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artă-cultură

S-a născut într-o iarnă cumplită a anului 1951 în localitatea Voivozi, din județul Bihor, 
pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae... A urmat cursurile școlii gimnaziale din sat, apoi la 
Oradea, dorind să devină medic, dar lucrurile s-au schimbat. Au urmat cursurile Liceu-
lui,,Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Școala de O�țeri Activi de Artilerie 
și Rachete la Sibiu, Academia de Înalte Studii Militare București, �ind licențiat în științe 
politico-militare. Iubește ceea ce a iubit dintotdeauna: artileria, literatura și muzica, lu-
crurile frumoase și adevărate.

S-au pronunțat asupra scrisului său, Irina Petraș, Mircea Popa, Constantin Zărnescu, 
Cornel Udrea, Victor Cubleșan, Silvia Popescu, Dan Brudașcu, Petru Poantă, Persida 
Rugu, Vasile Gogea, Ion Cristofor, Victor Măruțoiu, Leon-Iosif Grapini, Ioan Negru, Ghe-
orghe Bâlici (Chișinău), Petre Cioclu (Israel), Voichița Pălăcean-Vereș, Ioan Petru Gârda...

Să începem cu scriitorul 
Gavril Moisa.

Am început să scriu încă de 
pe băncile școlii. Debutul în 
volum a  fost în 1978, pentru 
ca în 2002 să apară și primul 
meu volum de versuri „Iubirea 
veșnică povară”, sub îndruma-
rea distinsei doamne Irina Pe-
traș. De atunci și până azi am 
publicat 35 de volume-poezie, 
epigrame, fabule, poezie umo-
ristică, eseu și publicistică-, 
plus 15 antologii de versuri, 
peste 70 antologii și volume 
de epigramă și inclus în 35 de 
volume colective (la 11 �ind 
și coautor), multe din volu-
mele publicate bucurându-se 
de aprecieri deosebite în țară 
și nu numai, Din anul 2004 
sunt membru al Uniunii Epi-
gramiștilor din România, dar 
și vicepreședintele Asociației 
Epigramiștilor Clujeni „SA-
TIRICON” și al Cenaclului 
„Artur Silvestri” al Filialei 
LSR Cluj.

Poet, epigramist, publi-
cist... Să începem cu poezia.

Cred că poetul este un om ca 
oricare altul, în su�etul căruia 
se petrece ceva în plus. Este un 
su�et care în �nal se identi�că 
cu su�etul tuturor celor care 
visează, iubesc, suferă, nă-
dăjduiesc, speră... Poetul este 
omul care-și transmite trăirea, 
ecoul su�etului, talentul dă-
ruit de Dumnezeu, semenilor 
săi, ca un dar de su�et pentru 
un alt su�et, ca o  iubire, pen-

tru altă iubire. Poezia pentru 
mine este un dar al su�etului. 
Poate de aceea eu personal nu 
m-am considerat niciodată 
poet, ci un om care, trăind în 
iubire, am dorit să dăruiesc și 
eu măcar un dram de iubire. 
Poezia nu este un cântec de 
fanfară, nici un marș ostă-
șesc cadențat. Poezia, deși se 
înscrie în niște reguli litera-
re bine de�nite, nu are totuși 
rigorile altor genuri și specii 
literare. Piatra de încercare în 
poezie o  reprezintă arta cre-
atorului, înzestrat cu harul 
divin de a  genera și transmi-
te o  emoție, de a  genera un 
�or. Poezia este un miracol 
al su�etului prins în mrejele 
inspirației, de o muză nevăzu-
tă. Sensul �nal al poeziei este 
unul emoțional. „Poetul ca și 
soldatul, nu au viață persona-
lă” (Nichita Stănescu). Cred 
și con�rm că este întru totul 
adevărat. Dacă din meseria de 
o�țer mi-am făcut o  profesi-
une de credință, poezia mi-a 
fost permanent cel mai bun, 
mai �del și devotat prieten, 
care mi-a însoțit umblările (și 
nu puține) pretutindeni, mi-a 
mângâiat su�etul, singurăta-
tea și a pus un gram de frumu-
sețe asperităților și greutăților 
vieții militare. „Nimic nu este 
mai frumos ca senzația divină, 
de voluptate pe care ți-o oferă 
o  pagină bine scrisă, o  frază 
articulată, un vers de cristal, 
o  metaforă germinală”, scria 

Î.P.S. Bartolomeu Anania. 
Cred în scânteia divină și forța 
creatoare a omului, în frumu-
sețea și puterea adevărului, în 
iubire și în puterea cuvântului. 
Când scrii și iubești ceva cu 
adevărat, lucrurile devin mai 
importante, mai profunde și 
capătă alte sensuri. Pentru 
mine, în acest moment, aceste 
sensuri se numesc simplu Po-
ezie.

Epigrama?
Pentru că admir, iubesc și 

prețuiesc încă din adolescen-
ță oamenii cu umor, oamenii 
care s-au detașat de alții prin-
tr-o vorbă de duh, printr-o 
vorbă spusă cu tâlc. Am ad-
mirat și prețuit orice sclipire 
a  spiritului, care mi-a atins 
o coardă a inimii sau a minții, 
acea a�rmație sau expresie in-
stanță care mă face să cuget, să 
zâmbesc sau să râd. Epigrama 
este o  artă și un privilegiu al 
spiritului ascuțit și pătrunză-
tor, indiferent de cum este ea 
catalogată, ca gen sau specie 
literară, care își are valoarea 
și autonomia ei. Ea poate � un 
balsam, dar numai pentru su-
�etul acelora care au minte, ra-
țiune și umor și otravă pentru 
mințile amorțite sau crispate. 
Epigrama nu este o  vibrație 
sau o  reacție a  su�etului, ea 
este un produs șlefuit al spiri-
tului. Epigrama pentru că este 
„�oarea parfumată a  literatu-
rii”, așa cum bine și strălucit 
o  numește marele epigramist 
Nic Petrescu, în „Antologia 
epigramei românești”.

Fabula?
Am cochetat demult cu 

această specie, publicând re-
cent volumul „Fabule trăs-
nite”, premiat la festivalurile 
de pro�l, secțiunea carte de 
umor, la Vișeu de Sus, Buzău, 
la Festivalul Internațional de 
Umor „Alb-Umor”, Alba Iu-
lia. Mi-a plăcut întotdeauna să 
pun pe seama animalelor, pă-
sărilor, a  plantelor sau obiec-
telor diverse aspecte sau în-
tâmplări, într-un anumit spirit 
critic sau pam�etar, având ca 
scop provocarea prin ironie, 
umor, satiră a  unei bune dis-
poziții, a  hazului, dar și în-
dreptarea sau corectarea unor 
trăsături negative de caracter, 
vicii sau comportări. Am adu-

nat în paginile actualei ediții 
revăzută și adăugită (față de 
cea publicată în anul 2009) 
alte noi fapte, întâmplări și 
situații surprinse sau inspirate 
din cotidian, din care se des-
prinde o  morală/învățătură 
care ne ajută să cunoaștem și 
să apreciem oamenii nu după 
vorbe, ci după faptele și re-
zultatele lor, să înțelegem și 
să sesizăm mai ușor diferența 
dintre rău și bine, dintre viciu 
și virtute.

Cum arată azi epigrama 
clujeană?

Ca un cunoscător al feno-
menului pot spune convins 
că nu greșesc că, epigrama 
clujeană este în plină glorie, 
faimă și progres. După 42 de 
ani de activitate neîntreruptă, 
la Cluj-Napoca, datorită unor 
spirite deosebite s-a format 
în decursul vremii o  Școală 
de Epigramă. Sub conducerea 
unor președinți cu renume 
ca Pavel Bellu, Vasile Langa, 
Ionică Pop, Marian Popescu 
sau Eugen Albu, cenaclul 
a  crescut mereu în valoare și 
aprecieri, astfel că la sfârșitul 
anului 2020, din cele 16 cena-
cluri intrate în Top Epigrama, 
„Satiriconul” s-a clasat pe lo-
cul al treilea pe plan național. 
Printre numele mari ai epigra-
mei clujene îi amintesc pe Ion 
Arcaș, Traian Marcu, Mircea 
Matcaboji, Negoiță Irimie, Ion 
Bindea, Zeno Turdeanu, Gav-
ril Glodeanu, Teodor Capotă, 
Aurel Buzgău, Valentin Viși-
nescu, Eugen Pop, Alexandru 
Misuga, Iulian Dămăcuș... Ce-
naclul organizează anual Fes-
tivalul Național „Eterna Epi-
gramă”, editează anual revista 
cenaclului, și este singurul din 
țară care după �ecare festival, 
publică o  carte cu acesta. Și 
în acest an cele două secțiuni 

ale festivalului, de epigramă 
și carte de umor, s-au bucurat 
de o  largă participare națio-
nală și nu numai. În prezent 
acesta numără 28 de membri 
(profesori, ingineri, profesori, 
universitari, doctori, o�țeri...). 
Este condus de reputatul epi-
gramist prof. ing. Ioan-Petre 
Gârda, membrii cenaclului 
sunt prezențe active printre 
premianții din țară și se bu-
cură de o largă apreciere la ni-
vel local în rândul unui mare 
public iubitor de epigramă de 
bună calitate. Secretarul-lite-
rar al cenaclului este inimosul 
bistrițean Grigore Cotul.

Să vorbim despre epigra-
mă ca fenomen social.

A�rm cu deosebită satis-
facție că după anul 1989, epi-
grama „s-a descătușat” de 
chingile trecutului, devenind 
la această dată un fenomen so-
cial, pentru că ea, prin forma 
și versul ei este cea mai apro-
piată de inima și starea psihică 
cotidiană a  omului, a  româ-
nului. Veselia neestompată și 
râsul instant și nesilit pe care-l 
generează, �e și pentru mo-
ment, îl fac pe om să uite chiar 
și pentru o clipă de orice necaz 
și întristare, indiferent de răul 
sau moravul pe care-l atinge, 
sau satirizează și este �resc ca 
această specie sau gen literar, 
indiferent cum îl de�nim să 
aibă în plan național foarte 
mulți admiratori dar și de-
tractori. În literatura de spe-
cialitate, fenomenul este văzut 
și abordat foarte diversi�cat, 
exprimându-se diverse păreri 
și aprecieri pro sau contra, in-
clusiv privind țintele, rostul și 
efectele acesteia. Ceea ce este 
însă foarte clar e faptul că epi-
grama, prin rigoarea sa, prin 
modul de realizare și formele 
de expresie, prin ingeniozita-

tea și frumusețea exprimării, 
iar uneori și prin încărcătu-
ra sa lirică (vezi madrigalul), 
prin înălțimea cugetării, este 
nu numai o artă, ci și o armă 
spirituală, care însă nu-i la 
îndemâna oricărui creator de 
literatură. Uniunea Epigra-
miștilor din România coor-
donează activitatea a  25 de 
centre epigramatice și editea-
ză trimestrial în plan național 
revista „EPIGRAMA”. Anual 
la Brăila, Alba Iulia, Cluj-Na-
poca, București, Râmnicu 
Vâlcea, Iași, Deva, Ploiești…, 
se organizează festivaluri na-
ționale și internaționale de 
umor, epigramă și caricatură.

Gânduri pentru anul 
2022?

Îmi doresc în primul rând 
să �u sănătos, și să ne elibe-
răm cât mai repede de această 
povară pandemică, care ne-a 
marcat dar și schimbat în plan 
mental și comportamental.
Vreau să continui seria festi-
valurilor cu Cenaclul „Satiri-
con”, în parteneriat cu Primă-
ria Cluj-Napoca, ziarul Făclia 
și Radio Cluj, cu a  XXXIII-a 
ediție, fac acest lucru din anul 
2004. Vreau să public alte vo-
lume care își așteaptă răndul,-
dintre care, volumul patru din 
seria Pișcături și-nțepături; 
Pișcături și mușcături; Pișcă-
turi și... pupături, cu volumul 
a�at în manuscris Pișcături 
și... um�ături. De asemenea, 
împreună cu ziarul Făclia de 
Cluj, publicăm și punem la 
dispoziția iubitorilor de epi-
gramă volumul „În penița Sa-
tiricon”, care va cuprinde toate 
grupajele tematice lunare pu-
blicate în anul 2021. Fiind la 
sfârșit de an, țin să urez iubi-
torilor de frumos și peren, să-
nătate, putere de muncă.

Demostene Șofron

Aniversări clujene

Gavril Moisa: „Epigrama este o artă și un 
privilegiu al spiritului ascuțit și pătrunzător...”


