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Activitatea publicistică şi literară a 

Adrianei Weimer este completată de încă un 

premiu, Premiul Literar Internaţional Corona 

II ediţie 2017, la Secţ. C „Carte edită de 

poezii”, obţinând Premiul III, pentru 

volumul Un cer de cuvinte / A sky of words / 

Ein Himmel voller Worte / Un cielo di 

parole / Un ciel de paroles, traducere în 

engleză de Ada D. Cruceanu, traducere în 

germană, Hans Dama, traducere în italiană: 

Ioan Sîrbu, traducere în franceză - Elena 

Ghiţă, Editura Marineasa, Timişoara, 2012 şi 

Menţiune specială pentru Lumină de stea, la 

Secţ. A „Poezie inedită cu temă impusă: 

poezia cuantică”. 

Volumul are meritul de a deţine aprecierile, în postfaţă, a poetului şi prozatorului Constantin 

Buiciuc: „Adriana Weimer, ca şi în volumele anterioare, îşi investighează sinele, cu consecvenţă şi 

cu insistenţă, meditând asupra a două mari teme: iubirea şi rostul existenţei. Explorările sufletului 

sunt “drumuri în noi”, mereu reluate, în spaţiu închis. Enunţurile nominale, cu elipsa predicatului, 

duc spre esenţializare, versul devenind contemplativ, metafizic. [...] Între iubire şi existenţă stă 

creaţia. Lumina interioară este lumina creaţiei. Naşterea este o parte a creaţiei, este inclusă în ea, 

mărginită de cuvânt: „Poţi să te naşti,/ înaintea naşterii tale,/ prin ideea de tine/ a părinţilor;// poţi să 

gândeşti,/ înaintea gândirii tale,/ prin puterea de inteligenţă/ a materiei;// dar nu poţi privi,/ înaintea 

privirii în tine,/ prin ochiul străin al cuvântului.” [...] Dar încrederea în puterea aspiraţiei spre ideal 

rămâne. Tendinţa ascensională (zborul) este permanentă. Dacă închiderea se produce în forţa 

germinativă a cuvântului, deschiderea (ascensiunea) devine creaţie. [...] Întrebările neliniştite ale 

poetei îşi găsesc, într-un final, liniştea. Concluzia, apoteotică, este cea a frumuseţii spiritului care 

inundă sinele. Frumuseţea ia imaginea luminii, sub forma unei uniri a binelui, a generozităţii şi a 

creaţiei. Partea concretă a poeziei Adrianei Weimer, cu însuşiri de caligramă, este suport pentru un 

abstract esenţializat prin conciziune, în care raţiunea meditaţiei alternează cu sentimentul elegiac.”  

Adriana Weimer a obţinut, de-a lungul timpului său literar, Premiul II, la Festivalul 

Internaţional de Creaţie Literară Religioasă „Lumină Lină” (2004); Premiul III - Pictură (Portretul 

lui Lucian Blaga - pictură în ulei), la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” (2004); Premiul I, la 

Festivalul Naţional de Poezie „Nichita Stănescu” (2003); Premiul Ziarului „Unirea”, la Festivalul 

Internaţional „Lucian Blaga” (2003); Menţiune II, la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” 

(1997); Menţiune Specială, la Concursul de Poezie „Ovidiu Hulea” (1996); Premiul Revistei 

„Amfitrion”, la Festivalul Naţional de Poezie „Sensul Iubirii” (1996); Premiul II, la Festivalul 
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„Orfeu” de Poezie Ardeleană de după 1989 (1996); Premiul Ziarului „Drapelul Roşu”, la Concursul 

Naţional de Poezie Contemporană „Nichita Stănescu” (1986); Premiul Revistei „Dacia Literară” 

Iaşi, la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş” (1995); Premiul III, pentru poezie, la 

Concursul National „Pana de aur” (1984). Semnează volume individuale de poezie: Drumuri în noi, 

Ed. Marineasa (1997); Profund (conţine şi fotografii realizate de autoare - artă fotografică), Ed. 

Marineasa (2000); Infinita iubire (conţine şi trei lucrări de pictură în ulei realizate de autoare), Ed. 

Marineasa (2005); volume colective de poezie: Cartea poeţilor , Ed. Lugoj Press (1994); 

Hemografii, Ed. Marineasa (2003), Lumină Lină, Ed. Eurostampa (2005). Se bucură de aprecierile 

unor personalităţi marcante ale criticii literare, precum Gheorghe Grigurcu, Cornel Ungureanu, 

Dorin Murariu, Simona Avram, Viorica Mureşan,  Ruxandra Ivăncescu,  Horea Poenar,  Constantin 

Buiciuc,  Laurenţiu Nistorescu, Gheorghe Mocuţa,  Marius Crişan,  Graţiela Benga,  Valeriu 

Valegvi,  Constanţa Buzea,  Mihaela Petrache,  Remus Valeriu Giorgioni, Cristian Ghinea, Birăescu 

Aquilina şi Zărie Diana, Marius Sârbu şi Simion Todorescu,  Nicolae Borlovan. 

Volumul Un cer de cuvinte/ A sky of words/ Ein Himmel voller Worte/ Un cielo di parole/ 

Un ciel de paroles, plurilingv, constituie o reflexie a numinosului în starea poeticului, prin care se 

crează, din cuvinte şi prin cuvinte, viziunea asupra ideii complexe de divin, într-un univers din 

imediata apropiere a umanului. Dacă Eliade definea natura duală a existenţei, a acelui mod de a fi  

în lume, problematizând conceptul de coincidentia oppositorum, că Divinitatea poate fi înţeleasă 

prin ceea ce am numi activitatea sau inactivitatea Absolutului, care poate fi virtuală sau reală, 

latentă sau manifestată, însăşi manifestarea sacrului este aceea care întemeiază lumea, transformă 

un haos ininteligibil, terifiant şi lipsit de formă în cosmos, atunci Adriana Weimer caută din aproape 

în aproape şi construieşte edificiul artei sale, începând cu Sensul şi Lumina din care derivă Naştere, 

Profund şi Stare de spirit, ajungând la Întru tine ca la Un semn acceptat în Conştiinţa de a fi, unde 

Şi stelele, şi Curcubeu, şi Nerostire determină să Ne întoarcem la Artă, ca Pentru drum, să atingem 

Clipa – Lumină într-un Timp, care să devină Clipa pe care Am adunat  cu Mărturie, până la Ardere 

– Lumină, cu Dragostea din Miezul clipei. 

Transfigurarea cuvântului atinge transcenderea creatoare (Sensul ), unde poeta reuşeşte  

picturalul unui fel de orizont ideal, un spaţiu de retragere a dualităţii fiinţei, un „summum ens şi ens 

commune”, produce o hirofanizare progresivă prin care redeschide  calea către Cer ca Centru al 

unui mai profund ca sine („Am învăţat să trecem prin timp/ în tăcere,/ cu ani povară,/ cu întrebări 

nepuse/ purtând în ochi toate mările/ într-o singură lacrimă scursă;/ dar pe un drum neînceput,/ uitat 

în memoria unui destin,/ privirile se vor întoarce/ şi vor găsi sensul.”). O întoarcere în illo tempore 

(Lumina) în căutarea unei definiţii ca idee şi formă pentru tremendum fascinans, Adriana Weimer 

găseşte esenţa comunicării, de un alt fel, cu scopul de a crea sublimul în interioritatea 

convenţionalului („Din albul străzii,/ prin ninsoarea de gânduri/ dintr-un ochi de fereastră,/ într-un 

ochi de cuvânt/ s-a deschis,/ din afară înăuntru,/ lumina.”)  

Sensibilitatea ca mediere în ctitoria –Stiftimg – Adevărului devine echivalentă cu oferirea 

unui dar – Schenken - în a întemeia - Grunden - sau măcar a începe întemeierea – Anfangen - şi 

Totul devine artă poetică, în esenţa ei, Poezie – Dichtung -, o revigurare a arhetipului (Naştere). 

Deus otiosus poate fi, într‐o anumită măsură, perceput şi considerat, ca atare, un fel de metaforă a 

unei alterităţi absolute („Poţi să te naşti,/ înaintea naşterii tale,/ prin ideea de tine/ a părinţilor;/ poţi 

să gândeşti,/ înaintea gândirii tale,/ prin puterea de inteligenţă/ a materiei;/ dar nu poţi privi,/ 

înaintea privirii în tine,/ prin ochiul străin/ al cuvântului.”) Dacă poeta s-a gândit la un árrȅton ca la 

un Profund, ca la ceva inevitabil, atunci divinul se contopeşte în însuşi zborul poematic, similar unei 

realităţi de ordin complex, perceput prin prisma elementului iraţional şi privit în totalitate („Cât 

zbor îngenunchează/ în păsări/ pentru aripi/ ce nu pot zbura/ de prea multă linişte/ şi prea mult cer.// 

Cât înalt coboară/ în munte/ pentru stânci/ ce nu pot rodi/ de prea grea măreţie.// Câtă lumină se 

topeşte/ pe buze/ pentru naşterea/ unui singur cuvânt/ spre iubire.”) Dacă experienţa lăuntrului este 

esenţialmente de ordinul conştiinţei, este evident că depinde de ceea ce se manifestă la vedere şi că, 

desigur, nu se va recunoaşte din «afară», numai dacă se manifestă prin experienţa interioară (Stare 

de spirit). Printr-o gândire simbolică, ipostaza de „imagine în oglindă” pare a fi o înstrăinare de 
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sine, sub domeniul purei clarităţi aflându-se o profunzime obscură ce scapă nu sentimentului, ci 

conceptului în sine („Să depinzi de un DA,/de o stare de spirit străină ţie./ Îţi sprijini gândurile/ pe 

clipa ce va veni pentru tine/ sau nu/ şi pleci din numele tău/ şi numele tău/ rămâne închis în dosare.// 

În câte feluri ţi-e dat să trăieşti.// Ţi se dă să alegi/ dar nu ţi se dă să ştii/ care drum/ dintre bine şi 

rău/ ţi-e destin.”)  

O manifestare a realului, accesibilă lui „homo religiosus” (Întru tine), influenţează gândirea 

lirică în sensul de acceptare a puterii de acţiune a irealului („Profund,/ sentimentul de tine,/ venirea 

ta aici,/ în sufletul meu,/ e o binecuvântare/ a faptului că exişti,/ că exist întru tine.”) Opoziţia dintre 

raţional şi iraţional (Un semn), ca o negare a miracolului, construit a priori  şi considerat a fi 

întreruperea temporară a lanţului de legi naturale, este o provocare în interioritatea poemului, 

magicul reflectă, ca într-o „oglindă”, filozofia de viaţă a poetei, exponentă a mentalităţii individului 

prin promovarea mai degrabă a cripticului, decât a fanicului („Aştepţi un semn/ de viaţă ori de 

moarte,/ de iubire ori de nepăsare,/ de aducere-aminte ori de uitare.// Aştepţi în tăcere un semn/ şi 

răspunsul tăcerii/ te cuprinde şi doare/ şi însăşi tăcerea aşteaptă un semn/ de tine ori de fiecare.”) 

Atributele divinului declanşează trăiri pozitive, în genere, în fiinţa umană, trecând de acea ira 

deorum (Conştiinţa de a fi) şi se realizează elementul atrăgător al numinosului, fascinans dionisiac 

(„Conştiinţa de a fi în fiinţă,/ conştiinţa de a deveni nefiinţă,/ conştiinţa întregului, conştiinţa 

rotundă,/ conştiinţa ascunsă, mută şi surdă,/ conştiinţa de timp, de rău şi de bine,/ conştiinţa de noi, 

de tine, de mine// În câte feluri se poate rosti/ eterna conştiinţă de a fi.”)  

Poeta atinge schematizarea divinului (Şi stelele) prin stări care aparţin experienţei sufleteşti, 

existente în atitudinea de elogiere, chiar dacă inevitabilul simţământ al unui dincolo atinge simţirea 

(„Stelele mor de singurătate,/ ca oamenii,/ de prea multă lumină neluminată,/ de prea multă umbră 

necălcată./ Stelele mor pe sărite,/ ca oamenii,/ din când în când,/ câte una, câte unul, mai cad.”) 

Elementul tremendum (Curcubeu) şi elementul numinos devin „harul” deplin, fără o  nuanţă 

mistică, în cazul poetei, amintind de sentimentul dependenţei de divinitate („Sfântă lumină topită-n 

curcubeu/ / în ochii cerului senin de după ploaie,/ mi se rostesc cărările-n destin,/ în ochi răsare-o 

ultimă văpaie.”) Prin prisma dependenţei (Nerostire), Adriana Weimer reiterează sensul trăirii în şi 

prin Cel ce Este („Să iubim clipele/ ce vin înspre noi din iubire;/ să iertăm clipele/ ce se duc dinspre 

noi/ spre povara tăcerii eterne,/ în nerostire.”)  

Printr-un cum-ul de trăiri lirice, găsim ceea ce Adriana Weimer, prin ea însăşi, reuşeşte „a 

sfinţi” în inima sa (Să fiu) Din ideograma poetei nu poate lipsi recunoaşterea de sine („Atât de mult 

aş vrea să vă fiu/ o mare de lumină/ într-un strop de cuvânt/ şi o mare de suflet/ într-un strop de 

lumină;/ atât de mult aş vrea să vă fiu/ o mare de suflet/ într-un strop de cuvânt/ şi un strop de 

cuvânt/ într-o mare de suflet.”) Există mereu un spaţiu al re-întoarcerii (Ne întoarcem), unde se 

ascunde şi se arată deopotrivă imprevizibilul, ne-aşteptatul („Ne întoarcem spre noi/ când ne 

pierdem în timp;/ înlăuntrul clepsidrei plânsul e veşnic;/ ne întoarcem spre doi/ în fiece anotimp;/ 

înlăuntrul iubirii cu suflet statornic.// Ne întoarcem mereu;/ tu şi eu.”)  

Arta Cuvântului devine Ars Poetica (Artă) şi cuprinde, în esenţa ei, nemurirea („Simple 

comori/ în cuvânt,/ în culoare,/ în sunet;/ în priviri dăruire,/ în suflet cărări,/ în spirit nemurire.”) Ca 

orice zonă sacră, sufletul constituie un „centru” care condensează şi esenţializează realitatea (Pe 

drum). Se construieşte o bi-valenţă reversibilă, unde „sacralizarea” are nevoie de o lume care se 

poate înfăptui din unghiuri diverse şi pe planuri multiple, reconsiderate şi valorificate („Ne pregătim 

sufletul/ pentru drum/ şi venim pe lume,/ ne naştem în trup;/ ne pregătim sufletul/ pentru drumul 

vieţii,/ prin spaţiu şi timp,/ spre iubiri pământeşti;/ ne pregătim trupul/ pentru drumul sufletului/ 

printre stele, în univers,/ dincolo de spaţiu şi timp,/ spre Necuprins,/ spre infinita Iubire.”) 

Reprezentările arhaice despre lumea de dincolo, despre suflet, despre Univers (Clipa – 

Lumină) sunt semnele numinosului şi din acest punct de vedere, poeta marchează un aspect al 

momentului gnoseologic („Sunt/ mii de/ ani-lumină/ întreg/ universul./ Eu,/ doar o/ clipă-lumină”) 

Resorturi „sacre” (Timp) favorizează apariţia unei alt fel de re-sacralizare a fiinţialului („Dacă pot/ 

să renasc/ din clipă,/ mă voi numi/ timp.”) Ideea de transcendenţă consemnează sacralizarea 

timpului („Iubesc clipa ce-a fost,/ clipa-amintire;/ detest clipa ce-a fost fără rost,/ clipa-amăgire;/ mă 
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bucur de clipa ce-acum este,/ clipa-poveste.// Câte clipe vor mai fi bucurie// Cine să ştie?// Câte 

clipe vor mai fi poveste, amintire?// Clipa-destin?// Clipa-iubire?”)  

Adriana Weimer consideră (Am adunat), ca exponent al semenilor săi, să „resacralizare” 

lumea în transfigurarea ei, prin noi cuvinte într‐o transcendere creatoare („E-atâta timp/ în tot ce-am 

adunat/ în gânduri/ în suflet,/ în cuvinte/ rostite sau nu,/ rostuite-n secunde.// E-atâta cer/ în tot ce-

am înălţat/ din gânduri,/ din suflet,/ din cuvinte/ scrise sau nu,/ înscrise-n destine.”) Pe de altă parte, 

referindu-se la supranaturalul prezent în sacru (Mărtuirie), poeta accentuează rolul hierofaniei, prin 

care se produce deschiderea către noi perspective, în receptarea divinului („Ne aşternem pe hârtie/ 

suflet şi gând/ pentru suflet şi gând/ mărturie.”) şi care există în noi ca o Ardere – Lumină 

(„Lumânarea care arde sunt eu,/ tu, sfeşnicul meu de argint.// Doar tu/ îmi simţi arderea – lumină/ 

cu fiecare lacrimă – ceară/ ce curge spre tine.// Doar tu.”), cu o necuprinsă Dragoste, condiţia 

existenţialului dat de la început („Mai presus de toate e dragostea ce-ţi port;/ singura în stare/ să se 

măsoare cu munţii,/ să cuprindă tot cerul,/ să devină lumină.”), mereu spre a se deschide către un 

mysterium tremendum (Miezul clipei), având convingerea că ceva ireductibil real există în lume 

(„Închis într-o viaţă,/ precum miezul în nucă,/ dulce-amar/ de trăit să înveţi.// Miezul clipei să fii,/ 

până când/ adevărata lumină/ îţi deschide seninul.”)  

Dacă Eliade afirma că „[...] sacrul este o dimensiune universală şi [...] începuturile culturii 

au rădăcini în experienţele şi credinţele religioase” (Nostalgia originilor, 1994), Adriana Weimer 

re-scrie liric nostalgia fiinţării, ceea ce este ascuns vederii, cu măiestria Dichtung-ului de a exprima 

acel ganz anderes. Mergând prin credinţă şi nu prin vedere,  asta mi-e certitudinea, lecturând 

poemele din volumul Un cer de cuvinte.  

 


