilei de
Maramureş, 2, nr. 536, 10 iul. 2003, p. 16.
Basarab, Victor Marin. Voievodala distincţie a cuvintelor : Gavril
Ciuban – Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie (Editura Dacia). Azi
(Bucureşti), 19 nov. 1992.
Breb, Vasile. Serile „Nichita” de la Deseşti. Glasul Maramureşului,
11, nr. 3197, 9 oct. 2007, p. 4.
Brumaru, A.I. Graiul înserat în melancolie : [recenzie la vol. Tranşeea
săpată de păsări. Baia Mare : Proema, 2005]. Strada (Braşov), 1,
nr. 55, 5 apr. 2005, p. 7.
Brumaru, A.I. Intrările cu poezia. Gazeta de Transilvania (Braşov),
nr. 2004, 28-29 dec. 1996, p. 3.
Brumaru, A.I. Note de lectură. Obiectiv (Braşov), nr. 511, 28 iul.
2003, p. 6.
Burnar, Ion. Cărţi ale autorilor maramureşeni. Clipa, 1, nr. 76,
20 iul. 1993, p. 4.
Burnar, Ion. Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie, de Gavril
Ciuban. Clipa, 1, nr. 76, 20 iul. 1993, p. 4.
Burnar, Ion. Dă Doamne la orice ţară „Armonii de primăvară”.
Glasul Maramureşului, 3, nr. 626, 1 mai 1999, p. 2.
Burnar, Ion. Festivalul Internaţional de Poezie Sighetu Marmaţiei
– ediţia a XXV-a : premianţii ediţiei jubiliare. Glasul Maramureşului,
2, nr. 471, 24 oct. 1998, p. 2.
Burnar, Ion. Festivalul „Vasile Lucaciu” va fi onorat de scriitori
valoroşi din ţară şi diaspora. Glasul Maramureşului, 4, nr. 1118,
2 dec. 2000, p. 2.
Burnar, Ion. Fîntîna cu ghinturi : [recenzie la vol. cu acelaşi titlu.
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Sighet : Editura „Jurnalul de Sighet”, 1996]. Glasul Maramureşului,
1, nr. 72, 18 iun. 1997, p. 9.
Burnar, Ion. Gavril Ciuban : [Prezentare critică]. Archeus, 2, nr. 4-6,
apr.-iun. 1996, p. 4.
Burnar, Ion. Gavril Ciuban. Prietenii literare. Graiul Maramureşului,
4, nr. 753-754, 10 apr. 1992, p. 4.
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2007, p. 1.
62

Documentar biobibliograﬁc aniversar

Gavril Ciuban - 60
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Goja, Anca. 40 de ani de creaţie literară la la Vişeu de Sus. Graiul
Maramureşului, 20, nr. 5687, 26 nov. 2008, p. 16.
Goja, Anca. Primăvara, întîmpinată cu poezie şi în Baia Mare. Graiul
Maramureşului, 21, nr. 5795, 8 apr. 2009, p. 3.
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nr. 11-12 (90-91), nov.-dec. 2010, p. 5.
Ieri, poetul Gavril Ciuban şi-a lansat volumul „Est”. Informaţia zilei
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nr. 612, 7 oct. 2003, p. 7.
Lansare la Vişeu de Sus. Pagină coordonată de Ion Burnar. Informaţia
zilei de Maramureş, 5, nr. 1068, 5 apr. 2005, p. 5.
Documentar biobibliograﬁc aniversar

69

Gavril Ciuban - 60
Latiş, Vasile. Gavril Ciuban în Chip de omagiu. Glasul Maramureşului,
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D. DIN REFERINŢELE CRITICE DESPRE AUTOR ŞI
OPERĂ

„Poate că cea mai frapantă definiţie a poeziei maramureşeanului
Gavril Ciuban – aşa cum se rostuieşte în cele şasezeci şi cinci de poeme ale
plachetei Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie, Ed. Dacia, 1992 – ar fi
aceea că poezia, statuie de omăt pe care lumina nu o poate topi, este rodul
hieratic al trudei poetului „neluat în seamă” dar vieţuind printre semeni
„cu un asfinţit subsuoară” şi strecurându-se prin viaţă „cum trece steaua
cea galbenă”. Tandră figură de înger ce a părăsit raiul pentru un codru
de pâine, poetul are menirea de a zgâria clipa cu un spin de purpură;
vizionar, el închipuie mutaţii în genele cuvintelor „cum ghinda visează
stejarul zburat din argintiile-i aripi”. Iată cum, magicianul – posesor al
unei „nobilissime visi-one” (cum ar zice N. Steinhardt), poartă în el o
nostalgie amară a aerului sfârtecat de zbor, slăvind imperiul frigului; el –
proprietarul unui hectar de cuvinte (re)inventând curcubeul şi închipuind
o posibilă antologie a cartofilor cultivaţi în poem; ori, altădată, estetul –
voluntar al stărilor metaforice – tunde iarba din manuscris întrebându-se
unde o fi doamna (sau Poezia?), străina ce şi-a lăsat rujul pe-a orizontului
buză ca pe-un pahar de cristal...
Dar decorul? Munţii care ies din omături; malurile târând prin ceaţă
plopi născociţi de memoria arsă a toamnei; statuia de lângă înalta
societate a plopilor, fântâna cu ghinturi lângă cantonul Bardău pe
unde trece un izvor clandestin; şi – de ce nu? – taraba unde se vând
ultimii îndrăgostiţi şi unde poţi, liniştit, să reciţi: „Bună seara, domnule
Bacovia, mai plouă în frigurosul tău regat?”; apoi, iarna care-şi caută
săniile; frigul de jeratic, alteţa serenissimă – spaima; cerul găurit
peste întinderile iernii, gerul albastru; înalta lună cu priviri argintate
şi, în sfârşit, odaia, odaia plină cu vrăbii – ca în Jacques Prévert
– poate încă un nescris poem al – să zicem – prietenului poet Vasile
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Latiş, ori Marin Slujeru, ori Vasile Muste, ori al unui alt poet din
nordul acesta de ţară unde se scrie o mare poezie, dar – nefericire
– se tipăreşte cu ţârâita...
Inventivitatea verbală; lăcomia de metafore; descifrarea încifrărilor
lirice, repotrivirea peisajelor (de iarnă şi de frig!); contemplaţia invocată
să umple golul devorant de la poalele cuvântului nerostit; melancoliile
fracturate; nefastuozitatea; simbolul frigului; delicateţea - ar fi câteva
din imponderabilele acestei poezii...
Şi, totuşi, - poezia – o statuie de omăt? Da, devreme ce avem a ne întreba,
din când în când, ca odinioară François Villon: „Dar unde-i neaua de
mai an?...”
(Ardeleanu, I. Poezia ca o statuie de omăt.
Maramureşului, 4, nr. 988, 6 nov. 1992, p. 4).

Graiul

„Maramureşeanul Gavrilă Ciuban este în Cultivatorul de
pietre şi tandra dihanie un liric fidel metaforei sau, cum spune, „soldat
voluntar al stărilor metaforice”, hrănind cu convingere şi imaginaţie
o ars poetica al cărui fundament pare să fie credinţa că „poetul este o
zi de cristal la periferia iluziei (o statuie de omăt) pe care lumina nu
o poate topi”. Puternic interiorizat, cu o remarcabilă disponibilitate
pentru trăirea în imaginar, poetul îşi face din singurătate spaţiu
vital, din contemplaţie timp interior şi din regimul nocturn sursă
inspiratoare. Fără a fi propriu-zis oniric, cultivă starea de vis ca
pe o cale de acces spre sine însuşi, cum alţii cultivă în acelaşi scop
maieutica sau rememorarea. Limbajul poeziilor oscilează între firesc
şi preţios, mai totdeauna datat, fie că aminteşte de cel liric şi manierist
al şaptezeciştilor, fie că se apropie de cel colocvial şi antiliric al
primilor optzecişti: „Rostogoleam din durere/ cu maniere estetice/
bolovani transparenţi/ Şi ce moravuri uşoare!// Haine priviri/ altele
retezate cum numai la miri/ îmi vizitează decorul// adicăte eu / fără
studii înalte/ audiez ghilotine/ la domnul Procust// şi numai ce inventez
curcubeul/ şi hop/ gândacii de colorado/ ca o antologie a cartofilor/
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cultivaţi/ în poem// Mult mai lirici sa arată acolo/ şi tot mai greu de
găsit pentru ţărani// ca şi cum ei n-ar şti:/ abia intră înţelesul/ în
cuvintele nerostite/ şi acestea şi devin amintiri...” Fire sentimentală,
cu accente de dramatism, Gavril Ciuban îşi caută nota personală în
materie de exprimare poetică în chiar propria-i fire, metaforele lui,
abundente şi deseori miezoase, dezvăluind o viziune dramatic-lirică
asupra existenţei, - specifică, între altele, ţăranului maramureşean –
frumos paginată poeticeşte, nu fără stângăciile unui, totuşi, debutant.
Uneori o tentă expresionistă face să tremure dicţiunea, în avantajul
sugestiei, alteori dorinţa de a găsi nemairostitul se soldează cu
alunecări în preţiozitate şi desuetudine. Dincolo de ezitări, poetul e
prezent, potenţial sau actual, în mare parte din textele acestei cărţi,
inclusiv în cel care-i dă şi titlul: „Albii gravide avortează oglinzi/ pe
ruinele clipei poetul cultivă omizi/ insalubră e liniştea şi-i transparentă
în spaimă/ pe visul cel tânăr se gudură bruma şi-i larmă// deşi nici o
stea n-a plesnit iar la râu/ aceleaşi rânduri de păsări oprite/ în dreptul
uitării prin care vă scriu...”
(Ulici, Laurenţiu. Debuturi. România Liberă, 50, nr. 14838,
21-22 nov. 1992, p. 4).

„Om al muntelui şi al pădurii, maramureşeanul Ciuban este şi
un bun cunoscător al poeziei de la noi şi de aiurea, încât textele sale
realizează un straniu mariaj între frusteţea şi asprimea unei experienţe
de viaţă circumscrisă naturii, pe de o parte şi iscusinţa procedurală în
elaborarea poemelor, pe de altă parte. Notaţia peisajului ori a faptului
biografic intersectându-se cu sugestii culturale sau trimiteri livreşti
dintre cele mai neaşteptate. Muntele, iarna, pădurea, lumina aspră şi
asupritoare a dimineţilor geroase, singurătatea omului şi a peisajelor
alpine, deriziunea unei realităţi circumscrise orăşelului montan dau
textelor lui Ciuban o concreteţe care nu e însă aceea a pastelului, ci a
poemului de factură expresionistă. Între elementul cultural şi cuvânt
se aude mereu sunetul fracturat al unei scurt-circuitări care provoacă
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o „dezordine lirică”, un anume grad de incoerenţă a elementelor
textului: „şi codrul apare liniştit/ dânsul a mai cutreierat biblioteci/
Spaima de a nu aţipi în vreun înţeles/ pârtii neîncepute astupă/ Bat
la uşa unui cuvânt/ şi el îmi descuie râpa/ Erudiţia, păpădiei îi cruţă
eternitatea”. Tentat să complice exprimarea, încărcând-o de simboluri
şi metafore, poetul cade câteodată în preţiozitate. Un ton oracular şi
ocultic încarcă nota de consum poetic a textelor. Într-un Cântec, poetul
mărturiseşte: „Am fost fericit să aflu/ că încă mai pot scrie versuri/
dintr-un penitenciar al libertăţii”. Citindu-i poeme (Cultivatorul
de pietre şi tandra dihanie, Ed. Dacia, 1992) ai impresia că Gavril
Ciuban nici nu are altă fericire în afara scrierii de versuri.”
(Moldovan, Ioan. Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie de
Gavril Ciuban – Ed. Dacia, Cluj, 1992. Familia (Oradea), 29 (129), nr. 1 (329),
ian. 1993, p. 18).

„Cu a sa carte de poezie Cultivatorul de pietre şi tandra
dihanie, Editura Dacia, 1992 (un debut din seria celor întârziate întratât încât criticii au găsit deja pentru ele un nou concept – „debut
recuperator”), Gavril Ciuban este un mesager al credinţei în puterea
originară a cuvântului. Pentru el lumea musteşte încă de semne, iar
menirea poetului este să citească în ele ca într-o carte. Nostalgia
dureroasă după acea stare mitică a lumii în care cuvântul şi lucrurile
sale stau în deplină armonie, aproape identificându-se, domină
poemele lui Gavril Ciuban. O posibilă descifrare a titlului cărţii
doar de aici poate purcede. Cultivatorul de pietre este o metaforă a
poetului (Ciuban este de altfel un ienicer al metaforei), a celui care
crede şi cultivă virtuţile recuperatoare de la Paradis ale poeziei. În
starea sa originară, mitică, paradisiacă, lumea era un mod de a fi al
Poeziei. Cum dinspre acea stare a lumii semnalele sunt tot mai slabe,
mai vagi, misiunea poetului este aceea de a le recupera şi potenţa.
Poezia este o cale de acces, dar o reflexie, fatal, de ordin „secund”
a Paradisului pierdut. Tandra dihanie este o metaforă generoasă în
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sensuri, trimiţând înspre acea blagiană „boală” ce odată „intrată în
lume” atinge, nefast, totul: „Bolnav e omul/ bolnavă piatra.” Tandra
dihanie este numele acelui „virus urban” ce accelerează decăderea
lumii din starea mitică. Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie
denunţă starea de sfâşiere a lumii între armonia ei originară şi copia
tot mai accelerat şi din toate părţile degradată. Poetul este „îngerul
ce a părăsit raiul/ pentru un codru de pâine” şi care inventariază, pe
măsură ce le detectează numele şi înfăţişările tandrei dihănii. Aşa
cum Necuratul are în mitologia populară zeci de nume, la fel tandra
dihanie a lui Ciuban, acea forţă dezintegratoare, are nenumărate
nume: cuvântul, timpul, vulgaritatea, zgomotul, haosul, moartea etc.
În prima parte a cărţii (o mai veche etapă a poeziei lui Ciuban)
lumea stă sub semnul mirificului: zidurile foşnesc în iederă, prietenii
îndrumă turme de porumbei, „înalta societate a plopilor” este dată
poetului, cuvintele poetului cresc asemenea ramurilor înflorite, „Raza
stelei/ nu e decât tranşeea săpată de păsări”, iar poetul este centrul şi
creatorul armoniei: „voi atârnaţi/ de privirile poetului/ şi e îndeajuns/
să închidă ochii o clipă/ pentru a surpa înţelesului/ frunzele verzi”
(Poem). Izgonit din Paradis, încă având „păsări în ochi”, învăţânduşi iubita „alfabetul albastru/ şi ireala plută lunară a munţilor/ care
se învaţă/ între coperţile gri ale norilor” (Decembrie), încă vorbind
o limbă în care cuvântul e „mai desculţ/ ca argintul”, încă văzând
dincolo de rădăcini „trupuri de ape culcate/ pe spate”, Poetul
detectează semne tot mai neliniştitoare: „o iluzorie mână” şterge
gândurile „de pe ferestrele închise ale tinereţii”, „gândurile mele seîngroapă în cuvinte”, şoarecii rod firul telefonului „semn că unica
ta legătură/ cu eternitatea/ s-a isprăvit”, privirile încărunţesc, copiii
sunt „veterani şi plânşi”, „ultimii îndrăgostiţi” se vând „pe taraba
provinciei”, „sicrie migratoare/ alunecă în păsări” etc. Încet, încet
păsările „se ofilesc” iar poetul se trezeşte „într-un alt/ trup/ locuit
de o singurătate străină”, propria-i biografie fiind „biografia unui
străin”. Nu-i rămâne decât să constate: „M-am mutat într-o linişte cu
pereţi de spital”, or „insalubră e liniştea şi transparentă în spaimă”.
Ultimul ciclu al cărţii înregistrează note mai dure, cuvintele
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devin mai colţuroase şi mai zgomotoase, apar chiar aluzii la evenimente
contemporane („enoriaşii lui Hipocrate ce au/ tămăduit/ ogoiţi de
emoţii/ cele patruzeci de cadavre”). Deschiderile acestea spre social
(magazinele dau din coadă!) sunt însă imediat resimţite ca străine
matricei sale poetice. Un duh al conversării de sine, un „om viu (ce)
petrecea la gârlă/ o pereche de fluturi limpezi” avertizează „Aibi
de grijă,/ versul tău în primejdie este” (Dialog despre păşune întro poiană minată). Vocea interioară răbufneşte: „Poezie, le este dor
singurătăţilor mele de tine”, aşa că drumul bun trece prin încercarea
de a trezi „din vis visul/ când acestuia i se pare că aiurează/ realul”
(Anotimpuri pierdute). Tonul poemelor este cel al discreţiei. Este în ele
o bunăcuviinţă a cuvântului, o atitudine blând-prevestitoare, o teamă
de a nu brusca, de a nu strivi „corola de minuni a lumii”. De altfel
spiritul blagian bântuie poemele lui Ciuban din Cultivatorul de pietre
şi tandra dihanie. Afiliate mai curând liniei poetice şi sensibilităţii
generaţiei ’70, poemele lui Gavril Ciuban par nişte fine desene în
filigran. Metafora este puterea şi slăbiciunea acestui gen de poezie, de
altfel poetul se şi declară drept „Soldat voluntar al metaforei”.
Pe lângă poezia lui Ciuban se poate trece fără să o bagi în
seamă dacă nu te afli într-o stare potrivită, pentru că receptarea
ei cere o anume stare răbdătoare şi atentă, o anume prospeţime şi
acuitate a percepţiei. Abia atunci se declanşează plăcerea lecturii,
fiindcă poemele şi metaforele sale sunt programate nu pe explozie ci
pe implozie. Poezia lui Ciuban are un spirit de fineţe, oarecum desuet,
pe care optzeciştii l-au abandonat”.
(Mureşan, Ion. Dihanie tandră, poezia... Tribuna, 5, nr. 6,
11-17 febr. 1993, p. 4).

„Salutăm debutul dl. Gavril Ciuban (Cultivatorul de pietre şi
tandra dihanie, Ed. Dacia, 1992). Poezia sa nu se supune unei clasificări,
nu se lasă încarcerată unei tematici şi nici unui tip, poate şi pentru că
inima sa „aduce a peşteră”. Poezia sa este ca un labirint în care „sufletele
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cutreieră un muzeu al iertării”. Versurile contemplative nasc melancolii
târzii şi sufletul poetului este copleşit de cuvinte cum firul de iarbă este
copleşit de bobul de rouă. Volumul este împărţit în trei părţi ca pentru o
primă şi ultimă încercare, ca pentru a strânge în pumni trecutul, prezentul
şi viitorul într-o clipă supremă: Poezia.
Singurătăţile poetului au gustul lacrimei cuvântului. Cuvintele
cad din mâna lui într-un poem de dragoste, iar între răsărit şi apus,
singura dragoste a dl. Ciuban rămâne Viaţa.
Poate lumina ce ţipă din licurici sau poate „albiile gravide ce
avortează oglinzi pe ruinele clipei” i-au adus poetului Uitarea, uitarea
de sine în cuvinte. Nenăscut, poate, când clipa a plâns Poezia, el a mers
pe urmele înaintaşilor până la rădăcina amară a cuvântului. Neplâns,
poate, când lumina a ars primul gând, el a înaintat până la punctul pus
în zâmbetul trist al dimineţii versului. Triste sunt toate cuvintele de când
se strâng sub pleoape şi nu pot fi plânse, dar şi de aici izbucneşte dorul şi
dorinţa de oameni şi nevoia de comunicare.
Dl. Ciuban se naşte în versurile sale „Cultivator de pietre”,
pentru că grele precum pietrele sunt cuvintele când lovesc şi singure
sunt cuvintele când lacrima pietrelor nu ne oprim să o ştergem în goana
sălbatică spre Moarte.
Aşteptăm un al doilea volum şi un al treilea şi – următorul volum
al dl. Ciuban pentru că Poezia este, cum singur cântă poetul „dimineaţa
cu rădăcinile pierdute-n uitare”.
(Noveanu, Cristina.
nr. 2-3 (16-17), 1993, p. 16).

Cartea de poezie.

Târgoviştea, 4,

„Autorul unuia dintre cele mai convingătoare debuturi ale anului
trecut – Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie, Ed. Dacia, 1992 – se
numeşte Gavrilă Ciuban. Un solitar. Autodidact. Tăcut; prăbuşirile sale
în tăcere au dramatismul unor catastrofe aeriene. Omul are vocaţia
prieteniei. Prăpăstios ca orice introvertit, el întreţine un fel de mistică
a prieteniei care îl luminează pe dinlăuntrul înnobilându-i destinul de
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sihastru care bântuie munţii, văile şi codrii bolborosind versuri ca pe
rugăciuni.
„Badea Ciuban”, cum îi place să se adreseze el însuşi sieşi, şi-a făgăduit
o carte la cei patruzeci de ani ai săi. Şi-a dăruit-o; poate, deci, exclama,
laolaltă cu prietenii săi: „Bade Ciubane, iată c-a-nceput să curgă apă şi
la moara noastră”.
Închipuiţi-vi-l pe Măria Sa Codrul ieşind falnic din Biblioteca
municipală; închipuiţi-vă un râu şcolit, apoi o păpădie erudită, un
soldat vorbind în dodii, o pasăre-poetă şi veţi reuşi să-l înţelegeţi mai
bine pe poetul Ciuban şi ţipătul său de spaimă „de a nu aţipi în vreun
înţeles” şi invocaţia sa: „Poezie, le este dor singurătăţilor mele de
tine!” Sfiala sa în faţa creaţiei este sfiala codrului citit, a râului şcolit,
a prăpastiei erudite, a soldatului tehui, a păsării-autor de versuri
puşi să-şi iscălească scornelile: „deşi nici o stea n-a plesnit iar la
râu/ aceleaşi rânduri de păsări oprite/ în dreptul uitării prin care vă
scriu...” Poetul are intuiţia uitării ca timp oprit, ca tâmpă eternitate,
eternitate dulceagă în care zace în aşteptarea unui semnal, a unui semn
izbăvitor. Pomenitelor căderi în tăcerea din viaţa poetului le corespund
căderile în uitare din poezia sa, când viaţa împrumută ceva din pustiul
spitalelor – „M-am mutat într-o linişte cu pereţi de spital”- sau din
mecanica goală a cazărmilor. Metafora cazonă este, de altminteri,
omniprezentă în textele sale. Frecvenţa ei este simptomatică: este
reflexul liric al omului care vrea să se smulgă înserierii, îndobitocirii
şi aservirii sistemului totalitar.
Ţipătul este marca trezirii din coşmarul acestei prăbuşiri în hăul uitării.
Căutând să-şi fixeze identitatea în raport cu un spaţiu anume şi cu neamul
său de „umezi drumeţi/ săpători şi lemnari”, poetul vorbeşte despre
„ţipătul cu braţe ce începusem a fi” şi o face în poeme sincopate, pline
de sfială şi de o mândră smerenie. Sunt poeme care aparţin unei prime
faze – să-i zicem „juvenile” – marcată, între altele, de o naivă încredere
în poezie: poezia este o zi de cristal (...)/ o statuie de omăt/ pe care lumina
nu o poate topi”. Într-o a doua fază – „adultă” – poetul capătă încredere
în sine, metafora câştigând în prestanţă şi expresivitate ca în superbul
Cântec pentru domnişoara L sau în ciclul de Contemplaţii în care
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modulaţiile tragice sunt strunite cu o detaşare stoică. Disciplinat, riguros,
versul – minat pe alocuri de retorism – creează efecte surprinzătoare
iar spaima, cântată, devine melancolie (stănesciană): „mă numără
din frunze/ un fel de pom ce nu-i”. În ultima etapă, aceea a maturităţii
depline, strigătul poetului se cristalizează în micro-poeme de două-trei
strofe unde imaginile se distribuie conform unui principiu dialogal sau
se organizează în sonore manifeste lirice; ele ne dezvăluie un Ciuban
sarcastic, mult îngrijorat, pe care îl pasc viziuni funeste: „Aibi de grijă,
versul tău în primejdie este!”. O prudenţă de prisos, căci eliberat, versul
său promite noi şi spectaculoase evoluţii.”
(Petean, Mircea. Adevărul de Cluj,1993).

„Poetul Gavril Ciuban este aidoma omului cu acelaşi nume.
Mai rar asemenea potrivire între o realitate contingentă şi creaţia
sa artistică. Poetul îşi poartă cititorii prin labirintul (mai exact:
labirinturile!) sufletului său, apoi se strecoară în grotele realităţii
cotidiene, din care se sustrage cu mare greutate. Aşa ne apare acest al
doilea volum de versuri, Fântâna cu ghinturi, al lui Gavril Ciuban.
Acum, „tandra dihanie” a creaţiei îl păstrează pe autor în acelaşi
mister al unei suprarealităţi oarecum ostile omului ultrasensibil la
tot ce îl înconjoară: „Nu mai e nici o linişte înăuntru căreia/ să poţi
hălădui”. Apartenenţa la un anume spaţiu circumscris maramureşean
este mărturisită cu reticenţa uşor amară şi revoltată, atunci când
constată că e „ţăranul ajuns grâu/ încă din timpul vieţii” pentru a
concluziona „Eu sunt poetul cu o singură patrie/ şi trăiesc veşnicii
cumsecade”. Evadarea – mai mult livrescă – se produce într-un mod
surprinzător pentru un poet dedat pacifismului: „eu mă reîntorc/
sub pat la profesorul Bălin/ să ascultăm revoluţia/ în Piaţa Romană/
unde o doamnă între două pământuri/ scutura de zor covoarele/ în
bătaia gloanţelor”. Aşa încât, afectat, uneori chiar terorizat de tot cel înconjoară, poetul se strecoară, cu voluptate, tocmai acolo undei place mai puţin: în singurătate. („Îmi port veacul în diaspora de86
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acasă/ alături de o muiere suduită intitulată/ nevasta mea”). Ici colo,
el apelează la prozodia pretenţioasă, introducând trăiri inefabile
într-o perfectă manieră simbolistă: „Era o depărtare de păsări albe-n
cârd/ Tu te uitai la mine din lumea unui gând/ şi ţi-am adus iubito şi
depărtarea mea/ tu te uitai în zare şi între noi ningea”. A sili lexicul să
exprime ceea ce vrea poetul este o încercare îndrăzneaţă, iar atunci
când reuşeşte arta devine desăvârşire a cuvântului: „între ei mârâie
viscolul ca un puhoi de vulpi alpine”. Apelând la „ruperea” naraţiunii
sau a imaginii, poetul reface din frânturi şi imagini disparate viseleobsesii care-i bântuie zilele şi nopţile, ca de exemplu: „La noi în
poezie mâna de lucru este ieftină./ Luna, să ştiţi, arată mai rău ca
înainte./ Poftiţi?! A, da.../ un hârb pistruiat de muştele verzui”. Şi
când te aştepţi mai puţin, retoricul nostru poet ne trimite în lumea
microcosmosului haiku: „Vă scriu de la lumina vetrei natale/ la flacăra
căreia şi dumneavoastră/ aţi dârdâit/ odată”.
Se cuvine să mai facem precizarea că de această dată Gavril
Ciuban a dorit să fie însoţit pe planeta poeziei de regretatul său prieten
Alexandru Deiac (proză) şi de fiul său în ale poeziei, Gabriel Ciuban jr.
Astfel, dintr-o „fântână cu ghinturi” ne-a împuşcat cu ceea ce meritam în
fiecare zi: Poezia.”
(Petrovan, Lupu. Urcând Golgota poeziei. Astra vişeuană,
1, nr. 2, dec. 1996, p. 1).

„Poemele lui Gavril Ciuban confirmă ceea ce Laurenţiu Ulici
spunea despre autor la apariţia primei sale cărţi de poezie: „Puternic
interiorizat, cu o remarcabilă disponibilitate pentru trăirea în imaginar,
Ciuban îşi caută nota personală în materie de exprimare poetică în chiar
propria-i fire, metaforele lui, abundente şi deseori miezoase, dezvăluind
o viziune dramatic-lirică asupra existenţei. Fără a fi propriu-zis oniric,
cultivă starea de vis ca pe o cale de acces spre sine însuşi”. Eu însumi
observam atunci că textele lui Ciuban propun un straniu mariaj între
frusteţea unei experienţe de viaţă circumscrisă naturii şi singurătăţilor
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montane, pe de o parte, şi iscusinţa procedurală în elaborarea poemelor,
cu o originală utilizare a sugestiei culturale sau a trimiterii livreşti.
Observaţia rămâne valabilă şi azi.
În Fântâna cu ghinturi Ciuban continuă explorările şi exploatările sale sub semnul unei afirmaţii pe care o putem citi în primul text al
cărţii: „Nu mai e nici o linişte înlăuntrul căreia să poţi hălădui”. Astfel
încât hălăduirea poetică a autorului urmează căi riscante de bunăvoie,
discursul lăsând să se audă la suprafaţă imploziile despre care Ion
Mureşan spunea că definesc statutul acestei poezii. Rugozitatea poemelor,
fumegarea lor expresionistă sunt consecinţa iscodirii unui suflet hărţuit
de un timp agresiv în care „S-au învechit zeii” şi care lasă fiinţei doar
sentimentul unei ireparabile văduvii. Până şi actul natural al trăirii este
transferat elementelor: „Fără nădejde pietrei mă rog: vieţuieşte-mă tu!”.
„Fuga din peisaj”, spaima întoarcerii la cuvânt, copleşitoarea înstrăinare
a „vremurilor barbare de afară” prevalează asupra evocatului „Ochi
rustic dătător de miracole”. Densitatea poemelor, stratificarea lor
convulsivă şi o anume privire de sus, ironică şi dezabuzată a autorului
îmi dau certitudinea că scrisul liric al lui Gavril Ciuban are autenticitatea
vocaţiei lirice.”
(Moldovan, Ioan. Gavril Ciuban&Tinerii. Unu, 8, nr. 1
(83), ian. 1997, p. 17).

„Intru cu întârziere în posesia unei cărţi care, după o atentă
lectură, ar fi meritat să se bucure de mai multă audienţă şi de comentarii
mai largi. Apărută în 1996 la Editura Jurnalul de Sighet, placheta
Fântâna cu ghinturi semnată (original!) Gavril Ciuban & Tinerii poate
fi plasată între lucrările cu adevărat meritorii tipărite în vremea din
urmă prin preajmă. Şi cu aceasta cred că am spus ce trebuia după citirea
poemelor cu creionul în mână (după obicei!).
Cu dl. Ciuban am avut şi avem doar prieteni comuni. Deşi
conjudeţeni, ne-am întâlnit rar şi nesemnificativ, împărtăşind vârste, idei
şi comportamente felurite. Ceea ce nu înseamnă că – citindu-ne – nu ne-am
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stimat în taină. Recurg la această destăinuire pentru a justifica oarecum
de ce intru atât de târziu în posesia plachetei dumisale şi cum se face că,
oarecum surprinzător, am lăsat-o necomentată. Fântâna cu ghinturi e
o carte postmodernă în tot ce are acest curent (stare, modă, orientare?)
mai semnificativ. Chiar dacă la noi unda de şoc a postmodernismului
(în datele deplin lămurite de lucrarea criticului Matei Călinescu) a venit
cu întârziere, se pare că el (curentul) trebuie să-şi consume până la
capăt propriile calităţi şi defecte. Noua plachetă a lui Ciuban e (oricât
ar părea de neadevărat prin dimensiunea versului sau abluţiunea lui de
paraziţii ajutători) sora geamănă a cărţii celeilalte, apărută la Dacia
în 1992 – Cultivatorul de pietre şi tandra dihanie – şi continuarea ei.
Dacă acolo poetul „cultiva omizi pe ruinele clipei”, în noua carte
el „înalţă singurătăţii... la numai o lungime de toamnă”, aici scribul
e un „ţăran ajuns grâu”, ce a învăţat bine lecţia drept care e vai şi
amar „de sublocotenentul tânăr/ care se trage de pingele cu/ recrutul
cu cercel în ureche”. Stilistic vorbind, e vorba, poate, de noile lecţii
ale postmodernismului, de câştigul – cât este! – din lupta care o dă
mereu poetul cu limitele sale. Ciuban – mereu tot mai surprinzător în
asimilări pentru cine-l vede rar şi-l citeşte şi mai rar! – a înţeles singur,
de la o carte la alta (fenomen ce se întâmplă doar poeţilor buni!), că
poezia din cuvinte ne e de-ajuns câtă vreme nu ştii să strigi râului
„trezeşte-mă tu şi pe mine” la momentul când, bolnav de abstracţiuni,
versuitorul pare rătăcit printre ele. Creatorul ştie acum că poezia
ca orice discurs omenesc este o ordine a cuvintelor din care zidim
edificii. Unii pot, alţii nu. Ciuban poate şi ştie, îl mână pe el într-acolo
un instinct rar (talentul?) şi truda de autocunoaştere răzbătătoare deşi
„la noi în poezie mâna de lucru e ieftină”, cum adevărat el însuşi scrie,
iar „doamna Neagră”, din când în când, se face că vine. În noua sa carte
Ciuban pune între cuvinte şi lucru exact atâta distanţă cât să rămână loc
pentru semnificare, căci nu e căutare teribilistă a spune că eşti „bărbatul
tuturor anotimpurilor” din moment ce recunoşti că fiece poet autentic
poate fi „un ultim dezertor din largul destinului”.
Ar fi, apoi, cum descopăr în poezia tipărită a lui Ciuban
(„tipărită” zic, pentru că cea din sertar şi de la cafenea nu o ştiu!) marea
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prezenţă a ludicului, jocului, ironiei ca stare. Cum se poate înţelege –
acestea sunt, toate, trăsături importante ale curentului postmodernist.
Numai că jocul poetului e grav („Locuit sunt de-o insulă nu mă întrebaţi
ce-i exilul/ şi cine pe cine aşteaptă” sau „mamele noastre au început să
nască strămoşi/ Despre copii ştim doar că s-au dat de trei ori/ peste cap
şi-au ajuns dâmburi descălecate”). Prin el, prin joc, poetul redescoperă
cititorului starea tragică acoperită de lustru („plugul de lemn ajuns pe
şenile”), lumea atinsă de încete destrămări în care viermele roade în
miezul de fruct, îmbrăcat „în tremurătoare straie de epocă”. Această
lume e vinovată de „atâtea răsărituri”. Ironia fină atinge însuşi „poemul
cu obrazul subţire” şi pe autorul lui căruia, nu de puţine ori, scriind, îi
„chiorăie maţele”. Se duce, însă, şi ludicul, vremea jocului se destramă
sub ochi dilataţi („Unde eşti frumosule cu plete/ aprinse ca o amintire de
zbor?”), iar poezia e tot mai „trudită de năluci jupuită de mistere”.
Rămân dragostea eternă, femeia, patria şi visul. Aici Ciuban mi
se pare între cei mai originali. El zice solemn că „patria este bogată
numai atunci/ când limpezi de sudoare îi sunt fiii/ Eu sunt poetul cu o
singură patrie/ şi trăiesc veşnicii cumsecade”. Adevăr de toate zilele şi
până la apusul lumii. Se poate, deci, scrie de patria ta fără a-ţi lovi de
piept cărămizi roşii! Esteticul absoarbe aici viaţa. Aşa cum despre femei
se poate mereu glăsui în felul propriu („fecioare cu priviri rezemate-n
ninsori”), căci totdeauna „În ochii ei e-un paradis pierdut”. Şi aşa mai
departe. Citiţi carte poetului!
Fântâna cu ghinturi îi include, din raţiuni diferite, pe regretatul
prozator Alexandru Deac (1959-1990), cunoscut şi apropiat membru
al Cenaclului Nord pe care-l conduceam la vremea juneţilor, şi pe
Gabriel Ciuban jr., fiul poetului aici în atenţie. Despre cei doi ar merita
un comentariu distinct. Poete, chiar îl vom realiza curând, după ce
vom intra în posesia unor lucrări mai cuprinzătoare ale autorilor mai
sus pomeniţi.
Şi acum, câteva propoziţii în loc de concluzii la cartea poetului
Ciuban. Cred că, pentru el, meditaţia se aşează deasupra manifestărilor
concrete ale existenţei, ca o fuziune între extreme, fără să fie conştient
că, în fapt, el realizează demonstraţii de virtuozitate poetică cu simplitate
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şi în afara convenţionalităţilor obişnuite, profund lirice şi cu valoare
epifanică. Asociaţiile libere se unesc pentru a împlini fie apăsarea tragică,
fie bucuria frenetismului creaţiei. E păcat că o asemenea carte pare a
rămâne aproape necunoscută. Zic „păcat” întrucât Gavril Ciuban este
printre cei mai buni poeţi pe care i-am citi în ultima vreme”.
(Ghenceanu, Vasile Radu. Gavril Ciuban – un poet mereu
surprinzător. Graiul Maramureşului, 10, nr. 2520, 25-26 iul. 1998, p. 3).

„Am citit de mai multe ori cartea poetului Gavril Ciuban
Fântâna cu ghinturi (apărută în 1996 la Ed. Jurnalul de Sighet). Am
citit-o, recunosc, nu ca pe o carte oarecare, pe care o găseşti în librării
şi pe care o parcurgi, limitându-te doar la bucuria lecturii, neîncercând
să-i pătrunzi mesajul cu tot dinadinsul şi expediind-o într-un raft de
bibliotecă, de unde poate nu va mai coborî niciodată. Eram cumva
avertizat de criticii literari. Laurenţiu Ulici, într-un articol în România
liberă din 21 noiembrie ’92: Puternic interiorizat, cu o remarcabilă
disponibilitate pentru trăirea în imaginar, Gavril Ciuban îşi caută nota
personală în materie de exprimare poetică în chiar propria-i fire. Ori
de poetul Ioan Moldovan în revista Familia (ianuarie ’93): textele sale
realizează un straniu mariaj între frusteţea şi asprimea unei experienţe
de viaţă circumscrise naturii pe de o parte şi iscusinţa procedurală în
elaborarea poemelor, pe de altă parte, notaţia peisajului ori a faptului
biologic intersectându-se cu sugestii culturale sau trimiteri livreşti
dintre cele mai neaşteptate. Simţeam totuşi că nu toate mecanismele
poeziei lui Ciuban au fost deconspirate de critică. Ciuban scrie o
poezie păstoasă care şi-a propus să atingă totul, să învăluie totul
într-o căutare aproape disperată a Sinelui. Ai senzaţia, citind unele
versuri, că frângându-se, din ele ar curge sevele acumulate ca dintr-o
coardă de vie tăiată primăvara. El creează decorul aproape realist,
atent la nuanţe. Când cadrul este creat, în acel spaţiu intră poetul.
De jur împrejur, îngrămădită, recuzita. Peste barba lui Fidel Castro
bucăţi din zidul Berlinului. De la detaşamentul de scribi până la
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şeful de boghiuri de la uzina de vagoane din Caracal. Cizme birghel,
dromadere, epoleţi, stele, petliţe. Grămezile de obiecte stau pregătite
pentru momentul când poetul le va apuca, după necesităţile poemului,
în noi şi noi construcţii, ca într-un joc incitant de LEGO. Pentru ce
toate acestea? Pentru că autorul nu ştie de unde eul lui va apărea. Îl
simte aproape, dar el nu se lasă deconspirat. Se observă în arhitectura
poemelor o dexteritate uluitoare în a amesteca ironia cu tragicul, în a
plonja dintr-un plan în altul, când te aştepţi mai puţin. Cu o măiestrie
aproape hipnotică îşi fixează cititorul într-un anumit plan, iar pe când
ai senzaţia ciudată că nimic nu se mai poate întâmpla, mută imaginea,
rupe structura poemului propunând altceva. Poetul nu rămâne însă
la un imaginativ ironic sau dramatic, ci îi dă lectorului şi o temă de
meditaţie însoţită parcă şi de un zâmbet amar. „Na, ţi-am făcut-o!”
Ce mai face poetul? Intarsiază arhaisme într-un limbaj modern cu
efectul diamantelor într-o lucrătură fină de argint. Deşi efectul este
vizibil, Ciuban se ţine de firul îngust dincolo de care frumuseţea s-ar
sparge, s-ar surpa în autopastişă. Apoi propune împletirea ironiei
fine cu derizoriul, subtilitatea cu locul comun, reuşind astfel să dea
strălucire metaforei care în poezia din Fântâna cu ghinturi este mai
prezentă decât nasturii pe tunica soldatului, slujind-o „Şi cu palmele
precum lopeţile/ aptepentru congrese”. Versurile lui Ciuban sunt ca nişte
fragmente de viaţă trase la xerox. Autorul este atent la toate, surprinzând
cu bucurie de cronicar hârşâit în meserie tot ce în timpul lui şi al altora
s-a întâmplat şi se întâmplă. Se simte în poezia lui Ciuban o voluptate
distantă, aristocrată a căutării. Ai senzaţia că lumea este creată de poet,
altfel nu-ţi poţi explica uşurinţa cu care el, poetul, se mişcă în ea. E ca în
acareturile unui gospodar harnic şi riguros care ştie ordinea lucrurilor
şi pe care, dacă-l scoli la miezul nopţii, se duce, fără lumină şi îţi aduce
obiectul cerut”.
(Morar, Vasile. „La noi în poezie mâna de lucru este ieftină”.
Glasul Maramureşului, 3, nr. 800, 20 nov. 1999, p. 2).
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„Cartea Versuri din proză, Ed. Proema, Baia Mare, 2000, e o
ciudată simbioză de texte poetice şi povestiri abisale. Gavril Ciuban
caută mai mult să se exprime decât să respecte rigoarea genurilor.
Poeziile sunt notaţiile deseori inspirate pe seama unei realităţi care se
lasă traversată de mersul leneş al versului: „Stă la marginea neantului/
poemul nescris/ Şi cântă./ nu l-ar sminti furtuna stihiile/ dacă şi-n vid
s-ar putea/ petrece cutremur care să înşiruie/ pentru o lume negata/
de ducă nici de născare/ / lumina din valuri.../ / Iarna când oameni
de omăt/ rodesc fluturi orbi/ / călăuze ale poemului nescris/ ce cântă
fără trebuinţa alcătuirii/ pe creasta unei amintiri/ inventate/ zadarnic
îl mai aştepţi”. Unele texte sunt fulguraţii pe teme inefabile, poezia e
transparenţă: „Enumeraţi ploaia citiţi-i cu ele netrecute prin palme/
dar recapitulate chiar de ele/ / şi îndesate în întunericul/ învăţat pe de
rost/ / până la uitarea sinelui/ pe sine călcând” sau „S-a făcut departe
în domnişoara subţire/ cât o nuia/ / pluteşte în mănăstire/ ca-ntr-un
acvariu”. Nici prozele nu sunt lipsite de poezie, multe secvenţe sunt
pagini de literatură autentică ce exprimă plonjarea în subconştientul în
care metaforele şi alegoriile dormitează în aşteptarea peniţei care să le
disloce: „Un câine alb şi neînsoţit, mai mult inventat decât aievea, se
scufundă în spuma Vaserului. Din locul acela, a doua zi, avea să răsară
soarele. Răsuflând din greu colonia de mesteceni cu pielea jupuită mai
avea olecuţă până la casa cu ferestre topite...”
(Alui Gheorghe, Adrian. Am văzut în lumea mea un înger
dar nu ştiu să-l descriu. Convorbiri literare, 134, nr. 9 (57), sept. 2000,
p. 43).

„Citindu-i cartea Versuri din proză, Editura Proema, Baia Mare,
2000 înţelegi că autorul face parte dintre poeţii buni şi hăruiţi, ale căror
poeme spun ceva şi cu folos în temele mari ale poeziei dintotdeauna. În
comparaţie cu fluierătorii de ocazie prin poezia română, Gavril Ciuban
e u harpist, cântăreţ cu nobleţe pe strune armonios acordate. S- adeverit
astfel, mai cu seamă (şi extins), în cărţile anterioare Cultivatorul de
pietre şi tandra dihanie, 1992 şi Fântâna cu ghinturi, 1996, pe care le-a
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contras într-o recentă antologie despre care am scris: Poeme, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2000.
În poemul liminar din Fântâna cu ghinturi citim că „Poetul
înalţă un zid apoi îl urmează”. Lectura versului acestuia mă duce cu
gândul la mărturisirea de bătrâneţe a lui Goethe către Eckerman,
drept care literatura înseamnă o trudă fără preget toată viaţa, o
ridicare continuă a unei pietre grele. Ideea revine, în alt fel, şi în
noua carte a lui Ciuban. El zice: „cuvintele scrise decuseară/ nu
mai apucă dimineaţa”; „să lăsăm şi altora afara/ măcar cum am
găsit-o” (pag. 7); „nobila artă a mestecenilor/ de a lăsa urmaşi”
(pag. 10). Notez aici, cum se vede, doar pagina căci cele mai multe
poeme ale plachetei Versuri din proză sunt libere şi fără titlu, larg
respiratoare şi surprinzătoare prin alăturări şi sugestii. Autorul ştie
că „nici un mileniu nou/ nu-ţi va da în plus/ altă mână” (talent,
nu-i aşa?) dacă n-ai din naştere şi că „poeţii/ cu feţe angelice şi
ochi asimetrici”, într-o lume mai bună şi mai normală ca a noastră,
ar putea proclama supranaturală literatura însăşi. Toate acestea
sunt obsesii şi ficţiuni câtă vreme „valuri de întuneric jilav/ ridică
troiene împotriva flăcării”.
De-ar fi să-l aşezăm pe poet într-unul din tipurile de viziune
asupra lumii propuse de esteticianul Liviu Rusu (în Essai sur la création
artistique) eu cred că i s-ar potrivi tipul demoniac echilibrat drept care
lumea e o armonie mai gravă, tensionată, mereu sub spectrul distrugerii
începând cu lăuntrul („Gata cu traiul din ficţiuni/ vine îngerul”;
„Fiecăruia i-a crescut/ încă de la născare/ câte o lumânare la creştet”
etc). Nimic – în poezia lui – nu e simpatetic, idealist, de beatitudine, de
linişte eternă, potolită, chiar dacă în poemele sale Ciuban implică îngeri,
mesteceni, fecioare, cuci; ele sunt doar noţiuni purtătoare de dramă, de
destrămări sau de grave întrebări despre „gura lacomă a neantului”,
despre „cum se scurtează oamenii/ anii”.
Fără îndoială, calitatea principală a poeziei lui Gavril Ciuban e
puternica expresivitate al cărei „secret” îl deţin doar poeţii de talent.
Placheta Versuri din proză include (cea mai mare parte, de
altfel!) cum ar vrea să sugereze şi titlul, proze scurte, şase la număr. Care
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sunt, practic, poeme în proză, evocări fie ale unor imagini dintr-o natură
primară, aşa cum le-a crescut copilăria şi amintirea, fie realităţi secvenţiale
dintr-o lume revolută sau întruchipări ale visului. Decelăm din aceste
proze – cu fraze scurte, adesea, şi cu nu puţine inserţii poetice – spiritul
ironic al autorului, plăcerea amănuntului pitoresc, o ştiinţă a portretului
(multinaţional, să zic aşa, ecumenic, de asemenea!), a băşcăliei subţiri.
Prozele lui Ciuban, îmi dau seama acum, sunt momentele de răsuflu ale
poetului, de tranziţie din „starea schematică a dispoziţiei creatoare” la
imagini clare din poezia autentică, născute din neliniştea sufletului. E
posibil, zic, ca, prin proze, poetul să-şi găsească un echilibru, o stare de
ordine, o ieşire în fantast prin mici minciuni ale unor trăiri din odinioara
magică, secvenţe cu respiraţia scurtă.
Nu ştiu cum ar arăta un roman scris de Gavril Ciuban. Eu prefer
poetul. Deocamdată, atât!”
(Ghenceanu, Vasile Radu. Gavril Ciuban – „Versuri din
proză”. Graiul Maramureşului, 13, nr. 3271, 6-7 ian. 2001, p. 3).

„Gavril Ciuban, maramureşeanul de cin şi vechime, s-a născut
cu cinci decenii în urmă la Vişeu de Sus, o aşezare de sub înălţimile ce
veghează dinspre miazăzi ţinutul păduros şi tainic al Nordului românesc.
Fără vreo premeditare şi-a apropriat modelul ebruitos al scriitorului
american: cutreierător în juneţe de lung şi lat de ţară, meserii multe şi
variate, neastâmpăr, provocarea necontenită a nelimitelor, deopotrivă a
mărginirilor fiinţei şi lucrurilor în lume şi vreme ale acesteia. Când nu te
împaci cu drumul liniar, ursit capătului, alegi răscrucile, neprevăzutul şi
chemarea acestora, ademenirile, neîncheierile. Singura adăstare pe care
,cum se vede, şi-a dorit-o şi în care isprăveşte câte o postată, e aceea
în teritoriul literaturii: interval de libertate, aici e locul potrivit spre
a sfida ţărmurile, spre a te bucura încă de nelămurita, întunecoasa
lor depărtare. Gavril Ciuban a debutat publicistic în revista Cronica
(Iaşi, 1975), iar editorial după 1989 cu volumul Cultivatorul de pietre
şi tandra dihanie (Ed. Dacia, 1992), cartea obţinând Marele Premiu
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al Festivalului Internaţional de Poezie de la Sighetu Marmaţiei (1992)
şi Premiul Salonului Naţional de Carte de la Cluj-Napoca (1993). Mai
sunt Fântâna cu ghinturi (Ed. Jurnalul de Sighet, 1996) şi antologia de
autor Poeme (ed. Limes, Cluj-Napoca, 2000). Recent mi-au parvenit alte
două cărţi ale scriitorului: Versuri din proză (Ed. Proema, Baia Mare,
2000) şi Est (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002), volum bilingv românoitalian (versiunea italiană aparţinând Gabrielei Lungu). Despre poet,
din câte am aflat, s-au exprimat elogios Laurenţiu Ulici şi, mai încoace,
Ioan Flora (un „poet de excepţie”, enunţă acesta, remarcând în creaţia
de ultimă oră a lui Ciuban „evitarea bine temperată a metaforei”).
Regretatul critic vorbeşte despre calea de acces către sinea fiinţei,
prin poezie, cu visătoria, nu doar cu rememorarea, iar Ioan Flora îi
dădu dreptate: ar fi, după Gavril Ciuban, într-o proză din aproape
borgesiana sa serie Personaje anterioare (vezi Versuri în proză) „un
câmp mai puternic decât un pustiu”, amintirea, oare deja pustiişte? Să
credem totuşi aceasta: „Da, cam asta e, un drum”, rememorarea fiind
deja drumul pustiului, fiinţa închisă în anterioara ei fiinţare – ceea
ce ai fost nu îngăduie viitorului tău să se mai arate, anteriorul nu
permite ulteriorului să aleagă, nici un „purtător de reverii” nu va
mai inventa acum „întâmplări care nu erau reale”. Ceea ce ai fost nu
poate rosti cum decât atât: „Gata cu traiul din ficţiuni” (vezi Reverii
ulterioare). Poezia ca „purtător al visului” („il portatore del sogno”),
poezia, iată, ca reflexie de sine, în chip ironic însă doar o „relicvă
obscură” a unui scris care am fost cândva, un scris care, probabil,
vom fi cândva: „purtătoarea mănuşilor albe din piele necunoscută/ a
coborât dintr-o limuzină sumbră/ o seară întreagă toată viaţa a suit/
treptele de marmură roşie argintie întunecată/ / Pe purtătorul pălăriei
cu boruri imense/ nu l-a mai ajuns/ / Două asteriscuri mai puteai
desluşi/ pe un papirus învineţit/ urme de paşi în şir indian/ relicve
obscure ale unui scris/ dispărut” (Istoria poemului dispărut). Cu toată
sila afişată faţă de „poezia leneşă” – existenţa aceea necontestată,
dimpotrivă cântată, slăvită fără de temoare, o aventură nesocotită –
Ciuban, am impresia, resacralizează totuşi în Est, această îndeletnicire
cu scriitura (un fel de „a doua venire”, cum o numeşte), meşteria
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scriiturală (în fond o imolaţie erotică; nu mai puţin dramatică), ea
îţi arde „umbra până la scrum”: „A doua Venire l-a găsit reîncarnat/
în acelaşi poet din Balcani lângă fântâna cu/ ghinturi deflorândo pe Ana/ pe catafalcul de probă/ / Din locul Mănăstirii ţâşnea/ un
izvor înnourat în lumină/ să-şi ardă umbra până la scrum/ / pe când
strămoşii trecuţi prin trupuri fierbinţi/ în urmaşi copiau sunetul ierbii/
ce se împletea singură în miazănoaptea/ / cuvintelor lui” (Istoria unui
poet din Balcani). Aşadar, am încredinţarea acestui scrib poetic curat
al Nordului, după probabila/posibila dispariţie a poeziei, specia noastră
să nu ajungă cumva – în absenţa spiritului şi a literei ce-l va fi ivit – la
ghearele picioarelor „dinapoi”, la şezutul hirsut fiindcă nu şi-ar fi găsit
niciunde aşezarea? Ciuban scrie: „Când va dispărea poezia ca specie/
locuitorii acelui timp/ / Cu sunetele neoprite în auz/ cu lumina terfelită de
atâta întuneric/ / Subalternii acelui timp / (de după dispariţia poeziei ca
specie) / / cu ghearele de la picioarele dinapoi/ sub şezuturile acoperite
de păr” (După dispariţia poeziei).
La Gv. Ciuban (mai sunt poeţi la Maramureş, mai sunt încă în
toată aşezarea românească, fie în locuri, fie pe drumuri) supravieţuirea
poeziei va fi însemnând supravieţuirea spiritului. Altfel, vorba aceea a
lui Hölderlin, „la ce bun poeţii?...”
(Brumar, A.I. La ce bun poeţi?... Obiectiv, nr. 511, 28 iul.
2003, p. 6).

„Prin structura poeziei şi prin idei, ascunse-n textura
cuvântului, Gavril Ciuban este un neo-postmodernist. […].
Poezie a eului însingurat suferind la orice atingere a acestei
lumi neconcordante poetului, Gavril Ciuban construieşte din metafore
un univers intangibil în care „se aude” strigătul disperat: „Numai
eu…” Numai poetul vede „întârziata tăcere a lucrurilor”, „străina cu
aripi de ceară”, „înălţarea strigătului”, „povara amintirii”, întârziate
înţelesuri, „marginea cuvintelor”, „îngeri sfâşiaţi de religii”, numai
poetul poartă „muta întrebare în suflet: „Eşti oare anotimp de te-am
pierdut?”
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Gavril Ciuban este un poet original – nu imită pe nimeni (păcat
în care cad mulţi dintre „poeţii de azi”). El este însuşi metafora pe
care o dăltuieşte în cuvânt, este expresia unei nesfârşite singurătăţi a
spiritului, căutând un punct de sprijin într-un univers haotic”.
(Manolache, Margareta. În: Ciuban, Gavril. Tranşeea săpată
de păsări : (1972-1976). Baia Mare : Editura Proema, 2004, p. 83-84).

„Mai hăt demult când l-am ascultat (apoi citit) pe Gavril Ciuban
l-am admirat în taină, dar nu am încetat să fac ochii mari la metafora
lui surprinzătoare. Îl mai vedeam şi pe Laurenţiu Ulici că se luminează
la faţă când citea Ciuban, îmi ziceam că mă pot socoti un om fericit
că poetul Ciuban îmi oferă prieteneasca sa lectură. Citind recenta lui
apariţie editorială Tranşeea săpată de păsări (Ed. Proema, Baia Mare,
2004), carte girată de două nume de prestigiu ale poeziei noastre (V. Latiş
şi V.R. Ghenceanu) m-am lămurit încă o dată că Gavril Ciuban are un
timp al său interior, mari distilerii pentru cuvinte, care fac din osândita
realitate clipe scumpe strălucite de ochiul stăpân pe un arhipelag doar
de el ştiut. Din acea frământare nevăzută se naşte poemul care intră
în rezonanţă şi cu sufletul de piatră. Poetul Ioan Flora decupează din
universul poetic la lui Ciuban un secret al creaţiei: rememorarea pare a
fi declanşatorul, indicatorul căii de acces înspre sine a acestui poet de
excepţie. Noua carte a lui Ciuban vine să argumenteze tocmai admiraţia
mea de la începuturi pentru poezia lui deoarece ea cuprinde poeme scrise
între anii 1972-1976. Ni se relevă un autor stăpân pe un univers poetic
propriu, cu un limbaj dezinvolt, eliberat de orice emoţie, de strâmtorare
a eului poetic. Îl avea, undeva în faţă, ca model, pe Nichita Stănescu. G.
Ciuban, încă de atunci, era un nume de excepţie în poezia acestui spaţiu,
o „odihnă în ţipăt” cum a spus Cezar Baltag. Este cartea unui poet care
în tăcere şi o nepermisă modestie stă alături de volumele unor confraţi
care au făcut carieră zgomotoasă. Aş spune că gestul lui Ciuban de a
tipări această carte vine să argumenteze că poetul nu a avut evoluţie.
El a fost poet mare din clipa în care a pus mâna pe condei. Da, Ciuban,
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pentru mine, este un poet de excepţie. O conştiinţă lirică ce cutreieră
spaţii originale”.
(Pârja, Gheorghe. Gavril Ciuban în Tranşeea săpată de
păsări. Graiul Maramureşului, 17, nr. 4505, 22-23 ian. 2005, p. 5).

„GAVRIL(Ă) CIUBAN – dinspre începuturi la consacrare
Originar din fostul sat Vişeu de Mijloc, acum cartier al oraşului,
Gavril Ciuban nu mai este chiar un începător în tainele scrisului şi
ale poeziei. Prin activitate cenaclieră de peste zece ani la Vişeu de
Sus, Borşa, Sighetu Marmaţiei, Baia Mare, prin participări active
la festivaluri de poezie zonale şi naţionale, prin creaţiile transmise
nouă de unele publicaţii social-culturale şi literare (Familia, Tribuna,
Cronica, Transilvania, Steaua, Echinox, Pentru socialism), Gavril
Ciuban ni se dezvăluie ca un statornic iubitor şi creator de poezie.
De la primele creaţii (debut în 1975 la Familia) şi până acum
poetul a parcurs un drum sigur spre originalitate şi individualizare
îngroşând unele din trăsăturile iniţiale (încifrarea expresiei, limbajul
şocant prin noutate şi îndrăzneală, metaforizare exacerbată...) şi
abandonând altele (interiorizare excesivă, spectaculosul nemotivat),
rămâne constantă atitudinea de inadaptare şi oarecare nuanţă
protestatară. Se remarcă o noutate în deschiderea universului poetic
spre tematică socială. Permanenţele au valoare incontestabilă,
remarcată şi de juriile festivalurilor la care autorul a participat în
calitate de concurent şi care i-au acordat premii, din categoria celor
rezervate creatorilor nedebutaţi editorial, dintre care menţionez aici:
Cicârlău, 1980, marele premiu „Vasile Lucaciu”;
Sebeş, Alba, 1982, premiul revistei Luceafărul, festivalul
„Lucian Blaga”;
Ploieşti, 1984, premiul I – „Nichita Stănescu”. […].”
(Cenaclul literar artistic „Andrei Mureşeanu” Vişeu de Sus
: patruzeci de ani de existenţă. Cluj-Napoca : Editura Grinta, 2008, p. 47).
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„Nu-i niciun fel de noutate în ceea ce spun acum: Gavril
Ciuban face parte din grupul celor trei-cinci poeţi maramureşeni
care vor rămâne în istoria literaturii. Ca să nu se înţeleagă cumva
greşit, în respectivul grup îl includ şi pe regretatul Ioan Alexandru,
atât de aproape de sufletul maramureşenilor. Altfel era destul de greu
să ajung la numărul acesta de poeţi despre care se va vorbi şi mai
târziu. Gavril Ciuban, într-o jumătate de secol de existenţă, a scris
foarte puţin. Poate că a scris mai mult, dar a fost deosebit de zgârcit
cu tiparniţa, spre deosebire de alţi confraţi, care au publicat mai mult
decât au produs. Dar, vorba lui Aurel Baranga, nu-i bine să-i judecăm
pe scriitori, fie şi numai pentru faptul că sunt singurele fiinţe pe care le
aşteaptă, inexorabilă, Judecata de Apoi. Parafrazându-l pe Ion Caraion
putem afirma, fără teama de a greşi: Ciuban vine în numele poeziei pe
care n-a scris-o nimeni. Poezia lui dispune de o excelentă dexteritate
verbală care atinge constant cotele sensibilităţii. Lipsită de metafore
inutile, urcând mereu pe firul istoric al liricii adevărate, poezia lui Ciuban
este o minunăţie care nu se mai împlineşte. Ea face deliciul cititorului pe
care îl pune pe gânduri. […].
Pentru a-şi întreţine bogata dotare imagistică, Gavril Ciuban e
un neobosit căutător de situaţii pe care ştie să le exploateze cu mult har,
scoţând totul din ele, lăsând mereu impresia că este pe punctual să îşi
creeze o a doua natură. Poate că, petrecându-şi vremea cu oameni ca
noi, are impresia că şi-o risipeşte. Nu ştiu unde îl va găsi a Doua Venire
pe poet. Poate, vorba lui, „în acelaşi poet din Balcani, lângă fântâna
cu / ghinturi deflorând-o pe Ana / pe catafalcul de probă”. E treaba
lui. Paradoxal, poezia, destul de tehnică, puternic şlefuită, e străbătută
din când în când de o subtilă tristeţe. Ironia, prezentă la tot pasul, nu
poate acoperi tristeţea poetului. Nici amara persiflare a lucrurilor
sau stărilor omeneşti nu reuşeşte camuflajul. Sincer mă bucur că în
preajma noastră trăieşte Gavril Ciuban, unul dintre cei mai importanţi
poeţi ai generaţiei sale.”
(Ciascai, Grigore. Ispita lecturii. Baia Mare : Proema, 2009,
p. 200-201).
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„Am descoperit recent doi poeţi maramureşeni.
M-a năucit prietenia lor cu adânci rădăcini şi valenţe spirituale, aşa cum
reiese ea din cartea intitulată „Vasile Latiş şi Gavril Ciuban în Viaţa de
aer” (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2009), volumul îngrijit de Gavril Ciuban,
Nicolae Iuga şi Marian Nicolae Tomi.
Dar mă pune pe gânduri şi discreţia nedreaptă în care trăiesc anumite
spirite remarcabile. Sau poate că este o formă de (auto)protecţie de care
au nevoie plantele rare precum floarea cea de colţ: „Desăvârşită discreţie
despre viaţa, despre moartea mea. Celelalte pot rămâne neschimbate” îşi notase Vasile Latiş cândva (p. 9).
Vasile Grigore Latiş (1933-2007) a trăit mai toată viaţa în Maramureşul
natal. Doar perioada studiilor clujene şi bucureştene l-a ţinut departe
de munţii săi cu păstori imperiali despre care a şi scris nu numai în
poezie ci şi un doctorat („Păstoritul în Munţii Maramureşului. Spaţiu
şi timp” Tipografia Marco & Condor, Baia Mare, 1993). Către apusul
vieţii, după ce a fost mulţi ani profesor la liceul din Târgul Lăpuş, a fost
chemat să predea la Universităţile din Baia Mare şi Oradea. A publicat
mai multe cărţi de versuri plus o sumedenie de articole în reviste de
specialitate.
Gavril Ciuban (n. 1951), născut la Vişeul de Sus, este bibliotecar la
Biblioteca Orăşenească din Vişeul de Sus şi de asemenea poet, membru
al USR.
[...] Mi-e greu să spun ce plăcută surpriză mi-a făcut acest volum
descoperind, practic, doi oameni minunaţi, puţin cunoscuţi şi deplin
ancoraţi în marea cultură şi în spiritualitatea autentică, doi pontifi uitaţi
într-o lume depărtată de prejudecăţile mondene: „Filosofia şi Poezia sunt
cu totul deosebite; pe de-a-ntregul înrudite. Dar fiecare ţine s-ajungă la
Logos. Cum năzuieşte uneori filosofia a ajunge la cel mai universal originar! Câteodată poezia, păstrându-l” (p.150) mai spune Latiş către
final…”
(Vasileanu, Marius. Prietenia poeţilor – mântuirea vieţii de
aer. Ziarul Financiar, [supl.] Ziarul de duminică, 9 sept. 2010).
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„Gavril Ciuban îşi construieşte universul liric cu tenacitatea
constructorului de catedrale, cultivându-şi „pietrele” cu răbdarea
benedictivă a celor ce văd splendorile construcţiei încă din faza diurnă
a proiectului. Poetul fuge de grandilocvenţă subminându-şi intensitatea
trăirii prin acea distanţare ironică de realitatea subsumată. Cu o
recuzită postmodernă, Gavril Ciuban, poetul deplin e dimineaţa în rai,
la amiază tot acolo, iar înspre seară noi nu mai ştim unde este”.
(Vădan, Ion. În: Ciuban, Gavril. Mâine Ithaca. Cluj-Napoca
: Dacia XXI, 2010, cop. IV).
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Părinţii Gavrilă şi Maria cu cei doi fraţi Vasile şi Ion (1968)

Cu Laurenţiu Ulici, Lucian Perţa şi Adrian T. Mandric
(anii ’80)
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La o şuetă cu regretaţii prieteni dragi: Ovidiu Iuliu Moldovan
şi Radu Anton Roman (În Poiana Novăţ, anii ’90)

Cu Echim Vancea, Gheorghe Mihai Bârlea, Ion Ardeleanu-Pruncu şi
Nicolae Iuga (Lansarea vol. Fântâna cu ghinturi la Librăria „Luceafărul”)
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Alături de Radu Săplăcan şi Valer Griga la Serbările Vişeului - 2001

Fiica Otilia şi Ioan Groşan, într-un plan mai îndepărtat, la Tabăra de
Literatură de pe Vaser (2001)
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La Tabăra de Literatură de pe Vaser (Poiana Novăţ – 2002) cu: Dan Banciu, Dan Doman, Gellu Dorian, Liviu Papuc, Lucian Perţa, Radu Săplăcan,
Valeriu Sabău

Lansarea volumelor Poeme şi Versuri în proză la Casa de Cultură Vişeu de
Sus (2002), cu prietenii: V. Latiş, R. Săplăcan, M. Petean, V. Griga, L. Perţa
şi L. Petrovan
122

Documentar biobibliograﬁc aniversar

Gavril Ciuban - 60

Lansarea volumului Est în holul Prefecturii (2002),
cu Viorica şi Cătălin Cherecheş şi Ananei Gagniuc

Discutând cu poetul Ioan Flora (2003)
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Cu regretatul actor şi prieten – Ovidiu Iuliu Moldovan (2004)

La Radio Sighet cu Vasile Muste şi Ioan Pintea (2005)
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Evocare Ioan Flora la Primăria Vişeu de Sus, lângă M.N. Tomi
şi Lucian Perţa (2005)

Lângă primarul Vasile Ciolpan, Iuliu Copândean, Mihai Dăncuş şi Marian
Nicolae Tomi (la dezbaterea de la Muzeul de Istorie şi Etnografie Vişeu de
Sus cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor - 25 mai 2007)
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Prof. Gavril Ciuban (bibliotecar-responsabil la Biblioteca Orăşenească
Vişeu de Sus) cu soţia Lidia şi copiii - Gabriel, Otilia, Radu-Anton şi
Ovidiu-Alexandru (2007)
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Cu pr. Vasile Luţai, M. Petean şi Iurii Pavliş la Uniunea Scriitorilor
– Filiala Cluj (2008)

Cu Ion Burnar, M.N. Tomi şi N. Iuga la lansarea volumului Vasile Latiş şi
Gavril Ciuban în Viaţa de Aer (Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” – 2010)
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