Emil Brumaru
(1 ian. 1939 - 6 ian. 2019)

Date biografice:
Poetul Emil Brumaru a fost fiul Elisabetei (n. Trelea) și al lui Grigore Brumaru,
funcționar la CFR.
A absolvit Liceul Național din Iași (1955), urmând apoi cursurile Facultății de
Medicină din aceeași localitate.
Din 1963, a profesat medicina timp de 12 ani, la Dolhasca.
Primele versuri i-au apărut în decembrie 1966 în revista „Luceafărul. Debutul editorial
a avut loc în 1970, cu volumul Versuri, distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor. La sfârșitul
anilor ’60 s-a alăturat „grupului oniric” din care mai făceau parte Leonid Dimov, Dumitru
Țepeneag, Vintilă Ivănceanu etc.
Din anul 1983 a lucrat, timp de doisprezece ani, în redacția revistei ieșene „Convorbiri
literare”, la început ca și corector, apoi ca redactor și în cele din urmă ca redactor-șef adjunct.
A colaborat la numeroase reviste, precum:„Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Tribuna”,
„Steaua”, „Familia”, „Argeș”, „Echinox”, „Convorbiri literare”, „România literară”, etc.
A fost laureat al Premiului Naținal de Poezie „Mihai Eminescu” (2002).

Scrieri:
Versuri, (1970); Detectivul Arthur, (1970); Julien Ospitalierul, (1974); Cântece naive,
(1976); Adio Robinson Crusoe, (1978); Dulapul îndrăgostit, (1980); Ruina unui samovar,
(1983); Dintr-o scorbură de morcov, (1998); Poeme alese. 1959- 1998, (2003); Opera
poetică, I-II, (2003); Fluturii din pandișpan (2003); Infernala comedie (2005);
Submarinul erotic (2005); Dumnezeu se uită la noi cu binoclul (2006); Cântece de
adolescent (2007); Rezervația de îngeri (2013).
Referințe critice:
Ioan Moldovan: Poet de o candoare lirică deopotrivă nativă și mimată, complicându-și cu
bună știință și rafinată artă reveriile, Brumaru proiectează un univers liric de o frapantă
originalitate, în care jocul sentimental și imageria cea mai baroc-ludică se întâlnesc în sfera
imponderabilă a „cântecului naiv”.
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