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Scriitor şi dascăl, om de presă şi 

cercetător împătimit al istoriei românilor, Gligor 

Haşa întruchipează calităţile unui adevărat 

intelectual, ale unui om al Cetăţii căruia nu-i 

este indiferent nimic din ceea ce mişcă şi 

freamătă în jurul său. 

De peste patru decenii, condeiul lui 

Gligor Haşa lasă slove incandescente în 

literatura română, cărţile scrise de el s-au aşezat 

unele după altele pe un binemeritat piedestal. 

Proză sau poezie, reportaj sau pamflet, textele 

lui Gligor Haşa compun şi recompun portretul 

complex al unui scriitor cu vocaţie, dăruit cu 

talent şi înzestrat cu o vitalitate care nu l-a părăsit nici la anii tâmplelor cărunte. Cu pasiune şi 

dăruire a format generaţii întregi de elevi în spiritul dragostei pentru limba română, pentru istoria 

acestui popor, pentru tot ce este nepieritor în această ţară şi, mai ales, în acest judeţ a cărui istorie 

scrisă şi nescrisă o descifrează, o studiază şi o aduce în faţa noastră.  

A vorbi despre Gligor Haşa nu e uşor, personalitatea lui complexă este ca un univers care se 

cere explorat, descifrat şi înţeles, sufletul lui are dârzenia dacilor pe care îi iubeşte atât de mult şi a 

căror istorie o cunoaşte cum puţini o cunosc. Întreaga creaţie literară a lui Gligor Haşa este izvodită 

sub semnul unei sincerităţi nedisimulate, adevărurile, chiar dureroase, fiindu-ne livrate cu fiecare 

rând scris, cu fiecare cuvânt rostit.  

Asemenea marilor creatori cu care se aseamănă, viaţa personală a lui Gligor Haşa înseamnă 

literatură, înseamnă limba română, înseamnă Eminescu pe care îl venerează şi îl consacră drept 
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„muntele fără poteci”, înseamnă atâtea şi atâtea legende din acest spaţiu al naşterii poporului român, 

înseamnă un sentiment cvasireligios faţă de eroii-martiri ai românilor, pe scurt, înseamnă ardere şi 

dăruire prin cuvânt.   

Observator atent şi competent al vieţii culturale din judeţ, scriitorul Gligor Haşa a avut 

întotdeauna un cuvânt greu de spus în tot ceea ce a reprezentat valorificarea şi conservarea 

moştenirii spirituale a poporului nostru. Momente de referinţă rămân minunatele spectacole 

omagiale dedicate an de an, în miez de ianuarie, Poetului nostru naţional, momente în care scriitorul 

şi dascălul Gligor Haşa a reuşit să coaguleze forţele tuturor iubitorilor poeziei eminesciene, cu 

aplecare specială spre tinerii care au nevoie, mai mult ca oricând, de repere morale.  

Cu verbul incisiv, de multe ori nemilos, dar de fiecare dată dureros de adevărat, Gligor Haşa 

a fost şi este un cronicar fidel al realităţilor politice din ziua de azi, realităţi pe care le analizează cu 

un acut simţ civic.  

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva s-a bucurat întotdeauna de 

prietenia scriitorului Gligor Haşa, sfatul şi cuvântul lui le-am preţuit de fiecare dată, am clădit de-a 

lungul anilor o relaţie privilegiată care sperăm să dureze cât mai mult.  

Biobibliografia pe care o edităm la împlinirea vârstei de 75 de ani încearcă să creioneze 

portretul scriitorului, al unui om de cultură complet, al omului de presă şi editorului, al iubitorului de 

istorie care merge pe cărări nebătătorite, portretul unui intelectual cu care ne mândrim.  

Acum, la ceas aniversar, constatăm cu uimire şi bucurie că prietenul nostru, scriitorul şi 

dascălul Gligor Haşa are o tinereţe a spiritului cum rar ne este dat să întâlnim. Îi dorim să aibă mereu 

aceeaşi putere creatoare, să ne dăruiască noi opere pe care să le aşezăm cu mândrie pe rafturile 

bibliotecilor noastre, precum şi în biblioteca din sufletul fiecăruia dintre noi.  

 

 

 

Ioan Sebastian BARA       
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Mi-ai rânduit, Mărite, tot răul de pe lume 

Să sufăr în tăcere, nimic să nu pot spune. 

Încrâncenat şi singur, îngândurat şi trist, 

Mai depărtat de tine, mai drag lui Anticrist. 

Zile mi-ai dat destule şi pot să zic mulţam 

Dar liniştea şi voia cea bună rar le am. 

Mi-aş fi dorit, Părinte, copii să gângurească 

Şi să-i învăţ minunea de limbă românească; 

I-aş fi învăţat tot rostul din vechile Psaltire 

Şi despre Tine, Doamne, eu le-aş fi dat de ştire... 

S-a împlinit ieri suta, iar azi vă dau de ştire: 

Ţara n-ar mai fi ţară dacă n-ar fi Unire. 

(Autoportret) 

 

 

Gligor Haşa s-a născut la 2 ianuarie 1938, ca fiu a lui Nichifor şi al Mariei, în satul Tău, 

comuna Roşia de Secaş, judeţul Alba, având patru fraţi şi trei surori. A urmat şcoala primară şi cea 

generală la Tău şi Roşia, apoi Liceul Pedagogic din Blaj. După doi ani în care a funcţionat ca 

învăţător la Ghirbom şi Tău (în fostul raion Sebeş), devine student al Universităţii din Timişoara, 

Facultatea de Filologie al cărei absolvent este.  

 Din anii 1952 – 1956, când era elev la Blaj, datează încercările literare şi preocupările pentru 

culegerea folclorului, în spiritul şcolii blăjene. La Roşia de Secaş s-a născut folcloristul Nicolae 

Pauseti, care la 1838 publică întâia culegere de folclor de pe Secaş, de care se va folosi şi Mihai 

Eminescu în periplul său blăjean. Eminescu menţionează Tăul lui Gligor Haşa printr-un cântec: De 

la Murăş pân’ la Tău / Ard trei lumânări de său / Nu ştiu-s lumânări de său / Ori dor de la badea-

l meu. 
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  Menţionăm că de la Blaj până la Tău sunt 16 km de drum prin codrul evocat de Eminescu, 

drum pe care după aproape 100 de ani îl va parcurge timp de patru ani, de două ori pe săptămână, cu 

merindea şcolarului, Gligor Haşa. 

 Licean fiind, viitorul scriitor conduce cenaclul casinei din Blaj, citeşte poezii şi scrie un 

roman pe care îl trimite Editurii pentru Tineret, roman al cărui manuscris s-a pierdut. La începutul 

anilor ’60, militar fiind, la Bucureşti, colaborează la ziarele Scânteia Tineretului şi Apărarea 

patriei. Aici publică două povestiri care marchează debutul său. În perioada studiilor la Blaj, oraş 

devenit domiciliu forţat pentru mari universitari clujeni, cunoaşte câţiva dintre aceştia, printre care şi 

pe Ştefan Manciulea, de la care primeşte pentru lectură Dacia preistorică, carte interzisă, pe care 

tânărul elev normalist o fişează şi de la care porneşte interesul pentru istoria veche şi elaborarea 

celor şase cărţi din ciclul etnogenezei: Legende strămoşeşti, Comoara lui Decebal, Sceptrul lui 

Decebal, Răzbunarea gemenilor, Răbdarea pietrelor, Biciul lui Dumnezeu. 

 În Blajul socotit duşman al noului regim, Gligor Haşa a avut mari profesori, surghiuniţi din 

învăţământul clujean, dar şi câţiva basarabeni infiltraţi. Prin grija şi curajul profesorului de limba 

română Vasile Radu a avut acces la Biblioteca Cipariu, deversată în capela liceului. Aici petrece 

Gligor Haşa şi colegii de liceu deveniţi mari filologi şi scriitori precum Vasile Frăţilă, Vistian Goia, 

Ioan Popa şi alţii, zile şi nopţi pentru hrana spirituală la care mulţimea nu avea acces. Da, pe când 

unii rezistau în munţi, precum marele geograf Manciulea, alţii, din categoria profesorilor Radu, 

Teller, Marian etc. rezistau în şcoli. Din interesul pentru folclor şi cunoscător de pe atunci (anii ’50-

’60) al marilor culegeri – şi ele interzise, s-au născut mai apoi cărţile De la Haţeg la Zarand, 

Minuni şi enigme în Ţinutul Hunedoarei, Amiaza unei iubiri, precum şi ampla, monografie Bretea 

Mureşană – sat emblematic de pe valea Mureşului. De fapt, lucrarea de licenţă, cu care a terminat 

facultatea, a fost Obiceiul căluşerului de la Romos, obicei de cult solar. 

 Drumul ascendent al tânărului învăţăcel de pe Valea Secaşului a fost favorizat de întâlnirea 

cu George Homoştean, pe atunci prim-secretar al raionului Sebeş, mai apoi prim-secretar al judeţului 

Alba şi ministru de Interne. Astfel Gligor Haşa, cu dosar de fiu de legionar (tatăl-său, ţăran fără 

şcoală, participase la săparea unei fântâni şi pietruirea drumului dintre Tău şi Blaj de către legionari), 

a ajuns la Sebeş-Alba, la Deva şi apoi la Bucureşti: preşedinte al organizaţiei pionierilor, inspector 

general adjunct la învăţământ, director de liceu teoretic, profesor de limba română, onorat cu titluri 

didactice, diplome, şapte ordine şi medalii, refăcând drumul Bucureşti-Deva, unde trăieşte ca 

profesor pensionar. 
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 Din anii de facultate, într-o Timişoară la început de afirmare, reţine, sau mai bine zis ţine la 

inimă pe câţiva profesori, deveniţi prieteni: George Tohăneanu, Eugen Todoranu, Vasile Frăţilă, 

Iosif Cheie-Pantea, Vasile Ţâra.  

Gligor Haşa a deţinut, începând cu anul 1962 mai multe funcţii publice şi onorifice, timp de 

37 de ani preşedintele Filialei Hunedoara de Ştiinţe Filologice, vicepreşedinte al Uniunii Naţionale 

Vatra Românească, preşedintele Filialei Hunedoara din 1990 până în prezent, director al 

publicaţiilor Actualitatea, La Noi, Ghimpele serie nouă, Ardealul, istorie şi dăinuire; inspector 

general adjunct la învăţământ şi director de liceu, directorul revistei vorbite Amfiteatrul artelor şi 

cel al cenaclului literar Sinteze. 

Membru al Uniunii Scriitorilor de pe vremea când se cerea voie şi de la partid, a fost prezent 

cu consecvenţă şi autoritate în viaţa culturală a urbei-oraşul Deva. Nepredispus la compromisuri, a 

fost şi încă mai este un ins incomod, mai ales pentru confraţii şi ziariştii care şi-au uitat trecutul. 

Averea lui este biblioteca.  

Împătimit de munte, a colindat peste 30 de ani potecile de pe înălţimi cu scriitori şi oameni 

de cultură asociaţi la clubul de drumeţie Rucsacul Vesel – an de an, vară de vară, în toate masivele 

muntoase ale Carpaţilor. Aşa a „pritocit” una din cele mai dragi cărţi ale sale, apărute în două ediţii, 

Roua de pe buze. 

A avut şi are cultul prieteniei... selective cu scriitori, oameni de cultură şi oameni de bine: 

Viorel Manoescu, Viniciu Gafiţa, Vladimir Pop Mărcanu, Octavian Paler, Viorel Jianu, Mircea 

Sântimbreanu, Ioan Popa, Iosif Cheie-Pantea, Vasile Frăţilă, Dan Câmpeanu, Radu Ciobanu, Radu 

Igna, Tiberiu Avramescu, Radu Teodoru etc. 

A militat pentru şi împreună cu alţi confraţi şi a constituit Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii 

Scriitorilor. De-a lungul anilor a publicat articole, recenzii, cronici literare, critică de întâmpinare în 

numeroase reviste şi ziare. Unele dintre acestea au fost strânse între coperte de cărţi: Amiaza unei 

iubiri, Minuni şi enigme în Ţinutul Hunedoarei, Cartea Mureşului, Planeta Cărbunelui. 

 Gligor Haşa ca scriitor, folclorist şi om de cultură, a fost iniţiatorul unor mari manifestări, 

devenite tradiţionale în ţară şi în judeţul Hunedoara: Întâlnirea tineretului cu istoria, Cetăţile dacice 

(Costeşti, 1968), Zarand 72 devenită Întâlnirea moţilor cu istoria, Serbările naţionale de la Ţebea 

(1990), Avram Iancu în conştiinţa neamului (1990), Expediţiile Cutezătorii. Sub genericul 

Eminescu – steaua mea polară, ca preşedinte al Filialei Judeţene de Ştiinţe Filologice, organizează 

de 30 de ani omagierea poetului naţional.  
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Gligor Haşa este şi un recunoscut dramaturg, cu piese pentru copii şi tineret jucate la Teatrul 

dramatic „I. D. Sîrbu” - Petroşani şi la Teatrul dramatic din Deva, premiate la concursuri şi 

festivaluri literare. 

 Au scris despre cărţile lui Gligor Haşa: Dan Cristea, Radu Ciobanu, Petru Poantă, Constantin 

Cubleşan, Viniciu Gafiţa, Cornel Nistea, Ioan Popa, Mircea Sântimbreanu, Radu Igna, Minel Bodea, 

Constantin Clemente şi alţii. 

 Gligor Haşa este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, membru fondator 

al Fundaţiei Sorin Titel, al Filialei Blaj a Astrei. 

 

 

 „Până la vârsta de 10 ani toate amintirile mele – adică zestrea copilăriei – sunt legate de satul 

natal. Acolo, la Tău, începea şi se sfârşea lumea. Dar ce lume!!! Tărâm al basmelor, al lumii, cu tot 

ce putea avea ea, cu binele şi cu răul. La Roşia (de Secaş, pentru a nu fi confundată cu altă 

toponimie) ajunsei abia prin 1950, când intrasem în rândul cetăţenilor şi avusese loc reforma 

monetară. 

 Atunci, la etatizare, familia noastră pierdea toată agoniseala tatălui, care înainte de război, 

fusese slugă la Bucureşti, apoi devenise cărăuş cu scânduri şi untdelemn din Mărginimea Sibiului, 

milioanele devalorizate peste noapte cu care familia intenţiona să facă o casă nouă. Atunci aveam să 

am primii mei bani, zece lei. În aceeaşi zi, cinci aveau să fie daţi cinste la nunta verişoarei mele, 

Oana.  

Aşadar, întâia mea întîlnire cu Roşia şi roşienii nu avusese loc sub auspicii bune. Aveam 12 ani şi 

pentru mine, tot Tăul rămăsese modelul lumii şi buricul pămîntului. 

  Toamna urma să devin roşian, elev în clasa a VII-a la şcoala cu internat a centrului de 

comună. Eram o adunătură de vreo 50 de prăpădiţi, beneficiarii milei noului regim şi victimele uneia 

dintre reformele în lanţ ale comuniştilor. Nu mi-a plăcut şi nu m-am adaptat la noul meu statut şi, 

dacă bine îmi aduc aminte, din elevul strălucit al şcolii de la tău, devenisem un hăndrălău, visător şi 

răzvrătit, cu întâile sentimente de ură şi de dispreţ faţă de o categorie de dascăli pe care aveam să-i 

am peste un an la Blaj semidocţi şi semiîndoctrinaţi sau în curs de dublă îndoctrinare.  
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De după pâclele de nori care mi-au întunecat copilăria, din acela al Roşiei aveau să răzbată mici 

evenimente: fata preotului, proaspăt absolventă de liceu, întruchiparea din lecturile mele romantice, 

întâlnirea cu familia de dascăli basarabeni Fogică, care au citit şi încurajat primele mele încercări 

literare şi casa nouă, falnică pe obscura stradă Hoţălău, stradă pe care mai dăinuiau casele de chirpici 

acoperite cu paie. 

 Cu anii părerile mele despre Roşia şi roşieni din mijlocul cărora s-au ridicat o pleiadă de 

cărturari, scriitori şi alţi oameni de seamă, s-au schimbat într-atât că mă mândresc că în rândul 

acestora am prieteni din seminţia morală a lui Ulise şi Patrocle.    

Bunica mea după mamă, Gliceria, era roşiană; mama, Maria, a moştenit harurile ei: frumoasă, fire 

tonică, răzbătătoare, izvoditoare de povestiri şi snoave, o Smaranda Creangă, în stare de orişicare 

sacrificiu pentru a-şi vedea măcar unul din cei opt copii, om cu carte. Păcat că în anul în care îşi 

vedea visul împlinit s-a urcat la ceruri. Aşadar, chibzuind, văzând şi făcând, iată-mă roşian, cu partea 

cea bună, cea în spiţă bărbătească rămânând obscură, la marginea mirării cu plăsmuirea. 

 Trei fraţi veneau hăt, de la Leipzig, an de an, pe valea Secaşului, dinspre Sibiu, cu o căruţă cu 

coviltir plină cu minunăţii: turtă dulce, bomboane, mărgele, peşte uscat, mirodenii şi poame din 

acelea date lui Delavrancea de către bunicul său. La bătrâneţe, tatăl flăcăilor cu straie nemţeşti şi 

monede de aur a cumpărat trei moşii fertile şi astfel a întemeiat în 4-5 generaţii marea familie a 

Haşeştilor. Ce limbă vor fi vorbit ei, din ce seminţie se trăgeau, ce i-a fermecat într-atât încât să 

întemeieze spiţă de neam pe alte meleaguri nici măcar nu pot să-mi închipui. Numele, însă, trimite 

către seminţia cehilor. 

 Dacă, cumva, la început de lumi, vestala de la Roşia Montană, o fi fost strămoşa bunicii de la 

Roşia ?! Închipuind totul este posibil . Numele de fată al bunicii Gliceria Burnete era tot unul străin 

– Burnete fiind un italian pripăşit pe Secaşa, ca revoluţionar pribeag sau jeler la curtea grofului. 

Talentul meu literar, atât cât este, vine din amândouă izvoarele. Mărturisesc că până de curând eram 

preocupat de arborele genealogic al tatălui, urmaşul neguţătorilor din Leipzig. Târziu după ce Roşia 

a prins să îmi fie dragă, a început să mă preocupe şi spiţa maternă cu rădăcini transplantate aici.” 

 

                                                                                                                 Gligor Haşa 
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 Premiul Tineretului pentru romanul 

Sceptrul lui Decebal; 

 

 Premiul librăriei „Mihail Sadoveanu”, 

din Bucureşti, pentru Legende 

strămoşeşti; 

 

 Premiul Festivalului internaţional 

„Poezia pădurii”, pentru romanul 

Răzbunarea gemenilor; 

 

 Premiul Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Sibiu, pentru romanul 

Biciul lui Dumnezeu; 

 

 Trofeul micului cititor, al Bibliotecii 

Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva; 

 
 

 Premiul Naţional pentru literatură 

pentru copii şi tineret (1987); 

 

 Premiul Editurii Emia (2001). 
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 De-a lungul anilor a publicat sute de articole, recenzii, cronici literare, critică de întâmpinare 

în numeroase reviste şi ziare: Luceafărul, Tribuna, Vatra, Contemporanul, Transilvania, Orizont, 

Apărarea Patriei, Magazin rutier, Ritmuri hunedorene, Constelaţia dragonului, La noi, Ardealul 

literar şi artistic, Drumul socialismului, Cuvântul liber, Columna, Actualitatea, Expres-Destin, 

România Mare, Ora, Călăuza, Arhipelag, Semne etc.  

 

 

 

 

 

 

Legende strămoşeşti, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1979; 

 

Comoara lui Decebal, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1981; 

 

Stejarul corbului alb: povestiri, Editura Facla, Timişoara, 1984; 

 

Septembrie cu măşti, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985; 

 

Sceptrul lui Decebal, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1986; 

 

Răbdarea pietrelor, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987; 

 

Amiaza unei iubiri: reportaje, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1989; 

 

A cuteza cutezanţă, Editura Destin, Deva, 1998; 
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Legende strămoşeşti: ediţie revăzută şi adăugită, ed. a 2-a, Editura Destin, Deva, 1998; 

 

Muntele fără poteci: studii şi eseuri, Editura Destin, Deva, 1999; 

 

Răzbunarea gemenilor: roman istoric, Editura Emia, Deva, 2000; 

 

Roua de pe buze: povestiri de dragoste, Editura Emia, Deva, 2001; 

 

Povestiri cu tâlc, Editura Sigma Plus, Deva, 2002; 

 

Ciupercile de la A la Z şi 90 de reţete culinare cu ciuperci, Editura Emia, Deva, 2003; 

 

Minuni şi enigme în ţinutul Hunedoarei, legende, povestiri, reportaje, Editura Călăuza v.b., Deva, 

2005; 

 

Cetatea Devei între legendă şi istorie, Editura Sigma Plus, Deva, 2005; 

 

Biciul lui Dumnezeu, Editura Călăuza v.b., Deva, 2005; 
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De toate despre (Ne)toţi: fa...bule, pa...rodii, ş...lagărele străzii, epi...grame, pamflete, cu o ...poziţie 

ciudată, Editura Polidava, Deva, 2006; 

 

Muntele fără poteci: studii, articole şi eseuri, ed. a 2-a, Editura Gligor Haşa, Deva, 2009; 

 

Aurul dacic - Miracol sub blestem, Editura Gligor Haşa, Deva, 2009; 

 

The fortress of Deva beetween legend and history, Editura Gligor Haşa, Deva, 2010; 

 

Spovedanii târzii, Editura Gligor Haşa Publishing House, Deva, 2010; 

 

Bretea Mureşană: sat emblematic de pe Valea de Mijloc a Mureşului, Editura Gligor Haşa, Deva, 

2011; 

 

Haţeg: adevărata Sarmizegetusa, Editura Gligor Haşa, Deva, 2012. 
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De la Haţeg la Zarand: culegere de folclor, Inspectoratul Şcolar Hunedoara, 1969 – editor; 

 

Melancolie ermetică de Ciprian Cosma, Editura Sigma Plus, Deva, 1997 – autorul introducerii; 

 

Poeme de şapte zile de Miron Ţic, Editura Călăuza v.b., Deva, 2008 – autorul introducerii; 

 

Trenul de noapte de Romulus Tot, Editura Polidava, Deva, 2009 – autorul introducerii; 

 

Săsciori: fluxul amintirilor de Ioan Răhovean, Editura Gligor Haşa, Deva, 2010 – autorul 

introducerii; 

 

Poezii de spus la gura sobei de Nicolae Crepcia, Editura Gligor Haşa, Deva, 2010 – autorul 

introducerii; 

 

Misterele bălţii de Romulus Tot, Editura Polidava, Deva, 2011 – autorul introducerii; 

 

Supaţi, vă rog! de Romulus Tot, Editura Gligor Haşa, Deva, 2012 – autorul introducerii. 
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Vinovat pentru „Mineriadă” este... Avram Iancu, în „România Mare”, 1991; 

 

Eminescu, istoria naţională şi Transilvania, în „Ardealul literar şi artistic”, nr. 2-3, 1997, p. 17; 

 

Muntele de sticlă de Dumitru Velea, în „Ardealul literar şi artistic”, nr. 4, 1998, p. 17; 

 

Conceptele de dor, jale şi tristeţe în creaţia eminesciană, în „Ardealul literar”, nr. 4, 1998, p. 11-12; 

 

Faţa luminoasă a socialismului (pseudopamflet), în „Vrerea”, nr. 14, 1998, p. 15; 

 

Înmormântarea lui Alexandru Iov, în „Vrerea”, nr. 14, 1998, p. 10-11; 

 

Maja Desnuda sau romanul feminist total, în „Arhipelag”, nr. 1, 1998, p. 89-90; 

 

De la Troia la Efes (I), în „Arhipelag”, nr. 1, 1998, p. 45-48; 

 

De la Troia la Efes (II), în „Arhipelag”, nr. 2-3-4, 1999, p. 63-66; 

 

In memoriam Mircea Sântimbreanu, în „Arhipelag”, nr. 2-3-4, 1999, p. 57; 

 

Mitul dacic şi Dochia în creaţia eminesciană, în „Ardealul literar şi artistic”, nr. 6, 1999, p. 30-31; 

 

Ne lipseşte voinţa politică de a promova, cu bună credinţă, interesul naţional, în „Transilvania 

Jurnal”, 2000, p. 8; 

 

De la Efes la Vama sau Revenirea în Turcia (III), în „Arhipelag”,  nr. 1-2, 2000, p. 57-58; 
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Un tărâm de legendă – mirifica Grecie, în „Arhipelag”,  nr. 3, 2000, p. 54-55; 

 

Eminescu şi Ioan Budai-Deleanu – surprinzătoare similitudini, în „Semne”, nr. 3, 2001, p. 16-17; 

 

Fragment din volumul „Biciul lui Dumnezeu: Moartea lui Attila”, în „Semne”, nr. 3, 2001, p. 49-51; 

 

Răbdarea pietrelor (fragment), în „Ţara Secaşelor”,  nr. 6, 2001, p. 6; 

 

Satul Roşcani între mit şi istorie, adevăr şi legendă, în 

„Semne. Supliment cultural”, 2001, p. 13-14; 

 

Femeia şi sexul în România sub dictatură, în „Transilvania 

Jurnal”, 2001, p. 19; 

 

Poeţii şi prozatorii vor salva pădurea, recenzie, în „Semne”, 

nr. 4, 2002, p. 44; 

 

Dinastia de Hohenzollern Sigmaringen, recenzie, în 

„Semne”, nr. 4, 2002, p. 40; 

 

Caragiale azi sau România sub zodia moftului, în „Semne”, 

nr. 4, 2002, p. 28; 

 

Drăgan Muntean sau harul ca o povară, în „Semne”, nr. 1, 2002, p. 12; 

 

„Dacia Preistorică” monument de cultură românească şi europeană, în „Semne”, nr. 2-3, 2002, 

p.79-81; 

 

Deva – „Cetatea Fecioarei” sau „Cetatea Demonilor”, în „Arhipelag”,  nr. 1-2, 2002, p. 74-75; 
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Note de lectură, recenzii, în „Semne”, nr. 2, 2003, p. 47-50; 

 

Teroarea rochiei şi devoratoarea de bărbaţi, în „Ardealul literar”, nr. 1, 2005, p. 4; 

 

Imnuri către inocenţă de Iv Martinovici, în „Ardealul literar”, nr. 1, 2005, p. 33; 

 

Cronica nudă (cărţi, expoziţii, spectacole). Dicţionarul Scriitorilor din Vale, în „Ardealul literar”, 

nr. 2, 2005, p. 49; 

 

A plâns cerul şi s-a cutremurat pământul. 

Fragment din cartea Biciul lui Dumnezeu, în 

„Ardealul literar”, nr. 3-4, 2005, p. 21-22; 

 

Cronica unor mari spectacole la Teatrul „I.D. 

Sîrbu” din Petroşani, s-a născut o divă, în 

„Ardealul literar”, nr. 3-4, 2005, p. 51; 

 

Incandescenţa reflexivă, în „Ardealul literar”, nr. 

1, 2006, p. 12-13; 

 

Actualitatea unui mare român: Onisifor Ghibu, în 

„Ardealul literar”, nr. 2-4, 2006, p. 9; 

 

Dumitru Velea: Recviem pentru inocenţi, recenzie, 

în „Ardealul literar”, nr. 2-4, 2006, p. 74-75; 

 

„Moţa pagini de viaţă: file de istorie” de Valentin Orga, în „Ardealul literar”, nr. 2-4, 2006, p. 69-

70; 

 

Firul roşu al mărturisirii (Crinul sălbatic de Gheorghe Jurcă): recenzie, în „Ardealul literar”, nr. 2-

4, 2006, p. 73; 
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„Generaţia Ianus” de Elisabeta Bogăţan, în 

„Ardealul literar”, nr. 2-4, 2006, p. 93; 

 

„Purgatoriul cocorilor” de George Holobâcă, 

în „Ardealul literar”, nr. 2-4, 2006, p. 91; 

 

Corespondenţă inedită Octavian Paler-Gligor 

Haşa, în „Ardealul literar”, nr.1-2, 2007, p. 4-5; 

 

Tracoromânia şi transromânii în publicistica 

eminesciană, în „Ardealul literar”, nr. 3-4, 

2007, p. 17-20; 

 

 

Tiberiu Vanca: Anotimpurile Agorei, în 

„Ardealul literar”, nr. 3-4, 2007, p. 48; 

 

Dana Gheorghiu: Die Fabrukler (povestiri din Fabric) (Biografia unui cartier), în „Ardealul 

literar”, nr. 3-4, 2007, p. 48-50; 

 

Note de lectură pe marginea unei monografii săteşti, în „Ardealul literar”, nr. 1-2, 2007, p. 36; 

 

Maria Niţu – Blitz-uri binevoitoare, în „Ardealul literar”, nr. 3-4, 2007, p. 63; 

 

Aurul dacic în izvoare antice şi medievale, în „Ardealul literar”, nr. 3-4, 2007, p. 40-45; 

 

Dr. Aurel Vlad între istorie şi uitare, în „Ardealul literar”, nr. 1-2, 2007, p. 10; 

 

Preumblare blăjană; Balada amintirilor; Baladă de balcon, versuri, în „Ardelaul literar”, nr. 3-4, 

2007, p. 62; 
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Nicolae Crepcia. Cântece în grădina iubirii, în „Ardealul 

literar”, nr. 3-4, 2007, p. 29-30; 

 

Miron Ţic sau duioşenia în literatură, în „Ardealul literar”, nr. 

3-4, 2007, p. 47; 

 

Mariana Pândaru – Autobiografii lirice de „După căderea 

nopţii”, în „Ardealul literar”, nr. 1-2, 2007, p. 37-38; 

 

Unicitatea unei scrieri: Ţara Secaşelor, în „Ardealul literar”, nr. 

3-4, 2007, p. 57; 

 

Nicolae Iorga: Ideia Daciei Româneşti, în „Ardealul literar”, nr. 

1-2, 2008, p. 26; 

 

Incandescenţa reflexivă, în „Ardealul literar”, nr. 1-2, 2008, p. 27-28; 

 

Raisa Boiangiu. Călătoria înspre origini, în „Ardealul literar”, nr. 1-2, 2008, p. 67; 

 

Victoria Milescu. Flacăra nevăzută, în „Ardealul literar”, nr. 1-2, 2008, p. 68; 

 

Eminescu şi Blaga, arc voltaic peste valori şi vreme: note de lecturi paralele, în „Ardealul literar”, 

nr. 1-4, 2009, p. 48-49; 

 

Tratat despre morţi, în „Ardealul literar”, nr. 1-4, 2009, p. 40-41; 

 

Însemnări despre lectură, cărţi şi cititori (În căutarea timpului pierdut), în „Vox Libri”, nr. 14, 

2010, p. 86-88; 
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Edgar Quinet-luptător pentru cauza românilor şi pentru unirea Principatelor, în „Perspective 

istorice”, nr. 3, 2011, p. 71-73; 

 

Perenitatea ideilor: Onisifor Ghibu, în „Vox Libri”, nr. 18, 2011, p. 42-43; 

 

Adevărata Sarmizegetusa este la Haţeg-Subcetate, interviu realizat de Corina Pavel, în „Formula 

As”, nr. 980, 2011, p. 24-25; 

 

Consideraţii pe marginea „Formării limbii şi poporului român”, vizavi de problemele mai puţin 

elucidat şi de tezele revizioniste, în „Semne”, nr. 2-3, serie nouă, f. a. p. 51-55. 

 

 

 

 

 

 

Incursiuni în fantastica realitate, Editura Eminescu, Bucureşti, 

1982; 

 

Planeta cărbunelui, Editura Eminescu, Bucureşti, 1984; 

 

Cartea Mureşului, reportaje, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986; 

 

Magistralele lumii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988; 

 

Ţara înainte de toate, Editura Ţara Noastră, Bucureşti, 1995. 
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Radu Ciobanu – Legende strămoşeşti, în „Ritmuri hunedorene”, 1979, p. 10; 

 

Valeriu Mihai – Legende strămoşeşti, în „Tribuna”, nr. 22, 1979, p. 2; 

 

Dumitru Hurubă – Legende strămoşeşi, în „Drumul socialismului”, nr. 6670, 1979, p. 3; 

 

Monica Mateescu – Comoara lui Decebal, în „Ritmuri”, nr. 3, 1982, p. 11; 

 

Minel Bodea – O lume căreia i-am rămas dator. Interviu cu scriitorul Gligor Haşa, în „Drumul 

socialismului”, nr. 8379, 1984, p. 3; 

 

Maria Toma – Stejarul corbului alb, în „Drumul socialismului”, nr. 8231, 1984, p. 2; 

 

Al. Dobrescu – Septembrie cu măşti, în „Cronica”, nr. 22, 1986, p. 7; 

 

Liviu Maliţa – Răbdarea pietrelor, în „Drumul socialismului”, nr. 9050, 1986, p. 2; 

 

Minel Bodea – Literatura – ample valenţe educative. Interviu cu scriitorul Gligor Haşa, în „Drumul 

socialismului”, nr. 9281, 1987, p. 2; 

 

Contribuţia reportajului: „Cartea Mureşului”, în „România literară”, nr. 1, 1987, p. 5; 
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Ion Popa – Răbdarea pietrelor – o carte a istoriei şi pătimirilor noastre, în „Unirea”, nr. 5093, 1987, 

p. 10; 

 

Dan Câmpean – Acum aproape 25 de ani, un hunedorean a avut şansa unei întâlniri de „Gradul 

III”. Interviu cu scriitorul Gligor Haşa, în „Expres”, nr. 60, 1996, p. 6; 

 

Constantin Cubleşan – A cuteza cutezanţă, în „Steaua”, nr. 6, 1998, p. 6; 

 

Clemente Constandin – Gligor Haşa, folclorist, în „Cuvântul Liber”, 8 dec. 2000; 

 

Denisa Oprea – Un imaginar original, în „Semne”, nr. 1, 2002, p. 46-47; 

 

Radu Igna – Biciul lui Dumnezeu de Gligor Haşa, în „Ardealul literar”, nr. 4, 2006, p. 67-68; 

 

Constantin Stancu – Memoria în care locuim, în „Revista Agero on-line”, 2009; 

 

Constantin Stancu – Fruct pârguit de iubire, în „Noua Provincia Corvina”, nr. 2, 2010, p. 38-40; 

 

Ioan Sebastian Bara – Salonul Editurilor Hunedorene, 2010, în „Noua Provincia Corvina”, nr. 2, 

2010, p. 76-79; 

 

Ioan Sebastian Bara – Gligor Haşa-Spovedanii târzii, în „Vox Libri”, nr. 18, 2011, p. 44; 

 

Eugen Evu  – Gligor Haşa sau Hyperion în Nocturnalia, în  „Noua Provincia Corvina”, nr. 57 – 59, 

2011, pag. 30; 

 

Radu Igna – Despre Gligor Haşa, Poetul, în  „Noua Provincia Corvina”, nr. 57 – 59, 2011, pag. 31. 
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„Muntele fără poteci” este o carte de studii şi eseuri dedicate lui Mihai Eminescu de 

scriitorul Gligor Haşa, publicată chiar la Editura „Gligor Haşa” în anul 2009 şi este la cea de a doua 

ediţie revizuită şi adăugită.  

Tema Eminescu este o temă complexă, dar abordată din diferite unghiuri de scriitori, de 

critici, de amator sau de cei cu ochi la inimă, ori ignoranţi. Opera marelui poet român ori viaţa sa 

sunt argumente decisive pentru literatura română, pentru cititorul avizat, pentru iubitorul de romanţe, 

pentru iubitorul de povestiri de dragoste. Probabil că se va mai scrie despre Eminescu, ori nu s-a 

scris destul, încă.  

Gligor Haşa abordează tema cu multă dragoste, în stil clasic, într-o limbă didactică marcată 

de culoarea verbului la scriitorul român când se apleacă asupra miracolului din poeziile clasice ale 

lui Eminescu.  

Scrierea mai pune o tuşă de culoare pe geniul şi genialitatea poetului şi ne indică spaţiul din 

istoria naţională acoperit de acesta, marcând 

ideea naţională la Eminescu. Apoi cronicile, 

articolele şi eseurile se referă la mediul în care 

a vieţuit poetul naţional, la confraţi şi înaintaşi 

aşa cum apar în cele scrise de poet cât şi 

contribuţiile sale în acele vremuri de tensiune 

între românii aflaţi la trecerea dintr-o perioadă 

istorică în alta, afectaţi de valul cultural care 

venea din toate părţile Europei. Dar Eminescu a 

revenit la matcă, la cultul făcătorilor de ţară, la 

voievozii marcanţi ai neamului, la mitul dacic 

şi la Dochia.  

Poate câteva versuri de Eminescu, 

reţinute şi de autorul cărţii ar marca esenţa 

acesteia, ca o zeciuială dată de Gligor Haşa 

literaturii române, după o viaţă tensionată, 
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aplecată asupra scrisului, a istoriei şi a activismului într-o lume în mişcare, dar imobilă cultural: „O 

nu-mi muri, o, nu-mi muri, iubită,/C-atunci în veci prin noapte-aş rătăci -/ Mi-aş sfărâma viaţa-n 

jalea mea cumplită/Şi de durere n-aş putea muri…”  

Constantin Stancu – Gligor Haşa: Un dor din alte lumi,  

în „Epistolă cu pană de înger din Ţinutul Hunedoarei”, 2010 

http://costyconsult.files.wordpress.com/2010/12/hunedoara-lit-21.pdf 

  

 

 

 

 

„Scriitorul Gligor Haşa este un ambiţios, are 

spirit didactic şi iubeşte ţinutul Hunedoarei. „Minuni 

şi enigma din Ţinutul Hunedoarei” – Editura Călăuza 

v.b. Deva, 2005 este o carte documentar despre acest 

loc de ţară, o carte în care redescoperi lucruri neştiute 

şi mituri care au fost şi rămân. E o pledoarie din 

dragoste pentru un loc de legendă şi o clarificare a 

vorbelor, poveştilor, a imaginii spirituale despre o ţară 

în ţară. 

Citind cartea poţi descoperi faptul că pe aceste 

locuri a fost cândva un ocean primordial Tethis şi că 

zona Mureşului în limita Orăştiei a fost, este şi va fi 

un centru civilizator al omenirii. 

 De pe Columna lui Traian citim drumurile 

istoriei care ating şi zona Hunedoarei, pe aici au fost 

urieşi, iar strămoşii noştri au inventat un anume fel de 

a scrie. Citeşti cu uimire că o femeie din Apuseni a 

fost soţie a regelui Solomon, probabil una dintre ele, 

dar a fost acolo. 
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Autorul se apleacă din dragoste pentru istorie asupra vremurilor lui Decebal, a civilizaţiei 

dacilor, a comorii care a stârnit şi stârneşte discuţii şi aprinde minţile oamenilor. 

 Acest tur de forţă şi tandreţe făcut de reporterul istoriei a fost probabil necesar,   s-au fixat 

câteva repere despre Hunedoara, s-au restabilit ierarhii, s-a fixat în memoria colectivă faptul că pot 

exista minuni aproape de noi, că enigmele care au uimit lumea încep aici, că Retezatul, sau Mureşul, 

sau zona Orăştiei sunt locuri extraordinare care merită vizitate. 

Gligor Haşa a intuit cumva că va veni vremea când ne vom reevalua ţinutul unde trăiesc 

mulţi români şi vom redescoperi că aici există un leagăn de civilizaţie, o gură de rai românesc pentru 

lume. Comisia prezidenţială din domeniul culturii a confirmat în anul 2009 că  ţinutul merită pus sub 

protecţia şi autoritatea UNESCO, pentru simplu motiv că este unic şi că lumea are nevoie de 

certitudini şi de miracole în acelaşi timp. 

Autorul scrie simplu, exact despre Ţinutul Hunedoarei, doreşte să depună mărturie despre 

zona aceasta, să lase o pată de culoare în memoria locului şi a ţării. Citind cartea descoperi că istoria 

e aproape de noi, facem parte din ea, o putem focaliza în sentimentele noastre şi în viaţa de zi cu zi. 

Minuni şi enigme, cuvinte şi gânduri, imagini şi eternitate pe trecerea de pietoni. 

Cartea este un fruct pârguit din iubire, din adevăr şi legendă afirmă autorul …” 

Constantin Stancu, Fruct pârguit din iubire,  

 http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/arhivele-de-la-ha-eg 

 

 

     “Ardelean din satul Tău, Roşia de Secaş, un fel de centru, pentru el al spiritualităţii, Gligor Haşa, 

un scriitor complex, - nu există gen literar în care să nu exceleze – s-a format în Şcolile Blajului, 

apoi la Universitatea din Timişoara. A îndeplinit funcţii publice şi onorifice, a predat ani buni limba 

şi literatura română la un liceu de prestigiu din Deva. Citindu-i cărţile, în jur de treizeci, constaţi 

uimit câtă profunzime şi autenticitate există în tot ceea ce a scris în proză, istorie şi critică literară, 

volume de reportaje, lucrări de strictă specialitate, teatru, poezie.” 

Radu Igna,  Despre Gligor Haşa, Poetul, „Noua Provincia Corvina” 
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„O teorie îndrăzneaţă şi neacceptată până acum este susţinută de scriitorul şi profesorul 

devean Gligor Haşa: adevarata Sarmizegetusa Regia nu se află la Grădiştea, în Munţii Orăştiei, ci la 

Subcetate, în Haţeg. Pasionat cercetător al istoriei Ţării Haţegului şi a Ardealului, Gligor Haşa este 

posesorul unor informaţii rare, despre antichitatea dacică şi despre evul mediu românesc, lucruri pe 

care nu le poţi găsi în nici un manual de istorie. Un complex de inferioritate care ne-a fost indus cu 

samavolnicie a lăsat colbul şi uitarea să se aştearnă peste trecut, dar nu implacabil, căci e suficient să 

le sufle un om cu minte şi inima. Gligor Haşa, de pildă. Un pasionat al istoriei, cu care am purtat o 

discuţie fascinantă, despre „locurile albe” din istoria noastră, într-o zi toridă, de vară, în Deva, alături 

de statuia lui Decebal, realizată de celebrul sculptor Ion Jalea. Şi, poate deloc întâmplător, tocmai 

când se împlineau 100 de ani de la trecerea în lumea de dincolo a celui ce a sădit sămânţa 

„dacologiei” prin opera sa fulminantă, „Dacia preistorică”: marele istoric român, Nicolae 

Densuşianu. 

 

- De când datează, domnule profesor, pasiunea dvs. pentru daci şi pentru dacologie? De ce v-a 

atras subiectul acesta, care pare să-i stingherească pe majoritatea istoricilor de azi? 

 

- Am fost un rebel vizavi de istorie, am avut un alt 

fel de a o învăţa, nu din manuale, ci din 

documentele cercetate şi din izvoarele nescrise, din 

tradiţia orală. Am avut încă din anii de liceu 

sentimentul frustrant că suntem pagubiţi de un 

trecut glorios, pe care trebuia să-l ascundem, că 

suntem furaţi, în domeniul în care suntem şi noi 

bogaţi, că istoria noastră a fost răstălmăcită, scrisă 

mereu de alţii (mai ales de unguri şi evrei), şi foarte 

rar de români. Că s-au perpetuat neadevăruri 

strigătoare la cer despre noi, ca neam, între 

neamurile lumii.” 

Adevărata Sarmizegetusa este la Haţeg-Subcetate,  

interviu realizat de Corina Pavel, „Formula As” 
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„Sala „Liviu Oros” a Casei de Cultură „Drăgan Munteanu” din Deva a găzduit în ziua de 18 

martie 2011 un eveniment editorial deosebit: lansarea volumului de poezii Spovedanii târzii al 

profesorului, prozatorului, publicistului, omului de cultură Gligor Haşa...Poeziile aflate între 

copertele acestui volum reflectă ca un caleidoscop faţetele multiple şi strălucite ale lui Gligor Haşa, 

omul şi poetul, cetăţeanul şi filozoful, iubitorul de Dumnezeu şi de Neam românesc, cel care la 

vârsta senectuţii poate să mărturisească fără ezitare că a trăit viaţa cu bucuria şi amarul ei...” 

Sebastian Bara, Gligor Haşa – Spovedanii târzii, „Vox Libri” 

 

 

„Ardelean din satul Tău, Roşia de Secaş, un fel de centru, pentru  el, al spiritualităţii, Gligor 

Haşa (n. 1938), un scriitor complex, – nu există gen literar în care să nu exceleze – s-a format în 

Şcolile Blajului, apoi la Universitatea din Timişoara. A îndeplinit funcţii publice şi onorifice, a 

predat ani buni limba şi literatura română la un liceu de prestigiu din Deva. Citindu-i cărţile, în jur de 

30, constaţi uimit câtă profunzime şi autenticitate există în tot ceea ce a scris, proză, istorie şi critică 

literară, volume de reportaje,  lucrări de strictă specialitate, teatru, poezie.  

La propria sa editură, „Gligor Haşa Publishing House”, a apărut volumul „Spovedanii târzii”, 

versuri scrise de-a lungul anilor, structurat astfel: Dragoste nostalgică, Spovedanii târzii, Întâlniri cu 

moartea,  Poeme răzleţe, Ţara din suflet.  

Cititorii lui Gligor Haşa vor fi surprinşi pe 

parcursul lecturii să descopere în aceste mărturii de 

suflet nu puţine schimbări în estetica sa, în raport cu 

scrierile precedente, în proză. Experienţele erotice, 

culturale, etice sunt recuperate în construcţii lirice 

impregnate de nostalgie, mai puţin regretele. Cartea se 

deschide cu un pastel intitulat „Optimism”, un peisaj 

matinal dominat de cântecul păsărilor când sufletul 

omul „iubitor de viaţă, este senin, uitător de moarte”. 

Este o stare de nespusă bucurie şi încântare în faţa 

naturii. 

 Tema dominantă a ansamblului poetic o 

constituie iubirea, cu toate ale sale. Iubiri trăite, iubiri 
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împlinite, eşuate, întâmplătoare, trecătoare, dorite, dezamăgite sunt relatate în scene lirice – lirica 

eului – din spatele cărora, al scenelor, se degajă sentimente puternice, predominant fiind cel al 

trecerii timpului, cu precădere, în poemele din prima parte. 

 Este spovedania omului ajuns la vârsta deplinei înţelepciuni, când, în momente de 

singurătate, file din arhiva vieţii îi apar în minte, ca în poemul „Iubiri furate”: „Mai pune semnul 

nostru, iubito, la fereşti, / Să ştiu că n-ai uitat, să ştiu că mai trăieşti. / Doar semne ca acestea încă mă 

mai ţin în viaţă / Şi amintiri  din vremuri m-alină şi mă răsfaţă”.  

Semnificative pentru tema iubirii sunt şi cele câteva balade din volum, reprezentativă fiind 

„Preumblare blăjană”, având ca fundal mirificul peisaj al Blajului. Din vulcanica aşteptare a iubitei  

în nopţi cu lună strălucitoare „pe mal de Târnavă”, peste ani, adultului i-a rămas doar amintirea şi 

starea socială în care se află. „Te-am văzut nevastă, altuia soţie / Şi am rămas holtei datorită ţie…N-

am să mai fur speranţa şi nici flori / De câţiva ani mi s-a umbrit grădina – / O fi în rai sau sub pământ 

Irina? Mă-ntreb şi mă-ntristez adeseori”.  

Semnele bătrâneţii „curg şiroaie”, poetul e sigur că nu a trăit în zadar, opera sa va străbate 

timpul: „Citeţi grăbiţi şi-ar aminti de mine / Ca despre un student şcolit la Blaj, / Eu pot lăsa visarea 

mea drept gaj / Şi voi trăi, Irina, doar prin tine”.  

După traversarea experienţei dominate de fluxul trăirilor, urmează adevărata regăsire ce 

deschide un alt drum: „De o vreme încoace  mă-ndoiesc că aş fi / Cel ce  se trezeşte a doua zi / Anii 

devin clipe, zilele-s furate, / Mă împac cu gândul vieţii peste moarte… / Zămislit la cumpeni între 

zăpezi şi ploi / Nu mai vreau să dau timpul înapoi. / De-acum, împăcat cu toate, gata să dau seamă / 

La graniţa vieţii, la sorocita vamă”.  

Cu un statut oarecum aparte, poemele din ultimul ciclu nu contrazic viziunea întregului. În 

„Ţara  de suflet” predomină sentimentul dragostei de ţară. Existăm fiindcă există ţara. „De n-ar fi 

România, de Dumnezeu creată, / Chiar Terra ar părea îndoliată”. Poeme ca „Rădăcinile”, „La Alba 

Iulia în cetate”, „Mitica Dacie”, „Hronic de cetate” ne reintroduc în substanţa liricii patriotice, cu 

precădere cea ardelenească, din care scriitorul îşi trage sorgintea. „Odă ţării binecuvântate” încheie 

acest demers poetic al unui artist al cuvântului stăpânit de „duhul pământului”: „Chemat de ţară lin 

gândul îşi ia zborul / Cutreierând Carpatul înde-arând; / Întrezărit, al ţării este viitorul”.  

Vedem şi la Gligor Haşa tendinţa de a folosi forma clasică a poeziei, dar cu un limbaj 

modern, presărat cu rare vocabule arhaice. 
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„Spovedanii târzii” consolidează, astfel, o fizionomie lirică originală a unuia dintre cei mai 

înzestraţi scriitori contemporani.” 

                                                                     

                                                                        Radu  Igna – Spovedanii târzii 
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