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Precuvântare
Cartea ,,SACRUL ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU”
este prinosul meu dăruit marelui nostru poet naţional din Basarabia pe altarul recunoştinţei. Numele lui se află scris pentru veşnicie în sinaxarul literaturii române. Grigore Vieru, ,,Luceafărul de
dincolo de Prut al Limbii Române”, este un subiect inepuizabil
în cultura românească şi universală. Acest poet basarabean cu
inimă de român a creat, prin opera lui literară, o stare de credinţă
vie în duhul Evangheliei lui Hristos, o psalmodiere a Limbii
Române, o odă închinată spiritualităţii româneşti. Sacrul în poezia
lui Grigore Vieru este o permanenţă vie, pe care o întâlnim în
toate etapele creaţiei sale literare. Toată opera sa poetică îşi are
izvorul în Logosul întrupat în istorie ,,la plinirea vremii”
(Galateni 4,4), prin naşterea Sa din Sfânta Fecioara Maria. Prin tot
ce a scris şi a vorbit, Grigore Vieru s-a dovedit a fi un sacerdot al
cuvântului pe care l-a sacralizat. Opera lui literară îşi are izvorul
în dragostea de natură şi de Dumnezeu pe care mama lui divină
i-a insuflat-o de mic copil. Credinţa sfântă i-a fost icoana vieţii
sale, cu care a plecat în panteonul veşniciei, unde au acces doar
poeţii sacerdoţi.
Poetul s-a rugat mereu bunului Dumnezeu ca să-şi
menţină 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).
Această carte am scris-o ca pe un ,,abecedar” de iniţiere

în universul poeziei lui Grigore Vieru. Ea este atât o provocare,
cât şi o încercare de a scoate în evidenţă puterea credinţei care
l-a marcat toată viaţa.
Fără această mare încredere în Cuvântul care zideşte nu
poţi deveni sacerdot literar. Pentru poetul Grigore Vieru, Universul în care trăim este sacru prin creaţie. Natura proslăvită de
el moare şi reînvie aidoma lui Iisus Hristos prin care s-a creat
Cosmosul. Unitatea interioară a poeziei lui Grigore Vieru se
menţine datorită substratului religios care predomină în opera
lui literară. Acest început făcut de mine pentru „analizarea
sacrului” în poezia lui Grigore Vieru nădăjduiesc că va fi continuat şi aprofundat pe viitor de către experţi în critica literară.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi cei care studiază cu pioşenie opera literară a lui Grigore Vieru, care, de doi ani, a zburat cu
sufletul la ceruri, unde poeţii psalmodiază cu îngerii trisaghionul
liturgic: ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este
cerul şi pământul de slava Lui” (Isaia 6,3).
Mare este Dumnezeu!
8 februarie 2011,
data depunerii jurământului meu
de credinţă faţă de Republica Moldova,
care face parte din fiinţa mea.
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Pe catapeteasma culturii româneşti, la loc de mare cinste se află chipul luminos al poetului Grigore Vieru – sacerdotul LIMBII ROMÂNE.
Pentru cei care şi-au propus să scrie şi să vorbească
despre poetul moldovean, Grigore Vieru este un subiect
inepuizabil în cultura românească şi universală. Mai presus
de a fi fost un om de o vastă cultură, plin de credinţă şi
dragoste faţă de cei din jurul lui, Grigore Vieru a fost o persoană religioasă, cu frică de Dumnezeu. Acest poet
basarabean cu inimă de român a creat, prin opera sa literară,
o stare harică de sacralitate în duhul Evangheliei lui Hristos,
o psalmodiere a Limbii Române, o odă închinată poporului
basarabean crucificat de-a lungul vremii.
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,
când în calendarul bisericesc se face pomenirea sfinţilor:
Avraam, Filimon şi Nicolae din Corint, se năştea, în satul
Pererita, copilul Grigore Vieru, ca un dar binecuvântat în
sânul familiei sale. Zămislirea cât şi naşterea unui copil
într-o familie este o mare sărbătoare sacră, după cum găsim
menţionate în calendarul religios multe evenimente de acest
fel: 23 septembrie, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul;
24 iunie, naşterea Sfântului Ioan Botezătorul etc. Atunci
când ne naştem se face pomenirea unuia sau a mai multor
sfinţi în calendar, care devin din acel moment ocrotitori
spirituali pentru toţi cei care se nasc în ziua aceea. La opt
zile de la naşterea unui copil, se face de către preot o slujbă
specială în casa părintească pentru pomenirea numelui ales
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de către părinţi sau naşii de botez.
După ce preotul face sfinţirea casei prin stropirea cu
aghiasmă, rosteşte la căpătâiul copilului următoarea rugăciune, cu voce tare: ,,Doamne, Dumnezeul nostru, Ţie ne
rugăm şi pe Tine Te chemăm, să se însemneze lumina feţei
Tale peste pruncul acesta (aici îi spune numele) şi să se
însemneze Crucea Unuia – Născut Fiului Tău în inima şi
cugetul lui, ca să fugă de deşertăciunea lumii şi de toată
vicleana uneltire a vrăjmaşului şi să urmeze poruncile
Tale. Şi dă, Doamne, ca numele Tău cel Sfânt să rămână
nelepădat de dânsul, când se va uni, la vremea cuvenită,
cu Biserica Ta cea sfântă, desăvârşindu-se prin Sfântul
Botez; ca, după poruncile Tale vieţuind şi păzind pecetea
nestricată, să dobândească fericirea celor aleşi în împărăţia Ta. Cu harul şi cu iubirea de oameni ale Unuia –
Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, cu
Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.
Numele pe care l-au dat micului copil a fost Grigore,
care înseamnă: ,,Luminătorul”. Pe data de 25 ianuarie şi pe
30 ianuarie, în Biserică se face pomenirea Sfântului Grigore,
Cuvântătorul de Dumnezeu, unul dintre cei mai de seamă
teologi şi oameni de cultură din Asia, din secolul IV. De la
acest mare ierarh bisericesc ne-au rămas multe poeme religioase. Sfântul al cărui nume îl purtăm are o influenţă pozitivă
asupra noastră. Grigore Vieru a devenit şi el un om de cultură,
poet mărturisitor şi apărător al credinţei şi un mare cuvântător
al Limbii Române.
Botezul s-a făcut în mare taină, în bisericuţa satului,
de către un preot bătrân ce părea a fi un chip de sacerdot
coborât din ceruri, înveşmântat în straie cereşti. Prin botez,
9
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noi primim cetăţenia cerească, harul Duhului Sfânt. Fără
botez nu putem intra în împărăţia cerurilor, după cum ne
spune chiar Mântuitorul Hristos în convorbirea avută cu
Nicodim, membru al Sinedriului (parlament) evreiesc de la
Ierusalim: ,,De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh
Sfânt, nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan
3,5). Prin botez noi ne îmbrăcăm în Hristos, după cum
afirmă Sfântul Apostol Pavel: ,,câţi în Hristos v-aţi botezat,
în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni 3,27). Tot în acea zi
sfântă şi unică din viaţa lui, pruncul Grigore a primit prima
Împărtăşanie, care înseamnă cuminecarea cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos (Matei 26, 26-27), “Pâinea lui
Dumnezeu care se coboară din ceruri şi care dă viaţă
lumii” (Ioan 6,33). În acest cadru liturgic a crescut copilul
Grigore, fiind hrănit de mic cu laptele dulce al Limbii
Române.
Deşi limba rusă era obligatorie peste tot, totuşi în
casele multor basarabeni s-a vorbit, tot timpul, în şoaptă,
Limba Română, ca o rugă melodioasă. La căpătâiul micuţului
Grigore sta atârnată pe perete o veche icoană cu chipul blajin
al Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor. Tot la icoană se păstra o crenguţă de busuioc ce umplea camera de bună
mireasmă.
De mic copil, Grigore Vieru a avut toate premizele să
ajungă un desăvârşit sacerdot al Limbii Române pe care a
psalmodiat-o în opera sa literară. Îi plăcea mult natura, pe
care a divinizat-o. Ca să-L descoperi pe Dumnezeu
nu-ţi trebuie tratate ştiinţifice şi filosofice, ci doar să contempli mediul înconjurător; să admiri frumuseţea şi parfumul florilor, să urmăreşti stelele pe bolta cerului şi,
extaziat, nu ai decât să exclami cu uimire: ,,Cât s-au mărit
10
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lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!
Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta./ Marea aceasta este
mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare cărora nu este
număr, vietăţi mici şi mari./ Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea./ Toate către
Tine aşteaptă să le dai hrană la bună vreme./ Dându-le Tu
lor, vor aduna, deschizând Tu mâna, toate se vor umple de
bunătăţi;/ Dar întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura;
lua-vei duhul lor, şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce./ Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi
faţa pământului./ Fie slava Domnului în veac! Veseli-Seva-Domnul de lucrurile Sale.” (Psalmul 103, 25-32).
La naşterea lui Grigore Vieru, Pererita era un sat 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, aproape de râul Prut, devenită un punct
de referinţă, care marchează locul copilăriei lui Grigore Vieru
şi începutul activităţii sale literare.
Grigore Vieru nu şi-a negat niciodată obârşia,
originea lui de ţăran, iubitor al traiului la ţară, atât de plăcut
dacilor noştri de odinioară. Apreciind valoarea traiului la
ţară, marele filosof şi poet Blaga afirma: ,,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. În multe poezii, el evocă copilăria
sa zbuciumată, care l-a maturizat foarte repede.
Ca şcolar, în satul natal, s-a evidenţiat foarte repede,
fiind atras de mirajul textelor literare.
Orice oră de curs era un moment de emoţie spirituală,
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de înălţare sufletească. Anii din şcoala primară rămân adânc
întipăriţi în conştiinţa noastră, mai ales dacă dascălul ştie,
dând dovadă de tact pedagogic, să facă atractiv învăţământul gimnazial. Pentru a se face înţeles elevilor, învăţătorul
trebuie să imprime în clasă o atmosferă sacră.
Pentru că a fost marcat de copilărie, Grigore Vieru a
şi scris 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 copil avea să fie orfan de tată, rămânând în
grija mamei. Pentru acest motiv, a avut un cult sacru pentru
mama sa, care a făcut eforturi deosebite, uriaşe, ca să-l
susţină în acest urcuş în ierarhia culturii universale. De
aceea, în 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, iubirea de Dumnezeu, de Patrie,
natură şi de oameni. În spatele unui om mare, întotdeauna a
stat o mamă puternică, vizionară, jertfelnică. Ştefan, voievodul Mol-dovei, nu devenea „cel Mare” dacă nu era mama
sa care l-a trimis, de multe ori, la luptă împotriva otomanilor,
îmbărbătându-l prin acele cuvinte: ,,du-te la oştire, pentru
ţară mori / Şi-ţi va fi mormântul presărat cu flori”. La fel
s-a întâmplat şi cu mama marelui poet naţional Grigore
Vieru, care l-a îndemnat neîncetat să studieze temeinic.
Mama lui, deşi nu avea multă carte, a înţeles bine că:
,,cine are carte, are parte”. De aceea, l-a dat să urmeze
liceul şi facultatea îndemnându-l, vorba lui Lenin,- nume în
12
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vogă pe atunci în Basarabia ocupată de sovietici - ,,învaţă,
învaţă şi iar învaţă”. În toate formele de învăţământ pe care
le-a parcurs cu bucurie şi sârguinţă s-a remarcat 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. În preajma
lui Grigore Vieru au stat ,,două inimi gemene”, stele ale
muzicii româneşti: Ion Aldea şi Doina Teodorovici, care au
cântat pe versurile poetului.
Grigore Vieru a debutat în ,,literatura scrisă”, pe
când era student la Institutul Pedagogic ,,Ion Creangă” din
Chişinău. Caietele sale folosite la cursuri erau pline de versuri de inspiraţie populară, de o tainică simţire lirică şi muzicalitate, care-i dădeau tânărului de atunci certitudinea vocaţiei
literare. Cu toate că nu-l citise în copilărie pe Eminescu, care
era interzis 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, “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 spiritual-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, numită ,,Muzicuţa”. Cu aceste două
volume de poezii i-a convins pe mulţi oameni de cultură şi
critici literari să-l înscrie ca membru al Uniunilor Scriito13
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rilor 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 sacru faţă de familia sa,
care l-a sprijinit în activitatea sa culturală, de apostol al neamului românesc. Grija faţă de familie l-a determinat să-şi
caute un loc de muncă pentru a-şi câştiga ,,pâinea cea de
toate zilele”.
Uniunea Scriitorilor din Chişinău l-a promovat şi
susţinut pentru talentul său literar. În 1960, a devenit redactor la revista ,,Nistru” a Uniunii Scriitorilor. După aceea, la
scurtă vreme, devine referent pe probleme de cultură la Uniunea Scriitorilor, apoi consultant. Pentru rezultatele sale 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 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. România a fost denumită pe bună dreptate de către călugării din
Sfântul Munte Athos ,,GRĂDINA MAICII DOMNULUI”.
Din cuvântul: ,,România” se poate face propoziţia ,,om în
rai”.
Pământul sfânt al României este presărat cu mii de
sanctuare, mănăstiri, schituri, troiţe ale Bisericii Ortodoxe,
care dau multă sfinţenie ţării noastre.
Vizita poetului Grigore Vieru la mănăstirile din nor14
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dul Moldovei: Putna, Voroneţ, Neamţ, i-a dat o mare încărcătură spirituală şi o mare vibraţie sufletească, stări pe care
le-a evocat în multe poezii.
La Bucureşti, în afară de întâlnirea cu redactorii revistei ,,Secolul XX” (Dan Hăulică, Ştefan Augustin Doinaş,
Ioanichie Olteanu, Goe 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 ca puncte comune înveşmântarea Cuvântului în vers şi proslăvirea iubirii divine.
Poetul Grigore Vieru a revenit 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. Patria natală l-a inspirat şi l-a apropiat de inima
acestui neam românesc, crucificat pe Golgota istoriei.
În poeziile sale, Grigore Vieru a manifestat o vădită
dragoste de ţară, neam, limbă şi credinţă strămoşească. Întâlnirea providenţială a poetului cu soţii Doina şi Ion Aldea
Teodorovici, în anul 1980, a deschis o nouă perspectivă în
ceea 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 prolifica lui activitate literară, primeşte mai
multe premii, distincţii precum: ,,Diploma de onoare Andersen” (1988), ,,Scriitor al poporului din Republica
Moldova” (1992), premiul pentru poezie al Fundaţiei
„Scrisul Românesc” (1997, la Craiova), medalia guvernamentală a României ,,Eminescu – 150 de ani de la
naştere”, titlul de ,,Doctor Honoris Causa” (2005 – în
15
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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 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 anul 2007
primeşte, de asemenea, o importantă 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 moarte o fire modestă, fiind înţelept şi foarte
popular cu toată lumea.
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, la 15 ianuarie 2009, pentru a se întâlni cu duhul lui
Mihai Eminescu, pe care-l prăznuise chiar în acea zi, la
Cahul, în Basarabia. Faţă de Eminescu cât şi de Ion
Creangă avea un cult deosebit. 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 sinceritatea şi cu toată
credinţa că fără Ion Creangă şi Mihai Eminescu n-aş fi
fost poet”.
L-am întâlnit în viaţă pentru ultima dată la Soroca,
cetatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în iunie 2008, cu prilejul jubileului de vârstă al doamnei Ana Bejan,
ex-prefect şi deputat în Parlamentul de la Chişinău şi
16
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,,ambasador al limbii române”. A fost o serată literară în
care s-a proslăvit Limba Română şi învierea neamului românesc din Basarabia.
Slujba de înmormântare a poetului Grigore Vieru din
data de 20 ianuarie 2009, la Chişinău, la care am luat parte,
împreună cu preotul Gabriel Macovei şi studentul în teologie Ionuţ - Cristian Vuţă, m-a marcat pentru totdeauna,
deoarece slujba de prohodire s-a transformat dintr-o dată în
învierea Limbii Române de dincolo de Prut.
Poeţii nu mor, ei doar se mută într-un alt univers
poetic unde, împreună cu îngerii, psalmodiază versuri scrise
şi nescrise.
În noaptea de priveghi am ţinut lângă catafalcul
poetului Grigore Vieru un cuvânt funebru: ,,Hristos a înviat! Prea iubiţilor, cu adevărat este înviere. Cu toţii venim
de la Dumnezeu, pe acest pământ al Lui, doar pentru o
vreme, după care, tot cu voia Lui cea sfântă, plecăm din
nou la El. Aşa s-a întâmplat şi cu Măria Sa Poetul
Grigore Vieru, care a plecat, cu inima crucificată, cerând
iertare Domnului pentru cei care s-au grăbit să-l ucidă
prin acel accident rutier petrecut la întoarcerea sa de la o
mare manifestare românească în cinstea lui Mihai Eminescu – Luceafărul Limbii Române. Poetul Grigore Vieru
a fost, este şi va fi poetul Limbii Române, cel care 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 dintre noi, să o avem alături de Sfânta Scriptură şi de Ceaslov. Poeţii nu mor, ei
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intră în nemurire.
Poezia lui rămâne în ceruri. Dumnezeu l-a chemat
pe Grigore Vieru în cetatea poeţilor creştini şi a celor care
iubesc pacea şi frumosul divin.
Hristos a înviat şi Dumnezeu să-l odihnească în
pace!”
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Biblia, sau Sfânta Scriptură, este Cartea lui Dumnezeu, care se mai numeşte şi Cartea Cărţilor. Ea a fost
scrisă sub inspiraţia Sfântului Duh, după cum ne mărturiseşte
Sfântul Apostol Pavel: ,,Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre
îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate” (2 Timotei
3,16). Toată literatura universală îşi are izvorul de creaţie în
Logosul întrupat în istorie care este Hristos (Ev. Ioan 1,14).
De mic copil, Grigore Vieru, acest sacerdot al Cuvântului, s-a hrănit din Cina cea de Taină care este ,,Limba
Română”. Prima lui carte de citire a fost Ceaslovul, o carte
veche în chirilică unde sunt scrise toate rugăciunile şi slujbele religioase pe care le poate face creştinul în casa lui.
El a trăit în Basarabia, într-o perioadă ateistă, unde
bisericile, în mare parte, au fost distruse, închise, iar
preoţii deportaţi sau chiar omorâţi. Cu toată această interdicţie religioasă, credinţa în Dumnezeu s-a păstrat vie în
multe case, unde se aprindea candela duminica şi se murmurau tainice rugăciuni. Grigore Vieru a avut marea şansă
să se bucure de părinţi credincioşi, cu frică de Dumnezeu,
care ţineau la loc de mare cinste o Biblie cu caractere ruseşti
pe care o răsfoiau la zile mari. De mic a avut această
deschidere şi dragoste pentru cultură care se naşte întotdeauna
din cultul religios.
În Biblie ne vorbeşte Însuşi Dumnezeu. Aici sunt cuvintele Lui de viaţă dătătoare. Să citim din Sfânta Scriptură,
este o poruncă divină pe care ne-a dat-o Mântuitorul Hristos ,,Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine” (Ev.
Ioan 5,39), ne îndeamnă Mântuitorul.
Dragostea lui Grigore Vieru faţă de Cuvântul lui
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Dumnezeu s-a amprentat adânc în toată opera sa, pentru că
el a studiat mult Sfânta Scriptură.
A vorbi şi a scrie despre Sacru în poezia lui
Grigore Vieru înseamnă a porni de la Biblie spre poezia
lui. A înţelege mesajul operei sale înseamnă a face incursiune în viaţa lui personală, în viaţa lui de familie şi, mai ales,
a coborî în altarul inimii lui în care a ars toată viaţa flacăra
credinţei şi dragostea de Sfânta Scriptură. Sacrul a fost o
notă dominantă a poeziei sale. Atunci când rostim sau auzim
cuvântul ,,sacru”, ne gândim, în primul rând, la sfinţenie,
dumnezeire, desăvârşire, puritate cerească, transfigurare,
credinţă, veşnicie etc.
Izvorul sacrului în acest Univers este DUMNEZEU,
despre care Biblia ne spune că este întreit Sfânt, după cum
citim în cartea profetului Isaia: ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot” (Isaia 6,3). Acest trisaghion este cântat în ceruri
de către mulţimea care-L înconjoară pe Dumnezeu. De la
îngeri au învăţat şi oamenii credincioşi să cânte în Biserică:
,,Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi”. Evreii îl numeau pe Dumnezeu
,,Sfântul lui Israel” (Isaia 1,4), care îşi dezvăluie slava şi
puterea prin izbăvirea poporului Său (Isaia 52,10).
Biblia este în sine o carte sfântă, deoarece este
,,glasul lui Dumnezeu”.
Profetul Daniel vorbeşte despre ,,oraşul sfânt”
(Daniel 9,24) şi despre ,,Templul sfânt” (Daniel 8,11).
În Noul Testament se vorbeşte foarte mult despre
Duhul Sfânt ca fiind a treia Persoană a Sfintei Treimi.
Menirea Duhului Sfânt este să ne sfinţească pe noi ca
fiinţe umane, dar şi mediul înconjurător.
Mântuitorul Hristos ne-a lăsat în Biserică cele 7
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Sfinte Taine, lucrări ale Duhului Sfânt care se revarsă peste
noi. Acestea sunt: Botezul, Mirungerea, Împărtăşania,
Spovedania, Maslul, Cununia şi Preoţia. Sfinţirea este lucrarea lui Dumnezeu (1 Corinteni 3,16).
Mântuitorul ne cheamă pe toţi la desăvârşire, care
înseamnă de fapt ,,sfinţenie”, după cum găsim scris în
Predica de pe Munte: ,,fiţi desăvârşiţi, după cum şi Eu sunt
desăvârşit” (Matei 5,48).
Opera literară a lui Grigore Vieru este o mărturie vie
că el stăpânea bine noţiunea de ,,sacru” şi că toată viaţa lui
a fost axată pe dimensiunea sacralizării Limbii Române, pe
care a divinizat-o.
Viaţa lui a fost închinată slujirii Logosului, căruia I
s-a dăruit în totalitate. Are un volum de poezii pe care l-a intitulat foarte sugestiv: ,,Hristos nu are nicio vină”, editat în
anul 1991.
Multe texte biblice le-a versificat, dându-le o formă
melodică ce pătrunde mai uşor în sufletele noastre.
Pentru Grigore Vieru, Biblia a fost cartea lui de căpetenie. Ea l-a inspirat şi i-a dat credibilitate de poet creştin
cu deschidere universală, învăluindu-i cu iubirea sa pe toţi
oamenii, indiferent de ideile religioase sau sociale pe care le
împărtăşeau.
Nu poţi fi o persoană cultă fără să fi studiat Biblia,
deoarece ea este în sine o bibliotecă sfântă, o enciclopedie
plină de tot felul de informaţii, poveţe, îndemnuri, cu multe
sfaturi folositoare pentru suflet, arătându-ne cum să ne
salvăm sufletul ca să dobândim veşnicia cu Dumnezeu.
Biblia nu este doar o carte de cultură, ci mai ales este
o carte de viaţă. Ea ne învaţă cum să trăim pentru a fi plăcuţi
lui Dumnezeu şi a deveni plăcuţi de oamenii cei credincioşi.
22
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Prin iubirea de Biblie, Grigore Vieru a devenit un
poet sacerdot, deci un liturghisitor al Limbii Române.
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Grigore Vieru şi-a adăpat opera sa literară din istoria
religioasă a omenirii. El a iubit religia, pentru că era un poet
religios. Pentru el, religia însemna legătura poetului cu divinitatea. Această relaţie fiinţială între uman şi divin naşte
poezia fiinţială ancorată în veşnicie.
Toate religiile care s-au perindat de-a lungul omenirii
sunt nişte labirinturi care caută Lumina despre care Iisus
Hristos a spus aşa: ,,Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8,12). În
paradis, omul a trăit cel mai adânc şi plenar starea religioasă.
În rai, primii oameni Îl aveau pe Dumnezeu în faţă, le vorbea ,,gură către gură”. Din prima clipă când protopărinţii
neamului omenesc au căzut în păcatul neascultării, sentimentul religios s-a întunecat. Din cauza acestui păcat, Adam
şi Eva au fost izgoniţi din rai. De-a lungul istoriei, oamenii
au căzut din ce în ce mai mult în acest întuneric religios,
pierzându-L pe Dumnezeu ca Existenţă supremă. Tot
Vechiul Testament înseamnă căutarea lui Dumnezeu, alergarea după Mântuitorul promis încă din paradis (Facere
3,15).
Mircea Eliade, un mare istoric al religiilor, a scos în
evidenţă prin toate studiile sale erudite că noţiunea de
,,sacru” a fost mereu prezentă de-a lungul istoriei umane. El
vorbeşte mereu despre ,,homo religiosus”. Ca şi Pettazzoni,
Eliade insistă asupra istoricităţii oricărei creaţii religioase
şi asupra necesităţii ca ştiinţa religiilor să înţeleagă din punct
de vedere istoric orice gândire religioasă. Tot el afirmă că
,,orice fenomen religios este un eveniment al istoriei
umane şi trebuie plasat în cadrul acestei istorii”.
Religia face parte din istoria omenirii; ea ţine de
fiinţa umană. Orice fenomen religios este o hierofanie, adică
un act de manifestare a sacrului. În remarcabila sa analiză
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asupra modalităţilor experienţei religioase, Otto a surprins
trei aspecte ale sacrului: numinosul propiu-zis; sanctum,
ca valoare numinoasă opusă profanului: sacrul ca pe o categorie a priori a spiritului, care-i îngăduie omului să descopere numinosul ce se identifică cu sacrul. Otto a văzut
în sacru un principiu viu, care constituie miezul tuturor religiilor.
Mergând pe urmele lui Söderblom şi ale lui Otto,
Mircea Eliade subliniază natura sacrului: ,,Sacrul se
manifestă întotdeauna ca o putere de un alt ordin decât
forţele naturale”. Cu alte cuvinte, sacrul este cu totul
altceva, care nu are nimic comun cu profanul, adică lumescul din acest Univers. Sacrul este ca şi lumina; cu totul diferită
de întuneric. Lumina nu se împacă cu întunericul, nici sacrul
cu profanul. Mântuitorul Hristos – Fiul lui Dumnezeu s-a
întrupat în istoria umană pentru a transfigura istoria,
omenirea întreagă.
Prin Iisus Hristos, timpul şi spaţiul au primit o dimensiune sacră. Fără coborârea lui Dumnezeu în istoria
omenirii, noi, oamenii, nu aveam acces la sacralitate.
Sanctuarul, adică Biserica, este spaţiul sacru de întâlnire a
omului cu Dumnezeu. În spaţiul liturgic are loc un transfer
de energii divine necreate despre care vorbesc Sfinţii
Maxim Mărturisitorul şi Grigore Palama.
Biserica este locul de sfinţire a omului, dar este în
acelaşi timp şi axis mundi. În marile religii asistăm la
valorizarea sanctuarului atât ca imago mundi, cât şi ca reproducerea pământească a unui arhetip ceresc. Dur – an – ki
– ,,legătura dintre cer şi pământ” este numele sanctuarelor
de pe Nippur şi Larsa.
În Babilon, templul este ,,casa temeliei cerului şi
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pământul”. Bethel în Biblie, (Facere, 28, 18-19) este ,,casa
lui Dumnezeu şi poarta cerurilor”.
A rămâne în spaţiul sacru înseamnă a te retrage de sub
legile lumii profane, înseamnă a accede la o puritate inviolabilă, care a dat naştere, de pildă, la dreptul de azil în
biserici.
În calendarul religios avem anumite zile sacre, când
oamenii sunt chemaţi să se apropie cât mai mult de Dumnezeu. Toate evenimentele din viaţa Mântuitorului Hristos:
naşterea, botezul, crucificarea, învierea etc. sunt consemnate în calendarul bisericesc, arătându-se că în derularea
timpului liturgic există borne sacre ale timpului.
De-a lungul istoriei sacrul s-a manifestat nu doar în
viaţa personală a omului, ci în toate manifestările lui sociale,
culturale şi naţionale.
Omul a sacralizat arta, tehnica, ştiinţa, limbajul.
Religia este plină de simboluri spirituale care sunt codificări
ale sacrului. Fiecare element religios are o explicaţie, un
sens, o valoare spirituală. În timpul slujbelor bisericeşti,
nimic nu este de prisos sau la întâmplare. Toate au o logică,
un mesaj, o semnificaţie clară.
Poetul Grigore Vieru a cunoscut şi a înţeles deplin
toate aceste lucruri, dovadă stând opera lui literară plină de
substraturi religioase şi de aluzii asupra sacrului.
Grigore Vieru s-a străduit toată viaţa ca opera sa
literară să capete dimensiune sacră, fără de care nu se intră
în veşnicie. Cultura umană trebuie înveşnicită pentru a ne
urma în lumea de dincolo.
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Grigore Vieru este un mare poet, dar în acelaşi timp
şi un iubitor al filosofiei. Prin cuvântul ,,filosofie”,
înţelegem, potrivit etimologiei, cuvântul grecesc care semnifică ,,iubirea de înţelepciune”. Un filosof înseamnă un
om înţelept, căruia îi place înţelepciunea. Din punct de
vedere religios, înţelepciunea nu este doar cunoaşterea teoretică a adevărului, ci mai ales trăirea lui. Înţelepciunea
înseamnă discernerea binelui de rău, alegerea, din mai multe
variante, pe cea mai bună şi eficientă. Înţelepciunea este cel
mai mare dar pe care omul îl poate primi de la Dumnezeu.
A face filosofie în afara lui Dumnezeu înseamnă a bate pasul
pe loc şi a vorbi banalităţi.
În afară de multe şi valoroase poezii, Grigore Vieru
ne-a lăsat nenumărate maxime, cugetări profunde,
filosofice. El a citit enorm de mult, a călătorit mult ca un
pelerin autentic şi a cules tot ce a fost mai frumos, asemenea unei albine care strânge nectarul din toate florile
existente. Cărţile de filosofie, ca şi cele religioase, au fost o
mare preferinţă pentru Grigore Vieru. Filosofia te ajută să
înţelegi profunzimea şi dimensiunea sacrului.
Religia te ajută să înţelegi viaţa şi să o pătrunzi în
adâncul ei pentru a înţelege sensul existenţei noastre în acest
Cosmos. Valorificarea vieţii noastre pe cale raţională poartă
numele de metafizică, iar religia îl ajută pe om să treacă dincolo de raţiune.
Poetul, prin credinţă, are această harismă de a
pătrunde dincolo de raţionalitatea acestei lumi fizice. De
multe ori, se spune despre anumiţi poeţi că sunt visători,
adică ei au pătruns prin versuri într-o lume supranaturală,
într-un spaţiu ceresc la care puţini au acces.
Religia îl ajută pe poet la conştientizarea existenţei
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lui în acest Univers şi cum să pătrundă în celălalt plan de
existenţă al veşniciei.
Esenţa religiei stă în trăirea ei la modul cel mai
autentic prin propria experienţă care produce ca rezultat
convingerea religioasă.
Cunoaşterea religioasă nu este totuna cu convingerea
religioasă. Cu cât începi să cunoşti mai mult şi să
experimentezi cunoaşterea în viaţa personală, dobândeşti
convingeri religioase puternice care-ţi schimbă modul de
vieţuire.
Poetul Grigore Vieru a fost în sine o persoană religioasă, care-L trăia pe Dumnezeu ca pe o vie realitate. Pentru el, Dumnezeu nu este un demiurg, o forţă creatoare sau
o energie divină, ci, mai presus de toate, Dumnezeu este o
Persoană, cu care poţi comunica în orice moment al vieţii şi
în orice loc ai fi. Existenţa lui Dumnezeu în opera literară a
lui Grigore Vieru este o realitate vizibilă, palpabilă în cuvinte şi metafore, şi prin fapte creştineşti. Prin poezie, el
vorbeşte cu Dumnezeu asemenea preotului în timpul
oficierii Sfintei Liturghii în Biserică.
Prin raţiunea transfigurată de harul lui Dumnezeu,
omul poate dovedi existenţa lui Dumnezeu, fără de care
viaţa nu poate exista.
Deşi a trăit într-o vreme ateistă, cu mari prigoane religioase la toate nivelurile în societate, Grigore Vieru nu a
încetat o clipă să-L mărturisească pe Dumnezeu în opera sa
literară, asemenea marelui poet român Ioan Alexandru, care
vorbea studenţilor despre Mielul crucificat şi Logosul întrupat în Iisus Hristos, în anii comunismului din România.
În relaţia sa cu Dumnezeu, poetul îşi recunoaşte
micimea, pe de o parte, iar pe de altă parte, dependenţa sa
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faţă de divinitate.
Filosofia afirmă că Dumnezeu este existenţă absolută: ens a se, iar metafizica susţine că individul uman
este ens ab alio, adică există prin altcineva. Doar Dumnezeu
există prin El Însuşi.
Sacralitatea ţine doar de Dumnezeu, potrivit afirmaţiei marelui filosof român Nae Ionescu, care ne-a lăsat
ca moştenire literară un magnific tratat despre ,,Filosofia
Religiei”. El pune mare accent pe spiritualitatea lui Dumnezeu, dar şi a omului.
Conform celor susţinute de Nae Ionescu, ,,atributul
de spiritualitate dat lui Dumnezeu este o proiectare a
spiritualităţii umane asupra divinităţii, adică asupra
fiinţei supreme”.
Prin versurile sale, poetul
Grigore Vieru a reuşit să spiritualizeze Universul lui Dumnezeu, asemenea psalmistului
David: ,,Cânta-voi Domnului
în viaţa mea, cânta-voi Domnului meu cât voi fi./ Plăcute
să-I fie Lui cuvintele mele, iar
eu mă voi veseli de Domnul”
(Ps. 103,34).
Crezul religios al Luceafărului Limbii Române de peste
Prut se observă şi-n următoarele
versuri lăsate nouă ca o mare
mărturisire de credinţă: ,,Cred Doamne, /
În existenţa sufletului. / În urcarea sa la
cer / Cred ”.
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Poetul român Grigore Vieru foloseşte în opera sa
literară un bogat vocabular religios, diversificat şi foarte
nuanţat. Acest lucru dovedeşte că el a fost mereu preocupat
de problemele religioase şi că trăia intens această viaţă
spirituală în adâncul fiinţei sale.
Paradoxal, deşi în tinereţe a fost nevoit să studieze
doar în limba rusă, totuşi el, de mic şi până la bătrâneţe, a
gândit şi a creat o vastă literatură monumentală, numai în
spiritul Limbii Române cu care s-a logodit fiinţial de la
naşterea sa. Cu graiul matern te naşti o dată pentru
totdeauna. Este singurul lucru pe care nu-l poţi alege, el îţi
este dăruit, ca şi viaţa, de către bunul Dumnezeu.
Poeziile lui religioase sunt mărturisirea unei experienţe îndelungate; el îşi alegea cu grijă cuvintele cu încărcătură religioasă şi le-a aşeazat într-o perfectă ordine
literară, dar şi liturgică. Grigore Vieru foloseşte multe expresii biblice, bisericeşti, cuvinte simbolistice cu multă
încărcătură spirituală. Terminologia religioasă pe care o
foloseşte Grigore Vieru este creştină, ţine de Biserica Ortodoxă. Deşi el a fost în sine o fire ecumenică, irenică, un poet
al iubirii divine, al păcii religioase, totuşi şi-a păstrat vocabularul poetic într-o ortodoxie autentică, fără a împrumuta
mesaje religioase din alte confesiuni ostile ortodoxiei.
Biserica, prin slujbele sale liturgice, ne oferă de
fiecare dată adevărate lecţii de religie, de identificare,
cunoaştere şi explicare a termenilor religioşi.
Atunci când vrei să ştii bine matematică, trebuie să
mergi regulat la aceste lecţii de specialitate, fără să lipseşti
de la ele. La fel se întâmplă şi în domeniul învăţământului
religios din Biserică. Cu toţii trebuie să frecventăm mai des
slujbele religioase de la Sfânta Biserică, o şcoală spirituală
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de unde poţi învăţa multe lucruri pentru viaţa aceasta, cât şi
pentru cealaltă. Grigore Vieru a manifestat toată viaţa acest
mod de prezenţă activă şi de ataşament dinamic faţă de
Biserică. Prin Biserică el a devenit şi s-a menţinut un mare
poet al Cuvântului. Opera unui scriitor fără de Dumnezeu
este supusă pieirii în timp, pe când o lucrare divino-umană
intră în veşnicie.
În scrierile lui Grigore Vieru găsim foarte mulţi termeni religioşi care pot fi grupaţi pe teme: Dumnezeu,
antropologie religioasă, cosmologie creştină, viaţă duhovnicească, sărbători sacre, trăire liturgică, obiecte cultice, personalităţi şi locuri sfinte etc.
Cu referire la Dumnezeu, poetul foloseşte multe cuvinte, expresii, metafore: Cel de Sus, Cerul, Cuvântul, Sfântul Duh, Cerul de Sus, Hristos, Christ, Atotziditorul, Mesia,
Părintele, Nenumitul, Iubirea, Mântuitorul, Martirul,
Soarele, Domnul, Sfântul etc.
La capitolul antropologie religioasă foloseşte multe
cuvinte din Biblie: timp, suflet, viaţă, spirit, duh, existenţă
etc. Legat de cosmologia creştină, Grigore Vieru foloseşte
mulţi termeni, sinonime: lume, creaţie, zidire, lucrare
divină etc.
Pentru a vorbi despre viaţa duhovnicească, poetul
foloseşte: iubire, libertate sfântă, sacrificiu, jertfă, credinţă,
dăruire, iertare, fericire, închinare, cucernicie.
Dintre sărbătorile sacre, poetul Grigore Vieru aminteşte
mai mult de Paşte, Crăciun, Duminică, Rusalii etc.
Poetul exprimă trăirea liturgică prin cuvintele:
Liturghie, priveghere, rugă, denie, psaltire etc.
Obiectele cultice sunt redate în poezia lui Grigore
Vieru prin cuvintele: candelă, icoană, altar, biserică, cupolă,
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cruce, cimitir, lumânări, azimă, mir, clopot, templu etc.
Opera literară a lui Grigore Vieru este plină de personalităţi şi locuri religioase: Ierusalim, Voroneţ, Putna,
Căpriana, raiul, Argeşul, Preot, Iisus, Noe, Apostol, Iuda etc.
Maica Domnului este numită: Fecioara, Precista,
Maica Sfântă, Harfa, Steaua etc.
Relaţia dintre om şi Dumnezeu se numeşte religie, iar
poezia lui Grigore Vieru este religie, în timp ce omul lui
Grigore Vieru este o fiinţă religioasă.
Cu cât vom studia mai în profunzime opera literară a
lui Grigore Vieru, vom constata şi mai bine că el a fost prin
excelenţă un poet religios, care toată viaţa a fost legat de
Dumnezeu fără de care nu există religie.
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Întreaga operă literară a lui Grigore Vieru a fost
frământată în aluatul sacralităţii care-i conferă o valoare
inestimabilă. Un poet creştin creează întotdeauna o literatură
creştină. Remarcabil la Grigore Vieru este faptul că, în perioada comunismului din Basarabia, a avut curajul să-L
proslăvească în versuri pe Dumnezeu. Nu i-a fost frică de nimeni şi de nimic. Credinţa religioasă i-a dat putere şi
înţelepciune să aleagă cele mai frumoase şi rezonabile cuvinte, ca să poată transmite prin creaţiile sale literare adevărate mesaje de spiritualitate.
Studiind opera lui Grigore Vieru de la A la Z, am
reuşit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să identific câteva teme
religioase care s-au conturat mai bine: iubirea ca existenţă
divină, invocarea lui Dumnezeu prin rugăciune, îngerii în
slujba poetului, icoana euharistică, Iisus Hristos - Restauratorul Cosmosului transfigurat, lumea de dincolo - o
realitate evidentă, mănăstirile pravoslavnice – oaze de cultură şi sacralitate, cruce şi transfigurare, Dumnezeu şi neamul românesc, de la casa părintească în casa cerească - ca
spaţiu al luminii divine, duminica – ziua de sărbătoare a
poeţilor, Biserica - spaţiu al sacralităţii cosmice, moarte şi
înviere, omul - făptură aleasă.

1. Iubirea, nota fiinţială a unui poet profund
Un poet face totul din iubire pentru iubire. Iubirea
este nota fiinţială a unui poet profund. Grigore Vieru este
poetul iubirii sfinte. Iubirea, spune Platon în „Phaidros”,
deschide aripile sufletului, pentru ca el să se poată întoarce
la Adevăr. Iubirea este singura realitate divină. Dumnezeu
Însuşi este iubire. Acesta este secretul (1 Ioan 4,8,16) la care
se ajunge doar prin Iisus Hristos. Iubirea exprimă Taina lui
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Dumnezeu. Atunci când poetul Îl iubeşte pe Dumnezeu,
această iubire este din Dumnezeu (1 Ioan 4,7).
În viziunea poetului Grigore Vieru, iubirea nu este
plăcerea carnală, pofta sexuală, ci ea este cu totul altceva;
este de natură spirituală pentru că nu ţine de lumea aceasta
pământească.
De la Grigore Vieru ne-a rămas o frumoasă poezie
intitulată: „Iubirea este altceva”:
„Tu ştii că-n fiecare clipă
Iubirea e altceva.
Spre deosebire de ură.
Tu ştii că dacă
Nu vine din urmă şi drumul
Zadarnic ai ajuns.
Şi tu ai ajuns, poete!”
Iubirea este cel mai bun medicament care are puterea
harică de a vindeca orice boală. Aşa ne spune Grigore Vieru
în poezia „Leac divin”:
„Iubire! Tu, cea ocrotită
De dulcele lumii mirt,
Ca miezul unei sfinte azimi
De coaja ei doar ocrotit.
Înconjurată de lumină,
Tu însăţi din lumină vii,
Pre tine doar te am pe lume
Şi nu voi alte veşnicii.
Iubire! Ram de rouă sfântă,
Cânt unic, o, ce mă adaşti!
38

SACRUL ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU

Asupra-ngândurării mele
Tu nu plângi lacrima - o naşti.”
Poetului Grigore Vieru îi este dor de Iubirea cea mare
transfigurată, după cum afirmă în poezia „Un secol grăbit”:
„Aceasta-i iubirea / Cea mare/ Transfigurată în dor”.
În Biblie, Dumnezeu se defineşte ca fiind iubire:
„Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4,8). Acolo unde este iubire
autentică se află chiar Dumnezeu. În inima lui Grigore a
locuit iubirea lui Dumnezeu prin Limba Română.

2. Legătura cu Dumnezeu se face
prin rugăciune
Din poezia lui Grigore Vieru reţinem că legătura cu
Dumnezeu se face prin rugăciune, care înseamnă o sfântă
convorbire între divin şi uman.
Sfântul Ioan Gură de Aur defineşte rugăciunea ca
„vorbire adresată lui Dumnezeu”. Rugăciunea este, după
cuvântul Bibliei, o formă de comunicare care ne ajută să
înţelegem voia lui Dumnezeu, indiferent dacă e făcută în
biserică sau în faţa icoanei, acasă. Mântuitorul ne învaţă despre
smerenia rugăciunii: „Tu însă, când te rogi, intră în cămara
ta...” (Matei 6,6), adică în inima ta.
Poezia lui Grigore Vieru este o neîncetată invocare a lui
Dumnezeu prin rugăciune.
El s-a rugat necontenit lui Dumnezeu pentru biruinţa
Limbii Române şi pentru ca Dumnezeu să ocrotească pământul strămoşesc, Grădina Maicii Domnului.
Darul rugăciunii, schiţat cu atâta delicateţe şi căldură
sufletească în versurile poeziei „Rugăciunea din zori”, l-a
primit de la iubita sa mamă, mult rugătoare pentru fiul ei dorit:
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“În zori, mâinile mamei
Se roagă spre Cer, împrospătate
De cântecul privighetorilor.
Iar jos,
Ţipă de nerăbdare pământul
Obişnuit cu palmele ei.
Da, pleca-vor la toamnă,
Spre ţările calde,
Misterioasele păsări.
Încă şi mai adânc
Mâinile mamei
Se vor ruga
Două crengi desfrunzite, reci...”
Poetul Grigore Vieru se află tot timpul în stare de
rugăciune atât pentru mama lui, cât şi pentru natura înconjurătoare, stare pe care-o exprimă în poezia „Mă rog”:
“Mă rog de tine, ploaie,
Când zbor către planete,
Stropeşte gura mamei
Şi-o apără de sete.
Mă rog de tine, codru,
(Căci anii tăi tot fi-vor)
Cuprinde-i cald fiinţa
Şi-o apără de vifor...”
Într-o altă poezie intitulată „Rugă”, Grigore Vieru se
roagă pentru naşterea unui prunc, care să umple Cosmosul:
„Acestei femei suferinde,/ Îndură-te, Doamne, de ea,/ Bucură-i sânii cu lapte/ Şi adu-i copilul ce-l vrea.”
Prin rugăciune păstrăm legătura cu Dumnezeu şi suntem încredinţaţi că vom primi de la El „toată darea cea
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bună şi tot darul desăvârşit...” (Iacov 1,17), deoarece El
este Părintele nostru cel de Sus.

Biserica ne învaţă că trebuie să ne rugăm cu întreaga
fiinţă:
a) cu luare aminte şi cuviinţă, cu gândul la cele ce rostim,
b) cu smerenie, ceea ce înseamnă să ne recunoaştem
neputinţele şi să ne spovedim înaintea lui Dumnezeu;
c) cu încredere, adică să nu ne îndoim de ajutorul lui Dumnezeu;
d) stăruitor, astfel încât să nu încetăm să ne rugăm, chiar
dacă rugăciunile făcute mai înainte nu au fost îndeplinite
după voia noastră;
e) rugăciunea să o facem în numele Mântuitorului Iisus
Hristos, după cum El însuşi ne-a învăţat (Ioan 16, 23).
Cu lacrimi uscate se roagă poetul Grigore Vieru în
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faţa lui Dumnezeu, ca în poezia „Cineva”: „Cineva/ se
roagă într-un târziu/ în rugăciunile mele uscate/ Cineva
plânge/ în lacrima mea,/ poate chiar Dumnezeu...”
În anul 1999, a apărut volumul de poezii ”Strigat-am
către Tine”, în care Grigore Vieru face o stăruitoare invocare a lui Dumnezeu prin rugăciune. De la el am reţinut
aceste cuvinte de har: „eşti poet atât timp cât te rogi”.
În „Scrisoare din Basarabia”, poetul Grigore Vieru se
roagă cu profundă căinţă înaintea Mântuitorului Iisus Hristos: “Cu pocăinţă nesfârşită/ Mă rog iubitului Iisus/ Să-mi
ierte vorba rătăcită/ Ce despre tine, frate-am spus...”
Ce conştiinţă adâncă are poetul pentru fiecare cuvânt
rostit sau scris în slova cărţii sale!

3. Poetul deţine harisma zborului universal
Poeţii au această harismă a zborului universal. Prin
trăire şi cuvinte sfinte, poeţii zboară asemenea îngerilor.
Tradiţia veche spune că, la zămislirea fiecărui poet, pe bolta
cerului se aprinde o stea luminoasă pe care el o caută în versuri toată viaţa.
Biserica ne spune că, din clipa botezului creştin,
fiecare dintre noi am primit un înger bun, care ne călăuzeşte
pe drumul de folos al existenţei noastre pământeşti.
Îngerii au fost creaţi înainte de a fi lumea văzută. Ei
trăiesc într-o altă lume, a luminii şi a sacrului. Ei stau în
jurul lui Dumnezeu psalmodiind cele mai frumoase imnuri.
Îngerii constituie idealul de perfecţiune şi puritate şi sunt
reprezentaţi în iconografie ca nişte copii sau tineri cu aripi.
Scriitorul bisericesc Dionisie Areopagitul vorbeşte
despre îngeri într-una dintre lucrările sale intitulată „Despre
ierarhia cerească”, arătând că această ierarhie este formată
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din nouă cete îngereşti împărţite în triade: 1) Serafimi,
Heruvimi, Tronuri (Scaune); 2) Domnii, Puteri, Stăpânii; 3)
Începătorii, Arhangheli, Îngeri.
La început, toţi îngerii au fost foarte buni. Ei se aflau
în comuniune totală cu Dumnezeu. Ulterior, o mică parte
dintre ei, abuzând de libertatea lor şi îndemnaţi de căpetenia lor, Lucifer, L-au părăsit pe Dumnezeu, care i-a creat. În
felul acesta şi-au pierdut puritatea şi vrednicia demnităţii
corespunzătoare firii şi menirii lor, devenind îngeri răi,
diavoli sau satana.
Poeziile lui Grigore Vieru abundă în prezenţe îngereşti blânde şi luminoase, care sunt în slujba poeţilor. Ici,
colo, mai descoperim şi că satana îndeamnă pe unii să ucidă
prin grele cuvinte şi otrăvitoare.
Orice cuvânt este asemenea unui cuţit. Cu un cuţit
cureţi alimente, tai pâinea ori realizezi o sculptură. Cu acelaşi cuţit însă poţi omorî un om sau poţi distruge ceva. Depinde cum este folosit. La fel se întâmplă şi cu ale noastre
cuvinte.
Orice poet este chemat să cureţe prin cuvinte murdăria acestei lumi întinate de forţele răului luciferic.
Prin cuvinte, poetul poate picta cele mai frumoase
tablouri ale vieţii umane şi poate reda strălucirea florilor uscate de răutatea oamenilor.
Poeţii poartă pe umerii lor o mare răspundere spirituală pentru soarta acestui Univers. În „Pământ zdrenţuit”,
Grigore Vieru deplânge faptul că pământul este atât de înţelenit şi spintecat de forţele răului, că nu mai este loc de pana
poetului. Cuvintele lui sunt ca nişte săbioare:
„Stau înfipte pe glob
Săbioarele
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Ca-n pieptul pernuţei
Acele.
Ce mai cârpim azi,
Omule?
Cămaşa verde
A verii,
Cămaşa albă
A iernii,
Rupte şi una şi alta?!
Pământul zdrenţuit
De puhoaie,
Spintecat de cutremure?!
Suflet rărit?!
Stau înfipte în glob
Săbioare
Şi aproape că
Nu mai e loc
De pana poetului”.
Poetul Grigore Vieru era conştient de această mare
povară pe care şi-a asumat-o prin statutul său de poet al Cuvântului întrupat în Istorie, la „ plinirea vremii” (Galateni
4,4).
Îngerii poeţilor se hrănesc din dorurile lor transformate în poezii cereşti. „Domnul la noi înnopta” este o
poezie unde poetul face această mărturisire: „Dorul nostrui creştinesc,/ Din el îngeri se hrănesc,/ Dorul nostru-i din
colind,/ Din el stele se aprind/ Florile dalbe, florile sfinte,/
Cu noi e cerescul Părinte”.
După cum vântul bate oriunde şi peste orice, aşa şi
duhurile rele suflă şi asupra poeţilor. Cu ispitele diavolului,
care uneori poate lua chiar şi chipul unui înger luminat, nu
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trebuie făcute niciodată compromisuri. Grigore Vieru a fost
şi el ispitit, dar nu învins. Din moarte el s-a ridicat ca un
înger de lumină peste întunericul duşmanilor de limbă şi
credinţă.
Într-o frumoasă poezie, intitulată „Cu mine diavolul
a vorbit omeneşte”, poetul ne lasă mărturie despre această
ispită:
„Cum să vă spun?
Cu mine diavolul
A vorbit omeneşte.
M-a ispitit
Şi s-a dus mai departe
La treburile sale.
Oare nu glăsuiesc,
Nu glăsuiesc oare
Şi cele sfinte la fel?! (...)
Diavolul ispiteşte,
Dar nu poate sili,
Cere consimţământul
Dar nu poate constrânge”.
Acolo, în ceruri, Grigore Vieru rosteşte în şoapte versuri de care se miră şi îngerii, dar mai ales noi, pământenii,
care auzim încă ecoul lor.
Fiecare rază de lumină ce vine din ceruri este o aripă
de înger care face să îmbobocească crinii câmpului înmiresmat. Cu adevărat, îngerii sunt slujitorii poeţilor ce stau
în jurul Cuvântului „cu credinţă şi cu dragoste”!
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4. Opera literară a lui Grigore Vieru,
“icoană euharistică”
Opera literară a lui Grigore Vieru este în sine o adevărată „icoană euharistică” la care cu pioşenie privim, din ce
în ce mai mult, cu dor.
Fiecare dintre noi purtăm, prin creaţie, „icoana lui
Dumnezeu”, sufletul din noi. Biblia ne spune că omul a fost
creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1,27).
Prin zidire, noi, oamenii, suntem „flori ale soarelui”.
După cum „floarea-soarelui” se orientează mereu după
Soare, la fel şi omul îl caută mereu pe „soarele – Hristos”.
Icoana este o copie, o reflectare a unei realităţi evidente.
Icoana există la orice pas ca o necesitate firească. Firea omenească, limitată de timp şi spaţiu, nu poate avea conştiinţa
directă a celor nevăzute, nici a celor trecute, viitoare, sau
depărtate în spaţiu. Între icoană şi original (prototip) nu
există identitate. Icoana, ca reprezentare perceptibilă a
divinului, este o necesitate care decurge din caracterul concret al sentimentului religios. Acest sentiment cere o
apropiere nemijlocită de divinitate. Ea nu este o simplă
imagine sacră, ci ne dă sentimentul real al prezenţei lui
Dumnezeu şi al sfinţilor. În credinţa poporului ortodox,
icoana este locul unei prezenţe tainice, în chip haric sau
ideal, a lui Hristos, a Sfintei Fecioare Maria sau a celorlalţi
sfinţi pe care icoana îi înfăţişează.
Creştinul ortodox se roagă dinaintea icoanei lui Hristos ca înaintea lui Hristos Însuşi, fără ca totuşi să considere
icoana ca un fetişism sau idol.
Chipul în viaţă al poetului Grigore Vieru era o icoană
vie ce iradia harisma bunătăţii şi a bucuriei când îl priveai
faţă-n faţă.
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Avea o mare evlavie la sfintele icoane când intra
într-o biserică sau mănăstire. În faţa icoanelor înlăcrimate
ale Maicii Domnului, poetul Grigore Vieru şi-a vărsat oful
şi durerea mare pentru Limba Română şi pentru destinul
neamului românesc din Basarabia.
Fiecare floare este o icoană a frumosului divin. Ea nu
trebuie călcată în picioare şi nici tăiată, aşa cum spunea
Grigore Vieru în poezia „De ce tăiaţi trandafirul?”
„Trandafirul
Ca şi capul omului,
Nu se cuvine tăiat.
În general,
De ce să tăiaţi trandafirul?
De ce să nu priviţi
În ochii voştri
Până când ne veţi înţelege?
Tristeţea noastră
Împodobeşte iubirea
Ca icoana
Peretele alb al chiliei”.
Icoana este ca o colindă în care străluceşte pururi
slava cerească: „Ne privim nu într-o oglindă,/ Ne privim
într-o colindă,/ În oglindă este omul,/ În colindă este Domnul./ Pururi lucească/ Slava domnească,/ Pururi în roiuri
să crească!”
Grigore Vieru a iubit atât de mult poporul, încât este
gata să-l pună chiar într-o icoană sfântă, după cum mărturiseşte în poezia „Acasă”: ”O, neamule, tu,/ adunat
grămăjoară,/ ai putea să încapi/ într-o singură icoană.”
Omul se poate împărtăşi prin cuvinte sfinte, prin
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priviri sacre la icoane, dar mai cu folos din „pâinea vieţii”,
care devine prin focul Duhului Sfânt „Trupul şi Sângele
Domnului Hristos” (Matei 26,26-28).
Grigore Vieru a fost un trăitor al credinţei. El a trecut
de la cuvânt la faptă, la viaţa creştinească autentică, care trebuie trăită în Biserică şi prin Biserică. Avea duhovnic, se
spovedea des şi, de multe ori, s-a cuminecat din cele sfinte.
„Icoana lui Iisus” l-a chemat la „Trupul lui Iisus”
care este Euharistia sau Sfânta Împărtăşanie. Prin versurile
sale, în poezia „Poate numai atunci” îi chema pe toţi la
cina Domnului, la ospăţul credinţei, la sfânta împărtăşanie,
chiar şi pe cei plecaţi de lângă noi în lumea de dincolo:
„Toţi adormiţii Patriei
Ieşi-vor din somn.
Iată, va zice Poetul,
Aţi aşteptat pentru copii
Dulceaţa laptelui cald,
Dar a venit sângele
Fraţilor voştri.
Luaţi şi mâncaţi şi beţi
Din pâinea şi vinul
Răstignitelor trupuri.
Şi înviaţi întru
Nepieritoare slavă
A pământului ce vi se cade.”
Cele mai puternice lacrimi sunt cele ce cad din pâinea
cea vie. Cu toţii suntem chemaţi de poetul Grigore Vieru să
ştergem lacrimile lui Iisus vărsate pentru necredinţa şi ura
din noi: „Dacă pâinea ar plânge,/ Atunci toată suflarea,
/Tot omul/ I-ar şterge lacrima.”(„Atâta sânge”).
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Să ne cuminecăm cât mai des din icoana euharistică
a poetului Grigore Vieru!

5. Poezia lui Grigore Vieru, hristologică
Poetul este conştient că îi datorează totul Mântuitorului
Iisus Hristos, pe care L-a slujit prin cuvinte. Evanghelia a fost
cartea de căpătâi din care s-a inspirat ca poet. Era pătruns de
cuvintele lui Iisus, prin care s-a creat Universul: „La început
era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin
El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina
luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.” (Ioan
1, 1-5).
Biserica ne învaţă că Mântuitorul Hristos este a doua
Persoană a Sfintei Treimi „Care din Tatăl S-a născut, mai
înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o
fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi
oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri
şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi
S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după
Scripturi . Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui
împărăţie nu va avea sfârşit”.
Poeziile sale abundă în denumiri hristologice: Mesia,
Mântuitor, Christ, Atotziditorul, Viaţă, Lumină, Hristos, Iisus,
Fiul lui Dumnezeu, Luceafărul, martir, Iubirea, Steaua, Domnul, Sfântul Soare etc. Toate aceste denumiri scot în relief
cunoştinţele sale dogmatice şi biblice pe care le stăpânea bine.
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Să-L iubeşti pe Hristos înseamnă să faci ceva concret
pentru El: dacă eşti pictor, pictează chipul lui Iisus în icoane
vii; dacă eşti poet, zugrăveşte în versuri icoana lui Iisus
Hristos în inimile cititorilor; dacă eşti student, studiază cuvintele Evangheliei lui Iisus; dacă eşti copil, trăieşte
copilăria lui Iisus în Templu; dacă eşti matur, învaţă şi
trăieşte omenia lui Iisus.
Dintr-un buchet de poezii hristologice reţinem „Hristos veni-va pe pământ” (cântec pascal), o poezie ce era atât
de dragă poetului Grigore Vieru:
Ştiu că va pieri stihia,
Şi-ntr-o zi, şi-ntr-o zi
Pe acest pământ Mesia
Va sosi
Ştiu că va pieri stihia,
Şi-ntr-o zi, şi-ntr-o zi
Pe acest pământ Mesia
Va sosi
Coborî-va din lumină,
Luminând, luminând.
Nu se poate să nu vină,
Nu se poate să nu vină
Pe pământ.
Va veni o zi preasfântă,
O vom auzi cum cântă
Vom vedea pe Iisus cum coboară
De sus
Vom vedea pe Mântuitor
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De creştini doritor, doritorZarzări şi fântâni şi
poartă
Văruiţi, văruiţi
La o margine de soartă
Să ieşiţi
Pregătiţi-vă de ospăţ
Cum vă spun, cum vă spun
Sufletul vă fie proaspăt,
Gândul bun.
Va veni o zi preasfântă,
O vom auzi cum cântă
Vom vedea pe Iisus
Pe pământ cum coboară
De sus
Vom vedea pe Mântuitor.
Poetul Grigore Vieru s-a
rugat mereu lui Dumnezeu ca să
ne unească pe noi ca popor, adunat
într-o sfântă icoană, şi a exprimat
acest lucru cu multă măestrie în poezia
„Aşa Hristos să ne adune”: „Fă,
Doamne, nişte mari minuni:/ Din răzleţiri să ne aduni./
Cum curge Prut spre Dunăre –/ Aşa-n Hristos adună-ne!/
Hristos a înviat! Adevărat c-a înviat, / Adevărat c-a înviat,
/Adevărat!”
Numai Hristos poate restaura acest Univers care ne
înconjoară, numai El poate transfigura acest Cosmos ce stă
încă răstignit pe Golgota istoriei. Peste tot în istoria poporului nostru crucificat este vie prezenţa lui Iisus Hristos, Singurul care poate aduna „o grămăjoară” în icoana iubirii
Sale sfinte pentru veşnicie.
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6. Poezia, ecou al veşniciei
De la îngeri au învăţat poeţii să scrie versuri de foc şi
de lumină. Cerul este o mare poezie ce-ncape într-un singur
cuvânt: Iubire. Biserica ne-nvaţă că există două lumi paralele şi diferite. Aici, pe pământ, ducem o viaţă materială,
având trup tras de sufletul din noi fără de care totul este
mort. În viaţa de dincolo, trăim cu firea noastră umană transfigurată. Lumea de aici este temporară, vremelnică, supusă
stricăciunii şi schimbărilor de tot felul, pe când lumea de
dincolo este veşnică, stabilă, sfântă, unde „nu este durere,
nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit”.
Poeţii care pleacă de aici în lumea de dincolo rostesc
versuri şi continuă să scrie poeziile neterminate pe pământ.
Norii albi din ceruri sunt colile nesfârşite pe care poţi
aşterne la infinit cele mai frumoase poezii. Iată de ce poeţii
doresc, şi se bucură când reuşesc să plece, mai repede sau
mai târziu, de pe pământ în lumea cerească. De la naşterea
sa, Grigore Vieru a trăit pe pământul românesc, dar cu inima
şi cu gândul a vieţuit în ceruri. Iubita lui mamă, firavă ca o
iarbă şi frumoasă ca o floare, l-a născut pentru împărăţia
cerurilor. Poezia a fost pentru el „Taina care mă apără”,
veşmântul cu care s-a îmbrăcat în strălucirea fiinţei sale.
Existenţa poetului a fost mereu între cele două lumi, amândouă reale. Grigore Vieru credea în nemurirea sufletului şi
în existenţa lumii de dincolo de mormânt, aşa cum găsim
scris în poezia „Între Orfeu şi Hristos”: „Pentru că a
văzut, ochiul meu a murit./ Lacrima: piatra funerară/ Pe
mormântul ochiului meu./ Va veni alt cer./ În altă lume se
va deschide/ Ochiul meu, dând piatra la o parte.”
Prin moarte, ne spune Grigore Vieru, noi ne întoarcem, de fapt, acasă, ca şi părinţii noştri plecaţi în tărâ52
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mul lumii de dincolo, cum se destăinuia în poezia
„Lumânarea şi trandafirul”.
Între lumea de aici şi existenţa cerească se află o
strânsă comuniune spirituală. Iubirea este singurul transport
gratuit şi garantat care poate merge cu noi în orice loc şi la
orice moment al vieţii pentru a face legătura între cele două
lumi paralele: pământul şi cerul.
În poeziile lui Grigore Vieru găsim atâta iubire faţă de
mama lui, încât o poate aduce, din când în când, pe mama
lui plecată în lumea de dincolo, aşa cum reiese din poezia
„O mamă”:
A venit primăvara
Umbra sufletului tău/
pe setea inimii mele
în chip de ploaie albastră
Coboară
A venit vara,
Umbra sufletului tău
pe tăcerea inimii mele
coboară.
A venit toamna
Umbra sufletului tău
pe tremurul inimii mele
în chip de măr roşu
coboară”.
De fiecare dată, de Paşte, mama poetului cobora pe o
rază din ceruri să privească mormântul înlăcrimat de versurile lui Grigore Vieru: „Suntem veşnic/ În căutarea ade53

SAVA BOGASIU

vărului./ Poate că nici/ Nu mai trebuie să-l căutăm/ După
ce-am coborât-o-n pământ/ Pe mama/ Venim la mormântul ei/ În ziua de Paşti/ În ziua de Paşti/ Par a se iubi între
ele/ Şi mormintele din cimitir/ În ziua de Paşti/
Nemărginirea pare adâncită/ De sufletul mamei/ În ceruri
plutind”. („În ziua de Paşti”)

7. Mănăstirile, oaze de inspiraţie
pentru poet
Întotdeauna mănăstirile au fost cele mai căutate oaze
de linişte şi de inspiraţie pentru poeţi. Viaţa în mănăstire se
desfăşoară după o bună rânduială a Bisericii, care are ca scop
purificarea prin asceză, rugăciune şi priveghere, în lăcaşul de
închinăciune, dar şi în chilie. Vieţuitorii mănăstirilor sunt
călugării şi monahiile, care de bunăvoie şi din iubire totală
faţă de Hristos s-au hotărât pentru toată viaţa să trăiască în
feciorie şi castitate, într-o nuntă cosmică cu Mirele Ceresc.
Primele mănăstiri din lumea creştinismului universal au luat
fiinţă în Egipt, de-a lungul Nilului, în pustiu, unde trăiau
mulţi eremiţi (credincioşi feriţi de lume, care doreau să-şi
ducă viaţa în singurătate, pentru a obţine desăvârşirea sufletească). Primul întemeietor al vieţii monahale cu viaţă de
obşte a fost Antonie cel Mare. De la el s-a răspândit foarte
repede acest mod de viaţă în toate ţările.
Graţie frumuseţilor naturale, a reliefului diversificat,
dar mai ales a numărului mare de mănăstiri, troiţe şi
biserici, Basarabia este în sine o mică Grădină a Maicii
Domnului. Mănăstirile, care mai de care mai frumoase, adăpostesc duhovnici buni, rugători, sfătuitori, plini de înţelepciune, de credinţă vie, motiv pentru care multă lume aleargă
spre acestea.
54

SACRUL ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU

Mănăstirile, prin excelenţă, sunt oaze spirituale, dar şi
centre culturale. Primele cărţi, primele traduceri în limba
română ale multor manuscrise religioase s-au făcut prin osteneala călugărilor. O mare parte dintre obiectele religioase
aflate în muzeele din ţară sunt opera monahilor şi a
călugăriţelor, care le-au lucrat cu multă măestrie şi har divin.
De-a lungul vremii, multe mănăstiri au devenit cetăţi de
apărare a ţării împotriva invaziilor străine. De aceea, ele trebuiesc preţuite şi ajutate să se menţină.
Pelerinajul monahal pe la mănăstiri este de mare actualitate. Acest lucru l-a înţeles foarte bine poetul Grigore
Vieru, care a străbătut, de-a lungul şi de-a latul, toată
Basarabia şi România mamă, pentru a-şi adăpa sufletul la
izvoarele culturale ale mănăstirilor. Ca poet, a proslăvit în
versuri multe mănăstiri, la care a poposit ca pelerin şi rugător în acelaşi timp pentru familia şi neamul lui românesc.
Ca un copil ce-şi pierde mama la mormânt, aşa a
plâns poetul pe ruinele multor mănăstiri distruse de tancurile
sovietice şi de răutatea ateilor. Sub aceste lovituri multe dintre ele au dispărut pentru totdeauna.
Într-una dintre poeziile sale intitulată „Să pictezi o
lacrimă”, poetul punea retoric următoarele întrebări ce-şi
aşteaptă încă răspunsul: „Poţi să pictezi o lacrimă/ Pe care
să curgă la vale / O pâine?/ Poţi să pictezi o dâră de sânge/
Pe care să vină spre noi/ Mănăstirea pierdută?”
Pentru Grigore Vieru, orice mănăstire este casa lui
Dumnezeu, unde îşi pleacă fruntea fără ca noi să-L vedem,
după cum ne spune în poezia „Podul”: „Doamne, Doamne,
tot zic Doamne,/ Dumnezeu pare că doarme/ Cu capul peo mănăstire/ Şi de nimeni n-are ştire”.
La loc de aleasă cinstire, Grigore Vieru pomeneşte cu
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pioşenie în poeziile sale de mănăstirea Căpriana – frumoasă
şi zveltă ca o căprioară-, de Putna – loc de veşnică odihnă
pentru Ştefan cel Mare şi Sfânt -, de Voroneţ – zugrăvită cu
„Culoarea Cerului Sfânt”, de mănăstirea Argeş- icoană a
jertfei neamului românesc. Fără jertfă nu se pot zidi mănăstiri şi nici scrie poezii, spunea Grigore Vieru.

8. Marii poeţi, crucificaţi
Poeţii mari şi buni au fost întotdeauna crucificaţi, ca
apoi să fie ridicaţi prin înviere din mormântul nesimţirii
noastre. Pe poeţi putem să-i omorâm în viaţa aceasta pământească - aşa cum s-a întâmplat şi cu Grigore Vieru -, să-i îngropăm de vii prin nepăsarea şi ura din noi pentru că ei sunt
buni şi rodnici ori, prin îndelungata noastră uitare, să-i
omorâm din nou.
Nu cunosc un alt poet din Basarabia zilelor noastre
care să fie blamat şi calomniat de trădătorii de limbă şi neam
aşa cum a fost marele nostru poet naţional, Grigore VieruLuceafărul Limbii Române de dincolo şi dincoace de Prut.
Cei fără de ţară sfântă şi binecuvântată şi-au dorit să-l vadă
cât mai repede crucificat pe Grigore Vieru.
Moartea poetului s-a transformat într-o uriaşă poezie
naţională, care a închis gura duşmanilor faţă de Limba
Română. Acest poet a simţit din plin cupa amărăciunii,
motiv pentru care, în multe poezii, a scris despre cruce ca
suferinţă, durere, dar, în acelaşi timp, el a văzut-o şi ca pe o
biruinţă împotriva răului, ca înviere şi transfigurare în lumină harică şi sfântă. Fără Cruce nu există Înviere. În Cruce
se cuprinde totul despre Hristos – Fiul lui Dumnezeu. De la
naştere şi până la moartea noastră, totul este o cruce, aşa că,
la înmormântare, omului i se pune o cruce, ca prin ea să în56
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vieze la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos.
În calendarul bisericesc găsim multe sărbători în cinstea Sfintei Cruci: Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie),
Duminica Crucii (a treia din Postul Paştelui), Arătarea Sfintei Cruci împăratului Constantin cel Mare (7 mai),
Aducerea lemnului Sfintei Cruci (1 august). A te închina la
Cruce sau a-ţi face semnul Sfintei Cruci nu este o idolatrie,
cum greşit afirmă sectanţii şi ereticii, ci dimpotrivă este o
mare mărturisire că Iisus Hristos S-a răstignit pe Cruce pentru răscumpărarea noastră, ca El să plătească cu Sângele Său
de pe Cruce păcatele noastre.
Întotdeauna când fac semnul Sfintei Cruci mă gândesc că Iisus Hristos a murit pentru mine, ca să mă mântuiască.
Fiecare dintre noi ne legitimăm cu buletinul sau cu
paşaportul pentru a vedea ce etnie avem. Pentru a ne arăta
credinţa din sufletul nostru, trebuie să ne identificăm prin
semnul Sfintei Cruci.
Îl vedeam adesea pe poetul Grigore Vieru cum îşi
făcea semnul Sfintei Cruci atunci când trecea pe lângă o
biserică, intra într-o mănăstire, sau vedea în apropiere o
troiţă. Niciodată nu i-a fost ruşine să spună cine este: român
şi creştin-ortodox. “Crucea este sensul vieţii mele”, mărturisea poetul.
Din multele lui versuri despre cruce, am reţinut o
poezie care m-a impresionat profund, numită simplu,
„Cruce”:
„Ştiam că tot
Ce în mare se varsă
Cale întoarsă nu are.
Apropiatu-m-am de cântec,
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Fiind Ţara departe şi alt
Sprijin, alt reazăm
Neavând.
Toate în jur
Se întindeau străine,
Iar singurul loc
De-ntâlnire cu el
Era cel de pe cruce.
Da, numai crucea
Ne aparţinea.
Cu mare dispreţ
Împinsu-ne-au cu piciorul
Chiar de pe ea.
Şi-atunci n-am mai putut
Îndura umilinţa,
Am luat sabia-n mână,
Şi, cum am ştiut,
Cum am putut,
Crucea ne-am apărat.”
În poezia lui Grigore Vieru, totul trece de la Cruce la
Transfigurare. De la un capăt la celălalt, totul este transcendere care înseamnă: a trece dincolo, a trece peste hotarele
obstacolelor, peste tot ce depăşeşte realitatea, tot ceea ce după Kant - iese din experienţa simţurilor, depăşeşte principiile cunoaşterii senzoriale, adică dincolo de materie.
Poetul Grigore Vieru s-a străduit ca prin versurile
pline de har să-i facă pe oameni mai buni, mai plini de iubire. El are o poezie nonviolentă şi demonstrează acest lucru
şi în poezia „Glontele internaţionalist”: „Noi nu ucidem!
Noi prin suferinţă/ Eroi, martiri, profeţi şi sfinţi suntem/
Din ea- din suferinţă-şi ia fiinţă/ Vecia-n care credem şi
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cântăm”.
Transfigurarea unui popor se face prin poezia iubirii
divine transpusă în graiul limbii materne cu care ne naştem
şi în care trebuie să înviem. Acesta este crezul poetic
desprins din poezia „Cântare scrisului nostru”:
„Sunt un om al nemâniei,
Lumii astea nestrăin.
Vin din munţii latiniei,
Deci, şi scrisul mi-i latin!
Zis-a Cerul:< Fiecare
Cu-al său port, cu legea sa!>
Scrisul ei şi râma-l are,
Eu de ce nu l-aş avea!
Ah, din sângele fiinţei
Ni l-aţi smuls şi pângărit
Şi pe lemnul suferinţei
Ca pe Christ l-aţi răstignit”

9. Grigore Vieru, poetul Patriei
Ca popor român, am apărut pe harta lumii din lacrima
iubirii lui Dumnezeu, ce s-a revărsat peste Carpaţii noştri
rupţi din rai, iar de acolo s-a întins până la câmpie, uninduse cu apele Nistrului, ale Dunării, cu ale Tisei, trecând peste
Prut, sfinţind toată suflarea românească, până pe Valea Timocului şi ţinuturile maramureşene, apoi vărsându-se în mare.
Dumnezeu are grai şi lacrimă românească, după cum
ne spune poetul Grigore Vieru într-unul dintre cântecele sale
care a răsunat în muzica celor două inimi gemene: Ion Aldea
şi Doina Teodorovici: „Dumnezeu prima oară/ când a
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plâns printre astre,/ El a plâns peste ţară,/ Cu lacrima limbii noastre.”
Poetul Grigore Vieru, asemenea lui Ioan Alexandru,
a fost poetul Patriei pe care a învăluit-o cu Iubire. Iubirea de
Patrie este una dintre arterele principale ale poeziei lui
Grigore Vieru. Etimologic, acest cuvânt „patrie”, vine de
la „pater”, „pytrias”, care au dat naştere la „vater”, ceea ce
la noi înseamnă „vatră”. Pentru români, „Patria” sau
„vatra” înseamnă locuinţa Părintelui Ceresc. Patria este o
realitate complexă în care nu se cuprind numai locul natal,
ci şi ţara unde ne-am născut noi, părinţii, rudele, prietenii,
concetăţenii, (tot poporul) cu care avem continuitate de
neam, de teritoriu, de limbă şi cultură, de tradiţie şi spiritualitate, de care ne leagă acelaşi trecut şi acelaşi ideal
naţional.
Iubirea de neam, iubirea de Patrie te îndeamnă să te
dăruieşti pe tine pe altarul unităţii de neam, să te angajezi în
păstrarea fiinţei spirituale a unui popor.
Dragostea de Ţară a fost crezul poetic al lui Vieru.
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 o Biblie
deschisă, o lecţie vie de istorie, de iubire patriotică, de
dăruire de neam şi ţară şi mai ales de dorul de „Marea
Unire” cu fraţii români de peste Prut.
În volumul „Caut umbra”, poetul se confesează astfel: „Mamă, /Tu eşti patria mea!”. Aşa cum un copil îşi
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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 Dumnezeu, de credinţă, de sat, de copilărie, de
neam şi de ţară.
Părintele profesor Dumitru Stăniloae spunea că am
rezistat ca popor, de-a lungul istoriei noastre zbuciumate şi
însângerate, prin acest salut zilnic, pe care românii şi-l
adresează unii altora: „Doamne ajută!”. Aceasta este cea
mai scurtă rugăciune românească, care ne dă încredere în
Dumnezeu şi care ne arată că tot ajutorul nostru vine numai
de la Dumnezeu şi că fără Dumnezeu nu putem face nimic
bun şi durabil în istorie. Românii se rugau pentru ţară şi
familie ori de câte ori se întâlneau.
Înaintaşii ne-au lăsat şi nouă, celor ce am păşit de
curând în mileniul trei, convingerea că fără „Doamne,
ajută” nu putem face nimic bun şi durabil în istorie, că
unirea sfântă a românilor stă doar în mâinile lui Dumnezeu.
Fără Dumnezeu nu poţi naşte, nu poţi scrie o poezie
bună, nu poţi zidi o Curte de Argeş care să dăinuie în veşnicie. Dumnezeu şi neamul românesc, două realităţi ce se contopesc, se caută una pe alta într-o veşnică dorinţă.
În poezia lui Grigore Vieru întâlnim două scări paralele: una care porneşte de la Patrie la Dumnezeu şi alta care
coboară de la Dumnezeu la Patrie. Aceste scări sunt ochii,
mâinile şi picioarele fiinţei noastre româneşti.
O persoană credincioasă, care trăieşte din plin ortodoxia românească, îşi va iubi mereu Patria ca pe un sanctuar,
deoarece pământul este sfinţit de mulţimea troiţelor şi a
bisericilor şi de sângele vărsat de strămoşii noştri, care,
înainte de lupta pentru apărarea ţării şi a limbii sfinte, se îm61
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părtăşeau cu cele sfinte.
Iată de ce pământul României şi a toată Basarabia
este sfânt. Pământul nostru este sfânt pentru că deasupra
avem „albastrul de Voroneţ”, nişte ochi cristalini ai cerului
prin care Dumnezeu ne priveşte şi ne apără ca pe un neam
sfânt. Pământul nostru este sfânt pentru că Hristos este
prezent şi în brazdele mari de sub care iese grâul auriu din
care se face prescura euharistică, cu care iar ne cuminecăm!
Un mare filosof şi teolog român, Nichifor Crainic, are
o carte numită „Nostalgia Paradisului”. Grigore Vieru face
trimitere 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, Literatura şi arta, nr. 43/2003).
Pentru Grigore Vieru, mama lui a fost neamul,
poporul, care tot timpul a stat lângă Dumnezeu, după cum
reiese din poezia „Autobiografică”:
„Mama mea viaţa-ntreagă,
Stând la masă, ea şi eu,
Se aşeza între mine
Şi preabunul Dumnezeu.
Oh, şi crede-aşa într-Însul,
Că în 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
Sa mă vâr să-l mâzgălesc”.
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„Dumnezeu şi neamul românesc” constituie o temă
de mare actualitate pentru toţi românii de pretutindeni.

10. Casa cerească şi casa pământească
a poeţilor
Orice poet se naşte într-o casă
părintească şi, după aceea, doreşte să
ajungă în casa cerească, spaţiul iubirii
dumnezeieşti. Noi suntem fructul iubirii din familie, zămisliţi din lacrima
dragostei lui Dumnezeu revărsată în
casa părinţilor noştri. Acasă Îl
descoperim pe Dumnezeu pentru
prima dată din vorba părinţilor şi din
glasul florilor aflate în grădina casei.
Acasă, poetul Grigore Vieru s-a îmbrăcat în haina iubirii de
Dumnezeu, de Patrie, de Limbă şi tot acasă a descoperit adevărata istorie însângerată a Basarabiei, după cum scria în
poezia: „Casa părintească”:
„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,
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Te poţi vedea în el
Ca în oglindă.”
Poetul Grigore Vieru a fost strâns legat sufleteşte de
casa mamei, unde el a copilărit ca un orfan, înlăcrimat de
dorul tatălui. A trăit mereu cu nostalgia casei părinteşti, după
cum reiese din poezia „Casa mea”:
„Tu mă iartă, o, mă iartă,
Casa mea de humă, tu,
Despre toate-am scris pe lume,
Numai despre tine nu.
Să-ţi trag radio şi lumină
Ţi-am făgăduit cândva
Şi că fi-vom împreună
Pieptul meu cât va sufla.
Dar prin alte case, iată,
Eu lumina o presor,
Alte case mă ascultă
Când vorbesc la difuzor.
Ţi-am luat-o şi pe mama
Şi-aţi rămas acuma, ia,
Vai, nici tu în rând cu lumea
Şi nici orăşeancă ea.
Las’ că vin eu cu bătrâna
Şi nepotul o să-l iau,
Care pe neprins de veste
Speria-va-ţi bezna: „Hau!“
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Şi vei râde cu băiatul
Ca doi prunci prea mititei
Şi vei plânge cu bătrâna
De dor, ca două femei.
Şi vei tace lung cu mine
Cu văz tulbur şi durut,
Casă văduvă şi tristă
De pe margine de Prut.”

Mai devreme sau mai târziu, cu
toţii plecăm, că vrem sau nu vrem, din casa părintească la casa cerească, în Ierusalimul cel de sus. În viziunea
lui Vieru, există Acolo, Undeva, în Ceruri, o Patrie sfântă,
un Ierusalim sfânt, o Casă cerească, unde vom rămâne
mereu la umbra Limbii Române.
Pentru a nu rămâne în stradă, Grigore Vieru şi-a zidit
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din vreme o frumoasă casă cerească a Limbii Române.

11. Duminica, ziua lui Dumnezeu şi a poeţilor
Ziua lui Dumnezeu este Duminica, şi este ziua pe
care poeţii creştini au adoptat-o ca zi sfântă de reculegere şi
de simţire creştinească.
Într-o veche carte numită „Didahia celor 12 apostoli”, ziua a şaptea este numită „Duminica Domnului”, şi
ne aduce aminte mereu de învierea lui Iisus ( Matei 28,1;
Marcu 16,2; Ioan 20,1; 1 Corinteni 16,2).
În cartea “Apocalipsa” apare clar cuvântul „Duminica”, ca zi de Revelaţie divină sau inspiraţie a Duhului
Sfânt. Orice poet are nevoie de inspiraţie de la Dumnezeu.
Marii poeţi din literatura universală au fost fiinţe inspirate
de Sus. O poezie bună este ca un râu ce izvorăşte şi care
curge cu putere la vale, adăpând atâta lume. Cu cât izvorul
este mai puternic, cu atât şi apa este mai multă. La fel se întâmplă şi cu poeţii care-şi au izvorul în Dumnezeu. A merge
Duminica la Biserică înseamnă, de fapt, a te întâlni cu Dumnezeu „în duh şi adevăr”. Duminica nu poate fi înlocuită cu
nicio altă zi a săptămânii. Toate zilele îşi au rostul lor, lucrarea lor, dar Duminica este „masa Domnului” la care sunt
chemaţi poeţii să prânzească din „Logosul întrupat”. Poetul Grigore Vieru a versificat frumos toate zilele săptămânii
în poezia „Steaua de vineri”:
„Ala-bala, prin aluni,
Unde eşti, copile-luni ? !
Şi tu, copilandre-marţi,
Cu mari ochii tăi miraţi ?!
Şi tu, miercure, ah, floare
Adolescenţă visătoare? !
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Şi tu, joie mohorâtă,
Tinereţea mea pierdută? !
Nu pleca, vinere, încă,
Stea matură şi adâncă!
C-o să vină sâmbătă
Cu rece suflarea sa.
Şi-o să-mi lase geana stinsă
Şi-n duminici gura ninsă”.
Duminica trebuie să facem doar lucrurile plăcute Domnului. Cel mai frumos
lucru pe care şi poeţii, ca sacerdoţi ai Cuvântului Divin, îl pot face pe pământ, este să meargă la
Sfânta Liturghie, o slujbă cerească
săvârşită pe pământ, în biserică. „A merge în pelerinaj la o
sfântă mănăstire în zi de Duminică nu este o ruşine”, zicea
Măria Sa, poetul Grigore Vieru, în poezia: „La mănăstirea
Căpriana”:
„La Mănăstirea Căpriana
Bate un clopot în zi de duminică
La Căpriana rană pe rană,
Rană pe rană în taină se vindecă.
Intră în templu, om al durerii.
Nu-i o ruşine să intri-n biserică.
E o ruşine liniştea serii
A o preface-n cazarmă isterică.
Bate frumos un clopot,
Bate un clopot
Al învierii şi bunei vestiri!
Vine din cer un şopot.
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Vine un şopot
Şi mă ridică din mari pustiiri!
Bate un clopot ca o chemare
La Căpriana un miros de crinişte
Iar la Putna, sfântă şi mare,
Dangăt de aur răspunde în linişte.
Semn că ne vede, semn că ne-aude
Dragostea Putnei în zi de duminică.
Când în lumina viselor ude
Rană pe rană în taină se vindecă”.
Duminica este ziua Domnului, dăruită familiei, careşi face din casă un sanctuar. În această zi cu toţii ne odihnim;
până şi Dumnezeu stă şi priveşte cu drag la jocul copiilor de
care a avut parte şi Grigore Vieru.
Poezia „Joc de familie” este o mărturie clară despre
ceea ce făcea el Duminica, înainte de a pleca la Sfânta
Liturghie cu părinţii:
„Duminica dimineaţă
Copiii noştri amândoi
Se urcă în pat
Între noi…
Ne scot de pe degete
Palidele inele,
Le duc la ochi
Şi se uită la mama şi tata
Prin ele.
O, golul rotund al inelelor
Se umple atunci
De văzul copiilor luminos.
Si-n toată lumea
Nu există joc mai frumos!”
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Pentru Grigore Vieru, Duminica era ziua cea mai
aşteptată în căsuţa părintească, căreia i-a dedicat preafrumoasa poezie ”Duminica”:
„La alba-ne căsuţă
Curată ca un ou
Eu aşteptam să vină
Duminica din nou,
Ca tu măicuţă dragă,
Spinarea să-ţi dezdoi
Şi să mai stai acasă
Cu tine şi cu noi
Să şezi în prag, şi lumea
Să te întrebe lin:
< Mai odihnim oleacă >
< Oleacă, mulţumim >”
Duminica, ca orice sărbătoare, este o mare bucurie
pentru noi toţi, dar mai ales pentru poeţii care pot visa în
linişte. La orice sărbătoare, poetul Grigore Vieru se încărca
sufleteşte pentru o săptămână, ca să poată lupta cu putere
întru apărarea Limbii Române, pe care a sacralizat-o în zi de
Duminică.
Biserica este spaţiul de împlinire a poetului autentic.
Cuvântul Biserică are două înţelesuri: spaţiu liturgic - unde
oamenii dintr-o comunitate se adună pentru a-L adora pe
Dumnezeu – şi comunitatea de credinţă în sine, formată din
slujitori bisericeşti şi credincioşi, care, împreună, formează
„biserica vie”, „Templul lui Hristos pe pământ”. Este
nevoie de amândouă, aşa cum omul are nevoie şi de trup, şi
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de suflet în această viaţă pământească. Biserica Ortodoxă
este „una, sfântă, sobornicească şi apostolică”. Este una,
pentru că Unul este Dumnezeu. Biserica ne cheamă la unitatea credinţei în duhul iubirii lui Hristos.
Biserica este sfântă pentru că şi Întemeietorul ei Sfânt
este, Hristos fiind „capul Bisericii”, peste care s-a revărsat
Duhul Sfânt. Ea este sobornicească deoarece are deschidere
către toată lumea. În Biserică sunt chemate toate popoarele
pentru a se împărtăşi din harul lui Dumnezeu. Se spune că
Biserica Ortodoxă este apostolică deoarece învăţătura ei este
apostolică şi a fost transmisă în lume prin Sfinţii Apostoli,
din momentul înălţării la ceruri a Mântuitorului Hristos.
Pe noi, românii, ne-a încreştinat Sf. Apostol Andrei,
care a devenit Apostolul României. Un poet adevărat are
mare nevoie de Biserică, „mâna întinsă din ceruri a lui
Dumnezeu”. În Biserică te simţi protejat, mângâiat şi hrănit
sufleteşte. Poeţii au mare nevoie de Biserică, dar şi Biserica
îi preţuieşte pe poeţii cu har. Ori de câte ori poetul Grigore
Vieru intra într-o biserică sau mănăstire, se închina evlavios
la sfintele icoane, iar dacă acolo întâlnea un preot, îi săruta
cu bucurie mâna. Aflat în vizită la o biserică din Ardeal,
Grigore Vieru a făcut acelaşi lucru. Preotul, sfios când s-a
întâlnit cu Măria Sa, poetul Grigore Vieru, cunoscut de atâta
lume din ţară şi de peste hotare, a retras mâna. I-a spus lui
Vieru că nu este vrednic ca un mare poet creştin să îi sărute
mâna. Poetul a insistat, că aşa trebuie, pentru că preotul este
mai mare în har decât cel mai bun poet din lume.
Preotul l-a întrebat atunci pe Vieru: maestre al cuvântului cu har, aş vrea să ştiu şi eu cu ce mână scrieţi aceste
frumoase versuri, care pentru mulţi dintre noi au devenit
adevărate rugăciuni de suflet? Grigore Vieru a ridicat puţin
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mâna dreaptă spre icoana Maicii Domnului, moment în care
preotul i-a apucat mâna sfântă a poetului şi i-a sărutat-o cu
mult drag. Acesta a fost poetul Grigore Vieru, omul Bisericii
şi persoana publică, care a luptat pentru libertatea credinţei
religioase în vechiul regim comunist şi, apoi, pentru recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei ca parte fiinţială din
Biserica Ortodoxă Română.
În anul 1992, preoţi ortodocşi şi credincioşi - din care
făceau parte mulţi intelectuali, alături de Grigore Vieru,s-au constituit într-o Adunare eparhială şi au cerut reactivarea vechii Mitropolii Ortodoxe a Basarabiei, desfiinţată
de regimul comunist de la Moscova. Patriarhia Română a
luat cunoştinţă de acest demers legal şi, la data de 19 decembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
condus de Patriarhul Teoctist, de veşnică pomenire, a aprobat actul de unire bisericească. Autorităţile naţionale şi
politice ale Republicii Moldova din acea vreme au refuzat
să recunoască existenţa acestei Mitropolii româneşti, ea
fiind soluţionată abia pe data de 27 martie 2002, prin
hotărârea definitivă a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
În intervalul de timp 1992 - 2002, Grigore Vieru şi alţi intelectuali au ţinut aprinsă flacăra Bisericii româneşti în Basarabia.
Pentru Grigore Vieru, Biserica este poarta cerului,
pridvorul paradisului pe pământ şi loc de cultură a sufletului. Era conştient de marele rol pe care-l are Biserica în viaţa
poporului. El a dorit foarte mult ca Biserica să fie mai activă
în viaţa oamenilor, în actele de cultură şi la orice eveniment
naţional.
Biserica, prin slujbele ei specifice, contribuie la
sacralizarea Cosmosului în care trăim. Opera literară este
un sanctuar, un templu al Limbii române, unde se intră doar
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cu inima curată.

12. Moartea spre înviere în poezia
lui Grigore Vieru
Moartea şi Învierea sunt două dimensiuni paralele
între care s-a desfăşurat opera literară a marelui poet
basarabean Grigore Vieru. Mama a fost aceea care i-a dat
curaj să nu-i fie deloc frică de moarte şi tot ea i-a dat nădejdea învierii din morţi.
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 nicio 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,
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Dar numai din propria-mi viaţă trăiesc.
Nu frică, nu 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
ce moare: „Luneca din cer o stea,/ Stelele, stelele,/ Ca
lacrima pe faţa ta,/ Stelele, stelele.”
Poetul se 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 înghenuncheată
în faţa ta mereu.
Ca nimeni
Să nu-mi joace pe mormânt,
să nu fiu,
ca strămoşii,
pus
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sub ierburi şi pământ
îngroapă-mă-n lumina
ochilor tăi,
femeie de pe urmă,
femeia mea dintâi.”
(Când).
În Patericul Lavrei peşterilor de la Kiev se află următoarea istorire: 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: „Ştiu că va pieri stihia,/Şi-ntr-o zi,
şi-ntr-o zi, /Pe acest pământ Mesia /Va sosi./ Coborî-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 veşniciei, 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 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 ne74
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muririi: „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,
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,
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voi muri./ Fără de lacrimi-/ Le-am plâns pe toate.” (Dacă
moartea are dreptate).
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 pe toţi morţii la a doua Sa venire pe pământ:
”Aprindeţi 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).

13. Omul, “coroana creaţiei divine”
în poezie
Poetul Grigore Vieru a fost mai întâi de toate un om
de omenie, care a creat poezie pentru oamenii şi despre oamenii din acest Univers. Pentru Grigore Vieru, omul este
fiinţa cea mai plăpândă: ,,sunt iarbă, mai simplu nu pot fi”,
zice el. În acelaşi timp, omul este şi cea mai valoroasă
creaţie din acest Cosmos. Sfântul Maxim Mărturisitorul
spune că: ,,omul este un <microcosmos>”, adică o lume în
miniatură. După învăţătura Bibliei omul este ,,coroana
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creaţiei divine” cu care Dumnezeu a încheiat lucrarea de
zidire a lumii văzute şi nevăzute în ziua a şasea. Sfânta
Scriptură insistă asupra modului cum l-a creat pe om, ca să
sublinieze şi mai mult dragostea şi grija pe care Dumnezeu
a manifestat-o faţă de om: ,,să facem om după chipul şi
asemănarea Noastră... şi a făcut Dumnezeu pe om după
chipul Său... a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 26-27).
La baza creaţiei literare a lui Grigore Vieru a stat
antropologia biblică, căreia i-a dat dimensiune teologică.
Ateismul din perioada studenţiei lui venea cu teoria marxistă,
că omul s-ar trage din maimuţă şi că lumea a apărut din
hazard, dintr-o materie veşnică, care în schimb nu are Creator.
De tânăr a înţeles că Dumnezeu stă la originea Cosmosului şi
că omul este fiinţa cea mai dragă Sfintei Treimi. Relaţia dintre om şi lume este bine evidenţiată în opera literară a lui
Grigore Vieru. Omul este chemat de poet să aducă iubire şi
lumină ştiinţei divine în jurul lui: ,,Îmi vine să strig la fel ca
poetul/ Stingeţi luminile/ să se vadă lumina!” /
Cel mai important mesaj din opera literară a lui
Grigore Vieru este că să fii om, este lucru mare. El s-a străduit
să se menţină om cu credinţă şi verticalitate toată viaţa până la
moarte. Într-una dintre poeziile sale afirmă: ,,a venit vremea/
Patriei mele/ Sunt om./ Om sunt /.”
Un mare critic al literaturii române contemporane,
Mihai Cimpoi, academician bine apreciat şi peste hotare,
spunea că: ,,omul lui Vieru este omul adamic de la începutul
lumii, care cade în istorie sau omul hristic ,,răstignit” de o
istorie vitregă”. În poezia lui Grigore Vieru, omul fără Dumnezeu dispare, îi rugineşte chiar şi numele: ,,mai repede ca
lacătul/ Rugineşte pe cruce/ Numele omului“ (Dacă
moartea are dreptate).
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Pentru a nu dispare numele omului, este nevoie de
Dumnezeu, Care ne oferă veşnicia numelui nostru.
Prin poezie, Grigore Vieru îi cheamă pe oameni la bucurie, să trăiască în orice clipă bucuria vieţii. Acesta este de
fapt şi mesajul ortodoxiei. Eşti creştin ortodox în măsura în
care te bucuri de existenţa lui Dumnezeu, te bucuri de Învierea lui Hristos, învierea noastră. Omul este chemat, invitat de poet să se bucure din plin de toate:
,,Încă izvorăsc izvoare,
Drag chemându-ne pe nume,
Bucuraţi-vă de viaţă,
Bucuraţi-vă de lume!
Încă rupe, ca de aur,
Struguri mâna cea robace.
Bucuraţi-vă de viaţă,
Bucuraţi-vă de pace!
În cântări de mierlă
Codru-şi leagănă lin creasta,
Bucuraţi-vă de viaţă,
Bucuraţi-vă de aceasta!
Încă nu sorbim, ah, Doamne,
Aer cumpărat în rate.
Bucuraţi-vă de viaţă
Bucuraţi-vă de toate!”
(Bucuraţi-vă).
Omul este zidit pentru viaţă, ca să trăiască viaţa în
toată dimensiunea ei pozitivă. El este chemat să cânte şi să
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încânte pe cei din jurul lui. Grigore Vieru spune că omul a
fost creat de Dumnezeu din dorinţă sfântă, ca omului toată
viaţa să-i fie dor de toate dorurile din lume.
,,M-am amestecat cu viaţa
Ca noaptea cu dimineaţa
M-am amestecat cu dorul
Ca sângele cu izvorul
M-am amestecat cu cântul
Ca mormântul cu pământul
M-am amestecat cu dorul
Ca sângele cu izvorul
M-am amestecat cu tine
Ca ce-aşteaptă cu ce vine”.
(Cu viaţa, cu dorul)
Ca şi-n poezia sublimă: ,,O, omule” scrisă de Sfântul
Ioan Iacob Hozevitul, întâlnim şi la Măria Sa poetul
Grigore Vieru această mare responsabilitate morală a omului faţă de acest Univers pe care Dumnezeu i l-a dat cu
iconomie ca să-l protejeze cu iubire şi grijă sfântă.
Viaţa omenească pe această planetă, Terra, va exista în
funcţie de noi, oamenii. Păcatele noastre distrug viaţa. Poetul ne cheamă la pocăinţă, la sfinţenie. Sunt vremuri grele,
apocaliptice şi totuşi, cu credinţă în Dumnezeu, le vom răzbate. Trebuie să ne adaptăm vremurilor în care trăim.
Într-una dintre poezii, Grigore Vieru spune aşa: ,,Vremuri alte vin să nască/ Omul unui nou destin/ (Cântare
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scrisului meu).
Dumnezeu este chemat de poetul Grigore Vieru ca să
se scoale din ceruri, pentru a birui, la sfârşitul lumii, răul
din om: ,,Scoală-te, Doamne,/ să nu biruie răul”
(Privighetoarea de pe cruce).
Pentru Grigore Vieru, omul cel mai bun şi sfânt din
acest Univers poetic este Mama, după cum el mărturiseşte
în poezia „Limba Română”: „Mi-aş iubi ţara / La fel de
mult / Chiar dacă / Singurul om bun din ea / Ar fi numai
mama.“.
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Poezia este o artă a ,,frumosului divin”, de care vorbeşte foarte mult Dostoievski în scrierile sale.
Arta este partea văzută a unui lucru. Ea ţine de estetic, de exprimare, de formă. Un artist bun caută să scoată
în evidenţă tot ce este frumos în orice lucru, stare, fenomen,
zidire etc. La fel face şi un poet, el caută să aleagă cele mai
frumoase cuvinte, ca apoi să le dea o formă cât mai estetică
în exprimare şi atractivă la citire şi la auz. Aristotel, un mare
filosof din antichitate, spunea că: ,,poetul e un imitator
asemenea unui pictor sau oricărui alt artist, care dă formă
imaginilor”.
Un poet religios este prin excelenţă un imago Dei,
deoarece prin căutarea sacrului, adică a lui Dumnezeu, poetul se străduieşte să-l imite. Pentru acest motiv, poezia religioasă este în sine un urcuş, o scară a omului spre Dumnezeu,
dar şi de la Dumnezeu către om. În poezia religioasă apare
mereu o stare de dinamism, de căutare şi de aflare reciprocă;
este o stare de tensiuni dar şi de regăsire. Poetul îl caută mereu
pe Dumnezeu, izvorul poeziei.
Prin poezie, cititorul se transpune în locul poetului,
trăind aceleaşi stări de căutare, dar şi de întâlnire cu divinitatea.
În poezie, cel dintâi cititor este însuşi poetul, care reciteşte şi remodelează orice text poetic. O sculptură, cu cât
este mai şlefuită, cu atât devine mai atractivă, mai valoroasă;
La fel se întâmplă şi cu poezia. Orice text literar are
multiple efecte: pe de o parte faţă de poet, iar, pe de altă
parte, faţă de cititori. Pentru a înţelege mesajul unei poezii,
atât cititorul, cât şi poetul trebuie să se afle pe aceeaşi
frecvenţă spirituală. Mai multe lecturi ale unui text, şi apoi
ale mai multor opere, crează aşa numitul ,,orizont de
aşteptare” prin care cititorul poate să desfăşoare lectura şi
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să facă chiar el interpretarea textului literar.
În „Anatomia criticii”, N. Frye afirma că literatura
este în sine o poezie, iar anatomia criticii literare este o adevărată gramatică a arhetipurilor literare, deoarece arhetipul
uneşte un poem de un altul. G. Genette, în cartea sa despre
,,Introducere în arhitext”, demonstrează că literatura este
arta limbajului, iar arhitectul este obiectul poeticii, deoarece
fiecare text literar intră în relaţie cu alte texte prin tipurile de
limbaj. În Biblie găsim tot felul de tipuri de limbaj. Părintele profesor John Breck, analizând limbajul biblic, vorbeşte
despre patru sensuri ale acestuia: literar (sau istoric), alegoric (simbolic), tropologic (sau moral) şi anagogic (sau
eshatologic) .
Pentru hermeneutica literară, prezintă interes doar
primele două sensuri, deoarece sensul istoric nu poate fi
despărţit de cel simbolic şi nici invers nu este posibil, chiar
dacă sensul alegoric în poezia religioasă pare mai important, pentru că el ascunde, în interiorul lui, taina întâlnirii
omului cu Dumnezeu. Acest lucru se observă şi în poezia
religioasă a lui Grigore Vieru. Întreaga lui operă literară stă
sub semnul structurilor chiastice, a simbolurilor cu efect de
spirală, denumite helis retoric. (Ele au rolul de a aduce
înăuntru, cât şi în afară; temă poziţionată în centrul compoziţiei poetice).
Grigore Vieru ajunge să creeze, prin sensurile sale, o
structură de adâncime, de taină, de pătrundere interioară
în sufletul poeziei sale.
Termenul de chiasm provine din limba greacă (a
însemna cu linie dublă). Literea grecească „chi” era scrisă
la fel ca litera romană X. De aceea, uneori, chiasmul era
văzut ca o cruce, pentru că un adevărat chiasm generează
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afirmaţii aflate în echilibru, în paralelism direct, invers sau
antitetic, construite în jurul unei idei centrale. Unicitatea
chiasmului, care-l distinge de alte forme de paralelism, constă în focalizarea unei teme pivot, în jurul căreia se dezvoltă celelalte enunţuri ale entităţii literare respective. Spre
exemplu, la Grigore Vieru, în poezia „Dumnezeu şi Patria”, ideea centrală este „Dumnezeu şi neamul românesc”, ca o axă în jurul căreia se învârt toate cuvintele din
poezie: „Mă-ntorc în Dumnezeu/ Cu aceste cuvinte/
În Patrie mă-ntorc / Dumnezeu şi Patria/ Sunt una/ Puţin
este pământul lumii,/ Părinte/ Dar şi mai puţin/ Pământul
cel îngrădit/ Cu sârmă ghimpată.”
Paralelismul ideilor, al imaginilor, al contrastelor
este foarte des întâlnit în poeziile lui Grigore Vieru. Prin
jocul cuvintelor alese, se evidenţiază unul pe altul, după
cum se poate observa şi în următoarele versuri: „Tu ştii căn fiecare clipă/ Iubirea e altceva/ Spre deosebire de ură/
Tu ştii că dacă/ Nu vine din urmă şi drumul/ Degeaba ai
ajuns/ Şi tu ai ajuns, poete!”
În poeziile sale religioase, Grigore Vieru accentuează
învăţătura religioasă. Pentru a se face mai bine înţeles în
acest urcuş tainic, al căutării lui Dumnezeu prin versuri, poetul Grigore Vieru apelează la sinonime, crează metafore adevărate comori literare.
Poezia religioasă a lui Grigore Vieru este caracterizată şi printr-o vădită simbolistică. Cuvintele „simbol” au o
puternică încărcătură şi multiple sensuri. Vieru a trăit şi a
scris versuri într-o perioadă atee, într-o perioadă în care cenzura ideologică era foarte puternică în Basarabia. Şi cu toate
acestea, poetul, prin talentul său literar a reuşit să scape de
„asasinii literaturii religioase” şi să scoată la iveală o ade84
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vărată mărturisire de credinţă religioasă, care este şi până
astăzi „Catehismul Basarabiei”.
Opera literară a lui Grigore Vieru este foarte importantă prin conţinut, mesaj, formă, prezentare. Poezia lui este
frumoasă, sfântă,
naturală şi de suflet pentru
fiecare
gen de
cititori.
O persoană
care nu L-a cunoscut îndeaproape pe Dumnezeu şi
încă nu a avut o experienţă
religioasă personală, va
ajunge cu adevărat să creadă
în Dumnezeu, Existenţa
Supremă în acest Univers,
după ce va citi cu răbdare
şi cu dragoste toată opera
lui literară, construită în
jurul a trei mari realităţi
evidente: Dumnezeu şi
Patria în spaţiul Limbii
Române sacralizată.
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Interviu realizat de Alexandru Bantoş
Care este crezul dumneavoastră politic?
– Am un singur crez politic: reunirea cu Ţara-mamă. După
asta să mă lase Dumnezeu să mă ocup numai şi numai de
credinţa în El.
Vă e frică de moarte?
– Moartea ne priveşte din fiecare floare de la începutul
vieţii noastre – de ce ne-am teme de ea? Nu mi-i frică de
moarte, ,,mi-i somn” de ea.
Scrierea versurilor e unica meserie a Dumneavoastră?
– În afară de a curăţa cartofi, poezia e singurul lucru pe care
pot să-l fac. Nu cred că aş fi arătat mai bine, rămas la coarnele plugului. Ştiu că lumea de ani nu prea citeşte poezie.
Şiu că lumea nu prea crede în Mântuitorul, dar asta nu mă
împiedică să merg în biserică şi să mă închin Puterii Divine.
Continui să mâzgălesc hârtia. Mort este poetul care nu crede
în Mântuire prin cântec.
Ce cărţi preferaţi?
– Prefer cărţile care sunt frumoase la orice pagină le-ai deschide: Biblia, Proverbele româneşti, Folclorul poetic românesc, Eminescu, Blaga, Bacovia, Goga, Arghezi, cărţile
generaţiei Stănescu. La ele revin mereu. Eu nu citesc trei
cărţi noi pe săptămână, eu recitesc trei poeţi care mi-s dragi
şi mi-e de ajuns.
Cum aţi dori să arate următorul mileniu?
– Fără de războaie. Iar dacă nu se poate fără de ele, atunci
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să le conducă voia lui Dumnezeu, dar nu voia lui Jirinovski.
(Din revista ,,Limba Română”, 1995, nr. 1. p. 7-21
Editura Casa Limbii Române, Chişinău, 2008)
În 1994 se pare că aţi văzut pentru prima dată, la
Vatra Dornei, cum arată munţii noştri iarna. Care este
metafora produsă la priveliştea montană?
– Dacă munţii noştri s-ar găsi în altă ţară, m-aş muta cu
traiul în ţara aceea. Aş putea să mă strămut de oriunde,
numai din două locuri nu: din Munţii Carpaţi şi din Limba
Română.
Dacă vine într-adevăr sfârşitul lumii, de ce oare s-a
căznit Dumnezeu să clădească aceste două minuni?!
– Sentimentul de religiozitate şi basarabenii, credinţa şi
neamul, Basarabia şi conştiinţa naţională – sunt câteva teme
ce ar trebui să suscite mai mult interes din partea scriitorilor
şi a intelectualilor. Or, după 1944, ni s-a luat nu numai
pâinea de la gură, nu numai dreptul de a utiliza limba
română, ci am fost privaţi şi de posibilitatea de a crede în
Dumnezeu. Bisericile, în special după 1961, au fost închise
aproape în toate localităţile, excepţie făcând, în nordul Republicii Moldova, de exemplu, unele locaşuri din satele
locuite de ucraineni.
După 1989, e adevărat, bisericile prefăcute de sovietici
în depozite, ospicii, case de cultură şi-au recăpătat vechea
menire. Dar reanimarea vieţii bisericilor s-a făcut în mod
pervers, urmărindu-se divizarea lor, aşa încât apartenenţa
unor clerici la Patriarhia rusă denotă că am rămas în continuare prizonierii unei vechi mentalităţi.
De ce, vorbind deschis despre o armată de ocupaţie,
nu recunoaştem vasalitatea Mitropoliei Moldovei faţă de
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biserica rusă?
– Întrebările dumitale s-ar putea să fie mai frumoase şi mai
profunde decât răspunsurile mele. Mă bucur că sunt menajat, mă bucur că nu mă ispiteşti şi nu mă zădări. În fond,
prin întrebarea pe care mi-ai pus-o, tot dumneata ai răspuns.
Ai dreptate: Armata a 14-a şi biserica rusă sunt două
oşti uriaşe care s-au unit în lupta împotriva unui pământ atât
de mic care se cheamă Basarabia. Ruşii cred mai mult în armată decât în Dumnezeu şi tocmai de aceea vor pierde, în
cele din urmă, lupta.
Interviu realizat de Ana Bantaş
(Din revista ,,Limba Română”, 2005, nr. 1-3, p. 17-25,
Editura Casa Limbii Române, Chişinău, 2008)
De ce faceţi o distincţie între românii ,,de aici şi cei
,,de acolo”?
– Da, o fac pentru că ea se impune: vouă, românilor din ţară,
nu vi s-a răpit limba şi credinţa. Bisericile v-au rămas în picioare, la fel mănăstirile, şcolile. La noi în Basarabia au fost
rase de pe faţa pământului sau transformate, jignitor, în spitale de boli venerice şi închisori. Limba ne-a fost pocită pentru că satana rusă ştia că tocmai această limbă a ţinut vie,
de-a lungul veacurilor, fiinţa românească.
Interviu realizat de Călin Ciobotari
Din revista ,,Dacia literară”, nr. 83/martie 2009)
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HRISTOS VENI-VA PE PĂMÂNT
(cântec pastoral)
Preafericitului
Părinte Daniel
Ştiu că va pieri stihia,
Şi într-o zi, şi într-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.
Va veni o zi preasfântă,
O vom auzi cum cântă,
Vom vedea pe Iisus
Pre pământ cum coboară
De sus
Vom vedea pe Mântuitor
De creştini doritor, doritor.
Zarzări şi fântâni şi poartă
Văruiţi, văruiţi,
La o margine de soartă
Să ieşiţi.
Pregătiţi-vă de ospăţ
Cum vă spun, cum vă spun
Sufletul vă fie proaspăt,
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Gândul-bun.
Va veni o zi preasfântă,
O vom auzi cum cântă,
Vom vedea pe Iisus
Pre pământ cum coboară
De sus,
Vom vedea pe Mântuitor
De creştini doritor, doritor.
Va străpunge raza morţii
Zid de nori, zid de nori,
Ruşina-se-vor arginţii,
Ruşina-se-vor arginţii
Trădători
Plânge-va de bucurie
Precista, Precista.
Lângă Ţara mea cea vie,
Lângă Ţara mea cea vie
Crist va sta.
Va veni o zi preasfântă,
O vom auzi cum cântă,
Vom vedea pe Iisus
Pre pământ cum coboară
De sus,
Vom vedea pe Mântuitor
De creştini doritor, doritor.
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DESCRIEREA LACRIMEI
Preafericitului
Părinte Teoctist
Eu ştiu de la cei sfinţi
Că Dumnezeu
Ne urăşte cum suntem
Şi ne iubeşte
Cum ar dori să fim.
Doamne, cum
Trebuie să vieţuiesc
În lacrima ochiului meu
Ca să birui fiara?!
Şi cât de multă
Ar trebui să fie
Jertfa sângelui nostru
Ca să nu mai ne zbatem
Atât de singuri,
Atât de la marginea lumii?!
Auzi, rogu-te încă o dată,
Auzi încă o dată ce spun
Slujitorii tăi pre pământ:
“Doamne, nu pedepsi România
Pentru păcatele fiilor ei”.

TOAMNA ERA
Înalt Preasfinţitului
Nestor Vornicescu
Toamna era.
În cimitirul cu meri şi pruni
Se înălţau tânguitoare discursuri
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Pentru cel
De pe marginea gropii.
Cădeau mere îngălbenite
Pe copacul sicriului,
Pe mâinile mortului,
Pe lutul neînsufleţit.
Un copil mic
Din carnea fructelor muşcă
Neînţelegând de ce lumea
Plânge.
De Vorniceni deodată
Mi-am amintit Acolo, demult, în văile
Pline cu mierea vechimii
Plămânii îmi întăream
Potricaiti
De săgeţile foametei.
Cum de-am scăpat?!
Iată, părinte, acum
Aud, apropiat, pocnetul
Perelor
Lovindu-se de gheaţa
Mâinilor mele.
Dar nu moartea mea
Mă înspăimântă Aud somnul cel mare
Al omenirii
Cum se apropie.
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MELCII
Înalt Preasfinţului
Antonie Plămădeală
Melcii sunt copii, sunt pui,
Iar tu, frate, ce le spui?!
Îi trimiţi la Dunăre
Să bea apă tulbure,
Nu-i trimiţi la Sâmbete
Să bea apă limpede,
Nu-i trimiţi spre Lancrăme
Cu apă de lacrime.
Şi îi minţi, şi-i păcăleşti
Că au coarne boureşti…
Frate, tare mă scârbeşti!

OMUL
Înalt Preasfinţitului
Calinic
Un ochi, ca orătania,
Scormonind în pământ
Şi altul, ca ciocârlia,
Zburând pururi spre Cer.
Aşa de două mii de ani.
Nu mai ştie Atotziditorul unde
Să ne-aşeze mai bine
Plutind ca somnambulii
Pe marginea Sfintei Scripturi.
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POARTE
Înalt Preasfinţitului
Bartolomeu Anania
Mi-e udă cămaşa
De sânge
Ca iarba de rouă.
Da! Au dărâmat poarta
Curţii noastre.
Şi-au smuls din ea
Cuiele. Din Măiastra.
Rudele apropiate de sânge,
Copii ai sângelui meu,
Deveniseră cuiele
Care palmele mi-au
Străpuns.
Devenisem eu însumi
Poarta. Însângerată
Şi în picioare.
Da!
Ridica-mă-voi într-o zi
Sus, la Cer, încă împreună
Cu picioarele mele Semn
Că am trăit printre oameni
Pe-acest pământ chinui.
Ci mai rămâi, nu pleca.
Mai ”rămâi, dragă zi”- tu,
Dragule cui aurit,
Tu-veşnica mea legătură
Între mine
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Şi Cerul de Sus!
Rămâi, tu,
Dragă - dragă zi:
Cuiule aurit.
Preasfinţitului
Casian Gălăţeanu
Îmi întind braţele
Spre tine, Doamne,
Şi mă ating
De faţa Patriei mele.
Doamne care mă-nveţi
Numai lucruri frumoase
Şi zici: ”Nu mânia
Dobitocul din om
Că va trebui să te lupţi
Cu doi deodată”.

CALEA SÂNGELUI
În memoria părintelui
N. Steinhardt
Chinuitor este
Aşternutul pe cruce.
Dar pururi umbla îmbrăcat
În slava Domnului
Cel care
În somnul răstignirii
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S-a scufundat.
Străin credeam că sunt
În lumea aceasta,
Doamne Iisuse,
Atunci când
Din braţele mamei
Pe pământ coborai.
Dar ai intrat Tu
În noaptea durerilor mele,
Iluminându-mă.
Inima lumii întregi
Bate, iată, la mine în piept,
Iar sângele Tău,
Rănitul Tău sânge,
Pe cruce curgând,
Arată calea sângelui meu
Spre Tine,
Spre oameni,
Spre lume.

CRUCEA
Preacucernicului Părinte
Constantin Galeriu
Părinte,
Eu nu ştiu dacă viaţa
M-a îndrăgit.
Şi nu ştiu dacă moartea
Mă urăşte.
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Dar caldă Asta o ştiu Va trebui să fie crucea
Pe care ochii voi închide.
Caldă, Părinte, de sângele meu.
Binecuvintează-mă.

LACRIMILE NOASTRE
Monahiei Benedicta
(acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga)
Murise omul de zăpadă.
Şi răsărise omul de lacrimi.
Veniseră încă o dată jecmănitorii.
Şi-i puseră foc. În pocnete
Asurzitoare săreau în sus
Lacrimile noastre
Ca nişte cartuşe
Aruncate în jar de copii.
Veniseră oamenii de fier
Învingători în războiul nedrept
Şi n-am mai cântat.
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DIN IMPERIUL ACELEI GRĂDINI
Preacucernicului Părinte
Constantin Alecse
Curată şi îngrijită
Ca faţa Scripturii - aşa era
Grădina măicuţei.
În tainica lucoare matinală
Părea că Sfântul Duh pogoară
Pe straturi de mărar şi pătrunjel,
Pe floarea fumurie de cartof.
Acolo şi-atunci, cum strigă - am auzit
Grădina aceea
Născându-mă pe un pământ
Pe care-l păstrase Dumnezeu
Pentru El.
Din busuioc şi din vâzdoage,
Din suflarea lor caldă,
Mi-e sufletul desprins.
De-acolo,
Din imperiul acelei grădini
Puterea îmi vine.
În mijlocul hăţişului zilei
Alţi creştini mi se alătură.
Cu ascuţite seceri de gheaţă,
În cel mai cumplit năduf planetar
Spicele marii nădejdi tăiem.
Şi mergem mai departe.
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POATE NUMAI ATUNCI
Preacuviosului Părinte
Ioanichie Bălan
Te iubesc.
Actor nu sunt.
Nu pot să joc
Rolul sângelui fals, al
Apei colorate în roşu.
Să ştii că mâine
Va curge
Sânge adevărat pe jos.
Sânge cald.
Iar sângele acela
Voi fi chiar eu sau tu, şiroind
Pe sub uşă în casele lor
Dormindu-şi somnul de moarte.
Poate că numai atunci
Toţi adormiţii Patriei
Ieşi-vor din somn.
Iată, va zice Poetul,
Aţi aşteptat pentru copii
Dulceaţa laptelui cald,
Dar a venit sângele
Fraţilor voştri.
Luaţi şi mâncaţi şi beţi
Din pâinea şi vinul
Răstignitelor trupuri.
Şi înviaţi întru
Neprieritoarea slavă
A pământului ce vi se cade.
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M-AM NĂSCUT ÎNTR-O COLINDĂ
Preacucernicului Părinte
Gheorghe Vasilescu
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 zăpadă de cândva.
Ăst pământ se cheamă Crist,
Între stele cel mai trist,
Ăst pământ se cheamă prag,
Între stele cel mai drag.
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.
Nu s-au târguit nicicând
Flori-cu albine pre pământ
Şi nici timpul-cu Iisus
Se iubesc şi e de-ajuns.
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.
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Cântă-n Putna marii clerici
De se-aude în Americi,
Clopot bate-n Căpriana
I se-aude-n Roma rana.
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.

AŞA HRISTOS SĂ NE ADUNE
Preacucernicului Părinte
Valer Ulican
Aprindeţi lumânări la porţi,
Hristos a înviat din morţi.
În aer şi pe munţi şi mări
Să ardă sfintele lumânări.
Fă, Doamne, nişte mari minuni:
Din răzleţiri să ne aduni.
Cum curge Prut spre Dunăre,
Aşa-n Hristos adună-ne.
Hristos a înviat!
Adevărat c-a înviat,
Adevărat c-a înviat,
Adevărat!
Să preamărim la început
Măicuţa care L-a născut.
Slăvit să fie Dumnezeu
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Că L-a înălţat în Cerul Său.
Fă, Doamne, nişte mari minuni:
Din răzleţiri să ne aduni.
Cum curge Prut spre Dunăre,
Aşa-n Hristos adună-ne.
Fă, Doamne, nişte mari minuni:
Din răzleţiri să ne aduni.
Cum curge Prut spre Dunăre,
Aşa-n Hristos adună-ne.
Hristos a înviat!
Adevărat c-a înviat,
Adevărat c-a înviat,
Adevărat!
Şi noi de veacuri, în pământ,
Ne ducem crucea pe pământ
Dar pe-ale crucii chinuri sus
Urcatu-s-a numai Iisus.

CĂTRE CER COLINDA SUIE
Preacucernicului Părinte
Aurel Sas
A venit la noi Crăciunul,
Cânte omul, tacă tunul,
A venit nădăjduirea
Tacă-n lume învrăjbirea.
Pururi lucească
Slava domnească
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Pururi în inimi să crească!
Când Crăciunul se arată,
Bucuroasa-i lumea toată
De-i ninsoare ori de nu e
Către Cer colinda suie.
Pururi lucească
Slava domnească
Pururi în inimi să crească!
Ne privim nu în oglindă,
Ne privim într-o colindă,
În oglindă este omul,
În colindă este Domnul.
Pururi lucească
Slava domnească
Pururi în inimi să crească!
Colindăm fereastra mare,
Peste prag primim banane,
Colindăm fereastra mică,
Gazda-n casa ei ne strigă.
Pururi lucească
Slava domnească
Pururi în inimi să crească!
Păsări, flori, izvoare, omul
Pururi laude-L pe Domnul.
Mare e - n-a spus că-I mare,
L-a durut - n-a spus că-L doare.
Pururi lucească
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Slava domnească
Pururi în inimi să crească!

SE-AUD PAŞII LUI HRISTOS
Preacucernicului Părinte
Petre Gherghel
Gândul îndreptat în sus,
Lerui-ler,
Este drumul lui Iisus,
Lerui-ler,
Lacrima ce curge-n jos
Lerui-ler
Este vorba lui Hristos,
Lerui-ler.
Câte căi şi cărărui,
Lerui-ler,
Toate-s ale Domnului,
Lerui-ler.
Oare ce se întâmplă,
Lerui-ler
Domnul de nu se-ntrupă,
Lerui-ler?!
Atunci nu s-ar fi născut,
Lerui-ler,
Eminescu cel durut,
Lerui-ler
Şi nici Iancu, nici Ştefan,
Lerui-ler.
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Şi nici neamul Brâncovean,
Lerui-ler,
Pe pământ Hristos când sta,
Lerui-ler,
Două leagăne avea,
Lerui-ler,
Unul era Precista,
Lerui-ler,
Altul era Crucea Sa,
Lerui-ler,
Primul leagăn mai e cald,
Lerui-ler,
Cald mai e şi celălalt,
Lerui-ler,
Se-aud paşii lui Hristos,
Lerui-ler,
Către omul cel frumos,
Lerui-ler
Se-aud milostivii paşi,
Lerui-ler
Către oameni nevoiaşi,
Lerui-ler
Se-aud paşi, nu mi-a părut,
Lerui-ler
Care vin spre-al nostru Prut,
Lerui-ler.
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FLOARE DE LUMINĂ
Poetului şi preacucernicului
Părinte Theodor Damian
El îmi este dragostea
Din copilăria mea,
Floare de lumină,
De lumină lină
Din a cerului grădină.
Refren:
Numai Hristos,
Numai Hristos
În faţa Domnului ne-a scos!
Numai Iisus,
Numai Iisus
Tot adevărul că ne-a spus!
Pe la noi s-au pomenit
Vremuri de îngheţ cumplit,
Crucea sărutasem
Şi o dezgheţasem
Şi în piept o ridicasem!
Scrie-n lemnul draniţei
Ca în locul graniţei
Străluci-va mâine
Crucea Sa de pâine
Ne lătrată nici de-un câine.
Fericit e, fericit
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Cel de lume răstignit,
Că, fără de vină,
A-nviat creştină.
Floarea noastră de lumină.

DOMNUL LA NOI ÎNNOPTA
Preacucernicului Părinte
Ioan Ciuntu
Am venit să-l colindăm,
Pe Hristos să-L lăudăm,
Întru El să-l preamărim,
El la faţă-I luminat,
Că şi noi am înviat,
La inimă-I fericit,
Că din moarte ne-am trezit.
Florile dalbe, flori sfinte,
Cu noi e cerescul Părinte!
Tot pământul n-a apus,
Că pe el a fost Iisus,
Tot pământul s-a păstrat,
Ca Hristos l-a sărutat.
Pământul îi scris frumos
Cu urmele lui Hristos,
Tot pământul este scris
Cu al său cucernic vis.
Florile dalbe, flori sfinte,
Cu noi e cerescul Părinte
109

SAVA BOGASIU

Domnul pe la toţi trecea,
Pe la noi el înnopta,
Că-i plăcea cum noi vorbim,
Cum dormim, cum îl primim,
Îi plăcea s-audă-n somn
Cum cad merele din pom,
Iar în sfinte dimineţi
Cum petrecem un drumeţ.
Florile dalbe, flori sfinte,
Cu noi e cerescul Părinte.
Colindatu-v-am cu drag
Întru buna veste-n prag,
Colindatu-v-am cu alean
Şi cu dor basarabean.
Dorul nostru-i creştinesc,
Din el îngeri se hrănesc,
Dorul nostru-i din colind,
Din el stele se aprind.
Florile dalbe, flori sfinte,
Cu noi e cerescul Părinte.
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Prin litanii înţelegem acele slujbe bisericeşti
stăruitoare prin care se imploră milostivirea lui Dumnezeu.
În primele veacuri, litaniile erau rugăciunile obşteşti făcute
de mulţimea credincioşilor, în frunte cu clerul, sub formă
de procesiune solemnă, afară din biserică sau chiar afară din
sat sau oraş. Slujba de prohodire a poetului Grigore Vieru a
fost o adevărată litanie la care au participat aproape un
milion de persoane, încât piaţa centrală din Chişinău a devenit neîncăpătoare. M-am aflat şi eu în acel mare sobor de
preoţi din Basarabia şi din România.
De la privegherea de noapte lângă sicriul poetului şi
până a doua zi, după slujba de înmormântare, ochii mei au
fost înlăcrimaţi de durerile prin care a trecut Grigore Vieru
în viaţa aceasta pământească, în momentul accidentului rutier. Cea mai mare durere a lui a fost batjocorirea şi umilinţa
adusă Limbii Române. Dumnezeu Însuşi a plâns în lacrima
Limbii Române.
Moartea poetului Vieru, plânsă de multă lume, s-a
transformat dintr-odată în învierea Limbii Române. Atunci
mi-am adus aminte de o cugetare a lui Grigore 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 anticamera nunţii
cosmice şi dangăt de Înviere.
La înmormântare, pe lângă multe necrologuri ţinute
cu ochii înlăcrimaţi, s-a citit şi mesajul pastoral al Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din România,
intitulat foarte sugestiv: ,,La moartea unui fiu duhovnicesc”:
,,Vestea trecerii la cele veşnice a poetului Grigore Vieru,
simbol al apărării identităţii sufletului românesc prin cul112
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tură şi credinţă în faţa încercărilor vremurilor, a
îndurerat inimile românilor de pretutindeni.
Luptător neînfricat pentru libertatea şi drepturile
românilor, susţinător al conştiinţei de neam şi al valorilor
creştine universale, omul de cultură Grigore Vieru rămâne
permanent în memoria vie a Ortodoxiei româneşti, al cărei
fiu duhovnicesc s-a considerat dintotdeauna. Într-o lume
multiculturală ameninţată de pericolul dezbinărilor, patriotul Grigore Vieru şi-a dedicat întreaga viaţă idealului
păstrării unităţii româneşti prin credinţă, limbă şi cultură,
dar şi cooperării între popoare şi culturi diferite. În aceste
momente grele pentru familie şi pentru toţi cei care l-au
cunoscut şi preţuit, adresăm tuturor un cuvânt părintesc
de mângâiere sufletească şi îi încredinţăm de întreaga
noastră compasiune, rugând pe Milostivul Dumnezeu să
odihnească sufletul poetului Grigore Vieru întru Împărăţia Sa împreună cu drepţii, iar pe cei îndureraţi să îi
întărească întru nădejdea Învierii celei de obşte şi a iubirii
milostive a Domnului nostru Hristos Cel Răstignit şi înviat. Cu părinteşti binecuvântări şi condoleanţe pentru familia îndoliată”.
După moarte, sufletul omului mai rămâne 40 de zile
pe pământ. În acest interval de timp, ca-ntr-un film se
derulează toată viaţa pământească a celui decedat, de la
naştere şi până-n clipa morţii. Este mare nevoie de slujbe prin
care se imploră mila lui Dumnezeu şi ajutorul sfinţilor ca să
le uşureze sufletul şi să aibă trecere bună în lumea de dincolo.
Raiul sau iadul depinde de sentinţa judecăţii lui Dumnezeu la sfârşitul celor 40 de zile. Grigore Vieru a fost
pomenit în toate locurile prin care a călătorit ca apostol al
Limbii Române.
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La 40 de zile, la Buzău, a avut loc un impresionant
parastas la catedrala municipală Sfântul Sava, urmat, apoi, de
un simpozion literar în memoria lui, la care au participat mulţi
intelectuali şi creştini buzoieni dar şi de la Dolhasca, împreună cu pr. prof. Saftiuc Gheorghe, la care s-a adăugat şi o
delegaţie din Soroca condusă de Doamna Ana Bejan.
Moderatorul acestui simpozion a fost domnul avocat
Sălcuţan Mihai, basarabean la origine.
Din clipa morţii şi până astăzi, Grigore Vieru este
plâns de multă lume. În cinstea memoriei lui încă vii s-au
scris multe rugi poetice, s-au ridicat cântări duioase şi s-au
aşternut multe rânduri pe bolta cerului, ce au devenit suluri
de carte sfântă.
CIPRIAN VOLOC mărturisea aşa: ,,când am aflat
de moartea lui Grigore Vieru, am ţipat, dar nu în lumea
asta, ci în cea de dincolo, căutându-l; iar Grigore Vieru
s-a aşezat, ca pentru ultima oară, la judecată, acolo unde
se simţea el cel mai aproape de Dumnezeu – în lumina
dintâi a cuvântului, pe care, credea el, numai poezia o mai
poate rezidi în noi”.
Cu prilejul morţii poetului el a scris o frumoasă
poezie intitulată ,,Rugă poetului”:
De-ar fi, acum, Prutul sătul
Nu ar mai frânge-n două,
Versul ce ne minte
Cum că-i nemuritor
Poetul
Poetul nu e poezia sa
Ci glasul ce îţi plânge-n carne
Şi ochii-n literă-ntrupaţi
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Timpul trecându-l
În lipsa lui
Ar trebui să fim cu toţi poeţi
Vărsând în ale sale-nsemne har
Cu teamă
Locuindu-l
Poetul nu-i nemuritor
Ci poate dorul nostru de lumină
Orbercăind
Cu slovele-i în loc de ochi
Spre propriul suflet
Lăsaţi străbunii
Să îi sape groapa
Noi Prutului
Să ne rugăm să-i fie
Din strajă
Bun slobozitor, spre
aştri
Să spunem
Ce-ar fi spus şi el:
Ce n-o să am
Voi veţi avea
Ce n-o să aveţi
Eu o să am –
Păstrăm legătura!
(19 ianuarie 2009)
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La moartea poetului, a lăsat frumoase cuvinte şi
ARCADIE SUCEVEANU, actualul preşedinte al Uniunii
Scriitorilor de la Chişinău, care afirma aşa:
,,De acum încolo, Grigore Vieru nu va mai scrie
cărţi, ci cărţile îl vor scrie pe el. În poemele sale vom
culege mereu <crinii latinici>, în metaforele lui găsim
mereu vopsele pentru oul de Paşti al neamului nostru crucificat, pâine înrourată pentru ultima Cină. Poeme calde,
materne, limpezi, nesofisticate – Poezie cu ochii albaştri... E
bine să le aibă asupra sa sufletul, atunci când trece prin
vămile pământeşti”.
La înmormântarea poetului Grigore Vieru a fost şi inimosul bucovinean, din Cernăuţi, VASILE TĂRÂŢEANU,
care ne-a lăsat o frumoasă ,,LITANIE” de suflet:
,,Plângi suflete, plângi. Cu lacrimi de gheaţă şi foc.
Plângi, suflete, plângi. Din ochii-mi îndoliaţi de plecarea
lui bădiţa Grigore, atât de devreme şi atât de stupidă cadă
flăcări şi ţurţuri brăzdându-mi sufletul şi faţa întristată.
Plângi, suflete, plângi... Cu lacrimi de gheaţă şi foc.
Pentru că Numele tău e şi numele meu. El e şi numele nostru. Numele tău e şi numele Basarabiei tale. Şi al
Bucovinei mele. El este al întregii noastre Ţări.
Rugăciunile pentru Mama, pe care le-a rostit cu
lacrima sufletului, sunt şi ale mele. Sunt rugăciunile noastre. Sunt ale tuturor care am avut sau încă mai avem
mame. Şi a mamelor care duc dorul copiilor cărora le-au
dat viaţă. Şi noi le vom rosti mereu. Ziua sau noaptea.
Pentru că până la urmă tot Duminicile cuvintelor
vor marca Învierea neamului nostru.
Plângi, suflete, plângi. Cu lacrimi de gheaţă şi foc.
Păşesc pe aceleaşi drumuri şi mă bucur că Steaua de
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vineri ce i-a luminat mintea şi sufletul prea plin de răni
de cuvinte îmi luminează şi mie calea prin noaptea
durerilor şi a viselor neîmplinite.
Spre adevărata împlinire a neamului nostru. Spre Mântuirea Lui.
Plângi, suflete, plângi. Cu lacrimi de gheaţă şi foc.
Pentru că Strigat-am către tine la sfârşitul zilei de naştere
a fratelui nostru mai mare întru toate cele bune şi nemuritoare, Mihai, şi Tu, dragă frate Grigore, nu ai auzit.
Izvoarele s-au cutremurat. Şi clipele toate. Şi tu nu
mă auzeai. Strigat-am către tine şi cuvintele mele răsunau
într-un gol înfricoşător. Simţeam cum Rădăcina de foc a
poeziei tale îmi pătrundea întreaga fiinţă. Şi aşa va fi acum
şi în veac.
Pentru că Hristos nu are nicio vină. Pentru că
Taina Lui Sfintele noastre Taine ne apără.
Plângi, suflete, plângi. Cu lacrimi de foc şi gheaţă.
Pentru bădiţa Grigore care n-a putut fi niciodată mai simplu decât iarba. De aceea, ca firul de iarbă sparge-va peste
veacuri betonul prostiei celor mulţi care l-au ponegrit şi
atacat de atâtea ori fără milă.
Pentru că un verde ne vede dinspre viaţa cea
veşnică. Şi el de azi înainte aflat la loc cu verdeaţă, de
unde a dispărut toată durerea şi întristarea şi suspinul, ne
va veghea fiinţarea.
Întru cuvânt românesc şi Întru credinţă
românească.
Întru acelaşi Neam şi aceeaşi Ţară. Aproape, atât
de aproape. Plângi, suflete, plângi. Cu lacrimi de foc şi de
gheaţă”.
Unul dintre apropiaţii lui Gigore Vieru, poetul de
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renume ADRIAN PĂUNESCU, plecat de curând şi el în
lumea de dincolo a poeţilor, a scris la înmormântarea
Luceafărului Limbii Române de dincolo de Prut o poezie
de iertare intitulată ,,Iartă-ne, Grigore”:
Se-ntunecă pământul şi lăcrimează cerul
Se-ndoliază fraţii şi mamei îi e rău
Trec lumânări aprinse spre Rai la Chişinău
Bat clopotele-n Ţară la moartea lui Vieru
De fapt, pe cine pierdem?
Noi nici nu ştim prea bine,
În vălmăşagul lumii isteric şi corupt
Adevărata Ţară se află dedesubt,
Cu marii morţi pe care-i uităm fără ruşine.
Mai ca şi ieri, Vieru venea la noi în casă
Şi ne purta de grijă cu sufletul lui bun,
Şi în zadar cuvinte în cinstea lui se spun,
Cel prigonit în viaţă, de viaţa lui se lasă.
Îngheaţă parcă focul pe toate-aceste vetre,
Pe unde el, a suferit nedrept,
Când iudele zdrobindu-i şi cap, şi scris, şi piept,
Pe străzi şi în ziare au dat în el cu pietre.
Cinstit şi vulnerabil, dar neîncercat de teamă,
Siberia sfidând-o c-un pâlpâit plăpând,
El ţara lui întreagă purtându-şi-o în gând,
Când era suprem într-însa ca-n propria lui mamă.
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Şi totuşi n-are nimeni o simplă remuşcare
Pentru calvarul zilnic al marelui poet?
Şi totuşi n-are nimeni o urmă de regret,
Că prea urâtă-i viaţa şi prea absurd se moare?
Drogaţi de bătălia puterii şi a pâinii,
Bolnavi de egoismul abject şi diavolesc,
În ură şi-n trădare copiii noştri cresc,
Mai oameni decât omul or să ajungă câinii.
În cel ce pleacă astăzi din strâmba noastră lume,
A lăcrimat o ţară şi s-a ascuns un neam
Şi eminesciana pereche, râu şi ram,
Îl ştie după nume şi-nvaţă să-l rezume.
Se află în morminte o Românie-ntreagă
Şi am rămas deasupra nevrednici, noi, cei vii,
Şi ne e dat blestemul să nu-i putem găsi
Decât în nişte lacrimi care de ei ne leagă.
S-a-ntunecat pământul şi lăcrimează cerul,
Românii plâng plecarea poetului divin,
Şi semne dinspre casă, şi din morminte vin,
Acum spre Eminescu a şi pornit Vieru.
Nefericită vremea noroaielor majore,
Din nou se-aşează vamă şi graniţă-ntre fraţi,
Aşa că pentru drumul pe care-ai să-l străbaţi,
Îţi murmurăm adio şi iartă-ne, Grigore...
(19 ianuarie 2009)
119

SAVA BOGASIU

La lungile şi frumoasele litanii cu prilejul înmormântării poetului se adaugă şi o frumoasă poezie intitulată
,,LITANIE”, scrisă de MIHAI SULTANA VICOL:
O, Sfinte Dumnezeu,
Primeşte fiul tău.
Iubeşte-l ca şi noi
Şi-l apără de ploi
Mereu ca un luceafăr
Strălucitor va fi;
În inimile noastre
În orişicare zi.
Mă-nchin în faţa Ta,
Iubite, drag Vieru.
În veci să fii slăvit
Şi pe pământ, şi-n ceruri!
(19 ianuarie 2009)
Cu toţii dorim să avem o frumoasă amintire de la cel
drag plecat dintre noi în lumea de dincolo. Orice lucru ne
aminteşte de el cu nostalgie.
De la prohodirea poetului Grigore Vieru am plecat şi
eu cu cămaşa de versuri semnată cu litere de VALERIU
MATEI, „cămaşa lui Grigore Vieru”:
La balconul de unde Poetul privea cerul,
ca un drapel frânt într-o luptă nedreaptă,
cămaşa lui sinilie prinsă de gerul
iernii cumplite, ca un ostaş fidel aşteaptă
s-o îmbrace Poetul; dar el a plecat de-acasă
punându-şi cămaşa morţii – grea povară
pentru inima lui rănită şi arsă
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de minciuna trufaşă, de otrava barbară
aruncate asupra-ne de trişorii de farsă
ajunşi la putere – urâciunea fără suflet, fără
cuget,spân roşcat, pardosit cu lozinci patriotarde,cu
privirea-mproşcată şi la fălci umflat şi bujet,
scribul slinos în slujba hidoaselor hoarde...
Ca o rază de soare în bezna fără sfârşit
poetul venea să-ţi aducă adevărul,
aşchie de neam, divizat şi nedreptăţit,
copil orfan căruia i s-a furat viitorul.
Poetul înfrunta viscole şi furtuni,
ploi cu piatră şi surpări de pământ
să-ţi aducă icoana adevăraţilor tăi străbuni,
să te înalţe din beznă prin crez şi cuvânt.
Nu iarna l-a strivit, nu negura nopţii –
hăul minciunii şi-al urii inima i-a sfâşiat,
cuţitul lui Iuda pieptul lui firav l-a-njunghiat,
timpul sugrumat de mişei
l-a făcut să-mbrace cămaşa tatălui mort la răscrucile
sorţii,
cămaşa însângerată a morţii cu toate durerile ei...
La balconul Poetului razele soarelui pal şi cernit
mângâie firul de viaţă rămas în cămaşa de stele,
ca o pasăre a cerului ea se zbate şi flutură-n infinit...
spune-i, mamă îndurerată, lui Dumnezeu că
Poetul a murit,
spune-i, maică Maria, lui Dumnezeu că versul lui
n-a murit!
(19 ianuarie 2009)
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Pe zi ce trece şi cu fiecare soroc, din an în an, se scriu
tot mai multe litanii în cinstea marelui poet Grigore Vieru,
care încă n-a murit, de vreme ce tot mai mulţi îşi aduc
aminte de el.
Veşnică să-i fie pomenirea!
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O literatură naţională sau universală, oricare ar fi ea,
nu poate ignora dimensiunea esenţială a fiinţei umane,
aceea de fiinţă iubitoare de Dumnezeu şi de oameni, dimensiunea de homo religiosus. Conştient sau nu, voit sau
nu, toţi ne manifestăm prin dimensiunea religioasă a fiinţei
noastre. Relaţia omului cu Dumnezeu nu este doar una ascendentă (omul care vrea să ajungă la Dumnezeu), ci şi una
descendentă (Dumnezeu coboară la om, El Însuşi Se face
Om şi caută omul).
Această întâlnire fiinţială între uman şi divin constituie pentru întreaga literatură axis mundi sau centrul spiritual – cultural al lumii. Din această contopire spirituală se
naşte creaţia poetică. Părintele prof. dr. Stăniloaie spune că
,,marile creaţii din această lume sunt rodul întâlnirii cu
Dumnezeu în iubire”, cu Acela Care este Creatorul a toate,
întâlnire din care ţâşnesc apoi, prin Cuvânt şi cuvinte, iluminări, insuflări sau idei creatoare. Indiferent cum le-am
numi, este evident faptul că ele vin de la Dumnezeu şi că
ele n-ar fi posibile fără întâlnirea omului cu Hristos, ca dar
şi har, în Lumină şi în Iubire. Creaţia poetică devine în acest
fel har divin, vibraţie de-o extremă sensibilitate, stare de iluminare, dar al Creatorului.
Poezia religioasă, afirmă Maria - Daniela Pămăzan,
este o formă concretă de comunicare, dintotdeauna, a omului cu Dumnezeu. Numai că nu toţi poeţii reuşesc să
realizeze această comunicare astfel încât limbajul divin să
fie transpus în versuri de mare forţă spiritual-artistică.
Poezia religioasă menţine omul în relaţie cu Dumnezeu, în
comunicare. Nu numai poetul, cel ce scrie, realizează
aceasta, dar şi cel care citeşte poezia religioasă. În aceasta
constă marea bogăţie a textelor de inspiraţie religioasă,
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fiindcă ele reuşesc să transfigureze omul, ele au menirea să
îl ridice pe poet/cititor la rangul de împreună lucrător cu
Dumnezeu, la frumuseţea lumii prin poezie.
Despre poezia religioasă s-au scris multe pagini şi se
vor mai scrie cu siguranţă. Important este însă modul în care
se raportează la ea cel ce citeşte sau analizează acest gen de
poezie. Literatura religioasă este parte componentă, fiinţială,
la orice cultură sau literatură ne-am raporta. Putem afirma că
începutul literaturii universale se sprijină pe textele religioase care nu pot fi ignorate. Punctul de pornire al poeziei religioase îl constituie Sfânta Scriptură sau Biblia, care este
izvorul creaţiei poetice. Aici, în această Carte Sfântă, aflăm
că, de-a lungul istoriei, omenirea l-a lăudat pe Dumnezeu
prin cântece, poezii şi rugăciuni.
Din Cartea Cărţilor s-au inspirat majoritatea
poeţilor care au scris poezii religioase. În afară de Biblie,
poezia religioasă şi-a găsit izvorul în literatura populară, în
colindele de stea etc., din care transpare sentimentul religios cu privire la naşterea pruncului Iisus Hristos – Fiul lui
Dumnezeu.
Colindele româneşti din tradiţia Crăciunului au configurat în cultura noastră orizontul deplin al etimologiei
populare româneşti, despre care deseori părintele profesor
dr. Ilie Moldovan aminteşte în scrierile sale. În colindele
noastre găsim paradisul etnic românesc, elementele care alcătuiesc fiinţa neamului, care transfigurează cerul şi pământul. În aceste poezii religioase avem de-a face cu întreaga
creaţie.
Poezia religioasă este prima formă de manifestare
a literaturii române, căreia i-a adus teme şi motive lirice de
mare sensibilitate artistică: viaţa, moartea, iubirea, durerea,
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jalea, bucuria, credinţa. Toate acestea sunt expresii umane
apărute în istoria literaturii noastre odată cu graiul românesc, dar, în acelaşi timp, sunt taine ale sufletului creştin,
ale mărturisirii şi ale împărtăşirii acestui suflet românesc,
conştient de paradisul etnic în care trăieşte.
Paradisul etnic ,,este dăruit de Hristos, prin încreştinarea noastră ca neam; e un Eden situat pe plai, în
munte, în codru sau în câmpuri de mătase. Îngemănând o
simbioză între pământ şi grai, sânge şi credinţă, el se descoperă ca un duh local, suflet al pământului, spaţiu consacrat printr-o dimensiune spirituală. Paradisul acesta
este plaiul nostru originar, este biserica unei liturghii cosmice în care au loc <nunţile> cele de taină şi de unde
izvorăsc izvoarele vieţii neamului nostru românesc”.
Primul poet creştin de pe meleagurile noastre
străromâne este Roman Melodul, care a scris multe poeme
legate de viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintei Maria
cât şi a Sfinţilor Apostoli.
Alte nume din vechea literatură religioasă de pe teritoriul ţării noastre sunt: Niceta de Remesiana, Ioan Casian
şi Dionisie Exiguul. Aceştia, împreună, au pus o temelie
trainică la poezia religioasă românească.
Despre Dosoftei - mitropolitul Moldovei, Nicolae
Manolescu, preşedintele actual al Uniunii Scriitorilor din
România, a făcut următoarea remarcă: ,,Psaltirea în versuri
a lui Dosoftei este întâiul monument literar de limbă
poetică românească”. El este primul poet al literaturii vechi
care ,,îmbină fondul popular şi religios al limbii într-o prelucrare de un rafinament robust, în imagini sugestive”. Pentru o mai bună exemplificare, redăm un fragment din Psalmul
50 al Psaltirei lui Dosoftei: ,,Fie-ţi milă, Doamne, de mă
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iartă, / Cu milostivirea cea bogată, / Şi pentru a ta ieftinătate / Să mă curăţeşti de răutate. / Şi mai cu de-adins de
rău mă spală / Şi mă limpezeşte de greşală”. /
De asemenea, mitropolitul Moldovei, Varlaam, şi
el canonizat ca şi Dosoftei, a rămas în conştiinţa posterităţii
ca primul mare artist al limbii române literare pe care a
stilizat-o foarte mult. De la el ne-a rămas ,,Cazania” - o
celebră carte literară cu multe matafore poetice.
Un nume mai puţin cunoscut din sfera poeziei religioase este Grigore Alexandrescu, de la care ne-au rămas
următoarele poezii cu caracter creştin: ,,Candela”, ,,Rugăciunea”, ,,Un poet cuvios” etc.
Dimitrie Bolintineanu, poet religios, a scris poeziile:
,,Fecioara Maria”, ,,La Dumnezeu”, ,,La Iisus pe Cruce”;
texte poetice care proslăvesc viaţa Mântuitorului Iisus Hristos şi a Maicii Domnului.
George Topârceanu ne oferă ca dar religios în
literatura română poezia: ,,La Paşti”. Redăm o strofă:
,,Astăzi în sufragerie/ Dormitau pe-o farfurie,/ Necăjite şi
mânjite,/ Zece ouă înroşite” /.
Vasile Alecsandri, un mare poet al vremii sale, care
a elogiat lupta poporului român pentru Independenţă, a scris
şi poezii cu caracter religios: „Imn religios”, „Cristos a înviat”, „Legenda sfinţirii Bisericii de la Curtea de Argeş”
etc.
Mihai Eminescu este Luceafărul poeziei româneşti
despre care Ioan Alexandru spunea că este ,,marele poet
naţional, purtătorul unui mesaj înalt în istorie”. El a devenit ,,unul din exemplarele cele mai splendide pe care
le-a produs umanitatea” (Garabet Ibrăileanu), ,,poetul absolut, care a creat sau mai precis a descoperit armonia po127
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etică a literaturii române” (Ion Pillat), ,,expresia integrală
a sufletului românesc” (Nicolae Iorga), ,,sfântul preacurat
al ghiersului românesc” (Tudor Arghezi), ,,omul deplin al
culturii române” (Constantin Noica). Rosa del Conte, o
mare admiratoare a operei eminesciene, i-a dedicat o carte intitulată: ,,Eminescu sau despre absolut”, prin care a demonstrat că acest poet este scriitorul absolut al literaturii române.
Dovedind religiozitatea lui Eminescu, atât în poezie,
cât şi în articolele sale religioase, părintele profesor Constantin Galeriu concluziona într-un studiu teologic din revista ,,Ortodoxia” nr. 1/1995 că poetul nostru naţional ,,prin
gândirea lui teologică atât de profundă, corespunde odată
mai mult titlului acordat de omul deplin al culturii
româneşti. Iar în următoarele sinteze ale gândirii şi ale
filosofiei creştine, chiar ale teologiei noastre, va trebui să
se ţină seama şi de el ca un gânditor creştin-ortodox”.
Într-un studiu despre Poezia religioasă română
modernă, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania
susţine că în opera lui Eminescu există cel puţin cinci poezii
de o sensibilitate creştină autentică: ,,Rugăciune”,
,,Colinde”, ,,Înviere”, ,,Christ”, ,,Răsai asupra mea”. Acestor texte li se adaugă alte nenumărate poezii în care, deşi sentimentul religios nu este declarat, el poate simboliza un act
de credinţă din care răzbate prezenţa sacrului: ,,Luceafărul”,
,,Venere şi Madonă”, ,,Rugăciunea unui dac”, ,,Speranţa”,
,,Dumnezeu şi omul”, ,,Preot şi filosof” etc.
De aceea, putem concluziona fără teama de a greşi că
Eminescu este un poet autentic religios.
Alexandru Macedonski, contemporan cu Eminescu,
a încercat, la rându-i, să scrie şi poezie religioasă, fiind
primul autor de Psalmi moderni, ca specie lirică din
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literatura română.
Despre aceşti psalmi, Nichifor Crainic spunea că sunt
,,plângeri în faţa lui Dumnezeu”.
Alexandru Vlahuţă şi Ştefan O. Iosif au rămas în
conştiinţa noastră literară ca autori aflaţi sub o aură puternică de eminescianism. Ei au dăruit posterităţii câteva poezii
religioase foarte reuşite: ,,Rugăciune”, ,,Iisus”, ,,Cântec
sfânt” (Ştefan O. Iosif) sau ,,Hristos a înviat”, ,,Cuvântul”,
,,Sfântă muncă”, ,,Iisuse”, ,,Din nou coboară printre noi”
(Alexandru Vlahuţă).
George Coşbuc, supranumit de către Ioan Alexandru şi ,,poetul cărturar” , s-a dovedit a fi un poet religios
autentic.
,,La Paşti”, o frumoasă poezie, este capodopera liricii
religioase a lui Coşbuc. Construcţia poeziei este simetrică şi
urmăreşte să redea frumuseţea neasemuită a Zilei de Înviere,
aşa cum este sărbătorită în satul ardelean. Şi alte poezii ale
lui Coşbuc vibrează de sentimentul religios: ,,Crăciunul în
tabără”, ,,Pomul Crăciunului”, ,,Iisus la împăratul”, ,,Armindeni”, ,,Parabola Semănătorului”, ,,Psalm” etc.
Octavian Goga este un poet al vieţii liturgice a
satului şi a neamului românesc. Textul cu caracter religios de
referinţă al poeziei lui Goga este ,,Rugăcinea”, o mărturisire
în sine de credinţă a poetului. Alte poezii spirituale la Goga
sunt: ,,Apostol”, ,,Dascălul”, ,,Dăscăliţa”, ,,Mama”, ,,Mia bătut un moş la poartă”.
Prin poezia sa religioasă, Goga este un sacerdot al
poporului român.
Tudor Arghezi este poetul credinţei şi al pocăinţei.
Cei 17 Psalmi arghezieni în versuri, dar mai ales ,,Psalmii
în proză” surprind ecouri din Vechiul şi Noul Testament.
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Marcat de căutarea lui Dumnezeu de la care cerea
semne palpabile, Arghezi ajunge să-i spună aşa lui Dumnezeu: ,,Doamne, tu trebuie să fii mai fraged ca spicul de
secară şi mai smerit ca vioreaua. Şi de aceea poate că noi
nu te putem desluşi”.
Lucian Blaga este un mare poet al literaturii interbelice. De la el ne-au rămas multe poezii cu caracter religios profund: ,,Unde eşti Elohim”, ,,Lumina”,
,,Lacrimile”, ,,Eva”, ,,Glas de paradis”.
Între Blaga şi părintele prof. Dumitru Stăniloae a fost
o mare polemică pe tema Absolului sau marelui Anonim pe
care poetul îl înţelegea greşit.
Ion Pillat are şi el o puternică viziune poetică cu
temă religioasă. De la el avem câteva poezii foarte
valoroase: ,,Biserica de altădată”, ,,Povestea Maicii Domnului”, ,,Chipuri pentru o Evanghelie”, ,,Cartea tăriilor”,
,,Năvodul”, ,,Fiul risipitor” etc.
Aron Cotruş este un psalmist modern recunoscut în
poezia românească. El a scris un ciclu de Psalmi româneşti,
care devin ,,o îmbinare între rugăciune şi pamflet politic”.
Poetul se adresează lui Dumnezeu pentru dobândirea
libertăţii din ,,oarba închisoare a barbariei comuniste”.
Este o rugăciune făcută în numele României înaintea lui
Dumnezeu.
Vasile Militaru a fost un alt poet al psalmilor. De la
el avem: ,,Psaltirea în versuri” (1933) şi ,,Poemele nemuririi”, amândouă pline de simţăminte religioase.
Despre Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru spunea că
este un mare poet creştin, ce a atins deplinătatea spirituală
în versuri: ,,poeziile nu se învechesc şi nu se pot învechi
niciodată pentru că mărturisesc iubirea Logosului întru130
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pat în istorie. Sunt iubirea curată ce nu piere niciodată”.
Vasile Voiculescu a lăsat neamului nostru românesc
una din cele mai originale şi vii opere lirice de inspiraţie religioasă, care trăieşte prin fiecare lecturare – găsindu-şi expresie adâncă în sufletul încălzit de versuri dăruite iubirii
din iubirea sfântă.
Zorica Laţcu - Teodosia este o poetă creştină cu
mare răsunet în poezia românească, mai ales după Evenimentele din Decembrie 1989. Ea a debutat în paginile revistei ,,Gândirea” de la Cluj, în anul 1941, cu ,,Epitafuri
antice”. În timpul vieţii a publicat trei volume de versuri:
„Insula albă”, „Osana luminii” şi „Poemele iubirii”.
În anul 1948 a intrat în viaţa monahală cu numele de
Teodosia. După ieşirea sa din închisorile comuniste din
România, această poetă creştină a mai scris patru volume
de versuri: ,,Icoane pentru paraclis”, ,,Din pribegie”,
,,Pentru neamul meu” şi ,,Grădina Doamnei”. Temele
poeziei sale sunt: relaţia omului cu Dumnezeu, rugăciunea,
iubirea divină, îndumnezeirea sufletului omenesc.
Magda Ianos este o altă voce lirică de excepţie a
liricii religioase româneşti. Deşi a trăit doar 28 de ani, a lăsat
posterităţii o operă profundă, originală, marcată de sentimentul credinţei religioase. Ea este o poetă a luminii divine
şi a nădejdii în înviere prin Iisus Hristos.
Nichifor Crainic este poetul nostru român creştin
prin excelenţă, cum este Paul Claudel pentru poezia
franceză religioasă sau Rainer Maria Rilke pentru poezia
germană creştină.
Cunoscut ca filosof creştin el s-a dovedit a fi şi un autentic poet spiritual. Reţinem câteva titluri de poezie religioasă foarte sugestive pe această temă: ,,Colind”, ,,Iisus
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prin grâu”, ,,Prinos”, ,,Rugăciune”, ,,Lumânările”,
,,Rugăciunea pentru pace”, ,,Noaptea învierii”, ,,Duminica”, ,,Mănăstirea” etc.
Radu Gyr este un poet creştin mărturisitor în închisorile comunismului românesc. În cunoscuta poezie
,,Iisus în celulă”, el afirmă că fiecare deţinut politic este
solidar cu suferinţele Mântuitorului Iisus Hristos.
Valeriu Gafencu este un alt poet al suferinţei ca singură salvare şi mântuire. Considerat de contemporanii săi
din închisoare că este ,,un sfânt al închisorilor”, el a rămas
în conştiinţa deţinuţilor ca un poet ales. ,,Imnul Învierii”
este poemul cel mai valoros şi mai cunoscut al lui Gafencu.
Inspirat, poetul face o chemare imnică la venirea spre a lua
Lumina Învierii pentru a zidi, chiar în închisoare, o Biserică
a lui Hristos, Celui viu.
Traian Dorz este şi el un mare poet creştin,
mărturisitor pentru Hristos în închisorile regimului comunist de tristă amintire.
Prin vocaţia sa poetică misionară şi lucrarea lui deosebită pe care a desfăşurat-o în cadrul Oastei Domnului
din Sibiu, Traian Dorz a rămas până astăzi un mare versificator creştin prin volumul ,,Cântări nemuritoare”, care este
mult citită de către creştini. În acest volum întâlnim poezii
religioase, imnuri, proverbe, psalmi, rugăciuni, colinde, cântece etc.
Costache Ioanid este, la rându-i, un poet creştin care
a suferit în temniţele regimului ateu din România. Cea mai
reuşită poezie este: ,,Am căutat iubirea”. Căutarea iubirii la
Ioanid cere răbdare îndelungată. Omul toată viaţa aleargă
după iubire. Cel mai greu este să iubeşti şi să nu fii iubit de
nimeni.
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Sandu Tudor este pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, iniţiatorul mişcării duhovniceşti ,,Rugul
aprins” din care au făcut parte mulţi intelectuali creştini din
România închişi pentru convingerile lor religioase, în
vechiul regim. Poeziile lui Sandu Tudor relaţionează o întâlnire cu Dumnezeu în toată bucuria Cuvântului. Într-un
Stih teoretic, poetul defineşte relaţia cu divinitatea, care este
viaţa însăşi. Pentru literatura română, Sandu Tudor a rămas
ca unul dintre primii autori de Acatiste şi Imnuri cultice dintre care amintim: ,,Imn Acatist la Rugul aprins al Născătoarei de Dumnezeu”, ,,Acatistul Sfântului Ioan
Blagoslovul”, ,,Acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov”
etc.
Valeriu Anania, cunoscut ierarh al Clujului, s-a remarcat ca unul dintre cei mai importanţi poeţi de inspiraţie
religioasă din secolul XX. Este singurul ierarh din Sinodul
actual al Bisericii Ortodoxe Române care a fost băgat la închisoare pentru convingerile sale religioase, în timpul comuniştilor. Poezia lui Valeriu Anania stă, de la începuturile
ei şi până astăzi, sub semnul Cuvântului zidit.
Aproape toate poeziile sale poartă amprenta sentimentului religios profund. Pentru el poezia este o sfântă
liturghie a Cuvântului întrupat în Istorie.
Ioan Alexandru este prin excelenţă ,,poetul Logosului”. El poate fi aşezat pe catapeteasma poeţilor autentici din
literatura universală alături de: Cosma Melodul, Ioan
Damaschin, Efrem Sirul, Sfântul Simeon Noul Teolog etc.
El a fost unul dintre cei mai profunzi poeţi creştini, influenţat de poezia bizantină, de Psalmii lui David cât şi de
Cântarea Cântărilor din Biblie. Pentru el, totul este Iubirea
de Dumnezeu şi Iubirea de Patrie.
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Poet al credinţei, al bucuriei şi al luminii, Ioan
Alexandru este poetul sufletului transilvan. El a proslăvit
Învierea poporului la dreapta credinţă prin Iubire. Ca şi pe
Grigore Vieru, pe Ioan Alexandru l-am privegheat în
biserică înainte de înmormântare, la biserica Sfântul
Gheorghe cel Nou, din Bucureşti, împreună cu colegul meu
de slujire, preot prof. dr. Damian Aurelian, care a îndrăgit
versurile religioase ale acestui mare poet trecut la cele
veşnice.
Ştefan Augustin Doinaş este autorul unui ciclu de
100 de Psalmi. Membru fondator al Cercului literar de la
Sibiu, el a publicat mai multe volume de poezie, multe cu un
vădit conţinut religios.
Daniel Turcea este poetul Epifaniei care înseamnă
,,arătarea lui Dumnezeu”. Poezia lui, definită ca
esenţializare şi concentrare maximă, este o chemare a zborului către Lumina lui Dumnezeu. Lirica lui Daniel Turcea e
scăldată în lumina purificatoare a Iubirii dezvăluite lumii la
Botezul lui Iisus, care este cunoscut în popor ca sărbătoare
a Epifaniei.
Lidia Stăniloae a avut marea bucurie a întâlnirii sale
harice cu Dumnezeu prin poezie. Volumul de versuri ,,Întâlnire cu Dumnezeu” este expresia căutării lui Dumnezeu
în această viaţă pământească. Căutând să-L întâlnească pe
Dumnezeu, Lidia Stăniloaie preferă tema luminii care ne
duce la Hristos – Lumina lumii.
Şirul poeţilor creştini care au abordat teme religioase
nu se încheie aici, deoarece în prezent descoperim în
literatura contemporană multe poezii religioase de mare
valoare artistică.
Fie că este vorba de invocarea divinităţii prin rugă134
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ciune, fie că este vorba de întâlnirea omului cu Dumnezeu,
toţi poeţii amintiţi, cât şi cei pe care nu i-am pomenit acum,
au reuşit să transmită cititorilor din lumina şi bucuria acestei trăiri harice a credinţei religioase.
Ce este mai frumos decât să te întâlneşti cu Iubirea
Divină şi să te împărtăşeşti din ea pentru veşnicie?
Părintele Rafael Noica, un mare teolog contemporan, spunea că ,,adevărata cultură a omului este cultura
Duhului Sfânt”, pe care toţi poeţii creştini au împărtăşit-o
în operele lor literare. O excelentă antologie de poezie religioasă este: ,,Rugăciunea poeţilor” (Editura Paralela 45,
Bucureşti, 2000). De asemenea, eseul monografic despre
lirica religioasă, ,,Poezia religioasă românească” (Editura
Reintregirea, Alba Iulia, 2006), a fost elaborat, cu multă
acribie ştiinţifică, de Maria - Daniela Pănăzan.
Ideea fundamentală a antologiei ,,Rugăciunea
poeţilor” este relevarea creşterii interesului pentru motivele
şi temele ortodoxe. Aşa se explică includerea unor
fragmente din ,,Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul
său Teodosie”, acestea fiind ,,adevărate bijuterii de limbă
românească vecine cu poezia”.
Cartea ,,Sacrul în poezia lui Grigore Vieru” este o
mărturie vie că poetul basarabean a fost un mare rugător
pentru Limba Română şi neamul nostru strămoşesc.
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1. Dicţionar religios în opera lui Grigore
Vieru
Aliluia – (ebr.) Lăudat să fie Domnul.
Altar – În arhitectura bisericilor ortodoxe, unul dintre cele
trei spaţii în care se împarte biserica, care se mai numeşte
„presbiterium” – locul de slujire al preoţilor, locul cel mai
sfânt.
Amin – Cuvânt de origine ebraică ce se traduce „Aşa să
fie”.
Antihrist – personaj contra lui Hristos, despre care se vorbeşte în Biblie, în Noul Testament, cap. Apocalipsa, şi care
se va arăta, luptând împotriva învăţăturii lui Hristos, dar pe
care Hristos îl va birui; sinonim cu sfârşitul lumii.
Apostol – trimis, purtător de cuvânt . Apostolii sunt cei 12
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bărbaţi aleşi de Iisus, care au fost ,,trimişi” să predice
Evanghelia şi au primit (în ziua Pogorârii Duhului Sfânt)
harul de a vorbi în limbi şi de a face minuni.
Apocalipsa – descoperire – este scrisă de Sf. Apostol şi
Evanghelist Ioan şi cuprinde descoperirea Mântuitorului făcută lui Ioan, pe când acesta se afla în insula Patmos, (Grecia). Fiind o carte profetică, „Apocalipsa” foloseşte mult
simbolul şi alegoria. Sfârşitul lumii e profeţit prin semne
catastrofale.
Azima - pâinea nedospită folosită de evrei la sărbătoarea
Paştelui. Catolicii folosesc azima la împărtaşanie, în loc de
pâine dospită (cum se foloseşte în Ortodoxie ).
Biblie – Sf. Scriptură – scriere, carte; Este cuvântul lui
Dumnezeu descoperit oamenilor. Scrisă sub inspiraţia
Duhului Sfânt, Biblia este o carte sfântă, cu totul deosebită
de toate celelalte cărţi care s-au scris vreodată. Ea mai este
numită şi Sfânta Carte, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele
Scripturi şi este formată dintr-o colecţie de cărţi împărţite
în Vechiul Testament şi Noul Testament (39 şi 27 la număr).
Binecuvântare – binecuvântările sau evloghiile – sunt rugăciuni sau rânduieli în care, prin semnul Sf. Cruci, se invocă
harul şi ajutorul lui Dumnezeu asupra unei persoane sau
asupra unui lucru curat, menit pentru folosul sau mântuirea
omului. Binecuvântările, numite şi molifte, sunt o categorie
de ierurgii cu diferite scopuri.
Biserica – adunare, eclisă – era numele dat primelor adunări
creştine, care au avut loc la început în anumite case pentru
săvârşirea cultului. Păstrarea numelui de biserică în limba
română vine de la “basilica” şi arată că poporul nostru s-a
născut şi s-a dezvoltat ca popor creştin. Cuvântul denumeşte
locaşul de cult şi este format din altar, naos şi pronaos, in138
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diferent de planurile şi stilurile arhitectonice.
Botez - a boteza şi a afunda, a scufunda în apă; termen
vechi ,,afundare”, pentru botez sau Taina Sf. Botez. Este
prima taină pe care o primeşte oricine vrea să devină membru al Bisericii creştine. Botezul se săvârşeşte în numele
Sfintei Treimi, după cuvântul Mântuitorului, Care l-a instituit Apostolilor înainte de înălţarea Sa la cer.
Canon – regulă, normă, cântări caracteristice serviciului
Utreniei, în cultul ortodox; Ele sunt produse ale poeziei religioase creştine, inspirate din cântările poetice cuprinse în
cărţile Vechiului Testament şi Noului Testament. Canonul,
în cântarea psaltică, este o compoziţie din mai multe cântări
(ode, tropare) care respectă anumite reguli etc.
Credinţa – a crede, a se încredinţa; convingere absolută despre existenţa lui Dumnezeu, încredere în El; Credinţa se
arată prin mărturisirea lui Dumnezeu şi împlinirea poruncilor Lui. ,, este încredinţarea celor nădăjduite , dovedirea
lucrurilor celor nevăzute ...”, spune Sf. Apostol Pavel.
Colinde – gen de cântece populare; cele mai vechi la
români, cu fond religios, legate de sărbătoarea Naşterii
Domnului, de cinstirea lui Dumnezeu prin slăvirea Naşterii
Fiului lui Dumnezeu.
Creştin – denumire dată prima oară ucenicilor lui Iisus
Hristos, în Antiohia;
Cazanie – predică în care se face explicarea Evangheliei
sărbătorii sau duminicii respective. Cartea care cuprinde
asemenea predici se numeşte „Cazanie”.
Credincios – cucernic, cuvios, evlavios, pios, preacredincios, religios, smerit, pietos. Credinţa stă la temelia Bisericii
şi a mântuirii omului: ,,vei mărturisi cu gura ta că Iisus
este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a în139
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viat pe El din morţi, te vei mântui ...”. Credinţa este o
atribuire omului care devine credincios.
Cântarea Cântărilor – cartea canonică din Vechiul Testament atribuită regelui Solomon; înseamnă cântare sublimă,
mai presus de oricare altă cântare, ca şi Sfânta Sfintelor. O
alegorie a unirii dintre Hristos şi Biserică. Hristos e
logodnicul, iar logodnica e Biserica creştină; prietenii celor
doi logodnici sunt reprezentaţi sub chipul îngerilor,
proorocilor şi patriarhilor.
Candela – cădelniţa, obiect în care arde tămâia cu care se
sfinţeşte întreaga Biserică, sau de câte ori începem şi sfârşim
rugăciunile aduse Sfintei Treimi.
Cerul – straturile de aer ce înconjoară Pământul; mai este
folosit şi pentru a descrie locul unde este Dumnezeu şi de
unde ne priveşte în tot ce facem şi spunem.
Crist – reprezentare a lui Iisus Hristos crucificat.
Cruce – Sfânta Cruce – este simbolul răscumpărării omului şi constituie un obiectiv important al cultului creştin.
Crucea, obiect de tortură la păgâni, a fost sfinţit prin sângele Mântuitorului răstignit şi a devenit instrument de mântuire, semn distinctiv de mândrie şi laudă pentru creştin.
Cuvios – smerit , pios, formulă de adresare către un călugăr:
,,cuvioase părinte”.
Cuvântul – Logos ; cu înţeles biblic de ,,învăţătură”; preotul face cunoscut oamenilor învăţătura divină a Bisericii, în
mod direct prin predică şi lecturi religioase. Prin Cuvânt
înţelegem a doua Persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos.
Cucernic – om credincios, pios, cu frică de Dumnezeu.
Cruciuliţă – obiect făcut din diverse materiale pe care creştinii le poartă la gât, prin care mărturisesc şi recunosc unitatea divină în Sf. Treime şi în jerfa Mântuitorului Hristos.
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Cristelniţă – vas mare, de obicei de forma unei cupe,
umplut până la jumătate cu apă, în care preotul afundă
copilul la botez. Apa din cristelniţă se sfinţeşte prin binecuvântarea preotului cu semnul Sf. Cruci, prin rostirea unei
rugăciuni speciale.
Crăciun – numele dat în popor marii sărbători a Naşterii
Domnului (25 dec.); sărbătoare creştină legată în Sf. Scriptură de a doua Persoană a Sfintei Treimi. Crăciunul este,
probabil, cea dintâi sărbătoare creştină dintre sărbătorile
închinate Mântuitorului .
Cimitir – locul unde sunt duşi şi îngropaţi cei răposaţi şi
adormiţi în Domnul. Cimitirele sunt locurile de înmormântare şi de ele se leagă cultul morţilor, al sfinţilor şi al
martirilor .
Clopot – obiect de metal ce poate fi clasificat ca instrument
muzical, fiind emiţător de sunete ; are forma unei cupe alungite, cu partea largă întoarsă în jos şi deschisă ; prin sunetele
pe care le scoate, anunţă diverse activităţi la şcoală sau la
Biserică.
Ceaslov – corespunde cu cărţile liturgice ale Bisericii Ortodoxe. Numele de “Ceaslov” sau “Orologh” vine de la precizarea timpului când se sfârşesc slujbele celor şapte Laude
bisericeşti, care formează conţinutul acestei cărţi.
Dascăl – cântăreţ bisericesc; denumire pentru cel care învaţă pe cineva; învăţător, profesor, dascăl de biserică.
Diacon – slujitor al Bisericii cu rang inferior preotului în
ordinea ierarhică; clerul e format din trei trepte: diacon,
preot şi episcop. Ca şi denumirile de preot şi episcop, şi cea
de diacon apare încă din epoca apostolică, în cărţile Noului
Testament. Primii diaconi menţionaţi au fost 7 la număr şi
au fost instituiţi prin hirotonie de Sfinţii Apostoli.
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Divin – dumnezeiesc, al zeilor; Atribut specific lui Dumnezeu, divinitate, forţă mai presus de fire, căreia i se atribuie
toate atributele puterii şi desăvârşirii şi stă la baza tuturor
religiilor.
Duh – fiinţă supranaturală, imaterială. Sfântul Duh – una
dintre cele trei ipostaze sub care este înfăţişată trinitatea divină în creştinism. Se mai poate spune respiraţie, suflare,
suflet, spirit sau suflet fără trup, depinde cum este folosit .
Duhovnicie – spovedanie, mărturisire şi curăţirea sufletului.
Dumnezeu – Theos = Fiinţa divină, Dumnezeu Creatorul,
Începutul a tot ce există, Cel fără nume; “Eu sunt Cel ce
sunt” răspunde când se arată lui Moise sub chipul unui rug
arzând, fără a se consuma. Acesta este Domnul Dumnezeul
nostru, în tot pământul judecăţile Lui; Dumnezeul cel viu,
Care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în
ele (Psalmi). O entitate făcătoare a toată fiinţa etc.
Duminica - ziua duminicii este numită şi în Sf. Scriptură
sărbătoarea săptămânală religioasă şi de odihnă a creştinilor,
prin care s-a înlocuit sabatul iudaic. Este numită Duminica
Domnului şi în ,,Didahia celor 12 Apostoli” una dintre cele
mai vechi scrieri creştine. Temeiurile consacrării acestei zile
sunt: a) este ziua Învierii Domnului, prima zi a săptămânii;
b) în această zi a avut loc pogorârea Sfântului Duh peste
Sfinţii Apostoli şi s-a întemeiat prima comunitate creştină ;
c) Duminica este menţionată în Sf. Scriptură a Vechiului
Testament ca ziua de odihnă, rânduită de Dumnezeu la
crearea lumii .
Egumen – stareţ, călugăr conducător al unei mănăstiri, al
unui schit . Abate.
Evanghelie – vestea cea bună; se numeşte cartea de slujbă
bisericească; În ea sunt cuprinse pricopele sau fragmentele
142

SACRUL ÎN POEZIA LUI GRIGORE VIERU

din Evanghelii rânduite pentru a fi citite în cadrul Sf.
Liturghii, sau a altor slujbe. Sfintele Evanghelii se numesc
cele patru cărţi din Noul Testament, scrise de cei patru
evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan.
Evanghelist – se numesc autorii, adică cei care au fixat în
scris Evanghelia lui Iisus Hristos. Este improprie denumirea
de evanghelist care se dă unor predicatori; aceştia pot fi numiţi evanghelizatori, propovăduitori ai învăţăturii evanghelice. Cei patru evanghelişti au folosit pentru cărţile lor
tradiţia orală, adică forma originală, cum a vorbit Iisus şi
cum au continuat să propovaduiască apostolii şi ucenicii
Domnului.
Episcop – slujitor din treapta cea mai înaltă a ierarhiei
Bisericii. În noul Testament se vorbeşte în numeroase texte
despre episcopi ca persoane bisericeşti, care aveau drepturi
mai mari ca preoţii: dreptul de a hirotoni preoţi, de a răsplăti şi pedepsi, de a supraveghea cultul şi învăţăturile, de a
conduce Biserica.
Fiinţa – a exista, a fi în fiinţă, a-şi desfăşura activitatea,
existenţă, om, viaţă.
Fiul lui Dumnezeu – cetăţean, membru al unei colectivităţi
de care acesta este atras, adică de Biserica Ortodoxă, fiul
credinţei faţă de Dumnezeu Creatorul. Toţi credincioşii sunt
fiii lui Dumnezeu .
Har - provine de la cuvântul haris şi înseamnă ajutor spiritual, graţie divină acordată omului.
Heruvimi - îngeri puşi de Dumnezeu să păzească poarta
raiului din Eden, după alungarea primilor oameni Adam şi
Eva, care călcaseră porunca lui Dumnezeu.
Harfă – obiect muzical care se folosea în vechea antichitate dar şi în zilele noastre .
143

SAVA BOGASIU

Icoană – asemănător; înseamnă la origine asemănare, o
reprezentare a cuiva. Icoana, în înţeles religios, este
reprezentarea unui personaj sfânt sau a unei scene biblice,
pictată pe o hârtie, pânză, lemn, sticlă şi este folosită ca
obiect de cult.
Iisus – Fiul lui Dumnezeu, fiinţă divină, unul ca fiinţă şi întreit ca persoană: ,,La început era Cuvântul şi Cuvântul
era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul... şi Cuvântul S-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava
Lui, slava ca a Unuia - Născut din Tatăl, plin de har şi
adevăr”; Iisus este întemeietorul şi conducătorul Bisericii
creştine, numită şi Biserica lui Hristos. Iisus Hristos (Iisus
= Mântuitor şi Hristos = Uns) s-a născut în vremea împăratului roman Octavian Augustus, în cetatea Betleem din
Iudea. S-a născut în anul 750 (sau 748) de la fondarea
Romei şi a murit în anul 783 de la întemeierea Romei, sau
anii 1 - 33 în era noastră.
Ierarhie – în ordine crescândă, de jos în sus. În Biserica
creştină sunt trei grade ierarhice, care se deosebesc după
gradul slujirii începând de la diacon, preot şi episcop. Episcopul este comparat cu chipul lui Hristos, preoţii reprezintă
tronul serafimilor, iar diaconii reprezintă pe heruvimi.
Iertare - Exprimare a regretului (faţă de cineva) pentru o
greşeală involuntară; scuză. A cere. Să am (avem)! a) să nu
vă supăraţi; să mă scuzaţi!; b) nu sunt (suntem) de acord.
Iubire – sentiment de dragoste pentru o persoană, de afecţiune, şi admiraţie pentru cineva sau ceva. Iubirea faţă de Iisus
Hristos şi Sfânta Treime .
Înger – vestitor, în concepţia ordodoxă, este o fiinţă necorporală (spirituală ), supranaturală, ca şi sfinţii. Îngerii au fost
creaţi de Dumnezeu înainte de a fi lumea. Ei sunt mijloci144
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tori între Dumnezeu şi oameni, vestitori ai voii şi poruncilor
divine .
Împăraţie – împărăţia cerului = Rai, stăpânire, faptul de a
stăpâni, a împărăţi lumea ortodoxă cea bună.
Închinare – sau închinăciunea reprezintă însemnarea cu
semnul Sf. Crucii şi a săruta o Icoană sau a închina averea
unei biserici, Sfântului Munte Athos; Închinarea, facerea
semnului Sf. Cruci este un gest ritual specific creştin. Semnul crucii arată credinţa în Sf. Treime , în mântuirea omului
prin răstignirea lui Iisus Hristos, semnul crucii îndepărtează
duhul cel rău, care este păcatul.
Înviere – Învierea Domnului, Sfintele Paşti, sărbătoarea
anuală a Învierii Domnului – este cea mai de seamă dintre
praznicele împărăteşti, în creştinătatea ortodoxă, “sărbătoarea sărbătorilor”, al praznicelor; praznic cum este numit
în Canonul Paştilor din Penticostar.
Jertfă - ideea de jertfă religioasă o găsim în Vechiul Testament şi în Noul Testament, cu înţeles de ofrandă adusă ca
mulţumire şi slăvire lui Dumnezeu, sub forme diferite: de
animale, de păsări, respectiv aducerea de pâine şi vin.
Jubileu - sărbătoare pe care vechii evrei o prăznuiau la
fiecare 50 de ani de la un eveniment.
Legământ - Promisiune solemnă prin care cineva se obligă
să realizeze ceva.
Lerui – fragment dintr-o cântare sau colind care se repetă
pentru a da frumuseţe şi înţelegere a ce se vrea să se scoată
în relief sărbătoarea respectivă.
Lumânări – obiect cultic; este făcută dintr-un fitil de bumbac peste care se toarnă mai multe straturi de ceară de albine, pentru grosimi diferite. Aceste lumânări se aprind în
biserică, pentru vii şi pentru morţi, pentru anumite cere145
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monii religioase şi Sf. Taine.
Maica Sfântă – denumire data mamei lui Iisus Hristos.
Mântuitorul – numele dat celei de a treia Persoane a Sf.
Treimi, Iisus Hristos.
Mântuire - eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi
dobândirea vieţii de veci, în Dumnezeu.
Mesia - este numele dat de profeţii Vechiului Testament
Mântuitorului promis de Dumnezeu oamenilor, şi care la
vremea hotărâtă a venit pe pământ, întrupându-se de la
Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara.
Mila - este un sentiment care izvorăşte din înţelegerea
suferinţelor, a durerilor semenilor noştri (şi a tuturor făpturilor neajutorate) care au nevoie de ajutorul nostru.
Minune - fenomen ieşit din comun, atribuit unor forţe
supranaturale, pe plan religios, minunile sunt atribuite
puterii divine.
Moartea (thanatos = moarte, sfârşit) este considerat ca
sfârşitul vieţii pământeşti, după care urmează o viaţă
viitoare, ca o ţintă ultimă a oricărui creştin.
Nazarenii numiţi şi Pocăiţii sunt o sectă neoprotestantă, întemeiată de Iacob Wirz din Elvetia, pe la jumătatea sec. XIX.
Numele creştine s-au format în primele secole după sistemul latin, inspirate din Biblie.
Om - este “coroana creaţiei”, după învăţătura biblică, cu
care Dumnezeu a încheiat opera Sa de creare a lumii.
Ortodoxie – dreapta credinţă, pentru că este păstrătoarea
învăţăturii nealterate, a primului mileniu creştin, aşa cum
este ea formulată de Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie .
Parabola - este o vorbire cu sens figurat prin care se urmăreşte redarea concretă a unor idei, învăţături, având în
general un rol didactic, moralizator. În Sf. Scriptură,
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parabola este o specie a literaturii didactice pe care o găsim
atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament.
Paşte – sărbătoarea anuală a Învierii Domnului – este cea
mai de seamă dintre praznicele împărăteşti, sărbătoarea sărbătorilor.
Paradis - Grădina raiului în care, potrivit credinţelor religioase, au trăit Adam şi Eva până la păcatul originar, şi în
care ajung, după moarte, sufletele oamenilor fără păcate;
Patriarh - este ierarhul care deţine cel mai înalt rang în conducerea unei Biserici Ortodoxe.
Patrie - Teritoriu care istoriceşte aparţine unui popor şi unde
acesta trăieşte.
Pomeni - praznicele morţilor, mesele care se fac pentru
pomenirea lor la diferite soroace. Ele sunt rămăşiţe ale
vechilor agape creştine, din primele veacuri ale Bisericii.
Preoţia - funcţie existentă în toate religiile, din toate timpurile şi atribuiţa unor persoane anume orânduite pentru îndeplinirea obligaţiilor rituale.
Precista – numele Maicii Domnului.
Providenţa - grija lui Dumnezeu faţă de lume, faţă de oameni, faţă de natură;
Priveghere – starea de veghe noaptea la mort, în casa lui;
rugăciune în biserică, la slujba de noapte în mănăstiri.
Ortodoxie – dreapta credinţă, pentru că este păstrătoarea
învăţăturii nealterate, a primului mileniu creştin, aşa cum
este ea formulată de Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie.
Scriptura – numele dat Bibliei.
Slavă - Faimă de care se bucură cineva, datorită meritelor
sale; strălucire; glorie.
Speranţa - Sentiment de încredere în rezolvarea favorabilă
a unei acţiuni, în realizarea unei dorinţe; nădejde,
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Spirit - Factor ideal al existenţei, principiu imaterial interpretat ca fiind produs superior al activităţii creierului omenesc; conştiinţă; gândire; duh.
Steaua - este un obiect liturgic format din două arcuri în
formă de semicerc, unite la mijloc printr-un cui surmontat
de o mică cruce au stea, în aşa fel încât steluţa să se poată
închide şi deschide după voie. Steluţa se aşează ca o mică
boltă peste Sf. Disc, după ce s-au aşezat pe el Darurile
pregătite la Proscomodie. Peste steluţă se pune acoperământul cu care se acoperă Sf. Disc, împiedicând astfel
atingerea acoperământului de Sf. Daruri.
Templu - locaş de închinare pentru popoarele necreştine
Viaţa - Sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice,
mecanice care caracterizează organismele; faptul de a fi viu;
stare a ceea ce este viu.
Ziua Domnului - duminica, ziua Învierii Domnului Hristos,
în amintirea Învierii, Biserica a serbat-o ca zi liturgică, zi în
care se săvârşeşte Sf. Liturghie sau cultul euharistic. Este
ziua Pogorârii Sf. Duh, ziua întemeierii Bisericii creştine.
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Postfaţă
Poeţii sunt fraţi de limbă. Sunt fraţi de suflet. Şi îngerii lor sunt fraţi. Cu aşa rude celeste, poetul Grigore Vieru,
dimpreună cu alţi poeţi, de o parte şi de alta a Prutului,
formează o mare familie de rugători pentru unitatea şi
credinţa neamului românesc.
Cartea de faţă, “Sacrul în poezia lui Grigore Vieru”,
adună frumoase amintiri ale scriitorului Sava Bogasiu
despre poetul Grigore Vieru, pe care l-a cunoscut personal.
Printre filele cărţii se regăsesc însă şi evocări ale prietenilor,
care i-au fost alături în viaţă şi nu l-au uitat la trecerea sa în
nemurire. Ei i-au dăruit frumoase versuri spre cinstire
veşnică. Între filele cărţii se află şi câteva dintre darurile sale
din timpul vieţii, pe care le-a făcut unor înalte feţe
bisericeşti, versuri de o rară frumuseţe şi profunzime. Este
o carte de învăţătură despre cel care a creat el însuşi volume
de învăţătură despre sacru, Patrie, neam, limba română.
Sava Bogasiu ne deschide prin această carte o poartă
spre poezia hristică a lui Vieru, care să ne fie spre hrană sufletească şi să ne menţină trează conştiinţa de neam şi patrie.
Valentina Bucur
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