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CUVÂNT ÎNAINTE
Poetul Grigore Vieru şi-a legat pentru
veşnicie numele de Basarabia, tărâmul românesc
de dincolo de Prut, pentru poet - „casa” natală
care niciodată nu se vinde, pentru noi, cei care
am fost hărăziţi de pronie să ne naştem şi să
trăim dincoace de Prut – Basarabia soră.
Acolo, în Basarabia, îmbrăcat în iubirea
de Patrie, cel „fără de patrie în propria Ţară”,
cum singur rosteşte fără de încetare numele său
adânc săpat în inimă, va fi descoperit, odată cu
primele cuvinte româneşti deprinse de la mamă,
şi adevărurile esenţiale. Printre aceste adevăruri
esenţiale, bunăoară, şi pe acela aparte că, dincolo
de graniţele teritoriale, istoria cea care este
veşnică, dându-ne semnul mărinimiei sale, ne-a
lăsat şi frontiere lingvistice. Aceste frontiere
lingvistice, a înţeles repede Grigore Vieru, sunt
cele care dau măsura întreagă a sufletului unui
popor, indiferente fiind la înălţimea munţilor sau
adâncimea râurilor, realităţi uneori greu
opresatoare, chiar dacă sunt, în veci de veci,
supuse efemerităţii.
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Între aceste două realităţi esenţiale,
pământ şi grai, şi-a împărţit viaţa zbuciumată
Grigore Vieru, cel care declarase, ca pe o
sentinţă, faptul că „Ţara nu este o râmă pe care
să o tai în două fără să ucizi şi viaţa ei”. Tocmai
de aceea, fără îndoială, şi-a petrecut ultimii ani
de viaţă pe drumul care leagă Bucureştiul de
Chişinău, oraş în care - la capătul întoarcerii sale
de la Cahul, unde participase la comemorarea
geniului nostru tutelar Mihai Eminescu-, Grigore
Vieru şi-a început odihna veşnică.
„Graiul este purtătorul de steag în vremuri
de restrişte şi de primejdie pentru fiinţa
naţională” spunea poetul Vieru, recunoscând
prin aceasta că frontierele lingvistice şi graniţele
teritoriale de care vorbeam la început sunt
întotdeauna supuse unei atracţii reciproce, ca un
fel de flux şi reflux perpetue şi purificatoare.
Cartea de faţă reprezintă, deopotrivă, un
pios omagiu şi o deschidere pertinentă şi caldă
către înţelegerea omului Grigore Vieru şi a
operei sale, prima de acest fel apărută în
România după trecerea în eternitate a poetului.
În autorul ei, Sava Bogasiu, de fapt un
pseudonim literar, cititorul din Buzău, din
România şi din perimetrul administrativ
basarabean în care s-a aflat adeseori în misiuni
apostolic-umanitare este invitat să îl recunoască
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pe Preotul profesor doctor Mihail Milea,
Cetăţean de onoare al raionului Soroca, scriitor
înzestrat cu mare har şi cu o neobosită putere de
muncă.
Demn de reţinut este şi Legământul de
adio, ultimul capitol al cărţii, care este nu doar o
radiografiere a îndurerării celor l-au cunoscut şi
l-au iubit pe Grigore VIERU, dar şi un eşantion
fidel de Limbă Română vorbită şi scrisă în
Basarabia începutului de mileniu 3, adică în
2009, anul neaşteptatei intrări în Eternitate a
Poetului.
Gheorghe Mincă
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VIAŢA ŞI ACTIVITATEA POETULUI
NAŢIONAL GRIGORE VIERU
A scrie şi a vorbi despre Grigore Vieru
este un subiect inepuizabil în cultura românească
şi universală. Mai presus de a fi fost un om de o
vastă cultură, Grigore Vieru a fost un om de
omenie, de o mare şi rară modestie, realităţi
vădite care i-au conturat o puternică
personalitate. Acest poet basarabean cu inimă de
român a creat, prin opera sa literară, o stare
harică de credinţă vie în duhul Evangheliei lui
Hristos, o psalmodiere a Limbii Române, o odă
închinată naturii. Grigore Vieru şi-a trăit viaţa ca
pe o imensă iubire autentică faţă de Patrie; el s-a
născut poet, a trăit ca poet şi a plecat în
eternitate tot ca poet al nemuririi noastre.
Nimic nu este întâmplător în acest
Univers, cu atât mai mult naşterea unui poet. În
ziua de 14 februarie 1935, pe bolta cerului
basarabean de deasupra satului Pereriţa a apărut
o stea care a dat de veste naşterea lui Grigore
Vieru – Luceafărul de peste Prut al poeziei
româneşti. Pe atunci, Pereriţa
era un sat
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oarecare, ca multe altele, dar cu timpul a devenit
un loc de pelerinaj pe urmele poetului. Un vechi
proverb spune aşa: „omul sfinţeşte locul”. Aşa
s-a întâmplat şi cu aşezarea aceasta din
Basarabia, devenită un punct de referinţă, care
marchează locul copilăriei şi începutul activităţii
literare ale acestui mare om de litere. Grigore
Vieru nu şi-a negat niciodată obârşia, originea
lui de ţăran, iubitor al traiului de la ţară, atât de
plăcut dacilor noştri de odinioară. Apreciind
valoarea traiului la ţară, marele filosof şi poet
Blaga afirma că „veşnicia s-a născut la sat”.
„Starea plenară a copilăriei”, cum o definea
academicianul Mihai Cimpoi, nu l-a părăsit pe
Grigore Vieru niciodată, ba, mai mult, i-a fost
mereu un real şi puternic izvor de inspiraţie
poetică.
Grigore Vieru n-a reuşit să-şi aştearnă
memoriile sale într-o carte anume, în care să-şi
depene amintirile şi întâmplările de altădată, să
consemneze farmecul, frumuseţea dar şi tristeţea
copilăriei sale adumbrite de război şi de anii de
foamete. În multe poezii însă, el evocă copilăria
sa zbuciumată, care l-a maturizat foarte repede.
Jocul şi munca se contopeau la el. Astfel se
confesează poetul în „Rădăcina de foc”:
„Copilăria mea a fost pârjolită, săraca de ea, de
focul războiului şi a fost umilită de urmările
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sale. «Jocul» meu principal era culesul spicelor
pe mirişte în urma recoltării, unde găseam mai
multe gloanţe ruginite, pentru că nici şobolanii
nu stăteau degeaba. O muncă în fond zadarnică
şi un joc destul de trist.” În prefaţa volumului
„Poezii” (1983), criticul Mihai Cimpoi
consemnează următoarele: „Copilul-Poet s-a
întâlnit cu Poetul-Copil. E în această întâlnire o
taină şi, totodată, o legitate, deoarece un poet
care se naşte în copilărie păstrează în el copilul,
filosofia, sensibilitatea şi psihologia acestuia
chiar şi în reflecţiile cele mai grave asupra vieţii
şi existenţei umane.”
Pentru că a fost mult marcat de copilărie,
Grigore Vieru a şi scris foarte multe cărţi
dedicate copiilor: „Abecedar”, „Steluţa”,
„Albinuţa”, „Muzicuţe”, „Soarele cel mic”,
„Povestiri
pentru
copii”,
„Duminica
cuvintelor”, „Trei iezi”, etc. De altfel, poezia
lui Grigore Vieru, pe tot parcursul vieţii sale, a
fost o revenire perpetuă la viaţa de la ţară, la
casa părintească, unde mama i-a fost ca o icoană
vie. De mic avea să fie orfan de tată, rămânând
în grija mamei. Pentru acest motiv, a avut un
cult deosebit pentru mama sa, care a făcut
eforturi deosebite, uriaşe, ca să-l susţină în acest
urcuş în ierarhia culturii universale. De aceea, în
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poeziile sale, el a sacralizat iubirea de mamă, ca
şi pe aceea de patrie şi de limba română.
Mama a fost aceea care i-a insuflat din
pântece dragostea de credinţă, de natură, de
patrie şi de oameni.
În spatele unui om mare, întotdeauna a
stat o mamă puternică, vizionară, jertfelnică.
Mama lui, deşi nu avea multă carte, a înţeles că
„cine are carte, are parte”. De aceea l-a dat la
şcoală în satul natal şi l-a îndemnat, vorba lui
Lenin, nume în floare pe atunci în Basarabia
ocupată de sovietici: „învaţă, învaţă şi iar
învaţă”. Ca elev, s-a remarcat imediat ca un bun
mânuitor al cuvintelor, stăpânindu-le bine
sensurile. Cuvintele sunt ca nişte note muzicale.
Ca să răsune armonios cuvintele, unui poet îi
trebuie şi ureche muzicală. Un bun poet, cu
înclinaţie muzicală, face ca toate cuvintele
aranjate într-o poezie să cânte singure.
Debutul în „literatura scrisă”, l-a făcut
Grigore Vieru ca student la Institutul Pedagogic
„Ion Creangă” din Chişinău. Caietele sale
folosite la cursuri erau pline de versuri de
inspiraţie populară, de o simţire lirică şi
muzicalitate care-i dau tânărului de atunci
certitudinea vocaţiei literare. Cu toate că nu-l
citise în copilărie pe Eminescu, care era interzis
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de cenzura sovietică, totuşi poeziile sale erau
scrise în stil eminescian.
Pe când era student, în 1957, Grigore
Vieru debutează editorial la Editura „Şcoala
sovietică” din Chişinău cu volumul de versuri
pentru copii intitulat „Alarma”, care a avut un
mare răsunet prin curajul civic al unor poezii.
Cu acest volum de versuri, el dădea deja
„alarma” printre cititori şi critici literari că
deţine o mare zestre spirituală-culturală de
sorginte populară şi o mare deschidere spre
poezia contemporană. Tot ca student la
Facultatea de Filologie şi Istorie din Chişinău i-a
apărut, la aceeaşi editură, a doua carte de versuri
pentru copii, „Muzicuţe”. Aceste volume de
poezii i-au convins pe mulţi oameni de cultură şi
critici literari să-l înscrie ca membru al Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova în anul 1958.
Prin căsătoria sa cu Raisa Nacu, o distinsă
profesoară de limba şi literatura română, care-i
va dărui doi băieţi, Grigore Vieru a manifestat
un cult deosebit faţă de familia sa, care mult l-a
sprijinit în activitatea sa culturală, de apostol al
neamului românesc. Grija faţă de familie l-a
făcut să-şi caute un loc de muncă pentru a
câştiga „pâinea cea de toate zilele”. Uniunea
Scriitorilor din Chişinău l-a promovat şi susţinut
pentru talentul lui literar. În 1960 a devenit
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redactor la revista „Nistru” a Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova, după aceea, la scurtă
vreme, devine referent pe probleme de cultură la
Uniunea Scriitorilor, apoi consultant. Pentru
rezultatele deosebite este avansat ca redactor la
Editura de stat „Cartea Moldovenească”. În
această perioadă i-au apărut mai multe volume
de poezii: „Versuri”, „Duminica cuvintelor”
(Chişinău, 1969), „Trei iezi” (Chişinău, 1970),
„Cântece de dragoste” (Chişinău, 1971),
„Aproape” (Chişinău, 1973), etc.
Anul 1973 a fost pentru Grigore Vieru
marcat de cel mai frumos moment din viaţa lui:
împlinirea unui vis din copilărie – o vizită în
România, patria Mamă, pe care atât de mult a
dorit-o, a cântat-o şi căreia i s-a dăruit trup şi
suflet. Despre prima lui vizită la Bucureşti ne-a
rămas o vibrantă mărturisire, plină de emoţii
până la lacrimi: „Am cunoscut România abia în
anul 1973. Mergeam prin Herăstrău şi citeam
inscripţiile cu litere româneşti: «Nu rupeţi
florile! Nu călcaţi iarba!» Le citeam cu lacrimi,
ca pe nişte poeme; atât de frumoasă este limba
noastră. Mi-a încolţit gândul să rămân în
România, să cer azil politic. Dar mi-am dat
seama că nu sunt realist. M-ar fi returnat la
Chişinău şi de acolo aş fi fost trimis în Siberia.
Aşa era convenţia dintre cele două state, şi
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autorităţile româneşti erau obligate să mă
extrădeze. Apoi m-a cuprins un alt gând tainic:
să plec ca turist într-o ţară occidentală, să cer
azil politic, să-mi schimb numele, să mă strecor
în România, cu nume schimbat, şi să mă aşez la
o stână ca ajutor de cioban, să pot respira aerul
ţării mele.” La Bucureşti, în afară de întâlnirea
cu redactorii revistei „Secolul XX” (Dan
Hăulică, Ştefan Augustin Doinaş, Ioanichie
Olteannu, Geo Şerban, Tatiana Nicolescu),
poetul Grigore Vieru l-a vizitat cu multă emoţie
şi bucurie sfântă pe Nichita Stănescu, cu care a
încheiat o prietenie literară, având amândoi
puncte comune: înveşmântarea Cuvântului în
vers şi proslăvirea iubirii divine.
Vizita la mănăstirile din nordul Moldovei:
Putna, Voroneţ, Văratec, Neamţ, i-a dat o mare
încărcătură spirituală şi o mare vibraţie
sufletească, stări pe care le-a evocat în multe
poezii. Revine în România în anul 1974, la
invitaţia scriitorului Zaharia Stancu, pe atunci
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.
Cu acest prilej, a vizitat Transilvania,
Maramureşul, însoţit de poetul Radu Cârneci, un
mare iubitor al meleagurilor natale buzoiene. De
fiecare dată, Patria natală îl inspiră şi-l face să
fie mai aproape de inima acestui neam
românesc, crucificat pe Golgota istoriei.
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În poeziile sale, Grigore Vieru a
manifestat o vădită dragoste de ţară, neam şi
limbă. Întâlnirea providenţială a poetului cu soţii
Doina şi Ion Aldea Teodorovici, în anul 1980, a
deschis o nouă perspectivă în ce priveşte
apostolatul cântecului românesc în Basarabia şi
în România. Împreună au dat multe spectacole
de muzică populară şi patriotică pe versurile
scrise de el.
Pentru foarte prolifica lui activitate
literară primeşte mai multe premii, distincţii,
cum ar fi: „Diploma de onoare Andersen”
(1988), „Scriitor al poporului din Republica
Moldova” (1992), premiul pentru poezie al
Fundaţiei „Scrisul Românesc” (1997, Craiova),
medalia guvernamentală a României „Eminescu
– 150 de ani de la naştere”, titlul de „Doctor
Honorius Causa” (2005 – în cadrul Universităţii
„Ion Creangă” din Chişinău) şi acelaşi titlu
ştiinţific şi din partea Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova (2007). De asemenea, a mai
primit şi „Medalia de Aur” a Organizaţiei
mondiale de la Geneva pentru proprietatea
intelectuală (2007). Tot ca o recunoaştere a
contribuţiei sale la dezvoltarea literaturii
universale, Academia Română l-a propus pentru
acordarea „Premiului Nobel pentru Pace”. A fost
ales şi membru al Academiei Române, iar în
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2007 primeşte o mare distincţie – Premiul de
Stat al Republicii Moldova.
De admirat la poetul Grigore Vieru este
faptul că toate aceste evidenţieri pentru munca
sa literară l-au făcut să rămână până la moartea
sa o fire foarte modestă, înţelept şi foarte
popular. Talentul său poetic l-a considerat mereu
a fi „un dar al lui Dumnezeu, de unde vine toată
darea cea bună” (Iacob 1,17).
Cu această modestie însângerată a plecat
la Dumnezeu pe data de 15 ianuarie 2009 pentru
a se întâlni cu duhul lui Eminescu, pe care-l
prăznuise tocmai în acea zi la Cahul, în
Basarabia. Alături de Eminescu, avea un cult
deosebit şi faţă de Ion Creangă. La 1 martie
2008, fiind prezent la bojdeuca lui Ion Creangă
din Ţicău – Iaşi, la invitaţia prietenului său
Daniel Corbu, a făcut următoarea mărturisire
publică: „Spun cu toată credinţa şi sinceritatea
că, fără Ion Creangă şi Mihai Eminescu, n-aş fi
fost poet.”
Ultima dată în viaţă l-am întâlnit la
Soroca, în iunie 2008, cu prilejul jubileului de
vârstă al doamnei Ana Bejan, ex-prefect şi
deputat în Parlamentul de la Chişinău şi
„ambasador al limbii române”. A fost o serată
literară în care s-a proslăvit limba română şi
învierea neamului românesc din Basarabia.
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Ca un omagiu adus activităţii sale literare,
Editura „Princeps Edit.” din Iaşi, în colecţia
„Ediţii critice”, i- a editat opera sa în două
volume: volumul 1 - „Taina care mă apasă”
(opera poetică) şi volumul 2 – „Confesiuni
necesare”.
Slujba de înmormântare a poetului
Grigore Vieru din data de 20 ianuarie 2009, la
Chişinău, m-a marcat pentru totdeauna, deoarece
ea s-a transformat dintr-odată în învierea limbii
române dincolo de Prut.
Poeţii nu mor, ei doar se mută într-un alt
univers poetic unde, împreună cu îngerii,
psalmodiază versuri scrise şi nescrise.
HRISTOS A ÎNVIAT !
MARE ESTE DUMNEZEU!
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POEZIA LUI GRIGORE VIERU
În panteonul culturii româneşti, numele
poetului Grigore Vieru se află situat la loc de
cinste, alături de marii poeţi ai generaţiei sale:
Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin
Sorescu, Cezar Ivănescu, Nicolae Labiş, Adrian
Păunescu, Bucur Chiriac etc. Opera literară a
acestei generaţii de scriitori din secolul XX
constituie o punte de legătură între literatura
interbelică şi creaţia contemporană.
Scrierile lui Grigore Vieru reprezintă un
punct de referinţă în literatura română, având
multe elemente eminesciene. De aceea, acest
mare poet naţional, Grigore Vieru, a fost numit
pe bună dreptate şi aici, dar şi dincolo de Prut,
„un luceafăr eminescian”. Creaţia lui excelează
prin poezie. Pentru Vieru, poezia înseamnă un
mod firesc, natural de a comunica cu tot ce
există în acest Univers. Poezia este viaţa şi
existenţa fiecăruia dintre noi. Ne naştem cu toţii
poeţi în devenire sau, mai bine zis, Dumnezeu
ne-a dat tuturor românilor această deschidere
spre poezie. Totul este ca fiecare dintre noi să
19

descopere această vocaţie poetică, pe care să o
prelucrăm, asemenea aurului, în cuptorul inimii
noastre.
Poezia lui Grigore Vieru porneşte mereu
din sufletul lui curat şi ea este înţeleasă în toată
dimensiunea ei numai de cei care au, la rândul
lor, sufletul curat. Sursa poeziei lui Grigore
Vieru este Logosul întrupat în Istorie „la plinirea
vremii” (Galateni 4,4). El trăieşte plenar taina
vieţii cosmice şi se împărtăşeşte din cuvintele
„vieţii veşnice”. Acest „trăirism organic” fiinţial,
ontologic, se transformă într-un imn al vieţii.
Poezia lui Vieru este în sine o carte a vieţii ce
curge asemenea unui râu către valea veşniciei.
Fondul poeziei lui este artistic şi
sapienţial. Vieru stăpâneşte bine arta scrisului
frumos; el sculptează în cuvinte opere de o mare
fineţe. Stilul lui în poezie este delicat, melodios,
retoric, povăţuitor. Fiecare poezie în sine este o
lecţie deschisă din care mereu învăţăm ceva:
„Tu, fiule, să nu te superi,/Că-ţi dau mereu
poveţe,/ Nu-i rea povaţa niciodată,/ Nici chiar la
bătrâneţe./ Prin rouă, Patriei cea dulce/ întâiul fă
cărare,/ Că cel sculat mai dimineaţă,/ Acela e
mai mare./ Trăieşte-ţi clipa în picioare,/ Cum
bradul şi-o trăieşte./ Ca râul cel de munte
aleargă/ şi zboară vultureşte./ De aur să numbraci vreodată/ Cununi strălucitoare,/ De n-ai
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purtat întâi pe frunte/ Cununa de sudoare./ Cel
care pe pământ adoarme/ Cu braţele robace/ Nu
are teamă c-o să cază/ Atunci când se întoarce./”
(Cinstirea proverbelor).
Grigore Vieru nu a scris poezie doar de
dragul poeziei. Opera lui poetică este apostolică
şi misionară, în acelaşi timp. Apostolia înseamnă
trimitere. El ne trimite mereu la originea
Cosmosului, care a fost creat prin Cuvânt, aşa
cum ne glăsuieşte evanghelistul Ioan: „La
început era Cuvântul şi Cuvântul era la
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta
era întru început la Dumnezeu. Toate prin El sau făcut şi fără de El nimic nu s-a făcut. Întru El
era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1,
1-4).
Într-o colindă a sa, Grigore Vieru scria
aşa: „Ne-am născut într-o colindă,/ Pe o stea cu
flori de mintă./ Ne-am născut în veşnicie,/ Ea ne
vede şi ne ştie./ Mi-i dor necunten de Iisus,/ Mi-i
dor de cele ce n-am spus,/ Doru-mi-i de Precista/
Şi de zăpada de cândva./ Ăst pământ se cheamă
Crist,/ Între stele cel mai trist,/ Ăst pământ se
cheamă prag,/ Între stele cel mai drag.” (Ne-am
născut într-o colindă).
Poezia lui Grigore Vieru este naturală,
profetică, exorcizantă şi spiritualizată. El este
conştient de misiunea lui de poet: de a mărturisi
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mereu despre Cuvântul întrupat în Istorie; de a
vesti că salvarea Cosmosului se face doar prin
Cuvânt şi să alunge cu lumina poeziei sale
întunericul ce ne-nconjoară şi tot ce este rău în
noi înşine şi în cei din jurul nostru. Hedonist,
motivat mereu de această sacră datorie de a
transfigura universul existenţei umane, având
conştiinţa acută de exorcizare a naturii unde
faptele diavolului proliferează, Vieru afirma întruna dintre poeziile sale: „Aceştia suntem noi:/
Buni cât se cuvine/ În mijlocul răului./ Răi –
niciodată./ Se miră noaptea/ Că a clocit sub ea/
Întuneric,/ Dar au ieşit/ Pui de lumină.” Poezia
plină de har are puterea de a transfigura, de a
reînnoi această lume „în cer nou şi pământ nou”
(2 Petru 3,13). „Dar noi aşteptăm potrivit
făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în
care locuieşte dreptatea.” În poezia „Între Orfeu
şi Hristos”, Grigore Vieru afirma: „Pentru că a
văzut, ochiul meu a murit./ Lacrima: piatră
funerară/ Pe mormântul ochiului meu./ Va veni
alt cer/ În altă lume – se va deschide/ Ochiul
meu, dând piatra la o parte.”
Poezia lui Grigore Vieru este un amvon
răsunător al limbii române care este „Cina cea de
taină a Carpaţilor noştri”. În viziunea lui, poetul
este sacerdotul limbii materne: „Suflu în
jăratecul/ Limbii Române./ Atent mereu/ Să nu
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moară/ Focul cel sacru./ Nu sunt mai mult decât/
O simplă măicuţă/ Care suflă-n jăratec.”
(Jăratecul).
Analizând opera literară a lui Grigore
Vieru de la A la Z, desprindem câteva teme
esenţiale şi anume: iubirea de patrie, dragostea
faţă de limba română, iubirea faţă de mamă şi
cultul morţii spre Înviere. Aceste patru teme
generale formează universul poeziei lui Vieru.
Toate aceste teme le-a abordat într-o formă
filosofică şi literară pe înţelesul copiilor. Pentru
el, copiii au însemnat totul. Atunci când cei mari
„aruncau cu pietrele urei şi ale nerecunoştinţei”,
copiii îi puneau în braţele, tremurând de bucurie,
florile înlăcrimate ale inocenţei. A scris o vastă
literatură pentru copii, pe care-i diviniza. Cu
fiecare copil întâlnit în cale, Grigore Vieru îşi
retrăia copilăria maturizată mai înainte de
vreme.
Copilul apare, în poeziile lui, ca o făptură
idealizată, care cunoaşte deja o împlinire a
umanului. După Freud, copilul este icoana
sacrului, tandreţii şi purităţii adamice: „Copilul
este considerat o fiinţă pură, inocentă, şi oricine
îl descrie altfel este acuzat de a săvârşi un
sacrilegiu, de a se deda la un atentat nelegiuit
împotriva sentimentelor celor mai tandre şi mai
sacre ale umanităţii. Copiii sunt singurii care nu
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se lasă înşelaţi de aceste convenţii; ei îşi pun în
valoare, cu toată naivitatea, drepturile lor
biologice şi dovedesc în fiecare clipă că, pentru
dânşii, calea spre puritate rămâne încă de
parcurs.” (Sigmund Freud – Introducere în
psihanaliză.
Prelegeri
de
psihanaliză.
Psihopatologia vieţii cotidiene, Bucureşti, 1980,
p.268).
Grigore Vieru credea din tot sufletul că în
copii se află salvarea neamului nostru: „Tu ştii/
Că un cântec frumos/ Pentru copii/ Poate salva
în viitor/ O Patrie./ Tu ştii că un copil/ Nu merge
nicicând/ Degeaba pe drum:/ Sau l-au trimis
părinţii cu treburi,/ Sau îl aşteaptă/ Un zeu
undeva/ Tu ştii/ Ceea ce oamenii vârstnici/ N-au
ştiut niciodată.” (Tu ştii).
Scriind versuri pentru copii, poetul
Grigore Vieru căuta ca ele să aibă o linie
melodică. Toate versurile sale au de fapt o
melodie unică, inconfundabilă şi nu este de
mirare că în spaţiul natal această creaţie este atât
de populară şi îndrăgită.
Poezia lui Vieru este expresia unei
sensibilităţi ieşite din comun; el este solidar cu
suferinţa neamului său crucificat între cele două
maluri ale Prutului. Cine doreşte să afle ce au
păţit românii din Basarabia în perioada în care sau aflat sub stăpânire sovietică trebuie să
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citească cărţi de istorie. Însă, cine vrea să afle ce
au simţit românii din Basarabia în aceeaşi
perioadă istorică trebuie să citească numaidecât
poezia lui Grigore Vieru: „Au zăpăcit,/ au
încurcat până şi/ lacrima bătrânei măicuţe,/ până
şi apa/ copilăriei noastre./ Frate, ei urăsc/
cântecul tău./ Ei urăsc cântecul care arată
Prutului/ pe unde să curgă./ Noi credem în
izbândă./ Chiar dacă nu/ există Dumnezeu, cum
spuneţi,/ nimeni/ nu-i poate ocupa locul.”
(Zăpăcirea lacrimii).
Versul lui Vieru este plin de revoltă şi de
suferinţă: „Muţesc privighetorile,/ mierlele,
cucii./ Sângeră în biserici/ icoana, pristolul./
Atenţie:/ vin politrucii/ cei care vor bate în masă/
cu tovarăş pistolul.” În poeziile sale, Basarabia
este înfăţişată ca o ţară a robiei şi a înstrăinării
de Patria mamă: „Rău să nu înţelegi/ Că eşti
liber./ Dar groaznic/ Să nu pricepi că eşti rob./
Aceasta este Basarabia,/ Frate al meu,/ Tu, care
îngheţatele mâini/ Ale copiilor ei/ Le încălzeşti
în mâinile tale./ Sunt palmele tale/ Ca o carte
frumoasă/ Care le spune: Albaştri/ Sunt ochii
libertăţii/ Şi parcă tot nu-i destul/ Numai atât.”
(Rău să nu înţelegi).
Poezia lui Vieru este o chemare continuă
la istorie, la redeşteptarea naţională: „Ridică-te,
Basarabie,/ Trecută prin foc şi sabie,/ Bătută ca
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vita pe spate,/ Cu biciul legii strâmbate,/ Cu
lanţul poruncitoarelor strigăte!/ Ridică-te,/
Ridică-te,/ Ridică-te!”
În literatura română postbelică, poetul
Grigore Vieru este mesagerul Basarabiei
victimizate. Poezia lui este expresia lacrimilor
unui întreg popor încătuşat încă de sârma
ghimpată a sovieticului suprem. Opera lui este
candela suferinţei dar şi a speranţei în marea zi a
unirii tuturor românilor aflaţi pe ambele maluri
ale Prutului.
Poezia lui Vieru este o spovedanie
lăuntrică, prezentându-se mereu cu decenţă,
umilinţă: „Puternic nu sunt./ Nu pot fi de faţă/
Cu sângele meu/ Când este rănit./ Nu
îndrăznesc/ Să calc în picioare/ Vipera care m-a
încolţit/ Nu pot duce până la capăt/ Nu pot până
la capăt duce/ Cântecul dulce./ Scriind,/ Parcă-aş
ara cu o cruce./ Dorm iepureşte şi-mi pare/ Că
nu mai vin zorii./ Îngheţ fără/ Lâna albă a
ninsorii./ Tulbure, Doamne,/ Mi-e rătăcit
sufletul,/ Tulbure şi împrăştiat,/ Cocoşul de aur
al cerului,/ De l-aş găsi dimineaţa tăiat./ Puternic
nu sunt/ Nu pot o casă dura,/ O cruce nu pot
ciopli./ Cocorii se duc/ Şi nu-i pot opri./ Stelele
cad/ Şi nu le pot la loc ţintui./ Vremea ca
viscolul te-acoperă/ Cum să te apăr,/ Mamă:
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fluture fericit/ Soare/ În aceeaşi clipă/ Răsărit şi
asfinţit?”
În poezia contemporană basarabeană,
versurile lui Grigore Vieru denotă naturaleţe,
simplitate, substanţă, esenţă, limpezime şi forţă
creatoare, plină de metafore şi de aforisme.
Creaţia populară a fost izvorul viu şi
nesecat al poeziei vierene. Cu Grigore Vieru,
poezia română se întoarce la izvorul gândirii şi
al simţirii poeziei populare. Nu poţi progresa
decât întorcându-te mereu de unde ai pornit.
Acest poet nu rămâne la izvoare ci, asemenea
râului, el călătoreşte în timp şi spaţiu, adunând în
sine mai multe izvoare ale creaţiei poetice.
Daniel Corbu afirma că: „În poezia lui Grigore
Vieru întâlnim misterul cosmic, taina, natura în
plenitudinea ei, în «fireasca ordine», dar şi o
dimensiune morală care ordonează. Această
dimensiune morală e pregnantă mai ales în
poezia oracular-mesianică, în poezia de strigăt
existenţial. Astfel poetul a devenit un tribun în
apărarea limbii române şi a fiinţei româneşti.”
Ca stil poetic, Grigore Vieru este
neoromantic şi are o concentraţie lingvistică
asemănătoare cu Bacovia şi destule metafore
literare care-l apropie de Nichita Stănescu.
Poezia lui Vieru are un vădit caracter
eminescian, pe care l-a mărturisit tot timpul. Un
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studiu comparativ între poezia lui Eminescu şi
cea a lui Vieru scoate în relief elemente stilistice
comune, cât şi teme asemănătoare. Nu
întâmplător Grigore Vieru – poet naţional, a
plecat la cele veşnice, de ziua lui Eminescu –
Luceafărul poeziei româneşti.
Poezia lui Grigore Vieru este o nouă
transpunere a poeziei eminesciene pentru
mileniul trei, care-i face pe amândoi nemuritori
în universul poeziei universale.
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CULTUL MAMEI ÎN OPERA LUI
GRIGORE VIERU
Societatea umană existentă astăzi la toate
nivelurile: naţional, european şi mondial, trece
printr-o mare criză spirituală. Pe zi ce trece ea se
împuţinează şi slăbeşte văzând cu ochii. Criza
familiei nicicând n-a fost atât de acută ca în
vremurile noastre. Cum putem ieşi dintr-o astfel
de criză care zguduie existenţa umană?
Grigore Vieru, prin opera sa poetică, vine
cu o soluţie salvatoare: cultul mamei. Napoleon
spunea aşa: „Daţi-mi o generaţie de mame
adevărate şi voi schimba faţa pământului.”
Cuvântul „mamă” este ca un fir roşu ce străbate,
de la un capăt la altul, toată opera lui Grigore
Vieru. Mamei i-a închinat el cele mai multe şi
cele mai frumoase poezii, de o profundă
sensibilitate. Pentru întreaga sa literatură
închinată maternităţii, Grigore Vieru merita pe
bună dreptate premiul Nobel.
În literatura universală recentă, tema
mamei este cel mai bine ilustrată în versurile lui
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Vieru. Pentru el, mama este cel mai drag
personaj uman, care devine în cele din urmă
unul cosmic. Asemenea unui pictor de mare
talent, Grigore Vieru o ilustrează în versuri pe
mamă ca-ntr-o icoană vie. În opera lui poetică,
mama este totul; ea este în toate şi fără de ea nu
există nici iubire, nici viaţă. Mama dă sens la
toate.
Văzută ca prezenţă complexuală a-totveghetoare, ea dă dimensiune ontologică şi
continuitate spaţio-temporală existenţei umane.
Ea, mama, e aşadar cea care ne uneşte, ne dă
viaţă din viaţa ei. Cuvântul „mamă” în opera lui
Grigore Vieru se extinde şi ia forme diverse:
pământ matern, mama-graiul, mama-neamul,
mama-cântec, mama-izvor, mama-pâine, mamacuvânt, mama-tăcere; o mamă-iubire – aceea din
superba „Mica baladă” întrece iubirea tuturor
femeilor.
Motivul mamei devenit unul dintre
motivele principale ale creaţiei sale poetice,
Grigore Vieru ilustrează prin opera sa deopotrivă
cultul maternităţii, dar şi al iubitei în devenirea
ei ca mamă şi soţie printr-un legământ sacru care
leagă femeia de bărbat pentru totdeauna în faţa
sfântului altar.
Din experienţa vieţii sale personale,
Grigore Vieru a înţeles rostul şi rolul deosebit şi
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de neînlocuit al mamei în acest Univers. El
rămâne orfan de tată pe când avea doar câteva
luni. Ochii lui s-au deschis deci pe chipul
mamei, pe care l-a păstrat cu pioşenie ca-ntr-o
icoană sfântă, ziua trudind la câmp cu sapa,
noaptea chinuindu-se la maşina de cusut. Din
acele „vremuri străine, mincinoase, deşarte,
umilitoare, prigonitoare”, mama a rămas pentru
poet un model de rezistenţă, stoicism, curaj, o
întruchipare a milosteniei, a bunătăţii, ceea ce l-a
făcut să creadă în viaţă, ca dar al lui Dumnezeu,
şi s-o iubească. De aici dorinţa poetului de a se
metamorfoza în ipostaza meşterului Manole,
dăruindu-ne miracolul zidirii mamei în Catedrala
spiritualităţii neamului: „Ca meşterul Manole/
am cutezat/ să ridic o construcţie/ care să
dăinuiască veşnic.” (Mica baladă). Astfel, mama
sa i-a lăsat cea mai vie icoană a maternităţii în
sufletul lui. Veronica Postolache, într-un studiu
comparativ între poezia lui Lucian Blaga şi
Vieru, afirma că Grigore Vieru „a devenit un
poet prin excelenţă al Mamei şi al maternităţii.
Mama poetului, concretă, reală, veghetoare şi
însufleţitoare a spaţiului copilăriei care este unul
matern, devine Mama naturii şi a Cosmosului,
Mama în genere.” Grigore Vieru are şi poezii
religioase în care aminteşte şi de Maica
Domnului, „Pricesta” sau Sfânta Fecioară Maria.
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Mama, ca să fie mamă, trebuie să aibă
două legături directe şi personale: pe de o parte
cu Dumnezeu, iar pe de altă parte cu copilul.
Maternitatea este în exclusivitate darul lui
Dumnezeu. Conceperea unui copil este o taină, o
lucrare divină, ilustrată ca atare în opera lui
Grigore Vieru: „Mama mea viaţa-ntreagă,/ Stând
la masă, ea şi eu,/ se aşează între mine/ şi
Preabunul Dumnezeu./ Oh, şi crede-aşa întrÎnsul,/ Că cu ochii ei cei uzi/ Chipul Lui de pe
icoană/ Se arată şi-L auzi./ Şi eu ţin atât la
mama,/ Că nicicând nu îndrăznesc/ Dumnezeul
din privire/ Să mă vâr să-l mâzgălesc.”
(Autobiografică).

* AFORISME ŞI CUGETĂRI DESPRE MAMĂ ÎN OPERA
LUI GRIGORE VIERU

Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă
carte din lume este o mamă.
Întâi pâine, apoi măsline! Întâi cântecul mumei, pe urmă al
lumii.
Nu pentru că am ochii albaştri îi sunt mamei drag.
Nicio mamă nu doreşte ca fiul ei să moară - fie ca trădător, fie
ca erou.
Doi copii încap în braţele mamei, şi doi fraţi nu încap într-o
ţară.
Nicio mamă nu este războinică, dar vitejia fiului ei îi umple
sufletul de o vie şi înălţătoare mândrie.
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Numele de „mamă” este cel mai sfânt. El
nu poate fi înlocuit cu alt cuvânt. Atunci când
Vieru a fost întrebat despre numele mamei, el a
răspuns: „o cheamă mama”; „Mama ne
mângâie,/ Soarele luceşte./ Soarele e unul,/
Mama una este.” (Formular). În opera lui Vieru,
mama este un tablou de lumină, uşoară şi sfântă,
plutind prin tot văzduhul: „Uşoară, maică,
uşoară,/ C-ai putea să mergi călcând/ Pe
seminţele ce zboară/ Între ceruri şi pământ!/ În
priviri c-un fel de teamă,/ Fericită totuşi eşti/
Iarba ştie cum te cheamă/ Steaua ştie ce
gândeşti.” (Făptura mamei).

Cele mai vechi popoare din lume sunt mamele.
Poate că nu numai mamele, când mor, sunt îngropate în
pământul lor, iar nu în unul pe care-am fost aruncaţi.
Chiar aflată într-o puşcărie, o mamă tot va găsi nişte fire de lână
pentru a împleti nişte ciorăpei fiului ei.
S-a mutat pe mormântul mamei toată iarba din abecedarul
copilăriei mele.
N-am ştiut a preţui zilele în care măicuţa noastră mai putea să
trăiască.
Sunt trei fiinţe pe care nu te poţi supăra: Dumnezeu, mama şi
moartea.
Copiii scriu pe zăpadă numele mamei cu atâta bucurie de parcă
dânşii au descoperit numele ei şi strălucirea zăpezii.
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Un asemenea imn închinat mamei este o
capodoperă de valoare universală în simplitatea
cea de peste vârfuri a unui clasicism nepieritor,
mereu modern, apropiat fiecărei generaţii,
întotdeauna deci de mare actualitate.
Cuvântul „mamă” este cel mai utilizat de
către noi toţi. Oricine are nevoie de ea: „Pruncii
îl zuruie,/ Bătrânii îl visează./ Bolnavii îl
şoptesc/ Munţii îl gândesc,/ Fricoşii îl strigă./
Orfanii îl lăcrimează./ Răniţii îl cheamă/ Iar
ceilalţi îl uită./ O, mamă! O, mamă!” (Cuvântul
mamă).

De oriunde ar veni mama, copiii cred că a fost la târg.
Oricâţi copii are mama, toţi sunt ai ei, şi numai cel mic - al tatei.
Femeia se naşte mamă, bărbatul se naşte pur şi simplu.
Dacă oferi mamei o floare, îngerul ei păzitor poate să-şi caute
liniştit de alte treburi.
Pragul este un animal divin care se hrăneşte cu urmele mamei.
Tatăl este o mamă vitregă mai bună.
Nicio mamă nu poate şti viaţa cui leagănă: a unui viitor rege sau
a unui viitor criminal.
Mama conducătorului ticălos dă bineţe şi copiilor.
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Dragostea mamei nu o poate înlocui
nimeni şi nimic. Copilul, în prezenţa mamei, are
personalitate, se consideră a fi împărat, având o
frumoasă coroană pe capul lui dată de mama lui
– regina acestui Cosmos: „Când m-am născut, pe
frunte eu/ Aveam coroană-mpărătească:/ A
mamei mână părintească,/ A mamei mână
părintească.” (Mâinile mamei). Jertfa mamei faţă
de copil este uriaşă; ea este gata oricând să-şi
dea chiar inima pentru ca pruncul ei să poată
trăii. Orice mamă trăieşte prin copiii ei, chiar şi
după plecarea ei în veşnicie: „Trebuie să mi se
pună în piept/ altă inimă./ Astfel, urma să mor./
Mi-a dat inima ei de mamă.” Copilul vede cu
ochii mamei, aude cu urechile ei şi merge
ţinându-se de picioarele ei ca de nişte piloni de
rezistenţă. Mama trăieşte prin copil dar şi copilul
creşte prin mamă. Există o tainică legătură între
mamă şi copil: „Copil, de ochii mamei/ Eu
fruntea îmi lipeam/ Cum mă lipeam în taină/ De
oul ciocârliei/ Cu care suntem neam/ E pasărea
plecată/ Din codru împărătesc./ De frunza
toamnei caldă/ Precum de ochii mamei/ Eu
fruntea îmi lipesc./ Şi zic: Iar ochii mamei,/
Copil, să-i vezi oricând/ În râu, în ram,în toate./
Ah, cine vede,-albeşte/ Şi eu ce alb mai sunt.”
(Ochii mamei).
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Oricât de mare ar creşte copilul, chiar şi
atunci când ajunge om în toată firea, la casa şi
familia lui, în ochii mamei el tot un copil este.
Ea se gândeşte tot timpul la copiii ei, le
veghează nopţile, pe care le transformă în zile de
lumină şi de rugă: „Te chinuie nesomnul,/
Durerea în oase./ Ai aprinde lumina/ Şi-ai
coase./ Dar dorm/ Doamna şi domnul.../ Un glas
tămăduitor/ Te cheamă/ În sat/ Lângă grijile
humii./ Ieşi la balcon cu teamă/ Ca la marginea
lumii./ Aduni până-n zori/ În pârg,/ Spice de
nehodină./ Lumini pe târg:/ Mirişte străină”
(Nopţile mamei).
Prima şi cea mai îndepărtată şcoală pentru
orice copil este şcoala celor „şapte ani de acasă”,
unde mama - „doamna învăţătoare” ne
descifrează literele înţelegerii rosturilor din acest
Univers. Cele mai frumoase poveşti le-a auzit
fiecare dintre noi de la mama şi tot de la ea are
în suflet cele mai înţelepte sfaturi de viaţă:
„Cadă frunza-n vânt/ Stele ard cereşti!/ Singur tu
nu eşti,/ Fiul meu cel sfânt./ Tot ce-i sus, de ram/
Tot ce-i depărtat,/ O, fiu rourat,/ Ne e nouă
neam./ Între doi străini/ Să n-ai ochii trişti./
Liber să te mişti/ Între două pâini” (Învăţăturile
mamei).
Poetul Grigore Vieru a fost, asemenea
mamei lui, un bun sfătuitor al copiilor. Sfaturile
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părinţilor sunt principii de viaţă: „Fiule, să nu/
Calci de sus,/ Să nu încovoi spinarea./ Să mergi
frumos şi demn,/ Şi nezgomotos,/ Cum merge pe
obraz/ Lacrima celui care-a învins./ Fiule, să nu/
Laşi ochiul să-ţi ruginească./ Văzând, vei
cunoaşte,/ Cunoscând, vei birui,/ Biruind, vei fi
iubit./ Iubind/ Vei găsi drumul spre casă.” (Să
mergi frumos).
Poeziile lui Grigore Vieru formează
Ceaslovul familiei, unde, pe de o parte, găsim
rugăciuni ale părinţilor pentru copii dar şi rugi
ale copilului pentru mama şi tata.
Poetul, asemenea unui sacerdot, se roagă
către Dumnezeu dar şi către toate făpturile
acestui Cosmos s-o apere şi s-o ocrotească pe
buna lui maă: „Mă rog de tine, ploaie ,/ Când
zbor către planete,/ Stropeşte gura mamei/ Şi-o
apără de sete./ Mă rog de tine, codru,/ Căci anii
tot fi-vor!/ Cuprinde-i cald fiinţa/ Şi-o apără de
vifor./ Mă rog de tine, iarbă,/ Mângâie-i talpa
goală/ Şi sarea grea din oase/ Şi-o apără de
boală./ Mă rog de tine, munte,/ Cât zboru-o să
mă poarte,/ Sărută ochii mamei/ Şi-i apără de
moarte.” (Mă rog de tine).
În nicio limbă din această lume nu găsim
atât de des folosit cuvântul „dor” ca în limba
română. Dorul de mamă este cel mai sfâşietor
dintre toate dorurile omului călător în acest
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Univers. Toată viaţa lui, Grigore Vieru a tânjit
după mama lui. A iubit-o atât de mult şi nu o
poate uita nicicum. Poezia lui este un strigăt
după mama, care nu poate fi înlocuită de nimeni
şi de nimic: „Nimic mai trist şi dureros/ Decât
poetul/ Rămas orfan de mamă./ În locul versului
ce n-a venit./ Vine iubita – ea/ Şi mai frumoasă
ca versul./ În locul/ Fratelui ce te-a trădat,/ Alt
frate vine./ Dar cine/ Cine-n locul mamei/ Poate
să vină?!” (Poeţii).
Întotdeauna ţi-e dor de tot ce-i bun şi
sfânt. În inima mamei se află un munte de
bunătate şi de sfinţenie. Aceste clipe
paradisiatice petrecute împreună cu mama nu se
pot uita niciodată. Pentru acest motiv, poetul
Grigore Vieru îşi întoarce mereu gândul spre
mama: „Sub stele trece apa/ Cu lacrima de-o
seamă,/ Mi-e dor de-a ta privire,/ Mi-e dor de
tine, mamă./ Vânt hulpav pom cuprinde/ Şi
frunza o destramă./ Mi-e dor de-a tale braţe,/ Mie dor de tine, mamă./ Tot cască leul iernii/ Cu
vifore în coamă/ Mi-e dor de vorba-ţi caldă,/ Mie dor de tine, mamă./ O stea mi-atinge faţa/ Ori
poate-a ta năframă./ Sunt alb, bătrân aproape,/
Mi-e dor de tine, mamă” (Sub stele trece apa).
Casa părintească este cel mai valoros
muzeu din lume. Ea nu se vinde, vorba lui Vieru.
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Într-o casă părintească o vezi pe mama
oriunde ai păşi, iar chipul tatei ne apare ca un
falnic stejar în curtea copilăriei.
Poetul Grigore Vieru este atras mereu de
căsuţa lui din Pereriţa, unde a văzut întâia oară
soarele cu chip de mamă arzătoare. Dorul de
mamă poetul nu-l poate stinge cu nimic: „Mă
doare căsuţa,/ Grădina ta verde,/ Toate/ Câte-au
rămas fără tine/ Mă dor/ Nu-mi mai e dor/ De
nimeni, mamă,/ Numai de tine mi-e dor.”
(Litanii pentru orgă).
Mama, deşi albeşte la păr, ea nu
îmbătrâneşte. Mama este veşnic tânără. Orice
vârstă am avea, mama ne este de mare folos:
„Ne bucurăm/ Că nu vede bine/ Atunci când/ Ne
sărutăm soţiile tinere/ Ne bucurăm/ Că n-aude
bine/ Atunci când/ Ne spunem cuvinte/ De
dragoste/ Ne bucurăm/ Că pe scări se urcă încet/
Atunci când/ Nu mai putem să ne smulgem/ Din
îmbrăţişările/ Mai dulci ca poamele/ Oh, mamele
noastre,/ Mamele!” (Mama în casa noastră).
Şi după moarte, mama este tot vie. Ea
pleacă-n veşnicie pentru odihnă, cu gândul de a
se întoarce în grădina cu florile amintirilor: „Teai scufundat/ În veşnicie,/ În apele ei,/ Ca-n aerul
de sus/ Mirozna florilor de tei,/ Ca iarba
toamnei/ În pământ,/ Ca taina tremurândă-n/
Tăcerea unui cânt;/ Ca ochiul paserii/ În somn/
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Tu care spui:/ Lăsaţi-mă puţin/ Să dorm./ Cu
tainicul meu gând/ Aştept să te întorci/ Cu
bucuroase veşti/ De varul vechi să răzui/ Această
zi/ Cu zâmbetul tău cald/ S-o zugrăveşti./ Te
aştept să te întorci.” (Litanii pentru orgă).
Opera literară a poetului Grigore Vieru
este în sine o catapeteasmă a limbii române,
având ca icoană centrală chipul mamei sale, spre
care a plecat să o colinde în ceruri: „Cu roua
cerului sub pleoape/ Mă-ntorc spre ce mi-e sfânt
şi-aproape:/ Spre chipul tău de aur, mamă,/ Şimi curge sufletul ca grâul.” (Spre chipul tău).
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IUBIREA DE PATRIE – CREZUL
POETULUI GRIGORE VIERU
Fiecare om este legat de un anumit loc,
unde a văzut lumina zilei şi unde a făcut cei
dintâi paşi pe pământ. Acest loc unde ne-am
născut şi unde ne ducem existenţa poartă numele
de Patrie. Etimologic, acest cuvânt vine de la
„pater”, „pytrias”, care a dat „vater” iar la noi
românii înseamnă „vatră”, patria sau vatra fiind
pentru noi românii şi locuinţa Părintelui ceresc.
Patria este o realitate complexă în care nu
se cuprind numai locul natal, ci şi ţara în care sau născut nu numai părinţii şi rudele, prietenii şi
concetăţenii, ci tot poporul, cu care avem
continuitate de neam, de teritoriu, de limbă, de
cultură, de tradiţie, de spiritualitate, de care ne
leagă acelaşi trecut şi acelaşi ideal.
Iubirea de neam, iubirea de Patrie
înseamnă a te angaja la păstrarea fiinţei
spirituale a unui popor, a te dărui pe tine pe
altarul unităţii de neam. Una dintre trăsăturile
definitorii ale poeziei lui Grigore Vieru a fost
iubirea de Patrie, cu care s-a identificat.
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Dragostea de Ţară a fost crezul lui poetic.
Poeziile lui sunt ca nişte sfeşnice aprinse pe
altarul neamului românesc.
De unde atâta dragoste şi jertfă pentru glia
strămoşească? Cine a pus în inima poetului atâta
dor de Patria mamă, de sfinţenia Carpaţilor şi de
sanctuarele neamului nostru străbun? Răspunsul
la toate aceste întrebări fiinţiale este unul singur:
Mama. Pentru Grigore Vieru, mama a fost tot
timpul o lecţie vie de istorie, de iubire patriotică,
de dăruire pentru neam şi ţară şi, mai ales, dorul
de „Marea Unire” cu fraţii români de peste Prut.

**AFORISME

ŞI CUGETĂRI DESPRE IUBIREA DE PATRIE
ÎN OPERA LUI GRIGORE VIERU

Războiul imaginar este mai rău decât cel real, pentru că nu are
capăt.
Înfrânt în război, te vei întoarce acasă.
Uneori, în luptă, succesul victoriei îl hotărăşte mortul care
întrece numeric numărul morţilor taberei adverse.
Războiul şi moartea nu pot fi trecute pe curat ca poezia.
În război trebuie să ai un râu al copilăriei în care să te poţi spăla
de sânge.
Eroismul inimii creştine nu are vreme nici de fală, nici de regret
– el este expresia clipei desăvârşite în care nu mai încape nimic
altceva decât strălucirea sacrificiului.
Îţi trădezi oare patria mai sus de gloanţe?!
Pierd războiul acei care, câştigându-l pe jumătate, stau şi îşi
plâng morţii în cealaltă jumătate a lui.
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În volumul „Caut umbra”, poetul se confesează
astfel: „Mamă,/ Tu eşti patria mea!”. Aşa cum
un copil îşi iubeşte din suflet mama, la fel şi
Grigore Vieru a iubit Patria pe care o simte ca pe
o mamă dragă şi de neînlocuit.
În poezia viereană, cuvântul „mamă”
dezvoltă dragostea de sat, de copilărie, de grai,
de neam, de ţară. De la sat derivă dragostea de
patrie şi de unitate.
Poezia satului trăită de Grigore Vieru
capătă în tiparele versului său popular o aură cu
adevărat mistică. „Satule, floare de sară,/ M-ai
deprins cu dor de ţară,/ Satule floare minune,/
În război sângele celor care se luptă între ei se amestecă şi se
pierde-n pământ.
Războiul n-ar fi atâta de îngrozitor dacă n-ar exista pe faţa
pământului mame şi copii.
De fapt, trăim cu toţii într-o singură patrie care este obişnuinţa
cu viaţa şi moartea.
Un râu la două ţări şi un câine la doi stăpâni sunt două lucruri
diferite.
Legea poate atât cât poate poporul, nu mai mult.
A nu putea plânge este ca şi cum nu ai avea copii; a nu putea
râde e ca şi cum nu ai avea ţară.
Omul fără casă merge uşor la război, dar se şi predă la fel.
Patria este ca un copil: dacă uiţi de ea, poate să plece de acasă.
Uşor rătăceşti în ţara ce nu încape în jurul unei singure pâini.
E bine să înveţe un popor pe altul.
Legile drepte ale unui stat sărac nu pot învinge într-un război,
dar lumea le va slăvi ca pe-o izbândă.
În război nu te poţi preface mort, că eşti repede îngropat.
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M-ai deprins cu dor de lume!/ Satule, drag,
satule,/ Mare învăţatule!” „Satul este piatra şi
casa, fântâna şi pomii, pădurea şi izvoarele,
dealul şi lunca, apa şi uscatul, lăuta şi oamenii,
pâinea şi văduvele, seceratul şi cântecul. Aici, în
vatra sa au fost depuse amintirile definitive,
acolo a fost şcoala şi abecedarul, învăţătorul şi
cimitirul, focul solar şi umbra, plânsul şi
dragostea.” (Romul Munteanu). „Piatra asta e o
pâine caldă./ Vântul ăsta e un vin domnesc./ Şi
pelinul – busuioc sălbatic.// Vine ziua aurindumi pâinea./ Vine seara aromindu-mi vinul./ Vine
mama îndulcindu-mi gândul.” ( Patria ).
Dacă e să-ţi alegi cea mai frumoasă şi cea mai primitoare ţară,
pune ochii pe meritul propriu, căci nu vei greşi.
Cât caracter atâta ţară.
Întâi vezi dacă poţi stăpâni şi îngriji un stup de albine, apoi să
tragi cu ochiul la tronul Ţării.
Exilul e dulce pentru cine ştie că-l aşteaptă Ţara.
Îmi sunt dragi toate ţările, pentru că în oricare din ele aş fi putut
să mă nasc, fiecare din ele putea să-mi fie patrie.
Căzând din cinstea Ţării azi, din har chiar mâine vei cădea.
Doi copii încap în braţele mamei, şi doi fraţi nu încap într-o
ţară.
Este mai uşor să mori pentru Patrie decât să lupţi pentru ea până
la capăt.
Este abstractă pacea fără bucuria libertăţii.
Ţara nu este o râmă pe care să o tai în două fără să ucizi şi viaţa
ei.
Poetul doreşte să moară pentru ţară, martirul moare.
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Acasă, poetul Grigore Vieru s-a îmbrăcat
în versul iubirii de Patrie, aici a descoperit
istoria sângerată a Basarabiei: „Acasă! Acasă,
acasă, acasă!/ Aici/ dacă nu eşti alb de ninsoare,/
Eşti alb de duminică./ Bună ziua./ Bună să-ţi fie
inima./ Scot apă,/ Mă uit în fântână/ Ca în
istorie,/ Strig şi mi se răspunde,/ Vântul suflă
curat/ Dinspre munţi,/ Te poţi vedea în el/ Ca în
oglindă.” (Casa părintească).
La fel ca Eminescu, Goga sau Coşbuc,
poetul Grigore Vieru se defineşte ca fiind un
exponent al poporului din care face parte: „Eu
Cel mai rău copil nu este alungat de la masa părintească; pe cel
mai rău copil părinţii îl petrec la război cu lacrimi în ochi.
Trebuie să ştii cât război încape şi cât nu pe teritoriul Ţării tale.
În război poţi ajunge în mod întâmplător erou, dar nu poţi să
mori întâmplător.
Oastea care a învins în bătălii începe să îndrăgească războiul.
Încă mai strigă sângele jertfirii tale şi al copiilor tăi către
Credinţa neamului tău şi încă mai strigă Ţara din singurătatea ei
către numele tău, o, tu, Brâncovene.
Iubirea de patrie să nu ceară martori.
Aş putea să îndur toate nenorocirile revărsate asupra Ţării mele,
afară de una singură – asuprirea limbii strămoşeşti. Celui care ridică
mâna asupra acestei minuni se cuvine să-i zdrobeşti capul ca unui
şarpe.
Dacă ai două patrii, copiii tăi vor avea trei.
Două sunt cele pe care le-am iubit fără să le văd mai întâi:
Dumnezeirea şi Patria.
Nu aştepta să vină timpul meu, ci Ţara mea.
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sunt poetul acestui neam/ Şi atunci când lira îmi
vibrează,/ Şi atunci când cântece nu am...”
(Poetul). Acest poet basarabean trăieşte şi
respiră mereu aerul iubirii de Patrie. El o simte
peste tot în acest Univers. Pământul şi apa,
stelele şi cerul, pomii şi florile intră adeseori în
poezia lui Vieru într-un dialog cosmic: „Lunecă
din cer o stea,/ Stelele, stelele,/ Ca lacrima pe
faţa ta,/ Stelele, stelele./ Cad pe ape flori de tei,/
Florile, florile,/ Ca chipul meu în ochii tăi,/
Florile, florile”. ( Cad pe ape ).

Dacă este posibil să nu se vorbească de Patrie în poezie, atunci
este şi mai posibil să nu se vorbească de poezie în Patrie.
Nici chiar în vârtejul de foc al războiului n-ar trebui să călcăm
pe sânge omenesc.
Ca ochii mortului se închiseră pentru noi ferestrele Patriei.
Când vine sfârşitul lumii, nu mai contează dacă mori în ţară sau
nu – atunci întregul pământ îţi este străin.
Găsesc în cuprinsul iubirii femeii dragi tot atâtea locuri
frumoase şi odihnitoare ca în cuprinsul Patriei mele.
Imaginaţia trebuie să aibă, ca şi Patria, nişte hotare. Dincolo de
aceste graniţe eşti un străin.
Patria mea să fie deşteaptă.
Poţi muri ca un laş pe timp de război, poţi muri ca un erou în
vreme de pace.
Românul care nu ştie câtă ţară a mai rămas în ţară, nu ştie câtă
moarte-l aşteaptă.
Binecuvântează, Doamne, brazda: drumul cel drept pe care
Patria merge la masă, la odihnă şi în străinătate.
Nu câţi străini, ci câtă înstrăinare este în ţară să ne sperie.

46

Grigore Vieru îi cheamă pe toţi românii
din Basarabia la redeşteptarea naţională. Poezia
lui este un clopot care cheamă la luptă pentru
unirea cu Patria mamă a ţinuturilor româneşti
aflate dincolo de Prut: „Ridică-te Basarabie,/
Trecută prin foc şi sabie/...”
În versuri simple dar calde, el o asociază
pe mama sa cu ţara: „Mamă,/ Tu eşti patria
mea,/ Creştetul tău-/ Vârful muntelui/ Acoperit
cu nea.”
Marea dramă a lui Grigore Vieru a fost
aceea de a-şi pierde patria în propria ţară. A trăit

Îmbătrânit-am în numele Tău, Doamne, din numele Tău mi-am
luat pâinea, pacea şi Patria şi tot în numele Tău îmi va fi aşternut
scump şi leagăn odihnitor după moarte.
O ţară mică numai în cer are hotar mare.
Cine îşi schimbă limba îşi schimbă Patria.
Să mori pentru Patrie atunci când ceilalţi îşi caută de ale lor
înseamnă să-ţi dai viaţa pentru o patrie închipuită.
Nu faci nimic cu vitejia ta dacă nu-i curajos şi poporul tău.
Chiar nefiind război, dacă plânge pâinea, tot război se cheamă.
Eroismul este o stare de spirit. De obicei, personalităţile eroice
cunosc alte stări decât cea de sacrificiu – chiar naşterea propriului
copil nu slăbeşte atracţia lor către moarte.
Nu-mi cer iertare nici chiar în faţa Patriei dacă ştiu că am
dreptate înaintea lui Dumnezeu.
Cred că nu avem nici destui morţi, nici destui vii pentru a
construi o Ţară puternică şi frumoasă.
Lăsaţi în pace trădătorii poporului – nimeni nu poate vinde
un neam fără îngăduinţa acestuia.
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în Basarabia pierdută de Patria Mamă. În
viziunea lui Vieru, există Acolo, Undeva, o
Patrie cerească, un Ierusalim ceresc, o patrie
dorită de Dionis al lui Eminescu. E o „iradiere
de patrie”, de la locul natal, la ţara natală, la
Ierusalimul pământesc şi la cel ceresc, o patrie
invizibilă. Un mare filosof şi teolog are o carte
numită „Nostalgia Paradisului Pierdut”. Grigore
Vieru face trimitere şi la această Patrie cerească:
„Poate că, într-adevăr, Patria din cer este mai
bună, de vreme ce Hristos s-a mutat în ea” (Nişte
gânduri, în Literatura şi arta, nr.43/2003).

Ca orice secol, nici acest veac nu poate ţine loc de Patrie –
suntem, pur şi simplu, în vizită la el.
În zilele noastre trebuie să numeri şi cuiburile din copaci dacă
ţii cu adevărat la ţara ta.
Cine a fost la război, acela şi-a văzut a doua oară patria, prima
oară văzându-şi-o în copilărie.
Fiecare Ţară se vede de pe muntele ei.
Dacă pâinea lipseşte omului în timp de pace, înseamnă că
războiul nu s-a terminat încă.
Păcat că Dumnezeu, zidind naţiunile, a lăsat treburile păcii pe
seama lor.
Doamne, cum poţi să te rogi să învingi în război de vreme ce
trebuie să ucizi?
A muri pentru patrie este aproape acelaşi lucru cu a trăi pentru
ea.
Căutaţi în naţionalismul fiecărui popor frumuseţea unor flori
neobişnuite ce prind rădăcini numai în solul cutărei naţiuni.
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România este pentru Grigore Vieru mama
bună, care ne iubeşte. Ori de câte ori venea în
ţara noastră se simţea bine, „ca acasă”, ocrotit şi
înţeles. I se părea, în România, că orizontul este
mult mai larg decât în Basarabia, unde nu avea
libertate de exprimare.
Măreţia unui popor, valoarea unei opere
sunt date de câtă iubire de Patrie se
întruchipează în adâncul fiinţei umane, de câtă
iubire jertfelnică de sine este străbătut sufletul
unui om. Poetul Ioan Alexandru spunea că: „Cel
mai adânc vede cel ce iubeşte mai mult Ţara,

Patriotismul ne păstrează ca oameni, ne înalţă ca sfinţi şi ne
curăţă de rugină numele imprimat în metalul veşniciei.
Urâte sunt toate într-un război, dar mai ales să părăseşti lupta şi
să fugi împiedicându-te de morţi.
Laudă cu măsură poporul tău, pentru că şi tu faci parte din el.
Pacea agoniseşte, războiul risipeşte, morţii n-au putere, tinerii
cu ale lor, cerul este departe.
Războiul îi face mai buni pe oamenii buni, mai răi pe cei răi,
mai drepţi pe cei care-au murit.
Avem numai atâta ţară câtă încredere are Dumnezeu în noi.
Republica Moldova e prea mică pentru a face o politică mare,
iar poporul ei prea singur pentru a putea nimeri în propria lui istorie.
Mă tem de război la fel ca şi de urletele şi dezmăţul păcii. Mai
scumpă-i bunăvoinţa decât dărnicia unei ţări.
Nu cât de larg este cerul deasupra ţării tale, ci cât de adânc –
asta contează.
Este una să-ţi culegi din flori ţara şi cu totul alta s-o culegi
din asprimile zgurii şi din cenuşa urmelor ei.
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căci iubirea este izvorul cunoaşterii şi al iubirii
de Patrie”.
Grigore Vieru s-a remarcat de la început
ca un luptător devotat pentru Marea Unire. El
este un simbol al renaşterii naţionale în
Basarabia. Dacă un oştean moare acasă, în patul
lui, nu-l ia nimeni în seamă. Dar Vieru s-a jertfit
pe sine în această eroică luptă de unire a
românilor de pe ambele maluri ale Prutului. A
ieşit la luptă pentru apărarea Patriei, care este
Limba Română, cu inima sfâşiată, ca un drapel
pe redute. „Steagul pe care/ În bătaia vântului îl

Rău este războiul, dar la nimic bun nu te poţi aştepta nici de la
pacea uşuratică.
Urâţi sunt în război şi agresorul şi cel care se apără – ambii sunt
fiare.
Dragostea dintre femeie şi bărbat nu trebuie s-o aşezăm nici
înaintea, nici în urma dragostei de Patrie, ea trebuie aşezată acolo
unde a lăsat-o Dumnezeu: între Pământ şi Cer.
Înţeleg că te poţi baricada pe veci într-o anumită opinie. Dar
opinia mea este că Patria – dacă este exactă -, nu mi-o pot schimba.
Războiul ia sfârşit numai atunci când învingătorului începe să-i
fie teamă de propria victorie.
Se spune că numai un război cu oameni de pe alte planete poate
uni naţiunile. Este singurul război pe care îmi vine să-l aştept...
Schimbă-ţi patria în care ai zilnic nevoie de nişte martori.
Îl iubesc pe Dumnezeu chiar dacă pare să fi uitat patria mea;
îmi iubesc patria chiar dacă pare să-l fi uitat pe Dumnezeu.
Dacă ai învins în război nu mai număra morţii duşmanului că va
trebui să numeri şi mamele ucise de jale şi suferinţă.
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port/ Pălmuieşte pe cel/ Pitit în spatele meu./
Doamne, atâţia sforăie pe crucea/ Pe care ei
cred/ Că sunt răstigniţi./ Puternic este steagul/ Pe
care sunt scrise faptele de vitejie/ Şi păcatele
neamului tău./ Puternică crucea pe care/ Să
moară în adevăr/ Şi de pe care/ Se vede
pământul” (Vântul şi Crucea).
Crezul poetului Grigore Vieru, până la
moarte, a fost
IUBIREA DE PATRIE

Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui musafir străin
decât acela care-mi elogiază Ţara în limba casei mele.
Cine îşi schimbă limba, îşi schimbă Patria.
Gloria greşită ţine atât cât ţine vremea greşită.
Povara gloriei şi povara invidiei sunt la fel de grele.
Pentru a găsi ceva de preţ este mai uşor să sapi în gloria străină
decât în propriul orgoliu.
Gloria fără patrie este ca frumuseţea femeii: niciodată nu ştii
ziua în care se va stinge.
Gloria este ca şi coada păunului – atrage atenţia dar nu
înflăcărează inima.
Curajul nu este naţional, dar simţirea lui naţională îi conferă o
deosebită nobleţe şi sfinţenie.
Biblia o putea scrie şi poporul român, pentru că n-a fost mai
puţin chinuit şi mai puţin dăruit cu har, dar n-a avut un Hristos şi un
Moise al său.
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Acolo unde se întâlnesc pacea unui popor cu pacea poporului
vecin nu se mai ştie care piatră este de hotar şi care-i lăsată la
întâmplare de Dumnezeu.
Numai în unitate şi disciplină se poate manifesta caracterul unui
popor. Naţiunea care dispune de o asemenea forţă nu are nevoie de
eroi şi martiri.
Libertatea nu se învaţă la şcoală, şi nici la biserică. Libertatea se
învaţă în luptă.
Pământul şi cu gloria sunt rude./ N-aşteaptă slava darul ploii
bune./ Cu sângele ei cald nu-ntârzie să ude/ Pământul pârjolit de
uscăciune.
Nu poţi scurta poftele unui popor orgolios decât retezându-i
nasul.
Gloria se înalţă ca iedera. Dacă are pe ce.
Nu se vedea cerul de negura steagurilor roşii. Cerul şi America
erau două ţări ascunse complet vederii noastre. Nu ştiau ce se
întâmplă cu ele. Drama societăţii basarabene constă în faptul că nici
competenţa guvernanţilor nu are nişte solide temeiuri profesioniste,
nici pregătirea şi cerinţele populaţiei nu-şi au izvorul în adâncimea
problemelor naţionale.
Viitorul va fi un crâncen şi sângeros război. El a şi început deja.
Iată şi primii morţi: pruncii ucişi în atâtea fragede şi nerăbdătoare
pântece femeieşti.
E bună numai acea pace care te scoală în zori trimiţându-te la
muncile zilei ca la o bătălie.

ZA i|xÜâ
Luceafărul de dincolo de Prut
al Limbii Române
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GRIGORE VIERU
LUCEAFĂRUL DE DINCOLO DE PRUT
AL LIMBII ROMÂNE

Sufletul unui popor este limba pe care o
vorbeşte şi care îi dă identitate naţională şi
spirituală. Limba vorbită cuprinde trăsăturile
esenţiale ale unui popr. Limbajul este nota
definitorie a omului, care-l deosebeşte esenţial
de toate vieţuitoarele acestui Cosmos. Limba
este mijlocul cel mai profund de comunicare cu
care este înzestrat omul. Aşa cum diamantul,
prin şlefuire, devine plin de strălucire, care îi dă
valoare, tot la fel şi limba unui popor este mereu
stilizată, îmbogăţită şi înfrumuseţată prin poeţi şi
scriitori.
Grigore Vieru, acest poet naţional al
Basarabiei, a devenit de-a lungul vremii un
sacerdot al Limbii Române, pe care a sacralizato şi imortalizat-o în opera sa măreaţă, ca o
catedrală a sufletului românesc. A gândi într-o
limbă este ceva, dar a liturghisi în aceeaşi limbă
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a poporului este cea mai înaltă treaptă la care
ajung doar cei curaţi la suflet.
Poetul Grigore Vieru a făcut totul pentru
Limba Română, pe care atât de mult a iubit-o
încât s-a cununat cu ea pe vecie. Asemenea lui
Eminescu, poetul Vieru a apărut pe bolta
înstelată a Limbii Române ca un Luceafăr plin
de lumină, încât poţi citi şi noaptea la Psaltirea
graiului românesc. Toată opera lui este o
respiraţie a Limbii Române şi un imn de
doxologie adus acestui grai unic şi inconfundabil
în acest Univers.
***AFORISME ŞI CUGETĂRI DESPRE LIMBA ROMÂNĂ
ÎN OPERA LUI GRIGORE VIERU

Nu există cea mai frumoasă limbă din lume după cum nu există
cea mai frumoasă naţiune – există numai nişte prielnice sau
nefavorabile vecinătăţi.
Ne-am ţinut veşnic de Limba Română într-un deşert aprins în
care singura umbră era umbra ecoului.
Inşii care luptă împotriva limbii lor trebuie îngropaţi, când mor,
în locuri cât mai ferite şi cât mai adânci, ca pe cei seceraţi de ciumă.
Vieţuiesc în limba mea, acţionez în limba mea; de la un cuvânt
până la altul se întâmplă toate minunile Universului în limba mea.
Sub ochii îngroziţi ai Limbii Române adevărul s-a sinucis de
atâta nedrepate.
S-ar putea crede că întreaga natură a trudit la zidirea Limbii
Române.
Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe şi
rusul. Fac parte din elită prin faptul că vorbesc, gândesc şi simt
româneşte.
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Grigore Vieru era ferm convins că şi
Dumnezeu, în cer şi pe pământ, vorbeşte tot în
Limba Română cu toţi poeţii acestui Univers.
„Am spus că tot ce-i sfânt o să rămână./ Că
Cineva veghează-al meu destin,/ Că Eminescu –
a scris doar în română,/ Cu alfabetul nostru cel
latin./ Am spus că Eminescu ne e scutul/ Cel de
lumină lină şi oţel,/ Că este rău să ne uităm
trecutul,/ Că şi mai rău e să ocheşti în el.”
(Glontele internaţionalist).
Prin Grigore Vieru, Limba Română a
devenit cosmică, universală. Ea face legătura
Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea
Limbii Materne.
La români limba este parcă mai aproape de dinţi decât la alţii.
Un scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit.
Din mila, din dragostea şi dărnicia Limbii Române am răsărit ca
poet. Limba Română este destinul meu agitat. Poate că şi osteneala
mea este o parte din norocul ei în Basarabia.
Acolo unde sfârseşte caracterul unui popor subjugat, acolo
sfârşeşte şi caracterul limbii sale.
Dreptatea mea cea dintâi este Limba Română, în care lucrează
iubirea lui Dumnezeu.
Plecaseră toţi peste Prut. Singurul profesor de Română în tot
satul nostru, un bătrân înţelept: proverbul.
Eşti naţionalist în măsura în care îţi aperi Limba, Credinţa,
Istoria şi Neamul. În acest sens, ar fi o ruşine, dacă nu chiar o crimă,
să fii altceva.
Poţi stăpâni ca un rege Limba Română, fără să poţi stăpâni
măcar o aşchie de gând autentic.
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între lumea văzută şi cea nevăzută: „De departe
vine – din colinde,/ Din Psaltiri şi din condeie
sfinte./ Ei îi îndrăgim întâi scânteia/ Şi doar după
Ea iubim femeia./ Limba Română./.../
Privegherea – Ea. Tot Ea – şi somnul,/ În
cuprinsul ei cântăm pe Domnul,/ Umplem
vremii cu luceferi hăul/ Şi iubim şi ne-nfruntăm
cu zmăul./ În Limba Română!” (Limpede ca
lacrima). În Basarabia, pământ românesc luat cu
japca de către ruşi, poetul Grigore Vieru a
devenit avocatul Limbii Române, luptând din
răsputeri cu duşmanii acestui grai care în ceruri
pururi se glăsuieşte.
Nu cred că există vreun popor fără de geniu, de vreme ce
fiecare popor are limba sa.
Partea cu adevărat misterioasă a fiinţei mele este Limba
Română. În rest, sunt un animal obişnuit: mănânc, vroiesc femeia,
dorm şi, din când în când, urlu la lună.
Veniţi de vă treziţi, fraţi basarabeni, în suferinţele şi lumina
Limbii Române, sălăşluiţi-vă în ea, întru vecie, până în cele mai
depărtate hotare ale dreptăţii ei.
Este mai drept să spunem că ne cunoaştem cu Limba Română,
iar nu că o cunoaştem.
Natura şi Limba Română; două lucruri pe care le-am găsit
făcute de alţii?
Nu pot avea încredere în orice piatră, chiar dacă scrie pe ea
româneşte.
Pe cine a ucis Limba Română, tovarăşi? Pe care scriitori
basarabeni?
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În „Primul Testament”, poetul se întreabă
retoric: „Cum şi de unde s-a iscat în Basarabia o
altă Limbă decât cea Română?! Au declarat oare
cândva Stamati, Donici, Stere, Mateevici că
scrisul lor este altul decât cel românesc?! Aţi
găsit undeva nişte mărturisiri în care Eminescu,
Alecsandri, Creangă, B.P.Haşdeu, Alecu Russo,
Sadoveanu, Bacovia vorbesc de limba
moldovenească? Este adevărat că există un grai
moldovenesc, care mi-e atât de drag, aşa cum
există unul transilvănean, muntenesc, bănăţean
sau oltenesc. Dar Limba este una singură, şi ea
se numeşte Română.”
Bineînţeles că Limba Română este după Cerul de Sus expresia
unei autorităţi supreme, dar ea nu poate conferi omului, în mod
automat, calitatea unei moralităţi supreme şi nici har nu poate
adăuga mediocrităţilor.
Nu se va şti niciodată câţi înţelepţi şi câţi proşti sunt în
Bucureşti, pentru că acolo toată lumea posedă exemplar Limba
Română.
Limba unui popor este chiar sângele acestui popor.
Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la
capăt: Biblia şi Limba Română.
Este interesant să observăm că cele mai multe cuvinte româneşti
care exprimă lucruri esenţiale sunt compuse din 5 litere: Iisus, Crist,
Măria, Paşti, cruce, preot, altar, Purta, soare, stele, pâine, izvor,
lapte, iarbă, copac, codru, munte, Mureş, maică, limbă, doină, nuntă,
copil, botez, frate, vatră, moşie, hotar, român... Să fie oare la mijloc
o simplă coincidenţă numerică? Nu stă oare această cifră a sunetelor
româneşti sub semnul unei taine?
Stilul este Limba Română cutreierată de bunul-simţ.
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În acest „Prim Testament”, Grigore Vieru
aduce mărturii începând cu Dosoftei şi
terminând cu acelea ale multor academicieni,
oameni de ştiinţă din vremea noastră: „Adunarea
Generală Anuală din 28.02.1996 a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei confirmă opinia ştiinţifică
argumentată a specialiştilor filologi din
Republică, şi de peste hotare (aprobată prin
Hotărârea Prezidiului ASM din 09.09.1994),
potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat
(oficiale) a Republicii Moldova este Limba
Română.” Cu punerea în practică a acestei
Noi putem aduce pe Dumnezeu şi pe copii ca martori ai Limbii
noastre Române.
În casele cu mulţi copii, ca şi în frumuseţile Limbii Române, nu
rămâne loc de plictiseală.
Priveşte în ochii Limbii Române până când te va recunoaşte şi
va izbucni în plâns.
Vuietul Limbii Române, tunetul şi fulgerul ei care aduc ploaie
şi rod pe un pământ ars de stele.
Ce este Limba unui popor? Este prietenia, fraternitatea şi
iubirea dintre cuvinte. Poate că singura prietenie şi singura iubire cu
adevărat sacră şi durabilă.
După temniţa de piatră, cea mai grea este ocna unei limbi în
care eşti aruncat şi nu o cunoşti.
Eternitatea capătă un sens concret atunci când conştientizezi că
nu poţi sări în ea peste credinţa, limba, istoria şi bunăstarea
moravurilor tale.
Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul
unei Limbi atât de frumoase şi înţelepte cum este Limba Română?
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hotărâri cultural-ştiinţifice, de a se introduce
Limba Română peste tot în Basarabia, cel mai
mult s-a implicat poetul român Grigore Vieru. Sa născut, a trăit şi a fost martirizat pentru Limba
Română pe care a personificat-o în opera sa.
Peste tot i-a scris numele cu majuscule, a
considerat-o a fi Fecioara-Mireasă acestui neam
străbun. I-a slujit ca un sacerdot, cu bucurie şi
emoţie, cu dăruire şi credinţă. Pentru Limba
Română a scris şi a cântat toată viaţa, spunândule tuturor cât de mult o iubeşte, ca şi Sfântul
Apostol Ioan Biserica.

Stă în puterea Limbii Române să-l găsească odată şi odată pe
Dumnezeu.
Cu ajutorul Limbii Române facem nu numai schimb de idei şi
sentimente, ci şi schimb de timp. Mai mult, putem chiar schimba un
viitor cu altul.
Nu te făli că scrii româneşte – scrie ceva.
La români, până şi recunoştinţa este supărată.
România este o ţară plină de câmpii, munţi, ape, cântece, istorie
şi graniţă.
Am chemat cuvintele româneşti la fiinţă într-un deşert neatins
de roua cerului.
Nici o istorie a nici unui neam nu poate fi mică şi neînsemnată
măcar şi pentru faptul că fiecare naţiune este creatoarea unei limbi,
ceea ce înseamnă că este deţinătoarea celei mai de seamă comori.
Graiul este purtătorul de steag în vremuri de restrişte şi de
primejdie pentru fiinţa naţională.
Cuvântul este o superbă sălbăticiune care se lasă anevoie
capturată, dar odată prinsă nu se mai desprinde de familia omului.
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Basarabia nu poate exista într-o stare
harică de creaţie fără de Limba Română. Este
limba care ţine de foame şi de sete; este limba în
care poţi liturghisi înaintea Logosului. Limba
Română este delimitarea graniţei noastre
culturale şi spirituale. „Ar putea oare să existe,/
Neîngrădiţi de Limba Română,/ Carpaţii?,” se
întreba savantul lingvist Eugen Coşeriu.
Tot pe acelaşi itinerar spiritual al
conştiinţei de sine, şi în aceeaşi tonalitate
poetică, Grigore Vieru postulează sentimentul
eminescian al „ţării de dor”. Ar putea oare să

Norodul cuvintelor a biruit. Prutul cuvintelor nu a secat.
Graniţa dintre cuvinte s-a prăbuşit. Mântuirea prin cuvânt a venit.
Uneori îmi vine să mănânc Cuvântul ca pe floarea de
salcâm în copilărie. Ia uitaţi-vă ce minune de slovă la Cantemir care
spune că un cuvânt grăit nu mai poate fi dezgrăit.
În literatură prudenţa se asociază cu puţinătatea harului,
dacă nu chiar cu neruşinarea de a nu te lepăda de scris.
Va veni o zi când parii smulşi se vor sparge de capul limbii
moldoveneşti.

60

fiinţeze/Dorul,/ Neînconjurat de liniştea/ Şi
frumuseţea inimii tale?” (Fiinţa dorului).
În Basarabia, dar şi în toate ţinuturile din
jur unde trăiesc împrăştiaţi românii precum
stelele pe cer, Limba Română a fost crucificată
şi a înviat în scrierile sacre ale neamului
românesc. „Strălucire de lacrimă şi tărie de
diamant are înţelepciunea adevărată....S-a
obişnuit lumea cu frumuseţea şi suferinţele
Limbii Române aşa cum s-a obişnuit cu
răstignirea şi învierea lui Iisus Hristos”, spunea
cu sensibilitate Grigore Vieru.
Menirea tuturor poeţilor este de a menţine
aprinsă mereu candela Limbii Române, după
cum glăsuieşte poetul: „Suflu în jăratecul/
Limbii române/ Atent mereu/ Să nu moară/
Focul cel sacru...” (Jăratecul). Pentru nici un
scriitor român limba română nu a constituit un
pariu mai important în viaţă, nici un alt poet nu a
avut ca poetul-Grigore Vieru sentimentul
extraordinar că el, ca poet, este creaţia exclusivă
a limbii române: „Din mila, din dărnicia Limbii
Române am răsărit ca poet. Limba Română este
destinul meu agitat. Poate că şi din osteneala
mea este o parte din norocul ei în Basarabia”
(Strigat-am...,p.375). Şi: „Toate zilele mele
izvorăsc şi se înalţă din adâncul şi din puterea
Limbii Române” (Strigat-am..., p.372).
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Pentru Grigore Vieru, Limba Română este
„cina Carpaţilor”: „Mănânc din aceeaşi pâine/
Cu Patria”.
Fiecare scriere a lui Grigore Vieru este o
chemare liturgică la cuminecarea din sacra
Limbă Română: „Luaţi şi mâncaţi şi beţi/ Din
pâinea şi vinul/ Răstignitelor trupuri/ Şi înviaţi
întru/ Nepieritoare slovă/ A pământului/ Ce vi se
cade” (Poate numai atunci).
În Basarabia, Vieru a fost Apostolul
chemat de Dumnezeu pentru a menţine vie
conştiinţa de unitate cu Patria mamă prin Limba
Română: „Veniţi de vă treziţi, fraţi basarabeni,
în suferinţele şi în lumina Limbii Române,
sălăşluiţi-vă în ea, întru vecie, până în cele mai
depărtate hotare ale dreptăţii ei.”
Poezia lui Grigore Vieru este în sine o
doxologie adusă Limbii Române pe care a
transfigurat-o cu harul credinţei. Un popor care
vorbeşte Limba Evangheliei şi-L pune pe Hristos
în slovă şi-n cântec a intrat deja în eternitate.
Dragostea de Patrie se semnează cu iubirea faţă
de Limba Română: „Iubirea de Ţară/ Nu se mai
semnează/ Cu sânge” (Pe munte, pe vale).
Pentru Grigore Vieru, întregul Univers nu
are decât un singur nume: LIMBA ROMÂNĂ,
în care se zboară spre Dumnezeu. El spunea că:
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„Stă în puterea Limbii Române să-l găsească pe
Dumnezeu”.
Prin Limba Română cu care s-a contopit,
poetul Grigore Vieru a ajuns cu adevărat un
Luceafăr al sufletului românesc.
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DOI POEŢI ROMÂNI FAŢĂ ÎN FAŢĂ:
MIHAI EMINESCU ŞI GRIGORE VIERU
În constelaţia poeziei universale strălucesc
doi luceferi ai liricii româneşti, ale căror nume
au intrat deja în nemurire: Mihai Eminescu şi
Grigore Vieru. Ambii au avut aceeaşi sursă de
inspiraţie şi de creaţie literară: LOGOSUL
întrupat în istorie la „plinirea vremii” (Galateni
4,4) şi împreună au avut aceeaşi vocaţie poetică.
Opera lui Grigore Vieru este „un pod de
flori” între poezia lui Eminescu şi poezia
contemporană. Mihai Eminescu s-a născut în
anul 1859, luna ianuarie, 15, iar Grigore Vieru sa născut în anul 1935, luna februarie, 14. Deşi sau născut şi format ca poeţi în regiuni diferite ale
ţării noastre, totuşi ei au avut multe puncte
comune. Nu putem înţelege opera literară a lui
Grigore Vieru fără a ne raporta la universul
creaţiei eminesciene. De asemenea, Mihai
Eminescu a fost actualizat în poezia
contemporană din Basarabia prin scrierile lui
Grigore Vieru, care l-a făcut atât de mult
cunoscut românilor de dincolo de Prut.
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Atât Eminescu cât şi Vieru au prelucrat în
opera lor folclorul românesc, dându-i o formă
artistică şi melodică deosebită, care pătrunde
adânc în sufletele noastre.
Deşi Grigore Vieru a fost văduvit multă
vreme în tinereţe de cunoaşterea vastei opere a
lui Mihai Eminescu,
obstrucţionată de
privaţiunile impuse basarabenilor de sovietici,
totuşi, el a fost pe aceeaşi frecvenţă de recepţie
şi emisie a Limbii Române ca şi alţi poeţi aflaţi
pe ambele maluri ale Prutului.
Ceea ce a fost poetul Mihai Eminescu
pentru România, este Grigore Vieru, ca poet
naţional, pentru Basarabia, acest copil de suflet
şi de dragoste al neamului nostru românesc,
încarcerat şi încercuit cu sârmă ghimpată.
Sufletul poeziei lui Vieru a ţinut trează
conştiinţa tuturor românilor din Basarabia. Ca un
apostol al Limbii Române, el a cutreierat
pământul Basarabiei de la un capăt la celălalt, cu
acest manifest literar şi patriotic: „Ridică-te,
Basarabie,/ Trecută prin foc şi prin sabie,/
Bătută, ca vita, pe spate/ Cu biciul legii
strâmbate,/ Cu lanţul poruncitoarelor strigăte!/
Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te!” (Ridică-te).
La fel, şi marele poet Mihai Eminescu a
proslăvit în versuri atât Basarabia cât şi pe toţi
cei care au vieţuit şi au trudit pe acest pământ
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străbun ce musteşte de sângele românilor căzuţi
pe altarul de jertfă al iubirii de glie.
Iubirea de ţară, limbă, credinţă, natură,
mamă i-a legat pe vecie pe aceşti doi mari poeţi
– luceferi ai Limbii Române de pe ambele
maluri ale Prutului.
*
**
Mihai Eminescu este un dar binecuvântat
de Dumnezeu pentru ţara noastră. El a înţeles,
prin vocaţia sa poetică, sensul şi optimismul
viguros al creaţiei tradiţionale, legătura strânsă
dintre om şi natură, dintre iubirea de ţară şi
legendele literare şi basmele cu zâne şi feţi frumoşi. Eminescu a beneficiat de o vastă
cunoaştere a culturii naţionale dar şi europene.
Secolul XIX, mai ales după 1848, a adus o
puternică deschidere spre valorile naţionale,
începând cu Nicolae Bălcescu, Anton Pann,
Bolintineanu, Mihail Kogălniceanu. Tot în acea
vreme, când Mihai Eminescu se afla la studii la
Cernăuţi, în cultura românească şi-au făcut
apariţia poeţi deosebiţi şi scriitori de renume:
Andrei Mureşanu, Slavici, Samuel Micu, Bariţiu
etc. Precursorii l-au influenţat foarte mult pe
marele nostru poet naţional. La rândul său,
Mihai Eminescu l-a admirat, de exemplu, foarte
mult pe poetul Vasile Alecsandri, „acel rege al
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poeziei”, autor al celebrei poezii „Ginta latină”
(„De la Dunăre la Sena,/ din Carpaţi la
Pirinei...”).
Asemenea lui Eminescu, şi marele poet
basarabean Grigore Vieru este odorul
binecuvântat al Limbii Române de dincolo de
Prut. Acest poet naţional al Basarabiei studiază
la Chişinău, culegând ca o albină harnică
nectarul din opera marilor săi înaintaşi: Varlaam,
Dosoftei, Neculce, Miron Costin, Cantemir,
Eminescu, Alecsandri, Creangă, Haşdeu, cât şi
din operele contemporanilor săi: Eugen Barbu,
Zaharia Stancu, Ştefan Bănulescu, Labiş,
Stănescu, Sorescu, Ioan Alexandru, Adrian
Păunescu etc.
În „Primul testament literar”, Grigore
Vieru afirma că: „Un mare curaj bărbătesc în
afirmarea culturii româneşti a demonstrat
generaţia lui Andrei Lupan, readucând în spaţiul
basarabean, în 1956, o parte dintre clasicii
literaturii române: Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Alecu Russo, Negruzzi, Stamati,
Alexandru Donici etc.
Pe vremea marelui poet Mihai Eminescu
nu a existat acest război văzut împotriva Limbii
Române, cum a fost pe timpul lui Grigore Vieru
care, îmbâcsit de scrierea slavonă din Basarabia,
a tresărit de bucurie şi de uimire când a pătruns
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pentru prima dată în România, pe străzile
Bucureştiului, admirând orice scriere în limba
română. Într-o confesiune a sa, Vieru spunea
despre prima sa vizită în România: „Mergeam
prin Herăstrău şi citeam inscripţii cu litere
româneşti: «Nu rupeţi florile!», «Nu călcaţi pe
iarbă!». Le citeam cu lacrimi, ca pe nişte poeme;
atât de frumoasă e limba noastră.”
Ca discipol al lui Aron Pumnul, pe Mihai
Eminescu l-a atras Transilvania, plecând pe jos
de la Cernăuţi la Blaj, la „Roma mică”, aşa cum
o denumiseră tinerii români, unde a cunoscut şi
s-a împrietenit cu mai mulţi militanţi care
participaseră la adunarea de pe ”Câmpia
Libertăţii”.
Acolo au vorbit Şincai, Klein, Timotei
Cipariu, Gheorghe Bariţiu, Aron Pumnul. Pe tot
parcursul drumului spre Timişoara, Eminescu a
făcut multe însemnări şi culegeri de poezii,
cântece, balade populare. În acest timp, publică
primele sale versuri în revista „Familia” (martie
1866): „De-aş avea şi eu o floare/ Mândră,
dulce, răpitoare/ Ca şi florile de mai,/ Fiica dulce
a unui plai” (De-aş avea). Iosif Vulcan,
redactorul revistei, i-a adus un mare elogiu
acestui poet începător, Mihai Eminescu, în care
a întrevăzut mari perspective literare.
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Poetul Grigore Vieru, cu tolba plină de
durere şi de jale pentru „Limba Română” umilită
şi batjocorită în ţara ei de baştină Basarabia, a
plecat pentru prima dată de la Chişinău în
Transilvania cu paşaport roşu, în anul 1974, la
invitaţia lui Zaharia Stancu, preşedintele Uniunii
Scriitorilor din România. Însoţit de poezul
buzoian Radu Cârneci, a străbătut toată
Transilvania, îndrăgostindu-se de frumoasele
meleaguri ale Maramureşului pe care poetul său
iubit, Ioan Alexandru, le-a imortalizat pentru
veşnicie în „Imnele Transilvaniei”. Cu acest
prilej, poetul Grigore Vieru a scris un volum de
poezii numit „Steaua de vineri”, apărut la
Editura Junimea din Iaşi. În prefaţa acestei cărţi,
Nichita Stănescu scria: „Grigore Vieru este un
mare şi adevărat poet. El ne transfigurează
natura gândirii în natura naturii. Ne
împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui
de inimă pulsează şi îmi influenţează versul plin
de dor, de curata şi pura lui poezie.”
Prin intermediul revistei „Famila”, în anul
1861, s-a înfiinţat „Asociaţia transilvană pentru
literatura şi cultura poporului român” (ASTRA),
avându-i ca fondatori pe Timotei Cipariu şi
Gheorghe Bariţiu. La ASTRA veneau ca invitaţi
Alecu Russo şi Alexandru Odobescu, având
prieteni pe Gheorghe Bariţiu şi Timotei Cipariu,
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atrăgând atenţia intelectualilor ardeleni care
încercau să latinizeze şi să italienizeze în mod
forţat limba vie, vorbită. Se ştie că Mihai
Eminescu a militat foarte mult pentru limba vie a
poporului, aşa cum a dovedit-o de la primele lui
poezii.
Grigore Vieru s-a afirmat de tânăr ca poet.
La vârsta de 23 de ani deja devenise membru al
Uniunii Scriitorilor din Chişinău cu primul său
volum de versuri „Alarma”. Printre scriitorii de
atunci, el duce o muncă grea de apostolat,
luptând în apărarea limbii române, interzisă de
către cenzura sovietică. Limba rusă era limba de
stat a Basarabiei iar limba vorbită se numea
„limba moldovenească”. Grigore Vieru, în
„Primul testament”, punea cu amărăciune
această retorică întrebare: „Cum şi de unde s-a
iscat în Basarabia o altă limbă decât cea
Română?! Au declarat oare cândva Stamati,
Donici, Stere, Mateevici că scrisul lor este altul
decât cel românesc?! Aţi găsit undeva nişte
mărturisiri în care Eminescu, Alecsandri,
Creangă, B.P.Haşdeu, Alecu Russo, Sadoveanu,
Bacovia vorbesc de limba moldovenească? Este
adevărat că există un grai moldovenesc, care mie atât de drag, aşa cum există unul transilvănean,
muntenesc, bănăţean sau oltenesc. Dar Limba
este una singură, şi ea se numeşte Română.”
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Pentru a-şi câştiga „pâinea cea de toate
zilele”, Mihai Eminescu a fost nevoit să se
angajeze ca sufleur în trupa de teatru a lui Iorgu
Caragiale, calitate în care participă la multe
turnee prin ţară, însoţit de multe geamantane cu
cărţi. Cu acest prilej a cunoscut el mulţi
intelectuali care l-au marcat pentru totdeauna.
Eminescu a devenit un mare iubitor al istoriei
noastre naţionale şi un bun cunoscător al
tradiţiilor strămoşeşti, pe care le evocă în multe
poezii. Pentru Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare
este „eroul fără de moarte” şi „Soarele”
Moldovei, simbol al viitorului stat unitar şi
independent român. „Moldova putea bine să ţie
pe a sa frunte/ Diadema-i eternă...şi flamura cea
cruntă/ S-o-nalţe pentru lege...iar sabia ei lată/
Întinsă să arate izbânda lăudată/.../ E un popor…
o limbă… i-un singur Dumnezeu/ Fă taurul
Moldovei pe fruntea lui să poarte.../ ...clopotul
lui Ştefan Vodă ce când vremile se schimbă/
Mişcă pururea pe sine grea proorocita limbă.” (
Închinare lui Ştefan Vodă).
În vechiul regim sovietic, poezia nu era
preţuită ca să te poţi întreţine prin ea, de aceea
tânărul poetul Grigore Vieru este nevoit să se
angajeze ca referent la Uniunea Scriitorilor din
Chişinău, apoi redactor la Editura „Cartea
Moldovenească”, unde are prilejul de a se întâlni
71

cu mulţi intelectuali şi mai ales să citească foarte
multă literatură universală. În această perioadă,
publică volumul „Numele Tău”, prefaţat de Ion
Druţă. Această carte a declanşat începutul unei
sincronizări a poeziei sale cu cea scrisă în ţara
mamă. Trei poeme din acest volum sunt
intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga,
Brâncuşi şi două sunt închinate lui Nicolae
Labiş şi Marin Sorescu.
Ca şi Eminescu, Grigore Vieru a avut un
cult deosebit faţă de istoria sângerată a poporului
român. Poezia lui Vieru este un strigăt de revoltă
împotriva tuturor celor care ne-au falsificat
istoria, cultura şi credinţa: „Ei otrăvesc
pământul/ Şi izvorul, ah, bietul!/ Ei sunt gata să
tragă/ În cei care-şi cer alfabetul!/ Ei linguşesc
străinul/ Cu struguri şi glume!/ Ei spun
«zdrasti»/ Propriei mume!/ Ei spun că Ştefan cel
Mare/ Armonia urbană o strică!/ Ei ne-au minţit
la şcoală/ Că nu avurăm nimică!” (13 strofe
despre mankurţi).
În strânsă legătură cu istoria, Mihai
Eminescu, în opera sa, evocă natura ţării noastre,
amintind de concepţia naturistă a dacilor,
înfrăţiţi cu înălţimea munţilor, cu umbra
protectoare a pădurilor „unde-n codrii de aramă
cântă-n crengi arfe atârnate”. „Împărat slăvit e
codrul,/ Neamuri mii îi cresc sub poale,/ Toate
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înflorind din mila/ Codrului, Măriei Sale/ .../ Şi
orice menire e-n zadar/ Natura astfel leagă/ În
orice ghindă de stejar/ E o pădure-ntreagă”.
Pentru Grigore Vieru legătura omului cu
natura este definitorie. Nichita Stănescu, un
mare admirator al poetului basarabean, spunea
că: „Grigore Vieru a transfigurat natura gândirii
în natura naturii”. „Prin codrul cu tei şi fag/ Se
numeau aşa de drag./ Că şi fagii, albii tei,/ Se
numeau aşa-ntre ei./ -Zmeule, al meule!/ Prin
codrul cu roşii fragi/ Îşi erau aşa de dragi,/ Că se
sărutau sub ei/ Calul lui cu al dumneaei!/
Pasărea, o, zărzărea!” („El şi ea”). Poetul Vieru
o zăreşte pe mama sa tot timpul în mijlocul
naturii: „Seara pe deal/ Soarele seamănă/ C-o
ultimă pită,/ Se răresc frunzele./ Se răresc apele./
Pleca-vor şi buzele/ Tale?! Pleoapele?!” („Seara
pe deal”).
În viziunea poetică a lui Eminescu, natura
semnifică simbolul armoniei cu pământul
strămoşesc, având ca eroi ai epopeii naţionale pe
Mircea cel Bătrân, Ştefan al Moldovei şi Mihai
Viteazu, ilustrul domnitor al unităţii şi
independenţei naţionale, „Îngerul Unirii” celor
trei ţări române: Moldova, Muntenia şi
Transilvania. Pătruns de o imensă iubire faţă de
Patrie, Mihai Eminescu ne-a lăsat cel mai
frumos imn dedicat României: „Ce-ţi doresc eu
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ţie, dulce Românie,/ Ţara mea de glorii, ţara mea
de dor?/ .../ La trecutu-ţi mare, mare viitor” (Ceţi doresc eu ţie).
Pentru Grigore Vieru, Eminescu este un
„reper absolut”, „lacrima de foc a universului”.
De aici şi Legământul de a zăbovi „deasupra
cărţii sale”. Centenarul morţii lui Mihai
Eminescu a devenit un pretext foarte bun pentru
Grigore Vieru de a organiza la Opera din
Chişinău, în 1989, un simpozion naţional în
care-şi arată dragostea şi recunoştinţa faţă de
Luceafărul poeziei româneşti. De la Grigore
Vieru ne-a rămas o frumoasă poezie închinată
lui Eminescu: „Ştiu: cândva, la miez de noapte,/
Ori la răsărit de Soare,/ Stinge-mi-s-or ochii
mie,/ Tot deasupra cărţii Sale./ Am s-ajung
atunce, poate,/ La mijlocul ei aproape,/ Ci să nu
închideţi cartea,/ Ca pe recele-mi pleoape,/ S-o
lăsaţi asa deschisă,/ Ca băiatul meu ori fata/ Să
citească mai departe/ Ce n-a dovedit nici tata./
Iar de n-au s-auză dânşii,/ Al străvechei slove
bucium,/ Aşezaţi-mi-o ca pernă/ Cu toţi codrii ei
în zbucium.” ( Legământ ).
Toată viaţa, Grigore Vieru şi-a manifestat
preţuirea faţă de poetul Eminescu, a cărui operă
l-a inspirat, după cum el însuşi mărturiseşte:
„Eminescu este izvorul, ramul. Un verde ne
vede. Cred că nu scriam niciodată acest vers,
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dacă nu-mi limpezeam fruntea şi ochii în apa
izvorului, în verdele ramului eminescian”.
Eminescu şi Vieru au militat cu timp şi fără timp
pentru unirea neamului românesc despărţit
vremelnic de apa Prutului. Poetul Grigore Vieru
a sperat toată viaţa ca vă prinde ziua cea mare a
unirii Basarabiei cu ţara mamă, când: „Frate în
frate/ Nu va mai trage atunci./ Şi ne vom
minuna/ Privindu-ne chipul/ În apele clare
răsfrânt,/ Atât de mult semănând/ Unul cu altul.”
( Chipul în ape răsfrânt ).
Pentru Vieru, Eminescu a fost marele
român al Basarabiei, a fost o icoană vie. Mihai
Eminescu a fost pentru Grigore Vieru poetul
care l-a ajutat cel mai mult ca să nu fie în exil în
propria limbă înăbuşită de puterea sovietică.
Grigore Vieru a respirat aerul eminescian
şi s-a hrănit cu pâinea poeziei lui Eminescu.
Acelaşi sentiment l-au avut şi românii din
vremea noastră, trăitori în Basarabia crucificată
între Nistru şi Prut. Ei au respirat din poezia
românească a lui Grigore Vieru şi s-au adăpat
din opera lui sacră. Toţi românii de peste Prut au
văzut în Vieru un simbol, o stea, un luceafăr plin
de lumina poeziei închinată Patriei.
Moartea poetului naţional Eminescu a
îndoliat toată suflarea românească, ca şi plecarea
la ceruri a lui Grigore Vieru.
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La moartea lui Eminescu, marele
basarabean B.P.Haşdeu scria, în necrologul
dedicat acestui mare poet naţional: „El va trăi,
deşi a murit nebun: vor muri însă, pe vecie,
nenumăraţi înţelepţi care au lăsat să
înnebunească un Eminescu.” „Nenumăraţii
înţelepţi” n-au dispărut nici astăzi. Numele lor
vor fi uitate chiar mâine...
Despre marele Eminescu se va vorbi o
veşnicie, ca şi despre Grigore Vieru, ei fiind ca
două flori răsădite pe câmpia Limbii Române.
Dragostea şi respectul deosebit pe care
Vieru le-a manifestat faţă de marele Eminescu se
văd şi din poezia închinată lui: „La zidirea
soarelui, se ştie,/ Cerul a muncit o veşnicie,/ Noi
muncind întocmai ne-am ales cu,/ Ne-am ales cu
domnul Eminescu,/ Domnul cel de pasăre
măiastră,/ Domnul cel de nemurirea noastră,/
Eminescu./ Suntem în cuvânt şi toate/ Floare de
latinitate/ Sub un cer de stele sudice!/ De avem
sau nu dreptate,/ De avem sau nu dreptate,/
Eminescu să ne judece!/ Mi-l furară, Doamne,
adineauri/ Pe înaltul domn cu tot cu lauri, / Mă
uscam de dor, în piept cu plânsul,/ Nu ştiam că
dor mi-era de dânsul,/ Nu ştiam că doina mi-o
furară/ Cu străvechea şi frumoasă Ţară,/
Eminescu.”
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Anul acesta, adică în 2009, pe 15 ianuarie,
Grigore Vieru, la marele praznic al poetului
Mihai Eminescu, organizat la Cahul, a adus
ultima sa jertfă Limbii române de peste Prut.
Nimic nu este întâmplător, cu atât mai mult
moartea unui poet de talia lui Grigore Vieru,
plecat în lumea poeţilor ce cântă-n ceruri, Leruiler: „Gândul îndreptat în sus,/ Lerui-ler,/ Este
drumul lui Iisus,/ Lerui-ler,/ Lacrima ce curge-n
jos,/ Lerui-ler,/ Este vorba lui Hristos,/ Leruiler,/ Câte căi şi cărărui,/ Lerui-ler,/ Toate-s ale
Domnului,/ Lerui-ler,/ Oare ce se întâmpla,/
Lerui-ler,/ Domnul de nu se-ntrupa,/ Lerui-ler,/
Atunci nu s-ar fi născut,/ Lerui-ler,/ Eminescu
cel durut,/ Lerui-ler.” ( Se-aud paşii lui Hristos –
colind).
Ziaristul basarabean Constantin Tănase,
redactor la ziarul „Timpul”, scria: „Numele lui
Grigore Vieru nu a murit, el nu a avut nimic cu
moartea. Vieru a avut ce a avut cu viaţa. De
aceea, Grigore Vieru nu va fi uitat atâta timp cât
este şi va fi Basarabia română, acest «copil
înfăşat cu sârmă ghimpată».
La slujba de prohodire a marelui poet
eminescian Grigore Vieru, protoiereul Ion
Ciuntu, de la Catedrala „Sf. Teodora de la
Sihla”, situată în centrul Chişinăului, spunea că:
„prin moartea lui Eminescu şi a lui Grigore
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Vieru, a înviat Limba Română şi mai mult aici în
Basarabia:” Criticii de specialitate în literatura
română sunt aşteptaţi să elaboreze studii
comparative asupra acestor doi luceferi ai
neamului românesc: Mihai Eminescu şi Grigore
Vieru, care au trăit şi au murit pentru acelaşi
crez literar: LIMBA ROMÂNĂ.
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MOARTEA SPRE ÎNVIERE ÎN POEZIA
LUI GRIGORE VIERU
Mama şi moartea sunt două dimensiuni
paralele, între care s-a desfăşurat opera literară a
marelui poet basarabean Grigore Vieru. Mama
naşte viaţa iar moartea naşte veşnicia. Poetul s-a
îndrăgostit de mic de mama lui dulce ca mierea
prin săruturile ei îndelungate şi tot de mic a
simţit cum moartea l-a însoţit pe tatăl lui spre
veşnicie.
Lui Grigore Vieru i-a fost atât de dragă
mama iar de moarte nu i-a fost teamă o clipă.
Ba, dimpotrivă, adeseori compătimea moartea,
pe care poetul din el o vedea ca având o
existenţă nefericită în acest Univers: „Nu am,
moarte, cu tine nimic./ Eu nici măcar nu te
urăsc/ Cum te blestemă unii, vreau să zic,/ La fel
cum lumina pârăsc.// Dar ce-ai face tu şi cum ai
trăi/ De ai avea mamă şi ar muri./ Ce-ai face tu şi
cum ar fi/ De-ai avea copii şi-ar muri?!//Nu am,
moarte, cu tine nimic,/ Eu nici măcar nu te
urăsc./ Vei fi mare tu, eu voi fi mic,/ Dar numai
din propria-mi viaţă trăiesc.// Nu frică, nu
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teamă,/ Milă de tine mi-i,/ Că n-ai avut niciodată
mamă,/ Că n-ai avut niciodată copii.” (Litanii
pentru orgă).
Ca şi în balada populară „Mioriţa”,
moartea este văzută de poetul Vieru ca o
înfrăţire cu natura, ca o nuntă cosmică. Atunci
când ciobanul moldovean simte că moartea lui
este inevitabilă, trimite o mioară la casa
părintească, unde mama lui îl aştepta cu drag, ca
să-i spună că la nunta lui – adică la moartea sa –
a căzut o stea.
Grigore Vieru, care şi-a consolidat opera
poetică pe creaţia populară, ce este inepuizabilă,
scrie astfel despre cel care moare: „Lunecă din
cer o stea,/ Stelele, stelele,/ Ca lacrima pe faţa
ta,/ Stelele, stelele,/ Cad pe ape flori de tei,/
Florile, florile,/ Ca chipul meu în ochii tăi,/
Florile, florile.” (Cad pe ape).
Poetul gândeşte testamentar la moarte; el
este conştient că cei morţi rămân mereu în
lumina ochilor celor vii: „Când am să mor,/ Să
mă îngropi/ În lumina ochilor tăi./ Lumea,/
venită la mormântul meu,/ Va sta îngenuncheată/
în faţa ta mereu./ Ca nimeni/ Să nu-mi joace pe
mormânt,/ să nu fiu, ca strămoşii, pus/ sub
ierburi şi pământ- / îngroapă-mă-n lumina/
ochilor tăi,/ femeie de pe urmă,/ femeia mea
dintâi” (Când).
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În Patericul Lavrei peşterilor de la Kiev,
se găseşte următoarea istorisire: Odată, de Paşti,
un preot râvnitor a intrat cu diaconul în trapeza
mănăstirii pentru a tămâia cinstitele moaşte.
Apoi, plin de credinţă şi entuziasmat de bucuria
Învierii lui Hristos, a strigat către cei adormiţi:
„Sfinţi părinţi şi fraţi, Hristos a Înviat!”.
Deodată, din toate sicriele cuvioşilor, ca un tunet
ceresc, a răsunat răspunsul: „Adevărat a Înviat!”.
De aici reiese clar că sufletele răposaţilor noştri
supravieţuiesc după moarte, în alt plan de
existenţă. Domnul Hristos a spus în Evanghelie
aşa: „Oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va
muri în veac” (Ioan 11,26).
Acesta a fost şi crezul poetului Grigore
Vieru. El a înţeles că moartea este o trecere spre
lumina lui Hristos, pe care Îl aşteptăm să vină
iară pe pământ în cimitir: „Ştiu că va pieri
stihia,/ Şi-ntr-o zi, şi-ntr-o zi,/ Pe acest pământ
Mesia/ Va sosi./ Coborâ-va din lumină,/
Luminând, luminând./ Nu se poate să nu vină,/
Nu se poate să nu vină/ Pre pământ.” (Hristos
veni-va pe pământ).
Viaţa pământească este o trecere spre
tărâmul veşnicie, este o călătorie, pentru că noi
suntem „străini şi călători” (Evrei 11,13). Dar, în
acelaşi timp, este şi o comoară pe care trebuie să
o preţuim. Trecutul nu ne mai aparţine, iar
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viitorul nu este al nostru. Deci, avem îndatorirea
de a ne folosi de ziua de azi pentru a realiza
binele. Poetul se roagă Domnului ca să-şi
păzească vie calea credinţei şi a nemuririi:
„Învredniceşte-ne, Doamne, să ne păzim pre noi/
Pe calea credinţei,/ A slavei Tale/ Şi-a
mântuirii./ Cu duh stăpânitor.” (Lumina vine din
cer).
Moartea mamei sale l-a apropiat şi mai
mult de moarte. El deja se vede prohodit şi
purtat de norod spre mormântul părinţilor: „Iată
o piatră/ Care pe nimeni/ Nu a lovit./ Ea stă
neclintită aici/ Pe mormânt./ Pe mormântul tău,/
****GRIGORE

VIERU - AFORISME ŞI CUGETĂRI DESPRE
MOARTE ÎN OPERA LUI GRIGORE VIERU
Eşti mort când toţi te-au uitat şi nici o nădejde să rămâi viu când
toţi te urăsc.
Dacă moare stropul de rouă fiind atât de curat, cum să nu
moară omul.
Mai uşor e să mori decât să compui un cântec frumos.
Chiar marea va muri atunci când îşi va uita copilăria ei, izvorul.
În casa în care se află un mort, musafirul este un mort de prisos.
De fapt, trăim cu toţii într-o singură patrie, care este obişnuinţa
cu viaţa şi moartea.
Deşi nu se iubesc, viaţa şi moartea se ajută între ele ca doi soţi
care se urăsc, dar trăiesc sub acelaşi acoperiş.
Când vine ziua îngropării mortului, nu mai aşteptăm să treacă
ploaia.
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Mamă./ Cucernic o îmbrăţişez/ Ca pe întâia/ Şi
cea de pe urmă/ Patrie a mea./ Mă voi duce şi
eu./ Mă va petrece norodul/ Înlăcrimatelor litere/
Ale numelui tău/ Adunat pe această piatră./ În
piatra care pe nimeni/ Nu a lovit.” (Piatra).
Grigore Vieru este atât de liniştit în faţa
morţii, pe care o consideră a fi firească, naturală
şi chiar îi dă dreptate de stăpânire vremelnică
asupra omului: „Am ajuns să fiu/ De partea
morţii/ Dacă moartea are dreptate/ Şi împotriva
vieţii/ Dacă viaţa se ticăloşeşte./ iată, voi muri./
Fără de lacrimi-/ Le-am plâns pe toate.” (Dacă
moartea are dreptate).
Moartea, îngâmfarea şi dispreţul n-au dispărut niciodată de pe
faţa pământului. Dar moartea, cel puţin, nu se bagă-n ochii nimănui
– ea se strecoară neobservată, te ia şi nu-i vezi rânjetul.
Un mort plâns de mulţime încă poate schimba ceva în lumea
aceasta.
Poţi muri oriunde în lume – aceeaşi singurătate. Dar nu şi
aceeaşi părere de rău ca acasă la tine.
În clipele înmormântării ploaia plânge uneori moartea unora şio aplaudă pe copacul sicriului pe a altora.
A murit banul dar până la groapă a înviat.
Poate veni gloria după moarte şi poate veni moartea după
glorie.
Cimitirul – o carte de piatră pe care o citesc iarba şi ploile, şi
unoeri ochii îmbătriniţi ai câte unui iubitor de cărţi vechi.
Nu s-a întâmplat ca cineva să caute moartea fără să o găsească.
Chiar dacă mor, trebuie să înving; chiar dacă nu voi învinge,
trebuie să lupt.
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O frumoasă maximă a lui Grigore Vieru
afirmă că tot omul din acest Univers este
muritor: „Dacă moare stropul de rouă, fiind atât
de curat, cum să nu moară omul”. (Mişcarea în
infinit – Aforisme).
Vieru era pătruns de nădejdea învierii prin
Hristos. Învierea Mântuitorului este de fapt
„moartea morţii”. Cuvântul moarte poate fi
înlocuit cu cel de „mutare”. La moarte, sufletul
omului se mută în lumea de dincolo iar trupul
rămâne în pământ doar o vreme, până ce Hristos
va învia toţi morţii la a Sa a doua venire pe
Am murit pentru adevăr şi adevărul nu-mi găseşte loc pentru
îngropăciune.
Un scriitor nu poate învia decât în limba în care a murit.
Moartea, ca şi viaţa, poate fi îmbunătăţită dacă laşi în urmă un
nume curat.
Un posibil epitaf pentru mine: Aici odihnesc eu, robul lui
Dumnezeu, care nu am tras foloase nici de pe urma vieţii, nici de pe
urma morţii.
În fond, viaţa şi moartea sunt două femei nenorocite care-şi
povestesc una alteia nefericirile.
Moartea are un singur duşman pe care nu l-a învins niciodată:
Natura.
Nu poţi şti clipa când vei muri, dar poţi alege clipa în care să te
opui morţii.
Mor în fiecare clipă, îmi trăiesc moartea ca pe o imensă
responsabilitate.
A muri pentru Patrie este aproape acelaşi lucru cu a trăi pentru
ea.
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pământ: „Aprinde-ţi lumânări la porţi/ Hristos a
înviat din morţi./ În aer şi pe munţi şi mări/ Să
ardă sfinte lumânări”. (Aşa Hristos să ne adune
– Cântec pascal). În Evanghelia după Ioan,
Mântuitorul ne spune că: „Cel ce ascultă
Cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis pe
Mine, are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni,
şi s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 5,24).
Am fost la înmormântarea poetului
Grigore Vieru. A fost ceva impresionant! Poate
peste un milion de oameni s-au perindat la slujba
de prohodire. Moartea poetului, plânsă de toată
lumea, s-a transformat dintr-odată în învierea
Limbii Române. Atunci mi-am adus aminte de o
cugetare a poetului Vieru, care spune aşa: „Un
mort plâns de mulţime, încă mai poate schimba
ceva în lumea aceasta”. (Mişcarea în infinit –
Aforisme).
Moartea poetului a devenit antecamera
nunţii cosmice şi dangăt de Înviere.
Morţii moştenesc numai atât pământ cât se află deasupra lor.
De ce mor oamenii, pot întreba numai copiii; de ce trăiesc, pot
întreba numai bătrânii.
Obsesia morţii şi orgoliul sunt două cârciume cu băuturi
otrăvitoare în care putem muri într-o zi cu adevărat.
Spălăm mortul de urmele vieţii, să intre curat în pământ.
Omul are un singur prieten: mama, şi un singur duşman:
moartea.
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ADDENDA
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GRIGORE VIERU
REPERE BIBLIOGRAFICE
(selectiv, în volume şi antologii)

Opera poetică
Alarma, poezii pentru copii, Editura
,,Şcoala Sovietică”, Chişinău, 1957.
Muzicuţa, versuri pentru copii, Editura
,,Şcoala Sovietică”, Chişinău 1958.
La fereastra cu minuni, Editura ,,Cartea
Moldovenească”, Chişinău, 1960.
Ce poezie ştii tu, epigrame, Editura
,,Cartea Moldovenească”, Chişinău, 1961.
Făt-frumos, curcubeul, Editura ,,Cartea
Moldovenească, Chişinău, 1961.
Bună ziua, fulgilor, versuri, Editura
,,Cartea Moldovenească”, Chişinău, 1961.
Soarele cel mic. Povestiri pentru copii,
Editura ,,Cartea Moldovenească”, Chişinău,
1963.
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Mulţămim pentru pace!, versuri, Editura
,,Cartea Moldovenească”, Chişinău, 1963.
Ceasornicul pădurii, poezii, Editura
,,Cartea Moldovenească”, Chişinău, 1965.
Versuri, cu o prefaţă de Ion Druţă, Editura
,,Cartea Moldovenească, Chişinău, 1965.
Poezii de seama voastră, Editura
,,Lumina”, Chişinău, 1967.
Numele tău, poeme, Editura ,,Cartea
Moldovenească”, Chişinău, 1968.
Duminica cuvintelor, poezii pentru copii,
Editura ,,Cartea Moldovenească”, Chişinău,
1969.
Trei iezi, versuri alese pentru copii,
Editura ,,Lumina”, Chişinău, 1970.
,,Codrule, codruţule”, versuri şi povestiri
(în colaborare cu S. Vangheli), Chişinău, 1970,
ediţia a II- a, 1975.
Aproape, versuri. Cu o prefaţă de Liviu
Damian, Chişinău, 1974.
Versuri, Colecţia ,,Mioriţa”, Editura
,,Lumina”, Chişinău, 1976.
Un verde ne vede, poeme, Chişinău, 1976.
Steaua de vineri, poeme, Editura
,,Junimea”, Iaşi, 1978.
Fiindcă iubesc, poezii, Chişinău, 1980.
Izvorul şi clipa, Colecţia ,,Cele mai
frumoase poezii”, Editura ,,Albatros”, Bucureşti,
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1981. Antologie de Mircea Radu Iacoban,
prefaţă de Marin Sorescu. Cu un portret al
autorului de Sabin Balaşa.
Poezii, Colecţia ,,Biblioteca şcolarului”,
Editura ,,Literatura artistică”, Chişinău, 1983.
Taina care mă apără, versuri, Editura
,,Literatura artistică”, Chişinău, 1983.
Scrieri, Editura ,,Lumina”, Chişinău,
1984, prefaţă de Mihai Cimpoi.
Cel care sunt, poezii, Chişinău, 1987.
Să creşti mare, cântece pentru copii, 1987.
Poftim de intraţi, cântece, 1987.
Mama, poezii, Chişinău, 1988.
Rădăcina de foc, poeme, confesiuni,
Editura ,,Unives”, Bucureşti, 1988. Cuvânt
înainte de Ioan Alexandru, postfaţă de Victor
Crăciun. Selecţie, texte şi îngrijire de ediţie:
Arcadie Donos. Ediţie ilustrată de Sabin Balaşa.
Să facem cunoştinţă, versuri pentru cei
mici, Chişinău, 1989.
Spune-i soarelui o poezie, versuri pentru
copii, Chişinău, 1989.
Hristos n-are nici o vină, (poeme şi
cântece), Editura ,,Orient-Occident”, Bucureşti,
1991. Cuvânt înainte de Carolina Ilica. Selecţie,
îngrijire de ediţie şi postfaţă de Dumitru M. Ion.
Curăţirea fântânii, poeme, Editura
,,Porto-Franco”, Galaţi, 1993. Prefaţă, tabel
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cronologic, selecţia textelor şi a aprecierilor
critice de Vl. Pâslaru, postfaţă şi date biografice
de Victor Crăciun, O încercare genealogică de
Vlad Ciubucciu.
Rugăciune pentru mama, Craiova, 1994.
Taina care mă apără, Editura ,,Minerva”,
Bucureşti, 1997, cu o prefaţă de Mihai
Ungheanu.
Manuale şcolare
Steluţa, (co-autor), 1970.
Abecedar, (co-autor), 1974.
Albinuţa, ,,abecedar”, cu ilustraţii de Lică
Sainciuc, Chişinău, 1979.
Albinuţa, ediţie revăzută şi (mult)
adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1994.
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Selecţii în Antologii
Cântece din frunză, 1965.
De dragoste, 1975; 1978.
Mama, graiul, 1981.
Eminescu – ,,Fiind băiet, păduri
cutreieram”. Prefaţă de Grigore Vieru, postfaţă
de Ion Druţă, 1984.
Constelaţia lirei. Antologia poeţilor din
RSS.
Moldovenească,
Editura
,,Cartea
Românească”, Bucureşti, 1989. Ediţie îngrijită
de Arcadie Donos, cuvânt înainte de Ioan
Alexandru.
Traduceri în volume proprii şi antologii
în limbile: rusă (în anii 1960, 1962, 1964, 1965,
1967, 1968, 1971, 1982 – la Chişinău; 1969,
1972, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984
– la Moscova); letonă (trad. de I. Ziedonis şi
Maris Ciaclais, Riga, 1968, 1972); ucraineană,
Kiev, 1969, 1973; estoniană, Tallin, 1981;
tadjică (trad. de A. Aslam, Duşambe, 1983);
franceză, bielorusă, poloneză, sîrbă, maghiară,
bulgară, lituaniană, macedoneană, azerbaijeană,
turcmenă, kirghiză.

91

Referinţe critice
(în volume)
Tulnic, Vitalie – în vol. Bucuria
întâlnirilor, Chişinău, 1967.
Beşleagă, Vladimir – Marginalia la
poezia lui Grigore Vieru, în vol. Maturitate,
Chişinău, 1967.
Ciocanu, Ion – în vol. Articole şi cronici
literare, 1969.
Şpac, Ion – Scriitorii Moldovei sovietice,
indice bibliografic, ediţia a II-a adăugită,
realizată de V. Coroban şi A. Chidel, Editura
,,Cartea Moldovenească”, Chişinău, 1969, pag.
99-102.
Damian, Liviu – Îngânduratele porţi.
Secvenţe, Editura ,,Cartea Moldovenească”,
Chişinău, 1975.
Saka, Serafim – Aici şi acum, Editura
,,Lumina”, Chişinău, 1976.
Hropotinschi, Andrei – în vol. Revelaţia
slovei artistice, Chişinău, 1979.
Botezatu, Eliza – în vol. Poezia meditativă
moldovenească, Chişinău, 1977.
Ciocanu, Ion – în vol. Dialog continuu,
1977.
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Botezatu, Eliza – în vol. Patosul
internaţionalist şi patriotic al poeziei
moldoveneşti, Chişinău, 1980.
Beşleagă, Vladimir – în vol. Suflul vremii,
Chişinău, 1981.
Mazilu, Gheorghe – în vol. Cu scut şi
fără, Chişinău, 1983.
Ţurcanu, Andrei – în vol. Martor ocular,
Chişinău, 1983.
Cândroveanu, Hristu – Printre poeţi,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p. 204-208.
Botezatu, Eliza – în vol. Literatura
moldovenească pentru copii, Chişinău, 1984.
Dolgan, Mihail – Creaţia lui Grigore
Vieru în şcoală, Chişinău, 1984.
Cimpoi, Mihai – Întoarcerea la izvoare –
eseu despre poezia lui Grigore Vieru, Editura
,,Literatura artistică”, Chişinău, 1985.
Alexandru, Ioan – Grigore Vieru, cuvânt
înainte la antologia Rădăcina de foc, Editura
,,Univers”, Bucureşti, 1988, postfaţă de Victor
Crăciun. Selecţie şi îngrijire ediţie de Arcadie
Donos.
Grigurcu, Gheorghe – Rădăcina de foc a
poeziei lui Grigore Vieru, în ,,Viaţa
românească”, nr.4, 1989, p. 59-61.
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Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, – Raportul
cu pământul-matcă, în Literatura şi arta,
Chişinău, 1993.
Eugen Simion – Grigore Vieru – un poet
cu lira-n lacrimi, în ,,Caiete critice”, nr. 13/1994, pag. 21-24.
Gruia, Stelian – Poet pe Golgota
Basarabiei, Editura ,,Eminescu”, Bucureşti,
1995.
Băileşteanu, Fănuş – Grigore Vieru. Omul
şi Poetul. – Bucureşti, Editura ,,Iriana”, 1995.
Micu, Dumitru – Scurtă istorie a
literaturii române, Editura ,,Iriana”, Bucureşti,
1995, (4 volume). Referinţe la poezia lui
Grigore Vieru, în vol. II. Perioada interbelică.
Poezia contemporană.
Ciopraga, Constantin – Tăcerea mamei
universale, în Caietul de cultură, Viaţa satului,
Chişinău, 1995.
Cimpoi, Mihai – în O istorie deschisă a
literaturii române din Basarabia, Editura ,,Arc”,
Chişinău, 1997, p. 192-194.
Dolgan, Mihail – Grigore Vieru: lucrare
în cuvânt în cartea colectivă: Literatura română
postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări,
Editura ,,Tipografia Centrală”, Chişinău, 1998.
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Dicţionarul esenţial al scriitorilor români.
Coordonatori: Mircea Zaciu, Marian Papahagi,
Aurel Sasu, Editura ,,Albatros”, Bucureşti, 2000.
Rotaru, Ion – O istorie a literaturii
române, Editura ,,Niculescu”, Bucureşti, 2000.
vol. 5. Poezia românească de la al doilea război
mondial până în anul 2000.
Rotaru, Ion – Carte frumoasă, cinste cui
te-ai scris! , ,,Literatura şi arta”, 2003, 9
ianuarie.
Codreanu, Theodor – Duminica mare a lui
Grigore Vieru (studiu monografic), Chişinău,
2004.
Ştefănescu, Alex. – Istoria literaturii
române 1941-2000, Editura ,,Maşina de scris”,
Bucureşti, 2005.
Zbârciog, Vlad – Grigore Vieru, în
Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia
1812-2006, Editura ,,Prut Internaţional”,
Chişinău, 2007.
Vieru, Grigore – Taina care mă apără –
Opera poetică, Ediţie critică, Editura „Princeps
Edit”, Iaşi, 2008.
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LEGĂMÂNT DE ADIO
Mărturii scrise ale recunoştinţei îndurerate a
celor care l-au privegheat pe marele poet
basarabean Grigore Vieru, consemnate în
Cartea de condoleanţe pe care a deschis-o
neaşteptata sa plecare la Cer

Dragului şi Alesului de Dumnezeu, Grigore
Vieru, ne închinăm apreciindu-i osteneala. A
ştiut să aprecieze cu adevărat valoarea
Cuvântului şi prin el i-a dat o semnificaţie
deosebită. El a dovedit că omul este cu adevărat
– „Zidire de mare preţ, aşa l-am văzut eu.”
Cu drepţii odihneşte-l, Doamne!
A căzut o stea
Nu ştiam că va fi a dumneata
Şi nici că ultimul drum
Va fi cel de la Cahul.
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Dumnezeu să te odihnească în lumea celor
drepţi!
Cu respect, familia Suveică, Cahul
Ne închinăm cu plecăciune în faţa
Dumneavoastră. Aţi fost pentru noi un al II –lea
Eminescu.
Să vă fie ţărâna uşoară şi noi nu te vom
uita niciodată!
Familia Dochiţan şi Juelnic
Scump Poet, ne închinăm în faţa ta şi
nealinată ne este durerea. Pentru ţară este o
mare pierdere. Te vom iubi pe veci!
Suntem adânc îndureraţi de moartea
poetului Grigore Vieru.
Dumnezeu să-l odihnească dar pentru
generaţii va rămâne veşnic viu.
Familia Terenti, Costeşti – Ialoveni
GRIGORE VIERU a fost şi va rămâne în
veci liderul spiritual al neamului românesc.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Cu durere în suflet, Familia Stratu Mihai ,
Ţânţăreni Teleneşti
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Vie să-i fie amintirea în sufletele tuturor
românilor care au trecut prin „Albinuţa”
măriei sale. Fie ca fiecare copil să-i recite
măcar un vers, apoi să-i aducă o floare de
mulţumire celui care a fost GRIGORE VIERU !
Dumnezeu să-l odihnească!
Familia Receanu
Veţi fi mereu în amintirea noastră şi a
urmaşilor noştri. Domnul să vă aibă în pază.
Familia Goian
Domnule Vieru, ne-aţi părăsit în cele mai
grele momente, când aveam nevoie de matale,
de vorbele şi sfaturile dumitale, dar ştim că de
acolo de sus o să ne îndemni şi o să ne
povăţuieşti.
Domnul să vă ierte şi vă purtăm mereu în
amintire! Domnul Goleţonul
Toţi pur şi simplu plâng...
Între vis şi realitate
Cu ecouri îndepărtate
Mângâiaţi de-al său cuvânt,
Toţi pur şi simplu plâng...
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Asta-i soarta, într-o zi
Pe-un poet de poezii
Îl iau de pe pământ,
Toţi pur şi simplu plâng...
Multe au mai rămas nescrise,
Cu pene de aripi de vise
Iar condeiul singur rămânând
Toţi pur şi simplu plâng...
Dar au rămas făr’ de prihană
Rânduri de o frumuseţe rară,
Viere, ai devenit un sfânt,
Toţi pur şi simplu plâng...
Să-i fie ţărâna uşoară, Dumnezeu să-l
odihnească! Curenei Mihaela
Omul şi Poetul mult iubit – Grigore Vieru –
nu mai este
S-a năruit asemenea unei coloane antice.
De fapt se năruie doar zidurile, pietrele, pe când
Coloana Românităţii noastre – Grigore Vieru,
va rezista încă mult timp prin Creaţia Domniei
sale. S-a rupt o strună din Harpa neamului şi
inimile noastre lăcrimează sângerând...
... Adio, nene Grig – suflet plăpând de
copil, „Albinuţa” – care a umplut cu multă
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dăruire pic cu pic cu mierea sufletului Domniei
Tale, fagurii dumnezeieşti ai limbii române.
Bunul Dumnezeu să te odihnească întru
Împărăţia Sa...
Cu multă tristeţe şi dor continuu... te sărut
pe suflet (căci numai el este veşnic)
Gloria Blănaru - Baznat
O durere nemărginită pentru întreaga
omenire şi pentru poporul român. Dumnezeu să
te odihnească în Împărăţia Sa, Maestre Grigore
Vieru.
18.01.2009
Dumnezeu să-l odihnească!
Cu durere în inimă!
N. Balcanto
Regretăm foarte mult că ai plecat prea
devreme dintre noi, dar toată creaţia ta va
rămâne cu noi. Să te odihnească Domnul în pace.
Sincere condoleanţe familiei marelui
scriitor! V. Rozea
Plâng toţi românii, dar vei rămâne veşnic
în amintirea noastră!
Dumnezeu să-l odihnească!
Ciobanu I.
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Domnul să vă aibă în paza lui! C. Racu
Când s-a întors la puii săi cu hrană
Găsise cuibul gol şi pustiit... „Pasărea”
Ai rămas în inimile noastre,
Dumnezeu să vă aibă în pază!
Nu durere, uimire că ai încercat să dispari tu,
care eşti frate cu veşnicia.
Anatolie Gandiu
O lacrimă, o floare, o rugă de la avocatul
Sălcuţan Mihai din Buzău, România, pentru
maestrul logosului românesc, Grigore Vieru.
Un om cu suflet mare
Modest şi drag poporului român
Ce n-a murit, trăieşte-n inima
Poporului pe care l-a împodobit
Cu salbe şi cu slove rare
Iubite de orice copilaş
Acest poet ne-a făcut să fim mai tari
La zile grele şi lungi poteci
Cu visul lui
Grigore Vieru şi cu
Aceste perle preţioase
Pe care le vom păstra cu sfinţenie.
Cu respect,
Ciuhrii Dumitru
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În memoriam lui Vieru
Nu vom uita clipele de eternitate de la
Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, trăite
împreună cu marele nostru poet, Grigore Vieru
la 17 februarie 2006.
Cu adâncă plecăciune, familia lui
Ştefan şi Galina Cărăuş şi cei 1060 de elevi ai
liceului. Orele 230 noaptea, 20 ianuarie 2009
In memoriam Grigore Vieru
Poetul şi-a scris
Cel mai tragic Poem –
Cu Necuvintele
Cu Neluminile
Cu Nefiinţa!
Nu-l atingeţi
Cu negura
Atingeţi-l
Cu vergura
Cât mai înalt
De-nviere să se audă
Până-n ceruri
Purtate îngeresc
Din copil în copil
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Cât e vie-în-şirea
Cea sacră în Om
Cât e vie-râsu-i
Nemuritor
Cât e-vii
Rumânitîţii !
Orele 02, 21 ian 2009 I. Hudârcă
Poezia lui Grigore Vieru m-a format ca
profesor şi filolog, fapt pentru care îmi exprim
recunoştinţa.
Dumnezeu să-l odihnească în Lumină!
Dr. Conf. Univ. C. Şchiopu USM
Pentru că a văzut,
ochiul meu a murit
Lacrima! Piatră funerară
pe mormântul ochiului meu
Va veni alt cer
În altă lume se va deschide
ochiul meu, dând piatra la o parte.
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Ochiul meu e luminat în loc fără suspin
Noi să strigăm la cer cu rugăciunile
pe care ni le-a lăsat moştenire!
Popovici Angelina
Va zâmbi mereu în sufletele noastre!
Suntem obligaţi să transmitem urmaşilor
noştri ceea ce ne-a lăsat Grigore Vieru, o
comoară ce nu are preţ !!!
Tatiana Larin
Înălţare liniştită în ceruri Celui ce nu şia găsit liniştea printre noi... Celui ce ne-a
învăţat copiii carte, şi pe noi toţi citirea
sufletului lui propriu Românesc !
Cu dor de Eminescu mulţumim lui
Dumnezeu că ni l-a dat pe Vieru, cu tristeţe că a
plecat spre ceruri şi vom trăi şi cu dor de Vieru.
Dumnezeu să-l ierte!
Familia Mardarovici
Adio, dragă Grigore Vieru, adio,
Eminescu al secolului XXI!
Am fost binecuvântaţi de Dumnezeu să
ne naştem şi să creştem cu poezia, cântecele
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Tale. Suntem cei mai fericiţi că Te-am avut
prezent în viaţa noastră!
Cu multe lacrimi şi dor fam. Golban
Te plânge o ţară, te plânge un neam pe
ce cale să apucăm? Cine ne va purta grija de
suflet, Maestre?
Fam. Macari
Ni te-a luat Dumnezeu în ziua când se
sfinţesc apele de Ajunul Bobotezei, căci din
singur agheasma acestui pământ pătimit ai fost
şi vei rămâne; prin spiritul purificator al
palmelor măriei sale ai curăţit ape, dealuri,
izvoare, suflete!
Mulţumim lui Dumnezeu că ni te-a dat
când mă gândesc că am fi putut să nu vă avem,
ce-am mai fi fost, şi am fi fost oare!?
Dumnezeu să te ierte şi să te aşeze în
rând cu drepţii!
Orele 0120
Regretăm cu profundă durere în suflet,
că l-am pierdut pe cel mai Simplu şi Iubit om, pe
cel mai Mare şi Consacrat Poet dintre poeţii
lumii, lacrima Basarabiei şi făclia neamului
Românesc – multpătimitul Grigore Vieru.
Fam. Avram
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... mulţumindu-vă, pentru gura de aer ceaţi respirat-o alături de noi!
Compania „Statinoldine”
A ţinut sus drapelul unităţii noastre...
Vasile Gariliţa
Iartă-ne, te rog, că nu am luptat noi
pentru tine ci ai luptat tu pentru noi!
Ăsta e păcatul nostru veşnic!
De ce Doamne nu l-ai lăsat să-şi
împlinească visul până la capăt?
Dumnezeu însă întotdeauna şi-i ia pe cei
mai buni. Grigore Vieru va rămâne pentru acest
neam o carte deschisă, un izvor cu apă ce nu va
seca niciodată.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Se zice că timpul le vindecă pe toate...
dar această rană nu se va vindeca niciodată...
Cu profund respect şi mari regrete, de la
toţi cei ce te-am iubit Maestre...
Vei fi veşnic viu în minţile noastre...
Mulţumim!
Cu Grigore Vieru fiecare se simte Poet
Orele 120 20.01.2009 Fam Bulgari
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Doamne, s-a stins lumina lumii... Grigore
Vieru n-a murit! El s-a înveşnicit prin opera sa.
Eu îi mulţumesc, Doamne, căci m-a făcut abia
azi să înţeleg ce tezaur aveam şi îl am lângă
mine, familia mea, pîrinţii mei, Mama, Tata,
Surioarele şi Fraţii.
Doamne, azi plâng şi nu mi-e ruşine,
căci plâng pentru Grigore Vieru...
Luchian Mihai, elev
Doamne!
Plâng şi mă tânguiesc... pentru că ne-ai
lăsat atât de orfani, atât de rătăciţi, luând de
printre noi pe Nea Grigore!
Şi cum să nu-ţi aminteşti de Eminescu?:
„metalica, vibrând clopotelor jale
vuieşte în cadenţă şi sună întristat căci ... Ah!
Geniul mare al deşteptării tale păşi, se duse
acuma pe-a nemuririi cale şi-n urma-i ne-a
lăsat!”
Dumnezeu să-l odihnească unde cei
drepţi se odihnesc!
Andrei Porubin, jurnalist
Cu durere sufletească profundă faţă de o
asemenea pierdere naţională a românilor de
pretutindeni, a celui mai neprihănit om de geniu
al secolelor XX – XXI, din partea unei coriste a
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„Vocilor Primăverii”. Dumnezeu să-şi pună
mâna Sa peste suferinţa tuturor ce l-au iubit pe
maestru şi să-l odihnească veşnic în Împărăţia
Cerurilor...
Odihneşte, Doamne, sufletul celui ce a
fost şi va rămâne în veci, părintele spiritual al
întregului popor românesc, şi a cărui trecere în
nefiinţă, o lăsăm Doamne, pe seama Ta. Nu ne
rămâne decât să plecăm capul în faţa Domniei
Sale, mărite şi slăvite poet al divinităţii şi să
rugăm cerul pentru odihna ta veşnică.
Cu mult regret,
Fam. Timiş, or. Chişinău
O, despărţire... atât de grea îmi eşti !
Ţugulea Mădălina
O să-mi fie dor de poezia nescrisă
O să-mi fie dor de vorba înţeleaptă
O să-mi fie dor de Grigore Vieru.
N. Guştiuc, profesor
Aţi lăsat o rană sângerândă în inima
acestui popor hărţuit de soartă.
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De la Eminescu încoace nimeni nu ne-a
mai vorbit atât de dulce, de adevărat, de simplu
şi de durut.
Ne-aţi pustiit sufletele. Dar golul din
piept îl vom umple, când vă vom împlini visul
Dumneavoastră: „Ţinând candela aprinsă şi
trecând Prutul chiar cu propria viaţă”.
Iulia Tugulea, profesoară
Am pierdut ceva din noi... acest gol nu
ştiu dacă va mai fi umplut vreodată. O
nestemată!
Inginer Andrei Ciobanu , Orange_
Moldova SA
Ne-ai recitat!
Ne-ai cântat!
Dar tragic ne-ai lăsat!
Să vă fie ţărâna uşoară!
Scumpul nostru şi marele nostru Grigore
Vieru, îţi mulţumim pentru multul, care ni l-ai
dat şi iartă-ne pentru puţinul care ţi l-am dat!
Fam. Buescu
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A plecat dintre noi un sfânt!
A plecat poetul, care a educat sute de
generaţii prin Albinuţa sa. Prin creaţia sa el
rămâne veşnic fiindcă ne-a unit pe toţi prin
versul şi cântecul său. Să-i fie presărată calea
cu trandafiri, cu zâmbete de copii, care l-au
iubit.
C Balaban
Grigore Vieru a fost pentru poporul
nostru TOT. După cum mărturisea despre sine,
el este o lacrimă de-a marelui nostru poet
Eminescu.
Noaptea devine mai lungă, zilele mai
friguroase. Ziua plouă, trist şi frig e în suflet, o
pustietate nemaipomenită, s-a stins o stea şi s-a
ridiat în cer , ne-a lăsat cu sufletul plin de
amintiri. Nu trebuie să jelim deoarece el nu a
murit, sufletul său trăieşte şi va trăi mereu, iar
noi îi vom purta veşnică amintirea. Oameni, nu
plângeţi! Nu-l întristaţi! El e viu şi e alături,
doar închideţi ochii şi îi veţi simţi suflarea, şi îi
veţi vedea chipul!
Nastea, Grişa, Irinel
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Viaţa omului se trece ca iarba şi ca
floarea câmpului, dar sufletul merge în veşnicie!
Pr. Prof. Teoctist, România
Ozana este învolburată de lacrimile
tuturor neamurilor! Creangă şi Caia au venit să
se închine în faţa geniului tău. Iată l-ai cântat pe
Eminescu şi acum el te-a chemat lângă el, la
Tronul Maicii Domnului. Ai fost şi vei rămâne
pentru noi fascicol de lumină, […] spirit ce neai sfinţit casa şi tot Neamul Creangă.
Cu închinăciune, Olguţa Caia
strănepoata lui Ion Creangă
Grigore Vieru a fost este şi va rămâne
cel mai mare poet născut pe meleaugurile
Basarabiei. Povaţa şi opera lui vor rămâne
călăuză generaţiilor şi ne vor făuri un viitor
comun cu România.
Fam. Chişnencu
Întradevăr ai fost un om simplu fără
averi, fără bogăţii, dar ţi-ai lăsat în urmă un
testament cu valoare de nemaipomenit […] tu
erai comoara naţiunii noastre!
Dumitru Alexandru
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Grigore Vieru va rămâne o lumină
pentru viitorul neamului românesc. De sus va
avea o putere magică asupra Ţării lui dragi,
Basarabia. A întruchipat mama şi ţara la nivelul
oricărei fiinţe(pe înţelesul ei). Dumnezeu să-i
întâlnească în ceruri pe tatăl, măicuţa care a
ştiut “ţărăneşte” să dezvolte o aşa personalitate.
O să ne rugăm şi noi, acei care ne-a fost
un model!
Dumnezeu să-l odihnească!
Ecaterina Şcitu, profesoară directoradjunct LT “Gh. Asachi”, Chişinău
Grigore Vieru n-a murit. El a plecat la
Dumnezeu să fie lângă Eminescu. Am pierdut un
Mare Poet, dar am câştigat un Mare Ambasador
în ceruri. Acum vom izbândi – prin lacrima şi
jertfa lui!
Aurelian Silvistru
Iartă-ne, bădiţă Grigore,
Că nu te-am apărat de duşmani,
Nu te-am susţinut,
Şi te-am pierdut!
Lacrima Basarabiei şi
A întregului Neam Românesc
Aţi fost şi veţi fi!
Eu rămân şi promit
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Să continuu lupta
Pentru Unirea într-o suflare
A Întregului Neam Românesc!
Dumnezeu să Vă primească
În Împărăţia Cerurilor
Şi de acolo să ne luminaţi
Şi îndreptaţi pe Calea Dreaptă!
Deputat Valentina Cuşnir
Poetul cel care ne îndrumă sufletele spre
patriotism, spre drumul melancoliei sufleteşti, el
e Vieru cel care a fost cu noi, cu ţara, poporul,
şi ne îndrumă sufleteşte. Să-i dăm comemorare
vieţii sale, personalităţii sale de fiecare dată şi
poeziilor sale şi faptelor sale.
M. Ţurcanu
Nea Grig, pentru a câtaoară ne-ai adunat
şi pentru ultima dată ne-ai unit sub flacăra
românităţii în Catedrala românilor Sf. Teodora
de la Sihla. Pentru a câta oară i-ai pus pe
duşmanii noştri să-ţi rostească expresii
înflăcărate îngenunchiaţi! Adio, cea mai Mare
Demnitate Naţională! Până la revedere!
Daniela Vacarciu
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Dumnezeu să vă ierte toate păcatele, să vă
ridice în împărăţia cerului. Aţi fost un om cu
putere mare. Întotdeauna o să fiţi în inimile
noastre.
Simion şi Stela Potîngo
Dumnezeu şi-a luat acasă pe cel mai
român dintre copii Săi.
Nicu Miţa
De ce ne-aţi părăsit atât de curând? Aţi
avut multe gânduri pe care nu le-aţi împlinit,
printre care şi piesa despre sârma ghimpată din
Bădragii din Valea Prutului. Inima mea de 14
ani sângerează. Aţi fost şi veţi rămâne idolul
meu naţional.
Cu profundă durere în suflet,
Cezara-Elena şi bunicii Emilia şi Anton
Carolaniuc
Aici, pe Pământ şi-a dorit să treacă Prutul!
Acolo, în Ceruri la Bunul Dumnezeu, nu va mai
avea a trece hotare. Am să-l citez pe domnul
Aurelian
Silvistru,
directorul
Liceului
„Prometeu”, care a spus atât de semnificativ:
„de azi vom avea Ambasadorul nostru în
Ceruri”.
Valentina Miesu
Radio Europa Liberă
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Nu a decedat un mare poet ci fratele
nostru, tatăl nostru şi bunicul nostru, Grigore
Vieru. Pătrunzând la inimile şi sufletele noastre
el a ştiut să potrivească lescemele asemeni unui
geniu. După Eminescu putem să afirmăm cu
certitudine că Grigore Vieru este „gândirea”
unui filosof şi mintea iscusită scurt redate azi
prin minunatele sale creaţii: „Nu am moarte cu
tine nimic, eu, nici măcar nu te urăsc”.
Sterpu Irina cls a VII-a D, liceul „Prometeu”
Drag Grigore Vieru, ai dispărut dintre cei
vii, însă ai trecut în eternitatea care ţi-a
înveşnicit numele. Dumnezeu să te odihnească în
pace, iar noi urmaşii tăi ne vom strădui să-ţi
continuăm cauza românească de a vedea
Basarabia
în
Patria-Mamă.
Urmează,
luminează-ne calea de acolo de sus. Fii un
Părinte al Basarabiei!
Ciorba Victoria
19.01.2009
„Deşi Pământul se învârteşte, eu m-am
născut acasă”, afirma Marele Poet. Pentru Casa
românilor de pretutindeni, Grigore Vieru este şi
va fi lumina vie a dragostei de neam, de Ţară şi
de Dumnezeu.
I. Iliaş 19.01.2009
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Grigore Vieru a fost îngerul de printre
noi, muritorii de rând, pe care l-am văzut, dar
nu am înţeles şi nu am crezut. Roagă-te
preacurate, Grigore Vieru pentru neamul nostru
rătăcit şi pentru reîntregirea lui. Primeşte-l,
Doamne, de-a dreapta Ta.
D. Pripa
Primeşte Doamne, îngerul nostru la Tine,
cel care ne-a protejat şi ne-a vegheat, am rămas
orfani, Doamne!
Grigore
Vieru,
poetul
conştiinţei
basarabene, simbol al măestriei şi adevărului.
Muntele acesta va dăinui acum şi în veac! Să se
odihnească în pace în Împărăţia Bunului
Dumnezeu!
Răileanu E.
Te-ai săturat de noi poete,
Şi ai plecat acolo sus
Să fii de acum cu Eminescu
Că multe ai tu să-i spui.
Ai plecat şi plâng acuma
Plâng, dar plâng şi plâng zâmbind
Că ai lăsat în urma ta
O pată albă pe pământ.
Sergiu N. 19.01.2009
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Ai venit pe pământ, maestre ca o speranţă
pentru toţi acei care şi-au uitat obârşia. Ai fost
„podul uman” ce a legat Basarabia de mama sa
România. Iartă-ne că nu am ştiut să te preţuim
atâta timp cât ai fost lângă noi. Acum eşti
departe de noi. Dar tot timpul ne vom aduce
aminte de darul adus de dumneata acestui neam
rătăcit de trecerea vremurilor.
Tot timpul îmi voi aduce aminte că tu ai
fost cel ce a făcut un pas enorm pentru
reîntregirea neamului. Inima Basarabiei a
încetat să mai bată... sufletul ei a rămas în doliu.
Îţi promitem!
Domnul să te aibă în pază!
Al tău fecior, Ciobanu Petru , 19.01.2009
Poete drag, prin sfânta poezia Ta
Te-ai mântuit,
Păcate nu mai ai.
Deacum Te rugăm să mijloceşti
Şi pentru noi cei păcătoşi
Un loc în Rai.
Să-ţi ascultăm ş-acolo sus
Poemul dulce şi sublim
C-ar fi nedrept să nu Te avem
Căci ne-ai iubit şi Te iubim.
C. Vinaru
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Marelui Grigore Vieru – simbol al
umanităţii, credinţei, culturii noastre româneşti.
Ai fost, eşti şi vei fi în vecii vecilor. Mereu Te
vom avea în sufletele noastre, că ai meritat
foarte mult. Dar soarta vitregă nu s-a îndurat să
Te lase...
Visul Dumneavoastră de reîntregire se va
împlini. Odihneşte-te în pace !
Iartă-ne că n-am fost vrednici să Te
preţuim la justa valoare.
E. Buza 19.01.2009
A venit pe pământ, trimis a fost de
Dumnezeu! A creat şi a plecat, dar
neterminându-şi creaţia, arătându-ne cine ar
trebui să fim şi unde să mergem întru realizarea
idealului românesc. Ne-ai lăsat Maestre
vitregi...plânge Dumnezeu...
Domnul să Te odihnească în pace, fie-ţi
ţărâna uşoară!
Nicolacuf B.
Frate, iubite Grigore Vieru, plânge
Basarabia, plânge Ţara. Mare jale ne-ai făcut.
Fie-ţi ţărâna uşoară! Dumnezeu să te ierte!
Ion şi Ana Tabac
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Celei mai harnice „albinuţe” a poporului
român de pretutindeni, închinare şi Dumnezeu
să vă odihnească.
Fam. Cerneanu Grigore, Cristina, Maria
Dumnezeu să-l ierte pe Marele Poet
român, Grigore Vieru, să-l odihnească în linişte
şi pace.
Pentru Bacău aţi fost şi veţ rămâne,
Poetul iubit, întruchiparea Creaţiei, Credinţei
speranţei întru unirea Ţării.
Dumnezeu să vă odihnească în pace.
Maria Bălan
Mult stimate, călăuza noastră!
Iertare că nu am putut
Iartă-ne c-am fost aşa
Iartă-ne Măria Ta!
Aseară, copilul mi-a zis:
„Ştii, mamă eu am aceeaşi dorinţă cu
Grigore Vieru: de a uni ţărişoara noastră!”
Îmi plânge sufletu şi gândul că nu mai
sunteţi printre noi, dar ne sunteţi pururea în
suflet.
Vom aduce speranţe şi visul Domniei
Voastre îl vom duce până la bun sfârşit.
Vom lupta pentru dreptate !
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Iertare pentru noi!
AndrieşTatiana, Vadim
Maestre Vieru! Aţi fost, Sunteţi şi Veţi
rămâne „Coloana Vertebrală”a Neamului!
Dumnezeu să vă odihnească în Împărăţia
Cerurilor!
Conf. Univ. Dr. Cucu
În clipe de înălţare şi de cădere,
m-ai învăţat să cânt!
Am scrâşnit din dinţi şi am mers
Înainte!
Când am perdut ce-am avut mai scump
m-ai învăţat să citesc.
Ceasuri întregi:
M-ai zis: Există o lacrimă...
A copilului orfan...
...dar cea mai grea e cea a
Disperării.
Acum mi-e frică!
Odihneşte-te, nea Grig!
Cu durere,
Indiana Frunză şi Ovidiu Tarlapan,
liceul sat Pârliţa, or. Făleşti
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Ai fost în viaţă prigonit
De venitic şi trădător
Ai fost poetul mult iubit
Vei fi mereu nemuritor!
Un patriot înflăcărat
Timid, naiv şi visător
La Eminescu te-ai urcat
De el ţi-era atât de dor!
Silvia Ţurcanu
Cu regret şi mare durere în suflet pentru
cel mai mare poet român al veacului nostru,
Grigore Vieru. Numele şi memoria sa va fi
veşnic cinstită de urmaşii săi.
Fam. Cobîlaş Rusu
Ne-a părăsit un scriitor, un patriot, un
soldat basarabean... Grigore Vieru!
Ştefan Vitalie
Un soare mereu are şansa să se stingă
pentru acest neam cântat de Tine în Ode; poate
dispărea Lumina, dar Lumina lui Eminescu şi
Numele tău vor fi veşnic o lumină din umbră, un
soare, o călăuză şi un dangăt de clopot pentru
tot neamul nostru românesc. Maestre ne-ai
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lipsit, nelipseşti şi ne vei lipsi mereu. Odihneştete în pace!
„să-ţi fie calea luminoasă, precum ne-ai
făcut-o şi lăsat-o nouă”!
Vadim Grosu, cu dragoste faţă de
Numele Tău!
Grigore Vieru este steaua călăuzitoare,
care chiar dacă cerul va fi noros ea va străluci
Mereu. Este icoana sfântă a poporului Român,
căreia mereu ne vom închina cu multă dragoste
şi multă recunoştinţă...
Este şi va fi pentru totdeauna Floarea
Spiritualităţii Româneşti!
Cu Multă Dragoste şi Multă Recunoştinţă,
Familia Vieru
Vă mulţumim din suflet, scumpule Grigore
Vieru, pentru fila înscrisă în istoria acestei
palme de pământ românesc la margine de Ţară,
uitată parcă şi de Dumnezeu!
19.01.2009, Sali com. Cartal, Reni
Ne-aţi lăsat o valoare spirituală
incontestabilă, dar... suntem săraci ca niciodată
fiindcă ne lipseşte sufletul dumneavoastră
enorm!
L. Grosu, poetă
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Mai mult decât un om, a fost un Poet!
Omul se trece, Poetul rămâne...
Cu profundă durere,
Larisa Ungureanu
A secat ultima lacrimă a marelui
Eminescu, cea care a fost maestru Grigore
Vieru. Am rămas orfani cu un mare gol în suflet.
Nu putem schimba nimic. Fiecare om e dator cu
o moarte!
Cei ce v-au iubit şi vă vor iubi până la
moarte, Familia Hâncu
De ce moarte, n-ai vrut să-l crezi pe Poet
că nu are cu tine nimic? De ce ni l-ai luat şi l-ai
dus acolo sus? Acolo sunt îngeri şi sfinţi cărora
ne rugăm.
Domnul Poet ne trebuia aici pe pământ, el
fiind îngerul nostru păzitor. Fără Poet ne-ai lăsat
necruţătoare moarte, orfani ne-ai lăsat săraci.
Raisa Ciobanu
Maestre Vieru, va trebui să ne deprindem
de acum înainte să trăim fără Dumneata. Şi ce
greu ne va fi!
Ajută-ne, sfinte al neamului românesc,
neam al cărui plâns l-ai dus la Tronul Domnului!
Nina Josu
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De numai două zile simţim un vid spiritual
fără Grigore Vieru. Oare a meritat acest
accident, acest sfârşit tragic? Oare acesta ne e
destinul, să ni se ia în mod forţat cele mai
valoroase personalităţi?
Oare vor mai continua decesele...? după
Ion şi Doina şi mulţi alţii, acum dumneavoastră?
Oare vom fi uniţi doar la funeralii
naţionale?
Familiei regretatului nostru poet doresc
să fie întăriţi de Dumnezeu, viaţă ferită de tot
răul! Nu-l vom uita niciodată pe cel care ne-a
marcat copilăria sovietică, care ne-a salvat
intelectul!
Angelina Olaru
Dragă Grigore Vieru!
Sunteţi candela sufletului nostru,
Clopotul inimii noastre,
Lacrima graiului nostru,
Buciumul codrilor,
Dorul de mamă,
Tăcere durută a casei părinteşti
Sunteţi Albinuţa copilăriei noastre
Şi romantica cărunteţii noastre.
Sunteţi simbolul neamului nostru,
Pasărea măiastră, care ne-a învăţat să
cântăm curat, frumos şi sincer!
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Vom putea noi oare să păstrăm
acestea?
Fam. Ciubotaru

toate

Atât de Poet! Şi atât de Român...
Aceasta nu e o moarte, ci – cel mult – o
răspântie fizică.
Singuri nu suntem! Şi nici nu vom fi...
Suntem cu un suflet de Poet mai aproape
de Dumnezeu!
Aurelia Cojocaru
Plâng clopotele Ţării, a plecat dintre noi
Grigore Vieru, etalonul de platină[…] al
cumsecădeniei,
omeniei,
bunăvoinţei
şi
întelepciunii româneşti. Spiritul lui Grigore
Vieru nu va muri niciodată, căci are patru
rădăcini viguroase – de pământ, de apă, de foc
şi de aer, rădăcini care stăpânesc Cerul şi
Pământul şi cheamă la Unire.
Suntem mândri că liceul din comuna
noastră Băcioi va purta numele lui Grigore
Vieru, Grigore cel Mare şi Sfânt.
Auziţi, Muzica Sferelor!
Dumnezeu să vă odihnească în pace!
Fam. Eufrosina şi Ion Holban
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Cu o mare durere în suflet veţi rămâne în
sufletele noastre!
Domnul să vă odihnească!
...
Mulţumim pentru tezaurul spiritual –
poezia ce aţi lăsat-o.
Cu profundă îndurerare elevii şi cadrele
didactice ale Şcolii Primare nr. 9.
Dumnezeu să vă aibă în pază!
Am pierdut pe cel mai mare poet al
Basarabiei din toate timpurile!
Condoleanţe îndureratei familii Vieru şi
întregului neam românesc!
Domnul să-l odihnească în pace!
Adânci condoleanţe îndureratei familii
Vieru, condoleanţe basarabenilor care nu şi-au
uitat numele, condoleanţe românilor de
pretutindeni! Sfântul Grigore ne-a lăsat, dar
ştiindu-l în ceruri mai avem o şansă. Doamne,
primeşte jertfa lui Vieru, numele căruia e
sinonim cu Basarabia uitată.
Fam. Vasile, Silvia şi Horia Nedelciuc
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Ne-ai unit pe toţi şi ne-ai restaurat,
Grigore! Hristos a înviat!
Nina Negru
Cu-ngăduinţă, îndrăznesc
Gândul să-l termin
Al nemuritorului Poet
La care mă închin!
Sunt iarbă - mai simplu nu pot fi
Să nu mă plângeţi că eu n-am murit
Am adormit...şi veghez din cer
Cu aceeaşi dragoste precum v-am iubit!
A. Goian
Regretate Maestre!
Fiindu-ţi apărător în instanţe am fost
martor direct câţi duşmani înrăiţi s-au străduit
să vă ciuruie sănătatea. Iartă-ne că nu am putut
să te apărăm de toţi oamenii haini. Dumnezeu o
să-i judece sunt sigur că şi moartea subită ţi-au
organizat-o aşa unii care deja sunt pedepsiţi de
Dumnezeu, iar poporul îi va judeca după legea
creştină-populară.
Iartă-ne şi Dumnezeu să vă ierte, Maestre.
Boris Druţă, scriitor, avocat
127

Omagiu pentru părintele nostru – cel mai
sfânt şi patriot poet al basarabenilor. Fii
binecuvântat în veci!
PS Barbarii hrănindu-se cu opera şi ideile
tale ţi-au răpus doar sufletul nu şi geniul tău
divin. La ce acum lacrimile şi condoleanţele
pustii? S-a stins ca o lumânare geniul divin! A
soartei sentenţă s-o săvârşiţi!
Druţă Petrica, elev
Acest fir de iarbă firav şi plăpând pe
nume Grigore Vieru, care a ştiut să dăruiască
fiecăruia din lumina sufletului Său, a străbătut
tăriile Cerului, învăţându-ne ce este Învierea!
Dumnezeu să te aibă în preajmă!
Marcela Mardare, scriitoare
Mult stimate Maestre Grigore Vieru,
sunteţi şi rămâneţi a fi părintele nostru spiritual,
un model de omenie, cumsecădenie, verticalitate
şi conştiinţă naţională.
Vă iubim!
Cu profundă dragoste, familiile Solorei,
Chişinău 19.01.2009
Îţi mulţumim, Ţie Doamne că ne-ai făcut
şi norocoşi şi bogaţi căci ai ales să se nască
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Luceafărul poeziei române contemporane aici,
în Basarabia.
Dumnezeu să-l odihnească pe Marele
Poet – Grigore Vieru!
Lucia Mârza
Mult iubite şi stimate
Grigore Vieru!
Dumnezeu ni l-a adus
De acolo, foarte de sus,
E al doilea Eminescu
Al ţării noastre maestru.
L-am iubit, şi-l vom iubi
Cu dragoste noi îl slăvim
A avut un vis sub soare
Să fim toţi o ţară mare!
Şerenet Dorin, vârsta : 10 ani
Poeţii doar se nasc...
Mulţumim că v-am avut şi că rămâneţi
prin poezie şi spirit!
Multă milă de la Domnul Dumnezeu!
P. Grozavu, 19.01.2009
Mult stimate şi iubite
Grigore Vieru!
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Eşti o lacrimă curată,
Ce-a zburat în Univers,
Precum dragostea ta toată
Şi nemuritoru-ţi vers
Eşti durerea noastră mare,
Precum noi – durerea ta,
Eşti un geniu, o valoare,
Ce nicicând n-o vom uita.
Valentina Guţu
Chişinău , 19.01.2009
Mână ce nu va mai scrie,
Cuvânt ce nu va mai fi rostit,
Inimă plină de vers pentru tine
Azi noapte, pe veci pe un pat a adormit...
Şi parcă mai ieri, de Sf. Vasile
Cu Fuego la braţ fredonai o colindă,
Cântai disperat să te audă Sulac
Iar eu printre oameni, cu drag v-admiram
Să-ţi cer autograf-deja e târziu...
Căci foarte grăbit la El ai plecat...
Dacă ştiam că fiind lângă mine
Vei merge spre drumul de unde nu vii
Te-aş fi rugat, GRIGORE VIERU
Să stai printre-ai tăi, printre copii...
Palmă ce nu va mai trece
Prin părul feciorului meu
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Durere ce sufletu-mi strânge
Cuvinte ce plâng „De ce El?”...
Dumnezeu să te odihnească în pace,
dragul nostru poet...
Diana Rasiuc
Îmbracă-te în doliu frumoasă Teodora de
la Sihla!
Este o durere imensă pentru noi toţi...
Am stat cu inima sângerândă şi cu ruga
către Dumnezeu să ni-l readucă înapoi pe al
nostru drag Grigore Vieru, dar... ca o bombă
grea şi ucigătoare a venit peste noi veste că
scumpul nostru Grigore Vieru a plecat pentru
totdeauna... Am rămas orfani, am rămas
pustiiţi...
Inima întregului popor românesc abia de
mai bate, căci am pierdut cel mai mare poet de
la Eminescu încoace...
Nu pot rosti Dumnezeu să-l ierte!
Dumnezeu să ne ierte pe noi, care poate nu am
dat ascultare tuturor poveţelor sale, nu ne-am
plecat urechea la vorbele sale, la viersul său.
Mereu îţi vom plânge plecarea...
Diana Gavriliţă
Inima ta maestre s-a oprit dar în inimile
noastre ea va bate mereu!
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Ai fost şi vei rămâne comoara neamului
nostru!
Dumnezeu să te odihnească în pace!
P. Gavriliţă
Azi te simt aproape...
Nu vreau să-ţi dau o nuanţă negativă.(cu
toate că mă doare!)
Pentru că nu muriţi! Atât timp cât ne-ai
învăţat să râdem, să plângem, să suferim, să
iubim în lacrima limbii noastre, meriţi tot ce-i
frumos. Îmi va fi DOR de privirea-ţi luminată,
chipul tău mă întăreşte şi ţi-am rezervat un loc
sigur(acum că ai trecut în nemurire) şi anume:
Aici! În inima mea! O inimă care pulsează
sângele român:
Un sânge-mi curge-n vine
Un sânge cu un Rost, ş-anume:
Să Redevină ce a fost
Cu Muma Românie!
Binecuvintează Doamne pe Adormitul
Robul Tău, Grigore Vieru... Iar eu poete! Teaştept să vii în vis ca un Luceafăr, ca să-mi dai
răspuns, la întrebarea care mă fământă, de-a
lungul anilor ce s-au scurs: Cu cine se juca
Dumnezeu Copil?
... Astăzi Te simt Aproape!
Din inimă română, Dan Melnic
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Tu, cel mai iubit dintre pământeni ne-ai
lăsat cu mare durere... Dumnezeu să te aibă în
dreapta Lui, drum bun...
D. Gheorghiu
Cuvântul tău a fost alinarea sufletului
nostru, acum pleci la cer şi te rugăm să nu ne
părăseşti neamul.
Dumnezeu să te odihnească, îngerul să te
păzească!
Cu durere în suflet,
Valentina P.
...se-ntoarce Iarba în ţărâne sub cerul
veşnic fremătând....
Îndurerat, Vasile Nedelescu
Exprimăm
profunde
condoleanţe
îndureratei familii a poetului naţional român,
Grigore Vieru.
Marele poet Grigore Vieru a fost şi va
rămâne mereu un adevărat voievod al demnităţii
noastre naţionale.
Dumnezeu să-l odihnească în lumea celor
drepţi!
Cu profundă durere şi recunoştinţă,
Familia Ion Buga, 19.01.2009, 1950
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Iubite maestre Grigore Vieru, veţi dăinui
veşnic în inimile poporului român prin
intermediul versurilor de aur pe care le-aţi
făurit. De la apariţia poeziei „Legământ” în
fiecare an la 15 ianuarie copiii din instituţii
recitau aceste frumoase catrene. Acum vor fi
mereu-mereu pe buzele copiilor şi a maturilor.
Dumnezeu să vă odihnească în pace!
Cu profund respect, Elena Bulmaga,
profesoară de limba şi literatura română
Dragule drag,
A văduvit o ţară şi Te deplânge un neam.
Rămâi a fi un veşnic dor!
Cu mult drag, Teutu Aliona, director
adjunct LT „Gh. Asachi” şi Violeta Teutu,
Fundaţia Terre des hommes
Adio, cel mai drag poet al sufletului meu!
Viaţa mea s-a transformat într-o luptă continuă
pentru reîntregirea ţării, odată cu primele
versuri şi articole ale dumneavoastră. Veţi
rămâne mereu în sufletul meu ca o lumină, ca un
model de verticalitate, credinţă şi dragoste
pentru frumos!
Zina Cerchez, 19.01.2009
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Poetul a fost expresia cea mai sinceră şi
curată a românismului Basarabiei de la
intersecţie de secole şi milenii. Cine vom fi fără
el? „Ne va înghiţi deşertul spre care ne
îndreptăm vertiginos”, aşa cum spunea poetul
pe 31 decembrie 2008, sau tocmai trecerea sa în
nefiinţă, cuvântul său vor fi miracolul care ne
vor salva?
Iată o întrebare la care va răspunde
timpul şi noi înşine!
Rodica Iancu
S-a produs un gol imens în inimile
noastre. V-am iubit dintotdeauna poezia şi
cântecul. Să vă odihniţi în linişte sus în ceruri.
Noi de pe pământ vă vom admira cu dragoste
steaua Dumneavoastră.
Cu mult drag, fam. Medinschi
Scumpe doinar Grigore!
Când mii de file cad din calendar
Ş-aprind steluţele în crâng de brad,
Ca semne de urare,
De-a căzut o stea, e semn că cineva mai
moare.
Dar a căzut o stea!
Şi sunt cuvinte de mirare,
De ce anume maestru moare?
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Nu! A doua naştere o are în ziua de botez!
Mii de stele vor licări în ceruri
A Domnului e îndurarea,
Si ca un suflet de cinste şi onoare
Şi inima de acu n-o să-l mai doară!
Medicul CMT „Râşcani”, Chiriac Raisa,
19.01.2009
Adio! Dumnezeu să te ierte!
Am împărţit cu tine cei mai grei ani din
viaţă, anii războiului şi foametei. Am fost cea
mai mândră că Badea Grigore a devenit cel mai
mare basarabean, cel ce a adus lumină acestui
popor. Ştiu că ai vrut să fii în veşnicie acasă,
lângă mătuşa Dochiţa şi lângă noi, şi vei fi în
orice cuvânt, în orice fir de iarbă... Dumnezeu
să te odihnească. Nu-s cuvinte care ar fi în stare
să arate durerea, jalea şi pustietatea sufletului
meu...
Viorica Guţu, sat Pereriţa
Tu, cu privirea ta blândă şi tristă ai dăruit
oamenilor
atâta
Lumină,
dragoste
şi
înţelepciune!
Adio, prietene!
Cu profundă recunoştinţă şi durere în
suflet,
Elena şi Pavel Onea, medici
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Timpul parcă s-a oprit...
Nu-i apus, nici răsărit
Curge trist de dor cerescu
Lacrima lui Eminescu
Plânge Prutul, codrul plânge
Plâng izvoarele-n suspine
Doina, Vatra-n hohot plâng
„Albinuţa”-n luminiş...
Mi-a murit Poetul drag
Plânge frunza cea de fag...
Te iubim şi te vom iubi oricând!
Doină a sufletelor tuturor românilor!
V. Bumba
Nu există şi nu vor exista niciodată
cuvinte care să poată exprima intensitatea
durerii... Plânge Nistrul meu drag, plânge
măicuţa mea dragă, plânge satul meu drag, Jora
de Sus, care a avut marele noroc acum un an să
te găzduiască, maestre...
Găseşte-l acolo, în ceruri pe tata şi du-i
vestea cea mare, dacă raţiunea nu ne-a putut
uni, durerea pierderii tale ne-a unit.
Nu vom putea vieţui liniştiţi până nu vom
face Unirea la care ai visat.
Bucură-te în Cer, dacă pe Pământ n-ai
prea avut parte de bucurie!
Veronica Boldişor
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Astăzi 19 ianuarie 2009 copleşit de multă
durere mă aflu aici în faţa fratelui mai mare
Vieru. Poetul nostru, al sufletului românesc.
Simpli suntem în faţa lui Dumnezeu, […]. Oare
el nu mai există fizic? Din momentul în care a
trecut la cele veşnice, a devenit nemuritor! Din
prima clipă, el poetul Vieru a devenit o flacără
[…].
Dumnezeu să-l răsplătească după
întreaga bunătate a sufletului său!
Filip Teodorescu
Ambasadorul României
Poetul Grigore Vieru va rămâne veşnic
patronul spiritual al instituţiei preşcolare nr.
100 „Îngeraşul”!
Dumnezeu să-l ierte!
Oltiţa B. 19.01.2009
Asociaţia culturală „Speranţa” din
Torino, Italia.
Cu mare regret din partea moldovenilor
din Italia pentru conaţionalul nostru care este
mândria şi perla literaturii noastre, care a servit
ca model de înţelepciune şi cumsecădenie. Vom
138

păstra cu sfinţenie memoria celui mai deosebit
poet pe care l-am cunoscut.
Elena Putina
Cu cele mai profunde şi curate amintiri
pentru cel mai mare poet al neamului, pentru cel
mai îndurerat fiu al Patriei şi pentru cel mai
adevărat şi apropiat prieten al copiilor şi celor
maturi. Te-ai dus maestre să fii alături de Doina
şi Ion Aldea-Teodorovici, alături de Gh. Ghimpu
şi de acolo să ne îndrumaţi şi să ne judecaţi.
Dumnezeu să vă odihnească!
Eugenia Ursu
Uşoară ţărână, uşoară...peste cel ce şi-a
stropit cu lacrimi grele de suferinţă ţărâna din
fiecare colţ de ţară şi ne-a mângâiat şi ne-a
alinat cu poezii şi cântece de rară frumuseţe.
Domnul să-i facă loc ales printre sfinţi!
Şcoala nr. 83 cu numele poetului
„Grigore Vieru”, V Bulicanu
Regret profund plecarea acestui bărbat al
neamului! S-a rupt un ram al românismului dar
opera sa şi viaţa ne lasă un exemplu de
verticalitate românească!
D. Dubăsaru
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Martirul Grigore Vieru, apostolul
românilor nu mai este!
Mare-i durerea noastră, regretul e fără
margini.
Lidia Sava, Chişinău
Stimate Grigore Vieru, ne pare rău că vaţi stins din viaţă aşa devreme. Îţi mulţumim
pentru moştenirea care ne-ai lăsat-o. Domnul să
te ierte şi să te odihnească în pace!
Elevii claselor primare ai Liceului
Teoretic „M. Sadoveanu”
Mulţumim bardului basarabean, Grigore
Vieru pentru lacrima ştearsă pe obrazul nostru,
pentru durerea pe care a purtat-o în suflet
pentru poporul român şi pentru nopţile
nedormite în grija pentru soarta noastră de azi
şi de mâine. Dumnezeu să-l odihnească în pace
şi să-l aşeze în curţile Raiului în nădejdea
revederii la cea de-a doua venire a lui Hristos
pe pământ.
Dumnezeu să-l ierte!
Colectivul Liceului „M. Sadoveanu”
Cu durere în suflet regret plecarea la cele
veşnice a florii naţiunii româneşti, maestrului
Grigore Vieru. Rog pe Domnul să-i ierte
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păcatele şi să îl aşeze de-a dreapta lui acolo
unde stau sfinţii pentru că El a fost, este şi va fi
mereu pentru noi unul dintre cei mai mari sfinţi!
V. Papuc
La moartea lui G. Vieru
Vestea că a murit Vieru
Şi copiii mici o ştiu
Însă Pământul şi Cerul
Veşnic îl va păstra VIU
Denigratorilor lui G. Vieru
Voi, care ghiara pus-aţi pe poet
I-aţi agăţat coroanele cu spini
N-aţi intuit că a devenit profet
Iar voi, doar nişte mârşavi asasini!
Loghin Alexeev, USMF „NT”
Plânge un neam, plânge o lume
Sărutându-ţi sfinte urme
Plânge codrul şi izvorul
Plâng copiii, plânge codrul
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Plânge raza cea de soare
N-am găsit noi alinare
Rana n-am tămăduit
Ş-om plânge la nesfârşit
Am rămas săraci de-odată
Şi orfani, fără de tată
Însetaţi de poezie
Ce pleacă în veşnicie
Să ne ierţi, nene Grigore
Că se prind astăzi în hore
Flori de pe întreg pământul
Să-ţi acopere mormântul.
Lidia Bubulici, Drochia
Ne-a părăsit iubitul şi scumpul nostru
Grigore Vieru
E ceaţă prin Moldova
Şi dealu-i mai abrupt
Ni-i împetrită slova
Şi ţara ni s-a rupt.
Şi bântuie durerea
Peste meleagul meu
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Iar vorba cea ca mierea
S-a dus spre Dumnezeu
Din dealul cel de vie
Vieru pleacă dus
Precum o ciocârlie
Ne va cânta de sus.
Lidia Bubulici, Drochia
Maiestre Grigore Vieru, Dumnezeu să te
aşeze de-a dreapta lui şi să te miluiască.
Iar, noi liceenii din „BP Haşdeu”, te vom
pomeni şi te vom slăvi prin tot ceea ce vom face
întru propăşirea liceului pe care l-ai susţinut şi
l-ai încurajat!
Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească!
Ai fost ROMÂN şi PUNCTUM !
Dacă ne gândim bine, sesizăm că există o
greşeală în realitate: nu Vieru a murit – noi am
murit.
Alexandru Horaţiu, scriitor
Regrete eterne pentru un MARE ROMÂN...
Daniela S. Bucureşti
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Mărite Luceafăr de Zori, Grigore Vieru
Întreg neamul românesc este
Profund îndurerat de stingerea
Măriei Tale,
De pe bolta românească!
Te vom avea pururea în inimi şi prin
cartea „Odă Muzei”, îmi aduc
modesta
contribuţie la nemurirea numelui Grigore Vieru.
Prof. univ. Gh. Collun
Universul construit de Grigore Vieru este
infinit, în el a încăput durerea şi bucuria
noastră. El a cuprins pe toţi copiii lumii.
Aflându-mă în Franţa la nepoţii mei am auzit-o
pe Cornelia (cl. I) cum învăţa poezia „Ma
langue est belle”
Au délà de mon carreau
Est assis un petit oiseau
Qui pendant ses loisirs
Ecout ma langue avec plaisir.
S’il disait aussi des mots
Quand elle chante a mon carreau
De ma langue elle va prendrais
Julie et pur conne l’ rosée.
Cu mirare am aflat că este poezia lui
Grigore Vieru, tradusă în franceză, cu care
francezii se mândresc.
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Pe ramuri verde tace
O pasăre măiastră.
Ani de zile m-am ocupat cu matematica
Superioară. În universul lui G. Vieru am pătruns
cu aceste versuri:
Clipa este un grăunte
Clipa-i floare dintr-un fân
Două clipe mai rotunde
Sunt privirile la Om
Între grânele de poamă
Se înghesuie o stea
Dar încape tot pustiul
Între clipa ta şi a mea
[…]
Mulţumesc Domnul Vieru!
Te voi purta veşnic în mine!
Din generaţii, în generaţii transmit
mesajul tău, românismul tău!
Mulţumesc,
Prof. Raicev Procopie, 19.01.2009
Regretabilă despărţire... ne-aţi marcat
profund fiinţa. Rămâne amintirea frumoasă că
am fost contemporane cu un Poet de Geniu.
Vă mulţumim pentru întâlnirea de la
liceu!
Larisa Solomon şi Cornelia Munteanu,
profesoare, Liceul Teoretic „D. Alighieri”
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Ceea ce Octavian Goga a fost pentru
Ardeal, Ioan Alexandru pentru Maramureş, a
fost şi Grigore Vieru pentru Moldova – Soră.
Am plecat de acasă de la Buzău, să petrecem
acasă la Chişinău, urmând, precum oarecând
Magii steaua de la răsărit, pe regretatul
GRIGORE VIERU. Nu a plecat departe, este
aproape de noi, este cu noi şi este în noi.
Veşnică să-i fie pomenirea şi eternă amintirea.
Preot Macovei Gabriel
Parohia Broşteni II, jud. Vrancea
ROMÂNIA
„Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste ŢARĂ
Cu LACRIMA LIMBII noastre !”
Cu adevărat această „Lacrimă” a
Părintelui Ceresc este şi va fi pentru veşnicie
poetul Grigore Vieru. Dumnezeu a plâns peste
neamul nostru iar „lacrima” Sa, o lacrimă de
bucurie şi de speranţă pentru poporul nostru,
s-a întrupat în persoana marelui poet român
Grigore Vieru. Pentru limba română cu
adevărat această „lacrimă” a adus speranţă,
transformându-se în căderea sa din „ochiul
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divin” în bucuria celor peste care s-a revărsat.
Acum dragul nostru poet este în cer alături de
iubiţii interpreţi Ion şi Doina, care împreună
cântă lui Dumnezeu cântecele româneşti,
rugându-l să continue în a-şi revărsa
„lacrimile” Sale peste noi.
Vuţă Ionuţ-Cristian
Student la Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Bucureşti
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APOSTOLUL LIMBII ROMÂNE –
GRIGORE VIERU POET NAŢIONAL
CHEMAT ÎN CERURI DE EMINESCU
PRIN VOIA LUI DUMNEZEU
Grigore Vieru a fost, este şi va fi poetul
limbii române, cel care mereu ne-a chemat pe
toţi românii să ne împărtăşim din Cina cea de
Taină a Carpaţilor, care este LIMBA ROMÂNĂ.
A aprins în noi credinţa vie în Dumnezeu
şi dragostea de Patrie. Poezia lui este plină de
iubire şi de înviere; de nădejde şi bucurie sfântă.
Opera lui este Psaltirea neamului românesc pe
care fiecare să o avem alături de Sfânta
Scriptură şi de Ceaslov.
Poeţii nu mor ci ei intră în nemurire.
Poezia lui răsună în ceruri! Dumnezeu l-a
chemat pe Grigore Vieru în ceata poeţilor
creştini şi a celor care iubesc pacea şi frumosul
divin.
Preot prof. dr. Mihail Milea
(Cetăţean de onoare al raionului Soroca)
Din România, oraşul Buzău, unde adesea
Grigore Vieru a poposit la cei dragi
20.01.2009 ora 330
Biserica Sf. Teodora de la Sihla din
Chişinău
148

149

150

151

CUPRINS
Cuvânt înainte .................................................. 5
Viaţa şi activitatea poetului naţional
Grigore Vieru.................................................... 9
Poezia lui Grigore Vieru ................................ 19
Cultul mamei în opera lui Grigore Vieru ........ 29
Aforisme şi cugetări despre mamă
în opera lui Grigore Vieru .............................. 32
Iubirea de patrie –
Crezul poetului Grigore Vieru........................ 41
Aforisme şi cugetări despre
Iubirea de Patrie ............................................. 42
Grigore Vieru - Luceafărul de dincolo de Prut
al Limbii Române .......................................... 53
Aforisme şi cugetări despre Limba Română ... 54
Doi poeţi români faţă în faţă:
Mihai Eminescu şi Grigore Vieru .................. 64
Moartea spre Înviere în poezia lui
Grigore Vieru................................................. 79
Aforisme şi cugetări despre moarte
în opera lui Grigore Vieru .............................. 82
ADDENDA ................................................... 86
Repere bibliografice ....................................... 87
Legământ de Adio .......................................... 96

152

