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Dăruită cu har poetic,  
Maria-Daniela Pănăzan meditează pe marginea 

poeziei religioase româneşti 
 
   

Am constatat cu bucurie că  o profesoară de limba 
şi literatura română, cu pregătire filologică, poate avea şi 
serioase preocupări teologice. Această constatare am 
făcut-o pe parcursul Masteratului în Teologie 
Sistematică, pe care Maria-Daniela Pănăzan l-a urmat la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.  

Lucrarea „Poezia religioasă românească. Eseu 
monografic” are la bază Disertaţia intitulată „La început 
fost-a Iubirea... Meditaţii asupra poeziei religioase 
româneşti”, întocmită sub îndrumarea mea, dându-mi 
posibilitatea să constat sensibilitatea duhovnicească şi 
literară cu care autoarea s-a aplecat asupra poeziei 
religioase româneşti. Titlul Disertaţiei i l-a inspirat 
Părintele Dumitru Stăniloae, el însuşi mare teologhisitor 
al Iubirii divine, dacă ar fi să amintim doar lucrarea 
„Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea.” 

De fapt, acesta este şi motivul pentru care am dat 
binecuvântarea ca această lucrare să fie tipărită pentru 
ca şi alţii să se bucure sufleteşte de lecturarea ei şi să 
poată lua act de frumuseţi, în preajma cărora s-au oprit 
de prea puţine ori până acum. 

Autoarea afirmă, referitor la marile creaţii, că ele 
sunt „rodul întâlnirilor cu Dumnezeu în iubire”. Păstrând 
proporţiile, socotim că şi această lucrare alcătuită de 
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Maria-Daniela Pănăzan este rodul unei frământări 
pătrunse de iubirea divină. 

Într-o lume atât de legată de materie şi de trup, 
exemplul tinerei autoare vine să-i stimuleze pe cititori, 
mai ales pe cei tineri, să conştientizeze că există, totuşi, 
lucruri care transcend mizeria cotidiană. 

Nădăjduind că Dumnezeu va mai ridica şi alţi 
tineri cu preocupări serioase ca ale Mariei-Daniela 
Pănăzan, le dorim cititorilor lectură tihnită şi folositoare. 

 
 

Andrei,  
Arhiepiscop al Alba Iulei 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 



Poezia religioasă românească. Eseu monografic 

  - 9 -

 
  

MMUULLŢŢUUMMIIRREE  
 
 

 
oresc să exprim întreaga gratitudine, pentru 
sprijinul generos acordat scrierii acestei 
lucrări, Înalt Prea Sfinţitului Andrei, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei, coordonatorul lucrării mele 
de Disertaţie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Alba Iulia. Fără acest sprijin al Părintelui înţelegător, 
lucrarea de faţă nu ar fi existat astăzi. Deşi m-a 
preocupat întotdeauna poezia religioasă, este foarte 
puţin probabil că aş fi publicat această modestă lucrare 
fără ca eu să fi fost admisă la Masteratul de Teologie 
Sistematică, dar mai ales fără să fi avut fericitul prilej de 
a-l avea coordonator al lucrării de Disertaţie pe Înalt 
Prea Sfinţitul Arhiepiscop Andrei, Decan al Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă Alba Iulia.  
 Mulţumesc foarte mult pentru că mi-a fost 
acceptat acest subiect, pe care unii l-au considerat 
delicat,  însă atât de interesant şi necesar pentru o mai 
bună înţelegere a poeziei religioase.  
 Cu toate că iniţial vroiam să scriu o lucrare doar 
despre poezia Zoricăi Laţcu-Teodosia, asupra căreia 
zăbovisem cu puţină vreme înainte prin scrierea unui 
eseu premiat la un Concurs Internaţional de Creaţie 
Literară de la Iaşi, în 2004, m-am hotărât mai apoi să 
scriu acest eseu monografic având convingerea că 
poezia religioasă are un mesaj înălţător de transmis 
cititorilor: poetul este un purtător al unui mesaj înalt 

D 
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în istorie, un mărturisitor al Logosului, cum spunea 
marele imnograf Ioan Alexandru.  
 Poetul este mărturisitor al Iubirii, al Luminii, 
al Bucuriei şi al Învierii Mântuitorului. Iar poeţii 
creştini, evocaţi sau nu în aceste pagini, sunt purtătorii 
şi mărturisitorii prin excelenţă ai Logosului. 

 „Ortodoxia este firea omului” iar „adevărata 
cultură a omului este cultura Duhului” definea 
remarcabil Părintele Rafail Noica ortodoxia şi cultura. 
Dacă prin acest eseu monografic m-am apropiat câtuşi 
de puţin de adevărata cultură, aceea a Duhului poetic 
din lirica românească, înseamnă că a meritat efortul 
scrierii dar mai ales al susţinerii şi al sprijinului 
prezentei lucrări.  
  

Toată recunoştinţa şi mulţumire!   
  

 
Maria-Daniela Pănăzan  

 
 
 
 
 

Sîncel, 12 martie 2006 
Duminica Ortodoxiei,  
Prăznuirea Sfântului Simeon Noul Teolog 
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UUNN  EESSEEUU  MMOONNOOGGRRAAFFIICC  DDEESSPPRREE    

PPOOEEZZIIAA  RREELLIIGGIIOOAASSĂĂ  RROOMMÂÂNNEEAASSCCĂĂ  
 

  
 

entru cine cunoaşte poezia Mariei-Daniela 
Pănăzan (născută la 6 ianuarie 1975 în 
comuna Sâncel, judeţul Alba, Daniela a 

absolvit Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, 1998 şi Masteratul de 
Teologie Sistematică la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia, 2006, în prezent fiind 
profesoară de limba şi literatura română la Blaj), cartea 
de faţă nu va constitui o surpriză totală, ci o continuare 
firească a expresiei sale literare. Pentru că şi versurile 
sale, adunate între coperţile a trei volume (Dor de 
acasă, 2003, Psalmodiere Iubirii, 2004, Poeme de 
Iubire, 2005), erau „reverberaţii” poetice ale sacrului, 
iar în cartea de faţă sunt meditaţii asupra poeziei 
religioase româneşti. Autoarea a simţit o „afinitate 
electivă” cu poeţii români în rugăciune şi, meditând 
asupra creaţiei lor, ne-a dat o schiţă istorică a poeziei 
religioase româneşti. Aş putea spune chiar o istorie a 
poeziei religioase româneşti, gândindu-mă la 
succesiunea capitolelor din zorii poeziei româneşti şi ai 
creştinismului românesc până în prezent, adeverind că 
inspiraţia religioasă este o constantă în istoria lirismului 
românesc şi contrazicând convingător opinii şocante de 
dragul originalităţii, dar neadevărate, precum aceasta: 
„Lirismul religios nu prea are reprezentanţi de seamă în 
literatura română. În secolul al XIX-lea, nu aş putea cita 
decât două poezii, două veritabile capodopere însă, 

P 
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Fecioara Maria de Bolintineanu şi Rugăciunea lui 
Eminescu, fără ca totuşi pe cei doi clasici să ne fie 
permis a-i trece printre poeţii religioşi” (Ion Negoiţescu, 
Mai aproape de îngeri, în „Dialog”, Caiet de literatură, 
nr. 1-2, martie 1988). O asemenea opinie ignoră 
antologii mai vechi sau mai noi de poezie religioasă şi 
mai ales excelentul curs despre Spiritualitatea poeziei 
româneşti, ţinut de Nichifor Crainic prin anii 1940 la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti. E adevărat că 
aproape o jumătate de secol după instaurarea 
comunismului, această temă de inspiraţie poetică a 
devenit tabu sau terra ignota, exaltându-se şi 
exagerându-se „frânturile ateiste” din lirica unor mari 
poeţi. Este semnificativ că o sinteză despre 
Personalitatea literaturii române a profesorului ieşean 
Constantin Ciopraga, apărută într-o primă ediţie în 1978, 
n-a putut să enumere şi să dezvolte printre trăsăturile ce 
definesc personalitatea acestei literaturi şi dimensiunea ei 
creştină, decât într-o a doua ediţie apărută după 1990. 
 Aşa cum se şi cuvine, într-o asemenea exegeză, 
poezia românească este examinată din dublă 
perspectivă: teologică şi literară. Formaţia intelectuală a 
autoarei (licenţiată în litere şi magister în teologie) o 
îndreptăţeşte la o asemenea abordare. Se cuvenea însă şi 
un travaliu al relecturii poeziei româneşti, dublate de 
studii de teologie, pe care autoarea le-a parcurs cu 
atenţie, reţinând din acestea sugestii pentru interpretarea 
poeziei religioase româneşti. Bibliografia fiecărui 
capitol şi apoi bibliografia generală dă seama nu numai 
despre întinsa informaţie în domeniu ci şi de inteligenta 
congruentă, pe care a operat-o între poezie şi teologie, 
prin surse bibliografice adecvate temei cercetate.  
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 Prima calitate a cărţii este aşadar intenţia unei 
imagini cuprinzătoare a poeziei religioase româneşti, în 
evoluţia ei istorică şi în dinamica unei retorici poetice, 
intim legate de „creşterea limbei româneşti”, de 
inovarea limbajului poetic, de varietatea speciilor liricii 
religioase. O noutate a periodizării literaturii române, pe 
care Maria-Daniela Pănăzan şi-o însuşeşte, este 
integrarea unui capitol în istoria literaturii noastre, care 
coincide cu primele veacuri de creştinism pe pământul 
locuit de strămoşii noştri daco-romani, care au trăit şi au 
creat scriitori de valoare universală, precum Niceta de 
Remesiana, a cărui capodoperă Te Deum laudamus (Pe 
Tine, Doamne, Te lăudăm), înseamnă pentru poezia din 
acea perioadă ceea ce reprezintă Luceafărul lui 
Eminescu pentru poezia română clasică. Aşadar poezia 
română (din epoca daco-romană) începe cu o 
capodoperă a liricii religioase româneşti, direcţionând 
una din căile lirismului – imnul religios – pe care vor 
merge poeţi din epocile de mai târziu de la Dosoftei 
Mitropolitul şi de la poeţii generaţiei paşoptiste, până la 
contemporanii noştri, Ştefan Aug. Doinaş, Ioan 
Alexandru şi Daniel Turcea. 
 Meditaţiile pe marginea poeziei religioase 
româneşti, venind în întâmpinarea unei false 
controverse şi a unor inutile contestări, disting două 
tipuri majore şi evidente de poezie religioasă: o poezie 
religioasă manifestă (cu trimitere directă la învăţătura 
creştină şi biblică) şi o poezie religioasă imanentă în 
care „reverberaţia sacrului” vine dintr-o viziune creştină 
asupra existenţei umane.  
 Ca în oricare temă a poeziei, şi în domeniul 
liricii religioase sunt capodopere şi realizări mai 
modeste. Şi, de asemenea, prezentarea autorilor nu este 
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lipsită de subiectivismul inerent unor astfel de lucrări. 
Desigur că în ce ne priveşte, am fi voit o prezentare mai 
amplă a lui G. Alexandrescu, despre a cărui Rugăciune, 
Nichifor Crainic rostea această apreciere entuziastă: 
„Dacă autorul ar fi fost un imnolog din veacurile 
clasice, ea ar face parte astăzi din ritualul sacru al 
Bisericii. Să ne măgulim cu gândul că cel care a 
plăsmuit-o e întâiul mare poet român care, cu gest de 
ctitor, îşi oferă sufletul pe palme ca templu al Duhului 
Sfânt.” (v. Spiritualitatea poeziei româneşti, Editura 
Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 1998, p. 28); şi 
iar, găseam potrivită o prezentare mai amplă a poeziei 
lui Andrei Mureşianu, Un răsunet (Deşteaptă-te, 
române), despre care acelaşi mare teolog şi poet spune 
că e „răspunsul românesc la îndemnul Mântuitorului: 
„Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!” Dar aceste deziderate, 
fireşte, sunt la rândul lor subiective, şi o lectură 
obiectivă nu poate să nu remarce prezenţa marilor poeţi 
religioşi, ca şi a marilor momente în dezvoltarea liricii 
religioase româneşti, pe care Daniela Pănăzan le 
prezintă fără a intra în inutile polemici sau controverse 
literare.  
 Mihai Eminescu este nu numai autorul 
imnurilor mariane, capodopere ale poeziei religioase 
româneşti: Rugăciune şi Răsai asupra mea, sau al unor 
poezii în care se celebrează marile sărbători ale 
creştinătăţii (Colinde, colinde, Învierea), ci şi „un poet 
al iubirii creştine”, poezia lui erotică fiind învăluită de o 
aură de sacralitate. George Coşbuc şi Octavian Goga, 
grai şi suflet românesc, sunt prezentaţi prin sugestiile 
prelucrate din „artele” lor poetice (Poetul şi Rugăciune), 
ca suflete în sufletul neamului şi, implicit, ca poeţi ai 
vieţii liturgice a satului transilvănean.  
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 Capitole remarcabile sunt consacrate marilor 
poeţi de inspiraţie creştină din lirica românească: 
Nichifor Crainic şi Vasile Voiculescu. Despre Nichifor 
Crainic, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae spunea că 
este „poetul nostru creştin prin excelenţă, cum este Paul 
Claudel, poetul creştin francez prin excelenţă sau Rainer 
Maria Rilke, poetul creştin german prin excelenţă.” Prin 
viziunea tradiţionalistă, Nichifor Crainic continuă pe 
Coşbuc şi Goga, dar mai mult decât la predecesorii săi 
se conturează în poezia lui o lume a credinţei, o „uriaşă 
ecclesia”. Deşi Părintele Profesor Dumitru Stăniloae nu-
l aminteşte alături de Nichifor Crainic, Vasile 
Voiculescu este, de asemenea, poetul nostru creştin prin 
excelenţă. Există şi câteva simetrii: capodoperei lui 
Crainic, Iisus prin grâu, îi corespunde tot o capodoperă 
a lui Vasile Voiculescu. Dar noutatea interpretării la 
capitolul consacrat lui Vasile Voiculescu rezidă într-o 
lectură nouă a Ultimelor sonete închipuite ale lui 
Shakespeare în traducere imaginară de V. Voiculescu. 
Preluând o sugestie a Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu 
Anania, din Biblia de curând diortosită, Daniela 
Pănăzan prezintă acest volum ca o Cântare a Cântărilor 
românească: „Consider că aceste 90 de sonete, unitare 
ca tematică şi viziune poetică, alcătuiesc Cântarea 
Cântărilor românească, putând concura, loial estetic, 
cu marea poezie a Vechiului Testament. Concepute ca 
un dialog între El, Iubitul şi Mirele eternităţii, şi Ea, 
Iubita şi Poezia desăvârşirii umane, sonetele dezvăluie 
cea mai tulburătoare întâlnire divino-umană din întreaga 
noastră poezie religioasă. Triada Mire – Iubire - Mireasă 
vine în eternitatea cunoaşterii artei cu toată splendoarea 
şi strălucirea ei, culminând în răspunsurile repetate pe 
care El, Cel care este Iubirea, le aduce Ei, Poeziei, şi 
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coboară în lume, invocat de aceasta, pentru a 
înduhovnici şi eterniza umanul.” 
 Eseul monografic al Danielei Pănăzan aduce şi 
câteva veritabile „restituiri” literare: mă gândesc la 
poezia Zoricăi Laţcu (călugărită sub numele de Maica 
Teodosia, pe care am cunoscut-o prin anii 1970 la 
sfânta Mănăstire Nicula, unde era găzduită de stareţul 
Nanu Cleopa, care mi-a şi dăruit unul din volumele mai 
vechi ale poetei, colaboratoare la „Gândirea”). Este, 
cred, prima sinteză amplă asupra poeziei Zoricăi Laţcu, aşa 
cum o revelaţie este prezentarea, din perspectivă creştină,  a 
Magdei Isanos, sensibila poetă cu o viaţă nemilos de 
scurtă.  
 O noutate incontestabilă prezintă poezia 
„creştinilor români”, Traian Dorz şi Costache Ioanid, 
pe care şi antologiile de poezie religioasă arareori îi 
pomenesc. Ei sunt „mărturisitori ai lui Hristos”, alături 
de poeţii din închisorile comuniste: Valeriu Gafencu – 
un mucenic al poeziei româneşti, Radu Gyr - şi 
cântecul său de luptă, Sandu Tudor - Pe rugul aprins al 
poeziei, Valeriu Anania - între Anamneze şi File de 
acatist.   
 Revelator este şi capitolul despre poezia 
contemporană: Ştefan Aug. Doinaş, în ipostaza unui 
psalmist modern, nu a baladistului din Cercul literar de 
la Sibiu. Ceilalţi trei poeţi: Lidia Stăniloae, Daniel 
Turcea şi Ioan Alexandru sunt, fără îndoială, acceptaţi 
de cunoscătorii poeziei lor, ca poeţi religioşi autentici.  
 Capitolul despre Ioan Alexandru, „poet al 
Logosului”, este o amplă prezentare a „Imnelor”, bazată 
pe un paralelism cu unii imnografi din literatura 
bizantină. Paralelă convingătoare pentru că poetul însuşi 
se considera un imnograf din stirpea lui Roman Melodul 
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sau Efrem Sirul, iar profesorul Edgar Papu îl considera 
cel mai important imnograf din poezia românească. 
Alături de studiul mai vechi al profesorului blăjean Ioan 
Miclea, Ioan Alexandru – Imnele Bucuriei. Poezia 
Luminii şi Lumina Poeziei (v. Ion Buzaşi, Un studiu 
inedit despre poezia lui Ioan Alexandru, în „Steaua”, An 
XL, 2003, nr. 7, p. 23-25), paginile acestui capitol 
constituie o pledoarie pentru o interpretare adecvată a 
poeziei autorului Imnelor, într-o vreme când critici 
grăbiţi, cu o lectură de suprafaţă a poeziei sale, 
consideră că Alexandru „este poet numai până la imne.” 
 Raportându-se direct sau implicit la Biblie, ca 
sursă primară, poezia religioasă are un limbaj poetic 
îndatorat acesteia şi întrucâtva derivat din Sfânta 
Scriptură, dominant fiind ca procedeu artistic chiasmul, 
adică opunerea a doi termeni, al doilea fiind inversul 
celui dintâi, de tipul AB – BA sau repetarea inversă a 
două funcţii gramaticale. Preluând câteva sugestii din 
cartea Părintelui Profesor John Breck, Cum citim Sfânta 
Scriptură? Despre structura limbajului biblic (Editura 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2005), Daniela Pănăzan arată 
că în înţelegerea semnificaţiei adevărate a poeziei 
religioase mai operantă şi mai funcţională este lectura 
concentrică sau depistarea paralelismului concentric 
decât lectura lineară şi face câteva aplicaţii 
demonstrative pe texte poetice de Eminescu, Zorica 
Laţcu Teodosia, Vasile  Voiculescu, Sandu Tudor şi 
Ioan Alexandru. 
 Eseul profesoarei Maria-Daniela Pănăzan despre 
poezia religioasă românească ne arată că această poezie 
nu este una minoră, „pentru că singura adevărată 
dimensiune ontologică a omului este religiozitatea, 
raportarea la divinitate”; de cele mai multe ori, poezia 
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religioasă n-a beneficiat de „lectura adecvată şi de ceea 
ce numeşte critica actuală orizont de aşteptare.” Chiar 
dacă uneori apropierile sau interpretările teologice nu 
conving pe deplin, aceste meditaţii asupra poeziei 
religioase româneşti, propun o panoramă plauzibilă 
asupra acestei teme importante a lirismului românesc, 
cu opinii pertinente şi cu puncte de vedere originale. 
 

Prof.univ.dr. ION BUZAŞI 
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IINNTTRROODDUUCCEERREE  

 
 
 „Că noi în El vieţuim şi 
ne mişcăm şi suntem, aşa 
cum au spus unii dintre 

poeţii voştri: Că neam al 
Lui suntem şi noi.” 

(Faptele Apostolilor 17, 28) 

 
 
 e-aş grăi în limbile oamenilor şi ale 
îngerilor, dar dacă n-am iubire făcutu-m-am 
aramă sunătoare şi chimval zăngănitor. Şi 

de-aş avea darul profeţiei şi de-aş cunoaşte toate 
tainele şi toată ştiinţa şi de-aş avea credinţa toată să 
pot muta şi munţii, dar dacă n-am iubire, nimic nu sunt. 
Şi toate averile mele de le-aş împărţi şi trupul meu de 
mi l-aş da să-l ardă, dar dacă n-am iubire, nimic nu-mi 
foloseşte. Iubirea rabdă îndelung; iubirea se dăruie, ea 
nu invidiază; ea nu se trufeşte, nu se îngâmfă; ea nu se 
poartă cu necuviinţă, nu-şi caută pe ale sale, nu se 
întărâtă, nu ţine-n seamă răul, nu se bucură de 
nedreptate, ci de adevăr se bucură; pe toate le suferă, 
pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le 
rabdă; Iubirea niciodată nu se trece”. (Corinteni 13, 1-
8) Aceasta este cea mai atotcuprinzătoare definire a 
Iubirii, care se află în Epistola Întâi către Corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel, rămânând cel mai frumos imn 
creştin închinat virtuţii supreme a iubirii, pentru că: „ce 
poate justifica mai mult existenţa decât iubirea? Iubirea 
nu satură pe nimeni, niciodată. Deci poate fi fără sfârşit; 
şi de aceea poate fi şi fără de început. Iubirea fără de 

„D 
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început şi fără de sfârşit dă o mulţumire deplină 
existenţei, deci o lumină.”1  
 O literatură, oricare ar fi ea, nu poate ignora 
dimensiunea esenţială a fiinţei umane, şi anume aceea 
de fiinţă iubitoare de Dumnezeu şi de semeni, 
dimensiunea de homo religiosus. În raport cu lumea, 
omul este o fiinţă religioasă aflată într-o permanentă 
căutare a divinităţii. 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). În această mişcare de urcare-
coborâre sau anabasis-catabasis, despre care vorbea 
Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, omul se întâlneşte 
cu Dumnezeu sau cu un alt om într-o relaţie de iubire, 
pentru că Iubirea lui Dumnezeu este mişcarea lui 
Dumnezeu spre om, iar „mişcându-se spre Dumnezeu, 
creatura îşi pune de acord voia cu firea ei, în care 
Dumnezeu a sădit dorinţa iubirii faţă de El şi puterea de 
a se mişca spre El. (...) Din iubirea lui Dumnezeu faţă 
de făpturi răsare iubirea lor faţă de El şi deci iubirea lor 
faţă de El nu poate fi despărţită de iubirea Lui faţă de 
ele. De aceea, Sfinţii Părinţi nu fac o deosebire între ele. 
Iubirea făpturilor faţă de Dumnezeu este darul lui 
Dumnezeu, produs de iubirea lui Dumnezeu faţă de ele, 
care se întoarce cu rodul iubirii lor spre Dumnezeu. 
Iubirea prin care ele însele se mişcă spre El este iubirea 
prin care Dumnezeu le mişcă spre El. Două persoane 

                                                 
1 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La 
început a fost Iubirea, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 7 
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care se iubesc nu mai ştiu ce are în această iubire fiecare 
de la sine şi ce este de la cealaltă.”2 
 O dată întâlnirea realizată, într-un punct central 
pe care literatura îl numeşte axis mundi sau centru al 
lumii, ea continuă într-o mişcare pe orizontală, mişcare 
de nivelare a raporturilor, deoarece: „creaţia se află pe 
drumul iubirii, primindu-şi puterea din iubirea treimică 
şi înaintând spre desăvârşirea ei în unirea cu Sfânta 
Treime şi cu toţi oamenii.”3 Din această mişcare de 
iubire axiologică emană toate vibraţiile sufletului 
sensibil care realizează minunea întâlnirii cu Dumnezeu, 
prin iubire, iar prin aceasta cunoscându-L pe 
Dumnezeu, care este Iubirea însăşi. O astfel de 
înţelegere a unui homo religiosus mereu însetat şi 
înfometat de Iubire şi de Cuvânt, duce, inevitabil, spre o    
re-creare a lumii, spre o viziune proprie care prinde 
contur în creaţia lirică, în poezie.  
 Marile creaţii sunt rodul întâlnirilor cu 
Dumnezeu în Iubire, cu Acela Care este Creatorul a 
toate, întâlniri din care ţâşnesc apoi, prin Cuvânt şi 
cuvinte, i-luminări, 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 
cu El, ca dar şi har, în Lumină şi Iubire. Creaţia poetică 
devine în acest fel har divin, vibraţie de-o extremă 
sensibilitate, stare de i-luminare, dar al Creatorului.  
 Poezia religioasă 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 
                                                 
2 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, I, Editura IBMBOR, Bucureşti,  2003, p. 290-291 
3 Idem, p. 292 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 22 -

versuri de mare forţă artistică. Poezia religioasă menţine 
omul în relaţie cu Dumnezeu, în comuniune. Nu numai 
poetul, cel care scrie, realizează aceasta, dar şi cel care 
citeşte poezia religioasă. În aceasta constă marea 
bogăţie a textelor de inspiraţie creştină, fiindcă ele 
reuşesc să transfigureze sufletul omului, ele au menirea 
să îl ridice pe poet/ cititor la rangul de împreună-
lucrător cu Dumnezeu la frumuseţea lumii.  
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SSUURRSSEELLEE  DDEE  IINNSSPPIIRRAAŢŢIIEE    

AALLEE  PPOOEEZZIIEEII  RREELLIIGGIIOOAASSEE  
 
 
 

oezia religioasă stă la baza întregii evoluţii 
a limbii şi a literaturii române, deoarece 
„poezia religioasă demonstrează că spaţiul 

unde s-a aşezat geneza poporului român a fost un spaţiu 
creştin, că s-au scris aici cărţi (...) Existenţa, dovedită, 
între daco-romanii ce populau Dacia şi Scythia Minor a 
unor mânuitori ai condeiului (oameni ai Bisericii) poate 
reprezenta o probă a neîntreruperii execiţiului 
cărturăresc. Seria scriitorilor „străromâni”, prin 
întinderea sa în timp, argumentează tocmai continuitatea 
acestei îndeletniciri şi face din spaţiul daco-roman sau 
protoromânesc un loc integrat pe deplin în ansamblul 
unor preocupări ce aveau drept scop producerea cărţii.”4 
De aceea, „lirica religioasă constituie genul cel mai bine 
reprezentat la începuturile noastre literare.”5 
 Poezia de inspiraţie creştină îşi are sursele în 
imnele religioase ale veacurilor Bisericii primare: „din 
epistolele Sfântului Apostol Pavel se vede clar că în 
adunările de cult se întrebuinţau nu numai Psalmii şi 
cântările din Biblie, ci şi cântări duhovniceşti, care nu 
sunt decât creaţia entuziasmului religios al celor dintâi 
creştini.”6 Fără îndoială, în rândul primilor mari poeţi 
                                                 
4 Dan Horia Mazilu, Cuvânt înainte, Antologia 1700 de ani de 
poezie  religioasă, Editura Ager, 2003, p. 5-6 
5 Idem, p. 6 
6 Petre Vintilescu, Poezia Imnografică, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2005, p. 8-9 
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creştini îl putem evoca pe Roman Melodul, ale cărui 
cântări au avut o înrâurire deosebită asupra evoluţiei 
ulterioare a poeticii creştine: „geniul inspirat şi pietatea 
profundă a acestui melod promovară imnul din stadiul 
sau forma de tropar în cea de poem, adică o serie de 
strofe sau de tropare înlănţuite de aceeaşi acţiune în care 
se celebrează episoade din istoria mântuirii în legătură 
cu Mântuitorul, cu Sfânta Fecioară, cu Sfinţii Apostoli, 
ori eroismul sfintelor figuri din istoria Bisericii. În acest 
nou gen de poezie, troparul nu mai era o simplă strofă 
izolată de proză cadenţată, fără o haină poetică propriu-
zisă, ca în prima perioadă a Bisericii, ci făcea parte 
dintr-un tot arhitectonic îmbrăcat într-o veritabilă haină 
poetică.”7 În acest context, merită subliniat rolul major 
pe care l-au avut, în evoluţia poeziei religioase creştine, 
Sfântul Ioan Damaschin, Cosma Ierusalimiteanul, 
Teodor Studitul sau Iosif Studitul, monahia Cassia sau 
Icassia, Cosma Melodul sau binecunoscuţii imnologi 
Sfântul Efrem Sirul şi Sfântul Simeon Noul Teolog. 
 Poezia religioasă românească îşi găseşte izvorul 
atât în imnele şi troparele creştine, în Psaltire sau în 
Cântarea Cântărilor, cât mai ales în colindele de 
Crăciun şi cântecele de stea. Bineînţeles, primele creaţii 
ale noastre au fost scrise în limba latină, într-o perioadă 
când limba română încă nu era deplin alcătuită. Niceta 
de Remesiana, primul autor de imne de la noi, apoi 
Ioan Cassian din Scythia Minor, cu ale sale cărţi de 
învăţătură (Conlaţiunile, Filocalia, Aşezăminte 
monahale), Dionisie Exiguul, mare învăţat daco-roman, 
sunt doar câteva pietre de temelie a limbii poeziei 
româneşti care „s-a născut în această fericită, statornică, 

                                                 
7 Idem, p. 46 
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înceată şi fecundă rodire spirituală a trei limbi ce purtau 
mireasma textului original ebraic, aramaic din care au 
pornit Septuaginta şi Noul Legământ, prin limba greacă 
şi Vulgata timpurie. Ioan Cassianul, Dionisie, Niceta şi 
ceilalţi vor stăpâni aceste limbi fiind aici tărâm de 
legătură, punte între răsărit şi apus.”8 Iar Psaltirea în 
versuri a Mitropolitului Dosoftei, apărută în 1673, este 
considerată şi azi ca fiind prima mare realizare a genului 
liric în literatura română.  
 De asemenea, colinda din poezia noastră a 
dovedit mereu că este Cântarea Cântărilor românească 
(aşa cum i-a spus Vasile Voiculescu): „ea ne dezvăluie 
marea frumuseţe a inimii curate din gândirea şi viaţa 
neamului aninat de crestele Carpaţilor (...), pentru că 
fiinţa unui neam, vorbind de un neam creştin, nu este 
numai natură, adică produs al pământului, instinct 
întunecat şi năzuinţă oarbă, ci este mai întâi spirit, dar 
dumnezeiesc, vedere duhovnicească şi modelare 
conştientă. Ea aparţine Împărăţiei lui Dumnezeu. Izvor 
de energie spirituală, zestrea acestei fiinţe etnice se 
transmite urmaşilor drept virtute a învierii din partea 
celor adormiţi în dreapta credinţă în vederea continuării 
pe pământ a unui destin propriu, după un plan rânduit de 
Creator.”9  
 Colindele româneşti din tradiţiile Crăciunului au 
configurat în cultura noastră orizontul deplin al 
etnologiei populare româneşti, despre care vorbeşte 
deseori Părintele Profesor Ilie Moldovan,  deoarece în 

                                                 
8 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. II, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1985, p. 194 
9 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Valori creştine ale familiei în 
România..., din volumul de comunicări „Familia şi viaţa la 
începutul unui nou mileniu creştin”, Bucureşti, 2001, pag. 146-147  
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colindă aflăm pe Însuşi Dumnezeu, ca miracol 
euharistic, aflăm paradisul etnic în care coboară/ se 
naşte Pruncul cosmic Hristos, natura întreagă venind să-
i slujească Acestuia. În colindele noastre găsim 
paradisul etnic românesc, elementele care alcătuiesc 
fiinţa neamului, care transfigurează cerul şi pământul, 
avem de-a face cu întreaga creaţie: la Crăciun 
sărbătorim deopotrivă şi Învierea, florile de măr ale 
colindelor simbolizând Răstignirea Mântuitorului pe 
cruce de măr, dar sărbătorim şi Rusaliile, refrenul Lerui, 
Doamne, ler amintind de expresia specifică pentru 
Pogorârea Duhului Sfânt „Aleluia” (cuvânt format ca 
urmare a fenomenului rotacismului: sunetul l devine r: 
Aleluia > areruia).10 
 Colindele au influenţat sensibilitatea artistică a 
poeţilor din versificaţiile româneşti, ele înseamnă 
experierea Iubirii lui Dumnezeu, fiindcă prezenţa divină 
este Iubire: „a-l cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă, în 
înţelesul bucuriilor pe care le trăim în sărbătorile 
împărăteşti, a recunoaşte că totul în lume, dar mai ales 
noi înşine, suntem darul iubirii lui Dumnezeu. Iubirea 
aceasta însă are un caracter cosmic, de care nu-i străină 
nici colinda românească”.11 Aduc un singur exemplu 
pilduitor dar şi minunat de versificare inspirată de 
colindul popular autentic, versificare rafinată ce aparţine 
poetei Zorica Laţcu Teodosia: „Lerui, Doamne, Ler,/ 
Din înaltul Cer./ Cerne Maica, cerne,/ Fulgii moi i-
aşterne,/ Nimeni să   nu-i vadă/ Urma prin zăpadă./ Să 

                                                 
10 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Curs universitar de Masterat, 
Facultatea de Teologie Sibiu, 7.12.2004 
11 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Iubirea – Taina Căsătoriei. 
Teologia iubirii. În Hristos şi în Biserică, volumul I, Alba Iulia, 
1996, p. 228 
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nu se cunoască/ Ce fiu va să nască.// Lerui, Doamne, 
Ler,/ Din înaltul Cer,/ Coboară, coboară/ Preasfânta 
Fecioară;/ Dar pe unde merge/ Urma i se şterge,/ Taina 
din vecie/ Nimeni să n-o ştie.// Lerui, Doamne, Ler,/ Din 
înaltul Cer,/ Intră-n staul iată,/ Maica Preacurată;/ În 
staul de vite,/ Pe paie strujite./ Să nu se cunoască/ Ce 
fiu va să nască.// Lerui, Doamne, Ler,/ Din înaltul Cer,/ 
Cerne luna, cerne,/ Raze albe-aşterne,/ Lumină 
cerească/ Din iesle să crească,/ Razele-n zăpadă/ Îngeri 
să le vadă,/ Din înaltul Cer./ Lerui, Doamne, Ler.”12 
 

                                                 
12 Zorica Laţcu, Poezii, Editura Sofia, Bucureşti, 2000, Colind, p. 85  
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„„ZZIILLEELLEE  DDEE  AAUURR    

AA  SSCCRRIIPPTTUURREELLOORR  RROOMMÂÂNNEE......””  
 
 

 
oezia este creaţie a Celui Ce-a zidit şi le 
zideşte pe toate. Creând omul, Dumnezeu 
a sădit în el şi iubirea de frumuseţe, simţul 

estetic al sublimului şi bucuria Cuvântului, pentru că 
„Întru-nceput era Cuvântul şi Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era”.(Ioan 1,1) În 
acest Cuvânt, care este Dumnezeu, îşi află viaţa, rodul şi 
fiinţarea toate ale lumii acesteia.  
 Poezia, darul Creatorului, îşi găseşte în grai 
expresia sensibilităţii maxime, pentru că „poezia nu se 
vede nici nu se aude, ci se grăieşte. Graiul este expresia 
vieţii interioare tainice a fiinţei omeneşti. Poezia apare 
în grai; în timp ce graiul se rosteşte apare o înflăcărare 
lăuntrică a fiinţei rostitoare, un fel de luminare, de stare 
sărbătorească. (...) Graiul are o origine, o istorie a lui, 
epoci de luminare, de înnoire lăuntrică, graiul devine 
Logos şi trupul logosului se îngroapă în holde, se varsă 
în seminţia viţei, se consolidează osământ în vremea 
lumii. Din această menire, cel care ştie ceva despre 
lume trebuie să fie mai întâi poetul, El este martorul cel 
mai din aproape la evenimentul şi soarta graiului, el 
trebuie să ştie ce s-a întâmplat cu cuvântul în istorie, 
bolirea lui şi zilele lui de slavă, el nu se poate 
desolidariza de cuvânt, de văpaia lui arzătoare, de 
legământul încheiat cu lumea de-ai da de-un ceas al 
izbăvirii ei. Poetul adevărat n-are viaţa lui, nu poate să-
şi croiască o viaţă în afara Logosului, destinul lui este 

P 
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strâns legat de al Logosului, graiul unui loc îl 
revendică de fiu şi slujitor absolut, Poetul n-are viaţă 
decât în măsura în care viaţa lui devine viaţa 
Logosului (s.n.).”13 
 Înainte de a exista poezia a fost creat graiul iar 
înainte de-a vorbi despre o literatură română originală 
am vorbit „limba vechilor Cazanii” şi-am trăit 
sărbătoarea Logosului şi a Poeziei. Cu mult înainte de a 
şti ce este o literatură naţională, am aflat ce este Iubirea 
Poetului pentru că acesta trebuie să fie un mărt,, 
urisitor al Logosului.  
 Mihai Eminescu, „expresia integrală a sufletului 
românesc” (N. Iorga), evoca în poezia Epigonii una 
dintre cele mai luminoase perioade din istoria poporului 
nostru creştin, pe care o definea simplu şi integrator: 
„zilele de aur a Scripturelor române”. Deloc 
întâmplător, această sintagmă metaforizează eforturile 
de veacuri ale unor mari cărturari români de a aduce 
Lumina şi Cuvântul în graiul românesc. Niceta de 
Remesiana (considerat de către unii istorici literari ca 
fiind primul poet religios al literaturii noastre), N. 
Olahus, Petru Cercel, Varlaam, Dosoftei, Miron Costin, 
Timotei Cipariu, Alecsandri, Eminescu fac parte dintre 
cei care au grăit „un duh al dreptăţii şi al aşezării, o 
putere de asimilare şi dăruire”, pentru că „un poet se 
adevereşte ca valoare, într-un grai şi popor, numai din 
ceasul în care firea lui consună cu ethosul acestuia, când 
se descoperă ca fiu al neamului său, alături de şirul 
nesfârşit de jertfitori şi ctitori neosteniţi ce l-au 
premers.”14 
                                                 
13 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1978, p. 260-261 
14 Idem, p. 66 
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 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, jalea, bucuria, credinţa, toate 
acestea sunt expresii apărute în istoria noastră o dată cu 
graiul românesc, dar în acelaşi timp sunt taine ale 
sufletului creştin, taine ale mărturisirii şi-ale împărtăşirii 
acestui suflet românesc, suflet conştient de paradisul 
etnic în care vieţuieşte. Paradisul etnic „este dăruit de 
Hristos, prin încreştinarea noastră ca neam: e un Eden 
situat în munte, pe plai, 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 curg izvoarele vieţii 
neamului. Frumuseţea acestui paradis ni se revarsă 
direct în suflet de pe faţa Domnului, asemenea luminii 
ce izbucneşte direct din soarele ivit în răsărit”15. 
Izvoarele poeziei noastre religioase pornesc spre noi din 
acest paradis etnic, din frumuseţea plaiului românesc şi 
din credinţa-mpărtăşită cu Hristos a sufletului românesc. 
 Niceta de Remesiana a fost un mare cărturar 
din secolul al IV-lea, care şi-a elaborat opera în limba 
latină. Considerat primul poet al spaţiului daco-roman, 
(fiind născut în Dacia Mediterranea), Niceta de 
Remesiana a rămas în patrimoniul liricii religioase prin 
celebrul imn Te Deum laudamus, ale cărui versuri au 

                                                 
15 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Etnogeneza – prezenţa 
miracolului euharistic la originea şi existenţa poporului român, 
curs universitar, p. 9 
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stat şi la baza altor imnuri religioase, păstrate până 
astăzi de Biserică: 

 
„Mântuieşte, Doamne, poporul Tău 
 şi binecuvântează moştenirea Ta 
Şi-i condu pe ei şi-i înalţă până în veac. 
Zi de zi şi noi Te binecuvântăm 
Şi lăudăm numele Tău în veac şi în veacul veacului. 
Ajută-ne, Doamne, astăzi, fără păcat să ne purtăm. 
Mila ta fie peste noi precum am nădăjduit-o de la 
Tine 
Căci în Tine, Doamne, am nădăjduit 
 să nu mă ruşinez în veac.” 

  Filotei Monahul, un autor de imnuri religioase 
de la începutul secolului al XV-lea, logofăt al 
domnitorului Mircea cel Bătrân, este cunoscut azi prin 
cele 25 de copii manuscrise ale troparelor sale creştine, 
13 existând la Biblioteca Academiei Române. Vieţuind 
în Mănăstirea Cozia, Filotei Monahul a alcătuit aşa 
numitele Pripeale la toate Praznicele Domnului şi ale 
Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor cuvioşilor 
părinţi, mari şi sfinţi şi vestiţilor mucenici şi tuturor 
sfinţilor deosebiţi.  
 Petru Cercel, domnitor al Ţării Româneşti, frate 
vitreg al lui Mihai Viteazul, mare cărturar umanist, 
având o cultură excepţională şi cunoscător a 12 limbi, 
este autor a mai multe imnuri scrise în limba italiană. 
Rugăciune, text ce s-a păstrat până astăzi, este un imn 
divino-hristic de rară frumuseţe, influenţat probabil de 
marile imnuri bizantine: 

„Tu, care din Fecioară întrupare 
 Ai vrut să iei, Părinte preaputernic, 
 Ca să-nviezi şi să ne dai iertare; 
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Tu, ce vărsându-ţi sângele cucernic 
 Ai sfărâmat pe diavolul nemernic; 
Tu, ce-ai deschis a ta împărăţie 
 Şi blând te-arăţi şi milostiv cu mine, 
 Spre-a-mi face raiul veşnică moşie; 
Ascultă, Tată, ruga mea ce vine 
 La Tine arzătoare şi plecată, 
 Tu, ce-ai fost om ca să mă-nalţ la Tine, 
Cum voi plăti, stăpânul meu, vreodată 
 Atâtea bunuri mie hărăzite, 
 Şi ce-aş putea să-ţi juruiesc răsplată?” 

 Mitropolitul Varlaam al Moldovei a fost la 
rândul lui un mare învăţat al epocii sale (secolul al VII-
lea). Rămas în conştiinţa posterităţii ca primul mare 
artist al limbii române literare, Mitropolitul Varlaam a 
contribuit, prin opera sa, mai ales prin Cazania, la 
dezvoltarea limbii literare, impunând în cultura română 
seria tipăriturilor de texte religioase de învăţătură. 
Laudă Ţie, Doamne... este unul dintre cele mai 
expresive texte ce ne-au rămas de la arhicunoscutul 
Mitropolit: 

„Laudă Ţie, Doamne, cu îngerii dau, 
 când sfârşitul acesta dumenecile am. 
Trei părţi ce săntu într-această carte 
 un Dumnezeu în trei feaţe svănta troiţă 
poartă 
Dumenecile cu a triodului sărbători, 
 lunile cu a praznicelor învăţături. 
Priimeaşte, Doamne, ca de la un păcătos, 
 să slujesc Ţie în ciastă lume păn voi hi 
sănătos 
Şi hie de pururia cinstit şi lăudat numele Tău, 
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iară eu de la inimă de mărturisesc 
   cu condeiul meu.” 

 Mitropolitul Dosoftei al Moldovei rămâne până 
azi un punct de reper al poeziei noastre, pentru că, spune 
istoricul literar Mircea Scarlat, cu Psaltirea în versuri 
„se încheia o etapă decisivă în istoria poeziei 
româneşti”16. Tâlcuind Psalmii lui David, timp de peste 
cinci ani, şi aşezând în fruntea Psaltirii şase Stihuri la 
luminatul herb a Ţării Moldovei, Dosoftei a rămas în 
conştiinţa noastră ca primul autor major de texte 
religioase din literatura română. Repetând de mai multe 
ori faptul că „Dosoftei încununează, nu inaugurează, o 
tradiţie”17, Mircea Scarlat subliniază importanţa 
deosebită a versificaţiilor Mitropolitului moldovean care 
„a încercat un mare număr de ritmuri, realizând, cu mult 
înaintea autorilor de gramatici şi retorici, spectaculoase 
exerciţii eufonice. Deşi nu programatic, precum Miron 
Costin, Dosoftei a dovedit capacitatea limbii române de 
a se mlădia potrivit ritmurilor prozodice consacrate.” 18 
 Nu poţi vorbi despre Psaltirea lui Dosoftei fără a 
aminti despre Psalmul 136, considerat o capodoperă a 
genului. De o frumuseţe aparte, diortosirile evidenţiază 
un mare talent poetic. Se vorbeşte chiar despre un 
preeminescianism rezultat din folosirea repetată a unor 
temeni pe care-i va folosi mai târziu şi „poetul 
nepereche”: sara, bucium, genune, luciu, sunet de corn, 
dulceaţă, raze, străluminări: „surprinzător 
preeminesciene sunt nuanţele vibratorii ale luminii, 
diafanele ţesături aeriene de raze, repetatele lucori şi 
                                                 
16Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti,volumul I, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1982, p. 93 
17 Idem, p. 92 
18 Idem, p. 92 
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străluminări, toate configurând planarea în azur; vrăjit, 
purificat, „curat de tină” (Psalmul 17), imnograful-
versuitor hălăduieşte precum „cerbul pre dealuri preste 
măguri nalte”, halucinat parcă în conjuncţie cu 
sacrul”.19  
 Psalmul 136 (La apa Vavilonului) evidenţiază o 
mare disponibilitate verbală, metrica populară îmbinând 
armonios elegiacul şi viziunea evident încrâncenată a 
versificatorului. Numit deseori psalmul iubirii de ţară, 
acest text simbolizează un spaţiu al exilului, o 
personificare a dorului psalmistului care „jelind de ţara 
Domnului” se confesează „cu inemă amară/ prin Sion şi 
pentru ţară”. Prin „sălci aninate” sunt lăsate „bucine 
ferecate”, expresii ale cântecului de durere a celor care 
„şezum şi plânsăm/ La voroavă ce ne strânsăm”. Ce 
sunt aceste cântece? Sunt „cântări ce cântam 
Domnului” în Ţara Sionului, numită şi cetatea 
Ierusalimului sau Ţara Sfântă. Psalmistul face astfel o 
relaţie între el, ca simbol al celor ce plâng, „Ţara 
Svântă”, munte, ţară şi apă a Vavilonului. În această 
relaţie, pe verticală şi orizontală, se întâlneşte Logosul 
creator, Cuvântul care nu poate fi uitat, pentru că el 
exprimă Iubirea de Ţară, Iubirea celor care „plângeam 
cu lacrimi hierbinte”: 

„La apa Vavilonului 
  Jelind de Ţara Domnului, 
Acolo şezum şi plânsăm 
  La voroavă ce ne strânsăm 
Şi cu inemă amară, 
  Prin Sion şi pentru ţară, 
Aducându-ne aminte 

                                                 
19 C. Ciopraga, Personalitatea literaturii române, Institutul 
European, Iaşi, 1997, p. 160 
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  Plângeam cu lacrimi hierbinte. 
Şi bucine ferecate 
  Lăsam prin sălci aninate, 
Că acolo ne-ntrebară 
  Aceia ce ne prădară 
Să le zîcem viers de carte 
  Într-acea străinătate 
Ca-n svânt muntele Sionul 
  Cântări ce cântam la Domnul. 
Ce nu mi să da-ndemână 
  A cânta-n ţară streină. 
De te-aş uita, ţară svântă, 
  Atuncea să-mi vie smîntă 
Şi direapta mea să uite 
  A schimba viers în lăute! 
Şi să mi să prinză limba 
  De gingini, jelindu-mi scîrba. ”  

 „Exponent al unui clasicism peren, care în cazul 
său se autoriza de la modele biblice, mitropolitul de la 
Iaşi constituia în epocă o figură-etalon”20, rămânând 
ilustrul cărturar care a încununat o epocă din istoria 
noastră, atât prin diortosirile sale biblice, cât şi prin cele 
liturgice, Molivtelnicul, Liturghierul, Octoihul, Acatistul 
şi Paraclisul Maicii Domnului sau alte meditaţii 
creştine, care au sporit considerabil bazele literaturii 
noastre culte, literatură care îşi are izvoarele în textele 
creştine.  
 Au urmat exemplul ilustrului Mitropolit 
Dosoftei alţi ierarhi care au depus eforturi considerabile 
de a traduce şi tipări Sfânta Scriptură şi cărţile de cult, 
sporind astfel admirabil patrimoniul spiritual al 

                                                 
20 Idem, p. 153 
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neamului românesc. Aşa a fost Mitropolitul Simion 
Ştefan de la Alba Iulia care a publicat pentru prima dată 
în limba română, într-o versiune diortosită, Noul 
Testament de la Bălgrad, în 1648, apoi reprezentanţii 
Şcolii Ardelene, care la rândul lor, au căutat să 
tipărească textele biblice de căpătâi. Este cunoscută 
Biblia de la Blaj a lui Samuil Micu, apărută în 1795.  
 Timotei Cipariu, „părintele filologiei 
româneşti” a fost nu numai cărturar excepţional, 
vicepreşedinte al Academiei Române şi preşedinte al 
Asociaţiunii ASTRA, ci şi un poet de real talent, un 
versificator religios autentic. Sunt cunoscute până azi 
câteva imnuri religioase, meditaţii sau sonete de 
inspiraţie religioasă ale lui Cipariu precum Cerească-
mpărăteasă, Sonet, Imn închinat Sfintei Vergure. Se 
descoperă în textele lui Cipariu o religiozitate aparte şi o 
anumită afinitate cu stilul eminescian.  
 Sonetul Cerească-mpărăteasă este „un frumos 
imn marian. Poezia începe cu formula de adresare 
directă „Cerească-mpărăteasă”, atât de înrudită cu 
începutul celebrei Rugăciuni eminesciene: „Crăiasă 
alegându-te...”, fiind un imn închinat Sfintei Fecioare 
Maria. Cipariu se autoprezintă într-o stare de neputinţă 
(„Ca fiul ce te roagă să-l duci numai de mână”), iar prin 
interjecţiile din final îşi exprimă convingerea că 
rugăciunile adresate Mariei, pe care o numeşte „dulce 
mângâiere de suflet şi virtute”, contribuie la înălţarea sa 
morală”21: 

„Cerească-mpărăteasă de câte ori îţi cer 
să sufli-ntr-al meu cuget un suflu de cântare, 
 

                                                 
21 Ion Buzaşi, Prefaţă la vol. Timotei Cipariu. Scrieri literare, 
Editura Fundaţiei Naţionale „Satul românesc”, Bucureşti, 2005 
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cu-o rază de lumină ca ziua ce răsare 
în pieptu-mi fără umbră aprinsă ca pe cer. 
 
Mă-nchin fiinţei tale cu faţa la pământ 
şi-mi plec în neputinţa-mi genunchiul pe 
ţărână 
ca fiul ce se roagă să-l duci numai de mână 
că-n braţe să mă poarte măicuţa demn nu sunt 
O dulce sărutare măcar numai în vis 
din gura-ncântătoare, ce suflete căzute 
ridică la-nălţime, doream să-mi fi transmis 
 
O, cât la ridicarea-mi putea ca să-mi ajute, 
Când cerul pe-a ta faţă l-aş fi văzut deschis, 
O, dulce mângâiere de suflet şi virtute.” 

 La rândul lui, Andrei Mureşianu a preferat 
meditaţia religioasă, dovedindu-se un spirit religios, atât 
în creaţii precum O privire peste lume, Omul frumos şi 
Mintea cât şi în cea mai valoroasă poezie a lui, azi 
imnul nostru naţional, Un răsunet. Istoricul şi criticul 
literar Ion Buzaşi vede în acest poem un imn-rugăciune: 
„cu rezonanţa de stihuri de psalmi, sau din alte cărţi ale 
Bibliei, alternând blestemul cu îndemnul, oda cu 
invocaţia, Răsunetul (Deşteaptă-te, române) este în 
conştiinţa românească de mai bine de şase pătrare de 
veac un imn-rugăciune.”22 
 Grigore Alexandrescu a scris poezii 
memorabile, precum Candela sau Rugăciunea, 
dovedind preocuparea constantă a poeţilor paşoptişti 
faţă de problematica religioasă, care e nelipsită din 
marile creaţii ale epocii. Despre poezia Rugăciunea,  
                                                 
22 Ion Buzaşi, Poezia religioasă românească, Antologie, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 33 
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Nichifor Crainic spunea că este „prin ideile dogmatice şi 
mai ales prin cele morale o chintesenţă a spiritului 
Evangheliei... Dacă autorul ar fi fost un imnolog din 
veacurile clasice, ea ar face parte astăzi din ritualul 
sacru al Bisericii. Să ne măgulim cu gândul că cel care 
a plăsmuit-o e întâiul mare poet român care, cu gest 
de ctitor, îşi oferă sufletul pe palme ca templu al 
Duhului Sfânt.”23 Am ales versurile finale din această 
capodoperă lirică:   

“Ascultă dar, Stăpâne, supusa rugăciune 
Ce sufletu-mi-o-nalţă, ce inima depune 
 La tronu-ţi ne-ncetat 
Până-n ceasul din urmă dragostea ta să-mi fie 
Comoară de nădejde, de dulce bucurie, 
 Izvor de fericiri, 
Când planuri viitoare şi amăgiri trecute 
 Se şterg în năluciri.” 

 Dimitrie Bolintineanu este, la rându-i, un poet 
religios, autor al unor texte de autentică meditaţie 
creştină: Fecioara Maria, La Dumnezeu, La Iisus pe 
cruce. Considerată o capodoperă a liricii religioase de 
către Ion Negoiţescu, poezia Fecioara Maria „e o 
transcriere descriptivă a icoanei ridicării Maicii 
Domnului la cer. Tonul stilistic dominant este uimirea 
entuziasmată, începând cu adresarea din primele 
versuri: „Vă uitaţi cât de frumoasă/ Se înalţă în azur/ 
Într-o ceaţă argintoasă/ Cu flori d-aur împrejur”. Nu 
atât portretul Sfintei Fecioare stăruie în descrierea lui 
Bolintineanu, cât participarea cosmică la acest act divin: 

                                                 
23 Nichifor Crainic, Spiritualitatea poeziei româneşti, Editura 
Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1998, p. 28 
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noaptea se risipeşte, norii se împrăştie, heruvimii o 
poartă pe aripile lor.”24 
 Vasile Alecsandri, poetul naţional înainte de 
Eminescu, supranumit chiar „rege al poeziei, vecinic 
tânăr şi ferice”, în poezia eminesciană „Epigonii”, a 
scris, la rându-i, câteva texte de inspiraţie religioasă. 
Sunt cunoscute astfel un Imn religios, cântat la Serbarea 
junimei academice române, dată în memoria lui Ştefan 
cel Mare, la Putna, Christos a înviat, Legenda sfinţirii 
Bisericii de la Curtea de Argeş. Desigur, textul cel mai 
reuşit este Christos a înviat, poem dedicat marii 
sărbători creştine a Învierii Domnului. Vasile 
Alecsandri versifică, în stihuri clasice, marea minune 
care a schimbat condiţia ontologică a omului: 

„Christos din morţi a înviat, 
 Şi fruntea-i ca un soare 
 Lucind peste popoare, 
Fiori de nemurire-n lume-a-mprăştiat. 
 
Christos, zeul credinţei, ieşit-a din mormânt! 
 Şi-a sa reînviere 
 Ne-arată că nu pere 
Dreptatea şi credinţa şi adevărul sfânt!” 

 
 
 

                                                 
24 Idem, p. 48 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 40 -

 
MMIIHHAAII  EEMMIINNEESSCCUU  

  ––  PPOOEETT  AALL  IIUUBBIIRRIIII  ŞŞII  ......AALL  LLUUMMIINNIIII  ––    
 
 

 
oet absolut”, Mihai Eminescu, rămâne un 
etalon fundamental al poeziei româneşti, 
„marele poet naţional, purtătorul unui 

mesaj înalt în istorie.”25  
 La sfârşitul secolului al XIX-lea, în 1889, Titu 
Maiorescu spunea: „pe cât se poate omeneşte prevedea, 
literatura poetică română va începe secolul al XX-lea 
sub auspiciile geniului său, şi forma limbei naţionale, 
care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă 
înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru 
toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării 
româneşti.”26 S-a dovedit că afirmaţia lui Maiorescu era 
pe deplin întemeiată, fiindcă Eminescu a devenit, în 
timp, reper de valoare absolut în lirica românească.  
 El a devenit „unul dintre exemplarele cele mai 
splendide pe care  le-a produs umanitatea” (Garabet 
Ibrăileanu), „poetul absolut, care a creat sau mai 
precis a descoperit armonia poetică a limbii române” 
(Ion Pillat), „expresia integrală a sufletului românesc” 
(Nicolae Iorga), „sfântul preacurat al ghiersului 
românesc”(Tudor Arghezi), „omul deplin al culturii 
române” (C. Noica).  

                                                 
25 Ioan Alexandru, op.cit., p. 78 
26 Titu Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui, în volumul „Din 
critice”, Editura Tineretului, Bucureşti, 1967, p. 268 
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 Mai mult de-atât, Rosa del Conte, o mare 
admiratoare a operei eminescine, i-a dedicat o carte 
intitulată Eminescu sau despre absolut, prin care a 
dovedit că Mihai Eminescu este poetul absolut al 
literaturii române. Iar dacă suntem în asentimentul 
criticilor care au susţinut că Eminescu este reper de 
valoare absolut în poezia românească, nu se poate să nu 
înţelegem că el este şi un poet creştin, fiindcă raportarea 
la absolut nu poate nicicum ignora relaţia cu Dumnezeu 
prin rugăciune, prin gândirea poetică profundă.  
 Nu numai unii critici şi istorici literari au văzut 
în Eminescu un poet religios, ci şi mari teologi români. 
De exemplu, Părintele Profesor Constantin Galeriu,   
într-o conferinţă religioasă desfăşurată la Cluj-Napoca 
(24 noiembrie 1995), intitulată „Ortodoxia – expresia 
sufletului românesc”, spunea că Mihai Eminescu este un 
mare poet religios, o expresie a sufletului românesc 
creştin, Eminescu însuşi recunoscând, într-un articol din 
martie 1881, că Sfânta Scriptură este cartea esenţială şi 
fundamentală a lumii creştine: „Iată, 2000 de ani, 
aproape, de când biografia Fiului lui Dumnezeu e 
cartea după care se creşte omenirea”.27  
 De altfel, este cunoscut faptul că Eminescu a 
primit în familie o educaţie creştină, el fiind un bun 
cunoscător al Scripturii şi al vechilor manuscrise 
bisericeşti, şi că în curtea casei părinteşti de la Ipoteşti 
se afla o biserică a familiei Eminovici, unde în mod 
sigur, se ţineau slujbe la care participa şi el. Conform 
volumului al XVI-lea de Opere  a fost dovedită 
preocuparea lui Eminescu pentru bogăţia textelor biblice 
şi patristice: „când citeşti o listă de cărţi şi manuscrise 
                                                 
27 Mihai Eminescu, Şi iarăşi bat la poartă, ziarul “Timpul, 12 
aprilie 1881, în Opere, XII, p. 134 
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pe care Eminescu, în calitatea lui de bibliotecar, o 
comunica la 6 martie 1875 ministrului instrucţiei şi 
cultelor T. Maiorescu, pentru a-i aproba costul 
achiziţiei, citim aici nume şi opere ale Sfinţilor Părinţi 
ca: Macarie, Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, 
Efrem Sirul sau Ilie Miniat, Nicodim Aghioritul, 
precum şi Kyriacodromionul..., Cuvinte morale pentru 
fiecare duminică, datoriile preoţilor de popor (în M. 
Eminescu, Opere, vol. XVI, Ed. Academiei, Bucureşti, 
1989, pag. 316). Toate acestea alcătuiau acum lectura 
lui sfântă.”28 
 Dovedind religiozitatea lui Eminescu, atât în 
poezii cât şi în articolele sale religioase, Părintele 
Profesor Constantin Galeriu concluziona că poetul 
nostru naţional „prin gândirea lui şi teologică, atât de 
profundă, răspunde odată mai mult titlului acordat de 
omul deplin al culturii româneşti. Iar în viitoarele 
sinteze ale gândirii şi filosofiei creştine, chiar ale 
teologiei noastre, va trebui să se ţină seama şi de el ca 
un adânc gânditor creştin-ortodox.”29  
 De aceea, „în cinstirea pe care trebuie să i-o 
acordăm nu trebuie uitat niciodată că el a văzut în 
Biserica Ortodoxă Română „Maica spirituală a 
neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi 
unitatea etnică a poporului”. A şi trăit ca un fiu 
devotat, dreptcredincios ei. (...) În noiembrie 1886, 
Eminescu se retrage la Mănăstirea Neamţ. Acolo s-a 
spovedit şi s-a împărtăşit, iar duhovnicul a înregistrat în 
cartea lui de slujbă, o dorinţă şi rugămintea poetului, ca 
                                                 
28 Părintele Profesor Constatin Galeriu, Biografia Fiului lui 
Dumnezeu, a Blândului Nazarinean, în conştiinţa lui Eminescu, 
revista “Ortodoxia”, numărul 1, ianuarie-aprilie, 1995, p. 6 
29 Idem, p. 9 
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un testament anume: să fie îngropat pe malul mării, la 
umbra unei mănăstiri, de unde să audă chiar şi dincolo, 
de pe celălalt tărâm al existenţei: Lumină lină. Poet al 
iubirii a fost ...şi al luminii.”30 
 Într-un studiu despre Poezia religioasă română 
modernă, Înalt Preafinţitul Arhiepiscop Bartolomeu 
Anania susţine că există în opera lui Eminescu cel puţin 
cinci texte de o sensibilitate creştină autentică: 
Rugăciune, Colinde, colinde, Învierea, 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. E motivul pentru care unii critici 
literari (ca de exemplu Constantin Ciopraga) susţin că, 
în opera eminesciană găsim psalmi şi pseudopsalmi. 
Luceafărul, Melancolie, Scrisoarea I, Venere şi 
Madonă, Mortua est, Rugăciunea unui dac, Cu mâne 
zilele-ţi adaogi, Sara pe deal, Atât de fragedă..., 
Speranţa, Dumnezeu şi om, Din cerurile-albastre, De ce 
nu-mi vii, Preot şi filosof, Christ  sunt doar câteva texte 
care dovedesc religiozitatea poetului.  
 De aceea, putem concluziona, fără teama de-a 
greşi, că Eminescu este un poet autentic religios, a 
cărui operă, străbătută de un fior creştin, relevă prezenţa 
sacrului şi credinţa creştină a poetului, influenţat şi, de 
multe ori copleşit, de filosofia germană a lui 
Schopenhauer sau Kant. Despre această prezenţă a 
sacrului se vorbeşte uneori în critica literară, pentru că 
„ne apropiem astfel de esenţa sacrului eminescian, 
poetul definindu-se ca un homo religiosus în sens larg, 
la care sacralul asociat deopotrivă miticului şi 

                                                 
30 Idem, p. 9 
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magicului, e principiu de coerenţă cu universalul, iar 
profanul un mod al aplatizării”31. 
 Autenticitatea sentimentului religios răzbate clar 
din poezia Rugăciune în care Eminescu dă dovada 
întregii sale convingeri în puterea rugăciunii către 
Maica Domnului, singura care poate să ne ridice peste 
mizeriile acestei lumi, cu aleasa ei dragoste şi mijlocire:  

 „Crăiasă alegându-te, 
Îngenunchem rugându-te, 
Înalţă-ne, ne mântuie 
Din valul ce ne bântuie; 
Fii scut de întărire 
Şi zid de mântuire, 
Privirea-ţi adorată 
Asupră-ne coboară, 
O, Maica Preacurată 
Şi Pururea Fecioară, 
   Marie!”  

 Eminescu reuşeşte, prin aceste versuri, să 
exprime în cuvinte de mare forţă artistică şi perfecţiune 
a formei o trăire creştină autentică, o rugăciune sinceră, 
lăsând impresia copleşitoare a unui om care se roagă 
pentru mântuirea lumii întregi, el fiind un apostol al 
neamului care-şi spune ruga în comuniune şi unitate 
creştină. Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu afirmă că 
„descifrăm în aceste versuri una dintre cele mai 
specifice doctrine ale Ortodoxiei, aceea a conlucării 
dintre Dumnezeu şi om (synergia) în vederea mântuirii 
acestuia din urmă. Aproape un secol mai târziu, 
Nichifor Crainic o va teoretiza în teologia „theandriei” 
iar Lucian Blaga o va specula în filosofia 

                                                 
31 Constantin Ciopraga, op. cit., p. 92 
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„trancendentului care coboară”, ambele teorii 
convergând către organicitatea viziunii ortodoxe asupra 
relaţiei Dumnezeu-om.”32 
 La fel de impresionantă este poezia Răsai 
asupra mea, în care Eminescu transcende mizeria vieţii 
într-o înţelegere desăvârşită a sfinţeniei şi harului 
Preasfintei Fecioare Maria, invocată de data aceasta în 
nume personal.  „Maica Domnului înomenit e, prin 
aceasta maica omenirii îndurerate. Dragostea ei 
maternă, veşnic înlăcrimată de soarta omului e întru 
totul vrednică rugăciunilor ce i se ridică. Sub privirea ei 
înstelată de plâns îşi deschide Eminescu inima sfâşiată 
de drama lui spirituală. Sonetul, pe care i-l închină, e o 
rugăciune dogorâtă de setea virtuţilor pierdute. Un om 
de geniu îngenunchează în faţa Sfintei Fecioare. 
Smerenia, condiţie iniţială a rugăciunii, îl face să-şi 
vadă întreaga măreţie ca pe o adâncă nimicnicie”33: 

“Răsai asupra mea, lumină lină, 
Ca-n visul meu ceresc de-odinioară; 
O, maică sfântă, pururea fecioară, 
În noaptea gândurilor mele vină. 
 
Speranţa mea tu n-o lăsa să moară 
Deşi al meu e un noian de vină; 
Privirea ta de milă caldă, plină, 
Îndurătoare asupra mea coboară.” 

                                                 
32 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Poezia religioasă română modernă. Mari poeţi de 
inspiraţie creştină, Revista „Studii teologice”, Revista Facultăţilor 
de Teologie din Patriarhia Română, Seria a II-a, Anul XLVI, Nr. 1-
3, ianuarie-iunie 1994, p. 5 
33 Nichifor Crainic, op.cit., p. 59 
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 Luceafărul rămâne capodopera liricii româneşti, 
expresia integrală a sufletului eminescian. Numeroasele 
exegeze ale acestui poem au scos la lumină diferite 
surse de inspiraţie dar cea mai puţin cunoscută este, din 
păcate, sursa creştină. Zoe Dumitrescu Buşulenga, ca şi 
altţi critici şi istorici literari, a evidenţiat faptul că 
poemul Luceafărul a avut ca sursă de inspiraţie şi 
Evanghelia Sfântului Ioan, dovadă fiind şi faptul că pe 
marginea unei file de manuscris a fost descoperit 
Prologul Evangheliei Sfântului Ioan. Religiozitatea 
eminesciană este însă evidentă, ţinând cont şi de 
viziunea poetică impusă de marele poem, din care ţâşnesc 
lumini purificatoare. Regăsim la acest nivel ideea de 
Dumnezeu-Iubire, pentru că din Iubire Creatorul a toate 
refuză şi lui Hyperion dorinţa de murire.  
 Înalt Preafinţitul Bartolomeu Anania, în studiul 
amintit, face o analiză teologică absolut originală şi de-a 
dreptul impresionabilă a poemului eminescian, susţinută 
cu argumente temeinice, care merită cunoscute şi 
reţinute: „eroul poemului, Luceafărul-Hyperion, a fost 
construit pe baza celor doi poli fundamentali ai 
prologului ioanic: „La început era Cuvântul...” şi 
„Cuvântul s-a făcut trup”. El aparţine lumii necreate şi a 
participat efectiv la crearea universului. Noul Hyperion 
are toate atributele Logosului. Ca unic fiu al Tatălui, el 
era de faţă în „ziua cea dintâi” când „izvorau lumine”, 
iar acum este ipostaziat într-un astru vizibil, cu menirea 
de a lumina lumea. Dorinţa lui de a deveni muritor nu se 
traduce printr-un act de răzvrătire (ca la titanii mitului antic), 
ci în rugămintea unui fiu tulburat către un tată înţelept.  
 Refuzul acestuia de a-i lua „al nemuririi nimb” 
nu-şi are originea într-o neînţelegere a situaţiei sau   
într-o îndărădnicie despotică, ci în singura „neputinţă” a 
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Atotputernicului, aceea ca din creator să devină 
creatură; fiind consubstanţial cu Tatăl, Hyperion – 
Cuvântul e părtaş al aceleiaşi condiţii existenţiale. În 
Grădina Ghetsemani, Iisus-Omul îşi roagă Părintele ca, 
„dacă este cu putinţă” să nu fie nevoit să bea paharul 
Crucii, dar în acelaşi timp El ştie că aceasta „nu e cu 
putinţă”, că evitarea Crucii ar însemna negarea înseşi a 
menirii Lui de Dumnezeu întrupat, ceea ce face ca 
imediat să-şi pună propria Sa voinţă în acord cu aceea a 
Tatălui.  
 Situaţia nu e alta în poemul lui Eminescu. Tatăl 
(care e prezent numai prin vocea Sa, ca lui Moise în 
Muntele Sinai) îi spune fiului tulburat că e în stare să-i 
dea orice pe lume, „dar moarte nu se poate”. E ultima 
treaptă a reiniţierii lui în taina propriei sale condiţii 
existenţiale; redevenit un iluminat, el se întoarce senin 
în locul menirii sale. Preluând din basm şi din mitologie 
doar fabulaţia şi cadrul cosmic, poemul îşi distilează 
esenţele ascunse din zborul înalt al vulturului ioanic”34. 
 Şi Nichifor Crainic face aprecieri pozitive asupra 
valorosului poem eminescian, susţinând, în 
Spiritualitatea poeziei româneşti, că viziunea 
cosmogonică a lui Eminescu nu e filosofică, ci 
religioasă sau mitologică: „sub frumuseţea fără 
asemănare a versurilor în care poetul descrie întâlnirea 
unei creaturi îngereşti cu Ziditorul lumii, se ascund, 
după cum s-a putut vedea, o sumă de elemente 
dogmatice şi mistice, proprii doctrinei creştine. Nimic 
eterogen nu intervine în acest episod [cosmogonic] al 
poemului, care dă puterea maximă a inspiraţiei 
eminesciene, să-i tulbure puritatea creştină. Luceafărul 
                                                 
34 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului, art.cit., p. 6 
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e poem creştin, e poemul creştin prin excelenţă al 
literaturii române.”35 De altfel, consider că lucrarea lui 
Nichifor Crainic merită recitită astăzi şi readusă la 
cunoştinţa publicului larg, mai ales a celor care contestă 
religiozitatea poeziei eminesciene şi nu numai.  
 Poezia de iubire freamătă de fiorul seninătăţii şi 
iubirii creştine. Nu găsim nimic banal, mediocru sau 
josnic în poezia eminesciană. Iubirea tinerilor din Sara 
pe deal sau Atât de fragedă, Dorinţa sau Floare 
albastră este nepătată, neprefăcută, ideală, sensibilă, 
totală. Şi deloc întâmplător, cadrul întâlnirii perechii 
eminesciene este paradisiac, este „o gură de rai” în care 
doi îndrăgostiţi refac modelul biblic al perechii unice 
din Eden... 
 De altfel „dacă la Eminescu şi, în directă 
descendenţă la Sadoveanu, acest prestigios păduratic, 
codrul e un locus sacer, rezervaţie impregnată de taine 
şi focar iradiant, generator de fantasme, lucrul ţine vădit 
de relaţii de adâncime cu lumea arhetipurilor.”36 Acest 
spaţiu paradisiac adăposteşte în intimitatea lui iubirea 
arhetipală, senină şi împărtăşită lumii prin misiunea 
încredinţată de a fi chip şi asemănare a creatorului:  
       „Vino-n codru la isvorul 

Care tremură pe prund 
Unde-n prispa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund” 
sau: 
„O, vis ferice de iubire, 
Mireasă blândă din poveşti, 
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire 
Mi-arată cât de dulce eşti!” 

                                                 
35 Nichifor Crainic, op.cit., p. 47 
36 Constantin Ciopraga, op. cit., p. 92 
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 Tinerii îndrăgostiţi din poezia eminesciană sunt 
arhetipuri ale poetului, ca şi ale poeziei/creaţiei, 
deoarece dacă „poezia e cunoaştere iar frumosul se 
confundă cu însăşi fiinţa lui Dumnezeu, artistul, 
mijlocitor între lume şi divinitate, implicit demiurg, 
îndeplineşte un act sacramental”37.  
 Despre acelaşi lucru vorbea cunoscutul teolog şi 
poet Nichifor Crainic, care spunea că misiunea poetului 
„se aseamănă cu aceea dată lui Adam: de a fi 
colaboratorii şi continuatorii creaţiei divine, în ordinea 
finalităţii, pe care Dumnezeu a încredinţat-o acestei 
lumi”.38  
 Băiatul îndrăgostit îşi vede iubita „ca floarea 
albă de cireş” sau „ca un înger dintre oameni” ieşindu-i 
„în calea vieţii”, confirmând frumuseţea şi neprihănirea 
sentimentului de iubire, pentru că „iubirea se naşte 
dintr-o inimă curată.” (I Tim 1,15) De asemenea, cel 
îndrăgostit se împlineşte pe sine prin iubirea fetei al 
cărei chip este chip de înger suav, simbol al blândeţii şi 
al evlaviei. De aceea, băiatul aduce fetei o rugă 
deosebită care nu are în ea nimic senzual:  

„Şi cu acel smerit surâs, 
Cu acea blândă faţă, 
Să faci din viaţa mea un vis, 
Din visul meu o viaţă.” 

 Iubirea serafică îşi găseşte cadrul fizic în „codrul 
bătut de gânduri”, în care „flori de tei asupra noastră/ 
Or să cadă rânduri-rânduri”, în timp ce „luna trece aşa 
sfântă şi clară” ocrotind iubirea tinerilor îndrăgostiţi, 
„nourii curg, raze-a lor şiruri despică” iar „sara pe deal 
                                                 
37 Idem, p. 96 
38 Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Editura Cugetarea, 
Bucureşti, 1940, p. 55, 147 
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buciumul sună cu jale”. La fel, întâlnirea se realizează 
„und izvoare curg în vale”, când „apele plâng clar 
izvorând în fântâne” sau când „satul în vale amuţeşte”. 
Iubirea serafică umple universul eminescian de 
frumuseţea femeii care este „prototipul îngerilor din 
senin”, care trece prin viaţa celui ce-o iubeşte ca „o 
sfântă regină/ cu păr lung de raze, cu ochi de lumină/ În 
haină albastră stropită cu aur”; de aceea, „Cât de 
frumoasă eşti pot spune/ Cât te iubesc nu e de spus!”. 
Este evident astfel că „femeia nu-i patimă, nu-i obiectul 
plăcerii şi desfătării, ea este la Eminescu Fecioara cu 
faţa străvezie, cu mâini subţiri şi reci, ce-i răsare 
poetului în cale precum icoana Verginei Marii, pe 
fruntea ei purtând coroana; este mireasa sufletului înger, 
rege şi femeie. Femeia este posibilitatea dialogului pe 
pământ; prin ea, poetul iese din sine în creaţie, întru grai 
şi astfel ia o Patrie fiinţă, ea este cel mai puternic 
stimulent întru creaţie”39. 
 Deloc întâmplător, luceferii veghează clipele de 
adâncă bucurie a îndrăgostiţilor, iubirea lor senină şi 
curată:      

„Din cerurile-albastre 
Luceferi se desfac, 
Zâmbind iubirii nostre 
Şi undelor pe lac.”  

 Iubirea serafică „este o mare realitate a 
adolescentului. Pe drept cuvânt, ea nici nu poate fi 
exprimată decât de poezie, tocmai pentru că poezia are 
adâncimea ei. Iar ideile care o definesc, punându-i în 
evidenţă conţinuturile şi vibraţiile din aceşti ani ai 
tinereţii, trăiesc transfigurate în versuri şi-n imne. 

                                                 
39 Ioan Alexandru, op.cit., p.76 



Poezia religioasă românească. Eseu monografic 

  - 51 -

Frumuseţea iubirii, în ipostaza ei serafică, nu poate fi 
descoperită decât în propriul ei poem.(...) E vorba 
despre o fericire la care nu ai putut ajunge decât 
iluminat de razele unui luceafăr din cer, cum vrea să ne 
încredinţeze marele nostru poet.”40 Această iubire 
serafică se regăseşte în fiecare poezie idilică prin 
prezenţa ceremonialului celor doi îndrăgostiţi care 
trăiesc în spaţiul mirific, edenic, al pădurii de fagi, 
propria lor oră/ noapte de iubire îngerească: nu poate fi 
sesizată nici o frivolitate în chemarea sau invitaţia 
tânărului/ tinerei, sau întâlnirea lor în cadru paradisiac, 
în jocul gesturilor de tandreţe care desăvârşesc iubirea 
îndrăgostiţilor: 

„Ne-om răzima capetele unul de altul  
Şi surâzând vom adormi sub înaltul,  
Vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată 
Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?” 

 Femeia iubită apare în diverse ipostaze, ea este 
când înger, când fecioară, când mireasă, când amintire 
sau părere de rău. Adresarea este întotdeauna sinceră şi 
curată:   

„Tu, chip chinuitor de dulce, 
Tu, ideal în ochii mei, 
Tu, ce femeie între flori eşti 
Ş-o dulce floare-ntre femei.” 

 Alături de această fiinţă iubitoare, cel îndrăgostit 
trăieşte ora de iubire ce i-a fost dată în viaţa-i trecătoare, 
dar nu oriunde, ci în spaţiul sacru al izvorârii când: 

 „Vom visa un vis ferice 
 Îngâna-ne-vor c-un cânt 
 

                                                 
40 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Adolescenţa – preludiu la 
poemul iubirii curate, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 35 
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 Singuratece izvoare 
 Blânda batere de vânt.” 

 În acest spaţiu edenic în care „suntem atât de 
singuri/ Şi atât de fericiţi!”, poetul ne invită să privim 
cum „visează visul codrului de fagi/ Amândoi ca-ntr-o 
poveste/ Ei îşi sunt atât de dragi!”. Rostul femeii iubite 
eminesciene rămâne însă unul emblematic: ea are 
menirea să ţină nestinsă candela iubirii care să vegheze 
asupra tuturor, pentru că „acum el ştie cum trebuie 
vieţuit în istorie în lumina iubirii creatoare şi acum el 
adresează imperativul critic al vieţii lui în celebrele 
versuri nemuritoare care sunt imperativul poporului 
nostru mereu, cât vor fi veacurile”41:         

„Tu trebuia să te cuprinzi  
De acel farmec sfânt 
Şi noaptea candelă s-aprinzi 
Iubirii pe pământ.” 

 Această iubire care „mişcă sori şi stele”, este o 
calitate a firii umane, o iubire ce depăşeşte cu mult 
senzualitatea, de aceea „e o iubire superioară, căci e 
durabilă, iubind şi respectând femeia în taina ei eternă şi 
în dimensiunile ei spirituale neîngustate, cunoscute prin 
această iubire curată în Dumnezeu”42. Iar „înclinarea de 
a idealiza femeia, ridicând-o mai presus de îngeri – 
femeia e pentru Eminescu prototipul îngerilor – are ceva 
din amorul cavaleresc medieval. (...) De la femeia 
adorată la adorarea Maicii Domnului e un proces de 
purificare şi transfigurare a eternului feminin.”43 

                                                 
41 Ioan Alexandru, op.cit., p. 78 
42 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, vol. II, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 373 
43 Nichifor Crainic, op.cit., p. 58 
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 Nu lipsesc din opera marelui poet momente ale 
marilor sărbători creştine, Marile Praznice ale Naşterii şi 
Învierii Domnului Iisus Hristos. Ele sunt dovada unui 
sentiment de profundă pietate şi iubire aduse Celui ce 
este Lumina lumii. Astfel, în poezia Colinde, colinde, 
Eminescu stabileşte o relaţie de iubire, între copiii care 
se bucură de Naşterea Pruncului din Betleem şi de 
Maica Lui pentru care se gătesc frumos în vremea 
colindelor, ca şi între lumea cerească şi lumea noastră, 
toţi fiind conduşi spre ieslea cea mântuitoare de către o 
stea călăuzitoare, călăuzitoare în bucurie şi iubire.  
 Ceremonialul colindelor este autentic şi izvorât 
din sentimentul apartenenţei la acea lume deosebită a 
satului românesc, care a păstrat cu sfinţenie obiceiuri de 
colindat atât de frumoase, unice poate, când copiii 
vestesc Naşterea bucurându-se de „steaua călăuzitoare” 
a Mântuitorului: 

„Colinde, colinde! 
E vremea colindelor, 
Căci gheaţa se-ntinde  
Asemeni oglinzilor 
Şi tremură brazii 
Mişcând rămurelele, 
Căci noaptea de azi-i 
Când scâteie stelele. 

 
Se bucur copiii, 
Copiii şi fetele, 
De dragul Mariei 
Îşi piaptănă pletele, 
De dragul Mariei 
Ş-a Mântuitorului 
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Luceşte pe ceruri 
O stea călătorului.” 

 Înviere este un psalm de mare rafinament din 
care ţâşnesc raze de speranţă şi mângâiere, Eminescu 
dovedind că are o credinţă neclintită în puterea Crucii 
izbăvitoare şi-n Mântuitorul Hristos, Care a învins 
moartea. La Eminescu „moartea e atee, operă diabolică, 
distrusă de Hristos. Uimitor cum în acest duh revelat al 
Sfintei Scripturi cugetă Eminescu încă chiar din prima 
tinereţe. Şi cum acest duh va urmări înfrigurat şi totuşi 
scânteind, taina Crucii şi mormântului din care va ieşi 
biruitor Hristos.”44 
 Putem găsi în acest text anumite similitudini cu 
ideile de mai târziu ale poetului Logosului vieţii, Ioan 
Alexandru. Este evidentă ideea că Eminescu, înaintea 
lui Alexandru, a intuit extraordinara valoare creştină dar 
şi poetică a textului bilblic din care s-a inspirat. 
Eminescu ilustrează ideea că, învingând întunericul şi 
moartea, Hristos a dovedit că moartea nu mai are ultimul 
cuvânt de spus în lume, precum a spus Apostolul 
neamurilor: „Înghiţitu-s-a moartea întru biruinţă. Unde-ţi 
este, moarte, biruinţa? Moarte, unde-ţi este boldul tău?”     
( 1 Cor 15, 54-55): 

„Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială 
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte... 
Douăsprezece pasuri răsună... miez de noapte... 
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală. 
 
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie... 
Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor, 
 

                                                 
44 Părintele Profesor Constantin Galeriu, art.cit., p. 8 
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Cum din mormânt răsare Hristos învingător 
Iar inimile toate s-unesc în armonie” 

 Învierea Mântuitorului Hristos „este motivaţia 
lirică a izbucnirii luminoase în imnul de slavă din final, 
o parafrază poetică a Troparului Învierii, pe care 
credincioşii îl cântă de aproape două mii de ani cu 
aceeaşi uimire şi recunoştinţă”45:    

„Cântări şi laude nălţăm 
Noi, Ţie Unuia 
Primindu-l cu psalme şi ramuri 
Plecaţi-vă neamuri 
Cântând Aleluia! 
Hristos au înviat din morţi 
Cu cetele sfinte, 
Cu moartea pre moarte călcând-o 
Lumina ducând-o 
Celor din morminte!” 

 Fără nici o îndoială, Eminescu este un moment 
excepţional al liricii noastre, un reper de valoare absolut 
la care au ajuns, străbătând veacurile, Zilele de aur ale 
Scripturilor române...  
 Inspirate şi armonioase, „sonurile eminesciene 
izvorâte din sufletul său atins de farmecele milei iubirii 
sunt unice în lume şi frumuseţea lor desăvârşită. (...) În 
toate ipostazele, în fiece clipă, prezenţa iubitei 
înseamnă prezenţa sfinţeniei în istorie”; de aceea, în 
poezia lui Eminescu „străjuie mireasa-Fecioară 
încoronată, singurul loc în lume închinat Fecioarei, 
miresei imaculate, iubirii creatoare care a făcut din 
Eminescu poate cel mai mare poet al iubirii.”46 

                                                 
45 Ion Buzaşi, Eminescu. Studii şi articole, Editura Timpul, 1999, p.17 
46 Ioan Alexandru, op. cit., p. 80 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 56 -

 Nu pot încheia rândurile dedicate poetului 
nepereche, fără a elogia cel mai frumos Imn care i-a fost 
dedicat Marelui Emin în toată literatura română de către 
un alt poet-nepreche al versului sfânt românesc, Valeriu 
Anania: 

„Mirunsă frunte. Logos în treapta lui înaltă. 
Iluminată stemă-n vecia unui neam. 
Harismă-n desnădejdea sub care ne-nclinam 
Amurgului. Cu viii şi morţii laolaltă 
Ieşimu-ţi în nuntire prin sfânt epitalam: 
 
 
bucură-te-nflăcărarea adunată-ntr-o scânteie 
bucură-te strop de rouă revărsat în curcubeie 
bucură-te ram pe care stelele-n ciorchin roiră 
bucură-te alăută-n zbor cu strunele spre liră 
bucură-te văz lăuntric ce-n auzul alb se-nscrie 
bucură-te Poezie! 
bucură-te-ntregul nostru ce prin secoli s-a tot frânt 
bucură-te darul pâinii de-a se-ntoarce în cuvânt 
bucură-te ne-mpărţirea inimii ce ni se-mparte 
bucură-te bucurie din adânc şi de departe 
bucură-te cel ce-n moarte printr-o carte ni te dai 
bucură-te-nveşnicirea Eminescului Mihai!”47 

 

                                                 
47 Valeriu Anania, Imn Eminescului în nouăsprezece cânturi,  
Editura Cartea Românească, 1992, p.22 
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SSUUBB  AAUUSSPPIICCIIIILLEE  GGEENNIIUULLUUII  EEMMIINNEESSCCIIAANN  
 
 

 
oetul este „slujitor al logosului”. Iar poezia 
este „expresia unei teribile iubiri”, „este 
bucuria cuvântului. Ea se naşte când firea 

poetului e atinsă de dorul după cuvânt, de acea adâncă 
lăuntrică pace vizionară ce se vrea vestită celuilalt în 
vederea comuniunii şi înnobilării fără sfârşit”.48 
 Slujitor al Logosului, care a cunoscut bucuria 
cuvântului creator, din care s-au împărtăşit mai apoi, în 
comuniune şi pace lăuntrică, toţi ceilalţi poeţi români, a 
fost şi Mihai Eminescu. Creând opera-i poetică 
inegalabilă, peste care se vor aşterne veacurile până 
când, parafrazându-l pe George Călinescu, va răsări un 
alt geniu creator de valoarea lui, Eminescu este creator 
de limbă şi literatură naţională punând în valoare geniul 
folclorului românesc „care l-a sorbit din popor”.  
 Fără nici o îndoială şi de necontestat, era 
imposibil ca literatura română să nu se găsească în 
întregime „sub auspiciile geniului său” cum a prevestit 
Maiorescu. Nici un poet român din deceniile care au 
urmat existenţei iubitului Emin nu a reuşit să egaleze 
măcar înălţimea geniului său. De aceea, „epigonii” 
eminescieni, deşi au încercat să se detaşeze de model, 
nu au reuşit aceasta decât parţial. Unii critici literari 
contemporani vorbesc de un nesfârşit dialog cu „poetul 
nepereche”, marile creaţii poetice ale secolului al XX-
lea fiind, in facto, o operă deschisă spre înălţimile şi 
                                                 
48 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. I, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1978, p. 314,  vol. II, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, 
p.37-38  

P 
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perfecţiunile prozodice ale lui Eminescu, un dialog 
neîntrerupt cu Marele Emin (parafrazând expresia 
arhicunoscută „Marele Will”).  
 De la contemporanul lui Eminescu, care a fost 
Alexandru Macedonski, la Alexandru Vlahuţă, George 
Coşbuc, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichita 
Stănescu, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Cărtărescu şi 
până la generaţiile actuale, poeţii au fost cuprinşi de un 
etern dor de Eminescu care a marcat evoluţia întregii 
lirici româneşti. În volumul intitulat „Respirări”, Nichita 
Stănescu mărturisea că este „contemporan cu teiul care 
din pricina lui Mihai Eminescu nu îmi mai tihneşte să-l 
miros ca lumea”. Vorbind despre „Modelul 
eminescian”, Ştefan Aug. Doinaş recunoştea că 
„Eminescu ţine într-un fel de ordinea Naturii; el este un 
element primordial al cosmosului românesc, alături de 
apă şi foc, munte şi mare, răsărit şi apus.” Iar cândva 
poetul contemporan Adrian Păunescu spunea că 
„Eminescu este chipul infinitului din noi.”  
 Din acest infinit eminescian s-au hrănit creaţiile 
poetice ale literaturii române până astăzi, pentru că, aşa 
cum spune conf.univ.dr.Ioana Bot49 există un dialog 
peste timp în care „recitirea de către noii poeţi a operei 
eminesciene instituie un dialog efectiv cu tradiţia 
noastră poetică, ea aducând în fiinţă universuri lirice 
exemplare în complexitatea lor. Întoarcerea la 
Eminescu în lirica românească de azi are semnificaţiile 
unui gest în tipare arhetipale. Este „eternă 
reîntoarcere”, configurând universul armonic al unei 
întregi literaturi.” 

                                                 
49 Ioana Bot, Curs universitar de Eminescologie, Facultatea de 
Litere Cluj-Napoca, 17 ianuarie 1996 
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 Alexandru Macedonski a fost poetul 
contemporan marelui Emin al poeziei româneşti, care a 
încercat să se detaşeze de Eminescu, să scrie altfel, să se 
impună cu o altă viziune artistică, deşi a rămas în 
conştiinţa posterităţii mai ales prin replica la Luceafărul 
eminescian, Noaptea de decemvrie. Macedonski a 
încercat, la rându-i, să scrie poezie religioasă, fiind 
primul autor de Psalmi moderni, ca specie lirică, din 
literatura română. Deşi a fost un poet oscilant, dual în 
credinţă, despre psalmii macedonskieni Nichifor Crainic 
spune că sunt „plângeri în faţa lui Dumnezeu, pe temele 
fundamentale, ce alcătuiesc tristeţea vieţii: vremelnicia 
ei, duşmănia semenilor, truda nerăsplătită, iluzia 
deşartă, deznădejdea, nefericirea, zădărnicia tuturor 
lucrurilor. E calvarul sufletesc al poetului, care îndură 
toate cu încredere în justiţia dumnezeiască.”50 
 Ciclul psalmilor macedonskieni sunt o expresie a 
interiorităţii sufletului măcinat de zădărnicia eforturilor de  
a-şi convinge contemporanii de valoarea sa. El trăieşte 
convingerea că este persecutat în mod nedrept şi găseşte 
alinare şi mângâiere doar în poezia sufletului regăsit în 
rugăciune, precum în Psalmul VII:  

„Cât am trudit, cât am muncit, 
Şi cum nimic n-am folosit, 
În lume nu este răsplată... 
Dreptatea este blestemată, 
Şi omul bun nesocotit. 
Pe fruntea mea n-am nici o pată – 
Zadarnic! – sunt un osândit, 
În lume nu este răsplată. 
Cât am trudit, cât am muncit.” 

                                                 
50 Nichifor Crainic, op.cit., p. 63 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 60 -

 Dar efortul creator al celui care încearcă să 
înţeleagă rostul său într-o lume ostilă, atinge apogeul în 
celebrul poem intitulat Rondelul meu, poetul realizând 
că singura salvare şi înălţare poate fi găsită de om în 
capacitatea de iertare şi-n el însuşi, pentru că „Iată, 
Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 
17, 21). În această poezie, un adevărat testament poetic, 
găsim ilustrată virtutea iubirii prin iertare, virtute care 
înalţă şi purifică sufletul omului: 

„Când am fost ură am fost mare, 
Dar, astăzi, cu desăvârşire 
Sunt mare, căci mă simt iubire, 
Sunt mare, căci mă simt uitare. 
 
Eşti mare când n-ai îndurare, 
Dar te ridici mai sus din fire 
Când ţi-este inima iubire, 
Când ţi-este sufletul iertare. 

 
Ştiu: toate sunt o-ndurerare, 
Prin viaţă trecem în neştire, 
Dar mângâierea e-n iubire, 
De-ar fi restriştea cât de mare, 
 
Şi înălţarea e-n iertare.” 
 

 Macedonski dă dovada întregii sale măiestrii 
artistice şi sufleteşti, înţelegând că iertarea şi iubirea nu 
sunt atribute definitorii pe care omul să le caute în viaţa 
celorlalţi, ci sunt virtuţi ale fiecărui suflet în parte, ale 
trăitorului, un bun personal al fiecărui om. Iar ele nu 
sunt simţite pe deplin decât atunci când sufletul 
experiază el însuşi virtutea iertării din iubire. Pentru că, 
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nu-i aşa?, adevărata fericire a omului este a da şi nu a 
lua, de aceea omul găseşte puteri în sufletu-i ca să dea 
celorlaţi iertarea şi iubirea-i toată: „Rondelul meu poate 
fi considerat un autoportret moral al poetului, datorită 
adejectivului posesiv din titlu şi este un ecou al 
elogiului iubirii creştine din celebra Epistolă către 
Corinteni a Sfântului Apostol Pavel (I Cor 13). Numai 
la Ioan Alexandru în poezia Aş fi ţărână găsim o 
asemenea transfigurare poetică a imaginilor din 
scrisoarea paulină. Întreaga poezie este construită pe 
contrastul dintre ură şi iubire. Ura aparţine trecutului din 
viaţa poetului; astăzi – înseamnă iubire.”51 Şi nu orice 
iubire, ci o iubire lucrătoare prin care cel care iubeşte 
ajunge să cunoască pe Dumnezeu-Iubire, care „e la aşa 
punct reprezentativă, încât Ioan nu mai socoteşte 
dragostea o însuşire, ci rostirea de-a dreptul a însăşi firii 
lui Dumnezeu. Ca să cunoşti pe Dumnezeu nu înseamnă 
să fii mare metafizician, ci să ai înţelegerea firii Sale, 
care e dragostea. O asemenea cunoaştere e la îndemâna 
tuturor sufletelor generoase.”52 O asemenea iubire se 
află-n iertare.  
 Alexandru Vlahuţă şi Ştefan O. Iosif au rămas 
în conştiinţa noastră literară ca autori aflaţi sub o aură 
puternică de eminescianism. Totuşi, ei au reuşit să dea 
poeziei româneşti câteva texte religioase, texte marcate 
de fiorul rugăciunii şi iubirii creştine. Rugăciune, Iisus, 
Cântec sfânt (Şt.O.Iosif) sau Hristos a înviat, Cuvântul, 
Sfântă muncă, Iisuse, Din nou coboară printre noi 
(Al.Vlahuţă) sunt texte ce reţin atenţia şi azi prin 
                                                 
51 Ion Buzaşi, Poezia religioasă românească, Antologie, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 76 
52 Caietele Preacuviosului Părinte Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), 
Dumnezeu-Dragoste, Editura Christiana, Bucureşti, 1999, p. 11 
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sensibilitatea şi sinceritatea mesajului lor autentic 
creştin.  
 Despre Şt. O. Iosif, Nichifor Crainic spunea că 
„este poet al armoniei patriarhale”, iar creştinismul lui 
simplu „respiră din toată poezia lui Şt. O. Iosif ca o 
stare de suflet neprihănită, ce rareori simte nevoia să 
înflorească în vers cu numele-i propriu.”53 Alexandru 
Vlahuţă, la rându-i, invocă deseori iubirea şi mila 
divină: 
       „O, vino, iubitorule de oameni, 

În sufletul bătrânei lumi să sameni 
Din nou credinţa cea mântuitoare.” 

 

                                                 
53 N. Crainic, op. cit., p. 113 
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GGEEOORRGGEE  CCOOŞŞBBUUCC  

  ––  SSUUFFLLEETT  ÎÎNN  SSUUFFLLEETTUULL  NNEEAAMMUULLUUII  ––  
 
  

 
oetul cărturar” cum l-a supranumit Ioan 
Alexandru, George Coşbuc este un poet 
religios deosebit de înzestrat, pe care 

graiul sfânt ardelean l-a dat literaturii noastre, pentru că: 
„de la Coşbuc ne-a rămas imaginea poetului cărturar 
care nu frunzăreşte cultura lumii ci îşi stoarce ochii pe 
textele fundamentale, a poetului care îşi asumă istoria 
neamului său, a marelui poet patriot dintotdeauna suflet 
în sufletul neamului său.”54. Despre George Coşbuc şi 
Octavian Goga s-a spus că au fost „două genii ale 
graiului nostru. Ei sunt poeţii satului nostru transilvan. 
Cântările lor au izvorât din sat şi au rămas în casele 
ţăranilor”55. 
 În creaţia poetică coşbuciană se găsesc versuri 
imnice ce freamătă de bucuria marilor sărbători creştine 
din viaţa satului. După părerea lui Nichifor Crainic, 
„poeziile de inspiraţie hristologică ale lui Coşbuc îşi au 
rădăcinile în folclor. Precum a iubit şi-a visat măreţii 
româneşti împreună cu poporul, precum a râs sau a 
plâns împreună cu el, tot aşa cu legenda lui s-a apropiat 
de ieslea naşterii, de sfintele patimi şi de crucea 

                                                 
54 Idem, p. 112 
55Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. II, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1985, p. 107 

„P 
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Golgotei. Ca un râu ce se varsă în mare, credinţa lui e 
contopită în credinţa milenară a neamului.”56 
 La Paşti 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. Începutul poeziei 
este un tablou al naturii reînviate care participă şi ea la 
Învierea Mântuitorului Hristos, pentru că „E Ziua 
Învierii! Popoare, să ne luminăm! Paştile Domnului, 
Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, 
Hristos ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de 
biruinţă!” (cum spune un Irmos al Învierii). Coşbuc 
psalmodiază întreaga natură care participă la Slujba de 
Înviere, pentru că Hristos a Înviat rezidind întreg 
universul: 

„Prin pomi e ciripit şi cânt, 
Văzduhu-i plin de-un roşu soare, 
Şi sălciile-n albă floare –  
E pace-n cer şi pe pământ. 
Răsuflul cald al primăverii 
Adus-a zilele-nvierii.”  

 Cu o fineţe şi-un stil descriptiv specifice, Coşbuc 
reface întregul ceremonial al marelui Praznic al Învierii 
din satul ardelean, ceremonial care şi astăzi este trăit de 
cei din lumea satului: zilele Învierii sunt aşteptate cu 
pace şi linişte, satul se îmbracă frumos de sărbătoare, 
creştinii se îndreaptă tăcuţi spre bisericuţa satului iar 
dacă se întâlnesc pe cale îşi spun cu mare bucurie: 
„Hristos a Înviat!”:      

„Şi cât e de frumos în sat! 
Creştinii vin tăcuţi din vale 

                                                 
56 Nichifor Crainic, Spiritualitatea poeziei româneşti, Editura 
Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1998, p. 78 
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Şi doi de se-ntâlnesc în cale 
Îşi zic: „Hristos a Înviat!” 
Şi râde-atâta sărbătoare 
Din chipul lor cel ars de soare.” 

 Ceremonialul continuă apoi la Biserica cea 
sfântă care se-mbracă de Lumina Mântuitorului din 
Slujba Sfântă a Învierii. Cântând împreună în timpul 
Slujbei Troparul Învierii:„Hristos a înviat din morţi cu 
moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţa 
dăruindu-le!”, în mod cert, şi deopotrivă miraculos, se 
realizează o adevărată unitate în credinţă a tuturor 
credincioşilor, o comuniune de taină, pentru că „Şi 
pomii frunţile-şi scoboară,/ Că Duhul Sfânt prin aer 
zboară”. Prin aceste versuri, invocând prezenţa Duhului 
Sfânt, poetul prefigurează Paştele cele de foc, care sunt 
Rusaliile, eveniment care ne descoperă taina naşterii 
neamurilor creştine, prin urmare şi a neamului 
românesc. Comuniunea nu se realizează însă numai la 
nivel microcosmic, ci macrocosmic. În viziunea lui 
Coşbuc întregul univers, lumea toată, participă la Slujba 
Învierii din Biserică, se umple de Lumina Învierii, se 
împărtăşeşte cu Viaţa Însăşi care-a biruit moartea: 

„Biserica, pe deal mai sus, 
E plină astăzi de lumină, 
Că-ntreaga lume este plină 
De-acelaşi gând, din cer adus: 
În fapta noastră, ne e soartea 
Şi viaţa este tot, nu moartea.” 

 Desluşind frumuseţea neasemuită a Învierii, care 
este triumf al Vieţii asupra morţii, Coşbuc redă marea 
credinţă a tuturor celor care-L mărturisesc pe Hristos, 
credinţa de veacuri a tuturor: „mărturisesc un botez spre 
iertarea păcatelor, aştept Învierea morţilor şi viaţa 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 66 -

veacului ce va să fie”, cum ne rugăm zilnic cei care 
rostim „Crezul”, pentru că „prin rezidirea, la Înviere, a 
tuturor lucrurilor în El, Mântuitorul ne încredinţează că 
Dumnezeu există nu numai în afară de lume, ci în chip 
negrăit există şi înăuntrul ei, iar prin Înălţare ne asigură 
că lumea participă de pe acum la fericirea dumnezeiască 
a vieţii ce va să fie. Învierea este un eveniment de 
valoare universală şi prin aceasta lumea este înveşnicită 
iar viaţa omenească este transfigurată în slava cerească, 
dobândind arvuna nemuririi.”57 
 Ceremonialul marii sărbători a Paştelui se 
încheie cu revenirea asupra aceleiaşi imagini a satului, 
tineri, vârstnici, copii, care se îndreptă spre bisericuţa 
sfântă a neamului ardelean, leagăn şi mângâiere în 
vremuri de restrişte, loc sacru prin excelenţă, axis 
mundi al satului ardelean care şi-a ridicat mereu 
Biserica undeva pe deal, în spaţiul protector şi edenic, 
spre care să poată privi când necazurile-l năpădesc. 
Versurile amintesc de valorile nepieritoare ale satului 
românesc, păstrate până azi: 

„Pe deal se suie încetişor 
Neveste tinere şi fete, 
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete; 
Şi-ncet, în urma tuturor, 
Vezi şovăind câte-o bătrână 
Cu micul ei nepot de mână...” 

 Regăsim în aceste versuri credinţa nestrămutată 
a ţăranului român, a ardeleanului mai ales, care şi-a 
crescut întotdeauna pruncii în credinţa şi iubirea creştină 
din Biserica de-acasă, din satul natal. Bătrâna şi nepotul 
ei sunt simboluri ale continuităţii de acasă, simboluri 
                                                 
57 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Iubirea – Taina Căsătoriei. 
Teologia iubirii. În Hristos şi în Biserică, vol.I, Alba Iulia, 1996, p. 211 
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ale unei lumi care se apropie de sfârşitul firesc al vieţii 
pământeşti şi ale unei lumi care-şi începe cursul vieţii, 
unde altfel?, la biserica din sat, în care preotul învaţă 
rânduiala slujbelor divine, nepotul trăindu-şi viaţa în 
ritmul liturgic al Bisericii celei vii şi mântuitoare care 
este Iisus Hristos. La această Bisericuţă a satului, 
ţăranul român are convingerea mântuirii sale, pentru că 
„Hristos cel jertfit, imprimat în noi, face cu noi drumul 
spre Învierea Sa în noi şi spre Învierea noastră împreună cu 
El. Biserica e pelerină spre cer pentru că Hristos e calea 
spre cer şi Cel ce călătoreşte cu ea şi în ea spre cer.”58 
 Poeziile care celebrează şi reactualizează 
Naşterea Domnului Hristos sunt la fel de preţioase. 
Dedicate mai ales copiilor, de altfel copilăria este o 
temă preferată a lui Coşbuc, poeziile respiră a bucurie şi 
iubire faţă de Pruncul mântuitor, faţă de colindele 
noastre atât de frumoase, faţă de felul în care satul ştia, 
şi bine ar fi să mai ştie azi!, să binevestească Naşterea 
Soarelui Dreptăţii, prin obiceiurile şi tradiţiile sale.  
 Poezia Colindătorii are în ea ceva deosebit, 
părând o istorioară biblică rostită de măicuţa cea bună 
copilaşilor care-l visează pe Pruncul născut în ieslea din 
Betleem. Seara de Crăciun este puternic marcată de 
prezenţa sacrului, a sfinţeniei şi a comuniunii tainice 
dintre Mamă şi fiii săi. Urmând tabloul descriptiv al 
unei seri de colindat din satul transilvan de altădată (şi 
poate de azi), Coşbuc reia ideea de ceremonial dar, spre 
deosebire de ceremonialul liturgic al satului din La 
Paşti, acum se opreşte în casa ţăranului ardelean, acea 
casă plină de copii, care ascultă oarecum vrăjiţi istoria 

                                                 
58 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, vol. II, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 233 
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Pruncului născut în iesle, istorie spusă cu „glasul rar şi 
dulce” de măicuţa cea bună: 

„Cum sta pe paie-n frig Hristos 
În ieslea cea săracă, 
Şi boul cum sufla milos 
Căldură ca să-i facă, 
Drăguţ un miel cum i-au adus 
Păstorii de la stână 
Şi îngeri albi cântau de sus 
Cu flori de măr în mână.” 

 Comuniunea din casa transilvană de-altădată îşi 
găseşte expresia cea mai înaltă în această poezie. Nimic 
nu este mai important, pare a ne spune Coşbuc, decât ca 
mama să-şi înveţe copiii să iubească Naşterea cea 
minunată şi să vieţuiască după datina creştină şi legea 
românească. De ce este atât de important ca mama să-şi 
înveţe fiii să iubească credinţa străbună? Pentru că 
„iubirea dintre părinte şi fiu este întâia comuniune de pe 
pământ. Părintele o iubeşte pe Maică în lumina Fiului, 
maica este premergătoare fiului. Maica este ca o 
transparenţă, ca o icoană a fiului, ca un vazduh sacru 
dintre părinte şi fiu. Această iubire dintre părinte şi fiu 
prin maică, această întâlnire comunitară între tată şi fiu 
prin maică, această transparenţă, comunitatea curată şi 
tainică între tată şi fiu la sânul maicii se numeşte Patrie. 
Este starea de duioşie a părintelui. Părintele copleşit de 
dragostea fiului şi în lumina fiului ocrotitor şi blând, 
curat şi puternic deschis faţă de taina şi frumuseţea 
maicii.”59 
 Ascultând însă istorisirea maicii, copiii aud cum 
„răsar cântări” şi „frânturi dintr-o colindă”. Reacţia lor 
                                                 
59 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. I, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1978, p.9 
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trădează uimire, mirare şi bucurie fără margini, convinşi 
că „Sunt îngerii din cer veniţi/ Cu Ler, oi Domnul 
mare!”. Ce îi uimeşte şi-i încântă pe copii? 

„Ei cântă nălţător şi rar 
Cântări de biruinţă, 
Apoi se-ntorc şi plâng amar 
De-a Iudei necredinţă, 
De spini, de-ostaşi, şi c-a murit... 
Dar s-a deschis mormântul 
Şi El acum e-n cer suit 
Şi judecă pământul!” 

 Ce mesaj transmit aceste versuri? Cu siguranţă 
un mesaj înălţător, care dovedeşte o înţelegere profundă 
a cultului creştin, ce întrevede în sărbătoarea Naşterii 
Domnului şi Răstignirea, Moartea şi Învierea 
Mântuitorului: „spaţiul cântecului nu este unul 
geografic, ci tainic, metafizic, mai real decât spaţiul 
fizic şi cel geografic al existenţei de sub umbra morţii, 
fiind un spaţiu transfigurat de puterile Învierii.(...) 
Melodia desemnează intrarea în realitatea suprafirească 
a Împărăţiei lui Dumnezeu, aflându-ne încă aici pe 
pământ, cu ocazia marilor sărbători ale Naşterii şi 
Bobotezei, ale Învierii şi Rusaliilor.”60  
 Finalul poeziei aminteşte de condiţia săracă a 
Celui care a venit în lume să mântuiască neamurile, 
condiţie în care au trăit şi strămoşii, părinţii noştri. 
Numai că pe cât de săracă a fost ieslea din afară, din 
lume, pe atât de bogată este ieslea sufletului 
neprihănit (aşa cum este sufletul de copil), care 
adoarme târziu visând pe Pruncul Iisus în faşe, 

                                                 
60 Părintele Profesor Ilie Moldovan, op.cit., p.227 
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înconjurat de flori de măr, iesle care se îmbisericeşte cu 
dragostea şi căldura familiei din noaptea de Crăciun: 

„Şi până nu tăceau la prag, 
Noi nu vorbeam nici unul –  
Sărac ne-a fost, dar cald şi drag 
În casă-ne Crăciunul. 
Şi când târziu ne biruia 
Pe vatra veche somnul, 
Prin vis vedeam tot flori de măr 
Şi-n faşe mic pe Domnul.” 

 De altfel, se regăseşte şi-n această poezie a lui 
Coşbuc, ideea creştină a Naşterii Mântuitorului ca jertfă 
a Iubirii, pentru că „fiecare etapă a pelerinajului Său, de 
la ieslea din Betleem până la îngroparea Lui de către 
Iosif din Arimateea, ne arată taina misiunii Sale: aceea 
de a fi o jertfă a iubirii Tatălui pentru mântuirea noastră 
şi mântuirea lumii.”61 Reactualizând şi retrăind an de an 
Naşterea Mântuitorului, sărbătoarea Crăciunului a rămas 
una a Iubirii creştine, mai ales că „Iisus din Nazaret, 
Fiul veşnic al lui Dumnezeu, se naşte în cele mai umile 
condiţii pe care ni le putem imagina, într-o manieră care 
provoacă scepticismul şi ostilitatea contemporanilor şi 
chiar a membrilor propriei Lui familii. El se naşte în 
condiţiile propriei noastre vieţi, ale rutinei noastrei, ale 
stresului nostru, ale neliniştii noastre, ale caracterului 
nostru muritor. Cu toate acestea, El vine ca un dar de 
jertfă al iubirii Tatălui.”62 
 Şi alte poezii ale lui Coşbuc vibrează de 
sentimentul religiosului. Crăciunul în tabără, Pomul 
Crăciunului, Iisus la împăratul, Armingenii, Parabola 
                                                 
61 Părintele Profesor John Breck, Unde este Dumnezeu când avem 
nevoie de El?, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2005, p. 86 
62 Idem, p. 88 
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sămănătorului, Psalm sunt texte religioase stricto sensu. 
Acelaşi fior religios răzbate însă şi din alte poezii care, 
fără a face trimiteri biblice, ilustrează concepţii de viaţă 
creştine din existenţa milenară a satului. Sunt de amintit, 
bineînţeles, Nunta Zamfirei şi Moartea lui Fulger, 
capodopere ale liricii româneşti.  Momentele cele mai 
importante din viaţa omului, ale nunţii şi ale 
înmormântării, fac din Coşbuc un poet al 
ceremonialului sacru al satului care vieţuieşte 
liturgic, după legile divine, îmbisericindu-se prin pacea 
lăuntrică pe care i-o dă natura ocrotitoare. Cât de frumos 
este pastelul Vara, în care poetul exprimă bucuria 
nestăvilită a prezenţei sacrului în tot universul cel plin 
de taine! Putem vorbi despre un tablou al paradisului 
terestru, în care „viaţa e bucurie. Viaţa e cea mai mare 
bucurie dăruită de Dumnezeu acestui pământ (...) E atât 
de magistral clădită lumea lui Dumnezeu încât viaţa nu 
poate fi moarte. Viaţa este tot. Dacă Dumnezeu e viaţa, 
cum spune Iisus Hristos, atunci noi trăind în lumea lui, 
trăim în Dumnezeu şi murind, vom muri întru viaţa 
dumnezeiască. Paradisul pământesc ce ne stă în faţă, e o 
icoană a paradisului veşnic iar lumina ce ne inundă din 
acest văzduh, e un simbol al luminii veşnice (...) Eu   
nu-mi pot lămuri altfel complexa stare sufletească a 
poetului care, extaziat, a scris următoarea strofă, plină 
de o enigmatică lumină mistică”63: 

„Cât de frumoasă te-ai gătit, 
Naturo, tu! Ca o virgină 
Cu umblet drag, cu chip iubit! 
Aş vrea să plâng de fericit 
Că simt suflarea ta divină, 
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Că pot să văd ce-ai plăsmuit! 
Mi-i inima de lacrimi plină, 
Că-n ea s-au îngropat mereu 
Ai mei şi-o să mă-ngrop şi eu! 
O mare e, dar mare lină – 
Natura, în mormântul meu, 
E totul cald, că e lumină!” 

 Seninătatea celui care-şi trăieşte bucuria 
înţelegerii liturgice a vieţii, care cunoaşte sensul 
adevărat al vieţuirii în lumea aceasta, care vede Lumina 
ce arată „Calea, Adevărul şi Viaţa” şi nu de oriunde, ci 
din mormântul propriu, e dovada unei religiozităţi 
aparte. Prezenţa sacrului este simţită de trăitorul 
cuvântului poetic la modul sublim al fericirii de-a vieţui 
în timp, în istorie, ca expresie a unei comuniuni vii în 
Hristos Cel cosmic.  
 Nunta Zamfirei aduce în faţa lumii iubirea 
serafică, asemănătoare celei eminesciene, care se 
manifestă în dimensiunea sfinţeniei sale. Zamfira nu 
este o fată oarecare, ea este „Icoană-ntr-un altar s-o pui/ 
La închinat”, tot astfel cum preafrumoasa fată de 
împărat din visul Luceafărului este comparată cu 
„Fecioara între sfinţi/ Şi luna între stele.”  
 Nunta nu se desfăşoară oricum, ci urmează unui 
ceremonial, tot liturgic, ce premerge Tainei Nunţii, care 
nu se poate împlini decât, aşa cum spune Apostolul, „În 
Hristos şi în Biserică”. Peţirea, alegerea celui mai drag, 
hotârârea de-a se căsători, invitaţia la nuntă, gătirea 
pentru slujba Cununiei, bucuria întemeierii unei noi 
familii, ospăţul şi petrecerea care se încheie cu dorinţa 
de-a se reîntâlni peste un an, la Botez, sunt momente 
ritualice de o rară armonie şi puritate sufletească care 
trădează concepţii creştine de viaţă ale poporului român: 
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„să umblaţi cu vrednicie, potrivit chemării cu care aţi 
fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu 
îndelungă-răbdare, întru iubire îngăduindu-vă unii pe 
alţii, străduindu-vă să păstraţi unitatea duhului întru 
legătura păcii. Un singur Trup şi un singur Duh, aşa 
cum aţi şi  fost chemaţi la o singură Nădejde a chemării 
voastre; un singur Domn, o singură Credinţă, un singur 
Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este 
peste toţi şi prin toţi şi-ntru toţi.”(Efeseni 4, 1-6) 
 Tânărul prinţ din poemul lui Coşbuc pare să 
exclame, văzându-şi mireasa atât de frumoasă: „Iată, os 
din oasele mele şi carne din carnea mea!; ea se va numi 
femeie” (Facere 2,23). De aceea, mirele, „un prinţ 
frumos şi tinerel” şi mireasa, simboluri ale perechii 
edenice, mireasa fiind „frumoasă cât eu nici nu pot/ O 
mai frumoasă să-mi socot/ Cu mintea mea” împlinesc 
Taina cea mare a Nunţii la care sunt chemaţi ca să 
cunoască iubirea dumnezeiască, să se împărtăşească de 
puterea ei, unindu-se cu Hristos şi între ei şi mărturisind 
suveranitatea Domnului în Ecclesia domestica în care se 
află.”64  
 Poetul este arta poetică reprezentativă a lui 
Coşbuc. O mărturisire de credinţă, care impune o 
viziune artistică, aş putea spune, hristică. Poetul se 
identifică întru totul cu neamul său, dovedindu-şi astfel 
Iubirea de Patrie, o Iubire care purifică şi mântuieşte. 
Poetul se confesează şi declară:  

„Sunt suflet în sufletul neamului meu 
Şi-i cânt bucuria şi-amarul –  
În ranele tale durutul sunt eu, 
Şi-otrava odată cu tine o beu 
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Cînd soarta-ţi întinde paharul.” 
sau: 
„Sunt inimă-n inima neamului meu 
Şi-i cânt iubirea şi ura –  
Tu, focul dar vântul ce-aprinde sunt eu, 
Voinţa ni-e una, că-i una mereu 
În toate-ale noastre măsura.” 

 Mai mult de-atât, poetul îşi asumă cuvântul rostit 
şi o eventuală vină dacă ar spune altfel decât se cuvine 
unui creştin. Imprecaţia este cutremurătoare dar în 
acelaşi timp izbăvitoare, poetul asumându-şi suferinţa 
poporului ca pe propria-i suferinţă: 

„Izvor eşti şi ţinta şi totul ce cânt – 
Iar dacă vreodat-aş grăi vrun cuvânt 
Cum nu-ţi glăsuieşte Scriptura, 
Ai fulgere-n cer, Tu cel mare şi sfânt, 
Şi-nchide-mi cu fulgerul gura!  
Ce-s unora lucruri a toate mai sus, 
Par altora lucruri deşarte. 
Dar ştie Acel ce compasul şi-a pus, 
Pe marginea lumii-ntre viaţă şi-apus, 
De-i alb ori e negru ce-mparte!” 

 Iubirea de neam nu cunoaşte sentimentul 
limitării, precum sufletul care-şi trăieşte nemărginirea în 
sufletul neamului, identitatea fiind totală: „Iar tu-mi eşti 
în suflet, şi-n suflet ţi-s eu,/ Şi secolii-nchid – ori 
deschid cum vreu/ Eterna ursitelor carte, /Din suflet eu    
fi-ţi voi, tu neamule-al meu,/ De-a pururi nerupta sa parte!” 
 Coşbuc devine astfel poet al neamului său, „un 
genial mânuitor de limbă românească. Citindu-i opera 
ne uimeşte nu invenţia sau vastitatea sferei lexicale, ci 
extraordinara capacitate de a mula expresia uzuală 
românească, limba vorbită, pe cele mai diverse tipare 
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prozodice. La nici un alt scriitor limba noastră nu are o 
graţie mai firească, o fluenţă mai limpidă, o cadenţă mai 
conformă cu tâlcurile înseşi ale frazei.”65 Expresie a 
spiritualităţii satului ardelean, opera lui Coşbuc rămâne 
întru totdeauna o creaţie a universului îmbisericit, a 
lumii hristice a satului în care:  

„Numai dorul mai colindă, 
Dorul tânăr şi pribag. 
Tainic se-ntâlneşte-n prag, 
Dor cu dor să se cuprindă 
Drag cu drag.” 

 Comparat deseori cu Eminescu, George Coşbuc 
este situat alături de marele Emin al poeziei româneşti. 
Un alt mare scriitor român, Liviu Rebreanu, spunea în 
acest sens: „Eminescu şi Coşbuc. Pot sta prea bine 
alături. Se deosebesc atât de mult, încât se completează. 
Ei doi dau faţa şi sufletul poeziei româneşti de până 
acum – Luceafărul şi Nunta Zamfirei!”66   
 
 

                                                 
65 Ştefan Aug. Doinaş, Un genial mânuitor de limbă românească, în 
„Gazeta literară”, 15 septembrie 1996, p.3  
66 Liviu Rebreanu, George Coşbuc, în volumul Poezii, Editura 
Cartier, 1998, p. 168 
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OOCCTTAAVVIIAANN  GGOOGGAA    
––  PPOOEETT  AALL  VVIIEEŢŢIIII  LLIITTUURRGGIICCEE  AA  SSAATTUULLUUII    

ŞŞII  AA  NNEEAAMMUULLUUII  ––    
 
 

 
ctavian Goga mărturisea în Fragmente 
autobiografice că a pornit în literatură de 
la ideea de monografie a satului: „am 

crezut că satul reprezintă prin sine unitatea organică a 
sufletului acestui popor”. De aceea, spunea Goga, 
primul volum de versuri ar fi trebuit să poarte titlul 
Acasă, pentru că întotdeauna a avut mare iubire şi 
preţuire faţă de satul natal şi de ţăranul român: „dacă aş 
căuta să hotărăsc printr-un fel de analiză, uitându-mă 
foarte adânc în mine, de unde purced legăturile mele 
indestructibile cu viaţa populară, aş ajunge până acolo 
la acele clipe ale serilor de vară, când împreună cu 
părinţii mei, acel preot de la ţară, cu mama mea, şi cu 
fraţii mei, toată familia, ne cufundam în marele suflet al 
ţăranului român”. 
 Poezia mesianică a lui Goga izvorăşte din acel 
suflet al ţăranului român care a trăit convingerea că 
„satul, acest acasă, acest topos autohton este patria 
propriu-zisă a poetului ca şi la vechii greci unde cetatea, 
satul ctitorea fiinţa unei patrii. Pentru sufletul popular, 
satul ţine loc de Patrie. Ţăranul reprezintă pentru Goga 
unitatea de simţire, de gândire, este un tot organic. Satul 
fiind Patria, tendinţa lui Goga va fi de-a pătrunde cât 
mai adânc în matca aceasta.”67 

                                                 
67 Ioan Alexandru, op.cit., p.31 

O 
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 Textul de referinţă al poeziei lui Goga, 
Rugăciune, este o mărturisire de credinţă. Adresarea 
directă este vie, autentică, izvorâtă dintr-un suflet 
tulburat de sacralitatea toposului căruia îi aparţine. În 
această artă poetică mesianică, Goga defineşte şi 
exemplifică „actul cel mai dureros, dar şi cel mai eroic, 
care e renunţarea de sine, această jupuire sângeroasă a 
individualităţii proprii, pentru  a-şi turna viaţa într-un 
canal îndiguit de altcineva, care e legea dumnezeiască. 
Renunţarea presupune dragoste de Dumnezeu atât de 
înflăcărată, încât preface în scrum orice rest al 
dragostei de sine”68: 

„Rătăcitor, cu ochii tulburi, 
Cu trupul istovit de cale, 
Eu cad neputincios, stăpâne, 
În faţa strălucirii tale.  
În drum mi se desfac prăpăstii, 
Şi-n negură se-mbracă zarea, 
Eu în genunchi spre tine caut: 
Părinte, orânduie-mi cărarea!”  

 Apostol al neamului său de ţărani, a căror durere 
o împărtăşeşte asumându-şi-o, Goga simte tăria 
rugăciunii şi înţelege că salvarea neamului său depinde 
şi de Poetul care trebuie să fie, aşa cum a declarat el 
însuşi, „un luptător, un deschizător de drumuri, un mare 
pedagog al neamului din care face parte, un om care 
filtrează durerile poporului lui şi se transformă într-o 
trâmbiţă de alarmă.”  
 Iubirea de Patrie îşi găseşte ecou nestins în 
poezia care este rugăciunea celui ce caută sensul fiinţării 
sale în patrie şi-n istorie.  Căutându-şi sensul vieţii, el se 
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identifică cu sensul vieţuirii liturgice a neamului de 
ţărani din care şi-a adăpat mereu sufletul, prin asumarea 
suferinţelor de veacuri ale acestuia. Ruga poetului este 
sfâşietoare, trădând o înălţătoare şi apostolică iubire: 
„de durerea altor inimi/ Învaţă-mă pe mine-a plânge”.  
 Ca în lirica lui Coşbuc, şi la Goga întâlnim 
aceeaşi viziune creatoare de lume, o lume îmbisericită, 
care-şi trăieşte pătimirea şi amarul în glasul de aramă al 
satului, topos liturgic, în cântarea întregului neam care 
trăieşte cu nădejdea în mântuire, izbăvire, iubire şi 
Înviere: 

„În suflet seamănă-mi furtună, 
Să-l simt în matca-i cum se zbate, 
Cum tot amarul se revarsă 
Pe strunele înfiorate; 
Şi cum sub bolta lui aprinsă, 
În smalţ de fulgere albastre, 
Închiagă-şi glasul de aramă: 
Cântarea pătimirii noastre.” 

 Aceeaşi imagine a cântării şi asumării suferinţei 
neamului se regăseşte în poezia Plugarii, care străjuiesc 
altarul „nădejdii nostre de mai bine”, cântarea lor fiind 
„plânsul strunei mele”, iar „Îndurător v-ascultă 
Domnul/ Şi vă trimite mângâiere.” Şi mai 
atotcuprinzătoare este descrierea poetică din poezia Noi. 
Textul aminteşte de paradisul etnic românesc, care ne 
este „dăruit nouă de Hristos prin încreştinarea noastră ca 
neam; e un Eden situat în munte, pe plai, în codru sau în 
câmpuri de mătase. Îngemănând o simbioză între 
pământ, grai şi credinţă, el se afirmă ca un duh local, 
suflet al pământului, spaţiu consacrat printr-o calitate 
spirituală. Paradisul acesta este plaiul nostru 
originar, este biserica unei liturghii cosmice în care 



Poezia religioasă românească. Eseu monografic 

  - 79 -

au loc nunţile cele de taină şi de unde curg izvoarele 
vieţii neamului.”69  
 Iar acest paradis se regăseşte sublim în „Biserica 
cu porţi neîncuiate” din poezia lui Goga. De ce? Pentru 
că „în artă eşti în casa lui Dumnezeu, în familia lui 
sacră. Procesul lăuntric al plăsmuirii frumosului este 
dintre toate îndelednicirile omeneşti, cel care seamănă 
mai apropiat cu procesul creaţiei lumii; în artă eşti în 
familia lui Dumnezeu fiindcă geniile cele mai 
luminoase ale omenirii sunt înnobilate de suflul 
credinţei şi fiindcă arta însăşi este generoasă ca 
Dumnezeu.”70 
 Îngemănând armonios frumuseţea şi dorul, 
iubirea şi tristeţea, cântecul şi lacrima, poetul 
personifică durerea neamului său, durere care este 
resimţită de fiecare în parte, dar într-un tot organic din 
noi, prin lacrimile care podidesc făptura îndurerată a 
neamului: 

„La noi sunt codri verzi de brad 
Şi câmpuri de mătase; 
La noi atâţia fluturi sunt, 
Şi-atâta jale-n casă. 
Privighetori din alte ţări 
Vin doina să ne-asculte; 
La noi sunt cântece şi flori 
Şi lacrimi multe, multe.” 

 Nemuritoare sunt poezii precum: Apostolul, 
Dascălul, Dăscăliţa, Mama, Mi-a bătut un moş la 
poartă. Nici un alt poet român nu a adus elogiul acestor 
apostoli ai satului românesc atât de frumos precum 
Goga. În viziunea lui, preotul este apostol al neamului şi 
                                                 
69 Părintele Profesor Ilie Moldovan, op.cit., p. 236 
70 Nichifor Crainic, op.cit., p. 151 
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al iubirii creştine care-aduce mesajul lui Hristos, 
mesajul Învierii Lui, al regăsirii libertăţii spiritului. 
Zvonul din dumbrava satului se stinge „ca o vecernie 
domoală” iar poporul se strânge în jurul apostolului, 
„moşneag albit de zile negre”, ca s-asculte cuvântul de 
învăţătură  în care plâng „atâtea patimi”, „şi-atâta dor 
de clipa răzbunării sfinte”.  
 Aceeaşi imagine a îmbisericirii reţine atenţia 
lectorului care se lasă fascinat de povestea apostolului 
satului românesc, care vine în faţa lumii cu o credinţă 
nestrămutată în salvarea neamului şi-n Înviere. 
Universul întreg este hristic, purtând coroana 
muceniciei lui de apostol: 

„Din cetăţuia strălucirii 
Coboară razele de lună, 
Pe-argintul frunţii lui boltite 
Din aur împletesc cunună. 
Cuvine-se hirotonirea 
Cu harul cerurilor ţie, 
Drept-vestitorule apostol 
Al unei vremi ce va să vie!” 

 Nu numai preotul este un apostol şi-un 
mărturisitor al Învierii lui Hristos, al credinţei străbune. 
Dascălul şi Dăscăliţa au aceeaşi menire. Pentru Goga, 
dascălul satului românesc este un sfânt care-i apare 
dintr-o icoană veche, „cu faţa blajină, cu zâmbet bun, cu 
ochi cuminţi şi limpezi, strălucitori de lacrimi şi 
lumină”. Învăţătura cea bună a dascălului din sat, 
primită în vremea copilăriei, este păstrată în suflet 
pentru totdeauna. Lumina din ochii învăţătorului regăsit 
în strana din Biserica de-acasă nu poate fi decât 
seninătate şi împăcare sufletească, Lumină purificatoare 
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şi mântuitoare, care a strălucit, prin vremuri, cărările 
pribege ale satului: 

„Căci simt plutind prin focul de tămâie 
Sfinţenia cântării preacurate, 
Ce-a rumenit o lume cu senina 
Cucernicie-a vremilor uitate. 
Şi-n ochii tăi văd strălucind scânteia 
Din focul mare-al dragostei de lege, 
Ce prin potopul veacurilor negre 
Ne-a luminat cărările pribege.” 

 Aceeaşi menire sfântă are, în satul ardelean, 
Dăscăliţa pe care Goga o vede ca fiind „A vremii 
noastre dreaptă muceniţă,/Copil blajin, cuminte prea 
devreme,/ Sfielnică, bălaie dăscăliţă.” Şi Dăscăliţa este 
plină de Lumină sfântă, pentru că ea este „din leagăn 
soră cu sfiala” iar pe buza ei „n-a tremurat ispita”. Nu 
întâmplător, în zâmbetul Dăscăliţei este „seninătatea 
slovei din Scriptură”, pentru că misiunea învăţătorului 
în satul românesc a avut întotdeauna o aură de sfinţenie.  
 Cei care au luminat neamul, în concepţia lui 
Goga, cu slovele din Sfânta Scriptură şi glasul din 
Sfintele Biserici au fost, neîntrupt, în istoria neamului 
nostru, preotul, dascălul şi mama. De aceea, poetul 
elogiază misiunea sfântă a mamei care, în credinţa 
ortodoxă, este văzută precum o făptură de lumină, 
urmaşa Maicii Domnului: „Femeia umanizează şi 
personalizează lumea. Ea va salva lumea doar cu 
condiţia să primească adânc cutremurată slujirea 
fecioarelor înţelepte din parabola evanghelică (Matei 
25, 1-13); cu condiţia ca plină de har, să devină cu 
adevărat, urmând-o pe Maica Domnului, poartă a 
Împărăţiei şi chip călăuzitor.[...] În ea este geniul 
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pătrunderii în adâncurile creaţiei şi ale Sfintelor 
Taine”71. 
 În poezia Mama, Goga imaginează scenariul 
biblic al Răstignirii lui Hristos şi durerea pe care aceasta 
o provoacă în sufletul Maicii, suflet pe care poetul îl 
reînvie admirând o icoană a Răstignirii. Această icoană 
îi provoacă o stare de meditaţie şi de conştientizare a 
durerii ce poate să străpungă sufletul unei mame. 
Icoană vie a Maicii Domnului, care plânge la 
picioarele Crucii, Mama lui Goga este orice mamă 
din Ardeal, zugrăvită în sufletului Fiului ei. Întrebările 
sunt retorice:    

„De ce şi chinul unei mame 
E-n preţul unei mântuiri? 
O văd şi simt în suflet patimi 
Din traiul nostru măsurat, 
Toţi răstigniţii mici ai sorţii 
Pe rând, în mine, mi s-abat... 
Şi stau pierdut... În jur de mine 
Se schimb-al oamenilor val... 
Ce-o fi făcând acum o mamă 
Acolo-n satul din Ardeal?” 

 Imaginea mamei revine şi în alte poezii dar 
întotdeauna poetul asociază imaginea ei cu aceea a 
Bisericii, pentru că măicuţa de-acasă, din satul 
transilvan, îşi petrece viaţa liturgic, în rugăciune şi 
chemare sfântă.  
 Imaginea iconică a mamei care-şi trăieşte 
senectutea în rugăciunea sfântă din Biserica satului 
predomină în poezia Răsună toaca: măicuţa tresare la 
auzul clopotului, care vesteşte începutul slujbei 
                                                 
71 Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Editura Christiana, 
Bucureşti, 2004, p.306 
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Utreniei, înaintea Sfintei Liturghii, şi „cu chip frumos” 
aleargă „în grabă/ la altarul Mântuitorului Hristos”. 
Acolo, ea are locul ei, „în colţul vechi de strană” şi   
„se-nchină-n rugăciune”. De ce alege oare Goga chipul 
mamei din Biserica de-acasă?  În mod cert pentru că are 
convingerea mântuirii în lumea hristică a satului 
vieţuind liturgic sau poate pentru că revede „o mamă 
din Ardeal” mergând la Biserica dragă din sat şi, prin 
aceasta umplându-se de sfinţenie hristică, deoarece 
„Sfinţenia poartă chipul lui Hristos ca Cel ce ne 
comunică prin umanitatea Sa sfinţenia şi strălucirea 
Sfintei Treimi, sau iubirea desăvârşită din sânul Ei. 
Biserica este laboratorul în care Duhul lui Hristos ne 
face sfinţi, sau chipuri tot mai depline ale lui Hristos 
(s.n), în Care e concentrată ca într-o persoană, sfinţenia 
şi iubirea Sfintei Treimi.”72 
 O artă poetică a lui Octavian Goga, mai puţin 
cunoscută decât Rugăciune, dar profund religioasă, este 
Poezie. Pentru „poetul pătimirii noastre”, poezia nu este 
altceva decât rugăciune, întâlnire a omului cu 
Dumnezeu. Poezia este darul Creatorului, un dar care se 
revarsă preaplin în versurile menite să cânte „jalea unei 
lumi”. Poetul este un împreună-rugător cu neamul său, 
care vieţuieşte liturgic, după legile nescrise ale satului, 
dar creştine şi păstrate cu sfinţenie peste vremuri. Goga 
devine un apostol al satului şi neamului său, pentru că 
„satul este graiul, locul unde se întrupează cuvântul, 
unde se alcătuieşte rostirea şi se întocmeşte acea stare 
sufletească de comuniune şi echilibru care este originea 
cântecului. Odată împlinită comuniunea, odată intrat în 
stăpânirea graiului, odată pătruns în apele adânci de 

                                                 
72 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, op.cit., p. 283 
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origine, poetul iese afară înnoit, îmbrăcat cu putere şi 
devine exponentul acestui sobor Patrie.”73  
 Poezia este, pentru O. Goga, o recreare a lumii 
sale interioare, o i-luminare, o strălucire menită să 
descopere taina şi sfinţenia clipei de poezie-rugăciune. 
De aceea, darul revendicat de Creator devine Poezie 
sfântă şi Cuvânt mântuitor, taină ce revarsă Lumină: 

„Şi tu-mi răsai, senină şi curată, 
Strălucitor, un strop de apă vie, 
Ce-mi luminează-n negura nătângă, 
Tu, tainică şi sfântă Poezie!” 

 Şi alte texte freamătă de ritmul liturgic al vieţii 
satului: E sărbătoare, Moş Crăciun, La groapa lui Laie, 
Iisus pe valuri, Pace, Colindă. Sărbătoarea Învierii este 
o sărbătoare a Luminii, a credinţei în puterea de izbăvire 
a neamului obidit, pe care poetul îl cheamă la Înviere, 
deoarece „Eu cerului vă strig durerea şi Dumnezeu 
din cer aude!”.  
 Sărbătoarea Naşterii Domnului Hristos îl 
determină pe Goga să se gândească la vremurile 
copilăriei şi să scrie pentru acei copii colindători care 
vestesc Naşterea Pruncului din Betleem, o Colindă şi un 
Crăciun al copiilor. Dar Crăciunul nu este doar o 
sărbătoare a copiilor. Pe Moş Crăciun nu-l aşteaptă doar 
copilaşii, ci tot satul care îşi vrea de la Moş un alt fel de 
dar: pacea şi mângâierea lăuntrică în locul răzvrătirii 
amare. Mai mult de-atât, poetul îl invocă pe Moş 
Crăciun şi-l roagă să meargă şi la casa lui de-odinioară, 
din copilăria sa, unde: 

„Biata mamă-nsingurată, azi e singură la masă, 
Tu măcar o rază-n suflet îi trimite pe fereastră, 

                                                 
73 Ioan Alexandru, op.cit., p. 33 
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Când vezi neatins şi vinul şi colacul de pe masă. 
Apoi pleacă Moş Crăciune... pe oriunde-şi duce darul 
Bătrâneasca şi cinstita şi curata noastră lege”. 

 Despre ce lege vorbeşte oare aici Goga? Fără 
îndoială despre „legea românească”, acea lege pe care 
o evocă şi-n testamentul său poetic, Dorinţa. Singura 
dorinţă pe care o poate avea un poet biruit de Iubirea de 
Patrie este o trăire după „legea românească” a vieţii: 
dorinţa lui este să vieţuiască după legile nescrise dar 
eterne ale satului transilvan, care: „Aşteaptă să se 
nască/ Un tânăr crai coborâtor/ Din legea 
românească”, iar sfârşitul vieţii să-l găsească „un om de 
omenie”, aşa cum frumos exprimă graiul românesc 
noţiunea de „om bun”. Goga subliniază şi-n aceste 
versuri ideea de legătură a Poetului cu neamul său, 
neam care vieţuieşte după o lege creştină autentică,   
într-un paradis etnic românesc, lege ce se-mpărtăşeşte 
cu minunea Învierii din Taina Euharistiei care este taina 
nemuririi omului şi, prin om, a neamului. Persoana, 
familia şi neamul trăiesc legea morală creştină, care este 
„legătura vie între Dumnezeu şi om, prin care 
Dumnezeu îşi descoperă omului voia Sa, venind în lume 
şi cucerindu-i întreaga fiinţă şi conştiinţă, iar omul şi-o 
împropriază în mod creator, edificându-se pe sine în 
Hristos şi în Biserică. Este legea persoanei şi a familiei, 
etnică şi ecumenică în acelaşi timp. În perioada 
etnogenezei, apare, în limba vorbită de înaintaşii noştri, 
pe lângă cuvântul „lege” şi adjectivul „românească”. 
Legea românească nefiind altceva decât legea creştină 
morală a creştinilor români.”74 Foarte frumos vorbea 
despre „omenia românească”, prezentă şi-n poezia lui 
                                                 
74 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Viaţa morală, în „Credinţă 
ortodoxă şi viaţă creştină”, p.248 
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Goga, ca aspiraţie de împlinire umană şi necesară 
mântuirii, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. În eseul 
„Reflexii despre spiritualitatea poporului român”, 
Părintele spunea că: „A fi om de omenie înseamnă a fi 
om adevărat, a fi realizat adevăratele calităţi de om.” 
 Octavian Goga a adus poeziei româneşti „o nouă 
viziune religioasă a naturii sau a mediului cosmic al 
neamului nostru, - trăsătură ce n-a fost observată de 
critica literară, atentă numai la accentul patriotic al 
acestui poet. Peisajul descris de el suferă o acţiune 
deosebită pe care am putea-o numi fenomen de 
îmbisericire a naturii. (...) Natura cu măreţiile ei devine 
astfel un act de prăznuire liturgică a Creatorului ei, 
fiindcă un zvon de liturghie cântă mereu în sufletul lui, 
venind din adâncimile copilăriei. E biserica din 
Răşinari, extinsă asupra mediului cosmic şi confundată 
cu întreaga făptură văzută. (...) Cosmosul nu deliberează 
asupra existenţei sau inexistenţei lui Dumnezeu, ci îl 
prăznuieşte ca într-o imensă liturghie prin duhul sublim, 
răsfrânt în făpturi din atotputernicirea Creatorului lor.”75 
 Poet al vieţii liturgice a satului şi a neamului 
său, Goga „a fost o necesitate istorică absolută, mare 
poet”, deoarece „prin graiul său vorbesc Dascălul şi 
Dăscăliţa, Plugarul şi Cosaşul, Clăcaşul şi Lăutarul, 
Preotul şi Copilul, dar şi Natura, Oltul, şi Codrul, 
Dimineaţa şi Ţintirimul şi Sărbătorile, Plugul şi Munţii, 
Holdele şi Seminţele, Casa şi Vatra şi tot ce ţine de 
rânduiala şi fiinţa acestui topos străvechi.”76 

                                                 
75 Nichifor Crainic, op.cit., p. 156 
76 Ioan Alexandru, op.cit., vol.II, p.106 
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TTUUDDOORR  AARRGGHHEEZZII::    
„„MM--AAMM  AAJJUUNNSS  ŞŞII  MM--AAMM  BBIIRRUUIITT!!””  

  
 

 
ăutarea lui Dumnezeu este o formă 
concretă de manifestare a iubirii omului, 
pentru că atunci când iubim o anume 

persoană o căutăm şi vrem să-i simţim prezenţa 
permanent. Căutarea lui Dumnezeu, din poezia 
românească interbelică, are diferite forme: de la 
convingerea că este invocat un Deus absconditus şi până 
la cufundarea totală în Iubirea divină.  
 Tudor Arghezi este poetul credinţei şi-al 
tăgadei, dar al acelei tăgade care, in facto, sfârşeşte prin 
a-l mărturisi pe Dumnezeu. Cei 17 Psalmi arghezieni în 
versuri dar mai ales Psalmii în proză, publicaţi sub titlul 
generic Ce-ai cu mine, vântule?, surprind ecouri din 
Vechiul şi Noul Testament. În opera argheziană „un 
proces dramatic se consumă între om şi Dumnezeu, 
acesta din urmă nefiind conceput ca o abstracţie, ci ca 
un Părinte. Drama omului nu se referă la absenţa unui 
Dumnezeu în sine, ci la absenţa oricărui semn concret 
prin care El ar putea să-i fie accesibil. Asemenea lui Iov 
şi psalmistului David, poetul are sentimentul părăsirii, şi 
suferă că Dumnezeu şi-a întors faţa de la el, că l-a lăsat 
singur, că între El şi om a tras o perdea de nepătruns, că 
s-a învăluit într-o taină neagră, asemenea 
întunericului.”77 

                                                 
77 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului,  art.cit., p. 8-9 
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 Lamentaţia poetică izvorăşte însă tot din 
căutarea divinităţii ca semn al iubirii omului care 
doreşte să-L ştie pe Dumnezeu aproape. Plânsul lui este 
unul metafizic, pentru că are conştiinţa însingurării sale 
în lume şi a pierderii harului divin. Oricât de mare este 
sforţarea, Dumnezeu se lasă căutat dar nu se vrea 
descoperit, constrângându-l pe om la o căutare şi o 
îndârjire supraumane: 

„Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş,  
Copac pribeag uitat în câmpie,  
Cu fruct amar şi cu frunziş, 
Ţepos şi aspru-n îndârjire vie” 

 Metafora „copacului pribeag” nuanţează 
expresia unei teribile căutări care se vrea o înălţare 
spirituală, până la cer, pentru că el creşte-n Altarul 
cosmic. Poetul strigă şi vrea să fie auzit până dincolo de 
ceruri, parafrazându-l pe psalmistul David care spunea 
”Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;/ Ia aminte la 
glasul rugăciunii mele când strig către Tine./ Să se 
îndrepteze rugăciunea mea ca tămîia înaintea Ta” 
(Psalmul 140, 1-2): 

„Nalt candelabru, strajă de hotare, 
Stelele vin şi se aprind pe rând 
În ramurile-ntinse pe altare –  
Şi te slujesc; dar, Doamne, până când?” 

 Precum Iov care, deznădăjduit şi epuizat, îi cere 
socoteală lui Dumnezeu: „Ascultă-mă Tu, Doamne, ca 
să grăiesc şi eu;/ eu să Te-ntreb pe Tine, iar Tu să mă 
înveţi./ Te auzeam-nainte cu-auzul, şi atât;/ dar astăzi şi 
cu ochiul vederii Te-am văzut./ De-aceea eu pe mine   
m-acopăr cu dispreţ,/ eu, care-n mine însumi pământ 
sunt şi ţărână”(Iov 42,4-6), Arghezi reproşează el însuşi 
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divinităţii absenţa din viaţa omului, vrea să o forţeze 
aducând argument sfârşitul timpului istoric: 

„De când s-a întocmit Sfânta Scriptură 
Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură 
Şi anii mor şi veacurile pier 
Aci sub tine, dedesupt sub cer.” 

 Revolta îl determină pe poet să ceară o 
confruntare directă cu Dumnezeu, o luptă dreaptă din 
care omul nu vrea să iese biruitor: „revolta este însă a 
omului neputincios, incapabil să-şi transgreseze 
condiţia. În fond, aici e drama generată de limitele 
ontice. Dar e şi drama conştiinţei neclare asupra 
adevăratei relaţii dintre Creator şi creatură. Aceasta din 
urmă, asemenea lui Toma, face apel la experienţa 
simţurilor şi-i cere lui Dumnezeu o prezenţă fizică, 
controlabilă, care să nu mai permită negaţia”78: 

„Singuri acum în marea ta poveste, 
Rămân cu tine să mă mai măsor, 
Fără să vreau să ies biruitor. 
Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!” 

 Psalmistul care luptă între cuvânt şi tăcere, între 
ascultare şi căutare febrilă, între supunere şi revoltă sau 
nesupunere are şi momente de resemnare, dar nu o 
resemnare atee, ci una creştină. El înţelege că „din 
plinătatea Lui noi toţi am primit şi har după har, căci 
legea prin Moise s-a dat, dar harul şi adevărul prin 
Iisus Hristos au venit. Pe Dumnezeu nimeni niciodată 
nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul 
Tatălui, El l-a făcut cunoscut.”(Ioan 1, 16-18) 
 De aceea, nu ezită să-şi recunoască vina: „Sunt 
vinovat că am râvnit/ Mereu numai la bun oprit” şi să 

                                                 
78 Idem, p. 9 
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considere că merită să-şi asume suferinţa, deoarece 
„suferinţa psalmistului, patosul său nu aparţin 
registrului larg, obişnuit, al suferinţelor preaumane. E o 
suferinţă esenţială – nemotivată din pricini ce ţin de 
această lume – o suferinţă a omului rănit la „rădăcinile” 
sale, a omului care descoperă un gol de neumplut în 
existenţa sa, în rostul său. E o suferinţă ontică, a fiinţei 
umane. Ne doare „lipsa”, „vidul” – fie el şi aparent – al 
lui Dumnezeu în viaţa noastră.”79  
 Această suferinţă a poetului e, fără îndoială, 
metafizică, transcende limitele ontologice ale firii, 
pentru că, psalmii însingurării omului, ai părăsirii, 
poartă adânc în ei cuvintele evanghelice „Eli, Eli lama 
Sabahtani?”, sau cele ale lui David: „Dumnezeul meu, 
Dumnezeul meu, pentru ce  m-ai părăsit?/ Departe sunt 
de mântuirea mea cuvintele greşalelor mele./ 
Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi”(Psalmul 
21, 1-2).  
 În concepţia lui Nichifor Crainic „religiozitatea 
poeziei lui Tudor Arghezi e o incertitudine subiectivă pe 
de o parte şi o certitudine obiectivă pe de alta. Aceste 
două moduri de a simţi religios nu sunt la acest poet 
două momente în raport de succesiune, evolutive ca de 
la ceva imperfect la ceva împlinit, ci ele coexistă 
paralel, deşi lucrul are  aerul unui paradox.”80 Tudor 
Arghezi a scris mult mai multe poezii de inspiraţie 
religioasă sau marcate de fiorul prezenţei/absenţei 
sacrului. Pot să amintesc în acest context: Înviere, 
Heruvic, Muntele Măslinilor, Rugă de seară, Denie, 
Abece, Inscripţie pe Biblie, Duhovnicească, Priveghere, 
                                                 
79 Nicolae Balotă, Calea, Adevărul şi Viaţa. Meditaţii religioase, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 10 
80 Nichifor Crainic, op.cit., p. 138 
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Colind, Har, Rugăciune, Ogor pustiu, Mă uit la flori 
etc. Dar niciunde nu apare ca-n Psalmii în proză 
profunda religiozitate a poetului, împăcarea lui 
definitivă cu acel Deus absconditus, pe care-l invoca cu 
atâta sfâşiere lăuntrică şi revoltă în versuri.  
 Psalmii în proză (sau ciclul Ce-ai cu mine, 
vântule?, subintitulat Printre psalmi) aparţin în 
totalitatea lor poeticii argheziene, deoarece pentru 
Arghezi „versul este cristalizarea geometrică a 
Poeziei” (cum declara în articolul programatic Vers şi 
poezie) iar „poetul se identifică cu cioplitorul care 
împlineşte actul iniţial al creaţiei: a plăsmui fiinţe vii. 
Frământând cuvântul asemenea olarului aplecat peste un 
şubred vas de lut, asemenea făurarului a cărui statuie se 
desprinde vie de pe soclu, visul său e acela al marilor 
creatori: a da viaţă Corpului Glorios. Căci a scrie e a 
face din nou, creaţia poetică repetând creaţia 
cosmică.”81 
 Psalmii în proză au ca temă majoră Iubirea lui 
Dumnezeu, alături de alte teme mari ale poeticii 
argheziene: viaţa, moartea, creaţia, timpul. Arghezi 
înţelege şi dă mărturie că „atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea...”. După ce-a căutat îndelung Iubirea 
care este Însuşi Dumnezeu, poetul o află atât de aproape 
de el, pentru că a învăţat să-i desluşească pasul lin care 
„trece şi pipăie ca fulgul”, pas pe care-l ascultă acum 
„cu urechea din palmă”. Mai mult de-atât, poetul 
dialoghează cu eventualul cititor şi-i spune cu profundă 
convingere: ”Tu faci ce face Dumnezeu, fără să ştii. 
Domnul e în tine o fărâmă, o mărgică, o mireasmă. 
Păstreaz-o în dreptul sufletului, necontenit. Tu porţi pe 
                                                 
81 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1997, p. 30 
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Dumnezeu în tine, mai uşure decât pruncul femeii. Ai 
să-l cunoşti. Închide ochii şi ascultă: trece gândul. Tot 
pasul lui e. Omul e poteca goală – pasul Domnului 
calcă, şi poteca zvâcneşte. Potecile dau una într-alta, 
împânzind pământul.” 
 Marcat de căutarea necontenită a divinităţii de la 
care dorea semne, Arghezi ajunge să-i spună lui 
Dumnezeu: „Doamne, tu trebuie să fii mai fraged ca 
spicul de săcară şi mai smerit ca vioreaua. Şi de-aceea 
poate că noi nu te putem desluşi.” În căutarea atâtor 
răspunsuri existenţiale, poetul află credinţa cea 
adevărată, înţelege atotputernicia, bunătatea şi Iubirea 
lui Dumnezeu faţă de om. Înţelege că Singur Dumnezeu 
este Bun, precum grăia cândva psalmistul David, 
plângând: „Îndurat şi milostiv este Domnul,/ îndelung-
răbdător şi mult milostiv./ Nu până-n sfârşit Se va iuţi,/ 
nici în veac se va mânia./ Nu după păcatele noastre S-a 
purtat cu noi,/ nici după fărădelegile noastre ne-a 
răsplătit,/ ci după cât e cerul de-nalt de la pământ/  
într-atât Şi-a întărit Domnul mila spre cei ce se tem de 
El/ pe cât de departe sunt răsăriturile de apusuri,/    
într-atât a-ndepărtat El de la noi fărădelegile noastre;/ 
în ce chip îi miluieşte tatăl pe fii,/ aşa i-a miluit Domnul 
pe cei ce se tem de El; că El ne-a cunoscut alcătuirea,/ 
adusu-Şi-a aminte că ţărână suntem.”(Psalmul 102, 8-14) 
 Aceeaşi viziune asupra bunătăţii nesfârşite a 
divinităţii se regăseşte şi la Arghezi. Psalmodierea 
poetului e sinceră şi încărcată de varietate stilistică, 
aducând cu ea un mesaj al Frumuseţii, al Bucuriei şi 
Iertării divine, pe care omul le primeşte, conştient însă 
că nu le merită: „Tu nu ceri dajdie, nu vinzi şi nu 
plăteşti, şi dai de pomană viaţă şi floare, apă şi văzduh: 
frumuseţe, bucurie şi cântec. Tu nu dai bunuri tocmite 
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cu datorii, tu dai şi pleci, şi iarăşi dai. Omul se naşte 
cu zestrea făcută. Bunătatea şi mila ta sunt de 
totdeauna, oricât aş greşi după socoteala omenească. 
Că sunt rău, sărac, ticălos, tu nu ştii. Tu eşti ca mama, 
pentru care copilul cocoşat e frumos, şi copilul nebun e 
drag ca şi cel cu minte. Tu ierţi înainte de a se naşte 
păcatul.” 
 Rugăciunea psalmistului modern nu mai este 
nici înverşunare, nici răzvrătire. Din contră, e împăcare, 
regăsire a unei stări primordiale, arhetipale, psalmistul 
cerând, prin rugă, să nu-şi mai aparţină lui însuşi, ci 
Aceluia Care i-a dat viaţă şi frumuseţe: „Mă rog ţie 
pentru că ţi-s stelele frumoase, pentru că ai urzit azurul, 
pentru că ai făcut caprele şi copacii şi ţi-ai distribuit 
fiinţa în toate seminţele şi în toate fiinţele, cu care, fără 
voia mea, mă simt legat, fie că ştii tu sau nu ştii. Mă rog 
ţie, Doamne, să nu mai fiu eu însumi.” 
 Ultimul psalm din ciclul Ce-ai cu mine, vântule? 
aduce în lumină întreaga măsură a talentului lui Arghezi 
de mare poet religios. Convins de faptul concret că 
„viaţa mea trece către veac, şi nu a fost zi în care să nu 
mă gândesc pentru tine şi să nu mă leapăd de chipul 
făcut ţie de oameni”, psalmistul modern recunoaşte că 
„ruga mea e gândul”. În această rugăciune din fiece 
gând, el scrie ultimul monolog liric în care-i vorbeşte lui 
Dumnezeu precum i-ar vorbi unui prieten. Împăcarea 
este clară, sigură şi mântuitoare, amintind parcă de 
mântuirea tâlharului de pe cruce, în ultimele lui clipe de 
viaţă, Hristos promiţându-i „Astăzi vei fi cu Mine în 
Rai!”. Psalmistul aduce cu el bucuria unei vieţi în care 
Dumnezeu nu i-a dat nici un prilej de mâhnire sau 
tristeţe, doar oamenii, pentru că Dumnezeu i-a fost 
mereu aproape, uitându-se împreună cu El în prisacă: 
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„Tu eşti un prieten, mai puţin decât un prieten şi mai 
mult. Te-am găsit ca pe un copil, între ceruri, aruncând 
cu stele în mare şi jucând cu mâna oglinda lumii 
rotunde în odăile noastre albe. Tu nu te-ai posomorât 
niciodată, ca oamenii răi şi chinuiţi, şi nu ai făgăduit 
munci şi poveri. În prisacă, te uitai cu mine la stupi şi 
albine, şi, în câmpie, te aplecai pe florile de trifoi.”  
 Împăcarea finală aduce clipa de revelaţie când 
poetul pricepe că, în toată sforţarea-i de a-L căuta pe 
Dumnezeu, L-a întâlnit tocmai în momentul când îşi 
pusese „uneltele deoparte”: „zi de zi şi ceas de ceas    
m-am gândit pe tăcute şi m-am întristat. Nimeni nu a 
crezut că suferinţa mea venea de unde ninge teiul de 
zăpadă şi că era o suferinţă de nemărginit. Nu am 
cutezat, când întârziam şi mă lăsam codaş, tărăgănitor 
afară de lume, să răspund că, tiptil, căutam pe 
Dumnezeu. Îmi lipsea acel Dumnezeu care nu era nici 
în cărţi, nici în biserici şi pe lângă care au trecut 
oamenii şi nu l-au văzut. Pe acela l-am găsit după ce  
s-a stins vara fierbinte şi toamna frumoasă, peste 
mine, de cincizeci de ori.” 
 De aceea, finalul poemului vorbeşte despre 
bucuria nepreţuită a întâlnirii cu Dumnezeu în această 
viaţă, simbol al biruinţei, al descoperirii unei patrii şi a 
unui cămin care înseamnă acasă, simbol al eternei 
reîntoarceri la starea paradisiacă, în Grădina lui 
Dumnezeu. Într-o singură clipă, izbăvitoare, poetul a 
gustat din bucuria paradisului şi a împăcării definitive 
cu oamenii şi cu Dumnezeu.  
 Iar această clipă izbăvitoare este clipa Învierii, 
aşa cum a vorbit Mântuitorul: „Eu sunt Pâinea vieţii; 
cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce crede în 
Mine niciodată nu va înseta. Dar Eu v-am spus că M-aţi 
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şi văzut, şi nu credeţi. Tot ce-Mi dă Mie Tatăl, va veni 
la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară; 
pentru că M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, 
ci voia Celui Care M-a trimis. Iar voia Celui ce M-a trimis 
aceasta este: să nu pierd pe nici unul din cei pe care mi i-a 
dat, ci să-l înviez în ziua de apoi”(Ioan 6, 36-39).  
 Întâlnirea cu Dumnezeu este prilejul celei mai 
mari bucurii pentru poetul credinţei şi tăgadei, este 
prilejul regăsirii pe sine în voioşia mântuitoare a clipei, 
este cea mai importantă împrejurare a vieţii lui, care i-a 
dat puterea să învingă toate „ceasurile negre” ale vieţii 
sale, pe care le-a alungat cu „bătătoarea de muşte”, 
astfel că „o singură clipă a înghiţit o jumătate de veac”, 
motiv pentru care nu mai simte nici durerea, nici ura 
oamenilor, ci doar trăieşte acut o stare de imensă 
bucurie şi pace lăuntrică, pentru că rostul său a intrat în 
mătci fireşti, autentic creştine, înălţătoare şi izbăvitoare: 
„Bucuria mea cine ar putea-o povesti acum? Ziua mea 
are un rost. Înţeleg multe lucruri până aseară 
neînţelese. Sunt voios şi sprinten, culorile mele au 
înviat: am câştigat! Am o patrie, am un cămin! 
Împrejurările s-au micşorat, ura nimănui nu mai doare; 
deodată, oamenii s-au pitit ca greierii şi au scoborât la 
măsura lor. În tot ce mă îngrijora şi mă ţinea în loc s-a 
strecurat nepăsarea sfântă, căci am chemat toate 
ceasurile mele negre şi le-am adunat şi le-am gonit cu 
bătătoarea de muşte; o singură clipă a înghiţit o 
jumătate de veac.” 
 Întâlnirea cu Dumnezeu a psalmistului a dăruit 
astfel o capodoperă literaturii noastre, pentru că marile 
creaţii, aşa cum spuneam în Introducere, sunt rodul 
întâlnirii omului cu Dumnezeu. Cum ştim însă dacă 
poetul a atins starea de har? Cum realizăm minunea 
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întâlnirii cu Cel ce este Dăruitorul? Arghezi găseşte 
câteva expresii de un rafinament estetic sublim şi 
sfârşeşte prin a zugrăvi dorinţele unui suflet eliberat de 
poverile vieţii şi-ale prihanei pământeşti. El pare un 
arhanghel care-a biruit păcatul şi pleacă la o nouă luptă 
prin care să convingă cetăţile de izbânda omului care 
aflatu-L-a pe Dumnezeu. Pentru aceasta însă are nevoie 
şi de vioara cea fermecată, prin care obţine graţia divină 
şi îşi face auzit glasul poate chiar şi în cer, vioară menită 
să cânte lumii biruinţa omului luptător care s-a învins, 
mai presus de toate, pe el însuşi: „Aduceţi-mi calul 
tânăr din grajd, aduceţi-mi veşmintele noi, cizmele de 
fier, platoşa lucie şi spada. Şi aduceţi-mi şi vioara, căci 
vreau să cânt călare, trecând prin păduri şi cetăţi.”  
 De altfel, vioara este unul dintre motivele 
poetice cele mai frecvente în lirica argheziană, deoarece 
„integrată unor scenarii mitopoetice ca parabole ale 
creatorului, vioara nu mai e percepută ca obiectul 
cunoscut, cu rol strict funcţional-instrumental, ci ca 
entitate spirituală cu atribute şi potenţe sacre. Devine, 
astfel, un canal al graţiei. Prin mijlocirea ei, alesul 
percepe taina creaţiei. Vioara este purtătoare de divin, 
este – cum citim în tableta Enescu şi Menuhin – glasul 
cel mai adevărat al lui Dumnezeu.”82 
 Biruinţa aceasta finală poate aminti, oarecum, de 
lupta lui Iacob cu Îngerul lui Dumnezeu, pe care l-a 
biruit în revărsatul zorilor: „De-acum nu-ţi va mai fi 
numele Iacob, ci Israel te vei numi, pentru că ai fost 
tare cu Dumnezeu; şi cu oamenii puternic vei fi. A 
întrebat şi Iacob, zicând: Spune-mi numele Tău! Iar 
Acela a zis: De ce-ntrebi tu de numele Meu? El e 

                                                 
82 Ilie Guţan, Caleidoscop, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003, p. 143 
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minunat. Şi chiar acolo l-a binecuvântat. Iacob a numit 
locul acela cu numele Penuel, căci [şi-a zis el] L-am 
văzut pe Dumnezeu faţă către faţă şi mântuit a fost 
sufletul meu!”(Facere 32, 28-30).  
 Biruinţa finală la care aderă poetica argheziană, 
a omului care vrea să spună lumii întregi cum s-a 
împăcat el cu Dumnezeu, este o dovadă a profundei 
religiozităţi a poetului, care ştie că „Dumnezeu preferă, 
pare-se, temperamentul luptătorului, îndrăzneala, 
ofensiva sinceră, dacă El este ales ca interlocutor. De 
ce? (...) Pentru că recunoaşte, în credinciosul care îl 
înfruntă, calitatea omenească la care ţine cel mai mult: 
libertatea. Dumnezeu vrea să obţină adeziunea noastră, 
angajând capacitatea noastră de a ne opune. Cu alte 
cuvinte, El se comportă simultan, ca adversar şi ca aliat, 
ca instanţă neobosit încurajatoare şi provocator 
descurajantă.”83 Această victorie a omului care şi-a găsit 
pacea sufletească este o expresie a Iubirii divine care se 
lasă biruită tocmai pentru a câştiga adeziunea finală 
totală a iubirii şi libertăţii omului: „vreau să ştie toată 
lumea că m-am împăcat cu cel pe care l-am cunoscut, şi 
că de aci înainte suntem în loc de unul mai mulţi, căci 
Domnul meu este cât o sută şi cât o mie. M-am ajuns şi 
m-am biruit.” 
 Considerat de unii ca fiind „poet nereligios”, 
Tudor Arghezi devine un simbol al omului modern care 
doreşte să primească, precum patriarhii sau apostolii, 
semne şi vorbe de la Dumnezeu. El se revoltă într-o 
căutare febrilă neîntreruptă şi-L află pe Dumnezeu după 
cincizeci de ani, într-o biruinţă finală a firii umane care 
ajunge la convingerea că Dumnezeu este Bunătate şi 
                                                 
83 Andrei Pleşu, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, 
p. 247-248 
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Iubire. Conştient că nu-L vrea pe Dumnezeu nici din 
cărţi, nici din biserici, poetul L-a căutat mereu în 
sufletul său, şi-atâta L-a căutat până L-a aflat. De aceea, 
„Arghezi nu face parte, ca să întrebuinţăm un limbaj 
religios, din speţa tăgăduitoare a lui Petru, nici din 
aceea, haină, a lui Iuda, nu ia loc nici printre apostolii 
mai obscuri, neclintiţi în credinţa lor, el se trage din 
speţa filosofică a lui Toma Necredinciosul, primul 
existenţialist creştin.”84 

 

                                                 
84 Eugen Simion, Tudor Arghezi, din antologia „T.Arghezi 
interpretat de...”, Editura Eminescu, 1981, p. 243 
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OO  ÎÎNNTTRREEBBAARREE  EEXXIISSTTEENNŢŢIIAALLĂĂ::    
„„UUNNDDEE  EEŞŞTTII,,  EELLOOHHIIMM??””  

 
 

 
ucian Blaga este un mare poet al 
literaturii interbelice. Este imposibil să  
nu-l aşezi alături de Tudor Arghezi, mai 

ales că şi Blaga a scris poezie de inspiraţie religioasă 
uneori vehement contestată precum cea argheziană. Cu 
toate că „poetul se profilează cu precădere pe fundalul 
miturilor păgâne, premergătoare creştinismului sau 
paralele cu el, începând de la Zamolxe şi terminând cu 
acela al satului românesc (...) se poate vorbi, totuşi, cu 
suficientă îndreptăţire, de o poezie de inspiraţie 
religioasă a lui Blaga, autorul fiind, în fond, un teist şi 
suferind, de-a lungul vastei şi valoroasei sale opere, de o 
tulburătoare nelinişte metafizică.”85 De aceea, putem să 
apreciem că: „Dumnezeu este una din obsesiile poetului, 
nu atât de intensă şi de dramatică precum aceea a lui 
Arghezi, dar având în comun cu aceasta sentimentul 
absenţei divine. Poetul nu se îndoieşte de existenţa lui 
Dumnezeu şi nici de calitatea Sa de creator al lumii, ci 
doar se tânguie că Cel ce a zidit făptura a încetat să mai 
fie şi Proniator”86. De exemplu, poemul Ioan se sfâşie în 
pustie:      „Unde eşti, Elohim? 

Lumea din mâinile tale-a zburat 
ca porumbelul lui Noe.  
Tu poate şi astăzi o mai aştepţi. 

                                                 
85 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului, art.cit., p.23 
86 Idem, p. 24 
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Unde eşti, Elohim? 
Umblăm turburaţi şi fără de voie, 
printre stihiile nopţii te iscodim, 
sărutăm în pulbere steaua de subt călcâie 
şi-ntrebăm de tine – Elohim!” 

 De altă părere este Nichifor Crainic care vede în 
universul spiritual blagian „un univers încenuşat” şi „un 
paradis în destrămare”; prin urmare consideră că în 
poemul amintit „acest glas sfâşietor al lui Ioan e o 
eremediadă, o elegie pe mormântul mare cât lumea al 
credinţei religioase. Parcă într-acolo ne-ar îndruma 
viziunea stranie, apocaliptică a poetului (...) Un lucru e 
neîndoielnic: poetul participă îndurerat la această 
dărăpănare spirituală a lumii. Simţi nu ştiu ce suspin 
nearticulat îndărătul fiecărui tablou ce întregeşte 
priveliştea stranie a pustiirii universale.”87 
 Blaga are conştiinţa limitelor şi neputinţelor 
omului care înţelege că Dumnezeu s-a ascuns de la faţa 
lui sau, din contră, că omul modern nu mai are 
capacitatea de a contempla lumea şi lucrurile, nu mai 
are viziunea aceea creatoare care să-i permită să vadă 
Lumina. De aceea, el caută, dar fără a şti cu precizie ce 
scop are căutarea lui: „Caut, nu ştiu ce caut. Subt stelele 
de ieri,/ subt trecutele, caut/ lumina stinsă pe care-o tot 
laud” (Lumina de ieri). Motivul luminii apare în poezia 
cu acelaşi titlu, Lumina, referinţele fiind însă arhetipale, 
creatoare de Lumină de la începuturi când lumea a fost 
creată prin Cuvântul lui Dumnezeu care a spus: „Să fie 
Lumină!”: „în poezia Lumina, Blaga identifică lumina 
creată în ziua întâi, care e substanţa lumii, cu elanul 
vital al iubirii. Iubirea e lumină, căci din iubire şi în 

                                                 
87 Nichifor Crainic, op.cit., p. 222 
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iubire a creat Dumnezeu lumea. Actul cosmogonic este 
evocat de poet simplu, fără măreţia eminesciană şi fără 
fiorul sacru al lui George Coşbuc.”88 
 Blaga foloseşte interogaţia retorică, precum şi 
verbe şi expresii dubitative, pentru a marca fiorul 
existenţial al omului modern, incapabil de-a mai 
înţelege taina luminii: 

„Dar unde-a pierit orbitoarea 
lumină de-atunci – cine ştie? 
Lumina, ce-o simt năvălindu-mi  
în piept când te văd – minunato, 
e poate că ultimul strop  
din lumina creată în ziua dintâi.” 

 Deşi unii critici au văzut în opera blagiană 
motive poetice şi teologice „decantate” sau „scuturate 
de rigorile dogmei”, criticul C. Ciopraga spune că „la 
poetul Nebănuitelor trepte antinomii ca arată-te sau 
ascunde-te indică, în fapt, balansul între daemonium 
meridiani şi incertitudinile de la amiaza somnului. 
Demersurile conştiinţei incendiate, în desfăşurări 
opozitive, ilustrează neîncetat drama Eului sfâşiat, 
împărţit între relativ şi absolut, refractar ambiguităţilor 
dar nedepăşindu-le”89. 
 Marcat mereu de imaginea începuturilor lumii, 
Blaga scrie mai multe poezii în care încearcă a potenţa 
tainele lumii create. Modelul biblic al protopărinţilor 
Adam şi Eva îşi găseşte expresii metaforice revelatorii 
în Legendă, Eva, Lacrimile. Evident preocupat de taina 
creării omului pe care, consecvent poeticii sale, nu vrea 
s-o dezvăluie, ci s-o adâncească şi mai mult, Blaga pune 
                                                 
88 Idem, p. 229 
89 Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii române, ediţie 
revăzută şi adăugită, Editura Institutul European, Iaşi, 1997, p. 95 
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în relaţie, dovedind o bună cunoaştere a interpretărilor 
teologice ale Creaţiei în poezia Legendă, evenimentul 
primordial al apariţiei omului şi pedepsirea lui din cauza 
neascultării, prin alungarea din Rai, cu Răstignirea lui 
Hristos pe lemn de măr, nu oricare măr, ci dintr-o 
sămânţă aruncată de Eva din mărul din care mâncaseră 
şi din care ar fi răsărit mai apoi alţi meri: 

„Şi trunchiul aspru şi vânjos al unuia din ei 
a fost acela, 
din care fariseii meşteri 
ciopliră crucea lui Iisus. 
Oh, sâmburele negru aruncat în vânt 
de dinţii albi ai Evei.” 

 Poeziile Lacrimile şi Eva devin simboluri 
arhetipale ale altor taine ale creaţiei, taine nedezvăluite 
însă. Din tristeţea primului om alungat din Rai, care l-a 
rugat pe Dumnezeu să-i împăienjenească „ochii c-un 
giulgiu,/ să nu mai văd/ nici flori, nici cer, nici 
zâmbetele Evei şi nici nori,/ căci vezi – lumina lor mă 
doare”, s-au născut lacrimile pe care „Milostivul într-o 
clipă de-ndurare/ i le dete”. Taina Evei a rămas pentru 
veşnicie, deoarece: 

„De-atunci femeia-ascunde sub pleoapă-o taină 
şi-şi mişcă geana parc-ar zice 
că ea ştie ceva, 
ce noi nu ştim, 
ce nimenea nu ştie, 
nici Dumnezeu chiar.” 

 Îi aparţin lui Blaga şi câţiva psalmi, dovadă a 
preocupărilor sale religioase. Unul dintre aceşti Psalmi 
este un elogiu al iubirii omului care se împlineşte prin 
Iubirea divină, deşi finalul revine asupra aceleiaşi idei 
obsedante a stării perpetue de tăcere a divinităţii. Blaga 
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reia imaginile primordiale şi vede în prima pereche 
creată în Rai un simbol al iubirii. Mai exact spus, poetul 
consideră că atunci când l-a creat pe Adam şi-apoi pe 
Eva din coasta lui, Dumnezeu a sădit în ei şi puterea 
fascinantă a iubirii, a acelei iubiri care „mişcă sori şi 
stele”, cum zicea poetul italian Dante. Redau întreaga 
poezie pentru frumuseţea ei, nu numai prin mesaj, ci şi 
printr-o expresie poetică, cred, unică la Blaga: 

„Iubind – ne-ncredinţăm că suntem. Când iubim 
suntem în zi,  
suntem în tine, Elohim. 
Subt lumile de aur ale serii 
Tu vezi-ne – cutrierându-ţi livezile. 
Umblăm prin marea săptămână 
gând cu gând şi mână-n mână. 
Şi cum am vrea să te slăvim 
pentru iubirea ce ne-o-ngădui, Elohim! 
Dar numai rană a tăcerii 
e cuvântul ce-l rostim.” 

 „Structura poeziei lui Blaga e determinată de 
întâlnirea dintre două forţe divergente: una, ce urcă din 
planul concret senzorial, fascinată de miracolul 
existenţei, alta, coborâtă din zona unui spirit deprins a 
privi cu o tragică voluptate stingerea materiei, destinul 
misterios al omului”90 spunea Eugen Simion. Dar în 
această întâlnire a două forţe divergente nu dispare 
aspiraţia omului de a se întâlni cu absolutul. Unele texte 
blagiene sunt marcate de fiorul sacralităţii, chiar dacă 
poetul nu face referire concretă la prezenţa lui 
Dumnezeu.  
                                                 
90 Eugen Simion, Prefaţă la Poeme alese, ediţie biligvă, română-
franceză, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti, 
1998, p. VII 
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 Textul programatic al poeticii bagiene, Eu nu 
strivesc corola de minuni a lumii are ca temă majoră 
relaţia omului cu divinitatea, a „eului” cu acea „corolă 
de minuni a lumii” pe care Dumnezeu a umplut-o de 
taine neasemuite „în flori, în ochi, pe buze ori 
morminte.” La fel cum „lumina altora” care „sugrumă 
vraja nepătrunsului ascuns/ în adâncimi de întuneric” 
se distinge evident de „lumina mea” care sporeşte a 
lumii taină, tot astfel „tot ce-i neînţeles/ se schimbă-n 
nenţelesuri şi mai mari/ sub ochii mei -/ căci eu iubesc/ 
şi flori şi ochi şi buze şi morminte”. Prin urmare, 
lumina, florile, buzele, mormintele sau ochii sunt 
metafore poetice revelatorii care semnifică viaţa, 
absolutul, frumuseţea, devenirea, cunoaşterea, moartea, 
iubirea.  
 De asemenea, Sufletul satului face trimitere 
evidentă la gestul ritualic al rugăciunii, al confesiunii şi 
mărturisirii: „Copilo, pune-ţi mâinile pe genunchii 
mei”. De ce acest gest? Pentru că poetul are 
convingerea aflării Eternităţii: „Eu cred că veşnicia s-a 
născut la sat.” Satul are suflet veşnic care nu-şi pierde 
rostul deoarece taina lui, fâlfâind „ca un miros sfios de 
iarbă tăiată”, nu face decât „să vindece setea de 
mântuire”.  
 La fel, poezii precum Scrisoare mamei, Cânele 
din Pompei, Pe multe drumuri, Biografie, Lumina 
raiului, Pax magna, Autoportret, Tristeţe metafizică, 9 
mai 1895, Glas în paradis, ca şi multe altele, freamătă 
de dorinţa întâlnirii cu Dumnezeu, chiar dacă în 
sistemul filosofic al lui Blaga, Dumnezeu este Marele 
Anonim. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu este 
cunoaştere iar cunoaşterea este Iubire. Cunoscându-L, 
afli că Dumnezeu este Iubire, pentru că „dragostea este 
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de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte 
n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 
Iubire” (I Ioan 4, 7-8).  
 Această caracteristică a poeziei blagiene poate fi 
desigur contestată. Nichifor Crainic, referindu-se la 
anumite poezii, mai ales cele din Paşii profetului, 
reproşează lui Blaga incoerenţa sistemului său filosofic 
dar şi poetic: „Dacă Lucian Blaga n-ar fi ţinut să fie în 
vers profetul Marelui Orb şi-n filosofie autorul Marelui 
Anonim, există o serie de poezii ale sale gata să te 
încredinţeze că ai a face cu un poet creştin, cel puţin 
prin izvoarele lor de inspiraţie biblică. Filosoful din el 
însă a vrut cu tot dinadinsul să ne spulbere această 
amăgire.”91Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care 
concluzia la care ajunge Crainic este firească: „vorbind 
de această dedublare [filosof şi poet] nu voim să 
spunem categoric ca în Lucian Blaga avem de-a face cu 
un poet creştin opus unui filosof anticreştin. Elementele 
contradictorii se găsesc rânduite pe amândouă planurile 
de expresie a scriitorului, pe cel liric şi pe cel filosofic. 
În filosofie, bunăoară, Spaţiul mioritic e contradictoriu 
cu Religie şi spirit. Teoria transcendentului care 
coboară, prin care Blaga definea acolo duhul ortodoxiei, 
e în opoziţie cu cenzura transcendentă şi cu negaţia 
revelaţiei divine de dincoace. Şi tot astfel şi în lirică, 
poeziile pe motive biblice sunt contrazise în puritatea 
lor spirituală de vedenia caricaturală a unei divinităţi 
oarbe, de caracter biologic, şi de pesimismul cenuşiu în 
care se înfundă dureros elanul, aşa de luminos la 
început, al acestei poezii.”92  
                                                 
91 Nichifor Crainic, op.cit, p. 228 
92 Idem, p. 237 
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 Fără îndoială, se cunoaşte celebra polemică a lui 
Blaga cu marele teolog care a fost Părintele Profesor 
Dumitru Stăniloae. Absolut îndreptăţit, Părintele 
susţinea, la rându-i, părerea de rău că poetul creştin s-a 
pierdut în sistemul său filosofic anticreştin. 
Recunoscând faptul că „Dl Lucian Blaga este un 
cugetător de talent, înzestrat şi cu un remarcabil dar de 
scriitor”93, Părintele Profesor exprimă regretul că, prin 
concepţiile sale filosofice anticreştine, Blaga a pierdut 
şansa de a fi un mare poet şi filosof creştin român: „e o 
mare durere pentru noi că dl Lucian Blaga a zădărnicit 
posibilitatea ca creştinismul şi în special ortodoxia 
românească să poată arăta în D-sa un exponent al lor, un 
luminător al unor taine fermecătoare ale lor. Pierderea e 
simţitoare şi pentru neam şi pentru ortodoxie, dar mai 
mare este pentru dl Lucian Blaga, a cărui filosofie ar fi 
putut fi transmisă din veac în veac în legătură cu ele. În 
ipostaza în care s-a dezvăluit acum, nici neamul, nici 
ortodoxia nu-l mai pot urma, căci nu se mai recunosc în ea.”94 
 Poezia senectuţii blagiene este însă detaşată de 
sistemul filosofic atât de vehement contestat. M-am 
oprit lângă tine este una dintre mărturiile de iubire pe 
care poetul o aduce, la vârsta senectuţii, realizând că se 
află lângă minunea cea mai simplă a lumii divine. 
Exclamaţia „Nu mă atinge!” pare o trimitere 
evanghelică la Taina cea mare a creştinismului, Învierea 
lui Hristos. Când Maria Magdalena Îl recunoaşte, El i se 
adresează cu aceste cuvinte şi o trimite la apostoli ca să 
le dea Vestea cea Bună. Blaga foloseşte acest mesaj 
evanghelic ca pretext, pentru a spune lumii, la fel ca 
                                                 
93 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Poziţia dlui Lucian Blaga 
faţă de creştinism şi ortodoxie, Editura Paideia, 1992, p. 101 
94 Idem, p. 118 
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Arghezi în ultimul poem în proză, că a înţeles Taina 
Iubirii din Patria sa, lângă care s-a oprit şi a stat cum se 
cuvine:     „Numai târziu am găsit-o aici. Aici, 

în patria mea, la seminţia mea. 
M-am oprit lângă tine, când tăcerea ta 
mi-a spus: „Nu mă atinge!” 
M-am oprit lângă tine, 
descoperind că părul tău e o flacără 
pe care vântul n-o stinge. 
Şi lângă minunea cea mai simplă 
am stat cum se cuvine.” 

 Cântec pentru anul 2000 este „o clipă de graţie” 
a poetului care „rememorează timpul ars în orizontul 
sibian şi, descifrându-şi rostul vieţii în lumina 
eternităţii, se percepe şi se proiectează la modul mitic, 
eliberat de zgura circumstanţelor şi contopit cu 
elementele, ca într-un miraculos basm al cărui melos va 
reverbera de-a pururi în memoria posterităţii”95: 

„Lângă Sibiu, lângă Sibiu, prin lunci 
numai stejarii vor mai fi şi-atunci.  
 
Mai aminti-mă-va vreun trecător 
vreunui străin, sub ceasul lor? 
 
Nu cred să mă vestească cineva, 
căci basmul ar începe-aşa: 
 
Pe-aici umbla şi el şi se-ntorcea mereu, 
contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu.” 
 

                                                 
95 Ilie Guţan, op.cit., p. 243 
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 Posteritatea a dovedit însă că teama lui Blaga, 
aceea de-a fi uitat peste timp, era neîntemeiată. Azi, 
cred eu, nu este ardelean care să nu ştie că Blaga a fost 
„contemporan cu Dumnezeu”, la fel cum suntem şi noi 
şi cum vor fi şi alţii în istoria Logosului, şi a străbătut cu 
Paşi de profet, uneori creştin, alteori necreştin, aleile sau 
parcurile sau bibliotecile sau şcolile din Cetatea lui 
Hermann... Referindu-ne doar la lirica blagiană, putem 
spune că Blaga este un poet de mare valoare, „primul 
mare poet român care reuşeşte să sincronizeze în mod 
definitiv formele poetice româneşti cu cele europene”96. 
 Închei scurta privire asupra religiozităţii din 
opera a doi dintre cei mai mari poeţi români prin a 
spune că şi viziunea lui Arghezi şi cea a lui Blaga (mai 
apoi şi a lui Ion Pillat) se revendică oarecum de la 
marele poet german Rainer Maria Rilke, iniţiatorul 
expresionismului în literatura europeană. De altfel, este 
arhicunoscut faptul că Lucian Blaga este primul poet 
expresionist din literatura noastră... Rilke a fost unul 
dintre primii poeţi europeni care a evocat, în versuri de 
mare forţă artistică, revolta omului în faţa divinităţii (se 
ştie că i-a fost teamă, la început, să-şi publice unele 
poezii, refuzând să le semneze). Iar în acest sens, Tudor 
Arghezi şi Lucian Blaga sunt urmaşi ai lui Rilke. 
Exemplific aceasta printr-un text poetic, profund 
religios, al lui Rilke, text ce merită citat pentru o mai 
bună înţelegere a rostului poetului modern într-o lume 
care tot mai mult îl neagă pe Dumnezeu, dar de fapt, 
negându-L, se neagă pe ea însăşi. Textul se intitulează 
Ce-ai să te faci, Doamne? iar tâlcuirea aparţine poetei 
Maria Banuş: 
                                                 
96 Marin Mincu, Lucian Blaga, Poezii, Editura Pontica, Constanţa, 
1995, p.13 
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„Ce-ai să te faci, Doamne, dacă mor? 
Dacă mă sfarm? (îţi sunt ulcior), 
Dacă mă stric? (şi băutură-ţi sunt). 
Sunt meşterul tău şi-al tău veşmânt, 
cu mine rostul tău dispare. 
 
În urma mea nu mai ai casă-n care 
să te întâmpine cuvinte calde, 
Cad eu, din ostenitele-ţi picioare cade 
sandala de velur, mângâietoare. 
Mantaua ta cea mare se desprinde. 
 
Privirea ta spre care se ridică 
obrazu-mi cald precum o pernă mică, 
va rătăci-ndelungă vreme după mine – 
şi-n asfinţit de soare se va-ntinde 
în poala rece-a pietrelor străine. 
 
Ce-ai să te faci, Doamne? Mi-e frică.” 
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PPOOEEMMEE  AALLEE  NNEEMMUURRIIRRIIII  

 
 

 
 viziune poetică religioasă are şi Ion Pillat, 
care vine în literatura română cu un fond 
sufletesc deosebit izvorât din „poezia 

pământului natal, a rădăcinilor ancestrale de care nu se 
poate rupe un suflet, care şi-a găsit la noi expresia ei cea 
mai curată şi mai înaltă.”97 
 Ciclurile poetice arhicunoscute, Pe Argeş în sus, 
Biserica de altădată, Grădina între ziduri, Povestea 
Maicii Domnului, Aci sosi pe vremuri, Chipuri pentru o 
evanghelie, Cartea tăriilor aduc câteva capodopere ale 
liricii noastre religioase, considerate adevărate parabole 
biblice, deşi Nichifor Crainic spunea: „cu toată părerea 
de rău, că încercarea, întru totul lăudabilă ca intenţie, a 
lui Ion Pillat,  n-a avut sorţi de izbândă.”98 
 În Năvodul, Ion Pillat vorbeşte despre Pescuirea 
cea minunată, în care „Se simte – de greu ce e – că 
pescuieşte Domnul” iar „Năvodul îşi revarsă comoara 
pe podea”. La fel sunt şi  alte texte precum: Oaia cea 
pierdută, Sămănătorul, Bunul smarinean.  
 Fiul risipitor este o transpunere în versuri a 
celebrei parabole evanghelice. Fiul îşi aminteşte de 
„conacul” tatălui său şi trece prin momentul greu al 
pocăinţei creştine, prin metanoia: 

„Cu ochii lung măsoară pustiul şi câmpia 
Şi sărăcia-n poarta surpatului bordei – 

                                                 
97 Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două 
războaie mondiale, vol. II, Poezia, Editura Minerva, 1974, p. 97 
98 Nichifor Crainic, op.cit., p. 205 

O 
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Flămând, i se năzare conacul vechi, moşia 
Cu dealul unde via se prinde în curmei. 
Şi parcă-l vede aievea, înalt, cu faţa slabă, 
Boierul stând cu masa întinsă în pridvor 
Aude cum le spune să-njunghie degrabă 
Viţelul gras, că-i vine un fiu rătăcitor.” 

 Marea originalitate a poeziei lui Pillat este aceea 
că aduce în poezia română, prin imaginile sale poetice 
evanghelice, o autohtonizare a sacrului. Inspirat mai 
ales din colindele şi cântecele noastre populare, spaţiul 
poetic devine românesc. Nazaretul este „pe Râul 
Doamnei”, iar Viflaimul se găseşte „Jos, la poarta 
raiului/ Pe sub Piatra Craiului”. Tot la Piatra Craiului 
se află Ierusalimul, în poezia intitulată Rusalii: „Piatra 
Craiului albastră de departe:/ Iată tot Ierusalimul tău 
din carte”. Asemenea, Raiul se află şi în poezia Mreaja 
„o casă din Muscel,/ Tot prin livezi de stele sui la el./ O 
casă albă cu ferestre mici/ În care îngerii sunt 
rândunici/ Şi sufletele stau în cuibul lor/ Ca pui golaşi 
sub streaşină de nor.”  
 Aron Cotruş este un psalmist modern 
recunoscut. El a scris un ciclu de Psalmi româneşti, care 
devin „o îmbinare între rugăciune şi pamflet politic: 
poetul se adresează divinităţii pentru dobândirea 
libertăţii din „oarba închisoare” a barbariei roşii ruseşti. 
Este o rugăciune făcută în numele României, nu al 
exilului românesc, pentru că deşi aflat departe de ţară, 
poetul duce „coroana de spini” a ţării, este mesagerul 
suferinţelor ei, implorând libertatea pământului 
românesc.”99 Ruga poetului este mesianică: 

 

                                                 
99 Ion Buzaşi, op.cit., p 234 
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„Tărie dă-ne şi răbdare neclintită, 
De la noi să alungăm orice ispită! (...) 
Şi-n ţara preschimbată în oarbă închisoare, 
neamul să crească mai dârz şi mai tare!... 
Şi ziduri să dureze, de neclintit, 
între noi şi răsărit. 
Din Carpaţii de-ntuneric, uşor ca un fulg, 
spre Tine, o, Doamne, aş vrea să mă smulg, 
după ce mi-oi duce, străin printre străini, 
pentru-ai mei, pân la capăt, coroana de 
spini.” 

 Vasile Militaru a fost un alt poet al psalmilor. 
Înafara numeroaselor sale volume de versuri, care au 
făcut să fie un poet foarte citit în perioada interbelică, 
Vasile Militaru are meritul de a fi dăruit literaturii 
române, precum ilustrul său înaintaş, mitropolitul 
Dosoftei, Psaltirea în versuri şi o carte de imnuri, 
Poemele nemuririi, de o înălţătoare aspiraţie de 
împlinire prin iubire şi suferinţă, în nemurire, a omului. 
 Psaltirea în versuri este o capodoperă a genului. 
Publicată pentru prima dată în 1933 şi reeditată în anul 
2000, Psaltirea în versuri a lui Vasile Militaru este una 
dintre acele tălmăciri şi stihuiri sincere şi curate a 
graiului românesc din Vechiul Testament, anume 
publicată spre a ajunge, cum însuşi autorul a mărturisit 
în Lămuriri la ediţia I, „mai repede la inima poporului, 
pentru ca astfel să găsească drumul cel adevărat pe care 
să meargă în Legea Domnului.” 
 Mă opresc doar asupra câtorva psalmi, pe care 
poetul îi tălmăceşte într-un frumos şi curat grai 
românesc (opera ar merita un studiu aparte). Psalmul 1 
este un psalm de laudă a celor care urmează calea 
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Domnului şi care nu stau la sfat cu cei necredincioşi. 
Redau primele versete: 

„Fericit bărbatul care binele de rău alege 
Şi n-ascultă niciodată sfatul celor fără de lege; 
Fericit cel ce pe drumul păcătoşilor, un pas 
N-a făcut şi niciodată n-are pe-acel drum popas... 
Ci, pe căile luminii, al lui suflet stă mereu, 
Adâncind mereu cu mintea Legile lui Dumnezeu...” 

 Psalmul 17 şi Psalmul 22 sunt rugăciuni de 
iubire şi preamărire a divinităţii. Cântarea lui David este 
tâlcuită în versete armonioase şi originale: 

„Iubi-Te-voi eu, Doamne, tăria vieţii mele, 
Că-n Tine mi-e scăparea în ceasurile grele! 
Tu, stânca mea eşti Doamne; nădejde-mi eşti şi-ai fost; 
Eşti scutul meu de-a pururi şi sfântu-mi adăpost!” 
sau:  
„În tot ceasul vieţii mele, Dumnezeu îmi e Păstorul 
Şi, sub paza Lui Preasfântă, de nimic eu nu duc dorul! 
În livezi cu iarbă grasă El de-a pururea mă ţine 
Şi mă-ndreaptă, să-mi sting setea la-nsorite ape line! 
Sufletul mi-L întăreşte, pentru numele Său sfânt 
Şi pe căile dreptăţii, sub povaţa-I, pururi sunt!” 

 Poemele nemuririi alcătuiesc un volum de 
imnuri divine de aleasă seninătate şi aspiraţie spre 
nemurire, în sensul de înălţare şi izbăvire a sufletului 
care şi-a înţeles creaţia ca o supremă suferinţă: „Vasile 
Militaru priveşte toate înfăptuirile pământene, ca daruri 
ale lui Dumnezeu şi, în subsidiar, îşi exprimă regretul 
că, uneori, oamenii uită că aceste daruri, ca şi toate 
încercările la care este supus Omul în existenţa sa 
firească vin de la Dumnezeu. Ca şi confraţii săi întru 
suferinţă, autorul Poemelor nemuririi a primit aceste 
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încercări cu seninătate şi încredere, care se integrau 
vieţii lui religioase.”100 
 Se disting din acest volum poemele care 
reliefează un suflet foarte credincios, iubitor până la 
suferinţă, un cuget sensibil şi curat: Închinare 
Preacuratei, Vie Împărăţia Ta, Poema inimii mele, 
Colind prin stele, Mireasa lui Hristos, Mi-e dor de Tine, 
Doamne! 
 Maicii Domnului poetul îi rosteşte alese cuvinte 
de mulţumire şi iubire, dovedind o preţuire deosebită 
faţă de Maica Luminii, adorarea luând forma unei 
minunate rugăciuni, asemănătoare oarecum pricesnelor 
româneşti precum cea mai cunoscută: „O, măicuţă 
sfântă/ Te rugăm fierbinte...”: 

”Maică Prea-Curată, fagure de miere, 
Mila Ta o dărui orişicui Ţi-o cere, 
 Şi la fel şi mie, 
 Fagure mi-ai dat, 
 În durerea-mi vie 
 Când Ţi-am lăcrimat...”  
sau finalul poemului:  
„Deci atâta pot, Maica slăvilor senine: 
Să-mi ridic la ceruri ochii către Tine, 
 Şi-n genunchi, cu vie 
 Lacrimă, - ca frânt – 
 Aleluia, Ţie,  
 Pururea să-Ţi cânt!” 

 Poema inimii mele este o mărturisire de credinţă 
şi iubire a poetului care îşi cântă inima pentru care scrie 
elogiul Iubirii: 
 
                                                 
100 Tudor Nedelcea, în Prefaţă la Poemele nemuririi, Editura Scrisul 
românesc, Craiova, 1995, p. 9 
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„Te cânt inimă, că tu eşti vietatea ce tresaltă 
În adâncul veciniciei cu fiorii cei mai nalţi 
Ce pe om îl suie-n ceruri, îndumnezeindu-i firea, 
Că-n pământul tău răsare floarea-florilor: Iubirea!” 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 116 - 

„„DDRRAAGGOOSSTTEEAA--II  UUNNIICCAA  VVEECCIIEE  DDAATTĂĂ  NNOOUUĂĂ””  
  SSAAUU    

  CCÂÂNNTTAARREEAA  CCÂÂNNTTĂĂRRIILLOORR  RROOMMÂÂNNEEAASSCCĂĂ  
  
  

  
asile Voiculescu, despre care Ioan 
Alexandru spunea că este un mare poet 
european ce-a atins deplinătatea spirituală 

în versuri, face parte „dintre poeţii generaţiei lui clasice 
şi cel mai citit. Versurile lui nu se învechesc şi nu se 
pot învechi niciodată pentru că mărturisesc iubirea 
Logosului întrupat în istorie. Sunt iubirea curată ce 
nu piere niciodată.”101 
 V. Voiculescu a lăsat posterităţii una dintre cele 
mai originale şi mai vii opere lirice de inspiraţie 
religioasă, care trăieşte prin fiecare lecturare găsindu-şi 
expresie adâncă în sufletul încălzit de versuri dăruite 
Iubirii din Iubire. După ce a publicat cunoscutul volum 
intitulat Poeme cu Îngeri, V. Voiculescu şi-a făcut din 
poezie rugă, o rugă autentică izvorâtă din sufletu-i cald 
şi atât de iubitor, dar şi luptător pentru o iubire curată. 
De ce? Pentru că „rugăciunea este dragostea noastră 
pentru Dumnezeu. Inima noastră pentru inima Lui. Din 
aceasta, pururea rugăciunea e trăirea unui paradox total. 
E fapta cea mai personală şi în acelaşi timp cea mai 
străină, mai stranie a noastră. Rugăciunea este o 
însingurare, dar este în acelaşi timp o universalizare a 
omului. Rugăciunea e darul dragostei lui Dumnezeu 
ajuns să ardă în inima omului. Sub revărsările 
dragostei, în rugăciune şi odată cu rugăciunea, 
                                                 
101 Ioan Alexandru, op.cit., p. 269 

V 
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învăţătura de taină ne rodeşte şi omului i se pun 
întrebările cele mari şi fundamentale, ca să râvnească 
marile răspunsuri. Aşa rugăciunea ajunge să ne 
hrănească ca o pâine a vieţii, să fie viaţa noastră 
realizată în duh.”102  
 Opera poetică a lui V. Voiculescu este o astfel 
de rugăciune în duh, rugăciune literară însă, deoarece 
fiecare om înmulţeşte talantul pe care-l primeşte, iar 
Voiculescu a primit talantul poeziei ca expresie 
culminantă a întâlnirii omului cu Dumnezeu-Iubire. 
Deşi este un poet al marilor lupte ale sufletului uman 
de-a atinge desăvârşirea şi împlinirea în şi prin Iubire, 
(şi fără a fi panteist, cum spun unii critici), Voiculescu 
apare în ipostaza unui psalmist conştient de adânca sa 
înrădăcinare creştină (este cunoscut faptul că ştia multe 
capitole întregi din Sfânta Scriptură pe de rost!), nu în 
ipostaza unui poet sfâşiat de dileme existenţiale, 
influenţat de diverse îndoieli filosofice, precum Arghezi 
sau Blaga. Făcându-şi din poezie rugăciune şi hrană 
duhovnicească, Voiculescu este un mare poet al iubirii 
creştine, pentru că „cea mai înaltă izbândă a liricii lui 
V.Voiculescu este de a fi făcut din iubire un simţământ 
în care teluricul şi spiritualul fuzionează, opunându-se 
dureros. Aliajul contradictoriu al naturii poetului ajunge 
astfel aici să se valorifice pe deplin”103.  
 Intuite de la primul volum de Poezii, capacităţile 
poetice extraordinare ale lui V. Voiculescu îşi găseau o 
adevărată poetică creştină încă de la primele texte. 
Definirea poeziei ca o „cerească floare, albă, 
                                                 
102 Caietele Preacuviosului Părinte Daniil de la Rarău (Sandu 
Tudor), Dumnezeu-Dragoste, Editura Christiana, Bucureşti, 1999, 
p. 33-34 
103 Ov.S. Crohmălniceanu, op.cit., p. 300 
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strălucită,/ Cu blând miros de rai” şi „ascunsă-n suflet, 
tainică, cuminte”, înmugurind „sub mângâierea stelelor 
iubirii”, dovedeşte că poetul şi-a aşezat dintru început 
rostirea poetică sub semnul iubirii divine, semnificând o 
posibilă revelare a Paradisului din sufletul omului   
care-şi înţelege harul poetic „ca un norod de harnice 
albine” a cărui miere îl îmbălsămează şi-l determină să 
dea lumii „mireasma-i dulce, binefăcătoare”, adică 
Poezia în toată frumuseţea şi puritatea ei. Iar absenţa 
harului poetic şi-a iubirii este atât de dureroasă pentru 
poetul iubirii încât atunci când „Stă sufletul fără iubire”, 
trăieşte acut senzaţia că poemul fără iubire este „ca o 
fântână părăsită”, „ca mărul fără roade”, „ca o vatră 
ruinată”, comparaţii de-un efect stilistic copleşitor prin 
esenţa lor. 
 Crezul poetic al lui V. Voiculescu, exprimat în 
acest prim volum, îl va însoţi de-a lungul întregii 
experienţe şi trăiri poetice, culminând în celebrele 
Sonete închipuite... În volumul Pârgă se conturează deja 
imaginea unui poet creştin cu alese calităţi de 
versificator psaltic. Capodopera „În Grădina 
Ghetsimani” ni-l dezvăluie pe poet ca un real talent de 
iconar, de „zugrav” al chipului Omului Iisus, care „lupta 
cu Soarta şi nu primea Paharul”. La fel, poezia „Noul 
mag” relevă clipa de graţie divină când poetul a aflat, 
prin poezie, că a primit darul cel mai de preţ de la Cel ce 
este Lumina lumii, Calea, Adevărul şi Viaţa, un har ales 
şi izbăvitor:  

„Nu mai aştept lumina din afară:  
O alta-n mine tainic s-a aprins 
Şi arde-n fund pojarnica ei pară, 
Văpaie noaptea, ziua stâlp de fum – 
Cu ochii-ntorşi spre ea pornesc la drum.” 
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  Poeme cu îngeri este volumul care îl consacră 
definitiv pe V. Voiculescu, deoarece este momentul 
când „el se raliază, lucid şi programatic, curentului 
gândirist. Noua sa poezie sacralizează mediul autohton, 
populându-l cu îngeri. Întregul univers al poetului se 
transfigurează prin prezenţa unor fiinţe cereşti care s-au 
coborât şi au luat pe seama lor poziţii şi funcţii ale 
oamenilor de rând.”104 Pe îngerul care i-a adus Lumina 
cea adevărată a Iubirii divine, poetul îl întâlneşte într-un 
moment de revelaţie a trecerii prin viaţa lui a celui pe 
care l-a numit Luminătorul:  

„Am fost ca nerodul din poveste 
 Ce căra Soarele cu oborocul 
În casa-i fără uşi, fără ferestre... 
Şi-şi blestema întunericul şi nenorocul. 
 Ieşeam cu ciubărele minţii, goale, afară, 
 În lumină şi pară, 
 Şi când mi se părea că sunt pline, 
 Intram, răsturnâdu-le-n mine. 
 Aşa ani de-a rândul 
 M-am canonit să car lumina cu gândul: 
 Atunci ai trimis Îngerul Tău să-mi arate 
 Izvorul luminii adevărate.” 

 Revelaţia angelică aduce cu ea şi un moment al 
convertirii zguduitoare din sufletul poetului care 
primeşte, în toată splendoarea luminii, chiar suportând 
durerea, adică „spărtura” ce-a lovit puternic în 
„cocioaba sufletului”, harul prezenţei divine care 
năvăleşte înăuntru-i umplându-l cu nesfârşită slavă: 

„El a luat în mâini securea durerii 
Şi-a izbit năprasnic, fără milă, pereţii. 

                                                 
104 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului, art.cit., p.17 
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Au curs cărămizi şi moloz puzderii, 
S-a zguduit din temelii clădirea vieţii, 
Au curs lacrimi multe şi suspine, 
Dar prin spărtura făcută-n mine, 
Ca printr-un ochi de geam în zidul greu, 
Soarele a năvălit în lăuntrul meu. 
  Şi cu el odată, 
  Lumea toată... 
Îngerul luminător a zburat aiurea, 
Lăsându-şi înfiptă securea; 
Cocioaba sufletului de-atuncea însă-i plină 
De soare, de slavă şi de lumină.” 

 Imagini poetice de mare frumuseţe se găsesc şi 
în poezii precum: Botezul, Iisus pe ape, Cina cea de 
Taină, Pregătiri de cină, poezii ce surprind metaforic 
taine ale vieţii creştine înduhovnicite. Primind Taina 
Botezului, sufletul intră şi el „în râul în care-un Fiu de 
Dumnezeu/ va coborî să se boteze”, pe când primind 
Învierea, sufletul simte bucuria cea mântuitoare şi 
împărtăşită tuturor: 

„...Atunci spre inima-mi crescută purtându-Ţi  
slobod braţul drept 
Ca dintr-o lacră nencuiată mi-ai scos-o repede din 
piept, 
Ai rupt-o, lesne ca pe-o roadă ce coaptă spânzura de 
ram, 
Şi n-am simţit nici o durere, aşa de bucuros eram. 
 
Apoi, frângând-o bucăţele, cum nu aveam la cină soţi, 
M-ai dus la o răscruce şi-am împărţit-o-n zori la toţi” 

 Imaginile biblice predomină şi-n volumele 
următoare: Destin, Urcuş, Întrezăriri. Poetul conturează 
un univers serafic, în care se-ntâlnesc Eva şi Şarpele, o 
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Poezie şi un Toiag de Înger, Orbul cu o Iubire 
îmbătrânită, Iisus din copilărie cu Ecce Homo,  sau 
Crăiasa de zăpadă şi Fecioara. Toate acestea ne fac să 
înţelegem că „suntem în faţa adevăratei poezii religioase 
a lui V. Voiculescu. Şi poate în faţa singurei poezii 
religioase autentice din literatura română.”105 Redau 
doar două strofe din Ecce Homo: 

„Că m-am corcit cu îngeri şi jivine 
Şi-ţi scol cu fiecare gând potrivnici noi? 
Tu eşti prea sus, lumina de la tine 
Îmbătrâneşte ca s-ajungă pân’ la noi. 
 
Dar singur trupul fără mântuire 
Pe cruce de păcate-mi răstignesc, 
Şi sufletul flămând de nemurire 
Cu rădăcini amare îmi hrănesc...” 

 Poeziile postume, publicate în ciclurile intitulate 
Călătorie spre locul inimii sau Clepsidra şi Ultimele 
sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere 
imaginară de V. Voiculescu, sunt expresii culminante 
ale sufletului biruit de Poezia care devine Iubire şi 
Iubirea care este Dumnezeu, adică „o desăvârşire, o 
dragoste din împliniri, din preaplin, o îmbrăţişare liberă 
şi minunată, în bucuria de taină şi har a lui Dumnezeu. 
Adevărata dragoste nu este o poruncă a firii, o 
necesitate, ci este ordinea darului, o poruncă a libertăţii, 
har sporit la culme. Ea este o primire şi o dăruire de 
sine, în cea mai înaltă străduinţă şi desăvârşire, în 
suprema sfinţenie.”106 
                                                 
105 Mircea Braga, Vasile Voiculescu în orizontul tradiţionalismului, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 110 
106 Caietele Preacuviosului Părinte Daniil de la Rarău (Sandu 
Tudor), op. cit., p. 59 
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 Una dintre capodoperele liricii religioase 
postume este poezia De profundis. Omul, a patra 
ipostază a divinităţii în concepţia lui V.Voiculescu, este 
fiinţa căzută a cărei vină „s-a iscat în lut” când a fost 
„zvârlit” din „dumnezeiasca stare” pe care, în călătoria 
sa pământească, omul luptă s-o primească înapoi. De 
aceea, ruga omului este categorică pentru că el are 
conştiinţa sfinţeniei sale ca făptură creată „după Chipul 
şi Asemănarea Lui”, care se întregeşte prin Dumnezeu 
şi, la rându-I, Dumnezeu se întregeşte prin persoana 
umană, ca şi expresie a bunătăţii şi iubirii Lui. De 
asemenea, poezia trădează dorul infinit al omului de-a 
se reîntoarce la starea primordială, de sfinţenie şi 
împăcare cu Dumnezeu: 

„Am căzut, fiindcă m-ai smuls Tu din Tine, 
Pentru că m-ai zvârlit am căzut... 
Aşa strigă toată Eternitatea din mine. 
Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine, 
Sfânt am fost, sfânt rămân, ca la-nceput, 
Vina mea s-a iscat în lut. 
Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine: 
Cine, Doamne, mă va pune la loc? Cine? 
Nu dragoste, nu milă, nu iertare, 
Vreau dumnezeiasca mea stare 
Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut, 
Întregeşte-mă şi întregeşte-Te, Doamne, iar cu 
mine.” 

 Întâia Dragoste este un text poetic de-o rară 
armonie şi sonoritate poetică, care transmite un mesaj 
profund: căutarea nesfârşită a lui Dumnezeu aduce 
persoanei un dor atâta de mare, încât cel care iubeşte cu 
„întîia dragoste”, în momentul întâlnirii cu Ea, nu mai 
sesizează prezenţa, identificându-se:  
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„Mi-e dor de Tine, Doamne, ca de-o fată, 
Întâia dragoste... Cât am iubit! 
Dar într-o zi s-a mâniat deodată, 
Făr’ un cuvânt de-atunci m-a părăsit. 
 
Un fir din taina-i nu mai străbătu: 
Şi mă întreb de n-ai fost Doamne, Tu.” 

 Aceeaşi stare este resimţită adânc, în toată fiinţa-
i, într-un alt poem, intitulat Nebunul. Acel „nebun 
pentru Hristos” despre care vorbesc Sfinţii Părinţi, 
dimpreună cu Sfântul Apostol Pavel: „fiindcă eu prin 
lege i-am murit legii, pentru ca să-I trăiesc lui 
Dumnezeu: m-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu 
eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăieşte 
în mine; ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc întru 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Cel ce m-a iubit şi pe 
Sine Însuşi s-a dat pentru mine.”(Galateni 2, 19-20) 
Râvna poetului este însă prea mare pentru a rezista 
dorinţei de-a vrea pe Dumnezeu, deşi conştientizează 
starea de păcătoşenie în care se află, dar nădejdea îi dă 
putere să creadă-n sfinţenia sufletului în care vine şi 
sălăşluieşte Hristos: 

„Eu, un nebun, un netot 
Pumn de fum, strop de nisip, 
Eu Te vreau, Doamne, să-mi fii Tot! 
Nu ştiu să-mpart, nu cutez să aleg, 
Ici inima, dincolo mintea Te vrea, 
Eu te râvnesc, omeneşte, pe Tine întreg 
Pentru toată păcătoşenia mea. 
Să nu-mi fii numai îndemnul şi călăuza, 
Numai cugetul ori sfatul. 
Tu neatinsul, Tu negrăitul 
Tu să-mi fii văzul, Tu auzul, 
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Tu gustul, Tu pipăitul, 
Tu răsuflarea.” 

 Un motiv poetic frecvent întâlnit în aceste poezii 
postume este motivul inimii care, folosit în metafore 
preţioase, devine expresie a urcării la cer, a 
îndumnezeirii firii umane, pentru că Prizonierul, adică 
Dumnezeu, „calcă în inima mea/ calcă aprins, parcă   
s-o ia” şi se lasă prins de către om, de aceea „o clipă, 
inima mi se făcuse Cer.” Mai mult, inima devine „tainic 
Potir” pus de Dumnezeu în om ca simbol al Graalului 
mântuitor ce nu trebuie căutat prin lume, ci în noi 
înşine. 
 Vas de alabastru şi Crucea-Mireasă sunt alte 
două capodopere prin care eul liric îşi mărturiseşte 
iubirea ce-o poartă Celui ce este Iubire, cu speranţa 
neclintită că a întâlnit Eternitatea în taina călătoare a 
poeziei-rugăciune. Apare şi la Voiculescu motivul 
îmbisericirii, deoarece, prin rugăciune, lumea întreagă 
devine o Catedrală a rugăciunii. Semnificaţia poetică 
depăşeşte însă cadrul strâmt al vieţii acesteia, pentru că, 
în concepţia lui V. Voiculescu, pentru iubirea aceasta 
atât de mare, îmbisericită şi îndumnezeită, nu-i     
de-ajuns o viaţă pământeană. De aceea, el crede cu 
tărie în iubirea din Eternitate: 

„Vas de alabastru plin cu mirul lumii, 
Cerul nopţii calde-ţi curge la picioare 
Poposită-n stele – taină călătoare – 
Lumea ia imensul chip al rugăciunii. 
 
Te iubesc, o, Doamne, mai presus de toate 
Pentru-aşa iubire-i prea puţin o viaţă; 
Tu o ştii, de aceea-n mila Ta măreaţă: 
Celui ce Te-adoră dai Eternitate.” 
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 Tema Crucii şi asumării ei din Iubire apare în 
două texte poetice reprezentative pentru viziunea 
creştină asupra Tainei mari a creştinismului. Crucea-
Mireasă actualizează arhicunoscutul motiv biblic al 
Nunţii, în care Mirele şi Mireasa devin simboluri ale lui 
Hristos şi Biserica Lui. Nunta este o taină mare, 
sfinţitoare prin esenţa ei, de aceea nu poate fi decât „în 
Hristos şi în Biserică.” (Efes.5,32): 

„Năprasnică, spăimântătoare nuntă 
Cu îngeri plânşi, haini legionari, 
Tragic alai şi băuturi amari, 
Mire Hristos, mireasă Crucea cruntă 
Tovarăşa infamilor tâlhari.” 

 Strofa a doua face trimitere la celebra Cântare a 
Cântărilor, care la modul simbolic, este interpretată şi 
ca iubire între Dumnezeu şi poporul ales. Poetul 
depăşeşte însă cadrul munţilor din Cedrii Libanului şi 
se-opreşte, metaforic, la imaginea Răstignirii ca simbol 
al întâlnirii definitive şi mântuitoare a Mirilor: 

„Vin din Liban...” cânta odinioară 
Miresei sacre, marele-nţelept... 
Şi ea-nălţată dintr-un cedru drept 
În braţe prinse pe Iisus, la piept 
Şi osândiţii miri se-mbrăţişară, 
Şoptindu-i unul altuia: „De când te-aştept!” 

 Crucea-Înălţare este o rugăciune a celui care 
înţelege că nu poate ajunge la desăvârşire creştină decât 
prin Taina Crucii, singura ce ne poate înălţa mai presus 
de condiţia noastră mizerabilă în care obişnuim să ne 
vieţuim clipele de suferinţă dar şi neputinţă. Asumarea 
Crucii, ca unică şansă de mântuire, este o „Uşă a 
tainelor, a tainelor interioare ale omului. Ea se 
descoperă astfel ca o metodă de antrenament personal, 
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prin care ni se îngăduie de a ajunge prin propriul nostru 
efort la miezul Marii Revelaţii, necesare mântuirii 
noastre proprii, a fiecăruia în parte.”107 Acest miez al 
revelaţiei îl află şi poetul – mărturisitor al Crucii, în 
versurile sale izbăvitoare: 

„Chip al infinitului răstignit în noi, 
Punem slabele noastre braţe peste-ale Tale; 
Pironeşte-mi-le de aripile-Ţi triumfale 
Să mă înalţi cu Tine din lăuntricul gunoi...” 

 Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în 
traducere imaginară de V. Voiculescu, apărute postum, 
în 1964, sunt în mod cert, unice în literatura română, 
atât prin profunzimea ideilor, cât şi prin expresia poetică 
tulburătoare, miraculoasă chiar: „mai toate sonetele 
exprimă ideea unitară a descoperirii eternităţii şi 
perfecţiunii în iubire care transfigurează patima, într-o 
concepţie în care platonismul pătrunde şi întregeşte 
gândirea ortodoxă a poetului.”108 
 Sonetele lui V.Voiculescu sunt scrise după 
modelul shakesperean şi, în mod voit, au fost 
numerotate în continuarea celor 154 semnate de Marele 
Will. Fără îndoială, volumul constituie unul dintre 
marile capodopere ale liricii universale, putând fi situat 
alături de alte mari creaţii ale genului, sonetele lui 
Petrarca, Dante sau William Shakepeare (acesta din 
urmă fiind şi „închipuitul” semnatar al sonetelor a căror 
„tălmăcire” V. Voiculescu o dă lumii într-o limbă 
română de o mare fineţe şi expresivitate poetică): 

                                                 
107 Caietele Preacuviosului Părinte Daniil de la Rarău (Sandu 
Tudor), vol. III, Taina Sfintei Cruci, Editura Christiana, Bucureşti, 
2001, p.12 
108 Zoe Dumitrescu-Buşulenga, în „V.Voiculescu interpretat de...”, 
Editura Eminescu, Bucureşti, 1973, p. 124 
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„Folosind procedeul ambiguităţii artistice, poetul îşi 
construieşte ciclul celor nouăzeci de poeme 
revendicându-şi modelul shakespearian, dar în realitate, 
el se călăuzeşte, nemărturisit, de modelul Cântării 
Cântărilor. Ca şi în opera biblică, Dumnezeu  îi este 
poetului isihast un prieten care aspiră să-i devină iubit, 
amant şi mire duhovnicesc, izvor şi receptacol al 
comuniunii. El caută inima poetului, îi iese în 
întâmpinare, suferă, disperă, o imploră, îi e dor; prin 
logodirea ei, el îşi caută propria sa împlinire, căci 
Creatorul nu e întreg decât împreună cu creaţia Lui. 
Logos prin excelenţă, El e cuvântător, partener de 
dialog. El îi vorbeşte poetului în limba acestuia, adică în 
acelaşi gen literar, el însuşi fiind un geniu al poeziei, 
adică al unui mod de existenţă comunitar.”109 
 Consider că aceste 90 de sonete, unitare ca 
tematică şi viziune poetică, alcătuiesc Cântarea 
Cântărilor românească, putând concura, loial estetic, 
cu marea poezie a Vechiului Testament. Concepute ca 
un dialog între El, Iubitul şi Mirele eternităţii, şi Ea, 
Iubita şi Poezia desăvârşirii umane, sonetele dezvăluie 
cea mai tulburătoare întâlnire divino-umană din întreaga 
noastră poezie religioasă. Triada Mire – Iubire - 
Mireasă vine în eternitatea cunoaşterii artei cu toată 
splendoarea şi strălucirea ei, culminând în răspunsurile 
repetate pe care El, Cel care este Iubirea, le aduce Ei, 
Poeziei, şi coboară în lume, invocat de aceasta, pentru a 

                                                 
109 Introducere la Cântarea Cântărilor, în Biblia sau Sfânta 
Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Versiune diortosită 
după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu 
Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte 
osteneli, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 870 
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înduhovnici şi eterniza umanul. Limbajul artei fiind 
universal, V.Voiculescu glăsuieşte, prin artele sale 
poetice, ruga marilor îndrăgostiţi care se regăsesc 
împreună, în Iubire din Iubire, dar revărsând Iubirea 
asupra tuturor celorlalţi, pentru că, se ştie, cine dăruieşte 
din Iubirea lui se îmbogăţeşte şi, cu cât dăruirea e mai 
mare, cu atât se umple de mai multă Iubire - paradox 
suprem al marii întâlniri dintre Mire şi Mireasă, dintre 
cei care sunt, împreună, Iubire.  
 Primul sonet este o definire a Poeziei, ca 
expresie a iubirii sfâşietoare ce răspunde chemării 
Stăpânului ales, ca să-l încununeze cu slavă şi cu 
epitalamuri. E urarea din Nunta cea binecuvântată la 
care cei chemaţi să răspundă, Mireasa – Poezie şi Mirele 
– Stăpânul ei, încep dialogul Iubirii sub semnul 
norocului. Alesul este Iubitul cel „de-a pururi 
domnitor” care vine în sufletul Miresei prin cântecul 
epitalamurilor al căror rod este Iubirea Lui.  
 Iar versurile, ca „raze şi roze de pe ramuri”, nu 
sunt altceva decât „poporul de gânduri” al 
plăsmuitorului şi harului poetic: 

„Eu mânuiesc azi pana de mii de ori mai grea. 
Dovada cea mai pură a-nnobilării mele 
Eşti tu şi-ngăduinţa de-a te lăsa iubit  
Mai mult ca un prieten, cu patimile-acele 
Cu care-adori amantul de veci nedespărţit. 
Îmi cânt astfel norocul, înalţ epitalamuri 
Şi, pentru închinarea la care mă supun, 
Culeg azur şi raze şi roze de pe ramuri, 
Stăpânul meu, alesul, cu slavă să-ncunun: 

  Poporul meu de gânduri, simţire, vis, trup, dor 
  Te pun azi peste ele de-a pururi domnitor.” 
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 Înnobilarea din primul poem e momentul 
conştientizării prezenţei Iubirii pentru care efortul 
devine luptă, trezvie şi veghe nesfârşită; odată obţinută 
Iubirea care şi-a găsit Stăpânul, ea are nevoie de „un 
lung ajun de luptă eroic încordat”, pentru că „Iubirea 
mea e trează ca un priveghi de arme”. Harul primit nu 
râvneşte altceva decât „nenfăptuitul vis al desăvârşirii” 
cu care „voi sparge-ntârziatul decret de lut al firii”. 
Aspiraţia spre desăvârşire, spre a fi un Chip şi o 
Asemănare cu Stăpânul şi Alesul Miresei, trebuie să 
altoiască, în sufletul harismatic, „puterea gânditoare”. 
 Şi sonetele următoare aduc elogiul luptătorului 
care se lasă vânat de Poezia – Iubire, căreia îi cade 
pradă. Oximoronul „dulcea ta cruzime” dezvăluie rana 
sufletului care, pe lângă suferinţă, aduce şi dulceaţa 
bucuriei nemuririi care se hrăneşte cu versurile-i 
destinate a se îndrepta spre Eternitate : 

„Hai, inima sfâşie-mi, să mi-o faci nemuritoare, 
Şi dulcea ta cruzime pătrunză-mă-n rărunchi: 

   Căci stihurilor mele le dau alte destine, 
Cu nobilul lor sânge de-a te hrăni pe tine.” 

 Dialogul continuă, întrebările retorice              
se-nmulţesc. Mireasa, iarăşi Poezia, mai spune un 
epitalam din depărtarea în care simte acut prigoana 
cuvintelor care cheamă la nesfârşit, cu toate că ele ştiu 
că iubirea le este comoara pentru veşnicie: „Când ai   
să-mi curmi prigoana,/ Iar să mă chemi la tine, 
puternicul meu domn?/ Dar tot veghez - de-aicea - 
iubirea ta plăpândă,/ Ca peste o comoară-n veci 
hărăzită mie”. Nu lipsesc nici exclamaţiile retorice din 
care răzbate Nădejdea cea binefăcătoare: într-o zi, 
Mirele, Iubitul, va veni pentru că „legătura unui om prin 
cuvânt cu celălalt este atât de absolută, că trebuie să 
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răspund în mod necondiţionat chemării lui şi, de 
asemenea, eu însumi trebuie să fac apel la el în mod 
necondiţionat. Nimeni nu poate scăpa de răspundere, nu 
poate evita răspunsul la chemarea celuilalt. Şi dacă 
răspunsul meu este negativ, nu pot să scap de nelinişte. 
Acest caracter absolut al legăturii noastre prin cuvânt 
înseamnă că prin cuvânt suntem legaţi în Dumnezeu 
Cuvântul Însuşi.”110. De aceea, nădejdea nu piere, iar 
răspunsul Iubitului va veni negreşit: 

„Din groapa mea zbucni-va o flacără târzie, 
Atunci întreaga lume va desluşi, uimită, 
Crescând misterioasă a noastră poezie, 

     Din dragostea născută în zbucium şi ardori, 
     Pe-ascuns, din tainic tată, ca un copil din 
flori!” 

 Iubirea devine simbol al înălţării şi purificării 
prin artă. Singură poezia poate să atingă eternitatea, 
pentru că „Eu îmi clădesc sonetul în piscuri, o cetate/ 
Cu rimele creneluri şi orice vers un zid”. Cetatea 
Poeziei devine sălaş al Iubirii, care are capacitatea de-a 
pune „în lanţ uitarea” şi de-a înfrunta „trecutul, ce-
asmute viitorul”. Cetatea zidită cu versuri este inima în 
care coboară nemurirea cea scrisă cu nestematul 
diamant al iubirii: „Că-n inimă-mi, ascunsă, stă slova 
nemuririi,/ Şi-o scriu cu diamantul caratelor iubirii...” 
 Rugată mereu cu nestinsă dorire, Iubirea 
răspunde, altfel nu se poate să fiinţeze în această viaţă 
nimeni, pentru că, spune V. Voiculescu „perechea este 
ţelul, porunca sacră-a firii”. Poezia-Mireasă trăieşte 
bucuria că aflatu-o-a Însăşi Iubirea dar... întrebările 

                                                 
110 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi 
experienţa Duhului Sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 43-44 
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retorice trădează neputinţa omenească de-a suporta în 
întregimea ei „poverile” cu care soseşte Iubirea : 

„Şi orice vers îţi scriu e înc-o-mbrăţişare. 
Noi doi suntem victime ale suavei legi, 
Căci dragostea nu cată la forme-ntâmplătoare: 
Dac-ai fi fost femeie, te-aş fi ales eu oare? 
De ce mă laşi acuma? Te smulgi şi te dezlegi? 
     Tăiat în jumătate şi-n pulberea zdrobirii, 
     Cum am să port eu singur poverile iubirii?” 

 Dialogul care urmează poartă în sine-i pecetea 
Iubirii care-şi asumă întreaga putinţă a firii. Poezia-
Mireasă este o Ariadna care va şti să-şi lege Iubitul cu 
firul vieţii, ca să nu-L piardă şi să-L păstreze pentru 
totdeauna: 

„Cobor, dar fără teamă,-n vârtejul de capcane. 
Căci tu mi-eşti Ariadna şi-mi dăruieşti un fir 
Din pletele-ţi de beznă, o călăuză vie; 
Şi nu să scap din cursă îl ţin şi îl deşir, 
Ci mai afund să intru în neagra-mpărăţie; 
 Dedalicul tău suflet locaş mi l-am ales 
 Şi jur că niciodată din el n-am să mai ies.” 

 Cel care coboară din eternitatea-i în care 
„trăiesc tot timpul printre semnificaţii”, îşi cere dreptul 
la suferinţa cea izbăvitoare, prin care Iubirea dobândeşte 
putere, oţelindu-se iar mai apoi mlădiindu-se după 
dorinţa Lui: 

„Sub încercări şi cazne dă probe tari simţirea... 
Nu mă cruţa, izbeşte!... Iubite,-i rândul tău: 
Cu cât e mai fierbinte, lovită de-i iubirea, 
  Ca fierul roş, de faur bătut cu măiestrie, 
  La fel se oţeleşte şi ea şi se mlădie...” 

 Întâlnirea definitivă se preschimbă-n aleasă şi 
nepreţuită Prietenie. Dar aşa o prietenie încât, crescând, 
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ea transformă „coliba în palat”, şi sub puterea 
fascinantă a iubirii care începe, Mirele devine „un suflet 
de-mpărat/ Purtând puternic sceptru de vis şi poezie.” 
În acest fel, Mirele porneşte „războiul dezrobirii”, spre 
„unicul dor”, acela de a a-i dărui Miresei Lui alese, 
Poezia, „un tron în nemurire”:  

„Pe noi prietenia nu ne mai încăpu... 
Prea mult crescu şi grabnic năvalnica simţire. 
Atunci ne strămutarăm pornirile-n iubire 
Şi-o dragoste înaltă şi-adâncă începu. 
Se prefăcu deodată coliba în palat, 
Iar casnicele scule, în zâne, ca-n magie; 
Eu regăsii în mine un suflet de-mpărat, 
Purtând sceptru de vis şi poezie. 
Nu-i oaste mai vitează ca cea a-nchipuirii, 
Ca duhul frumuseţii atotbiruitor; 
În fruntea lor porni-vom războiul dezrobirii 
Din lumile ţărânei, spre unicul meu dor: 
 Să-ţi cuceresc şi ţie, în dreaptă stăpânire, 
 Alăturea de mine, un tron în nemurire!” 

 Înfiriparea unei prietenii unice şi neschimbabile 
prin nimic din cele ce sunt ale firii umane, face din 
cuvântul nostru de viaţă-făcător atingerea desăvârşirii 
prin iubire, deoarece: „ne chemăm şi ne răspundem unul 
altuia pentru că Dumnezeu face apel la noi prin alţii şi la 
alţii prin noi şi tot Dumnezeu răspunde în răspunsul 
meu şi în răspunsul lor. Celălalt şi cu mine suntem 
persoane ipostatice după chipul lui Dumnezeu Cuvântul 
şi al puterii lui Dumnezeu Cuvântul mai cu seamă în 
apropierea Lui de mine ca om. Sunt prins astfel într-un 
dialog ontologic care îşi are rădăcinile în Dumnezeu, în 
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dialogul Sfintei Treimi. De mine depinde numai modul 
răspunsului şi, poate, al apelului.”111  
 În acest sens găsim metafora Cuvântului şi în 
Sonetul CLXX (16). Poetul V. Voiculescu continuă 
dialogul în Triada amintită deja: „Sămânţa nemuririi, 
iubite, e cuvântul,/ Eternul se ascunde sub coaja unei 
clipe.” Expresie a unei libertăţi interioare greu 
redobândită de cel care simţitu-s-a până atunci prizonier 
al iubirii, „A izbucnit din ţăndări, viu, vulturul iubirii” 
(ce impresie fascinantă lasă aliteraţia din cuvintele 
finale!), iar împreună, în această teribilă libertate a 
spiritului, „Egali în frumuseţe şi-n genii de o seamă,/ 
Am descuiat tărâmul eternelor idei”. Asftel, Iubirea 
vine „nu ca un fur,/ Ci ca un rege cărui uşi largi i s-au 
deschis”, dar nu oriunde, ci în spaţiul sacru, în locul 
unde-şi are sălaşul cel ce este Lumină şi Iubire, „în 
lumina-naltă a marelui azur”. Ca-n orice prietenie, se 
află însă destui care să-ncerce să dărâme zidul marii 
iubiri redescoperite în inimi de aur.  
 Speriată parcă de sentimentul ce pune stăpânire 
pe inima ei, că s-ar putea să piardă Iubirea, Mireasa 
înţelege să-i vorbească Alesului despre sfinţenia iubirii 
care i-a unit, ca nu cumva El s-asculte glasul celor 
invidioşi de frumuseţea iubirii lor. Fără îndoială, această 
treaptă a fricii de Dumnezeu, a temerii că s-ar putea să 
piardă Bunul cel mai de preţ pe care l-a dobândit în 
această luptă a vieţii, este o cale spre desăvârşire, treaptă 
spre iluminare şi vedere a Celui ce este Iubire: 

„Să n-asculţi ponegrirea, nici clevetiri mulţime 
Cu care azi ne-mproaşcă prietenii de ieri; 
Iubirea ni-i sfinţită de marea-i înălţime, 

                                                 
111 Idem, p. 44-45 
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Ne urcă la lumina eternelor dureri” (...) 
 Din lumea lor purcede şi dragostea-mi, iubite, 
 De-aceea-i fără saţiu şi fără de limite.” 

 Imagini metaforice de-o expresivitate şi varietate 
stilistică unice până la V. Voiculescu în poezia 
românească, umplu spaţiul dintre cuvintele ce alcătuiesc 
dialogul Miresei cu Mirele, al omului cu divinitatea, al 
Bisericii cu Hristos. Iubirea „nu-i o păpuşă/ Să-ţi faci un 
joc cu toane, ca în copilărie”, nici „nu stă-n trup, 
stăpână-a cărnii şi-a plăcerii”, Iubirea este atât de 
puternică încât „trebuie-nfruntată cu spaimă, ca o 
moarte.../ Căci ea, ca să-ţi pătrundă, îţi sparge-
alcătuirea,/ Preface în genune lăuntrul tău, anume/ Ca 
să încapă-acolo, cu ea, întreaga lume.”  
 Iubirea este cea care învinge, care biruie 
moartea, care te duce de la moarte la viaţă şi de la 
pământ la cer... Şi-atunci eşti Iubire, când poţi cuprinde, 
în sufletu-ţi, întreaga lume, aşa cum spunea mereu şi 
Sfântul Siluan Ahtonitul: „Duhul Sfânt ne-a înrudit cu 
Domnul şi să ştii că dacă simţi în tine o pace 
dumnezeiască şi o iubire pentru toţi oamenii, sufletul 
tău s-a asemănat Domnului.(...) Domnul se face 
cunoscut după lucrarea Lui în suflet. Când Domnul îl 
cercetează, sufletul ştie că a fost un oaspete drag şi, 
când a plecat, atunci sufletul tânjeşte după el şi-L caută 
cu lacrimi: „Unde eşti Tu, lumina mea? Unde eşti Tu, 
bucuria mea?”112 
 Sonetul CLXXVI (22) este o artă poetică care 
mărturiseşte Iubirea psalmistului tânguitor. Acesta 
aşteaptă îndurarea Celui Atotputernic de-a mai veni să-l 
vadă „pân’ nu s-aştern pe mine solemnele zăpezi.” Aflat 
                                                 
112 Cuviosul Siluan Ahtonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul 
smereniei, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 64-65 
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mereu în căutarea divinităţii, după care tânjeşte şi suferă 
şi simte că-I lipseşte (precum Sfântul Siluan), poetul 
face o tulburătoare confesiune lirică: 

„Cu chipul tău pe masă, trudesc să mă inspir... 
Ca un jongleur ce scoate când flăcări, când 
cordele, 
Aceste versuri scrise să te desfeţi cu ele 
Din inima mea arsă le-am scos să ţi le-nşir. 
Sunt psalmii mei de taină, o rugă necurmată, 
În ei am pus Iubirea lângă eternitate, 
Să lupte cu vrăjmaşul Destin îngemănate.” 

 Poetizând „gloria iubirii” care „nu este 
îmbuibarea,/ Ospeţe de săruturi, orgii de-mbrăţişări”, 
Iubita – Mireasă află minunea iubirii din înfrânare şi 
experiere ascetică: „dorul lung şi taina-mpletită cu-
aşteptarea/ Sunt duhul ei  pe-o lume de vane desfătări./ 
Prin înfrânări şi chinuri asceţii-ating extazul;/ Eu te 
ador cu-acelaşi canon ce-ntreg mă-nfrânge,/ Căci 
dragostea nu-i apă, să-ţi umfle-n vânt talazul.”  
 Iubirea se transformă în adorare, pentru că una 
dintre calităţile esenţiale sădite în sufletul omului este 
aceea de a percepe minunea iubirii în crunta-i aşteptare 
extaziată. Astfel, Poezia, Iubita, poate încă o dată        
să-aducă Mirelui sonetul cel de taină al revelării clipei 
de iubire: 

„Eu nu ţi-am scris, ca alţii, pe lefuri sau merinde 
Simţiri gălăgioase cu arderi măsluite; 
Sonetul meu e cuget şi patimă,-mpietrite. 
Cu inima ciocneşte-l, că scapără, s-aprinde... 
 În scoica mea închisă, dârz, făr de răsuflare, 
 Încet ia suferinţa chip de mărgăritare.” 

 Un elogiu este adus Iubitului în sonetul 
CLXXXII (28), în care rostirea poetică devine o 
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îmbrăţişare a trei calităţi esenţiale firii: Iubirea, Arta, 
Moartea, fiecare simbolizând o taină a omului ce 
vieţuieşte în lume, sub înrâurirea unicului Stăpân. 
Îmbrăţişându-şi Stăpânul, Ea ştie că le ţine pe toate trei 
la piept: Iubirea ca o calitate a eternităţii, Arta – o 
calitate a universalului, pentru că limbajul artei este 
universal, iar Moartea – ca sfârşit al păcatului şi triumf 
definitiv al Iubirii, datorită căruia nici una dintre 
„surorile” ei nu mai pot stăpâni firea umană, pe care 
Iubirea a salvat-o: 

„Eu n-am fost niciodată ucenic;  
Dintr-nceput deplin maestru... numa’ 
În faţa ta mă-nchin; stăpân unic, 
Revarsă-ţi harul peste mine-acuma. 
Nu te mira că-ţi cer să nu-mi măsori, 
Să-mi dai tu singur tot; nu se desparte 
Iubirea ta de marile-i surori: 
Eterna Artă, suverana Moarte... 
Azi, fericite, ele nu mai sunt  
Fărâmiţate-n lume şi răzleţe: 
Din cer, din iad, de pe întreg pământ 
S-au strâns în geniala-ţi frumuseţe. 
  Când la piept făptura-ţi luminată, 
  Le-mbrăţişez pe câtetrele-odată...” 

 Cel mai frumos poem dedicat Iubirii se află însă 
în sonetul CLXXXIII (29), o meditaţie creştină pe tema 
unicei vecii pe care Dumnezeu a dăruit-o omului: 
Iubirea. Atât de mare este puterea iubirii încât ea 
reuşeşte să biruiască însăşi moartea, comparaţia 
dezvoltată din ultimul distih al sonetului parafrazând 
evenimentul biblic al Învierii lui Lazăr. V.Voiculescu 
sintetizează în acest poem întreaga concepţie creştină 
despre iubirea care poate muta şi munţii din loc, care 
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poate triumfa chiar şi în iadul păcatelor, pentru că este 
atât de înălţătoare încât te poate ridica din mormântul 
ermetic închis pe dinafară.  
 Comparaţia din finalul poeziei simbolizează 
concepţia creştină care spune că Învierea începe în iad, 
pentru că: „din sufletul umplut de Duhul Sfânt iradiază 
şi în sufletul celor ce au nădăjduit în El, din iad, puterea 
care le scapă de stăpânirea iadului. Din sufletul lui 
Hristos îndumnezeit deplin, sau pnevmatizat, va iradia 
apoi puterea care va învia sau va pnevmatiza şi trupul 
din mormânt. De aceea, Învierea începe în iad”.113 
Învierea Iubirii din mormântului biblicului Lazăr 
relaţionează definitiv întâlnirea umanului cu divinul, 
dovedind că Iubirea inundă întreaga creaţie prin puterea 
ei nestăvilită: 

„Mereu cerşim vieţii ani mulţi, aşa-n neştire, 
Ne răzvrătim, ne plângem de piericiunea noastră, 
Şi încă nu-nţelegem că fără de iubire 
Se veştejeşte Timpul în noi ca floarea-n glastră; 
Rupt din eternitate, el vrea tărâm asemeni 
Din care altoiul şubred să-şi tragă sevă nouă; 
Noi îl primim cu gheaţă şi-l răsădim în cremeni 
Când Dragostea-i unica vecie dată nouă.” 

 Credinţa în Înviere dă celui chemat puterea să 
răspundă, dar această putere şi-această credinţă nu vin 
dinspre umanitatea noastră, ci de la Cel care  ne-a spus: 
„Eu sunt Învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi; şi tot cel ce trăieşte şi crede întru 
Mine, în veac nu va muri!”(Ioan 11, 25-26). Fără nici o 
îndoială, Iubirea este mai puternică decât moartea. 
Precum în Cântarea Cântărilor, „iubirea este cea mai 
                                                 
113 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, vol. II, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 178 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 138 - 

personală proprietate şi cea mai puternică, cea care îl 
individualizează pe om în modul cel mai adânc. (...) 
Iubirea este puternică precum moartea. O realitate 
mistuitoare de care nu poţi fugi ca de moarte. Ea este tot 
atât de puternică precum duşmanul cel mai cumplit: 
moartea. Se va dovedi că e mai puternică decât 
moartea.”114 

„Ci-n van acum te mânii pe mine şi m-arunci, 
Minunile iubirii n-au stavile pe lume;  
Ca Lazăr la auzul duioaselor porunci, 
Oricând şi orideunde mă vei striga pe nume, 
 Chiar de-aş zăcea în groapă cu lespedea pe mine, 
 Tot m-aş scula din moarte ca să alerg la tine!” 

 Iubita – Mireasă răspunde chemării şi, prin 
întâlnirea lor, o nouă lume se naşte, prin Creaţie nouă, 
lumea Poeziei devenind un câmp de bătălie în care „tu 
ştii ce lung şi aprig luptai ca să te capăt,/ Cu mine-ntâi, 
cu tine...”, iar în această bătălie cei doi care se iubesc 
devin jertfelnici. Ei se jertfesc pentru desăvârşire, pentru 
moartea celor pământeşti, supuse păcatului, şi învierea 
celor duhovniceşti, pentru că, adevărata libertate a 
omului este numai în Duhul adevărului, singurul care ne 
face liberi în iubirea noastră jertfelnică.  
 Poetul evocă în sonetul CLXXXIV (30) metafora 
iubirii care vrea să izbândească cu armele luptei şi 
jertfei omeneşti. De aceea, poezia iubirii are „lănci de 
gând”, ca şi „aprinse arsenale”, prin care caută să 
rămână mereu trează, pentru că dragostea nu este 
lâncezeală, ci luptă crîncenă „fără capăt”, pentru că 
scris este: „dacă vrea cineva să vină după Mine, să se 
                                                 
114 Ioan Alexandru, Cântarea Cântărilor, Traducere din limba 
ebraică, note şi comentarii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1977, p. 78 
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lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. 
Fiindcă cel ce va vrea să-şi scape viaţa, O va pierde; 
dar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine, O va afla. 
Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea 
întreagă, dar sufletul şi-l va păgubi? Sau ce va da omul 
în schimb pentru sufletul său?”(Matei 16, 24-26) sau 
„Cel ce va căuta să-şi câştige viaţa, o va pierde; iar cel 
ce şi-o va pierde, O va face vie”(Luca 17,33).  
 O astfel de renunţare la cele ale lumii regăsim în 
distihul final, pentru că slava cea adevărată e numai la 
Dumnezeu, într-o renunţare şi lepădare de sine, de haina 
păcatului, sfâşietoare: 

„Nu cruţ nimic, cuvântul îţi cântă osanale, 
Dar lănci de gând, catrene de versuri te pândesc, 
Duh, inimă şi minte, aprinse arsenale, 
Zi, noapte, geniale unelte-mi iscodesc; 
În dragoste nu este odihnă, numai moarte... 
O pace-nseamnă saţiu, surâsul lânced minte, 
Acel ce-ţi strânge mâna şi pleacă se desparte, 
Dar rana mă trezeşte ca un sărut fierbinte: 
 Iubirea mea-i ca steagul în lupta norocoasă, 
 Cu cât mai sfâşiată, cu-atât mai glorioasă!” 

 Simboluri ale Iubirii desăvârşite, stihurile 
sonetelor continuă chemarea spre împlinire, iar prin ele, 
aceasta, Poezia-Mireasă, şopteşte tainic: „mi-e 
dragostea cer, iar tu, luminătoru-i veşnic” pe când „în 
inima mea arde acest lăuntric soare”, „El sieşi 
Dumnezeu”.   
 Alteori, continuă lupta cea crâncenă pentru 
atingerea perfecţiunii Poeziei, ca simbol al Iubirii ce are 
rolul de-a îngemăna alese izbânzi pentru sufletul 
omului: 

„Dar dragostea ne-adună trăirea spulberată, 
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Trunchiatele-i silabe poem întreg s-aştern, 
Zbătăi, izbândă, fapte, cenuşă cad îndată 
Şi numai inutilul din noi este etern: 
 Aievi supun vecia şi strâns de clip-o leg 
 Când mâna-ţi, fructă albă, cu buzele culeg.” 

 Deloc întâmplător, în sonetul CXCV (41), cu cât 
adresarea devine mai intimă, mai ispititoare, cu atât 
răspunsurile devin tot mai dispreţuitoare, dovadă că 
Iubitul îşi pune la încercare aleasa, Poezia, care însă nu 
renunţă la comoara de preţ dobândită, la inima curată şi 
iubirea ce primitu-le-a până acum, mai ales datorită 
faptului că Mirele a cules-o pentru eternitate, ca 
mireasmă a rodului ce se bucură de Cel ce este Lumină: 

„Tu mi-ai cules, iubite, pentru eternitate 
A cugetelor mele mireasmă, poezia. 
Acum trimiţi asupră-mi dispreţul şi urgia 
Dar fagurul rămâne când pier florile toate. 
Iubirea ta cu grindeni, zorită să zdrobească 
Şi-n drumu-i meteoric să treacă mai departe, 
Nu mi-a cruţat un petec de suflet... Totuşi, iar te 
Implor să cazi pe mine cu vipia-ţi cerească... 
Se sparge norul... iată, tu eşti întreg lumină, 
La care-mi zvânt durerea, urc crengi, dau flori, rodesc... 
Chiar gheaţa ta mi-e hrană: în taină o-mblânzesc, 
Ea-mi ţine duhul proaspăt şi inima virgină... 
  Şi umbră, în tot locul de tine-alături sunt, 
  Căci umbra e ecoul luminii pe pământ.” 

 Mult mai mult de-atât, V. Voiculescu pune în 
relaţie Taina cea mare a Iubirii cu „haina” cea trecătoare 
a vieţii acesteia ce se sfârşeşte-n moarte. Şi totuşi, 
„oricât ar fi făţişă, iubirea-i tot o taină”, o taină ce „ne 
vizitează aicea, dar stă în altă parte”, pe când „haina” 
cu care se-nveşmântă are pecetluite pe ea sărutul şi 
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îmbrăţişarea ca expresii tainice ale apropierii omeneşti 
fireşti.  
 Alteori, Poezia  - Mireasă are certitudinea că îi 
este de-ajunsă Iubirea întreagă, chiar dacă este râvnită şi 
de alţii, pentru că ea este „unic leac de tămăduire” şi 
„cheia bolţii cu harul de-a visa”, Iubirea este cuprinsă 
în nemărginire (sonetul CXXVII): 

„Nu-ţi cer deloc credinţă, mi-e de ajuns iubirea, 
Ca sfântul trup, în orice fărâmă ea e-ntreagă; 
Cu tine-odată-n braţe am strâns nemărginirea; 
Ce-mi pasă că şi alţii râvnesc s-o mai culeagă!” 

 Întâlnirea celor doi, în Iubirea nemărginită,      
ce-ncape în sufletul curat, este revelaţia clipei „când din 
seninul aprig suit pân la pierzare/ Larg, fulgerul iubirii 
izbi în amândoi”, iar „unica ispravă” (dar ce ispravă!) 
devine cântarea frumuseţii divine pe care 
„nemuritoarea-ţi formă pe veci s-o-nalţ în slavă.” Lupta 
pentru a păstra iubirea în toată integritatea şi curăţia ei 
este dusă la extrem, ea capătă sensul încercării de a 
seduce pe cel iubit cu puterea Poeziei. Astfel, 
mărturisirea este sinceră dar şi seducătoare, Poezia vrea 
să culeagă pentru eternitate Iubirea:  

„Mi-a trebuit întreaga văpaie-a poeziei 
Cărbunele iubirii să schimb în diamant 
Dar străluceşti de-acuma pe fruntea veşniciei, 
Răscumpărat de-a pururi obştescului neant... 
Puterea mea e jarul închis, ca-n nestemată (...) 
 Şi-ntr-un vârtej de versuri arzând diamantine  
 Seduc eternitatea, iubite, pentru tine.” 

 Sfâşiat de sentimentul apropierii morţii, simţind 
că „sunt mai bătrân ca moartea”, El ştie că „Am supt 
nemuritorul sân al iubirii sfinte,/ în rând cu Arhetipii 
fără de veac, nici nume”, de aceea, nu ezită să ceară 
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regăsirea iubirii, chiar dacă Iubirea a fost trădată           
şi-nşelată, aşteptându-şi moartea: 

„Ca lebăda ce moare şi cântecul îşi ţipă, 
În spasmul destrămării ţi-am scris, înăbuşit 
De-un gâlgâit de suflet agonic, pe sfârşit... 
Şi mâna cu condeiul căzu ca o aripă. 
 Culcai pe masă tâmpla şi, aşteptând pieirea, 
 Crezui că este moartea... era, vai, tot iubirea!” 

 Cel ajuns la desăvârşire nu se mai poate mulţumi 
doar cu „o cupă de dragoste”. El vrea toată iubirea care 
să-l înalţe împărtăşindu-se de ea. Atingerea unei stări de 
extaz, mistic ar spune unii, este posibilă fiindcă 
„infinitatea aceasta ne copleşeşte atât de mult fiinţa, că 
parcă şi oasele, care sunt cele mai rezistente ale fiinţei 
noastre mărginite, se topesc. Omul înduhovnicit nu mai 
simte în iubirea cu care iubeşte pe Dumnezeu nimic 
omenesc, ci exclusiv puterea dragostei dumnezeieşti 
revărsată în el, iubindu-l pe Dumnezeu cu aceeaşi iubire 
cu care îl iubeşte şi Dumnezeu pe el.”115  
 Sonetul CCX (56) este o capodoperă în acest 
sens. Mireasa nu poate dori decât iubirea toată, acea 
iubire care mişcă sori şi stele, „care n-au nici  o-ntâietate”, 
hrana iubirii fiind veşnicia însăşi. Ruga este mistuitoare 
iar îmbrăţişarea rodeşte şi ea eternitate: 

„Mă-mbii doar cu o cupă de Dragoste? Eu cer 
Să urc iubirea toată, cum urci o înălţime: 
Şi-ntinderea-i cât lumea s-o-ncercuim cu cer. 
Îţi dau împărăţia cea făr’ de vătămare 
În care oşti şi arme sunt pururi de prisos... 
Când aur, slavă, rugă, cad, nu mai au folos, 
Eu te răscumpăr morţii cu cântec şi visare! 

                                                 
115 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica 
Bisericii Ortodoxe, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 374 
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Nu! Stelele şi sorii n-au nici o-ntâietate, 
Sunt fructele luminii ce-a-nsămânţat pustia... 
Din ale noastre râvne-şi ia hrană veşnicia: 
Noi cu o-mbrăţişare rodim eternitate... 
 Înalţă-ţi suflul, duhul... şi dă-mi acel sărut 
 Care-a-nceput pe gura celui făr’ de-nceput.” 

 Dialogul Mire-Mireasă revine în sonetele 
următoare. Mireasa scrie un răvaş deosebit de înălţător, 
serafic, în care-i spune celui iubit că „în tainica-i 
lucrare iubirea ne învaţă/ Că e şi-o fericire urzită din 
dureri”. Răspunsul este tulburător în esenţa lui şi revine 
la tema iniţială legată de Taina Nunţii. De data aceasta, 
cel chemat la Nuntă este scrisul, simbol al Poetului, 
adică al Mirelui...  
 Recitind de mai multe ori răvaşul Iubitei, el 
întreabă retoric despre putinţa ei de a înşela eternitatea 
prin vorbe. De ce? Pentru că doar fecioara, prin candida 
ei viaţă şi puritate, se poate dărui prin Iubire acestui 
Mire...: 

„Iar îţi citesc răvaşul, nu-ndeajuns de lung; 
Vai, tu strecori minciuna şi-n cuminecătură... 
Venin îmi este dorul, că uneori ajung 
Să nu mai ştiu iubirea deosebi de ură... 
Crezi tu că poţi cu vorbe să-nşeli eternitatea 
Şi dragostea s-o saturi cu pleava ta măruntă? 
Ca o fecioară, vorba îşi dă virginitatea 
Doar mirelui, poetul, şi scrisul e o nuntă... 
Îmi fac din orice cuget o patimă adâncă, 
Şi-n spaţiul durerii te caut nempăcat. 
Întoarce-te din valuri, sunt ţărmul tău de stâncă, 
Chiar de-ai făcut periplul întregului păcat. 
 Vom arde tot trecutul cu spaime şi ruşine 
 Pe rugul bucuriei ce-ai să aprinzi în mine.” 
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 Aceeaşi temă a Poetului care citeşte răvaşele - 
sonete ale Iubitei - revine în poemul CCXVIII (64). 
Recunoscând că îi scrie Iubitului „sonete ...râvnă pitică 
şi deşartă”, pe când El este „întruparea celui mai pur 
sonet” făcut nu de către natură; ci „în suprema-i artă/ 
Chiar Cel etern te scrise cu mâna de poet”. Astfel, cel 
care scrie recunoaşte că poezia nu-i aparţine lui ca 
persoană, ci Celui care îi dă harul poetic, Cel care este 
Totul în toate. Şi parcă deloc întâmplător, întâlnindu-se, 
Dăruitorul îşi revendică darul, pentru că tot ce este viu 
trăieşte şi se întoarce la El, la Cel ce este Iubire.  
 Voiculescu dăruieşte, extaziat, darul înapoi 
Celui care i-a dăruit şi hărăzit talanţii artei nemuritoare 
a Poeziei: „Şi-un orizont de slavă în tine închizi şi iei/ 
Cu glorioase coapse sonetul când închei.” În acelaşi 
timp, nu ezită să-şi facă din Iubirea-i înălţătoare prilej 
de adorare, pentru că singura unealtă a Poeziei este 
eternitatea cu care „să nemuresc în spirit icoana ta 
înaltă”: 

„Am scris iubire? Iartă... citeşte: adorare... 
Sus, pân’ la tine, unde râvneşte al meu dor 
Cuvântul e omidă când eu îl vreau condor 
Să spintece vremi, spaţii cu geniul în gheare...” 

 Iubirea este şi lacrimă curată, în sonetul CCXXV 
(71), care atât de binefăcătoare este sufletului uman, 
încât devine „rouă ce cade pe sufletul uscat”. Geniul 
iubirii nu este altceva decât lacrima curată care stropeşte 
uscăciunea duhovnicească şi-o reîmprospătează. Pentru 
V. Voiculescu, lacrima este atât de necesară, fiindcă ea 
purifică, sensibilizează, hrăneşte sufletul precum mana 
cerească, fiindcă lacrima este poezie a sufletului: 

„Vei şti şi tu că plânsul adesea e o rouă 
Ce cade milostivă pe sufletul uscat: 
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Ea, adunând tot cerul într-o bobiţă nouă, 
Ţi-adapă rădăcina c-un ţel de mult uitat.  
O lacrimă curată e geniul iubirii: 
Pe doborâţi ridică din iaduri izbăviţi... 
Doar una să-ţi lucească în zările privirii.” 

 Lacrima este o bobiţă nouă în care îşi face sălaş 
cerul aducând cu ea Lumina. Poetul invocă în acest 
sonet convertirea lui Saul, care  având „ochii dessolziţi” 
a înţeles Lumina... Prin lacrimă pătrunde în mintea 
noastră făgăduinţa trecerii dincolo de moarte, cu Iubire. 
Versurile finale amintesc de strigătul dureros al lui 
Rainer Maria Rilke din poemul Ce-ai să Te faci, 
Doamne? În mod cert, într-o relaţie de iubire, fiecare se 
gândeşte la celălalt iar numai gândul că ar putea să fie 
despărţiţi în eternitate îl sperie şi-l nelinişteşte. Rilke 
spunea: „Sunt meşterul tău şi-al tău veşmânt,/ cu mine 
rostul tău dispare (...) Ce-ai să Te faci, Doamne? Mi-e 
frică”. Iar Voiculescu ameninţă că, dacă nu vor fi Iubire, 
dacă despărţirea îi va lipsi de hrana cea cerească, iar El 
şi Ea nu vor fi împreună, va învăţa eternitatea să plângă 
în hohote... 

 „Şi vezi, ca Saul, lumea cu ochii dessolziţi,  
Ni se făgăduieşte sus, dincolo de moarte, 
Un loc unde nu-s lacrimi, suspinele lipsesc; 
Ce-am să mă fac acolo dacă ne va desparte, 
Fără de-această mană cu care mă hrănesc? 
 De nu vei fi cu mine, suflarea-mi să te strîngă, 
 Învăţ eternitatea cu hohote să plângă.” 

 Precum Mireasa din Cântarea Cântărilor, care 
îşi caută pretutindeni Iubitul: „l-am căutat pe cel iubit al 
sufletului meu/ L-am căutat şi nu l-am găsit/ Am să mă 
scol şi să cutreier prin oraş/ Pe străzi şi prin pieţe/ Să-l 
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caut pe cel iubit al sufletului meu”116, şi Mirele din 
sonete îşi caută Iubita, pe care o imploră să se întoarcă 
la El, pentru că numai El poate să-i fie Iubire: 

„Poveşti, satire, imnuri duium asupră-ţi plouă... 
Tu nu vezi înaintea cui zvârli mărgăritare? 
 C-un bici pe toţi alungă-i, fără deosebire... 
 ...Întoarce-te la mine: eu singur sunt iubire!”  

(Sonetul CCXXVII – 73) 
 Răspunsul nu întârzie să vină, pentru că „Nimica 
nu atinge iubirea mea curată/ Mânii, trădări, zavistii, 
ce-n zâmbete s-ascund...”, recunoscând că „Mi-e de 
ajuns în treacăt să te privesc o clipă/ Şi-ntors din nou în 
beznă, mă umplu de splendori”.  
 Atingând starea desăvârşirii, a iluminării, care îi 
permite să contemple divinitatea în frumuseţea-I de 
splendori, Poezia se lasă „răpită” de alte stări, 
dumnezeieşti, luând şi ea calea veşniciei, deoarece „cel 
care iubeşte are un ţel mai sus de simţuri, idealul lui e 
desăvârşirea, în preajma sentimentului stă totdeauna ca 
factor amplificator şi ordonator, raţiunea (puterea 
gânditoare). Iubirea este, în această viziune, un uragan 
disciplinat, înmărmurit (expresia este a lui Valery) care 
ÎNALŢĂ, nu striveşte fiinţa umană”117: 

„Din ritmul ei vremelnic deodată dezrobită, 
Iluminatei inimi alt orizont se naşte, 
Cu-nalte constelaţii de dragoste... Orbită, 
Dă înapoi durerea şi nu mă mai cunoaşte... 
 Atunci, în creatorul vârtej al poeziei 
 Răpindu-te în mine, luăm pasul veşniciei.” 

(Sonetul CCXXVIII – 74) 

                                                 
116 Cântarea Cântărilor, 3, 1-2, Traducere de Ioan Alexandru, p. 34 
117 Eugen Simion, în V.Voiculescu interpretat de..., p. 129 
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 Dialogul în Triadă continuă. Rechemarea la 
atingerea desăvârşirii prin iubire este atemporală şi 
aspaţială, divinitatea este prezentă oriunde este invocată, 
şi ea rămâne în sufletul celui care nu se mai teme de 
Dumnezeu. V. Voiculescu reia ideea că iubirea are 
puterea de a învinge moartea: 

„Când Nordul se răstoarnă crunt peste noi şi vine 
Noianul de omături pe inimi să-şi deşarte, 
Nu mai râvni spre calde şi-albastre ţări departe... 
Rămâi fără de teamă aicea, lângă mine. 
 În veci mai credincioasă ca soarele de sus 
 Iubirea mea nu are nici iarnă, nici apus.” 

(Sonetul CCXXXVI) 
 De asemenea, în sonetul următor, Voiculescu 
foloseşte o comparaţie dezvoltată, făcând referinţe 
mitologice la celebrul episod din Olimp, când Paris a 
aruncat un măr celei mai frumoase zeiţe. Tot aşa, 
sufletul uman, care ajunge să se înalţe atât de sus, până 
la iubirea divină, invocă divinitatea să îi dea „râvnitul 
măr” prin care însă nu se alege cea mai frumoasă zeiţă, 
ci divinitatea alege cea mai reuşită Poezie care este 
Iubirea însăşi: „Ca altădată Paris, încununat cu laur,/ 
Iubirii mele-ntinde-i râvnitul măr de aur...”  
 Şi mai poetic defineşte Voiculescu Iubirea în 
sonetul CCXXXVIII (84), numind-o iarăşi taină a 
omului, moştenită „cu nobila Virtute” pe care n-o poţi 
strânge în braţe ca pe „un stâlp de diamant”. Pentru V. 
Voiculescu, „Iubirea-i scurta noapte în care totul 
cântă”, este un simbol arhetipal unic: 

„Transfiguraţi de-un fulger de viţii, dăm lumină, 
Şi dintr-o curtezană croim uşor o sfântă: 
Iubirea-i scurta noapte în care totul cântă”. 
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 Iar pentru că „şi depărtarea-i înc-un adaos la 
iubire”, Mirele şi Mireasa amintesc de perechea 
paradisiacă, alt simbol arhetipal, având înfăţişarea a 
„doi îngeri” care „legi sumbre au călcat”. Iubirea lor 
este desăvârşită şi străluceşte până şi „în ghearele” celui 
rău, pentru că omul a fost creat pentru asemănare şi 
îndumnezeire, ca expresie culminantă a întâlnirii cu 
Dumnezeu-Iubire: 

„Bem pân la fund paharul... În drojdia iubirii 
S-ascunde o şi mai tare, subtilă îmbătare, 
Fără de aburi, rece... o neagră exaltare 
Ca dup-o-naltă crimă în slujba dezrobirii: 
Am fost şi noi doi îngeri, legi sumbre am 
călcat... 
Ci-mbrăţişarea noastră, oricât de vinovată, 
Păstra în ea savoarea întâia, neuitată 
Şi paradisiacă a primului păcat. 
În inimile noastre stă pacea nemuririi.” 

 Sonetul CCXIII (89) este o adâncă taină a 
Poeziei care, scriindu-se, are revelaţia întregului univers 
regăsit în versul său, şi astfel, sonetul se aduce, pentru 
ultima dată, ca dar celui care, de fapt, l-a dăruit, pentru 
că Dumnezeu îşi revendică darul. Înţelegând că Poezia 
se naşte „în straie de solie” şi are menirea să „aducă 
bucurie”, în ciuda efortului creator care presupune 
durere, V. Voiculescu îşi scrie în „ţărmuri de hârtie” 
propria Poezie care, izbăvită de zbuciumul lăuntric, se 
identifică întru totul cu Iubirea şi Bucuria: 

„Îţi scriu: şi dintr-o dată mă năvăleşte-o lume; 
Ca-n bobul pur de rouă, în orice strop de vers, 
Din care înfloreşte strălucitoru-ţi nume, 
Se-nghesuie să intre întregul univers. 
Din când în când, în zboru-i dezvăluind secretul, 
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Condeiul se izbeşte în ţărmuri de hârtie... 
...Şi s-a oprit din zbucium c-un freamăt de 
mândrie. 
„Ah, cine vrea să-i poarte cât mai curând sonetul?” 

 Frumoasă, tăinuită în straie de solie, 
 Durerea mea aleargă să-ţi ducă bucurie...” 
 Ultimul sonet, CCXLIV (90), este expresia 
culminată a iubirii. Marele Will, considerându-se 
„bădăranul Will”, care a cutezat să îl coboare pe 
Dumnezeu până la sufletu-i iubitor şi Poezia- Mireasă, 
se smereşte umplându-şi ochii cu lacrimile pocăinţei. 
Aşa cum spuneau Sfinţii Părinţi, adevărata iubire este 
smerenie, pentru că cine se smereşte se va înălţa, tot aşa 
şi V. Voiculescu, încheind dialogul în Triadă, realizează 
finalmente că, pe cât a fost de cutezător şi îndrăzneţ 
(îndrăzneala lui însă fusese biruitoare, conformă 
spuselor Mântuitorului: „Îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea!”), pe atât este acum de smerit şi umil. De aceea, 
ultimul distih cere iertarea jocului de care „o biată gâză” 
a îndrăznit să se bucure, prin Poezie: 

„Stric oare faimei tale? Îngăduie să-ţi spun, 
Oceanule de geniu ce-neci chiar şi uitarea: 
Cine-ar putea, cu atâta mai mult un biet nebun, 
Şi în ce chip pe lume, să pângărească marea? 
Ţi-am bântuit viaţa, eu, bădăranul Will; 
Nu am putut ajunge năprasnica-ţi mărire! 
Am cutezat atuncea, îngenuncheat umil, 
Să te cobor... jos... până-n adânca mea smerire... 
De-am tălmăcit cu umbre lumina ta regească, 
De lacrimi, ca şi ochii, mi-s versurile ude. 
Te-am îngânat ca pruncul ce-nvaţă să vorbească 
Şi-n râvna-i scâlciază cuvintele ce-aude... 
 Dar tu eşti soare veşnic: o clipă poţi ierta 
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 Să fiu o biată gâză jucând în raza ta.” 
 Imaginea finală, a Miresei care îşi cere iertare   
c-a îndrăznit să-şi aducă Mirele la „adânca ei smerire”, 
este simbolul Poeziei ca Lacrimă (cum spunea şi Nichita 
Stănescu: „poezia este lacrima celui care plânge/ poezia 
este plânsul celui care se simte fericit”).  
 Plânsul Poeziei este asemenea plânsului unui 
prunc care tocmai a învăţat să vorbească; scriindu-se pe 
sine, Poezia a scris eternitatea ce se regăseşte în noi prin 
trei calităţi extraordinare, pe care tot ea ni le-a dăruit în 
dar şi mai apoi le va revendica: iertarea, smerenia şi 
iubirea, amintind astfel şi de finalul din Cântarea 
Cântărilor: „Tu ceea ce sălăşluieşti prin grădini 
ceilalţi/ Pot asculta glasul tău, lasă-mă să-l aud şi eu,/ 
Grăbeşte-te iubitul meu/ Şi te aseamănă unei gazele/ 
Sau unui pui de cerb/ Pe munţii de balsam.”118 
 Devenind asemenea unui prunc, V. Voiculescu 
atinge, fără tăgadă, neprihana celor care pot vedea pe 
Dumnezeu, pentru că aceştia au inima curată. Poezia –
Mireasă a lui V. Voiculescu ajunge, prin smerire, să se 
desăvârşească prin  Iubirea care „pe toate le suferă, pe 
toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le 
rabdă; Iubirea niciodată nu se trece.” 
 Aşa cum mărturisea poetul Valeriu Anania, „este 
impropriu să se vorbească de o poezie de inspiraţie 
religioasă a lui Voiculescu; însăşi rugăciunea lui era o 
artă. Nu fără să zâmbesc am citit cândva surpriza unor 
critici literari care credeau că în Ultimele sonete 
închipuite... au descoperit  răbufnirea erotică a unui poet 
(...) Între eros şi agape distanţa e enormă şi poate că în 
ea ar trebui căutată şi însăşi raţiunea de a fi a Ultimelor 
                                                 
118 Cântarea Cântărilor 8, 13-14, Traducere de Ioan Alexandru, 
op.cit.,   p. 43 
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sonete..., sublim adaos la acelea ale Marelui Will. Dacă 
Shakespeare ne-a lăsat poezia unui geniu, Voiculescu 
ne-a dăruit pe aceea a unui harismatic.”119 
 Parafrazând celebrul poem al Cântării 
Cântărilor, Vasile Voiculescu „împrumută din Cântarea 
Cântărilor limbajul erosului şi-l transferă, conotativ, în 
aria lui agape, dându-i acesteia carnaţie, relief, culoare, 
putere”120 şi recreează, prin sonetele sale, o întâlnire a 
omului cu Cel ce este Iubire, Mirele etern, cu aleasa lui, 
Poezia-Mireasă: „iubirea străluceşte astfel ca o 
făgăduinţă supremă a refacerii fiinţei originare în 
perfecţiunea ei întreagă. Iar nunta, simbol suprem, 
adevărată sărbătoare a spiritului, încununează marea, 
tainica iubire dintre făpturi, părţi, fragmente care aspiră 
să redevină unitate, totalitate, în felurile metaforice în 
care o spuneau şi Platon şi Paul din Tars.”121 
 Subliniind valoarea incontestabilă a sonetelor lui 
Voiculescu, Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu Anania 
afirmă: „şi poate că, după secole de căutări şi şovăieli, o 
lectură adecvată a Cântării Cântărilor devine accesibilă 
prin opera de maturitate şi elevaţie duhovnicească a lui 
V. Voiculescu.”122 

                                                 
119 Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinşi, Editura Florile Dalbe, 
Bucureşti, 1995, p. 234 
120 Introducere la Cântarea Cântărilor, în op.cit., p. 870 
121 Zoe Dumitrescu Buşulenga, Introducere la Cântarea Cântărilor, 
Traducere din limba ebraică, note şi comentarii de Ioan Alexandru, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 11-12 
122 Introducere la Cântarea Cântărilor, în op.cit., p. 871 
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ZZOORRIICCAA  LLAAŢŢCCUU  --TTEEOODDOOSSIIAA    
––  SSUUFFLLEETT  DDEE  PPAATTIIMMII  NNEEAATTIINNSS  ––    

 
 

 
ouă mari nume ale liricii feminine din 
perioada interbelică ne-au rămas astăzi ca 
exemple vii ale unei autentice poetici 

creştine. Pe de-o parte, Zorica Laţcu, care în jurul 
vârstei de 30 de ani se călugăreşte, fiind cunoscută sub 
numele de Maica Teodosia, şi Magda Isanos, care s-a 
stins din viaţă la vârsta de numai 28 de ani. Două vieţi 
care, prin felul cum au înţeles să folosească timpul 
acestei fiinţări în lumea trecătoare, pentru a condensa 
gândirea poetică, au revenit momentan în conştiinţa 
noastră literară precum două suflete care şi-au învăluit 
viaţa în Iubire, Iubirea Lui.  

Poezia Zoricăi Laţcu Teodosia este prea puţin 
cunoscută cititorilor, de-abia în anul 2000 reuşindu-se 
publicarea unui volum de opere, majoritatea textelor 
fiind păstrate la Biblioteca ASTRA din Sibiu. Născută 
la 17 martie 1917, Zorica Laţcu a urmat liceul la 
Braşov, apoi Facultatea de Filologie, secţia filologie 
clasică – limba greacă şi latină, şi filologie modernă – 
limba şi literatura franceză, din Cluj-Napoca. A fost 
preparator universitar la Institutul Român de Lingvistică 
şi a colaborat la realizarea Dicţionarului Limbii Române 
al Academiei. Zorica Laţcu 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”, „Poemele 
Iubirii”. În anul 1948 a intrat în viaţa monahală, cu 
numele Teodosia, iar până în 1990 (când s-a stins din 

D 
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viaţă, la 8 august) a mai scris patru volume de poezii, 
păstrate în manuscris la Biblioteca ASTRA din Sibiu: 
„Icoane pentru paraclis”, „Din pribegie”, „Pentru 
neamul meu”, „Grădina Doamnei” şi “Alte poezii”. 
Deşi a suferit oprimările comunismului, nu a renunţat la 
convingerile religioase, scriind mereu şi făcând 
traduceri din operele patristice ale lui Origen şi Sfântul 
Grigorie de Nyssa. De asemenea, a tradus parţial din 
Imnele şi Cuvântările lui Simion Noul Teolog. Opera 
poetică a Zoricăi Laţcu depăşeşte într-un anume fel 
cadrul tradiţional al poeziei religioase româneşti. Ea nu 
se revendică de la nici un mare poet român. Poezia ei nu 
este nici căutare febrilă sau tăgadă a divinităţii, precum 
la Arghezi, nici de influenţă panteistă, ca la Blaga, nici 
tradiţionalistă, ca la Voiculescu, nici ca poezia lui Ioan 
Alexandru. Profund originală, poezia Zoricăi Laţcu 
completează şi îmbogăţeşte patrimoniul liricii noastre 
religioase cu texte de o rară frumuseţe şi armonie, de o 
sensibilitate peste limitele firii. Deşi aparţine curentului 
gândirist iniţiat de Nichifor Crainic, poeta se detaşează 
de acesta, sesizându-se uşor în textele ei o viziune 
poetică profund teologică. Predomină în textele poetei o 
religiozitate aparte, specifică doar marilor creatori, 
capabili să transpună în versuri Iubirea lui Dumnezeu. 
De aceea, poezia Zoricăi Laţcu poate fi analizată din 
perspectiva acestui aspect ascetico-mistic, în ciuda 
faptului că trebuie să fim rezervaţi în analiza unei 
asemenea aspect. Dar termenul mistic (chiar dacă unii 
mari duhovnici, precum ieromonahul Noica, nu acceptă 
folosirea acestuia în traducerea română) trebuie acceptat 
atunci când te îmbogăţeşti sufleteşte lecturând poeziile 
Zoricăi Laţcu. Mai ales pentru că, eu cred asta, poezia ei 
şi-a împlinit menirea: a îndumnezeit lumea, l-a adus 
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pe Dumnezeu în sufletul nostru şi ne-a învăţat cum 
să-L vedem şi să-L iubim. Mai mare lucru decât 
acesta cine poate să facă? 

Temele mari ale volumelor Zoricăi Laţcu 
acoperă întreaga sferă a religiosului: relaţia omului cu 
Dumnezeu, convorbirea cu Dumnezeu, rugăciunea, 
definirea rugăciunii, a poeziei izvorâtă din rugăciune, 
raportul Mire-Mireasă specific viziunii creştine, toate 
culminând sublim în Iubirea revelată care este Însuşi 
Dumnezeu. Aşa cum susţine şi Părintele Profesor 
Dumitru Stăniloae, mistica şi ascetica nu sunt doar 
vocaţii monahale, ele reprezintă modalităţi de câştigare 
a mântuirii, şi nu oricum ci prin îndumnezeirea 
sufletului omenesc. Maica Teodosia s-a regăsit în 
poezie căutându-L permanent pe Dumnezeu. Numai o 
căutare febrilă, ascetică, poate să învingă patimile, 
păcatele, ca să ajungă la dobândirea virtuţilor şi la acel 
fel de trăire prin Dumnezeu, trăire pe care o numim 
mistică. Aceasta culminează îndeosebi în nepătimire, 
eliberare totală de patimi, purificare, iluminare, 
desăvârşire. Iar Zorica Laţcu a ajuns la acest fel de 
trăire, singurul care te pune în relaţie cu Dumnezeu şi 
ţi-L descoperă pe Dumnezeu, astfel încât, prin poezie, 
prin vers de foc, să-L faci cunoscut lumii întregi pe Cel 
ce este Iubire: „dacă la vederea luminii dumnezeieşti 
ajunge cel ce s-a curăţat de patimi şi a ajuns urcând pe 
treptele virtuţilor până la o iubire fierbinte de 
Dumnezeu, aceasta înseamnă că el şi-a spiritualizat 
fiinţa în aşa fel, că ea însăşi a devenit căldură şi lumină 
a dragostei de Dumnezeu şi de oameni.”123 

                                                 
123 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica 
Bisericii Ortodoxe, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2002, p.421 
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Primul volum de versuri, Insula Albă, poate fi 
plasat sub zodia căutării drumului poetic prin revelarea 
Cuvântului. Epitafurile antice sunt elocvente în acest 
sens, influenţa poeziei mitice a antichităţii, probabil şi 
datorată studiilor de filologie clasică, simţindu-se 
pregnant. Textele sunt adevărate monologuri lirice ale 
unor personaje antice, reluând mituri străvechi, 
simboluri ale unei lumi apuse: Melissa către Diodor, 
Către Melampus, Torcătoarea, Atheniana, Lida către 
Gaius, Epitalam. Cea mai valoroasă poezie din acest 
ciclu este fără îndoială Te port în mine: o adevărată 
capodoperă – simbol, integrată perfect în poetica iubirii 
creştine, o deschidere spre viziunea poetică de mai 
târziu, o încercare reuşită de a fixa de la începutul 
rostirii relaţia Om-Dumnezeu în comuniune şi trăire 
deplină:  

„Te port în suflet, ca pe-un vas de preţ 
Ca pe-o comoară-nchisă cu peceţi, 
Te port în trup, în sânii albi şi grei 
Cum poartă rodia sămânţa ei 
Te port în minte ca pe-un imn sfinţit 
Un cântec vechi, cu crai din răsărit. 
Şi port la gât nepreţuit şirag 
Strânsoarea caldă-a braţului tău drag. 
Te port în mine tainic, ca pe-un vis, 
În cer înalt de noapte te-am închis 
Te port, lumină rumenă de zori, 
Cum poartă florile mireasma lor. 
Te port pe buze, ca pe-un fagur plin 
O poamă aurită de smochin. 
Te port în braţe, horbote subţiri, 
Mănunchi legat cu grijă, fir cu fir, 
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Cum poartă floarea rodul de cais, 
Adânc te port în trupul meu şi-n vis”.  

 Aceasta este o imagine emblematică a Iubirii 
desăvârşite, pe care poeta o va dezvolta în celelalte 
volume, raportând-o permanent la Dumnezeu, şi ne 
permite astfel să comentăm textul ca fiind o poetică a 
Iubirii adevărate: aşa cum un om îşi iubeşte aproapele, 
purtându-l permanent în suflet, tot aşa un creştin 
adevărat trebuie să-l iubească pe Dumnezeu, să nu-l uite 
nici o clipă, să-l aibă alături întotdeauna: „omul curăţit 
de patimi ajunge la unire cu Dumnezeu şi, implicit, la 
cunoaşterea lui Dumnezeu, precum şi la unirea cu El. 
Iar unirea cu El este dragostea desăvârşită.”124 

Volumul al doilea aduce o îmbogăţire lirică 
cuprinzătoare. Osana Luminii este metafora centrală a 
textelor, menită să pătrundă misterul, taina rugăciunii, 
revelându-se permanent în văpaia focului Iubirii faţă de 
Cel ce este Iubire. Deja poeta îşi fixează reperele 
fundamentale ale operei lirice: ea Îl găseşte pe 
Dumnezeu în Bucurie, în Frumuseţe, în Dragostea cea 
curată, neprihănită. Se conturează în acelaşi timp un 
program poetic coerent, multe texte putând fi 
interpretate ca şi arte poetice, de mare forţă şi 
profunzime artistică. Primul poem este deja o definiţie: 
poezia este Vinul care te îmbată cu-atâta bucurie şi 
preaplin sufletesc, deoarece: 

 „Îmi strâng durerea-n inimă, ca-n teasc. 
 Din ea, mustind, poemele se nasc; 
 Şi fiebe mustu-n clocot rubiniu, 
 În buţi cu cerc de fier de-abia-l mai ţiu. 

                                                 
124 Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Spiritualitate 
creştină – pe înţelesul tuturor, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 
2002, p. 190 
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 S-a limpezit apoi în căni de lut 
 Şi locul de mireasmă s-a umplut.”  

Taina cea mare a Euharistiei, împărtăşirea cu 
Pâinea şi Vinul cele mântuitoare, devin simboluri ale 
Poeziei. Simboluri nu în sens propriu, ci taine ale lumii 
creştine îndumnezeite, ce se cer descoperite şi, 
implicit, trăite. Şi nu o trăire oarecare, ci o trăire 
mistică, care presupune ardere lăuntrică, eliberatoare. 
Precum la marii gânditori antici, poezia devine fiinţială, 
presupune ardere, purificare, renaştere. Iar aceasta are 
puterea divină să transforme suferinţa în Bucurie, pentru 
că Poezia este Dragoste. Poemele se nasc din Dragostea 
cea desăvârşită şi mântuitoare, pentru că „poemul 
lucitor” trebuie „să spumege” din „strofele cu flori în 
smalţul lor”, rolul poetului fiind acela de a fi un 
Mărturisitor al lui Hristos, care aduce jertfa sa, adică 
poezia, „la Cina Domnului în dar,/ Să stea potir, pe 
masa din Altar.” Poezia este astfel Rugăciune, iar 
poemele primesc nuanţe imnice, de psalmodiere. 
Formele preferate devin acatistul, ectenia, epitalamul, 
colindul. Deşi versurile iau forme clasice, mai ales de 
sonet şi gazel, cu versificaţie clasică (fiind preferate 
catrenele, cu rimă îmbrăţişată sau monorimă), poeta 
transcende cu multă uşurinţă lirismul clasic, fiecare rând 
având tonalitatea stihurilor din acatiste. Filă de Acatist 
redă în imagini de o rară frumuseţe şi perfecţiune a 
versificaţiei, adevărata Iubire pe care credinciosul o 
poartă Celei ce este „leagăn alb de iasomie”, „floare 
fără de prihană”, „brazdă plină de rodire”, adică 
„Maică pururea Fecioară/ Blândă fericire”: 

“Bucură-te, brazdă plină de rodire, 
Munte sfânt, în care s-a-ngropat comoară, 
Bucură-te, cântec tainic de iubire, 
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Clopot de chemare, cântec de mărire, 
Bucură-te, Maică pururea Fecioară, 
   Blândă fericire. 
Bucură-te, mărul vieţii care-nvie, 
Pomul greu de roadă-n plină primăvară. 
Bucură-te, iarăşi, ţărm de bucurie, 
Dintru care curge miere aurie, 
Bucură-te, Maică pururea Fecioară, 
   Sfânta mea Marie.” 

Psalmodierea nu este astfel îndreptată doar către 
Dumnezeu. Adorând-o pe Fecioara Maria, Zorica Laţcu 
reuşeşte să evoce în versurile sale întreaga concepţie 
creştin-ortodoxă de venerare şi preamărire a Maicii. 
Convenţia stilistică a iconarului care „A scris în răni 
durerea ta de mamă”, adresarea directă, invocaţia 
Maicii fericite, devin adevărate laitmotive în opera 
Maicii Teodosia. Poezia se transformă în imn de slavă, 
deoarece „Voi făuri din versul meu, Stăpână,/ În jarul 
gândului comori de preţ”. De ce? Pentru că prin 
Fecioara Maria a coborât prin Întrupare în lumea noastră 
Cuvântul, iar la Zorica Laţcu, Cuvântul este Iubire 
născândă în suflete din Duh, „ci-n mila Ta din ceruri te 
coboară,/ Să naşti în duhul meu pe Unul Sfânt”.  

Iubirea devine apoi Primăvară a sufletului „de 
patimi neatins”, în care „pluteşte raza sfintelor iubiri”, 
Iubirea cufundându-se în Lumina Ochilor Senini ai 
divinităţii. Primăvara mea este o poezie cu formă fixă, 
cunoscută sub numele de gazel (poezie alcătuită din 
distihuri):  

“Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?... 
Atât de albă-i primăvara mea! 
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Mi-e sufletul de patimi neatins 
Şi cerul floare peste el a nins” 

 Adresarea devine vie, autentică, simbolizând 
aceeaşi Taină mare a Euharistiei: „Cu sânge şi cu 
lacrimi frământat,/ În focul dragostei Te-ai copt, 
Hristoase,/ Şi spre viaţă veşnică Te-ai dat.” La rândul 
lui, colindul se naşte din Dragostea cea divină. Deşi 
poeta pune în relaţie colindul autentic, de altădată 
(Colind) cu cel de astăzi, sec, gol (Aşteptare), întrebările 
retorice ne ghidează spre-acelaşi răspuns: şi pentru omul 
postmodern, care „e numai piatră, numai tină”, 
Mântuitorul Iisus Hristos se naşte şi coboară în ieslea 
sufletului, cu aceeaşi nestinsă Iubire faţă de om, fiindcă 
doar „Dragostea putea-va da viaţă golului din noi” (am 
omis intenţionat semnul întrebării din vers).  

Iluminarea, desăvâşirea, necesare pentru starea 
de trăire mistică, de contemplare, se realizează 
admirabil în metafora focului. Iubirea este foc, scântei, 
care se înalţă spre Dumnezeu: 

„Ar fi un singur foc, nemărginire 
 De flăcări albe-n val de vâlvătăi. 
 Ar fi numai focul Tău, Iubire, 
 Lumină-n lungul veşnicelor căi.”  

Acestea pot fi cunoscute doar prin Iubire, care 
pâlpâie şi-apoi creşte în noi, ca „foc liniştit de rug”. Aşa 
încât poate nu greşesc spunând că Iubirea devine rug 
care arde sufletul creştinului adevărat şi-l mistuie în 
Lumina cea dintru Începuturi, determinându-l să 
înţeleagă rostuirea cea bună a Iubirii, să se elibereze de 
efemer, să se dăruiască întru totul Celui Ce este Iubire, 
înălţarea ducându-l „pe drum tot mai adânc, tot mai 
înalt” până la ”Iubirea Celuilalt”. Răsplata? „Amândoi 
eram un singur tot”, imagine atotcuprinzătoare a Iubirii 
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desăvârşite, preacuprindere şi bunăprimire în viaţa cea 
adevărată.  

Poezia este definită şi ca Bucurie. Însingurarea 
creatorului, care îşi împlineşte menirea, nu este decât 
spirituală, el trebuie să rămână lângă semeni, pentru a-i 
încreştina şi îndumnezei cu stihurile sale: ca sufletul 
unui schimnic, poetul se lasă biciuit de vânt (de harul 
poetic), de soarele secetos (versurile care sunt căutate 
prin arşiţa inimii), de buzele tremurate şi flămânde de 
Lumină (dragostea omenească care cere binecuvântarea 
Dragostei divine), pentru a construi un edificiu poetic 
menit să tranforme suferinţa în Bucurie, pe care s-o 
aducă prinos: „Ca sufletul de schimnic în pustie,/ Te 
preamăresc, Izvor de Bucurie”. Tot Bucurie fără 
margini este şi atunci când sufletul descoperă, mirat, că 
Dumnezeu i-a fost alături întreaga viaţă, pentru că 
Dumnezeu este Dragoste:  

„De când în noapte, Doamne, Te-am simţit, 
 Atât de-aproape. Dragoste era? 
 Stăteam pierdută-n Tine, undeva, 
 Învăluită cald în Dumnezeu. 
 Şi Tu erai în mine, Doamne-al meu!” 

O altă definţie a Iubirii o găsim în poezia Răpire. 
Sufletul care îl iubeşte pe Dumnezeu rătăceşte 
căutându-L  şi-aflându-L doar:  

„În valuri de lumină, undeva. 
 Şi n-am ştiut că asta e iubire. 
 Să treci din beznă în nemărginire, 
 Cu mâna strânsă-n mâinile Cuiva. 
Când ne-am oprit, s-a-ntors privirea mea 
Spre Cel ce mă dăduse. Şi uimită, 
Am cunoscut lumina nesfârşită, 
Că, toată, valuri, de la El venea.” 
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Iubirea - ardere, iubirea - foc lăuntric, este 
reluată în poezia Focul. Dezvăluire mistuitoare, trecere 
spre lumea veşniciei, dezbrăcare de hainele păcatului şi 
redobândire a stării de nepătimire, „curată ca o 
candelă-n altar”, Iubirea este regăsită, în deplinătatea 
ei, atunci când:  

„Cu trupul plin de răni şi greu de har, 
M-am pomenit urcând pe scări dumnezeieşti. 
Spre miezul dragostei dumnezeieşti. 
Ştiam acum că focul fost-a pus 
În casa mea, de mâna lui Iisus.”  

De altfel, „întrucât Dumnezeu rămâne şi după 
creaţie transcendent şi inaccesibil în fiinţa Sa intimă şi 
pururea tainică, El Se pogoară în lume tot prin iubire. 
Iubirea este lumina care, izvorând din misterul Sfintei 
Treimi, se revarsă în cascade asupra lumii, cuprinzând 
această lume în circuitul slavei divine, pentru a se 
întoarce înapoi spre obârşie.”125 

O poetică a Iubirii mistice, precum în textul Te 
port în mine regăsim şi în Ectenie, rugăciune a sufletului 
smerit, care vede în fiinţarea lui o comuniune cu 
Hristos, Mirele. Sufletul care trăieşte în Iubirea lui 
Hristos găseşte împlinirea în rugăciunea curată:  

„Pentru ca iubirea noastră să-nflorească, 
Albă cum e crinul Bunelor Vestiri, 
Pentru ca mlădiţa Dragostei să crească, 
Plină de miresme, dulce de rodiri,  
Pentru ca din neaua grea de peste iarnă 
Rod de viaţă caldă iarăşi să legăm, 
Pentru ca lumina peste noi să cearnă, 

                                                 
125 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Iubirea – Taina căsătoriei. 
Teologia iubirii, În Hristos şi în Biserică,  vol. I, Editura 
Reîntregirea, Alba Iulia, p. 208  
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   Domnului să ne rugăm.” 
 Întregul volum poate fi, îndeobşte, considerat o 

ectenie, fiecare text având atributele definitorii ale 
rugăciunilor pe care sufletul iubitor le poate rosti în 
convorbirea lui cu Dumnezeu, toate având rostul de a 
primi binecuvântarea pentru unirea sufletului cu 
eternitatea:  

„Pentru ca-n iubirea Lui să ne-mpreune, 
Când, cuprinşi de patimi, numele-I strigăm, 
Pentru ca-n vecia Lui să ne cunune. 
   Domnului să ne rugăm.”  

Trecerea la o stare mistică, foarte aproape de 
desăvârşire, în volumul următor, se împlineşte 
miraculos în poezia intitulată Rodire. Căutarea şi 
regăsirea lui Dumnezeu reia ideea centrală a Cântării 
Cântărilor pe care poeta o va psalmodia în volumul 
Poemele Iubirii. Celui iubit i se caută identitatea:  

„Nu ştiu cum să Te numesc Iubire: 
 Părinte, frate, domn, prieten, mire... 
 Căci să vorbesc cu meşteşug nu ştiu, 
 Dar parcă, Doamne, Mumă-mi eşti şi Fiu.” 

Poemele Iubirii alcătuiesc volumul cel mai 
valoros, tematic vorbind, al Zoricăi Laţcu. Parafrazând 
versete biblice din Cântarea Cântărilor, poeta reuşeşte 
să ilustreze, printr-o perfecţiune compoziţională şi 
prozodică, modul în care sufletul uman se reîntâlneşte, 
în forma cea mai înaltă a Iubirii, cu Dumnezeu. Sufletul 
(care în greacă este la genul feminin) şi Dumnezeu sunt 
cei doi poli ai actului creaţiei/poeziei iar iubirea dintre 
ei este asemenea celei dintre mire şi mireasă. Astfel că 
Iubirea dintre Hristos şi Biserică devine simbol al 
creaţiei/poeziei, Hristos – Mirele primeşte sens 
integrator, Biserica - Mireasa neputând fiinţa decât într-
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o perfectă comuniune. Poezia, simbol al creaţiei şi 
implicit, în texte, al Bisericii, se lasă recreată dintru 
începuturi, iar Creatorul ei nu mai este poetul, ci Însuşi 
Iisus Hristos.  

În acest fel, Zorica Laţcu dovedeşte o înţelegere 
profundă a actului cultual, liturgic, recunoscând, prin 
versuri, că Dumnezeu este Totul în toate iar creaţia nu îi 
aparţine ei, ca persoană, ci lui Hristos, Adevăratul şi 
Unicul Creator, Întruparea Cuvântului care le-a zidit şi 
le zideşte pe toate: „În tot Noul Testament, Mirele 
Bisericii este Hristos. Parusia este văzută ca un ospăţ de 
nuntă. Hristos este Mirele sufletelor noastre.”126 

Cele două texte intitulate Acatist exprimă, în 
metafore pe care Blaga le-ar numi revelatorii, 
sentimentele pe care mireasa le poartă mirelui, 
aducându-i prinos Iubirea. Primul vers este emblematic 
şi defineşte întreaga viziune poetică a autoarei: „Iubirea 
mea, Tu, crinul meu de foc”. Versul devine în acest 
context simbol al desăvârşirii şi frumuseţii umane. Nu 
întâmplător este ales crinul: acesta poate fi un simbol al 
purităţii şi albului cast al Fecioarei dar în acelaşi timp, 
având  miros de miresme ameţitor, el poate exprima 
puternicia florală pe care doar unii dintre oameni o 
suportă, la fel cum numai unii oameni înţeleg şi au 
puterea să rămână integri în Iubirea cea adevărată, 
binemirositoare. Crinul este însă „de foc”, imagine – 
simbol a arderii lăuntrice, Iubirea arde, este rug ce se 
înalţă la cer iar mirosul pe care îl degajă trebuie să fie 
precum al crinului, plin de miresme, atât de cucernic 
încât să ajungă la Dumnezeu, ca jertfă a sufletului care 
îşi câştigă mântuirea şi, implicit, nemurirea.  

                                                 
126 Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei, op. cit., p. 188  
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Însăşi poeta defineşte Iubirea ca „jertfă a arderii 
de tot”, „floare-n flăcări, cu miresme bune”, „flacără de 
argint, cu raze blânde”, „pâine coaptă-n tainicul 
cuptor”. În acelaşi timp însă, Iubirea este „mir de preţ, 
mănunchi de busuioc”, „Învăluire de lumină lină”, 
„izvor de veşnicie”, „linişte deplină”, „merinde pentru 
suflete flămânde”, „candelă de aur şi făclie”. Mai mult 
de-atât, Iubirea este „floarea linei mele stihuiri”, vers 
definitoriu pentru atribuirea Poeziei adevăratului ei 
Creator, Iisus Hristos.  

Mireasa, simbolul Poeziei, îşi aşteaptă Mirele, 
Creatorul, în Iatac. Rar îţi este dat să citeşti o pagină 
atât de frumoasă în care să evidenţieze un mare poet 
mistic, precum Zorica Laţcu, minunea întâlnirii 
sufletului uman cu Dumnezeu, care este Iubire. 
„Gătirea” miresei în iatacul în care „pe rug arzând cu 
flăcări mătăsoase” va veni Mirele ca să-şi culeagă 
floarea frumuseţii şi Iubirii, se face după un adevărat 
ritual al nunţii celei care îşi înţelege rostuirea: 

„Am pregătit culcuşul în iatac, 
Pe rug arzând cu flăcări mătăsoase, 
Şi-n toată graba mâinilor sfioase, 
Mă voi găti, Iubite, ca să-ţi plac.” 

Nuntirea este „clipa asta lungă, cât un veac” în 
care Mirele se va bucura etern de mireasa Lui, pentru că 
„vei vedea ce dulci, ce luminoase,/ Sunt rănile cu care-
am să mă-mbrac”. Astfel, „rănile” devin simboluri ale 
veşmântului de mireasă, care îşi primeşte Mirele în toată 
puritatea legământului de Iubire, când „iată-n întuneric 
se-nfiripă/ Pe rug, o mare ardere de tot”, deoarece: 

„Aşteaptă, Preaiubite... doar o clipă, 
Să sting opaiţul, ca să Te pot 
Primi, cu toată sfânta mea risipă. 
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În albe valuri de miresme-not, 
Că iată-n întuneric se-nfiripă 
Pe rug, o mare ardere de tot.” 

Ar putea fi interesant să interpretez acest text ca 
o imagine ideală a Nunţii ce prin înfăptuirea ei îi 
readuce pe mire şi mireasă în Grădina Edenului fericit. 
Nunta poate fi văzută astfel ca o trecere/reîntoarcere în 
Raiul cel plin de frumuseţi şi cu miresme îmbătătoare a 
celor ce se iubesc şi se dăruiesc, unul celuilalt, deplin şi 
jertfelnic, pentru veşnicie. Metaforic vorbind, Mireasa 
îşi alege Mirele dar Mirele este Cel care îi oferă Raiul, 
ca răsplată a Unicei Iubiri, Taină mare, mai mare decât 
toate tainele din această lume.  

În această Taină mare a Nunţii, sufletul poate 
căuta sensul fiinţării sale în Tăcere sau prin întrebări 
mistuitoare despre Ce-i dragostea? Astfel, Cuvintele 
devin ne-cuvinte în faţa Cuvântului ce exprimă 
Adevărul, temă frecventă în lirica religioasă, iar Iubirea 
îşi găseşte ascunziş tocmai în „cuvintele pe care nu le-
am spus”, în cuvintele „din limanul necuprins,/ din 
lumea fără mal a nerostirii”. De aceea, poeta 
mărturiseşte că „Pe treptele tăcerii s-au prelins/ Din 
ascunziş, luminile iubirii”, adică Iubirea nu poate izvorî 
decât în lumină.  

Fără Lumină, nimic nu are fiinţare în Adevăr în 
această viaţă, Iubirea însăşi venind din Lumină. Însă, o 
dată izvorâtă Iubirea, ea se revarsă preaplin în sufletul 
omului pe care îl îmbogăţeşte, pentru că: 

„E sfânta legătură 
 Ce leagă cu un nod nedezlegat 
 Pe Făcător de umila făptură, 
De omul cel căzut şi întinat”.  

Mai mult, dragostea este „un munte de trăire 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 166 - 

   Zidit pe al smereniei ocean, 
   A harurilor floare şi rodire, 
   Şi moarte pentru şarpele viclean.”  

Ştiind acestea şi descifrând Taina lumii, poeta 
recunoaşte încă o dată puterea harului divin asupra 
plăsmuirilor alese, şi găseşte răspunsul la întrebarea din 
titlul poeziei:   

„Dar vorbele, oricât ar fi de-alese, 
 Şi oricât ar fi de dulce versul meu, 
  Nu-i pe potriva Tainei ne-nţelese, 
 Căci Dragostea e Însuşi Dumnezeu!”. 

 Şi aceasta pentru că “în orice iubire, care se 
împărtăşeşte din iubirea lui Dumnezeu, sălăşluieşte o 
năzuinţă spre veşnicie. Felul ei de a fi, după asemănarea 
cu iubirea divină, are un caracter creator. În iubire ne 
ridicăm spre har şi spre îndumnezeire. A iubi nu 
înseamnă numai a accepta să nu mori, a iubi 
înseamnă a inaugura existenţa fericită. Orice iubire 
adevărată aspiră la eternitate.”127 Taina descifrată 
permite astfel o Îmbrăţişare pe care doar Mirele şi 
aleasa Lui o pot înţelege deplin. Atingând culmi 
nebănuite ale iubirii divine, sufletul uman se regăseşte 
pe sine iluminat şi purificat.  

Întâlnirea cu Dumnezeu este negrăită şi 
netăinuită, pentru că atunci “când mintea porneşte în 
focul dragostei faţă de Dumnezeu nu se mai simte pe 
sine, nici vreun lucru oarecare. Căci luminată fiind de 
lumina dumnezeiască cea nemărginită, părăseşte 
simţirea faţă de toate cele făcute de Dumnezeu, precum 

                                                 
127 Părintele Profesor Ilie Moldovan, op. cit., vol. al II-lea, p. 212  
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şi ochiul sensibil nu mai simte stelele când răsare 
soarele”128: 

 „Când în dumnezeiasca-mbrăţişare, 
 Noi ne unim cu blândul Mire 
 Ce taină negrăită de Iubire 
 Îi spunem noi, în clipa-aceea oare? 
 Ci sufletul e mut în fericire. 
 Căci, iată, nici un murmur nu e-n stare 
 Să spună ce fiori de desfătare 
 Simţim atunci, în tainică unire.” 

 Sufletul ajuns în această stare de unire cu 
Hristos, stare harică, în care « nu eu sunt cel ce mai 
trăiesc, ci Hristos este cel ce trăieşte în mine” (Gal 2, 
20), cunoaşte cu adevărat Taina în Iubirea cea veşnică, 
care nu are sfârşit. Cosmogonia Iubirii este una a 
Creaţiei şi, de ce nu? a Poeziei, vizionarismul fiind 
profund creştin: în Taina Iubirii poeta întrezăreşte 
facerea lumii, naşterea universului, extincţia, 
eshatologia finală a lumii. Precum în versurile: 

„În haosul de zări nelimitate, 
 Când lumea nu avea măsurătoare, 
 Erai, Iubire, atotcuprinzătoare, 
 În inima treimii închinate (...) 
 Iar Când va începe iarăşi lina stare 
 De pace şi tăceri ce nu se curmă, 
 Şi-atunci, şi-atunci vei fi Iubire mare...” 

 Dată fiind aceasta, putem considera că Iubirea 
este veşnică, Iubirea nu se va stinge chiar dacă lumea va 
pieri, altfel spus, Iubirea se identifică întru totul cu 
                                                 
128 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, din 
Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, volumul II, traducere 
din greceşte, introducere şi note de pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 52 
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Dumnezeu... Ce-i mai rămâne sufletului creştin, ce 
devine astfel mai important pentru veşnicia lui? Îi 
rămâne Chemarea la îndumnezeire prin descifrarea 
Tainei Iubirii:   

 „Vino, Preaiubite-al meu, 
Pe sub bolţi de curcubeu, 
Dă-mi aripi de Heruvim, 
Mână-n mână să plutim, 
În grădini de frumuseţi, 
Din eterne dimineţi... 
Cu miros de trandafiri 
Să-Ţi sorb dorul din priviri, 
Din potire de rubin,  
Să-Ţi sorb dorul ca pe-un vin, 
Vino, vino să mă-mbeţi 
C-un alean de frumuseţi.”   
Chemarea Iubirii se transformă într-un poem 

dialogat, mai ales pentru că această chemare a Miresei 
nu rămâne fără răspuns, dovadă că Iubirea se împlineşte, 
fiecare îl cheamă pe celălalt pentru a se regăsi, 
Împreună, în Iubire din Iubire, deoarece “infinitatea 
esenţei unei persoane nu mă mulţumeşte prin iubirea ei. 
Simt că aceasta nu e toată iubirea, realitatea. De ea văd 
condiţionată iubirea ei, precum ea vede în conştiinţa 
mea iubirea mea. Conştiinţele proprii a două persoane 
sunt subiecte care dau şi primesc iubirea. Iar la 
Dumnezeu, dată fiind infinitatea persoanelor, ajunge un 
singur El care să completeze iubirea ce o aştept şi care 
să ne mulţumească cu iubirea pe care ne-o arată.”129  
Mirele îşi cheamă la rându-i Mireasa, pe care o va 
răsplăti cu o Dragoste de care nu s-a bucurat până 
                                                 
129 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La 
început a fost Iubirea, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 70 
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atunci, gustând amândoi din dulceaţa şi bucuria Iubirii 
desăvârşite, mântuitoare şi purtătoare de eternitate:  

„Vino, preaiubita mea, 
 Pe sub punţi de peruzea, 
 Cu lumini de foc ceresc 
 Haina să ţi-o-mpodobesc. 
 Vin să calci pe drum de stea, 
 Şi să-nveţi ce-i dragostea. 
 Vino, preaiubito, vin, 
 Dincolo de cer senin, 
 Să plutim, uitând de noi, 
 Mână-n mână, amândoi. 
 Tu cu Mine să petreci, 
 Eu cu tine-n veci de veci.”  

Dar nici o Mireasă nu are voie să plece în lumea 
fericirii, unde-şi găseşte Mirele, fără să lase în urma ei 
un testament, dovadă vie a cunoaşterii sensului şi 
rostuirii sale în această lume. Diată este semnul pe care 
cei care află Iubirea îl arată celorlalţi, ca să cunoască şi 
ei drumul parcurs până la primirea Cununii de mucenic 
al lui Hristos, de co-părtaş la veşnicie în Iubire:  

„Smerenia mea aş vrea să fac o danie: 
 Să dau întreaga mea agonisire, 
 Să se zidească nouă mănăstire, 
 În sufletul umbrit de pocăinţă. 
Ducând în mâini prinosul de iubire, 
 Să bată gândurile în ea metanie, 
 Şi-nlăcrimată ca o spovedanie, 
 Să cânte-n strană blânda-mi stihuire. 
 Învăluieşte-n raze de tăcere, 
 Simţirile monahi cuminţi să fie, 
 Nevoitori cu post şi cu veghere. 
 Şi, neştiuţi de nimeni, în chilie, 
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 Din flori de bucurie şi durere 
 Să lege Domnului cunună vie.” 

 Tâlcuind câteva sensuri ale iubirii mistice în 
opera poetică a Zoricăi Laţcu nu poţi decât să te laşi 
fascinat de Frumuseţe şi Bogăţie sufletească fără 
margini, să te minunezi de-acest miracol pe care 
Dumnezeu l-a dăruit poeziei româneşti. Şi nu poţi decât 
să trăieşti acut impresia că nu ai spus suficient, că toate 
puteau fi spuse altfel, că rostirea întru descifrarea 
tainelor poeziei putea fi mai convingătoare.  
 Suflet de poet mistic, aplecat asupra Tainei celei 
mari a lumii, Iubirea, Zorica Laţcu a reuşit prin versurile 
ei să cucerească orice suflet creştin care a lecturat măcar 
o strofă dintr-o poezie. Suficient, cred eu, pentru ca 
rostirea ei să devină pentru fiecare dintre noi motiv de 
rugăciune, de căutare a divinităţii deoarece, tot Părintele 
Profesor Dumitru Stăniloae spunea: „Bucuria ce o avem 
de întâlnirea cu Dumnezeu în iubire ne arată că e vorba 
de regăsire. Natura umană, fiind opera iubirii creatoare 
a lui Dumnezeu se află într-o înrudire şi într-o apropiere 
cu El. Unirea realizată prin dragoste îi dă sentimentul de 
regăsire, de revenire prin dragoste „acasă”.”130 
 Nu lipsesc din opera Zoricăi Laţcu poemele 
închinate Maicii Domnului, precum şi Naşterii 
Mântuitorului. Asemănătoare parcă Imnelor Naşterii 
celebrului creator/poet care a fost Sfântul Efrem Siriul, 
poeziile invocă prezenţa harică a Sfintei Maici, imagine 
emblematică a oricărei femei creştine. Filă de acatist, 
Maica durerilor, Fuga în Egipt, Întrupare, Pâine, 
Crinul, Intrarea în biserică, Colind, Maică fericită, 
acestea sunt doar câteva creaţii reprezentative care 
                                                 
130 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica 
Bisericii Ortodoxe, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2002,  p. 379 
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relevă definit profunda iubire pe care poeta o poartă 
Maicii Domnului, conştientă de marea importanţă pe 
care o are Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu, în iconomia mântuirii neamului omenesc.  
 Poezia Maica aduce o viziune originală asupra 
durerii Maicii Domnului când Fiul Preaiubit era 
răstignit pe cruce. În concepţia poetei, este relevantă 
ideea că au existat, de fapt, două răstigniri, deoarece 
nimic nu poate fi comparat cu durerea unei Maici 
văzându-şi Fiul răstignit: 

„Când El suia cu trudă pe Golgota, 
Tu l-ai urmat, uitată în popor. 
Şi nimeni n-a ştiut că două trupuri 
Se frâng, spre mântuirea tuturor; 
Şi nimeni n-a văzut, că patru palme 
Se-ntind pe cruce şi-n cuie că se bat, 
Că două capete se-ncununară 
Cu spinii grei, în curtea lui Pillat.” 

 Minunea Iubirii Maicii se răspândeşte ca o 
mireasmă binefăcătoare peste veacuri, aducându-ne 
tuturor speranţa mântuirii şi credinţa Învierii şi-a Iubirii: 

„Şi mintea nu pricepe cum ostaşul 
Deodată, două trupuri a străpuns, 
Şi două guri uscate se uniră, 
Să soarbă-amarul fierei, în ascuns. 
Şi nimeni nu-ndrăzni vreodat să scrie 
Minunea mare – a veşniciei iubiri, 
Că iată, pe acelaşi lemn al Crucii, 
Se-ntâmplă-n taină două Răstigniri.” 

 Revelaţia celor două profunde dureri pentru 
viaţa lumii în Adevăr şi Iubire, este surprinsă de Zorica 
Laţcu în versuri unice aducând, in facto, argumentul 
esenţial pentru care, peste veacuri, jertfa Maicii 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 172 - 

Domnului a rămas ca expresie definitivă a Celei care 
este „mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât 
Serafimii”: 

„Dar cine ar putea să povestească, 
Stăpână, ‘mpărăteasca slava Ta? 
Precum nepovestită-Ţi este jertfa, 
Mărirea Ţi-e Fecioară, tot aşa. 
Aşa Ţi s-a lucrat dreptate Ţie, 
Şi-aşa rămâne dincolo de vremi, 
Ca mai cinstită decât Heruvimii, 
Şi decât Serafimii să Te chemi.” 

 De o rară armonie, perfecţiune a formei şi 
expresie poetică este Fila de Acatist dedicată Maicii 
Luminii. Metaforele şi asocierile poetice inedite, 
aliteraţiile şi asonanţele evidenţiază un adevărat imn 
mariolog, o rugăciune a sufletului preocupat de slăvirea 
Celei ce este mai presus între femei: 

„Bucură-te, leagăn alb de iasomie, 
Către care-n roiuri fluturii coboară, 
Bucură-te, raza stelei din vecie, 
Şipot care curge lin cu apă vie, 
Bucură-te, Maică pururea fecioară, 
  Dulcea mea, Marie. 
Bucură-te, floare fără de prihană, 
Albă ca argintul nopţilor de vară, 
Spicul cel de aur veşnic plin cu hrană, 
Mirul care vindeci orice fel de rană, 
Bucură-te, Maică pururea Fecioară, 
   Ploaia cea de mană.” 

 Merită consemnate în aceste pagini şi poeziile – 
colinde ale Zoricăi Laţcu. Despre una am amintit în 
Introducerea acestei lucrări, ca model de versificare din 
colinda autentică românească, expresie a unei 
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spiritualităţi excepţionale a omului din popor, care n-a 
ştiut teologie dar a ştiut să păstreze, în decursul 
veacurilor, colindul creştin care vesteşte lumii Adevărul 
Naşterii şi Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.  
 Preluând refrenul atât de cunoscut cu leru-i ler, 
Maica Teodosia reface, într-un alt Colind, imaginea 
unui paradis etnic, a unei Împărăţii a Iubirii pe care Fiul 
o primeşte de la Maica Lui, sau altfel spus, cerul 
primeşte pământul, divinul primeşte omenescul, într-o 
relaţie de iubire desăvârşită, pentru că, aşa cum spune 
deseori şi Părintele Profesor Ilie Moldovan, în colindă 
este exprimată iubirea dintre Dumnezeu şi om, în 
colindă  „e vorba, mai întâi, de experierea iubirii lui 
Dumnezeu, căci prezenţa divină este iubire. Încercând 
să descifrăm în cântarea din colinda românească 
sensurile iubirii lui Dumnezeu faţă de om ca şi ale 
omului ca răspuns faţă de chemarea lui Dumnezeu, ale 
apropierii şi ale grăirii reciproce, ale evlaviei şi ale 
desfătării, ale bucuriei şi ale mulţumirii, constatăm că 
ele sunt definite de marile şi tainicile binefaceri ale lui 
Dumnezeu revărsate asupra noastră, văzute şi nevăzute, 
arătate şi nearătate”.131 Maica Teodosia compară 
Împărăţia iubirii Fiului cu o ţară cernută într-o covată, 
din care se face turta dulce pe care Fiul o va dărui, la 
vremea cuvenită celor care Îl mărturisesc şi-L iubesc pe 
El: 

„Leru-i, Doamne-a Lerului 
Sus în poarta cerului, 
Şade Maica Domnului, 
Într-o sită, sită deasă, 
Tot din fire de mătasă, 

                                                 
131 Părintele Profesor Ilie Moldovan, op.cit., p. 227-228 
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Floare de făină cerne, 
Peste văi şi deal s-aşterne. 
Încât pare ţara toată, 
Plămădită-ntr-o covată, 
Turtă din făină bună, 
Cu zahăr şi cu alună. 
Şi Măicuţa Preacurată, 
Turta dulce o arată 
Şi o dă fiuţului 
Împăratul cerului, 
Să se joace El cu ea, 
Şi s-o-mpartă cui o vrea.” 

 Închei această meditaţie asupra poeziei iubirii 
Maicii Teodosia prin revenirea asupra imaginii Mirelui 
şi Miresei regăsiţi deplin în iubirea arzândă pe rug. Într-o 
imagine finală, reţine atenţia poezia Iisuse, chipul Tău..., în 
care poeta, păstrând aceeaşi tonalitate melismatică din 
colinde, face o mărturisire asemănătoare. Regăsirea 
chipului Mirelui iubit, nu în arta modernă din icoanele 
vestite, ci în icoana dintr-o Biserică de la sat, pe care 
sufletul, descoperind-o, se recunoaşte pe sine însuşi în 
ea, simbolizează o împăcare definitivă şi o ...eternă 
reîntoarcere acasă, în adevărata Iubire izvorâtă din 
lacrimi de mireasă. Versurile te invită la meditaţie, 
precum cea a Sfântului Siluan care spunea că „Sufletul 
se aseamănă unei mirese, iar Domnul – Mirelui, şi ei se 
iubesc mult unul pe altul şi suspină unul după altul. În 
iubirea Lui, Domnul tânjeşte după suflet şi se mâhneşte 
dacă acesta n-are loc în el pentru Duhul Sfânt; dar 
sufletul care a cunoscut pe Domnul tânjeşte după El, 
căci în El e viaţa şi bucuria lui.”132 

                                                 
132 Cuviosul Siluan Ahtonitul, op.cit., p. 72 
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„Aşa-L ştiam în suflet eu, 
În chipul de iubire, 
Când m-ai trimis în drumul greu 
De aspră surghiunire. 
 
Şi-aşa vei sta, când în sfârşit 
Mă voi întoarce-acasă, 
La Cel pe care L-am iubit 
Cu lacrimi de mireasă”.  

 Departe de a epuiza sensurile, poate doar de a le 
orienta, poezia Zoricăi Laţcu rămâne una profund 
originală, autentic creştină, plină de Bucurie, Împăcare 
şi Regăsire a divinităţii, prin psalmodierea celui mai 
înălţător sentiment pus de Dumnezeu în sufletul omului, 
Iubirea, pentru că DUMNEZEU ESTE IUBIRE. 
Rostirea ei devine pentru fiecare dintre noi motiv de 
rugăciune, de Taină, de căutare a divinităţii şi de 
regăsire a ei în Iubire. 
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MMAAGGDDAA  IISSAANNOOSS    
ŞŞII  CCÂÂNNTTEECCUULL  ŞŞOOPPTTIITT  AALL  IIUUBBIIRRIIII    

 
 

 
agda Isanos este o altă voce lirică de 
excepţie a liricii religioase româneşti. Deşi a 
trăit doar 28 de ani, ea a lăsat posterităţii o 

operă profund originală, marcată de sentimentul 
sfârşitului iminent al vieţuirii în această lume: „visând 
casa sufletului său, poeta se angajează într-o 
transcendere finală, de un caracter mai puţin obişnuit. 
Imaginea lumii, în care va continua „să fie” după 
epuizarea existenţei ei terestre, căreia îi dă viaţă prin 
imaginaţie, nu urmăreşte o exercizare a morţii. (...) Ceea 
ce face ea nu este decât o prelungire a sufletului mioritic 
care îi este propriu.”133 
 Încă din primele versuri scrise de Magda Isanos, 
rostirea poetică se plasează într-o intensă căutare a 
luminii în care ea caută salvare. Nu neapărat salvare în 
sensul denotativ, ci însuşire a vieţii acesteia, a 
veşmântului luminii, spre a putea spune lumii toată 
cântarea pe care ar vrea s-o lase posterităţii. Cine va 
cânta este poema alternării lumină-întuneric, viaţă-
moarte. Conştientă de apropierea clipei plecării 
definitive, poeta constată: 

„Lumină, lumină, din nou tu cazi 
şi cântecul vieţii n-a răsunat. 
Mereu cheltuindu-mă-n timpul bogat 
eu sunt ca un cer printre brazi. 

                                                 
133 Horia Bădescu, Magda Isanos. Drumul spre Eleusis, Editura 
Albatros, Bucureşti, 1975, p. 96 

M 
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Trebuie să preamăresc ceva şi să mor. 
Slavă pământului plin de morminte... 
Trebuie să scriu cu puţine cuvinte 
de ţarini şi oamenii lor.” 

 Întâlnirea cu Dumnezeu are loc, la Magda 
Isanos, în această prevestire a morţii. Deşi pare 
paradoxal, consider că e un privilegiu dumnezeiesc să 
ştii că vei muri în curând, astfel încât fiecare clipă să 
preţuiască cât o viaţă întreagă. Puţini oameni au timp să 
gândească clipa morţii, să se pregătească pentru 
întâlnirea definitivă cu Dumnezeu. De aceea, întreaga 
operă poetică a Magdei Isanos este o rugăciune 
continuă, alcătuită din litanii, psalmi şi imnuri, toate 
pregătind-o pentru Marea Întâlnire cu Dumnezeu, în 
viaţa aceasta iar apoi prin moarte. Înger din lumină este 
o rugă a sufletului convins că trebuie să mai trăiască 
pentru a se pregăti de plecarea definitivă. De aceea, 
îngerul devine purtător al mesajului omului care simte 
frică în faţa morţii, şi primeşte doleanţa acestuia de a se 
ruga în locu-i, pentru că numai îngerul bun poate să 
poarte sufletul în Lumină: 

„Înger din lumină, roagă-te pentru mine, 
ieşi din casa ta zidită-n rază 
şi zi: „Doamne, mă rog pentru pâne, 
pentru somn, şi linişte-n amiază. 
 
Mânile mele grele nu se ridică. 
Îngere, m-aş ruga şi mi-i frică; 
însă tu cu aripa roagă-te tare şi zi: 
„Să fie cu soare, să treacă repede ultima zi...” 

 Seninătatea în faţa morţii, bucuria clipei de viaţă 
pe care-o trăieşte ca pe o clipă de veşnicie, cu fericirea 
unui suflet de copil ce nu cunoaşte grija zilei de mâine, 
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trăirea unui prezent etern al dimineţii vieţii, fac din 
poezia Mă scald în zi o adevărată capodoperă. Aşa cum 
spunea şi V. Voiculescu: „oricând gândeşti la Mine cu 
iubire/ Eşti o clipă din a doua Mea venire”, şi Magda 
Isanos pare fascinată de clipa de iubire care înveşniceşte 
viaţa omului, biruind gândul morţii definitive, pentru că, 
prin Învierea Lui, moartea a fost învinsă de Iisus 
Hristos. La Magda Isanos, Cartea-Poezie devine 
Bucuria tinereţii care nu cunoaşte sfârşit, amintind parcă 
de tema tinereţii fără bătrâneţe şi vieţii fără de moarte: 

„Mă scald în zi ca un copil în râu, 
N-am ieri nici mâine, şi voiasă-n uliţi 
privesc cum trece soarele cu suliţi, 
şi mă gândesc la vară şi la grâu. 
 
Voi scrie despre-acea necruţătoare 
bucurie de-a fi tânăr sub soare; 
cu fruntea lângă cer voi scrie despre viaţă. 
Tu sărută-mi cartea, dimineaţă...” 

 Niciunde în lirica religioasă nu apare atât de 
evident, ca în opera poetei, sentimentul iubirii faţă de 
toţi oamenii, o iubire care purifică şi înalţă sufletul 
omului, trecându-l dincolo de egoism, neputinţă, 
mândrie sau răutate. Trecerea în veşnicie nu are loc 
oricum, ci doar alături de Mântuitorul tuturor, care, în 
ciclul de poezii grupate sub titlul Spital, vine la patul 
celor suferinzi nu oricum, ci „răstignit şi-nviat”. El vine 
ca să dea Înviere: 

„Doamne, şopti bătrâna, 
mi-ai luat durerea cu mâna”. 
Dar Iisus a mai stat şi-a zis: 
„Uită acest vis”. 
„Şi păcatele?-ntrebă ea mirată: 
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„Nu ţi le-aminti niciodată”. 
 Aceste versuri din poezia Bătrâna amintesc 
despre iertarea păcatelor femeii păcatoase din 
Evanghelie, căreia Iisus Hristos i-a zis: „Femeie, 
iertate-ţi sunt ţie păcatele tale! Credinţa ta te-a 
mântuit!” (cf. Luca 7, 48-50) 
 Întreaga operă a Magdei Isanos, adunată modest 
în volumul postum intitulat Cântarea munţilor, seamănă 
cu o rugăciune a Sfântului Siluan care spune: „Când 
sufletul învaţă iubirea de la Domnul, atunci îi este milă 
de întreaga lume, de fiecare făptură a lui Dumnezeu şi 
se roagă ca toţi oamenii să se pocăiască şi să primească 
harul Duhului Sfânt”134. Aşa este şi rugăciunea Magdei 
Isanos, chiar dacă influenţată de ororile celui de-al 
doilea război mondial. Rugăciunea izvorăşte dintr-o 
iubire adâncă pentru toţi oamenii şi dintre toţi oamenii. 
Poeta se roagă şi cere imperativ iertare pentru toată ura 
care a cuprins omenirea de-a lungul vremilor creştine, 
când ar fi trebuit să fie Iubire: 

„Aştept anul unu. 
Anul păcii între popoare. 
Ale istoriei mari abatoare 
vor fi dărâmate. 
Inima mea de pe-acuma murmură: „Frate, 
iartă-mă pentru urile strămoşeşti, 
şi-n numele suferinţelor omeneşti, 
dă-mi mâna”. 

 Folosind o comparaţie dezvoltată şi o metaforă a 
tăcerii din ceilalţi, ca revers al cântecului din noi, poeta 
invocă iarăşi îngerul Luminii: 

 

                                                 
134 Cuviosul Siluan Ahtonitul, op.cit., p. 225 
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„Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu 
aşa arde sufletul meu. 
Cred în zâne, în sfinţi şi minuni; 
Prieteni, nu-mi împletiţi cununi. 
Cântecul e-n mine ca-n voi tăcerea. 
Îi bănuiesc uneori puterea, 
Însă nu ştiu nimic şi mă-nchin smerit, 
Îngerului lângă mine ivit”. 

 În acelaşi Cânt, Magda Isanos apare iarăşi ca un 
purtător de cuvânt al iubirii, al iubirii mesianice, 
vestitoare a mântuirii prin credinţă. Această iubire este 
atât de mare în concepţia poetei încât poate să recreeze 
lumea din temelii, să o dărâme şi s-o reclădească cu 
iubirea cea mântuitoare. Astfel, relaţia omului cu 
Dumnezeu se finalizează într-o întâlnire prin care 
Dumnezeu face posibilă iubirea pentru lumea întreagă, 
după care îşi lasă artistul creator din nou singur: 

„Fă-mă să cânt despre oameni şi suferinţi... 
şoptesc cu buzele reci-fierbinţi, 
despre săraci, despre copii şi foame... 
Şi-n mijlocul cereştii mele spaime, 
întrezăresc cuvintele de foc, 
cu care-ar trebui să dărâm lumea şi s-o creez la loc. 
Apoi rămân singură. Nu ştiu nici eu 
de ce mi-a vorbit din stufişul aprins Dumnezeu.” 

 Poeta reia tema asumării absenţei iubirii din 
înaintaşii săi, din strămoşi. Adresându-se sincer şi 
smerit cu imperativul reflexiv Iartă-mă, frate, Magda 
Isanos are sentimentul că poate în acest fel să readucă 
pacea şi iubirea dintre oameni, că va veni o vreme mai 
bună: 

„Iartă-mă pentru urile strămoşeşti. 
Vrei peste sânge-n casă să păşeşti, 
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să-mpărţim prânzul sărac, 
să vorbim despre noul veac 
al dragostei dintre oameni? 
Fratele meu, ce bine te-asameni 
cu mine! Născuţi din pământ, 
am fost purtaţi de-un potrivnic vânt 
între drapele şi săbii.” 

 În poezia Am fost departe de oameni, poeta îşi 
reproşează că nu a sesizat dintru început prezenţa 
divinităţii care se făcea porumbel şi-i intra în casă. Fiind 
necesară purificarea prin suferinţă, însigurarea şi 
tristeţea oamenilor (aluzie la al doilea război mondial 
„care începea să secere vieţile nevinovate”), Magda 
Isanos găseşte în poezie „o nădejde-arzătoare” care 
„creştea în inima mea în fiece zi,/ o dată cu iubirea de 
oameni prin care/ puteam, în sfârşit, înţelege şi auzi...” 
Poeta consideră că singura salvare a omului din faţa 
morţii neîndurătoare şi-a chinurilor nevinovaţilor pieriţi 
în război, este Iubirea. Ea se simte responsabilă pentru 
soarta lumii. În arta poetică, Din dragoste de oameni, 
descoperim misionarismul poetic la care aderă Magda 
Isanos, un alt fel de misionarism decât, de exemplu, la 
Goga. Magda Isanos nu face, prin poezie, misiune doar 
pentru propria-i patrie, ci pentru lumea întreagă. Semn 
al unei depline înţelegeri a Iubirii lui Dumnezeu faţă de 
toţi şi faţă de toate făpturile. Poezia mesianică este 
simbolul luminii menite să vestească lumii Învierea şi 
Viaţa: 

„Din dragostea de oameni neînvinsă, 
am scris aceste poeme. 
Cetitorule, nu te teme, 
dacă ţi-i inima faclă stinsă. 
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N-or s-o învie vorbe-nflăcărate, 
dar sunt şi alţii care-au murit, 
pentru lumină, pentru dreptate. 
Lor li se-nchină gândul meu smerit”. 

 O altă capodoperă a artei lui Isanos este poezia 
intitulată Dumnezeu. Pornind de la ideea biblică 
conform căreia Dumnezeu este impresionat de bănuţul 
văduvei şi nu de prisosul celor îmbogăţiţi, poeta îşi 
imaginează un scenariu poetic excepţional. Se făcea că 
în timp ce „oamenii bogaţi au făcut icoane,/ 
catapitezme-aurite şi strane/ însă Dumnezeu n-a venit/ 
în locul astfel îngrădit.”, iar „bogaţii stăteau groşi, 
împovăraţi/ şi se uitau la sfinţii frumoşi îmbrăcaţi”, în 
vremea asta Dumnezeu găseşte de cuviinţă să 
poposească acolo unde nu este bogăţie materială, ci 
bogăţie spirituală. Acolo unde copacii înfloresc atât de 
frumos, unde câmpia este înverzită şi floarea de finic 
începe să crească, acolo, în casele săracilor (amintind de 
parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr): 

„În vremea asta, Dumnezeu zbura-n copaci, 
făcându-i să-nflorească. Fugea la săraci, 
cerându-le mămăligă şi ceapă. 
Era când câmpie verde, când apă. 
Alteori se făcea mic 
şi s-ascundea în floarea de finic, 
ori s-apuca să crească-n păpuşoaie, 
s-ajute furnicile la muşuroaie, 
să dea pământului mană şi ploaie.” 

 Motivul luminii şi cel al prezenţei îngerului, ca 
posibilă întâlnire cu Dumnezeu, revin şi-n alte texte 
poetice. În poezia Lumina asta, Isanos susţine cu tărie 
credinţa în Înviere, deşi „lumina vieţii ni se ia”, dar ni se 
ia lumina asta, a vieţii acesteia, primind în schimb 
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lumina cealaltă, lumina Învierii. Culminând în 
rugăciunea-cerere, Doamne, încă n-am isprăvit!, poetica 
creştină a nădejdii ca virtute teologică supremă străbate 
versurile tânguitoare. Strigătul nu este deznădăjduit, ci 
susţinut de harul poeziei care încă lucrează în artistul 
creator: 

„Doamne, încă n-am isprăvit 
cântecul pe care mi l-ai şoptit. 
Nu-mi trimite îngeri de gheaţă şi pară 
în orice seară.  
Nu pot pleca. Arborii îmi şoptesc; 
florile calea-mi aţin şi mă opresc. 
Despre toate-am început o cântare  
de laudă şi naivă mirare.” 

 Textul acesta este, de fapt, o artă poetică. 
Menirea poeziei este să fie lumină pentru ceilalţi, mai 
ales pentru cei care vor veni mai târziu în timpul istoric 
dat omului pentru mântuire. Metafora poetică are 
imaginea îmbisericită a rugăciunii: poezia adevărată va 
fi o candelă. De aceea, finalul poeziei transfigurează 
nerăbdarea poetică evidentă: nici un creator/ poet nu 
poate pleca din această lume până nu-şi va fi spus întreg 
cântecul Luminii: 

„Oamenilor voiam să le las 
sufletul meu, drept pâine la popas, 
drept păşune, livadă şi cer. 
Tuturor acelora care nu mă cer 
şi nu mă cunosc, am vrut să le fiu 
o candelă pentru mai târziu. (...) 
 
Atunci au venit îngerii şi m-au chemat. 
Doamne, nu pot pleca, n-am terminat! 
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Deschide colivia, fă să zboare 
cântecele mele nerăbdătoare.” 

 Tot artă poetică este şi textul Doamne, unde-ai 
să ne aşezi pe noi? în care Magda Isanos se întreabă 
retoric dacă Dumnezeu va găsi un loc potrivit în 
veşnicia-i pentru cei care au „băut din corola florii/ de 
mătrăgună şi-au trăit goi”, care nu au avut altă avuţie 
„decât praful de pe tălpile noastre/ altă casă decât 
zările-albastre/ din copilărie”. Deloc întâmplător, poeta 
mulţumeşte Celui care „zâmbea uneori” poeţilor care-şi 
spuneau rugăciunile „încrezători în toate minunile” şi 
cere iertare pentru greşelile lor, astfel încât locul lor să 
fie în Grădina Lui cea plivită de îngeri: 

„Doamne, dintre toţi copiii tăi, 
Numai noi am fost ca paserile-n aceste văi, 
Iartă-ne c-am greşit şi primeşte-ne în grădinile 
pe care îngerii tăi le-au plivit. 
Pune-ţi mâinile 
pe ranele noastre prea pământeşti 
şi spune că ne vindeci şi ne primeşti!” 

   Tema iubirii se regăseşte în aproape toate textele 
antume, publicate în presa vremii. Dragostea mea este 
un imn al iubirii care, parafrazând Imnul iubirii din 
Întâia Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol 
Pavel, elogiază pe cel/cea care înţelege să iubească fără 
să ţină neapărat seama de felul cum se răspunde iubirii, 
pentru că „iubirea toate le suferă, toate le 
nădăjduieşte...”. La Magda Isanos, declaraţia este 
sinceră şi confesivă. Prima propoziţie relaţionează o 
întâlnire între Eu şi Tu, între care se interpune iubirea ca 
liant şi virtute supremă a vieţuirii în această lume: 

„Eu ştiu că tu nu meriţi dragostea  
şi-mi place totuşi să ţi-o dăruiesc; 
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dar parcă bolta merită vreo stea, 
şi totuşi, câte-ntr-însa s-oglindesc... 
 
Nu meriţi iarăşi clipele de-acum 
şi gândurile bune câte ţi le-am dat, 
dar parcă merită noroiul de pe drum 
petalele ce peste el s-au scuturat?” 

 Ultima strofă conţine o comparaţie dezvoltată 
prin care, parafrazând versete liturgice dedicate Celui 
care este Soarele Dreptăţii, poeta defineşte cea mai mare 
dintre toate virtuţile şi calităţile omului: 

„Iubirea însă e ca soarele, 
care rămâne pururea curat 
şi după ce – milos – i-a sărutat 
leprosului, pe uliţă, picioarele.” 

 Murim ...ca mâine este  un alt text fundamental 
al poeticii Magdei Isanos. Ea realizează, experiind încă 
din această viaţă sentimentul acut al despărţirii 
definitive, importanţa covârşitoare pe care iubirea o are 
în existenţa omului, numai că acesta, mânat de interese 
meschine şi egoiste, trăieşte în ură şi neînţelegere. 
Sentimentul că viaţa trece atât de repede şi că, în urma 
omului, toate vor rămâne la fel, creează o stare de 
nedesluşită tristeţe: 

„E-aşa de trist să cugeţi că-ntr-o zi, 
poate chiar mâine, pomii de pe-alee 
acolo unde-i vezi or să mai stee 
voioşi, în vreme ce vom putrezi. 
Atâta soare, Doamne, - atâta soare 
o să mai fie-n lume după noi; 
cortegii de-anotimpuri şi de ploi, 
cu păr din care şiruie răcoare...” 
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 Altfel spus, omul trece în eternitate numai cu 
ceea ce are de preţ, adică iubirea lui. Şi totuşi, omul nu 
înţelege asta şi găseşte timp pentru ură, când ştie că 
singură salvarea-i este în iubire şi în bunătate. Fiind 
preocupaţi mai mult de cele vremelnice, trecătoare, 
uităm să privim mai des la cer, să admirăm frumuseţea 
unei flori şi să oferim un zâmbet al păcii şi-al iubirii, dar 
mai ales uităm cât de repede murim şi nu facem nici un 
efort să ne pregătim pentru clipa definitivă, fără de 
întoarcere, clipa când, faţă-n faţă cu moartea, nu vom 
avea suficientă iubire ca s-o învingem şi să ne 
reîntoarcem la Dumnezeu-Iubire: 

„Şi-mi pare-aşa ciudat că se mai poate 
găsi atâta vreme pentru ură, 
când viaţa e de-abia o picătură 
între minutu-acesta care bate 
şi celălalt – şi-mi pare nenţeles 
şi trist că nu privim la cer mai des, 
că nu culegem flori şi nu zâmbim, 
noi, care-aşa de repede murim.” 

 Pentru că „iubirea-n jurul ei frumoase-s toate,/ 
de-ţi vine să-ngenunchi, şi de mirare/ şi-i sufletul mai 
fraged ca o floare”, „poeta descoperă cu bucurie cea 
mai plenară şi mai omenească formă de expresie a 
existenţei: iubirea. Iubirea care poate înlătura tristeţea şi 
moartea, care aruncă asupra lucrurilor vălul ei de 
puritate şi vis, modificându-le conturul, adăugându-le 
un plus de frumuseţe, de sfinţenie şi de miracol.”135 
 Acuma cântecul s-a sfârşit este textul conclusiv 
al viziunii poetice a Magdei Isanos. Punând în relaţie 
iubirea şi moartea, poezia şi cântecul, ea mărturiseşte că 

                                                 
135 Ibid, p. 15 
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acum, la sfârşit, când moartea este atât de aproape, ea 
ştie că şi mai aproape îi este Dumnezeu, pentru că: 
„Dumnezeu lângă mine, mi-a şoptit”. Sfârşitul o găseşte 
ancorată definitiv în Iubire, Magda Isanos fiind „o poetă 
luptătoare de vocaţie şi mare credinţă în idealurile de 
bine ale semenilor săi. (...) Cu Magda Isanos, lirica 
feminină se acordează la un imperativ superior uman. 
Toată sensibilitatea şi puterea de trăire a senzualităţii 
feminine sunt convertite într-un ideal uman în condiţiile 
noi postbelice, o pură sete de cântare o înalţă în zonele 
de trăire ca în rugă alături de oameni. Cântul său este 
pentru oropsiţii şi pentru suferinzii secolului.”136 
 Adeptă a poeticii creştine de iubire şi rugă 
pentru toţi oamenii, Magda Isanos ar trebui 
redescoperită şi reînvăţată pentru ca şi noi, cei care mai 
găsim atâta vreme pentru ură, să devenim mai buni şi 
mai conştienţi că numai iubirea ne poate salva, pentru că 
Iubirea este singurul Dar primit şi apoi revendicat de 
Cel Atoatedăruitor, precum în poezia Daruri: 

„Asemeni unui mare cer cu stele, 
mi te-ai răsfrânt în suflet ca-ntr-un lac, 
şi-adânci de-atuncea-s gândurile mele, 
de aur glodul inimii, sărac. 
Aceste toate să ţi le plătesc 
nu voi putea, ci lasă-mă măcar, 
risipitorul meu, să te iubesc, 
din darurile tale dându-ţi dar.”  

 În alte texte poetice postume regăsim definirea 
poeziei, dar aceasta este făcută de către Magda Isanos 
întotdeauna în relaţie cu acea iubire care înalţă şi 
eternizează pe cel creator de ...cuvinte. Chiar dacă alege 
                                                 
136 Marin Bucur, Magda Isanos, în Literatura română 
contemporană, Poezia, Editura Academiei, Bucureşti, p.171 
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„cu trudă vorbe”, dovedindu-se un truditor al 
cuvintelor, care, parafrazându-l pe Arghezi, îmbină 
„slova de foc cu slova făurită”, Magda Isanos ştie că 
orice poet este un jertfitor care aduce în dar, ca jertfă, 
însăşi iubirea lui prin poezie: 

„Întocmai ca Manole, simt eu bine, 
c-am să-mi durez atuncea mănăstire 
în veacuri, când te-oi pune şi pe tine 
la temelia versului: iubire.”  

(Cu ochii mei...) 
 Opera devine astfel un templu al rugăciunii, o 
mănăstire în care se slujeşte Iubirii, o Mireasă a Mirelui 
etern, care se regăseşte la temelia lumii, adică la temelia 
Poeziei, care este Iubirea. De aceea, pentru Isanos, 
Înţelepciune este a şti  „să respiri uşor, şi după lacrimi 
să zâmbeşti,/ petalele ce cad din trandafiri/ şi nu s-aud 
când mori, să le iubeşti.” De ce? Fiindcă la Iubirea 
adevărată ajunge doar „cel ce alină foamea, setea şi 
ajută pe cei goi, pe cei străini, pe cei bolnavi şi pe cei 
din închisoare, fie că o face aceasta trupeşte sau 
duhovniceşte” şi care „împlineşte iubirea faţă de 
Dumnezeu şi faţă de aproapele, ca unul ce-şi păstrează 
dorul sufletului plin numai de Dumnezeu.”137 O astfel 
de Iubire a găsit Magda Isanos, la vârsta plinătăţii 
sufleteşti dar a sfârşitului vieţii acesteia vremelnice. La 
o asemenea Iubire ajunge numai cel care crede cu 
adevărat că, în această viaţă şi dincolo de ea, 
Dumnezeu este Lumină şi Iubire.  

                                                 
137 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în 
op.cit., vol. III, p. 139-140 
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MMĂĂRRTTUURRIISSIITTOORRII  PPEENNTTRRUU  HHRRIISSTTOOSS  
 
 

 
entru deţinuţii creştini, deţinuţii politici ai 
comunismului, închisoarea a fost precum o 
mănăstire dar în acelaşi timp şi o şansă de re-

convertire, de redescoperire a Tainei celei mari a lumii, 
a Tainei Iubirii.  
 Dacă te hotărăşti să scrii câteva meditaţii despre 
poezia de dincolo de gratiile închisorilor comuniste, nu 
poţi să nu aşezi rostirea decât sub semnul cuvintelor 
MĂRTURISITORI PENTRU HRISTOS. Aşa cum 
afirmă şi Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Andrei al Alba 
Iuliei, în cartea care poartă acest titlu simbolic pentru o 
epocă a pătimirilor unor oameni duhovniceşti deosebiţi, 
vorbind despre cei care au fost Mărturisitori nu poţi 
decât să te gândeşti la ceea ce a spus  Mântuitorul, şi 
anume: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui 
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de 
Mine înaintea oamenilor, şi eu mă voi lepăda de el 
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 
32-33).  
 Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, 
Traian Dorz, Sandu Tudor, Valeriu Anania, Alexandru 
Mironescu, Costache Ioanid, Valeriu Gafencu, Vasile 
Militaru, Petru C. Baciu, Zorica Laţcu Teodosia sunt 
doar câteva nume poetice româneşti care, pentru 
credinţa lor, mărturisind pe Hristos, au suportat 
prigoana închisorilor comuniste. 
 

P 
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NNIICCHHIIFFOORR  CCRRAAIINNIICC  
––  PPOOEETT  CCRREEŞŞTTIINN  PPRRIINN  EEXXCCEELLEENNŢŢĂĂ  ––    

 
 

 
n poezie se păstrează firimiturile, ceea ce 
rămâne este intactă fiinţa Logosului nu ca 
noţiune, nu înainte de a se fi frânt pe sine, nu 

înainte de a se fi jertfit pe sine, împărţit, ci după ce a pus 
temelia bucuriei, după ce a declanşat sărbătoarea de 
nuntă pe faţa pământului. Poezia, prin cei mari ai săi 
păstraţi de istorie, cernuţi de timp, ne dă nişte certitudini 
în care putem investi viaţă, ne smulge din relativism, 
oferă fiinţei acele legi de foc limpezi, legile morale pe 
care Kant le admira ca pe stelele cerului, izvorâte din 
jertfa Logosului întrupat în istorie din iubire (...) Iubirea se 
manifestă întregului cosmos, întreagă, ca starea în care se 
află în vederea desăvârşirii, transfigurării lui.”138 Astfel de 
fărâmituri care păstrează intactă fiinţa Logosului sunt 
poeziile religioase izvorâte din acea zbuciumare lăuntrică a 
omului care dă tuturor viaţă. Şi aceasta deoarece pe toţi ne 
uneşte, în viaţă, iubirea ca şi calitate esenţială a sufletului 
omenesc.  
 Despre Nichifor Crainic s-a spus că „este poetul 
nostru creştin prin excelenţă, cum este Paul Claudel, poetul 
creştin francez prin excelenţă sau Rainer Maria Rilke, 
poetul creştin german prin excelenţă.”139. Cunoscut mai ales 
ca ideolog al revistei „Gândirea” a cărei conducere a 
                                                 
138 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. II, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1985, p. 50-51 
139 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, articolul Poezia creştină a 
lui Nichifor Crainic, în volumul Nichifor Crainic, Şoim peste 
prăpastie, Editura Roza Vânturilor, p. 7 

„Î 
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preluat-o în 1926, precum şi ca semnatar al unor articole-
program care au impus o direcţie estetică derivată din 
tradiţionalism, Nichifor Crainic a fost un luptător înverşunat 
pentru credinţa ortodoxă, „aceasta fiind expresia cea mai 
înaltă şi mai pură a autohtonismului naţional. După Crainic, 
duhul naţional nu poate fi separat de ortodoxie. Teza e 
fundamentată nu numai pe datele istorice ale unui popor 
care s-a născut creştin ortodox, ci şi pe concepţia estetică a 
frumosului văzut teologic, acesta din urmă cu rădăcinile în 
gândirea abatelui Bremond.”140 Adept al unei poezii ca 
formă de rugăciune, „multe din poeziile religioase ale lui 
Nichifor Crainic au tonalitatea psalmilor biblici, prin 
exprimarea exaltată a recunoştinţei faţă de minunile lumii, 
faţă de Creator.”141 Aşa sunt poemele: Terţine patriarhale, 
Colind, Iisus prin grâu, Cântecul potirului, Rugăciune, 
Cuvântul tău, Prinos, Desmărginire, Lumânările, Milogul, 
Excelsior, Rugăciune pentru pace, Mănăstirea, În Ţara de 
peste veac, Noaptea Învierii, Duminica şi multe altele. 
 Nichifor Crainic pledează pentru rugăciune ca unică 
posibilitate de întâlnire a omului cu Dumnezeu iar lipsa 
acesteia face ca întâlnirea să nu se producă datorită 
păcatului „cu glas de uragan” care, o dată săvârşit pune 
bariere între ei. Prin poezia-rugăciune însă barierele şi 
limitele pot fi depăşite. De aici, setea de absolut şi dorul de 
Dumnezeu: 

„În Ţara lui Lerui-Ler 
Năzuiesc un colţ de cer 
De-oi găsi de n-oi găsi, 
Nimenea nu poate şti 
Singur Lerui-Ler.” 

                                                 
140 Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului, art.cit. p.12 
141 Ion Buzaşi, op.cit., p.201 
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 O calitate esenţială a poeticii lui Crainic rămâne 
însă viziunea tradiţionalistă, pe care am comentat-o şi la 
Goga sau la Coşbuc. Poetul impune o lume a credinţei 
văzută ca o uriaşă ecclesia, în care zboară porumbei „ca 
nişte duhuri sfinte” iar Mântuitorul Iisus Hristos trece pe 
vremea ceea „gustând în mers prietenia/ pescarilor din 
Galileea.” Văzându-i pe apostoli, poetul trăieşte clipa de 
revelaţie a marii întâlniri cu Cel ce este Iubire: 

„Trecură veacuri, şi cu ele 
Că treci din nou mi s-a părut 
Şi-ţi caut urma luminoasă 
În lutul moale s-o sărut”. 

 „În esenţă, la autorul Ţării de peste veac nota de 
autenticitate ţine de certitudinea univocă, netulburată, 
refractară interogaţiilor, lumea contemplată de el 
reprezentând ordinea theurgică; e o lume de duminică, gata 
zidită, nu una care se face sub ochii privitorului; o 
arhitectură încheiată, căreia omul modern, însingurat în 
aşezări de beton şi fier, subordonat maşinismului, îi ignoră 
dimensiunile.”142, aşa apreciază opera lui Crainic criticul 
Constantin Ciopraga. Iar Alexandru Condeescu, vorbind 
despre perioada petrecută în temniţele comuniste, precum 
„un Iov cărturar şi rătăcitor”, afirmă că „Nichifor Crainic 
este mai mult decât un precursor, el este chiar un 
întemeietor la noi al „rezistenţei prin cultură”: rezistenţă la 
bestialitate, teroare şi ură, provocate de dezlănţuirea în 
secolul nostru al lui „zoon politikon” în ce are acesta mai 
agresiv – extremismul totalitar.”143 

                                                 
142 Constantin Ciopraga, op.cit., p. 97 
143 Al. Condeescu, Nichifor Crainic sau speranţa în Dumnezeu, 
Prefaţă la Spiritualitatea poeziei româneşti, Editura Muzeului 
Literaturii Române, Bucureşti, 1998, p. 7 
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RRAADDUU  GGYYRR  
ŞŞII  CCÂÂNNTTEECCUULL  SSĂĂUU  DDEE  LLUUPPTTĂĂ  

 
 

 
nul dintre cei mai valoroşi poeţi români, 
redescoperit după 1989, prin destinul său 
poetic dramatic, este Radu Gyr. Pe numele 

său adevărat Radu Teodorescu, poetul a cunoscut mai 
multe condamnări, suportând rigorile închisorilor din 
Vaslui, Miercurea Ciuc, Jilava, etc. Ultima condamnare 
a avut ca şi motiv de acuzare celebrul poem, Ridică, 
Gheorghe, ridică-te, Ioane, poetul fiind condamnat la 
moarte dar, după un an comutându-i-se pedeapsa în 
muncă silnică pe viaţă. În anul 1963 a fost graţiat, ca şi 
alţi oameni de cultură ai vremii. Comparat cu imnul lui 
Andrei Mureşanu, Un răsunet, poemul lui Radu Gyr a 
fost un strigăt de libertate rostit în numele neamului său: 
„Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,/ pentru 
cântecul tău ţintuit în piroane,/ pentru lacrima soarelui 
tău pus în lanţuri,/ ridică-te, Gheorghe, ridică-te, 
Ioane!” 
 Rostirea poetică a lui Gyr se aşează dintru 
început sub semnul unei lupte interioare pentru ...ieşirea 
la lumină şi izbăvire. Poetica textelor sale este un 
Cântec de luptă prin care îşi fixează un program 
coerent, biruit de convingerea lăuntrică a omului care 
are datoria să suporte toate până la sfârşit, deoarece 
adevărata înfrângere nu este o pierdere de ordin 
material, ci spiritual: 

„Nu dor nici luptele pierdute, 
nici rănile din piept nu dor, 
 

U 
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cum dor acele braţe slute 
care să lupte nu mai vor. 
 
Cât timp în piept inima-ţi cântă 
ce-nseamnă-n luptă-un braţ răpus? 
Ce-ţi pasă-n praf de-o spadă frântă 
când te ridici c-un steag mai sus? 
Că-nfrânt nu eşti atunci când sângeri, 
nici când în lacrimi ochii ţi-s 
Adevăratele înfrângeri 
sunt renunţările la vis.” 

 Alte poezii sunt adevărate rugăciuni, expresii 
culminante ale întâlnirii omului cu Dumnezeu. Această 
întâlnire nu poate avea loc decât într-o stare umană de 
profundă pocăinţă şi asumare deplină a suferinţei 
nedreptăţilor. Aşa este, de pildă, poezia Metanie:  

“Doamne, fă din suferinţă, 
Pod de aur, pod înalt, 
Fă din lacrimă velinţă 
Ca într-un pat adânc şi cald. 
 
Din lovirile nedrepte 
Faguri facă-se şi vin. 
Din înfrângeri, scări şi trepte, 
Din căderi, urcuş alpin. 
 
Din veninul pus în cană 
Fă miresme ce nu pier. 
Fă din fiecare rană 
o cădelniţă spre cer; 
 
Şi din fiece dezastru 
şi crepuscul stins în piept, 
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Doamne, fă lăstun albastru 
şi fă zâmbet înţelept.”     

 Intâlnirea omului cu Domnul Hristos este şi 
tema capodoperei liricii lui Radu Gyr. As noapte Iisus 
(sau Iisus în celulă) este textul care semnifică destinul 
fiecărui deţinut politic de-a fi solidar cu suferinţa umană 
a Mântuitorului, ca şi suferinţa Mântuitorului care 
devine solidară cu a lor.  
 Domnul Hristos ajunge în celulă, devine un 
deţinut asumându-şi soarta celor pedepsiţi pe nedrept 
dar, mai mult de-atât, simbolizând speranţa şi singura 
lor mângâiere. Identificându-se cu deţinuţii, Domnul 
Hristos vine cu haine vărgate, trece dincolo de zăbrele şi 
cere tăcere celui pe care-l vizitează, oferindu-i 
privilegiul Întâlnirii care îi dă puterea să spere, deşi 
finalul poeziei este ambiguu. Prima parte a poeziei este 
construită pe ideea întâlnirii cu Hristos în celulă:  

“As noapte Iisus mi-a intrat în celulă.  
O, ce trist şi ce-nalt părea Christ!  
Luna venea după El, în celulă  
şi-L făcea mai înalt şi mai trist.  
Mâinile Lui păreau crini pe morminte,  
ochii adânci ca nişte păduri.  
Luna-L bătea cu argint pe veştminte  
argintându-I pe mâini vechi spărturi.  
Uimit am sărit de sub pătura sură:  
- De unde vii, Doamne, din ce veac?  
 Iisus a dus lin un deget la gură  
şi mi-a făcut semn ca să tac.  
S-a aşezat lângă mine pe rogojină :  
- Pune-mi pe răni mâna ta!  
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină  
parcă purtase lanţuri cândva.  
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Oftând şi-a întins truditele oase  
pe rogojina mea cu libărci.  
Luna lumina, dar zăbrelele groase  
lungeau pe zăpada Lui, vărgi.  
Părea celula munte, părea căpăţână  
şi mişunau păduchi şi guzgani.  
Am simţit cum îmi cade capul pe mână  
şi-am adormit o mie de ani...”  

 Partea a doua a poeziei prezintă o simetrie cu 
prima, numai că Hristos nu mai se află prezent, fizic, în 
celulă. Prezenţa Lui se mai simte doar prin mirosul de 
trandafiri, probabil ca simbol al mirosului de tămîie sau 
mir, care sunt folosite la slujbele bisericeşti. Trezirea 
din vis este identică în acest moment cu revenirea la 
starea de fapt, la zguduitoarea conştiinţă a omului care 
înţelege că a fost privilegiat să vadă chipul Celui Ce este 
Lumină, că a fost martorul unei revelaţii, martorul 
prezenţei vii a Mântuitorului în conştiinţa celui care 
aşteaptă izbăvirea: 

“Când m-am deşteptat din afunda genună,  
miroseau paiele a trandafiri.  
Eram în celulă şi era lună,  
numai Iisus nu era nicăiri...  
Am întins braţele, nimeni, tăcere.  
Am întrebat zidul : nici un răspuns!  
Doar razele reci, ascuţite-n unghere,  
cu suliţa lor m-au străpuns... 
- Unde eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele.  
Din lună venea fum de căţui...  
M-am pipăit... şi pe mâinile mele,  
am găsit urmele cuielor Lui.”  

 Finalul poeziei, marcat de folosirea punctelor de 
suspensie, lasă loc de interpretare. Asemenea 
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Apostolului Toma, poetul a primit dovada cuielor şi-a 
rănilor Lui, pentru a crede definitiv în Mântuitorul şi 
Izbăvitorul Său. Conştient de clipa revelaţiei căreia 
tocmai i-a fost martor, poetul reia imaginea iniţială, 
conferind poeziei o compoziţie circulară şi reducând 
esenţa textului la cele două imagini de incipit şi final. 
Dovada de netăgăduit că “As noapte Iisus mi-a intrat în 
celulă” este aceea că “pe mâinile mele, am găsit urmele 
cuielor Lui”. Această întâlnire revelaţionară 
simbolizează identificarea totală a suferinţei umane cu 
suferinţa Patimilor Lui, sensul conotativ lăsând loc ideii 
că omul se poate mântui prin Iubire dar şi prin suferinţă.  
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VVAALLEERRIIUU  GGAAFFEENNCCUU  
––    UUNN  MMUUCCEENNIICC  AALL  PPOOEEZZIIEEII  RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII  ––    

 
 

 
aleriu Gafencu este un alt poet al suferinţei 
ca singură salvare şi mântuire. Un mucenic. 
Un mărturisitor al lui Hristos, care-a 

murit pentru Hristos. Un mărturisitor al credinţei 
ortodoxe, care şi-a asumat deplin destinul de jertfire, 
care după zece ani de detenţie, a sfârşit cursul acestei 
vieţi în închisoarea din Târgu Ocna144. Considerat de 
contemporanii săi ca fiind “un sfânt al închisorilor 
comuniste”, Valeriu Gafencu a devenit cunoscut printre 
deţinuţii politici prin poeziile sale, puse pe muzică, dar 
şi prin gesturile sale umanitare extraordinare, fiind 
amintit deseori faptul că a salvat un pastor protestant 
dăruindu-i medicamentele lui dar, prin aceasta, 
grăbindu-şi propriul sfârşit. 
 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 crunta închisoare, o Biserică a lui Hristos 
Celui Viu, Care să crească în inimile celor suferinzi    
şi-nsângeraţi, Cântarea Bucuriei, deoarece, aşa cum 
spune o cântare a Învierii, “prin Cruce a venit bucurie 
la toată lumea”: 

“Vă cheamă Domnul Slavei la lumină,  
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,  

                                                 
144 Pentru mai multe informaţii despre Valeriu Gafencu sau poezii ale lui, 
a se consulta revista „Rost”, numărul 8/2003 sau diferite site-uri: 
www.bcucluj.ro, www.ortodox.as.ro, www.romaniavoice.com, etc 

V 
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Fortificaţi Biserica creştină  
Cu pietre vii zidite-n temelii.  
 Veniţi creştini, luaţi lumină  
 Cu sufletul senin, purificat,  
 Veniţi flămânzi, gustaţi din Cină,  
 E nunta Fiului de Impărat.  
Să crească-n inimile voastre-nfrânte  
Un om născut din nou, armonios,  
Pe chipurile voastre să se-mplânte  
Pecetea Domnului Iisus Hristos.  
 Un clopot tainic miezul nopţii bate  
 Şi Iisus coboară pe pământ,  
 Din piepturile noastre-nsângerate  
 Răsună Imnul Invierii sfânt.” 

 Iar dacă Marea Sărbătoare a Învierii este o 
chemare spre a lua Lumină şi Viaţă, Sărbătoarea 
Naşterii Domnului apare într-un Colind de Crăciun ca o 
imagine complementară a Învierii. Perspectiva este 
aceeaşi, cadrul spaţial la fel: peştera din Betleem în care 
Preasfânta Fecioara Maria “naşte pe Cel mai presus de 
fiinţă” devine, la Valeriu Gafencu, propria închisoare. 
Dar acest spaţiu are doar conotaţiile unei prezenţe fizice. 
Pentru poet, colindători sunt îngerii Domnului iar 
Bucuria Naşterii Mântuitorului este atât de mare încât 
ştie că, deşi el se găseşte într-un spaţiu închis pe 
dinafară, cu zăbrele, acest spaţiu nu mai are hotare 
pentru îngerii ce coboară din cer, încărcaţi cu florile 
dalbe, ca să le vestească Naşterea Soarelui Dreptăţii şi a 
Dătătorului de Viaţă, Cel din Fecioară, Hristos 
Împăratul: 

“La fereastra robilor, 
Cântă îngerii în cor 
De cu seară până-n zori, 
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Au venit colindători, 
Îngerii nemuritori, 
Încărcaţi cu dalbe flori. 
 
Lăsaţi copiii să vină 
Să-mi aducă din grădină, 
Dalbe flori de sărbători, 
Dalbe, dalbe flori. 
 
Cântă robii Domnului 
Înjugaţi cu jugul Lui 
Pe malul Trotuşului. 
Dar cântarea lor e mută, 
Că-i cu suferinţă smulsă 
Şi cu rugăciuni crescută. 
 
Stă un copilaş în zare 
Şi priveşte cu mirare, 
O fereastră de-nchisoare. 
Lângă micul copilaş, 
S-a oprit un îngeraş 
Ce-i şopteşte drăgălaş. 
 
Azi Crăciunul s-a mutat 
Din palat, la închisoare 
Unde-i Domnu-ntemniţat. 
Şi copilul cel din zare 
A venit la închisoare 
Să trăiască praznic mare.” 

 Iubirea celui care înţelege rostul acestei vieţi se 
răsfrânge biruitoare asupra tuturor oamenilor, ajungând 
până acolo încât să-l vadă pe Însuşi Hristos ca pe un 
Frate. În poezia Frate dragă, Gafencu exprimă suprema 
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dorinţă de-a putea să se dăruiască întru totul Iubirii lui 
Hristos, singura mântuitoare, amintind astfel despre 
momentul când Iisus le-a spus apostolilor: „Poruncă 
nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu  
v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 
Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.”(Ioan 13, 34-
35): 

“Frate dragă, din grădină, 
Îţi trimit în dar un crin, 
Să-ţi mângâie lin privirea, 
Cu veşmântul lui divin. 
Floare dragă, floare dalbă, 
Cât de mult aş vrea şi eu, 
Îmbrăcat în haină albă, 
Să mă duc la Dumnezeu. 
Răsădit acolo sus, 
În grădina minunată, 
Să-mi simt viaţa-mbălsămată, 
Cu iubirea lui Iisus. 
 
Plâng înăbuşit în noapte 
Şi suspin cu glasul stins, 
Dă-mi veşmântul alb de nuntă, 
Cu crini minunaţi încins.” 

 În această Iubire a lui Iisus Hristos poetul a trăit, 
şi cu această Iubire s-a stins, fără însă a pleca definitiv. 
El a rămas printre contemporanii săi ca un simbol al 
muceniciei şi al mărturisirii cu propria-i viaţă a 
suferinţei din Iubirea lui Hristos. 
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TTRRAAIIAANN  DDOORRZZ  
  ––  UUNN  PPOOEETT  PPRROOFFUUNNDD  CCRREEŞŞTTIINN  ––  

 
 

 
raian Dorz este şi el un mucenic – 
mărturisitor al Iubirii. Prin vocaţia sa 
misionară şi lucrarea lui deosebită desfăşurată 

în cadrul Oastei Domnului din Sibiu, Traian Dorz a 
rămas până astăzi ca un autor al Cântărilor nemuritoare 
ale Oastei. Născut chiar în ziua de Crăciun, la 25 
decembrie 1914, Traian Dorz a fost un mărturisitor al 
Domnului Hristos căreia închinatu-i-a întreaga-i viaţă: 
„Când m-am născut cu trupul acesta printre voi era şi 
nor şi noapte şi iarnă şi război... ce stări nefericite, cum 
s-au răsfrânt durut cu toată-amărăciunea pe viaţa mea 
de lut...”145 
 Reeditată la Editura Oastea Domnului din Sibiu, 
întreaga Cântare nemuritoare a marelui poet al Oastei, 
Traian Dorz, este azi tot mereu citită şi ...citată. 
Meditaţii, imnuri, rugăciuni, proverbe, poezii, psalmi, 
colinde sau cântece, toate alcătuiesc o bogată comoară a 
unui mare şi vrednic Ostaş al Domnului, comoară 
poetică de care azi ne bucurăm şi noi, cei care 
descoperim timid un trecut de luptă biruitoare: „Traian 
Dorz este un exemplu de felul în care un poet născut cu 
o înzestrare neobişnuită a renunţat să-şi perfecţioneze 
talentul în direcţia slujirii propriei personalităţi artistice, 
pentru a lua calea slujirii celuilalt eu, care se alcătuieşte 

                                                 
145 Traian Dorz, O viaţă de jertfă, foaia „Iisus Biruitorul”, Anul 
XIII, nr. 52, 23-29 decembrie 2002, p. 6 

T 
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în clipa când fiinţa acceptă să-şi asume rolul de parte în 
întregul care este Biserica lui Hristos.”146 
 Câteva dintre capodoperele poeziei lui Dorz sunt 
şi azi în atenţia iubitorilor de poezie: Cu Domnul spre 
Golgota, Omule, Păstor, Un mugur, ce dor adânc, Anul 
Nou, Blândul păstor, Iisuse veşnic călător, Ierusalim, 
cetatea mea, Nu  mă-nspăimânt, Privesc la fratele ce 
tace, De hotarele luminii şi multe, multe altele.  
 Profund religios, Traian Dorz urcă Cu Domnul 
spre Golgota într-un poem tulburător, în care este 
retrăită Săptămâna Patimilor Mântuitorului Care, deşi a 
fost răstignit pentru păcatele noastre, a înviat şi a biruit 
pentru noi, deoarece „El Iisus Biruitorul/ biruie în veci 
şi-nvie.” De asemenea, Hristos e adevărul, această 
aserţiune nu este doar o poezie, ci o convingere 
neclintită a omului credincios, care ştie că „Hristos e 
Adevăru-ntreg/ şi Lui câţi se închină/ Lumina veşnică 
aleg/ şi-n veci vor fi-n lumină!”. Rugăciunea este 
adresată, cu accente imnice şi melismatice, Aceluia Care 
este Părinte al mângâierii:  

„Zile-ntregi Te strig, Părinte, 
şi Te-aştept să vii curând, 
mi-arde inima fierbinte, 
după Tine sunt flămând! 
 
- O, Părinte-al mângâierii 
vezi adâncu-n care gem 
căci în braţele durerii, 
cu amar suspin Te chem.” 

  Adresându-i-se însă şi propriului suflet, poetul 
reproşează lipsa iubirii sufletului pentru care S-a jertfit 
                                                 
146 Mircea Ciobanu, Prefaţă Antologia Poeziile creştinilor români, 
Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1994, p. 2 
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Hristos, uitându-i Iubirea: „El pentru tine S-a jertfit,/ cu 
ce iubire te-a iubit!”. Cântarea poetului seamănă cu o 
harfă a iubirii care aduce cântul arzător de iubire pentru 
Domnul Hristos: 

„Din harfa unei fără seamăn 
iubiri aprinse pe pământ  
am vrut cum am ştiut, Iisuse, 
mai cald şi mai frumos să-Ţi cânt. 
În orice viers am pus o parte 
din inima ce le-a purtat, 
în fiecare slovă-mi arde 
un strop din duhu-nflăcărat.” 

 Cântarea de dragoste este a celui care „Ţi-am 
plâns/ întâia iubire şi-ntâia durere.” Fericirea este 
revelată în Trandafirul şi-n crinul pe care Domnul le 
strânge-n Mână, plinindu-şi „întreagă, sfântă şi curată/ 
iubirea din viaţa mea”. Această iubire „o ţin, Iisuse, 
pentru Ziua/ când va culege-o Mâna ta,/ o ţin pentru 
slăvita clipă/ din Primăvara Sfântă când/ Tu-Ţi vei 
alege trandafirii/ şi-i vei culege rând pe rând.” 
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„„DDEE    CCEE  NNUU  VVIIII  CCÂÂTT  ÎÎNNCCĂĂ  PPOOTT    
MMÂÂNNTTUUIITTOORR  SSĂĂ--ŢŢII  FFIIUU??””  

 
 

 
ostache Ioanid este, la rându-i, un poet creştin 
– mărturisitor pentru Hristos. Iar mărturisindu-
L, poetul se întâlneşte cu Cel ce este Iubire. 

Capodopera liricii lui Ioanid este, incontestabil, poezia 
Am căutat iubirea. Parafrazând o expresie a poetului 
german Goethe, Costache Ioanid caută şi el iubirea 
căreia să-i spună a rămâne pentru totdeauna: 

„Am căutat iubirea ca pe-o cetate sfântă  
ca pe un cer de cântec în lumea de dureri.  
Am dat năvală-n lume spre tot ce ochiu-ncântă.  
Şi-am întâlnit durerea. Dar cerul nicăieri.  
Am căutat iubirea ca patrie voioasă  
ca pe-un pământ edenic de pace troienit,  
să spun odată clipei: "Rămâi, eşti prea 
frumoasă!"  
Şi-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit.” 

 Căutarea iubirii nu este însă doar o clipă. Ea cere 
îndelungă răbdare şi osanale aduse jertfelnic, din ramuri 
de finic. Fericirea însă nu se găseşte în această lume a 
cărei mreje ne vrăjesc cu iluzii sperând că vom afla 
fericirea spărgând „cupa lumii”:  

„Am căutat iubirea ca pe un cer al firii.  
Şi-am vrut să-i ies în cale cu ramuri de finic,  
să sorb din cupa lumii nectarul fericirii.  
Şi-am spart în ţăndări cupa, căci n-am găsit 
nimic.” 

 Şi totuşi, căutarea găseşte, în zădărnicia ei, un 
sens. Întâlnirea cu drumeţul călător, batjocorit şi umilit 

C 
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de cei care-I aduseră osanale, are semnificaţia unei 
revelaţii, deoarece Lumina din ochii Lui îl ţintuieşte 
prin taina ce i-o transmite: 

“Am căutat zadarnic. Dar într-o primăvară,  
am întâlnit în cale deodată un drumeţ.  
Pe umerii Lui trudnici purta o grea povară,  
o sarcină de zdrenţe şi cioburi fără preţ.  
Trecea pe-o cărăruie întâmpinând batjocuri,  
lăsând să-i rupă câinii din haină câte-un fald.  
Urca pe colţi de stâncă. Şi-n urma Lui, pe-
alocuri,  
vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald.  
Şi totuşi în privire avea un cer de taină  
cum n-am văzut în lume în ochii nimănui.” 

 Prefigurând Patimile Mântuitorului Care duce la 
Golgota întreaga cupă a păcatelor lumii, pe care le luase 
asupră-şi, poetul simbolizează neputinţa omului de-a 
putea suporta măcar apropierea de-aceasta, decum s-o 
poarte ca povară: 

”Şi-am vrut să-i smulg povara. Dar am căzut 
cu spaimă,  
căci mult prea grea era povara Lui.  
M-am ridicat degrabă şi L-am ajuns din urmă  
să aflu ce comoară în sarcină a strâns.  
Dar am simţit că viaţa ca de-un prăpăd se 
curmă,  
când am privit prin zdrenţe cutremurat de 
plâns.  
Căci se vedea-n comoară un clocot ca de 
cloacă,  
un clocotit de drojdii, un spumeg de scursuri.  
Tot ce-i murdar şi putred în lumea asta-ntreagă  
vuia strivind grumazul sărmanei Lui făpturi.” 
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 Finalul poemului dezleagă Taina creştinătăţii pe 
care omul de rând, precum Apostolul Toma, trebuie să o 
vadă ca să creadă. Iar întrebându-l cine este, află că El 
este chiar Iubirea pe care-o căuta zadarnic. Dumnezeu 
este Iubire, iată adevărul fiinţei care nu poate trăi până 
nu ajunge la deplinătatea înţelegerii acestui adevăr al 
Lui: 

“- Dar unde duci străine povara Ta ciudată,  
povară de osândă sub care-atât Te-apleci?  
am întrebat drumeţul. Şi El mi-a spus în 
şoaptă:  
-Spre apele uitării, ca s-o arunc pe veci...  
-Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea,  
dar tu pe cine cauţi înnourat şi crunt?  
-Eu... am şoptit în silă, eu... căutam iubirea...  
-Iubirea? ... fu răspunsul străinului. Eu 
sunt...” 

  Un alt poem de o rară frumuseţe este De ce nu 
vii?, cunoscut şi azi printre cântecele nemuritoare ale 
Oastei Domnului. Întrebările retorice justifică jertfa de 
iubire pe care Cel ce este Iubire o aduce omului trăitor 
în lumea de păcate. Pe acest om, Domnul Hristos vrea 
să-l mântuiască şi să-l facă conştient de trăirea cu folos 
a vieţii pământene, pentru a ajunge la bucuria finală din 
“veşnica dumbravă”, în care omul va putea “să colinde 
ceru-ntreg” alături de Dumnezeu. Rolurile se inversează 
astfel: Dumnezeu cheamă, omul trebuie să răspundă. 
Asculta-va oare omul?  

"De ce nu vii de pe cărări străine  
să-Mi cazi la piept ca un copil iertat?  
Eu n-am fugit, când numai pentru tine,  
ca şi Isaac am fost pe rug urcat.  
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Mai mult de-atât, ce jertfă de iubire?  
Şi cui i-ar da mai mult de-atât prin gând:  
Un fiu pierdut să râdă în neştire  
şi-un Dumnezeu să cheme lăcrimând?...  
 
De ce nu vii cât încă sunt aproape?  
De ce te-ascunzi cât încă te mai chem?  
De ce nu simţi lumina Mea pe pleoape  
şi Harul Meu, în ceasul tău suprem?  
 
De ce nu vrei să fii cu Mine-n slavă,  
să colindăm alături ceru-ntreg?  
Din flori de Rai, din veşnica dumbravă,  
cu mâna Mea cunună să-ţi aleg!  
 
De ce nu vii, tu, suflet nehotarnic,  
cât încă pot Mântuitor să-ţi fiu?  
Când vei striga, va fi atunci zadarnic,  
vei plânge-amar, dar poate prea târziu!”  

 Ca şi Traian Dorz, poetul Costache Ioanid se 
regăseşte pe sine şi Îl găseşte pe Iisus Hristos în 
dragostea faţă de toţi oamenii, de fraţii săi ostaşi. Vreau 
să iubesc pe fratii mei este poemul iubirii frăţeşti. 
Identificând iubirea cu iertarea, poetul înţelege rostul 
acesteia prin aflarea adevăratei comuniuni care să înalţe 
sufletul omului la Dumnezeu:  

“Vreau să iubesc pe fraţii mei, 
cu tot ce am în piept mai sfânt. 
Vreau să doresc tot ceru-n ei, 
dar să-i iubesc aşa cum sunt. 
 
Vreau de-opotrivă să adun, 
şi rodu-ntreg şi spicul frânt. 
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Căci şi Iisus mă vrea mai bun, 
dar mă iubeşte-aşa cum sunt. 
 
Când fraţii mei au răni ce dor, 
să-mi fie braţul mai sfios, 
să nu apăs în rana lor, 
căci nu eu vindec, ci Hristos. 
 
Noi prin Iisus am fost iertaţi, 
ca să iertăm şi noi oricui. 
Dar dacă nu iubim pe fraţi, 
n-avem în noi iertarea Lui.” 

 Tot despre iubirea creştină vorbeşte Costache 
Ioanid în poezia intitulată Iubirea noastră-i mai 
frumoasă. Poetul are convingerea că nimic nu este mai 
frumos în această viaţă trecătoare decât să-L iubeşti pe 
Mirele care-a plătit cu preţul vieţii răscumpărarea 
miresei: 

“Iubirea noastră-i mai frumoasă, 
ca orice dragoste sub cer. 
Căci toate dragostele pier, 
a noastră nici de iad nu-i pasă! (...) 
 
 Iubirea noastră-i mai duioasă 
ca orice plâns de-ndrăgostit. 
Căci nici un mire n-a plătit 
un preţ mai scump pentru-o mireasă. 
 
Iubirea noastră e mai vie 
ca apa vie din Elim. 
Căci orice clipă, când iubim, 
e un fior din veşnicie.” 
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SSAANNDDUU  TTUUDDOORR  
––  PPEE  RRUUGGUULL  AAPPRRIINNSS  AALL  PPOOEEZZIIEEII  ––  

 
 

 
andu Tudor este pseudonimul literar al lui 
Alexandru Teodorescu, iniţiatorul cunoscutei 
mişcări duhovniceşti “Rugul Aprins”. După 

tunderea în monahism, s-a numit Agaton, iar mai târziu, 
ca ieroschimonah, Daniil. Personalitate complexă, 
contradictorie, intelectual cu o “biografie imposibilă”, 
Sandu Tudor s-a consacrat ca poet în rândurile revistei 
“Gândirea” a lui N.Crainic, de care se detaşează însă la 
începutul anilor 1930. Arestat şi condamnat, va reveni 
în viaţa publică în 1945 când, îmbrăţişând haina 
monahală, fondează gruparea isihastă “Rugul Aprins”, 
în care se practica Rugăciunea lui Iisus şi conferenţiau 
numeroase personalităţi ale perioadei: Părintele Profesor 
Dumitru Stăniloae, Ion Marin Sadoveanu, V. 
Voiculescu, Alexandru Mironescu, Arhim. Andre 
Scrima, Paul Sterian şi alţii. Când mişcarea “Rugul 
Aprins” este socotită de autorităţi “periculoasă” şi 
scoasă în afara legii, Sandu Tudor este condamnat, în 
1958, la 25 de ani de închisoare, pentru “infracţiunea” 
de a fi citit şi comentat în public opere ale Sfinţilor 
Părinţi. A avut parte de un sfârşit martiric, de mucenic, 
murind la închisoarea de la Aiud, necunoscându-se nici 
astăzi cu exactitate împrejurările morţii sau locul unde a 
fost înmormântat: “Părintele Daniil Tudor n-a mai ieşit 
din închisoare. S-a chinuit la Aiud şi a trecut la Domnul 

S 
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în 1960, fiind îngropat pe coasta râpoasă, unde anonimi 
şi alte mii de deţinuţi aşteaptă învierea din morţi.”147 
 Sandu Tudor face parte dintre autorii care au 
pornit în crearea operei lor de la premisa că poezia 
religioasă nu ar ţine de poezia minoră (şi nici nu este 
deloc o poezie minoră!). Pentru Sandu Tudor, “literatura 
se naşte din încântarea luminoasă faţă de adevărul vieţii, 
din avântul liric al recunoaşterii luminoase a Adevărului 
– stări identificate, în accepţiunea autorului, cu evlavia. 
Evlavia autentică, arată Sandu Tudor, este foame şi sete 
de Dumnezeu, foame şi sete de slăvirea Lui, iar rolul 
literaturii este acela de a obiectiva această stare, de a o 
exprima, de a o evoca şi chiar de a o stârni şi alimenta, 
în vederea atingerii momentelor de graţie sublimă.”148 
 Poeziile lui Sandu Tudor relaţionează o întâlnire 
cu Dumnezeu în toată bucuria Cuvântului. Într-un Stih 
teoric, poetul defineşte relaţia cu divinitatea, care este 
viaţa însăşi. El reuşeşte să concentreze, doar în două 
strofe, întreaga taină a creştinităţii, apelând la imaginile 
profetice veterotestamentare. Prima strofă foloseşte 
imagini poetice prin care eul liric dă o întreită definire a 
vieţii raportată la Taina cea mare a Învierii şi la Taina 
Euharistiei: 

“Viaţa este o răpire în Duh, 
 salt de trei extazuri rourat. 
E vederea cea octavă îndrăznită, 
 către Faţa nevăzută de safir, 
este vin de Sânge preacurat, 
 dintr-al Graalului ceresc Potir 

                                                 
147 Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Mărtusitori pentru 
Hristos, vol. I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 104 
148 Constantin Jinga, Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, omul şi 
opera, Editura Christiana, Bucureşti, 2005, p. 161 
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şi Îmbătarea trează dăruită, 
 cu-nălţimi de albe Întunecimi.” 

 Strofa a doua este realizată pe baza unei alegorii, 
care, la rândul ei, relaţionează cunoscuta interpretare 
biblică tip-antitip-arhetip. Relaţionarea este o înşiruire 
de comparaţii şi imagini profetice, despre Moise şi Ilie, 
care vor reveni în “visul celor trei colibe” de pe Muntele 
Taborului. Poetica textului este descriptivă şi 
metaforizează Lumina taborică, Taina şi Bucuria 
Învierii: 

“Viaţa este alăută-n bucurie, 
 ca extazul lui Moisi cel de la Rug, 
ca răpirea din Horeb a lui Ilie, 
 vieţuit cu pâine de herub. 
Poartă spinii Învierii aurite, 
 de pe fruntea Mielului strălucitor, 
şi e visul celor trei colibe, 
 neclădite încă pe Tabor.” 

 Într-o altă poezie, intitulată Stih smerit, Sandu 
Tudor încearcă o definire a Poeziei. Ca şi la alţi mari 
autori religioşi, poezia este un stih smerit, un har primit 
din bănătatea Celui ce este Iubire, un har care are 
puterea să îndumnezeiească sufletul poetului biruit de 
Cuvânt, şi de la care primeşte dezlegare să vorbească, să 
îndemne spre smerire şi sfinţire: 

“Pe râpa rugăciunii, urzită în uitare 
Să-ţi afli marea schismă a gândului călit. 
Şi la un schit de vis, pe drumul ocolit 
Dintre dezgustul vieţii şi binecuvântare. 
 
Cu îngerul tău frate, la Locul cel sfinţit 
S-ajungi să hodineşti în blânda răsuflare. 
Şi să-nţelegi în har ce-ţi dă spre dezlegare 
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Cu pustnicesc îndemn, acest stih smerit.” 
 Tropar pentru inima zilei este o cântare-
rugăciune a inimii mărturisitoare a unei intense căutări a 
divinităţii, căutare a sufletului biruit de dorinţa de a-L 
afla pe Hristos. Strigătul omului este asemenea 
tâlharului de-a dreapta căruia Hristos I-a spus: “Astăzi 
vei fi cu Mine în Rai!” În concepţia poetului, acest 
Cuvânt al Mântuitorului, această dorinţă nestăvilită de 
a-L auzi, trebuie să fie ţinta finală a sufletului credincios 
care-şi doreşte mântuirea, deoarece, aşa cum spune 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, “cel ce cere fără patimă, 
primeşte harul de a lucra prin fapte virtuţile; cel ce caută 
în chip nepătimaş află adevărul din lucruri prin 
contemplarea naturală; iar cel ce bate în chip nepătimaş 
la uşa cunoştinţei va intra neîmpiedicat la harul ascuns 
al teologiei mistice (cunoştinţa tainică despre 
Dumnezeu)”149. La cunoaşterea harului ajunge şi poetul 
Sandu Tudor. El înţelege că prin Rugăciunea inimii, 
neîntreruptă, poate să afle pe Hristos dar numai prin 
pocăinţa şi suferinţa supremă, prin smerenie şi iubire, 
pentru că “smerenia este calitatea iubirii lui Dumnezeu, 
care se dă, fără întoarcere asupra sa. Smerenia este 
calitatea iubirii lui Dumnezeu care se poate împărtăşi, a 
nu se împuţina.(...) Smerenia, când omul ajunge s-o 
trăiască, este puterea de care se înfricoşează tot ce se 
înfricoşează de Dumnezeu, fiindcă nimic n-o poate 
birui. Pare a fi slugă smerenia, dar este calitatea de 
Domn, de Împărat. Este calitate dumnezeiească”150 : 

 
                                                 
149 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în 
Filocalia, vol. III, p. 284 
150 Ierom. Rafail Noica, Cultura Duhului, Editura Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2002, p. 33-34 
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“Dumnezeul meu, 
 miluieşte-mă! 
Dă-mi Numele Tău, 
Fă-Te doară aflare 
 şi pentru sufletul meu! 
Ca biruit adânc de strigarea 
 celui de-a dreapta tâlhar, 
 fiinţa mea să te soarbă 
 în lacrimi arzătoare de har, 
 şi inima mea să Te aibă 
 în nămiaza de dăruire 
 năpăditoare strălucire 
 Dulcele de peste fire.” 

 Un Gând euharistic ne-a lăsat Sandu Tudor ca 
mărturie a jertfei supreme a lui Hristos pentru mântuirea 
lumii. Jertfa este un act de dăruire, este Iubirea supremă 
care realizează apropierea maximă de Dumnezeu. Prin 
Taina Euharistiei, omul se împărtăşeşte cu Hristos, 
devine asemenea lui Hristos, pentru că, spunea un 
filosof german, “omul este ceea ce mănâncă.” Iar dacă 
omul Îl mănâncă pe Dumnezeu, în Taina Sfintei 
Euharistii, devine asemenea Lui, deoarece “taina 
mântuirii este în această împărtăşire a omului întru 
cuvântul lui Dumnezeu, când omul lasă şi pe 
Dumnezeu să se împărtăşească cu el (...) Până la 
urmă cultura este ceva ce cultivăm. Dar atenţie, 
fiindcă ce cultivăm, asta şi devenim.”151: 

 “O! Inimă străpunsă a Lumii, 
 grijanie-n pahar, 
 Simţire sfântă ruptă-n pâine 
 în dar cuminecar, 

                                                 
151 Idem, p. 14-15 
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 adu deşertăciunii noastre 
 gustul de peste fire, 
 să izbucnim din huma asta 
 secată de-mpietrire.” 

 Cultivând Cuvântul lui Dumnezeu, în care 
Pâinea şi Vinul sunt darurile cele mai preţioase date 
omului, prin jertfa supremă a lui Hristos, ea fiind Darul 
suprem, omul devine el însuşi Dar şi jertfă. Iar prin 
aceasta devine Iubire şi Duh, pentru că Dumnezeu este 
Iubire şi Dumnezeu este Duh, de aceea singura cultură 
adevărată a omului este Cultura Duhului. Regăsim 
reflectată această idee într-un imn al bucuriei creştine, 
intitulat Ithis. Sandu Tudor preia un simbol al 
creştinismului, prin care creştinii din epoca primară îşi 
mărturiseau credinţa lor în Hristos, şi construieşte, 
printr-un paralelelism sintactic şi trei comparaţii 
dezvoltate, imaginea Bucuriei şi a Iubirii creştine: 

 “Ca o dulceaţă minunată de psalm, 
dragostea lui Dumnezeu ne împresoară. 
Ca o cântare îmbălsămată, de peste tot 
bucuria vieţii ne înfăşoară. 
Şi inimile noastre însetoşate 
sorb din adânca înfiorare, 
ca peştii în apele afundate, 
muzica binecuvântării Sale.” 

 Pentru literatura română, Sandu Tudor a rămas 
însă ca unul dintre primii autori de Acatiste şi Imnuri 
culte. Fiind publicate recent, Imnurile sale sintetizează 
întreaga-i literatură de vocaţie liturgică: Imn Acatist la 
Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, Acatistul 
Sfântului Ioan Bogoslovul, Acatistul Preasfinţitului 
Părintelui nostru Calinic Cernicanul, Acatisul 
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Preacuviosului Părintelui nostru, Sfântul Dimitrie cel 
Nou, Boarul din Basarabov.  
 Fără îndoială, Imnul-Acatist la Rugul Aprins al 
Născătoarei de Dumnezeu  şi Acatistul Bunei-Vestiri 
sunt capodopere ale operei poetice a lui Sandu Tudor. 
Pornind de la modelul acatistelor care fac parte din 
programul liturgic bisericesc, Sandu Tudor, precum un 
adevărat anahoret, reuşeşte să gloseze, într-o literatură 
hagiografică originală, cele mai nobile şi alese 
simţăminte care veghează asupra rugăciunii de taină a 
poetului ca mărturisitor al Iubirii, ca autor al unor 
adevărate icoane imnologice. Într-un Epilog la Imnul 
Acatist al “Rugului”, Părintele Daniil face o poetică a 
textului, afirmând că “Acatistul Rugului – Ipostasul 
Maicii Domnului ca rugăciune e o scară a lui Iacob, aşa 
cum a văzut-o Biserica, în capul căreia aşteaptă 
Emanuelul. Scara e paradoxală pentru că pe ea în acelaşi 
timp îngerii suie dar şi scoboară, aşa cum sunt 
rugăciunea şi Maica Domnului (...). Aşa văzută, scara 
are 24 de trepte, ele se împart ca drept suiş al nostru în 
trei octave, cea a curăţirii, cea a iluminării şi cea a 
unirii.(...) Pentru începătorul iluminat, începătorul 
taboric, Rugăciunea e o aflare ca un bun obiectiv, ca o 
bucurie care ne plineşte Bine este nouă aici. (Matei 
17,4). Nu poţi să începi dacă n-ai fost dăruit, nu poţi 
să cauţi dacă nu ai fi şi aflat.”152 
 Suflet de poet-anahoret, mucenic al dreptei 
credinţe şi imnograf cu reale calităţi ale artei liturgice, 
Sandu Tudor înţelege literatura ca “un act de mirabilă 
uimire în faţa excelenţei Adevărului, dar şi pe de altă 
parte, un mediu propice, o modalitate potrivită pentru a 
                                                 
152 Ieroschimonahul Daniil Tudor (Sandu Tudor), Acatiste, Editura 
Christiana, Bucureşti, 1999, p. 57-58 
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cultiva o anumită sensibilitate faţă de sacru. În coerenţă 
cu aceste idei, Părintele Daniil îşi ia drept model Biblia, 
dar nu oricum, ci aşa cum este ea lecturată în cadrul 
cultului creştin.(...) O bună parte din producţiile sale 
literare, îndeosebi cele de inspiraţie creştină, dau seama 
de experienţa liturgică a Bibliei şi, prin urmare, sunt 
lecturi ce descriu experienţe contemplative în marginea 
textului sacru.”153 

                                                 
153 Constantin Jinga, op.cit., p. 251 
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VVAALLEERRIIUU  AANNAANNIIAA    
––  ÎÎNNTTRREE  AANNAAMMNNEEZZEE  ŞŞII  FFIILLEE  DDEE  AACCAATTIISSTT  ––    

 
 

 
n acelaşi registru liturgic al poeticii creştine se 
înscrie şi opera cunoscutului ierarh clujean, 
Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscop al 

Vadului, Feleacului şi Clujului. Autor al monumentalei 
Ediţii jubilare a Sfintei Scripturi, din 2001, de care       
m-am învrednicit şi eu în această scriere, fiindu-mi de 
real folos diortosirile şi adnotările, Înalt Prea Sfinţia Sa 
Bartolomeu “n-a fost doar metaforic “ocnaş” al lui 
Hristos,  ci şi în modul propriu al cuvântului. A făcut 
ani grei de temniţă pentru convingerile sale, în vremea 
când cei fără de Dumnezeu doreau să anihileze tot ce 
era spiritual şi românesc.”154 
 Considerat pe bună dreptate ca fiind „unul 
dintre cei mai importanţi poeţi de inspiraţie 
religioasă din literatura acestui veac”155, Valeriu 
Anania a avut un destin profetic de Mărturisitor pentru 
Hristos: prin opera sa poetică, prin activitatea misionară 
şi teologică excepţională, prin remarcabila atitudine 
preoţească din perioada când a fost în temniţele 
comuniste. Este cunoscut faptul că a avut curajul să 
mărturisească pe Hristos în închisorile unde a fost 
deţinut,  prin săvârşirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor 
Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei celor întemniţaţi 
(un exemplu fiind Radu Gyr) sau alte fapte de Iubire şi 

                                                 
154 Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei, op.cit., p. 28 
155 Liviu Petrescu, Prefaţă la volumul lui Valeriu Anania, Poeme 
alese, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p.5 

Î 
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de îndeplinire a slujirii preoţeşti (un exemplu elocvent 
este Sandu Tudor: după ce-a aflat că a murit Părintele 
Daniil de la Rarău - poetul Sandu Tudor -, Părintele 
Anania l-a prohodit în taină alături de alţi câţiva preoţi, 
printre care şi Părintele Ioan Iovan). 
 Poezia lui Valeriu Anania stă, de la începuturile 
ei şi până azi, sub semnul Cuvântului ziditor. Poet al 
Logosului, Valeriu Anania află dincolo de tăceri şi 
versuri şi prefaceri, sensul Cuvântului rostitor 
dezvăluit creatorului prin refrenul poetic “Lumină lină, 
lumină senină”. Pentru Valeriu Anania, poezia este 
Lumină şi cânt de vecernie şi suflet plin de divinitate, 
suflet îndumnezeit: “Lumină lină, lumină senină,/ 
licoare nouă din slava divină,/ lucind în ape de ceruri te 
cerne/ prin glasuri calde în cânt de vecerne. (...)// 
Pătrunde astăzi în sufletu-mi iară,/ să laud slava din 
ceasul de sară,/ lumină lină, lumină senină!// De Tine, 
Doamne, mi-i inima plină.” 
 Începuturile poetice se găsesc sub influenţa 
binefăcătoare a marilor poeţi religioşi pe care-i 
cunoscuse la revista „Gândirea”, V.Voiculescu şi Tudor 
Arghezi, şi a căror amintire o evocă atât de frumos în 
paginile dedicate lor în cartea de mărturisiri intitulată 
Rotonda plopilor aprinşi. Cunoscându-i bine, nu se 
putea să nu-şi plăsmuiască gândirea poetică sub aura 
profund religioasă a celor doi mari creatori, putând fi 
considerat un demn urmaş al lor, atât prin profunzimea 
ideilor cât şi prin mijloacele de exprimare poetică: 
„Valeriu Anania demonstrează o remarcabilă 
dezinvoltură, dar şi profunzime, în profesarea exprimării 
şi expresivităţii poetice atunci când alătură, repetat, 
harul sisific al creaţiei poetice celui al revelaţiei 
divinităţii. Şi prin aceasta se află în imediata apropiere a 
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celor doi lirici de factură religioasă, Arghezi şi 
Voiculescu, pe care, nu întâmplător, îi întâlnise în 
tinereţe.”156 
 Arta poetică a lui Anania este dezvăluită prin 
mărturisirea profundă a întâlnirii cu Dumnezeu, dovadă 
concludentă a marii creaţii care se întâlneşte, prin 
versuri, cu marele creator, unicul Dumnezeu, Făcătorul 
a toate. Confesiunea poetului tinde spre apropierea 
maximă care nu pregetă să recunoască faptul că omul 
care se mărturiseşte are „un suflet neghiob şi slut” pe 
care Domnul trebuie să-l albească „cu tibişirul” peste 
„un pic de gând tăcut”, în ceasul sacru al înserării. Arta 
poetică Confessio are în mesajul ei o neascunsă dorinţă 
de spovadă, de Taină. Omul-creator de poeme se află 
îngenuncheat sub patrafirul Creatorului Marelui Poem. 
Confesiunea este sinceră şi smerită : 

„Doamne, tinde-Ţi patrafirul 
Peste faţa mea de lut, 
Sufletu-mi neghiob şi slut 
Să-l albeşti cu tibişirul 
Când amurgu-şi toarce firul 
Peste un pic de gând tăcut.”  

 Confesiunea este şi scrisă, pentru că nu poţi 
vorbi cu Dumnezeu decât în taină. „Vecinii” care ar 
putea auzi mărturisirea pot osândi pe cel care se 
întâlneşte cu Dumnezeu dar care, scriindu-şi „povara 
vinii”, aşteaptă şoapta iertării, tocmai la „vremea cinii” 
(amintind desigur de Cina cea de Taină): 

“Să-ţi vorbesc, ne-aud vecinii 
Iar osânda e păcat; 

                                                 
156 Lucian Bâgiu, Poezia lui Valeriu Anania (II), „Credinţa 
străbună”, revistă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, 
Anul XV, Nr. 5 (230), mai 2005, p. 9 
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Eu să stau pe-un colţ plecat 
Şi să-mi scriu povara vinii, 
Pe când Tu, la vremea cinii, 
Să-mi şoptesti că m-ai iertat.” 

 Împăcat cu Dumnezeu, poetul poate să-şi scrie 
apoi, în stare de purificare şi neprihană lăuntrică, 
Poemul. Lumina coboară-n cântul din carte migălit cu 
două semnături definitive, Poetul şi Dumnezeu:  

“Aciuiaţi pe-o vatră nouă 
Vom purcede spre-un nou cânt; 
Eu, o mână de pământ, 
Tu, lumină-n strop de rouă, 
Migăli-vom cartea-n două: 
Tu vreo trei, eu un cuvânt...”    

 În această relaţie tridimensională creată doar 
artificial: Dumnezeu-Poezie-Om, poemul se interpune 
pe “un drum stelar” iar poetul Îl va opri din cale pe El 
pentru a-L sorbi în Taina cea mai presus de Taine: 
Euharistia. Regăsit în şi prin Taina divinităţii, pentru că 
“nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce 
trăieşte în mine” (Gal 2, 20), poetul Valeriu Anania 
dezvăluie întreaga semnificaţie liturgică a Tainei 
Împărtăşirii din Paharul Mântuirii, a rugăciunii care 
“adună şi uneşte într-una întregul conţinut cosmic, 
ecclesiologic şi eshatologic al Euharistiei şi prin aceasta 
ne descoperă, ne dăruieşte însăşi esenţa împărtăşirii, 
esenţa Trupului lui Hristos şi a vieţii celei noi întru 
Hristos.” 157. 

“Şi-ncălţându-te-n sandale 
să porneşti pe drum stelar, 
într-al slovelor chenar 

                                                 
157 Alexander Schmemann, Euharistia – Taina Împărăţiei, Editura 
Bonifaciu, Bucureşti, 2003, p. 297 
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eu opri-Te-voi din cale 
şi-n minunea vrerii Tale 
Te-oi sorbi dintr-un pahar.” 

 Texte programatice sunt şi poeziile: Poem 
pentru suflet, Versuri pentru versul meu, În singurătăţi, 
cele trei Anamneze, Elegie. Îndemnându-şi sufletul să 
hoinărescă prin cer, în Poem pentru suflet, Valeriu 
Anania este convins că minunea izvorârii stă doar într-
“un vers şi-un suflet care au fugit din lume/ pe căi de 
sihăstrie şi mister”. Nedespărţiţi, versul şi sufletul “vom 
poposi la schit, în alb de zori/ în cânt de toacă ne-om 
lega de-o strană”. Tot astfel cum “suflete,  te-am luat 
aici cu mine,/ în singurătăţile senine,/ unde nu-i 
aproape, nici departe,/ nici fiorul gândului de moarte.” 
Convins că versurile au menirea de a izvorî din 
însingurarea plăsmuitorului dar, cu voia Celui care este 
Creator şi Stăpân a toate, poetul face o mărturisire de 
taină, aducând prinos Poemul însuşi: “Suflete, te-am 
luat aici cu mine,/ în singurătăţile senine,/ să-nchinăm 
Stăpânului din stele/ zvon din zvonul cânturilor mele.” 
 Marcat lăuntric de marile Sărbători ale Învierii şi 
Naşterii Domnului, poetul Valeriu Anania a scris două 
capodopere de o remarcabilă profunzime poetică. Osana 
este cântecul de speranţă al trăitorului care pierduse 
“firul tainei” şi care cere să aducă crengile de Florii fără 
însă a le mai frânge pe “rănile de joi”. Dacă urmărim cu 
atenţie sintaxa frazei poetice, observăm o varietate 
stilistică excepţională, ca şi o frecventă utilizare a 
figurilor de sunet, îndeosebi asonanţa şi aliteraţia: 

“Cu fragede mlădiţe te-ntâmpinăm, Iisuse. 
pierdusem firul tainei, lumina ni-l aduse, 
iar tu ne mirui visul şi ni-l ridici uşor 
odată cu popasul întâiului cocor. 
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Cu mamele şi pruncii ţi-aşternem flori pe cale. 
văzduhu-ntreg pluteşte pe fluier şi cavale. 
prin vântul primăverii se mişcă, spic cu spic, 
zăvoiul viu şi proaspăt de salcie şi finic. 
 
Şi ne rugăm: la anul nu ştim de vom mai fi, 
să-ţi fluturăm, Iisuse, o creangă de Florii; 
dar dă-ne ca, pe-acestea, azi crude, verzi şi moi, 
să nu ţi le mai frângem pe rănile de joi!” 

 Miruirea visului de Iubire care aduce el însuşi 
mlădiţe fragede ale primăverii din popasul primului 
cocor, comuniunea de taină a universului care adună în 
calea Lui şi mame şi prunci şi spic şi salcie şi finic, are 
ca revers, în ultima strofă, adresarea curată a sufletului 
care, îndrăznind, vorbeşte cu El şi Îi cere stăruitor ca, în 
acord cu rugăciunea, acele crengi de Florii să nu se mai 
aştearnă pe Rănile Patimilor, fiindcă nu ştim ceasul 
când vom pleca din această lume. Astfel înţelese 
lucrurile, pentru că nu ştim dacă vom mai vieţui în trup 
până la Paştele următor, e bine să nu Îl mai răstignim pe 
Domnul Hristos prin păcatele noastre din Joia cea a 
trădării. Ca nu cumva, trădând taina, să primim osânda 
veşnică şi să nu mai avem parte de Învierea cea 
mântuitoare. Figurile de sunet creează o sintaxă poetică 
excepţională. Se poate urmări, de exemplu, aliteraţia şi 
asonanţa în diferite sintagme precum: lumina ni-l aduse, 
tu ne mirui, ni-l ridici, prin vântul primăverii, spic cu 
spic, zăvoiul viu, la anul nu ştim de vom mai fi, dar    
dă-ne, ca pe-acestea, azi crude, verzi şi moi, rănile de joi.  
 Versuri pentru versul meu este un poem al 
Naşterii Mântuitorului în sufletul celui care zămisleşte 
versuri din Marele Poem. Primele două strofe constituie 
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o adresare directă. Poetul intră în dialog cu Cel Născut 
din Fecioară dovedindu-se un Creator care zămisleşte, 
prin Duhul Sfânt, Cântecul Pruncului Mântuitor. Ca şi 
în alte poezii, predomină figurile de sunet, mai ales 
aliteraţia din sintagmele de dorurile-mi grele, risipitul 
suflet mi se strânge, flacăra sudorilor de sânge, în lume 
luneci lin, gângureşti sau gemi. Folosită îndeosebi prin 
repetarea unor consoane din rădăcina cuvântului (aici 
mai ales d, s, l, g), aliteraţia produce efecte eufonice 
originale şi de mare efect stilistic. La fel ca şi asonanţa, 
complementară aliteraţiei, prin repetarea unor vocale din 
rădăcina cuvintelor. Astfel, figurile de sonoritate 
“pictează” sunetele iar versurile devin muzicale şi 
simbolizează anumite mişcări sufleteşti care devin 
leitmotive. În această poezie a lui Anania, poezia/ versul 
relaţionează Zămislirea cu Naşterea Mântuitorului, iar 
Moartea cu Învierea. De aceea, ele devin leitmotive: 

“Te nasc, copile, în sclipiri de cânt. 
Tu eşti odrasla visurilor mele, 
cernut prin vremi de dorurile-mi grele 
şi zămislit, în nopţi, de Duhul Sfânt. 
 
Când fruntea-mi arde sub văpăi de cer 
şi risipit sufletu-mi se strânge,  
prin flacăra sudorilor de sânge 
în lume luneci lin ca un mister. 
 
Durerea vine-n vreme, fără vremi. 
În fapt de-amurg sau aspre dimineţe 
te plămădesc în mii şi mii de feţe 
şi-n nopţi tresar când gângureşti sau gemi.” 

 Poezia este comparată cu liturghisirea tainică a 
inimii care îngenunchează în faţa marilor minuni ale 
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actelor de Răscumpărare şi mântuire a omului: Naşterea, 
Botezul, Moartea, Învierea, Pogorârea Duhului Sfânt. 
Versul devine sol ceresc menit să ducă mesajul omului/ 
poetului către Dumnezeu: 

“Îngenuncheat sub raza unui har 
adorm ades liturghisindu-ţi taina 
şi-n alb stihar înveşmântându-mi haina, 
durez din tine încă un altar. 
 
Copil născut în noul Betleem, 
când vei porni în lume printre vetre 
te vor ucide oamenii cu pietre, 
mânaţi de-acelaşi şi din veac blestem. 
 
Dar eu te-oi strânge-n jar de curcubeu 
şi n-oi simţi că tâmplele îmi sânger 
şi, dându-ţi aripi albe ca de înger, 
te voi trimite sol la Dumnezeu.” 

 Poetica versurilor apare, după spusele lui Roland 
Barthes, sub forma unui text stelar, în care predomină 
simbolurile creştine, sfărâmate în formă de stea, textul 
fiind comparabil cu un cer având un firesc al limbajului 
biblic. De aceea, finalul ajunge să perceapă Poezia ca 
minune nouă ce rămâne ascunsă în raza unui rai: 

 “Urcând şi coborând pe fir de grai 
- minune nouă-n limba mea gângavă – 
vei împleti cereasca-ne voroavă 
rămasă-ascunsă-n raza unui rai.”  

 Axion este un imn mariologic, capodoperă a 
genului. Titlul are semnificaţiile unui Imn excepţional 
(Cuvine-se cu adevărat) care face parte, actualmente, 
din Slujba Sfintei Liturghii, cântat imediat după 
Sfinţirea Darurilor. Provenit din limba greacă, Axion 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 226 - 

estin o alithos, adică Vrednică eşti cu adevărat, Imnul 
este unul dintre cele mai alese cântări din slujbele 
liturgice creştine. Valeriu Anania, inspirându-se din 
acest Imn mariologic, scrie o adevărată cântare de 
admiraţie, venerare şi vrednică aducere-aminte a Celei 
faţă de care orice creştin se apropie cu sfială, încredinţat 
că “mult fac rugăciunile Maicii spre îmblânzirea 
Stăpânului”, pentru că, aşa cum spune Acatistul Maicii 
Domnului, Născătoarea de Dumnezeu este “nădejdea 
tuturor de mântuire,/ cheia împărăţiei lui Hristos,/ uşa 
raiului,/ pod care duci la ceruri,/ adăpostire şi bună 
apărătoare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de 
păcatele lor”(am citat din Icosul al 12-lea): 

“M-apropii de tine cu dulce sfială 
Ca aburul gliei de slavă domoală 
Şi cumpăn văzduhul ca norul stingher 
Uşor pentru humă, prea greu pentru cer. 
 
Mă bucur de tine cu dulce cântare 
Ca scoica-ntr-o undă, ca roua-ntr-o floare, 
Că numai prin tine suflarea-mi scânteie 
A opta lumină pe reci curcubeie. 
 
Mă mântui prin tine cu dulce minune, 
Cum gândul nu ştie, cum graiul nu spune, 
Cum numai oglinda făptura mi-o-ngână, 
Cu-o faţă-n lumină, cu alta-n ţărână, 
 
Şi cântu-te, Doamnă, cu dulce uimire 
Ca inima prinsă, pe strună subţire, 
Ca steaua-ntr-o rază, ca măru-n parfum, 
Cercând veşnicia pe clipa de-acum.” 
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 Ca şi Sandu Tudor, care a publicat Imnuri-
Acatist, Valeriu Anania a publicat un ciclu intitulat File 
de Acatist şi o plachetă Imn Eminescului, prin care a 
oferit literaturii noastre religioase inedite capodopere 
imnice.  
 File de Acatist are două cicluri: Iluminatul, 
Celui întru sfinţi fiului nostru IOAN VALAHUL, 
mărturisitor al dreptei credinţe, martirizat în 
Constantinopol la 12 Mai 1662, prin mântuitoarea 
bunăvoinţă a geanabeţilor lui Allah şi Luminătorul, 
Celui întru sfinţi egumenului nostrum AVVA CALINIC, 
îngeresc epsicop al Noului Severin, puternică-ntrupare 
de duh românesc săvârşit cu pace şi-n sărăcie la 11 
Aprilie 1868.  Analizând aceste File de Acatist, putem 
aprecia că poetul simbolizează, într-un fel, proprii lui 
ani de mucenicie în temniţele comuniste, ca şi martiriul 
tuturor creştinilor români, care au dat mărturie prin 
însăşi viaţa lor pentru credinţa în Hristos: “Valeriu 
Anania a reuşit să valorifice estetic o experienţă 
personală extrem de traumatizantă. A oferit astfel 
poeziei româneşti, prin raportarea recluziunii politice 
proprii la mucenicia unui creştin valah, un plus care 
lipsea din volumele unui Radu Gyr, spre exemplu. 
Liantul celor două experienţe evocate în ciclul 
Iluminatul se vrea a fi răscumpărarea prezumată, de 
către pronia divină, a sacrificiului impus de propria 
credinţă, în pofida oricăror coerciţii externe. Supliciul 
propriu-zis, precum şi cei care îl impun, nu sunt 
invincibili sau insurmontabili, în măsura în care li se 
opune credinţa nestrămutată a penitentului. Ceea ce 
rămâne, astfel, este amintirea dimensionată artistic. Dar, 
atrage adeseori atenţia autorul, nici amintirea 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 228 - 

dimensionată artistic nu ar fi posibilă în lipsa credinţei 
celui jertfit…”158 
 Mărturisitorii pentru Hristos, întemniţaţi în 
închisorile comuniste, sunt “câteva icoane de oameni 
duhovniceşti care au mers cu mărturisirea credinţei lor 
până la capăt, uneori cu preţul vieţii lor. Ei au luat foarte 
în serios cuvântul Mântuitorului.”159 Scriind aceste 
rânduri, despre poeţii care au trecut prin temniţe ori şi-
au sfârşit viaţa în închisoare, mi-am dat seama cât de 
puţin ştim ce preţ sfânt a fost plătit pentru libertatea 
noastră ca neam în istorie. 
 Am astăzi convingerea fermă că tinerii din 
generaţia mea au datoria morală de a readuce în faţa 
lumii adevăratele valori ale neamului românesc, de a 
redescoperi împreună drumul spre valorile certe şi 
solide ale poporului român, de a aşeza pe un făgaş firesc 
marile capodopere, ale căror sensuri s-ar putea să le 
pierdem dacă tot amânăm întâlnirea cu Adevărul, 
Credinţa, Nădejdea şi Iubirea, Iubirea de Patrie.  

                                                 
158Lucian Bâgiu, Poezia lui Valeriu Anania (VI), „Credinţa 
străbună”, Revistă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, 
Anul XV, Nr. 9 (234), septembrie 2005, p. 7 
159Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei, op.cit., p. 5 
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IIOOAANN  AALLEEXXAANNDDRRUU    
––  PPOOEETT  AALL  LLOOGGOOSSUULLUUII  ––    

  
 

 
oartea e trecere nu mă tem/ De moarte ci de 
iubire-ar trebui/ Căci vieţuirea în eternitate/ 
Îmi este dată pe cât pot iubi” – aceasta este 

Lucrarea iubirii lui Dumnezeu, definită poetic de către 
Ioan Alexandru, “poet al Logosului”. Lumină lină este 
fiecare om, iar această Lumină este răsfrântă din 
Lumina neînserată, care luminează pe tot omul în lume. 
Dumnezeu lucrează prin această Lumină şi ne dăruieşte 
Iubire. De aceea, aşa cum spune şi poetul Ioan 
Alexandru, nu moartea este condiţia de-a vieţui în 
eternitate, ci Iubirea. Pentru că moartea este doar 
trecere, pe când Iubirea este eternitate. 
 Imnograful nostru prin excelenţă, Ioan 
Alexandru poate fi aşezat în rândul marilor imnografi, 
în descendenţa lui Roman Melodul, Cosma Melodul, 
Ioan Damaschin, monahia Cassia sau Icassia, Sfântul 
Efrem Sirul, Sfântul Simeon Noul Teolog, ca şi a multor 
altora. În concepţia lui Ioan Alexandru, “mai presus de 
toate, imnul e poezia care are în centrul său iubirea, 
agapeul, nu opus Logosului, iubirea veşnică, ce implică 
mai multe trepte: iubirea faţă de prunci, soţie, patrie, 
prieteni, eternitate. În aceste trepte transpare tot Cosmosul. 
Toată făptura se vrea iubită. Toate plantele, toate 
animalele. Chiar şi vrăjmaşii. Iubirea toate le acoperă. 
Imnul se leagă de iubire precum Noe de corabie, să 
străbată istoria, să cunoască cufundarea, pieirea. Iubirea e 

„M 
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pânza, vântul, nava care ne salvează de la vremelnicie. 
Toate cărţile mele sunt imne ale iubirii.”160 
 Pornind de la această ultimă aserţiune, putem 
aprecia că întreaga operă a lui Ioan Alexandru este un 
Imn al Iubirii, o Doxologie a Logosului Întrupat ca 
Iubire. Scriindu-şi cărţile de Imne (Imnele bucuriei, 
Imnele Transilvaniei, Imnele Moldovei, Imnele Ţării 
Româneşti, Imnele iubirii, Imnele Putnei, Imnele 
Maramureşului), Ioan Alexandru spunea că a vrut să 
scrie o trilogie a neamului, pentru că “poezia e pentru 
mine imn. Celebrare, bucurie, împăcare, în lumina 
Logosului întrupat în istorie. Nu voi înceta să cânt, nu 
mă voi lăsa strivit de griji, neignorându-le, totuşi. Ca un 
cuptor topind toate lucrurile, dând arderea focului 
tămăduitor. In acest fel de rostire, cine iubeşte cu 
adevărat are şansă. Este iubirea pe care un poet 
trebuie să-şi aşeze temelia. Prin iubire, de la Ioan 
Cassianul până la Voiculescu, până în zilele noastre, 
transpare spiritualitatea noastră. Identitatea spirituală e 
fundamentală.”161 
 Mai trebuie spus că Ioan Alexandru nu a 
preferat, întâmplător, imnul. El a fost unul dintre cei mai 
profunzi poeţi creştini, influenţat de poezia bizantină, de 
Psalmii lui David, de Roman Melodul sau Cântarea 
Cântărilor (pe care a şi tradus-o din limba ebraică), dar 
în acelaşi timp a fost şi un poet al vieţuirii liturgice a 
satului transilvan (precum Goga sau Coşbuc). 
Alexandru a căutat mereu un sens al vieţuirii neamului 
său şi l-a găsit în Iubirea de Patrie, în mărturisirea 
                                                 
160 Ioan Alexandru, Iubirea e pânza, vântul, nava care ne salvează 
de vremelnicie, vezi Nicolae Băciuţ, O istorie a literaturii române 
în interviuri, vol.I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 21 
161 Idem, p. 22 
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Învierii lui Iisus Hristos, care este prilejul celei mai mari 
bucurii, în poezia care biruind lăuntric are dreptul să 
vestească oamenilor Adevărul. Toate acestea le-a înţeles 
poetul căutând izvorul primar al cântului său pe care l-a 
aflat în lumea satului. “Sunt fericit, spune poetul, că    
m-am născut la ţară, într-un sat, în Transilvania. 
Contactul cu cosmosul, cu stelele, cu pământul, cu iarba 
şi în plus o copilărie în toată splendoarea ei – toate 
acestea într-un sat intact (s.n. Ioan Alexandru s-a născut 
la 25 decembrie 1941, în satul Topa Mică din judeţul 
Cluj), în toată frumuseţea lui. Momentele fundamentale 
ale formării mele ar fi întâlnirea cu satul, cultura 
universală şi valorile naţionale.”162  
 Relaţia omului cu divinitatea, întâlnirea lor, la 
Ioan Alexandru, se realizează doar prin Iubirea de 
Patrie, prin frăţietatea şi comuniunea cu ceilalţi, pentru 
că: ”singura cale de a dăinui, pentru a te împlini, e a-i 
iubi pe ceilalţi. Iubirea nu piere niciodată. Ea rămâne în 
eternitate. Această iubire doresc să mă însoţească 
pretutindeni. În Transilvania suntem fraţi şi trebuie să 
descoperim secretul acestei legături, secret care e 
pecetluit cu şapte peceţi de Logosul întrupat în 
istorie.”163 Astfel că poetul devine imnograf doar atunci 
când înţelege să iubească şi să se bucure de Logosul 
Întrupat, singurul garant al mântuirii. Textele teoretice 
despre Imn, apărute în cele două volume intitulate 
Iubirea de Patrie (în 1978 şi 1985), susţin afirmaţiile 
anterioare pe care le întăresc cu o nouă mărturie a lui 
Ioan Alexandru, fascinat de modelele imnice pe care   
le-a avut el însuşi ca poet mărturisitor al Bucuriei 
Creaţiei, al Logosului Întrupat: “luaţi în braţe cărţoaiele 
                                                 
162 Idem, p. 25 
163 Idem, p.25 
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acestui mare imnograf Romanos Melodul care se 
revarsă şi el ca Bach la nesfârşit. Luaţi-l pe Pindar dacă 
vreţi mai degrabă, cu cele 13 cărţoaie de imnuri pierdute 
care erau cărţi de cult. Luaţi-l pe Efrem Sirul cu cele 
douăzeci de papirusuri pierite în Pustii. Luaţi Psalmii şi 
Imnurile lui Simeon şi luaţi nesfârşitele cânturi ale 
tragicilor. Unde să mă îndrept şi câţi să chem pe lume 
din vremi ca să numesc marea bucurie a imnului, 
sănătatea şi frumuseţea şi adevărata creaţie. Patria 
trebuie slăvită în fiecare ungher al ei pentru că de pe 
stâncile ei începe ascensiunea adevărată. Pentru fiecare 
munte, fiecare cetate şi sat, fiecare loc de închinare – un 
Imn, un Imn care anunţă călătoria, care deschide 
văzduhul, care cosmicizează, care umple de etern 
strâmtul vas al patriei terestre.”164 Poezia lui Ioan 
Alexandru stă sub semnul Bucuriei trăite în Lumina 
Logosului. Iar această bucurie are funcţie mesianică, 
deoarece poetul este apostol al graiului izvorât din 
dorinţa mistuitoare de regăsire a Patriei, care primeşte 
sens soteriologic: “poetul vorbeşte tot mai frecvent de 
funcţia mesianică a creatorului ca “întemeietor în grai” 
al unei lumi de dincolo de distrugere. Majoritatea 
poeziilor sale sunt “poeme ale întoarcerii”, ale 
redescoperirii unei “patrii”, cu existenţa nealterată de 
semnele istoriei, mântuită într-o stare de primară 
contemplativitate.”165  
 Capodoperă a liricii sale este poezia Lumină 
lină, un imn al Luminii pentru Cel care vine ca să aducă 
lumii Lumină. Pentru Alexandru, Naşterea Luminii este 
                                                 
164 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. II, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1985, p. 213 
165 Ion Pop, Poezia unei generaţii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1973,    p. 219 
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“un răsărit ce nu se mai termină”, care vine de dincolo 
de lumi: 

“Lumină lină, lini lumini 
Răsar din codrii mari de crini, 
Lumină lină, cuib de ceară 
Scorburi cu miere milenară 
De dincolo de lumi venind 
Şi niciodată poposind 
Un răsărit ce nu se mai termină 
Lumină lină din lumină lină.” 

 Întâlnirea cu Lumina lină are semnificaţia unei 
întâlniri cu Iubirea şi Nădejdea, virtuţile necesare 
înluminării şi înomenirii firii umane. Primind Naşterea 
Domnului primim credinţa şi speranţa întâlnirii cu El, 
asemenea celor „trei oameni” care „vor veni să-L vadă”. 
Întregul univers se scaldă în Lumina Naşterii, astfel 
încât totul rămâne, definitiv, Iubire: 

„Cine te aşteaptă, te iubeşte, 
Iubindu-te nădăjduieşte 
Că într-o zi, lumină lină, 
Vei răsări la noi deplină 
Cine primeşte să te creadă 
Trei oameni vor veni să-l vadă.” 

  Mesajul profund teologic al acestei poezii poate 
fi comparat cu câteva stihuri din Imnele lui Simeon 
Noul Teolog, care întrebau retoric: „Cum îi faci pe 
oameni dumnezei,/ cum întunericul îl faci lumină?/ Cum 
scoţi din iad,/ cum îi faci pe muritori nestricăcioşi?// 
Cum tragi întunericul spre lumină,/ cum ţii în pumn 
noaptea?/ cum învălui inima în lumină,/ cum mă prefaci 



Maria-Daniela Pănăzan 

  - 234 - 

întreg?”166 Din noaptea adâncului răsar, la Ioan 
Alexandru, luminile luminilor: 

„Lumină lini, lini lumini 
Răsar din codrii mari de crini 
E-atâta noapte şi uitare 
Şi lumile-au pierit din zare 
A mai rămas din veghea lor 
Luminile luminilor.” 

 Partea finală a poeziei aduce o imagine a 
împământenirii Logosului. Născut pentru pacea şi 
lumina lumii, El primeşte în Vatra Lui pe cel însetat, pe 
cel înstrăinat, pe cel sărac, pe cel care suferă. Textul 
face trimitere discretă la Fericirile evanghelice, pentru 
că sunt fericiţi „cei săraci cu duhul”, „cei ce plâng”, 
„cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate”, „cei curaţi 
cu inima”, „cei prigoniţi pentru dreptate”, iar pentru 
aceştia Logosul   S-a Întrupat, fiindcă „Viaţă era într-
Însul, şi viaţa era lumina oamenilor; şi lumina întru 
întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 
1, 4-5): 

„Lumină lină, lini lumini 
Înstrăinându-i pe străini 
Lumină lină, nuntă, veac, 
Tămăduind veac, după veac 
Cel întristat şi sărăcit 
Cel plâns şi cel nedreptăţit 
Şi pelerinul însetat 
În vatra ta au înnoptat. 
Lumină lină, leac divin. 
Încununându-l pe străin 
 

                                                 
166 Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri III, 
Editura Deisis, Sibiu, p. 67 
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Deasupra stinsului pământ 
Lumină lină, logos sfânt.” 

 Finalul poeziei este metaforic, ţinând cont de 
paralelismul refrenului poetic. Dacă în prima parte a 
poeziei, refrenul era „lumină lină, lini lumini”, spre 
sfârşit acest refren primeşte alte două conotaţii. Mai 
întâi, poetul spune „lumină lină, nuntă, veac”, 
metaforizând cosmosul întreg care nunteşte venirea 
Mirelui şi-apoi termină imnul cu metafora „lumină lină, 
logos sfânt”. Urmărind figurile de sunet, aliteraţia şi 
asonanţa, putem ajunge la concluzia finală: Logosul 
este Lumina lină, conformă vorbelor evanghelice: „Eu 
sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla 
în întuneric, ci va avea lumina Vieţii.” (Ioan 8, 12) Cu 
siguranţă, se regăsesc în acest text rezonanţe imnice din 
Sfântul Efrem Sirul, din Imnele Naşterii scrise de către 
acesta. Redau doar două exemple: „Ziua Celui ce 
luminează toate e veselă prin Naşterea Sa. E un stâlp 
strălucitor care alungă cu razele sale lucrurile 
întunericului, asemenea zilei în care a fost făcută lumina 
şi a sfâşiat întunericul întins peste frumuseţea făpturilor. 
Strălucirea Naşterii Mântuitorului nostru a pătruns şi ea 
în întunericul ce sălăşluia peste inimă şi l-a sfâşiat.”(26, 
3) sau „Întâia zi [a creaţiei], obârşia şi începutul, se 
aseamănă unei rădăcini din care ţâşnesc toate. Mult mai 
slăvită decât ea e ziua Mântuitorului nostru sădită ca un 
pom în pământ: căci moartea Sa e ca o rădăcină în 
pământ şi Învierea Lui e asemenea unui pisc care atinge 
cerul. În toate zările se întind cuvintele Lui ca nişte 
ramuri, şi pentru cei care-L mănâncă, trupul Său e 
asemenea rodului acestuia.”(26, 4)167 
                                                 
167 Sfântul Efrem Sirul, Imnele Naşterii şi Arătării, Editura Deisis, 
Sibiu, 2000, p. 121-122 
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 O preocupare constantă a poeticii alexandrine 
este aceea de a defini Iubirea, atât cât poate mintea 
omenească s-o cuprindă. Calitate esenţială a firii 
omului, iubirea este definită, în imnul „Început de 
Iubire”, prin raportarea ei la Înviere, pentru că definirea 
urmăreşte să transmită mesajul mântuirii: „Iubirea nu-i 
decât a şti/ Că trebuie să ieşi în întâmpinare/ Când 
clopotele cad pe cer/ Şi-ţi cer luminile fiinţii.” Ieşind 
întru întâmpinarea celuilalt înţelegi că numai astfel poţi 
să-L întâlneşti pe Cel ce este Iubire, pentru că numai 
atunci „mirele va trece negreşit/ Să-ţi ia icoana stinsă 
de pe faţă”. Întâlnirea cu Iubirea înseamnă izbăvire, 
salvare, mântuire. 
 Într-un alt imn, intitulat chiar Iubire, poetul 
aduce noi conotaţii lirice, asociind Iubirea supremă atât 
cu sfârşitul morţii, iubirea fiind începutul eternizării firii 
umane, cât şi cu înveşnicirea omului prin biruinţa vieţii 
asupra morţii, deoarece: 

„Nu eu, ci moartea va dispare 
Încă puţin şi ea nu va mai fi 
Ea lucrează-ntru împuţinare 
Eu iubesc şi-ncep a-nveşnici 
Moartea piere, se împuţinează  
Şi cu cât m-apropii de mormânt 
Golul lui în mine jubilează 
Şi nu-i ce-l mai umple pe pământ.” 

 Tot Iubire este titlul unui alt imn alexandrin în 
care definirea tinde către esenţializare. Creatoare fiind, 
iubirea are sensul unei eterne reîntoarceri, a unei 
recuperări a „rănilor rămase fără lut”, care îşi are 
izvorul în „ulciorul plăsmuit divin”. Imaginea poetică, 
ex abrupto, este concentrată şi integratoare: 
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„Iubirea este creatoare 
Ea-ntruchipează totul din puţin 
Din restul lepădat fără suflare 
De la ulciorul plăsmuit divin 
 
Ea e sortită-ntru recuperare 
De unde vieţuire-a dispărut 
Îşi pun amprentele izbăvitoare 
Rănile rămase fără lut” 

 Imnul Fiul meu este un testament al iubirii 
părintelui care îşi creşte pruncii învăţându-i iubirea 
treimică, divină: „numai iubirea dintre părinte şi fiu 
biruie Erosul. Între tată şi fiu, prin această 
transparenţă care este maica, se statorniceşte cea 
mai curată şi durabilă iubire de pe pământ. Această 
iubire se cheamă Patrie şi este prototipul celei mai 
durabile comunităţi. Este dialogul în triadă. Sunt trei, 
părintele, maica şi fiul şi totuşi fiecare singur în dialog 
veşnic unul cu altul în dialog continuu şi totuşi fiecare 
suveran, libertate absolută şi dependenţă absolută 
concomitent. Acestea sunt posibile numai prin această 
iubire curată şi tainică şi această iubire care a biruit 
erosul se numeşte patrie.”168 Într-o astfel de iubire se 
găseşte părintele care-şi învaţă fiul să iubească pentru că 
numai aşa poate să se bucure de Înviere, poate să 
mărturisească Învierea, pentru că Iisus Hristos a spus: 
„Eu sunt Învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi, şi tot cel ce trăieşte şi crede întru 
Mine, în veac nu va muri”(Ioan 11, 25): 

„Atâta doar în stare de jertfire 
Să ştii cât mai degrabă-ajuns 

                                                 
168 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol I, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1978, 9.10 
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Pe altarul milei din iubire 
De-nviere cosmos-i pătruns.” 

 Tot fiului i se adresează părintele, într-un imn cu 
acelaşi titlu, sfătuindu-l să preţuiască iubirea care, mai 
ales atunci când aduce suferinţă, îi răspunde morţii cu 
Înviere. De aceea, părintele îi doreşte fiului ca sfârşitul 
să-l găsească în iubirea cea mântuitoare: 

„Pleci şi tu pleca-vei într-o zi 
Să te mistui 
Iubind să te găsească sfârşitul 
Din rănile Mielului cosmosul 
Nu-ţi poate opri răsăritul”. 

 Un alt imn, scris aceluiaşi fiu, conţine câteva 
idei de-o profunzime creştină extraordinară. Dacă 
scopul vieţii omului este îndumnezeirea şi asemănarea, 
atunci, în mod sigur: „Singura tristeţe-ngăduită  

Omului pe pământ 
Din care moartea-i izgonită 
E că nu-i sfânt” 

 Sfinţenia la care suntem chemaţi, ca 
răscumpărare din moartea păcatului, ca dar ce oricând 
poate fi revendicat, este condiţia unei vieţuiri creştine în 
iubirea cea mântuitoare, mai ales pentru că trebuie 
„sfinţeniei să te supui/ Pe stingerea de sine din iubire”. 
Sfinţenia este calitatea fiinţei care poate determina pe 
om să ierte şi să uite răul pricinuit de ceilalţi, să se 
smerească şi să înţeleagă sensul jertfei euharistice: 

„Geniu poţi fi, stăpân peste popoare 
Omenirii binefăcător 
Dar să trăieşti ca frunza-n tremurare 
Din iubire slugă tuturor 
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Răul să-l uiţi oricât ţi se va face 
Să te-nduri de cel ce te-a lovit 
Cum vinul în iertare se preface 
În sanctuarul graiului jertfit.” 

 Iubirea este esenţa vieţii. Poetul nu poate accepta 
vieţuirea înafara ei, deoarece „fără iubire cosmosul îşi 
pierde tot rostul” (Psalm), motiv pentru care dorinţa 
mărturisită a lui este „să ţin de Împărăţie/ Umbră de 
neprihănire/ A stingerii de sine/ Din iubire”(Mana). 
Într-o Ars Poetica, Ioan Alexandru îşi fixează 
coordonatele unui program poetic coerent, ce nu se 
abate de la convingerea fermă că poetul trebuie să fie un 
mărturisitor al Învierii lui Hristos, un mărturisitor în 
carne şi oase. Iar poezia lui trebuie să exprime bucuria 
şi minunea Învierii de care nu se poate despărţi creştinul 
adevărat:  

„Vei călca peste scorpii şi peste mormânt 
Peste vipere vei păşi peste moarte 
De iubirea Logosului sfânt 
Nu ne poate nimenea desparte”.  

 Un alt imn intitulat Iubire dă expresie poetică 
poruncii Mântuitorului de a iubi pe vrăjmaşi şi pe toţi 
oamenii, aşa cum şi El ne-a iubit pe toţi dintru început şi 
ne va iubi până-ntru sfârşit. Iubindu-l pe cel vrăjmaş sau 
pe cel neajutorat îi dai şansa de-a iubi, de a-l întâlni în 
lumina Logosului sfânt, iar aceasta este iubire 
jertfitoare, euharistică, conform poruncii iubirii: 
„Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unii pe alţii! 
Aşa cum v-am iubit Eu pe voi, aşa să vă iubiţi unii pe 
alţii. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, de veţi avea iubire unii pentru alţii.”(Ioan 13,35-
35). Deci, nu putem iubi oricum, ci doar aşa cum ne-a 
iubit El pe noi, până la jertfă şi iubire a tuturor: 
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„Să-l iubeşti şi pe vrăjmaş înseamnă 
A-i da lui însuşi şansa de-a iubi 
Să nu-l treci cu vederea pe cerşetor înseamnă 
Să se deprindă însuşi a jertfi (...) 
 
În lacrimi mai ales comoară 
În stingerea de sine în frământ 
Prin pâinea-mpărtăşită-n fapt de seară 
Prisoseşte hrana din cuvânt.” 

 Destinul poetului şi misiunea lui de creştin – 
mărturisitor al Iubirii divine se regăseşte într-un text 
numit Imn. Poetul se identifică cu destinul Patriei sale 
care, metaforic vorbind, este însăşi Patria cerească. Iar 
poetul nu este altcineva decât cel prin care glăsuieşte 
Dumnezeu. Finalul poeziei este dovada înţelegerii 
profunde a actului creştin al Învierii, conform spuselor 
evanghelice „mai mare iubire decât aceasta nimeni nu 
are: să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”(Ioan 
15,13) : 

„Lupta cea grea de două mii de ani 
Nu eu o port ci Logosul o duce 
De-aceea-mi este locu-ntre sărmani 
Şi mă simt în Patrie pe cruce 
 
Suferinţele unde-s în toi 
Între cei mai fără de putere 
Pe cât suntem de străini şi goi 
N-avem timp decât pentru-nviere” 

 Folosind permanent trei leitmotive, specifice 
poeticii alexandrine, Lumina, Învierea şi Iubirea, poetul 
conturează un univers lirico-divin comparabil doar cu 
Imnele lui Simeon Noul Teolog. Dacă urmărim cu 
atenţie sintaxa frazei poetice identificăm cu uşurinţă 
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câteva sintagme care, folosite ca motive ocurente, 
sintetizează întreaga viziune poetică, absolut originală 
în poezia românească: „Fără jertfă nu este înviere”, 
„Fără înviere nu poate fi nici moarte”, „Unde nu-i milă 
nu e nici iubire”, „Nu mai e moarte unde e iubire”, 
„Unde-i lege nu e libertate”, „Este nevoie-n cer de 
înviere”, „De înviere cosmosu-i pătruns” (am luat 
exemple doar din volumul Imnele iubirii). Insistând 
asupra semnificaţiilor semantice ale acestor leitmotive, 
poetul impune voit imnelor sale un nivel al metasemelor 
(figuri care înlocuiesc un termen prin altul) sau un nivel 
al metalogismelor (figuri care modifică valoarea logică 
a frazei). Astfel, poetul ajunge să construiască figuri de 
gândire sau simboluri poetico-religioase de mare forţă 
artistică, poate unice în literatura noastră. De aceea, pe 
lângă metafore sau recurenţe, întâlnim frecvent 
metonimia şi sinecdoca, procedee stilistice de efect: 
Învierea lui Hristos este şansa Învierii tuturor, Iubirea 
Lui este condiţia mântuirii întregii omeniri iar moartea 
nu mai are ultimul cuvânt de spus în lume, pentru că ea 
a fost biruită de viaţă etc. De asemenea, Ioan Alexandru 
foloseşte alegoria, simbolul şi epifonemul (adaos care 
încheie o judecată de valoare sau o reflecţie, o concluzie 
în finalul unei unităţi compoziţionale). 
 La Ioan Alexandru, precum la Sfântul Simeon 
Noul Teolog, Iubirea este întru totul lucrătoare şi 
substituită Luminii, deoarece „Duh dumnezeiesc e 
iubirea, lumină atoatelucrătoare şi luminătoare, dar ea 
nu este din lume, nici ceva din lume, nici o creatură, 
căci e necreată, şi în afară de toate creaturile, necreată în 
mijlocul celor create.”169 Despre această iubire, care se 

                                                 
169 Simeon Noul Teolog, op.cit., p. 103 
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identifică lui Dumnezeu, fiind lucrătoare în Lumină, 
Ioan Alexandru scrie, în imnul Lucrarea dragostei – un 
elogiu adus Iubirii, pentru că „de veţi păzi poruncile 
Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, aşa cum Eu am 
păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. 
V-am spus acestea, pentru ca bucuria Mea să fie întru 
voi şi bucuria voastră să fie deplină”(Ioan 14, 10-11) : 

„Că din iubire lumea e creată 
Se vede după frumuseţea ei 
Că dragostea e implicată 
În tot ce făptuim mai cu temei” 

 Mai mult de-atât, relaţionând Iubirea cu Învierea 
ca biruinţă asupra morţii, Ioan Alexandru trăieşte 
convingerea că iubirea învinge moartea: „nu mă mai 
tem de moarte, căci am trecut pe lângă ea. (...) împreună 
cu ea [iubirea] mă desfăt de bucuria cea negrăită şi 
dumnezeiască, mă încânt de frumuseţea ei, o îmbrăţişez 
adeseori, o sărut şi mă închin ei, am mare recunoştinţă 
pentru cei ce mi-au dat să o văd pe ea, pe care o doream, 
să mă împărtăşesc de lumina ei negrăită şi să devin 
lumină”170. Şi la Ioan Alexandru, Iubirea devine Lumină 
şi se aşează în paradisul creat din curăţia minţii şi a 
sufletului: 

„Nu e moarte unde e iubire 
Vremuie iubirea şi napoi 
Când se-aprinde din neprihănire 
Aşază paradisul între noi  (...) 
 
Se sting timpuri în iubire 
Pătimiri şi patimi au trecut 
 

                                                 
170 Idem, p.114 
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Şi rămâne totul izbăvire 
Mormântu-i gol oricât de zăvorât” 

 Învierea este leitmotivul central al Imnelor 
alexandrine. Ţintind mereu să fie mărturisitorul Învierii 
lui Hristos şi al Iubirii divine, poetul recurge la 
numeroase alegorii şi epifoneme. Pentru Ioan 
Alexandru, „pulberea mormântului atinsă/ De văpaia 
rugului încins/ La lumina candelei aprinsă/ De-nviere 
cosmosul e-nvins”, pe când „Şi moartea ţine de 
eternitate/ prin învierea ce s-a săvârşit” în timp ce 
„Doar iubirea nu va conteni/ Lumina ei născută în 
durere/ Pământ şi ceruri n-o pot istovi/ Lacrima de 
Înviere”.  
 Un imn intitulat chiar Înviere glorifică marea 
sărbătoare creştină, când întreg pământul este 
transigurat de Învierea Mântuitorului iar firii umane îi 
este redat adevărul, care ne face pe toţi liberi: 

„Nu mai este moartea la putere 
Giulgiuri rămase goale în mormânt 
Pământul sfâşiat de înviere 
E vindecat de celălalt pământ 
 
De-acuma vieţuirea-i libertate 
Frica de moarte-a dispărut 
Străvezi umilă vietate 
Paradisul care te-a-ncăput 
 
E-atât de sigur că nu mai este moarte 
Că voi pleca de-aici fără să mor 
Mă-ntorc la tine mamă de departe 
Cu fiul tău la chip nemuritor” 

 Întâlnirea cu Dumnezeu este o certitudine iar 
aceasta îi dă poetului nădejdea că moartea nu este deloc 
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sfârşitul omului, ci o ...eternă reîntoarcere în paradisul 
originar, care oferea dreptul la nemurire. Întru această 
nemurire, poetul găseşte libertatea şi adevărul vieţii care 
e Învierea, darul suprem al Întrupării şi Jertfei Fiului lui 
Dumnezeu, un dar care se dăruieşte, la rându-i, tuturor 
prin Înviere. Întâlnirea cu Dumnezeu este Iubire iar 
această Iubire este străbătută de Lumină într-o nesfârşită 
rugăciune, pentru că „Tu Singur eşti Dumnezeu Iubitor 
de oameni, necreat, nesfârşit, atotputernic cu adevărat, 
Viaţa tuturor şi Lumina tuturor celor ce Te iubesc pe 
Tine şi sunt atât de iubiţi de Tine, Iubitorule de oameni! 
Acestora alătură-mă, Stăpâne, şi fă-mă părtaş şi 
comoştenitor al Slavei Tale dumnezeieşti”.171 
 Un alt Imn elogiază iar şi iar suprema Înviere 
prin care omul este izbăvit şi poate să spere la primirea 
în Slava cea dumnezeiască. Viaţa aceasta vremelnică, 
trecătoare, este o pregătire lentă pentru Înviere, aşa 
înţelege poetul rostul omului dăruit să cunoască durerea 
şi jertfa supreme asupra cărora coboară binecuvântarea 
Duhului Sfânt şi lacrima care-l leagă de „celălalt 
pământ”, toate fiind scrise „pentru ca voi să credeţi că 
Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând viaţă 
să aveţi întru numele Lui” (Ioan 20,30): 

„Ne pregătim încet de înviere 
Acesta este rostul tuturor 
Mai ales prin jertfă şi durere 
Înaintezi ca fulgul de uşor 
 
Harul numai să-l păstrezi aproape 
Se dăruie pe cât este primit 
 

                                                 
171 Idem, p. 251 
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Tremură columba peste ape 
Cât ai fi izvor de tăinuit 
 
Ne depărtăm din ce în ce de moarte 
Pe cât cunoşti c-aproape te-a înfrânt 
Când o lacrimă ne mai desparte 
Se străvede celălalt pământ” 

 Merită câteva comentarii pertinente şi imnele în 
care Ioan Alexandru asociază Iubirii Sfânta Taină a 
Euharistiei. Profund teolog, prin vocaţie şi prin scriitură, 
poetul celebrează Taina cea mare a creştinătăţii în 
stihuri arzând de dorul Împărtăşirii cu Iubirea, care 
culminează în eternitate: 

„Ce suntem când ne ştim iubiţi aceea vom rămâne 
În veci de veci de la iubire-n sus 
Mireasma vinului se-mprăştie în pâine 
Unde-o jertfă-n taină s-a depus”. 

 Taina iubirii devine taină a împărtăşirii, fiindcă 
„Eu întru ei şi Tu întru Mine, pentru ca ei să fie 
desăvârşiţi întru una, şi să cunoască lumea că Tu M-ai 
trimis şi că i-ai iubit pe ei aşa cum M-ai iubit pe Mine” 
(Ioan 17,23). Sau altfel spus, „El însuşi Se găseşte întru 
mine, fulgerând înăuntrul inimii mele ticăloase, 
învăluindu-mă de jur împrejur cu strălucirea Lui 
nemuritoare, făcând să scânteieze toate mădularele mele 
cu razele Sale. Împletindu-Se întreg cu mine, mă sărută 
întreg, Se dă întreg mie, nevrednicului, şi mă satur de 
iubirea şi frumuseţea Lui, mă umplu de plăcerea şi 
îndulcirea dumnezeiască că mă împărtăşesc de lumină, 
mă împărtăşesc şi de slavă, iar faţa mea străluceşte ca şi 
a Celui dorit de mine şi toate mădularele mele devin 
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purtătoare de lumină.”172 De ce? Pentru că Darul cel mai 
preţuit al creştinului este aflarea acelui „foc mistuitor” 
primit atâta vreme cât „este-n lume suferinţă”. Întâlnirea 
cu Dumnezeu prin Taina Euharistiei este suprema 
„dragoste dezlănţuită” căreia fiinţa umană îi devine 
potir: 

„Duhul nu-şi află liniştire 
Cu aerul deodată dacă nu inspir 
Mireasma paradisului în unduire 
Pe cât iubirii-am devenit potir” 

 O altă temă centrală, asociată Iubirii, este nunta. 
În viziunea lui Ioan Alexandru, nunta este o Taină mare, 
care nu poate să-şi găsească explicaţia ontologică decât 
„în Hristos şi în Biserică.” Nunta primeşte conotaţii 
adânci. Ea are dimensiuni cosmice, implicând întreaga 
umanitate. Nunta înseamnă bucurie fără margini, pentru 
că prin Taina Nunţii aflăm „că nu murim nicicând”, că 
„la nuntă paradisul e-n putere”, iar: 

„Rumoarea raiului răsună 
La nunta care-a început 
Până ce Mirele o să spună 
Cum apele în vin s-au prefăcut” 

 Fără îndoială, venirea în lume a Mirelui Hristos, 
care şi-a ales Biserica pentru a-i fi Mireasă, este 
începutul celei mai tulburătoare Nuntiri în care 
prefacerea apelor în vin nu poate fi altceva decât un 
simbol al marii Euharistii, o  Bucurie nespusă a celor 
care vieţuiesc în Biserica lui Hristos, care-L însoţesc în 
lunga cale a nuntirii veşnice.  

                                                 
172 Idem, p. 98-99 
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 Fiecare nuntă are conotaţiile unei Răstigniri şi 
ale unei Învieri prin Iubire. Cel puţin aşa spune unul 
dintre imnele intitulate Nunta: 

„În rana mâinilor în coasta lui 
În pulberea picioarelor străpunse 
În cel mai sterp pământ al nimănui 
Ne-au fost de nuntă creştetele unse” 

 Nunta este, la Ioan Alexandru, o şansă de 
mântuire pentru doi oameni care se iubesc. Ei trec, în 
nuntire, prin moarte, şi-apoi ajung în paradisul sfântului 
legământ. Nunta este „o imagine a comuniunii dintre 
Hristos şi Biserică. Înserată în relaţia intimă a 
Mântuitorului cu Ecclesia, căsătoria apare ca o 
ramificaţie a acestei uniri. Alianţa dintre soţi este,           
într-adevăr, o prelungire a comuniunii dintre Hristos şi 
Biserică (...) Nunta ţine de o realitate spirituală 
nevăzută, care se împărtăşeşte celor doi miri într-un 
aşezământ văzut, conferindu-le puterea de a deveni 
asemănători unui model sublim, acela al unirii 
Mântuitorului cu Biserica.”173 Iar aşa cum Biserica-
Mireasă călătoreşte pe valurile acestei vieţi cu Hristos-
Mirele, tot aşa, la Ioan Alexandru, nunta este o mare 
călătorie, prin care „se intră în cosmosul real spiritual, 
se iese din cosmosul sensibil, se iese din lume. Intrarea 
în cosmosul spiritual, întoarcerea acasă, descoperirea 
casei, acasă la, pur şi simplu este găsită o dată cu nunta. 
Intrarea în casă, intrarea în cosmos se face prin poartă, 
această poartă magnifică de stejar, o capodoperă a artei 
lumii prin exemplarele ei desăvârşite. Deschiderea porţii 
nu-i spre lume, ci spre casă. Faţa porţii este precuvânt, 
este pronaos, este degustare din cele ce urmează, iar 
                                                 
173 Părintele Profesor Ilie Moldovan, Iubirea – Taina Căsătoriei. 
Teologia iubirii. În Hristos şi în Biserică, vol I, Alba Iulia, 1996, p. 14 
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ceea ce urmează este viaţa de după nuntă, începutul 
vieţii eterne.”174. Taina nunţii este lumină mântuitoare, 
foc mistuitor: 

„Nunta e taină de aceea nu se poate 
Să ieşi din ea fără să mori 
Suntem uniţi pentru eternitate 
Oricât am fi în strai de muritori 
 
Orice taină e-nfricoşătoare 
Dar a nunţii e-n puterea lor  
Cununile de flăcări fiecare 
Împreună-s foc mistuitor 
 
Inelul de pe deget nu-i podoabă 
Ci cheia paradisului curând 
Pot stele să se stingă mai degrabă 
Decât să lunece din legământ” 

 Multe conotaţii au imnele iubirii alexandrine. Nu 
poţi să le atingi desăvârşirea zăbovind asupra lor doar 
cu câteva meditaţii. Şi totuşi mai merită adăudat celor 
zise faptul că, iubindu-şi Patria şi satul în care s-a 
născut, Ioan Alexandru a scris adevărate capodopere în 
care a îngemănat Iubirea cu Nunta şi Euharistia dar şi cu 
sfârşitul vieţii.  
 În Nunţile, poetul foloseşte o comparaţie 
dezvoltată ce relaţionează nunta cu moartea, amintind 
parcă de alegoria mioritică. La Alexandru „nunţile la 
noi în sat/ Sunt la fel ca o îngropăciune/ Acelaşi e 
colacul spânzurat/ Aceeaşi smirnă sângeră-n tăciune” 
iar când „Părinţi şi fraţi şi neamuri în pridvor/ 
Descoperiţi lacrimii făclie”, atunci „Şi steagul nunţii 
                                                 
174 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol.I, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1978, p. 94 
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intră-n agonie”. Plecarea din casa părintească 
simbolizează o plecare „din leagănul în care te-a 
născut/ Într-o covată să te frămânţi a pâine/ În 
prohodul care-a început/ te-or duce pruncii-n ţintirime 
mâine”.  
 Iubirea îl află pe creatorul de taine poetice în 
Ţinut românesc. Îmbisericirea satului românesc are 
semnificaţia unui ţinut rodnic care se înveşmântează cu 
iubire şi, primind Taina Euharistiei, ajunge să cunoască 
frumuseţea paradisiacă a celuilalt pământ: 

„Că sunt iubit e marea fericire 
Nainte de-a fi vrednic să iubesc 
Că strigăt din pulbere de mire 
De mii de ani de nuntă mă gătesc 
 
Împodobit-am lumea cu-aşteptare 
Oriunde o clipă capul mi-l înclin 
Rodnicia trece-n sanctuare 
Până apa se preface-n vin 
 
Casele în alb sunt văruite 
Zi şi noapte-ntruna înveşmânt 
Prunci şi stele ţară şi ursite 
Cu frumuseţea celuilalt pământ” 

 Tot satul transilvan, liturghisier şi adevărat 
teofor, este simbolul unei taine a firii, a morţii învinse 
de Înviere, în imnul intitulat Cimitirul. Preferând 
exprimarea diminutivală, poetul revede, construit în 
jurul „bisericuţei de lemn cu pridvor”, un „sătuc pe 
vale”, care dovedeşte veşnicia neamului său de ţărani, în 
care Sfânta Liturghie este săvârşită de un sobor de 
îngeri. Satul are imaginea unei imense biserici, al cărei 
altar îl împrejmuieşte: 
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„Cimitirele la noi mai ales 
Pe dealuri sunt aşezate 
În jurul bisericuţei de lemn 
Cu pridvor 
Dintr-un sătuc pe vale 
S-aici mai multe sate 
Ca stelele în albăstrimea lor 
Pe limba clopotului pe-nserate 
Ne ştim şi noi în cosmos 
Un popor 
Oricât sunt crucile împrăştiate 
Şi iarba se îndeasă de cu spor 
În altar ca în eternitate 
Ţin liturghie îngerii sobor”. 

 Marea familie alexandrină este simbolul unui 
popas în Paradis, deoarece adevărata valoare a familiei 
este dragostea faţă de prunci, dragostea celor simpli şi 
înduhovniciţi, care-şi preţuiesc copiii, iar prin copii 
dovedesc că îşi iubesc satul, neamul, îl iubesc pe 
Dumnezeu. Dacă cei bogaţi refuză venirea la lumina 
acestei vieţi a pruncilor, devenind robi ai plăcerilor şi 
avortoni, cei săraci îşi cresc copiii după datina străbună. 
Strânsă în jurul mesei, familia vieţuieşte după ritmul 
liturgic al satului, prin extensie al Ardealului, iar tatăl 
rosteşte rugăciunea care înveşniceşte şi sfinţeşte familia-i: 

„Cei ce ne creştem unii pe alţii 
În aceeaşi hăinuţă astăzi şi ieri 
Ce ştiu de asta pe lume bogaţii 
Cei ce-şi omoară vlăstarii-n plăceri 
 
Seara la cină cu toţii strânşi roată 
Domnul hrăneşte flămândele guri 
Ardealul nu va pieri niciodată 
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Tata rosteşte cuvânt din scripturi” 
 Tot atât de adevărat este însă faptul că valoarea 
familiei este dată de dragostea dintre soţi, de felul cum 
soţii se bucură de iubirea conjugală, condiţie sine qua 
non de pace şi linişte a familiei, adevărată „biserică de 
acasă” sau ecclesia domestica, cum spunea Sfântul Ioan 
Gură de Aur. Iubirea părinţilor se va răsfrânge întreagă 
asupra pruncilor şi va dăinui până-ntru sfârşit: 

„Soţia mea iubita mea iubită 
Din Paradis mi-eşti dăruită 
Iubirea noastră-n rai întemeiată 
N-o poate stinge nimeni niciodată 
Cum se lipeşte de oceane luna 
Eram uniţi în rai pe totdeauna 
Nu m-am aprins de tine prin cădere 
Să nu te stingi în urmă de durere 
Câte nevoi ne-au însoţit pe cale 
Nu m-au pierdut din zâmbetele tale 
Oricâtă îndura-vom suferinţă 
Suntem în doi o singură fiinţă 
Până vom trece dincolo cu bine 
Pe lacrimile stingerii de sine” 

 Capodoperă a liricii alexandrine este şi poemul 
intitulat Casa părintească, expresia poetică deplină a 
spiritualităţii creştine a satului ardelean. Casa din lemn 
şi de pământ este locul de intrare în lume a poetului dar 
şi locul îmbisericit, în care „mama de-acum bătrână” şi 
„tata alb de tot” dospesc pâinea vieţii, „o parte pentru 
prunci şi alta la altar”, iar duminica măicuţa „în 
veşmânt cernit cu busuioc în mână” duce jertfa căsuţei 
sfinte a familiei ei, „o prescură de jertfă la icoană”. 
Casa părintească este simbolul graiului de clopot 
transilvan, este Crucea Răstignitului Hristos căruia i se 
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închină, este salutul înveşnicit al ţăranilor (şi astăzi îl 
mai spunem în satele transilvane): „Doamne ajută şi 
ziua bună”, este sfânta cununie a tinerilor ţărani care-şi 
întemeiază căminul în marea familie a satului, este 
botezul pruncilor în biserica plină, este sărbătoarea 
creştină în toată semnificaţia şi bogăţia ei, este bucuria, 
Naşterea, Învierea, Maica Domnului: 

„Sat transilvan căsuţă de pământ 
Muşcate la fereastră busuioc la grindă 
Ştergar curat icoanei pe pereţi 
Ziua-nvierii şi noaptea de colindă. 
 
Rusalii, Bobotează, postul către Paşti 
Şi Maica Domnului în plină vară 
Holdele-s coapte, secerători puţini 
Viaţa noastră, ţară milenară.” 

  Satul este „cuibul ceresc” al iubirii şi omeniei, 
este mireasma Învierii şi a veşniciei. Aşa spune şi Ioan 
Alexandru în Imnul orfanului: 

 „Satul se coace-n cuibul lui ceresc 
Miroase-a smirnă şi a omenie 
Miroase-a-nviere şi-a curat 
Miroase-a om scăpat în veşnicie.” 

 Opera poetică a lui Ioan Alexandru, teologhisire 
a iubirii desăvârşite, imne, litanii, daruri, taine şi bucurie 
şi Înviere şi veşnicie, este sintetizată admirabil în textul 
intitulat Aş fi ţărână. Parafrazând câteva versete din 
Imnul iubirii din Epistola Întâi către Corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel, poetul exprimă bucuria 
nespusă de a fi mărturisitorul Mirelui ceresc, de a fi 
iubire din Iubirea Mirelui Hristos, de a se împărtăşi 
definitiv cu Iubirea Lui: 

„Şi de-aş avea şi darul vorbitor 
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Ca îngerii şi de-aş fi peste fire 
Curat în cuget şi la trup 
Aş fi ţărână fără mire (...) 
 
De-aş fi zdrobit pe lemn şi dus 
Pe-acelaşi deal spre pătimire 
De-aş fi eu însumi înviat 
Aş fi ţărână fără mire.” 

 Poet al bucuriei şi al luminii, Ioan Alexandru 
este poetul sufletului transilvan, al neamului şi al patriei, 
faţă de care mărturiseşte, prin opera-i înluminată, Iubire. 
El este poetul care mărturiseşte despre Lumină şi despre 
Cel ce este Iubire, comparabil din acest punct de vedere 
cu Înaintemergătorul Domnului, evocat de către Sfântul 
Evanghelist Ioan. Desigur, comparabil doar la nivelul 
poeticii religioase a textelor care mărturisesc despre 
Lumină, Înviere şi Iubire, pentru că, asemenea Sfântului 
Ioan Botezătorul, „acesta spre mărturie a venit, să 
mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă 
prin el” (Ioan 1,7). Harul poetic se revarsă preaplin în 
rânduri binecuvântate de bucuria neasemuită a Învierii 
şi se descoperă, cu fiecare lectură, celor care iubesc 
Lumina. Orice cuvânt al imnelor alexandrine îşi găseşte 
expresie poetică inspirată de Duh, deoarece: „Vântul 
suflă unde vrea şi tu îi auzi glasul, dar nu ştii de unde 
vine şi nici unde se duce. Aşa este cu tot cel ce e născut 
din Duhul” (Ioan 3, 8).  
 Poet deplin, liturghisitor al iubirii neamului său 
creştin, neam de ţărani, Ioan Alexandru a mărturisit că 
„m-am simţit cu toată fiinţa poet, indiferent ce am fost 
până acum ca fiu de ţărani transilvani ridicat la cuvânt. 
Marea problemă este în ce măsură poţi fi expresia 
sufletului poporului tău, în ce măsura patria pe care o 
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vieţuieşti ţi-a intrat la inimă, în ce măsură ctitorii 
acestui neam devin fraţii şi părinţii tăi şi ctitoriile lor 
locuri sfinte ale cugetului inimii tale...”175  
 Ioan Alexandru este un ecou din Iubirea 
crucificată a lui Hristos: „Unde nu-i lege nu e libertate 

 Nu tot ce este cade-se atins 
 Pe lemn întins afară din cetate 
 Logosul de dragoste-i învins.” 

 Poet al Logosului şi martor al Învierii Domnului 
Hristos, Ioan Alexandru nu ezita să declare, în 1993, 
cine este el şi ce trebuie să fie poetul creştin: „Care e 
mesajul meu? Sunt martorul învierii lui Isus Hristos. 
Martorul în sensul biblic; mărturisitor până la 
capacitatea ca dacă mi s-ar cere să renunţ la aşa 
ceva, ar însemna să renunţ la esenţa vieţii mele şi 
n-ar mai avea rost să trăiesc. 
 Sunt unul dintre martorii învierii lui Isus Hristos 
în carne şi oase. După ce a înviat Hristos, ucenicii s-au 
strâns în jurul lui, a venit Duhul Sfânt peste ei şi atunci 
a pronunţat Petru într-un imn protocreştin:„noi suntem 
martorii Învierii lui Isus Hristos”. Şi poetul este 
martorul acestei Învieri care e prilejul celei mai mari 
nădăjduiri, celei mai mari puteri şi celei mai mari 
bucurii. Aveţi în faţă un martor al Învierii lui Iisus 
Hristos. Asta după un sfert de veac de muncă cu 
studenţii, pe cuvânt, prin istorie şi pe Biblie. E o 
mărturie de un sfert de veac aşezată în viaţa mea. 
 Pot să vă spun că una din cărţile mele 
fundamentale se cheamă „Imnele bucuriei”, în care este 
celebrată, în primul rând, persoana lui Iisus Hristos care 
                                                 
175 Ion Buzaşi, Cu Ioan Alexandru despre şcoală şi despre 
Eminescu, în Eminescu – Studii şi articole, Editura Timpul, Reşiţa, 
1999, p. 77-78 



Poezia religioasă românească. Eseu monografic 

  - 255 - 

ne-a spus după înviere „Bucuraţi-vă”. Această bucurie 
ţine lumea de două mii de ani şi toate popoarele care au 
devenit urmaşi ai lui Iisus Hristos i-au devenit discipoli. 
 Hristos a mai zis un cuvânt care e prilejul puterii 
şi a bucuriei noastre: „Datu-ni-s-a toată puterea în ceruri 
şi pe pământ. Mergeţi şi faceţi discipoli toate seminţiile 
pământului”. Acestea-s cuvinte unice în istoria omenirii. 
Această bucurie a Învierii lui Iisus Hristos El a 
împărtăşit-o lumii, n-a păstrat-o pentru sine. Şi din 
această bucurie trăiesc popoarele până astăzi, în ciuda 
crucii, în ciuda suferinţelor. De ce? Pentru că moartea 
nu mai are ultimul cuvânt de spus în lume. El ne-a 
adus Învierea. A învins moartea… şi de aceea 
mergem cu El şi de aceea bucuria noastră nu ne-o 
poate lua nimeni, orice situaţie am trăi.176 
 

                                                 
176 Ioan Alexandru - dialog cu poetul Leo Butnaru, Chişinău, 1993, 
reprodus după revista “Astra blăjeană”, Anul VII, nr. 1 (22), martie 
2002 
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RREECCIITTIINNDD  PPSSAALLMMIIII  LLUUII  ŞŞTTEEFFAANN  AAUUGG..  DDOOIINNAAŞŞ    
 
 

 
tefan Augustin Doinaş este autorul unui ciclu 
de Psalmi, 100 la număr. Membru fondator al 
Cercului literar de la Sibiu, Ştefan Aug. 

Doinaş a publicat mai multe volume de poezie, critică 
literară sau eseuri, Psalmii fiind o încununare a creaţiei 
sale lirice şi o reîntâlnire, probabil definitivă, cu 
Dumnezeu. 
 Incipitul poemelor stă sub semnul interogaţiei 
retorice, pentru că poetul se află într-o febrilă căutare:  

„Cum să Te-ntâmpin, Doamne, - cu ce rugă? 
Ai fost copac, acum eşti buturugă. 
Vrei să mă scol eu însumi din genunchi 
să-Ţi fiu coroană verde, să-Ţi fiu trunchi? 
S-aşez cu vârful degetelor mele 
pe-aceleaşi bolţi de fum aceleaşi stele? 
Eu, cel bolnav de bine şi de rău,  
vrei să mă-nalţ aici în locul Tău.” 

(Psalmul I) 
 Aflat în postura unui psalmist modern, care se 
tânguie şi cere „noi lăstari” divinităţii, Doinaş pare a-şi 
revendica poetica Psalmilor din cea argheziană. Însă, 
spre deosebire de Arghezi, el nu cere semne şi minuni 
concrete, cere Iubire: 
  „Tu, nefiind nimic din toate câte 
  îmi dau târcoale, mândre sau urâte, - 
  ce fel de chip se cade să iubesc 
 spre-a Te iubi sub chipul Tău ceresc?” 

 (Psamul XXIII) 

Ş 
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 Într-un alt Psalm, XXXV, poetul se descoperă pe 
sine însuşi ca un călător spre divinitate, urcând pe 
Muntele Măslinilor, pentru a se convinge că Dumnezeu 
nu mai este, în prezent, acolo. Căutarea nu este însă 
zadarnică. Poetul îl află pe Cel Preabun în plânsul care 
inundă obrazul fiinţei: 

„Ce-mi mai rămâne, Doamne? 
   Doar să urc 
pe Muntele Măslinilor, ca Tine, 
să văd: mai eşti acolo? Poate plânsul 
care te-a-ncovoiat cu fruntea-n pulberi 
va curăţa obrazul meu de lacrimi.” 

 Comparându-se cu Sfântul Ioan al Crucii, care-a 
văzut „mireasa sufletului său/ cum se-ntâlnea cu 
gingaşul ei mire”, Doinaş se redescoperă pe sine în 
această întâlnire definitivă cu Poezia, care este Cuvântul 
sau Rana Domnului: 

„Tu, Doamne, care pe pământ eşti Verbul 
poţi să mă ierţi că n-am ştiut să tac? 
Rănit de dragoste, se-ndreaptă cerbul 
până pe malu-abrupt al unui lac: 
acolo apa, norii ce se plimbă 
şi vântul nalt sunt singura lui limbă.” 

(Psalmul XLVIII) 
 Ruga devine fierbinte şi tânguitoare pe măsură 
ce Psalmii sunt scrişi în febra credinţei celei 
mântuitoare. Poetul cere buna învăţătură din care el să 
înţeleagă divinitatea şi să-i simtă acut prezenţa: 

„Învaţă-mă să Te aleg 
din fiecare parte-ntreg! 
Prezenţa Ta să mă consume 
cu vâlvătaia unei sume 
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ce arde-n tije verticale 
multiplul unu-al firii Tale.” 

(Psalmul LVIII) 
 Experiind trăiri duhovniceşti alese dar mai ales 
cutremurându-se de micimea şi îngustimea fiinţei 
umane, poetul caută permanent o portiţă de ieşire din 
spaţiul lumii şi intrare în paradisul celest. Simţindu-L 
prea îndepărtat pe Dumnezeu, el nu renunţă la luptă şi la 
căutarea sensului divinităţii, pentru că nădejdea îi dă 
puterea să creadă în sfârşitul mîntuitor:  

„Doamne, apropie-Te! Flutură-mi zdreanţa 
 îndărădnică a luminii Tale, speranţa: 
 înaintea Ta, cu fruntea mirosind a pământ, 
 să mă târâie fără de milă Duhul cel sfânt.” 

 (Psalmul LXVIII) 
 Deşi uneori oscilant, poetul manifestă întreaga-i 
credinţă, mai ales spre finalul poemelor, sesizând cât de 
neascultător este omul care trebuie să asculte poruncile 
divine şi să le îndeplinească fără cârtire. Comparaţia cu 
biblicul Iona este astfel inevitabilă: 

„Dacă obiceiul Tău de-a tot ierta 
scoate de sub săbii crima. Milostive, 
scuipă-mă cu scârbă din fiinţa Ta 
să mă pot întoarce liber în Ninive.” 

(Psalmul LXXXXIX) 
 Ultimul Psalm este comparabil cu minunatele 
poeme ale lui David, prin care poetul aduce laudă Celui 
ce este Lumina, dovedind astfel că s-a întâlnit cu divinul 
în sufletul ce-şi dorise a se întoarce, liber, la adevărata 
Iubire şi credinţă:    
       „Lăudaţi pe Dumnezeu ca izvor de spaţii, 

ca vedere cumpănă de har, 
ce naşte-n suflet zări şi constelaţii! 
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Lăudaţi-L ca pe-un suflu trinitar 
al tuturor şi-al nimănuia, 
care respiră-n lumi fără hotar! 
 
Lăudaţi-L pe Domnul nostru! Aleluia!” 

(Psalmul C) 
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DDAANNIIEELL  TTUURRCCEEAA  
––    PPOOEETTUULL  EEPPIIFFAANNIIEEII  ––  

 
 
 

aniel Turcea este poetul Epifaniei în lirica 
românească. Poetica lui, definită ca 
esenţializare şi concentrare maximă, este o 

poetică a luminii şi a zborului către lumină. Puţin 
cunoscut dar foarte apreciat în rândul literaţilor pentru 
originalitatea poeziei sale, Daniel Turcea descoperea, 
încă de la început, „primordialitatea cuvântului („tot ce 
atingi e din cuvinte”) încercând să reconstituie treptele 
devenirii acestuia în lumea profană a fenomenelor şi a 
stărilor afective categoriale. Poemele din Epifania 
constituie o adevărată revelaţie mistică abordând o 
superbă şi oarecum neaşteptată alianţă de gândire 
paulină şi strategie platoniciană, al cărei înţeles ni-l 
relevă poeziile postume, un fel de corolar al experienţei 
mistice din antume, făcând din Cuvânt şi iubire un 
singur Tot.”177 Comparat uneori cu Ion Barbu, poetul 
Epifaniei nu are însă aceeaşi viziune ermetică 
barbiliană. Detaşat de lirica acestuia şi foarte original, 
Daniel Turcea impune o poetică creştină, un vizionarism 
creştin influenţat categoric de semnificaţiile alegorice 
ale Epifaniei. Trăirea în Hristos, ca dar al arătării 
Domnului şi al Botezului, se aseamănă oarecum cu 
experienţa mistică din Imnele Arătării Domnului ale 

                                                 
177 Vasile Remete, Destinul iluminat- Daniel Turcea,  în „Credinţa 
străbună”, Revistă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, 
Anul XII, Nr. 11 (200), noiembrie 2002, p. 8 
 

D 
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Sfântului Efrem Sirul. Fără a fi un imnograf dar vădit 
comparabil cu Ioan Alexandru (prin viziune poetică dar 
mai ales prin sintaxa afectivă şi eliptică), Daniel Turcea 
impune prin forţa exprimării o poetică a Duhului 
coborât Lumină şi Iubire în lume pentru mântuirea 
neamului omenesc: „Copii ai Botezului, copii fără pată, 
v-aţi îmbrăcat în foc şi în duh. Păstraţi haina pe care aţi 
îmbrăcat-o în apa Botezului (...) Cei chemaţi la ospăţul 
Său, faceţi-vă luminători care să strălucească în lumea 
întunecată de rău”178 (Imnul 4). Un „copil al 
Botezului”, care s-a făcut „luminător în lume” a fost şi 
rămâne Daniel Turcea, mai ales că, precum orbul din 
naştere vindecat de Hristos, „ochii săi s-au luminat în 
apă, dezbrăcând întunericul care era peste ei. Voi aţi 
dezbrăcat întunericul nevăzut, şi din apă aţi dobândit 
veşmânt de lumină”.179 (Imnul 7) 
 Lirica lui Daniel Turcea e scăldată în lumina 
purificatoare a Iubirii dezvăluite lumii la Botezul 
Domnului sau Epifania. „Cerul e o pasăre în 
Dumnezeu” – aceasta este definirea cea mai 
cuprinzătoare pe care mintea umană o poate face arătării 
divinităţii şi pe care Daniel Turcea o metaforizează prin 
poezia Zbor. Parafrazându-l pe Sfântul Evanghelist 
Ioan, Daniel Turcea mărturiseşte, la rându-i, vederea lui 
Dumnezeu: „Văzut-am Duhul ca pe un porumbel din cer 
pogorându-Se şi cum a rămas peste El” (Ioan 1,32). 
Astfel, poetul realizează că L-a aflat pe Dumnezeu, că a 
primit harul divin coborât tainic în Iubirea dintre 
Dumnezeu şi om. De aceea, „odată atinsă treapta 
purificării, în calea iubirii mistice nu mai există nici un 
obstacol. Voiculescu mărturisea că, pentru o astfel de 
                                                 
178 Sfântul Efrem Sirul, op.cit., p. 145 
179 Idem, p. 154 
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iubire, o viaţă e prea puţin, ceea ce înseamnă că ea 
trebuie consumată în eternitate. Pentru Turcea, viaţa nu 
e doar un cadru tempo-spaţial al iubirii, ci iubirea 
însăşi”180.   
 Daniel Turcea este autorul a două cărţi 
excepţionale, Entropia şi Epifania (sau O Cântare a 
treptelor), publicate în scurta-i viaţă creatoare (a murit 
la doar 34 de ani). Postum, i-au apărut mai multe poezii 
grupate generic sub titul Poeme de dragoste. Întreaga 
lui operă este o cântare a treptelor. Trecând prin 
experienţa ermetismului poetic şi abstract, în primul 
volum, ajungând mai apoi la înţelegerea deplină a 
contemplării divinităţii şi a marii întâlniri, Daniel 
Turcea atinge desăvârşirea pe care o asimilează întru 
totul Iubirii. Şi mai profund decât Magda Isanos (care a 
trăit o experinţă existenţială şi lirică asemănătoare), 
Daniel Turcea transmite lumii un mesaj înălţător, plin 
de nădejde: moartea e o trecere în eternitate prin 
Iubire. Rostirea poetică este plasată, de la început, sub 
semnul Iubirii pe care învăţăcelul din poemul Despre 
sublim o cere neîncetat având conştiinţa nevredniciei 
sale: 

„spune-mi 
am însetat 
şi n-am gustat, ca stânca 
se face carnea şi mereu mă rog 
ca numai dragoste să fiu, răspunde-mi 
cum să trăiesc, acum şi ce să fac? 
 puţinul 
ce îl aveam de săvârşit, nevrednic 
 

                                                 
180 Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi 
Clujului, art.cit., p. 29 
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l-am împlinit pe cât mi-era-n putinţă 
ce am a face” 

 Atingând treptele contemplării mistice, Turcea 
poate să mărturisească starea de Extaz care îi descoperă 
suferinţa supremă şi iertarea culminând în iubire: 
„povară/ îţi sunt/ lemn/ răstignit// îmi eşti cer/ mult 
iertând/ peste suflet/ iubire”. De aceea, poemul Aproape 
primeşte sens alegoric: taina primirii lui Hristos, pâine 
şi vin mântuitoare, îl apropie de Înviere şi mântuire, mai 
ales pentru că „vin/ bogat/ în taină/ rogu-te/ mi-l dai// 
prea bogat/ în taină// dragoste/ evlavie/ vasul/ înviai”. 
Aşa ajunge la Simplitate, ca stare firească a firii umane 
decăzute dar rugătoare prin nădejdea că va primi 
iertarea mântuitoare: „mult iubind/ îngenunchiai/ 
iertând moartea/ sub măslin// moartea mea/ iertându-
mi// mult iubind/ îngenunchiai”.  
 Iubire, împărăteasă este o cântare în opt trepte 
prin care Daniel Turcea mărturiseşte Logosul întrupat în 
Cuvânt şi Iubire. Numai Iubirea rămâne aproape când, 
în zorii sfârşitului, omul fi-va aflat nu de moarte, ci de 
Înviere. Poetul dovedeşte că şi el este un poet al 
Logosului, şi el fiind dintre „aceştia [care] au cunoscut 
că Tu M-ai trimis. Şi le-a făcut cunoscut numele Tău, şi 
cunoscut li-L voi face, pentru ca iubirea cu care Tu M-ai 
iubit să fie într-înşii şi Eu întru ei”(Ioan 17, 25-26) : 

„ne cucerim ţie, 
Iubire, Împărăteasă 
risipeşte gându-ntunecime 
roua Cuvântului ce-nvie dăruieşte 
 
Iubire, numai Tu, tămăduind, rămâi aproape 
e seară, înnopta-se-va curând 
mai sunt atâtea ziduri şi duhuri rele sunt 
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noian de ape şi ştii, până în zori 
cu Tine sunt, ca-n mine să nu mori” 

 Epifania este un poem în trei trepte, construit 
asemenea textelor biblice, cu o structură chiastică. 
Lumina coboară „mai mult/ decât viaţa// decât lumina/ 
Mângâietor// mai sus/ mai adânc/ mai aproape”. Cum 
coboară? Spune poetul: „apă/ şi duh// sânge/ şi apă// 
cuvânt/ şi viaţă// Cuvânt// văz-duh”. De ce coboară? 
Pentru ca „fie/ Iubirea/ în noi să înceapă/ sfânt, sfânt, 
sfânt.” 
 Balada nunţii este una dintre capodoperele lirice 
ale lui Daniel Turcea, pentru că Epifania este Cartea 
care „stă sub puterea tainei nunţii, este aici o presimţire 
de departe a bucuriei ceasului de nuntă, a întâlnirii 
mirelui cu mireasa. Dulcele corn din Balada nunţii 
picură aura melancoliei învinsă de pacea curândei 
întâlniri între cele două făpturi ce însufleţesc prin 
neprihănirea lor cămaşa de nuntă”181: „vin vestitori/ ce 
la răscruce/ sună din corn, dulce corn,/ toată suflarea/ 
Mirele cheamă/ lasă-i, mai lasă-i/ ca-n moarte dorm”. 
Finalul Baladei înveşmântează în sărutul lacrimei 
ţesutul curat al Mirelui: „numai în aur/ ţesut curat/ 
Mirele, Mirele/ ne-a-ntâmpinat/ pleoapele, lacrima/ ne-
a sărutat”. 
 Urcând apoi Pe munte, poetul are revelaţia 
Luminii ne-înserate despre care vorbeşte Sfântul 
Simeon Noul Teolog, Lumină care are semnificaţiile 
începutului Nuntirii cosmice ce desăvârşeşte lumea prin 
Înviere: 

„era sub cer dar nu era în lume 
mulţimi de zile şi uitând de sine 

                                                 
181 Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, vol. II, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1985, p. 270 
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trăită-n lumină şi era lumină 
aprinsă 
din lumina ne-înserată 
aşa va-ncepe taina Nunţii, Mire 
desăvârşirea ei înmiresmată 
 şi e un rug aprins şi-i adiere 
 şi moarte ce-i spre moarte şi-nviere” 

 Metafora luminii neînserate apare frecvent, 
precum în Imnele lui Simeon Noul Teolog. Logos, 
izvorul este un text poetic fundamental al liricii lui 
Daniel Turcea. Dacă Simeon întreba retoric: „Cum voi 
descrie, Stăpâne, vederea feţei Tale? Cum voi spune 
vederea cu neputinţă de exprimat a frumuseţii Tale? 
Cum pe Cel pe care lumea nu-L cuprinde, Îl va 
cuprinde grăirea limbii? Cum va putea exprima cineva 
iubirea Lui de oameni?”182, poetul român, atenuând 
retorismul şi renunţând la semnele de punctuaţie, va 
spune uimit:        „cu ce cuvinte vom privi minunea 

 şi ce e mai presus 
 când nu vorbim de moarte 
 când teamă nu ne spunem 
   din ce cuvinte raze şi tăcere 
înmiresmând ultimul val al lumii 
ce nu se mai întoarce în durere 
numim 
 lumină 
  odihnind lumină” 

 Adresarea directă face posibilă întâlnirea cu Cel 
pe care poetul îl numeşte „blândeţe”, „bunătate”, 
„iubire”, toate aceastea înlesnind reîntoarcerea la izvorul 
vieţii, la ziua izvorândă, „orbitoare”, la început când era 

                                                 
182 Simeon Noul Teolog, op.cit., p.160 
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Cuvântul şi S-a Întrupat, a murit şi a înviat. Venirea 
Cuvântului ca o lacrimă în Lumina noastră este dovada 
că rostul lui este acela de a mântui prin înviere, nu de a 
osândi:  

„o, blândeţe,  
 cum vii lin, ca o lacrimă, luminând 
  tu nu mai osândeşti, tu învii (...) 
iubire 
 şi care altul ar putea fi izvorul vieţii 
  pururi izvorând? 
o, ziua aceea, orbitoare!” 

 Această idee revine şi în alte poeme, ca de 
exemplu în Ziua orbitoare sau Pasăre, noaptea, 
versurile devenind leitmotive. Evocând suferinţa umană 
care „mai găsea încă putere să surâdă”, poetul se 
regăseşte în Lumina Lui, a Celui Care este Înviere: „şi 
eram întunericul ei/ eram/ aproapele/ Tu vii lin, ca o 
lacrimă, luminând/ Tu nu mai osândeşti, Tu învii”. Se 
poate observa cu uşurinţă preferinţa poetului pentru 
aliteraţie, mai ales pentru repetarea consoanei „l”, 
asemenea poetului Ioan Alexandru. Probabil pentru a 
evoca întru deplinătatea ei Lumina cea ne-înserată, 
plânsul luminii din lini lumini... 
 Cântarea nopţii este o definire a iubirii care se 
identifică cu Noaptea sfântă a Învierii când Mirele-
Hristos îşi aduce Biserica-Mireasă la condiţia ei 
ontologică de sfinţenie şi iubire desăvârşită, cuprinzând 
întreaga lume: 

 „Iubirea 
ca o noapte de Paşti, făclii aprinde 
şi tot atâtea stele îi urmează 
drumul 
înspre casă 
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e poate straiul de mireasă 
pe care dimineaţa l-ar cuprinde 
vezi, a venit 
şi nu eram 
acasă 
şi-acum ne caută tot cerul, dinainte 
şi stele vin spre noi 
o, prea frumoasă 
cântarea nopţii 
care ne cuprinde”.  

 Despre neînserata iubire este un text poetic de 
esenţă mistică. Preluând sintagma lui Simeon Noul 
Teolog de „lumină neînserată”, Daniel Turcea 
îndrăzneşte să dea o conotaţie mai presus decât aceasta 
şi, conform celor două afirmaţii evanghelice care spun 
că „Dumnezeu este Lumină” şi „Dumnezeu este Iubire” 
(deci Lumina este Iubire), el defineşte Persoana 
Mântuitorului ca fiind neînserata iubire. Poetica 
zborului, preferată de Turcea când defineşte divinitatea, 
se regăseşte în imaginea păsării prin care coboară Duhul 
Celui Înviat, precum la Botezul Domnului sau pe 
Muntele Taborului, când Duhul S-a coborât din cer în 
formă de porumbel:     

 „şi slava-i lumina faţa – şi nici un om 
nu-l putea privi – asemenea 
unui mort înviat – bucuria 
cu faţa descoperită 
nu cu aripi trupeşti, ca o pasăre 
ci ale Duhului, prea uşor 
răpindu-se” 

 Sub influenţa aceluiaşi Simeon Noul Teolog, 
Daniel Turcea scrie poemele Iubirea, răsărind începuse 
sau Iubire, înţelepciune fără sfârşit. Pentru poet, iubirea 
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este începutul şi sfârşitul în lumină, este apa vie care 
inundă răul, este bucuria: „iubirea, răsărind începuse/ s-
o vadă în inimă, stânca/ cea necuvântătoare, se sfarmă 
şi/ ca-n pustie odinioară apa a/ izbucnit, vie, inundând/ 
răul din mine/ bucură-te, va veni/ în sfârşit/ clipa, ca o 
uşă/ larg deschisă/ în lumină”. Sfântul Simoen, în Imnul 
38, se adresa umil şi smerit: „Cum mă voi apropia de 
Viaţă, eu care sunt în moarte? Cum voi veni la Cel 
Nemuritor, eu cel mort? Eu, care sunt tot iarbă, cum voi 
îndrăzni să mă ating de foc?”183 La Daniel Turcea, 
poetica apropierii de focul cel ceresc devine rugăciune 
angelică: „cine se poate apropia/ de tine, cel/ cu 
adevărat/ înger/ ajută-mi/ să te văd”.  
 Aceeaşi iubire neînserată apare în poemul 
dialogat Nunta, simbol al perechii mântuitoare: Hristos-
Mire, Biserică-Mireasă. Uimită de „miros adânc de 
crini”, Mireasa îşi întreabă Stăpânul ce este „această 
adiere, fără nume/ ce arde, ce arde/ ca de o sete, ca de 
o blândeţe/ încât, stăpâne,/ s-a stins în mine oricare 
dorinţă/ şi trupul mi-e străin.”  
 Răspunsul Mirelui este unul dintre cele mai 
frumoase din câte s-au scris în poezia noastră despre 
semnificaţia iubirii care mântuieşte şi ne duce în lumină: 

„Aleasă, Doamna mea, tu nu ai teamă 
E dragostea venind neînserată 
rămâi fecioară, soră fii-mi, mireasă 
dragostea nu va trece, nici din inimi 
pacea nu se va spulbera, rămâi aleasă 
fii crin curat şi fi-va pururi viaţă 
căci moartea te va duce în lumina 
de care nu putem acum grăi, 

                                                 
183 Idem, p. 213 
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te răstigneşte sora mea oricărei patimi 
ca numa-n Dragoste înveşmântaţi să fim” 

 Concentrându-şi arta poetică în două versuri din 
Arhé, prin care spune despre sine: „nu sunt poet/ mi-e 
sete de lumină”, Daniel Turcea dezvăluie propria-i 
concepţie despre ce trebuie să fie poetul, ca principiu 
ontologic prim. Acesta este, obligatoriu, un însetat de 
lumină, pentru a putea să vorbească despre lumină şi 
celorlalţi. Epifania lui Turcea este scăldată în Lumina 
Logosului Sfânt, este „rouă/  înconjurată de flăcări, 
strigare/ de biruinţă”. 
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LLIIDDIIAA  SSTTĂĂNNIILLOOAAEE  
––  ÎÎNNTTÂÂLLNNIIRREE  CCUU  DDUUMMNNEEZZEEUU  ––    

 
 

 
oezia religioasă a ultimelor decenii freamătă 
de fiorul căutării lui Dumnezeu. Fiecare poet 
vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu iar 

aceasta, ştie oricine, nu se poate realiza decât prin 
rugăciune. De aceea, poezia religioasă este o rugăciune 
literară a celor care vor să-L întâlnească. Într-o formă 
sau alta, poeţi de o rafinată expresie şi sensibilitate 
poetică L-au cunoscut prin poezia lor: Ion Gheorghe, 
Cezar Baltag, Ileana Mălăncioiu, Vasile Speranţia, Ana 
Blandiana, Adrian Popescu, Dan Verona, Lidia 
Stăniloae iar mai recent Dumitru Ţabra, Iosif Zoica, 
Florin Moldovan, Maria Cunţan, Nicolae Băciuţ, 
Daniela Cecilia Bogdan, Dorel Vişan, Călin 
Sămărghitan. Dintre atâtea nume sonore, atât de 
cunoscute de noi azi, am ales să mai scriu câteva rânduri 
doar despre poezia Lidiei Stăniloae. Cu speranţa că sita 
timpului va cerne valorile iar ele vor rămâne strajă 
pentru Iubirea de Patrie despre care a vorbit atât de 
convingător şi atât de înălţător marele poet român, Ioan 
Alexandru... 
 Lidia Stăniloae a avut, precum toţi marii 
creatori, bucuria întâlnirii lui Dumnezeu prin creaţie. 
Volumul de versuri Întâlnire cu Dumnezeu este 
„expresia căutării lui Dumnezeu, întrebării despre El şi 
a întâlnirii cu El. Dar căutarea Lui şi întrebarea despre 
El nu încetează nici după întâlnirea cu El. Căci 
Dumnezeu rămâne mereu necunoscut, abis neînţeles în 

P 
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infinitatea Lui. Aşa ni se face simţit câtă vreme Îl 
căutăm, dar Îl căutăm şi după ce L-am întâlnit.”184 
 Căutând să-L întâlnească pe Dumnezeu, Lidia 
Stăniloae preferă tema luminii ca expresie poetică 
deplină, lumina fiinţei şi a nefiinţei într-un timp şi un 
spaţiu al căutării, al aflării şi al reîntoarcerii definitive în 
lumină. Cele mai reuşite poezii îmi par invocaţiile 
poetice: Către bucurie, Către lumină, Către poezie.  
 Invocând bucuria, poeta o află în locul unde nu o 
cauţi, deoarece: „Zadarnic, fericirea, nu se-nvaţă/ 
zadarnic, unde n-o cauţi se ascunde”, şi aceasta pentru 
că „lumea e locul care te face să aştepţi, să cauţi pe cel 
ce trebuie să umple golul, dar nu te lansează ea însăşi 
spre El, ci are nevoie de venirea Celui aşteptat din 
iniţiativa Lui”185. Invocând Lumina, poemul devine o 
alegorie a Naşterii, a Celui care se face Lumina lumii. 
Refrenul pe care-l tămâiază lumina de aur albastru, 
simbol al cerului strălucitor, pe care dăinuieşte Soarele 
Dreptăţii, pentru mântuirea noastră, are conotaţii 
muzicale şi diafane. Iar întrebarea retorică, care se 
repetă în finalul poeziei are o singură semnificaţie 
gnoseologică: Lumina vine din Lumina Începutului 
când „duhul umbla pe deasupra apelor” iar Dumnezeu a 
zis: „Să fie Lumină!”:  

„Lumină, aur albastru, 
de unde, de unde cobori? 
Sonore cărări se preschimbă-n culori. 
 
 

                                                 
184 Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, O poezie a întâlnirii cu 
Dumnezeu, Studiu introductiv, în volumul Lidiei Stăniloae, 
Întâlnire cu Dumnezeu, Editura Trinitas, Iaşi, 2003, p. 129 
185 Idem, p. 19 
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Lumină, aur albastru, 
tăcere-n acorduri şoptite 
când sorii bineţe îşi spun 
la porţi de-alămâie spre drum. 
 
Lumină, aur albastru 
fluidă pecete pe frunţi 
ce taină lutului spui 
când gravitatea răpui? 
 
Lumină, aur albastru 
bineţe cântată de sori 
de unde, de unde cobori?” 

 O capodoperă a liricii Lidiei Stăniloae este, fără 
îndoială, poezia intitulată Copacul pâinii. Urmărind 
semnificaţii euharistice, ca şi alţi mari poeţi creştini, 
poeta asociază Tainei Euharistiei virtutea iubirii, 
deoarece „Eu sunt Pâinea cea vie care S-a pogorât din 
cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, viu va fi în 
veci. Iar Pâinea pe care eu o voi da pentru viaţa lumii 
este Trupul Meu”(Ioan 6,51). Copacul, simbol al pâinii 
euharistice, este cel care „creşte în inima furtunii”, ca 
„neprihănită salbă de linişti”. Din florile crescute pe 
ramurile lui se poate „împlini nunta firii omeneşti cu 
Fiul lui Dumnezeu ca Mire, cu Soarele de la care 
izvorâşte lumina. Numai purtând florile albe ale 
fecioriei, firea omenească a putut fi mireasă Fiului lui 
Dumnezeu”186: 

„Mai albe flori pe ramuri decât o-nchipuire 
de alb primesc solia luminii fără pată 
pentru-mplinirea nunţii când Soarele e mire. (...) 

                                                 
186 Idem, p. 112-113 
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ridică spre-mplinire dulceţi neîntinate 
şi ramurile-braţe, spre cei fierbinţi, chemare 
de frunze-nlăcrămate. Iar inima lui bate 
în inima furtunii, mai tare, tot mai tare.” 

 Lumina şi Taina Euharistiei se regăsesc în 
Rugăciune. Reîntoarcerea spre sine însăşi, ca şi spre 
Dumnezeu, este însoţită de o reală pocăinţă, dată de 
lacrima cea vie şi mântuitoare: 

„Învaţă-mă, Doamne, gustul amar 
şi dulce, din lacrima vie. 
 
Fă-mi parte de harul ce-nvie 
Pe chip transparenţele fără hotar. 
 
Am copt pită nouă şi vin 
în cană-abureşte, că ziua-i fierbinte 
Îmi iartă-ndrăzneala, Părinte, 
şi-adu-mi lumina de-a pururi. Amin” 

 Nu rupeţi flori este poemul iubirii şi al 
frumuseţii sufletului curat, construit pe baza unui 
paralelism sintactic. Primul şi ultimul vers repetă titlul 
poeziei, condensând înţelegerea poetică din sfat în 
poruncă. Nu este doar o simplă aserţiune, ci o poruncă 
ca toţi să fim mai iubitori, să nu distrugem frumuseţea 
lumii, să învăţăm să ne bucurăm de lacrimile şi glasurile 
celor iubiţi, să nu răstignim vorbele cu nepăsare, să fim 
blânzi şi gingaşi pentru că,  prin acestea, devenim 
teofori, purtători de lumină divină: 

„Credeţi în strălucirea ce-nvie 
blândeţe pe chip 
gingăşie 
şi credeţi că-n loc de interferenţă 
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lumina e-mbrăţişare 
şi transparenţă 
în ochi, pe spaţiile fără-nceput, 
dincolo de ceea ce-nvaţă să fie, 
de ce-ai uitat şi de ce te-ai temut, 
dincolo de noapte şi zori. 
Nu rupeţi niciodată flori”. 

 Întâlnirea definitivă cu Dumnezeu este 
momentul unei revelaţii izvorâte din poetica luminii şi a 
bucuriei. Poemul Tu, bucuria mea este adresarea cea 
mai autentică şi posibilă a omului în căutarea sensului 
vieţii sale. „Bucuria mea de toate zilele” a fost căutată 
„peste spaţii de-ani-lumină” şi-aflată tocmai în locul cel 
mai puţin cercetat: bucuria a fost găsită în sufletul 
omenesc, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu o putem 
afla doar înăuntrul nostru: 

„Tu, seva neînchipuitei armonii, 
am rătăcit prin galaxii străine, 
tu, limpezimea dimineţii timpurii, 
ca să te aflu: tu erai cu mine.” 

 Căutat cu ardoare, în asceză, purificare şi i-
luminare, ca stări ontologice ale fiinţei religioase, 
Dumnezeu poate fi aflat de către omul însetat mai ales 
în Tainele Sale care sunt Tainele Bisericii, special în 
Euharistie: „conştient de taina a toate şi a sa, cu 
deosebire a lui Dumnezeu, omul e însetat de 
cunoaşterea Acestuia, de dorinţa de a se împărtăşi de El. 
Toate creaturile sunt taine, ele neexistând prin ele, ci 
în Dumnezeu.”187 
 

                                                 
187 Idem, p. 130 
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AARRTTAA  LLIIMMBBAAJJUULLUUII  PPOOEEZZIIEEII  RREELLIIGGIIOOAASSEE  
  
 

  
ristotel spunea că „poetul e un imitator, 
asemenea pictorului sau oricărui alt artist, 
care dă formă imaginilor”. Continuând 

aserţiunea putem spune că poetul religios este un imago 
Dei, pentru că, prin căutarea permanentă a sacrului, a lui 
Dumnezeu, poetul ajunge să-L imite. De aceea, poezia 
religioasă este o mişcare spre Dumnezeu, pe orizontală 
dar şi pe verticală, de la om spre Dumnezeu, de la 
Dumnezeu spre om, apoi de la om la alt om, adică de la 
poet la cititori. Prin urmare, poezia este mişcare 
concentrică, nu lineară, ea urmărind să transmită un 
mesaj înălţător printr-o varietate de imagini artistice, de 
alegorii, de teme şi motive recurente: „orice text este 
dinamic. El manifestă o mişcare internă ce angajează 
cititorul într-un proces care, în circumstanţe optime, 
duce la înţelegere. Datorită acestei mişcări întreţinute de 
aspectul dinamic al textului, cititorul pătrunde în fluxul 
gândirii autorului şi împărtăşeşte percepţiile, judecăţile 
şi experienţele acestuia. Textul are semnificaţie doar în 
măsura în care această dialectică dintre autor şi cititor 
este un proces cu caracter productiv.”188 
 Poetica religioasă îşi revendică, într-o mişcare 
dinamică, citirea şi recitirea textelor din perspectivă 
concentrică. Poetul devine el însuşi un „cititor” al 
propriei sale opere, deoarece „pe scena textului nu 
există rampă: nu există în spatele textului cineva activ 

                                                 
188 Părintele Profesor John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia 
Bisericii, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2003, p. 131 
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(scriitorul) şi în faţa lui cineva pasiv (cititorul); nu 
există un subiect şi un obiect. Textul perimează 
atitudinile gramaticale: este ochiul nediferenţiat de care 
vorbeşte un autor excesiv (Angelus Silensius): Ochiul 
prin care-l văd pe Dumnezeu este acelaşi ochi prin care 
mă vede El.”189 
 Cartea religioasă este, in facto, o facere a 
creatorului, poet inspirat şi inundat de Lumina dintru 
început; poeţii sunt dintre cei aleşi să ducă mesajul 
divinităţii „Să fie Lumină!” tuturor oamenilor. Poetica 
religioasă stă astfel sub semnul intertextualităţii şi 
transtextualităţii. Conform teoreticianului H.R.Jauss 
sunt necesare trei momente ale producerii şi ale 
receptării textului, pentru ca textul să fie deplin înţeles: 
poiesis (actul de scriere a textului), aisthesis (momentul 
receptării) şi katharsis (efectul de purificare produs de 
text). De aceea, teoria literară vorbeşte despre structuri 
de suprafaţă a textului şi structuri de adâncime. Dacă 
cititorul rămâne la o lectură de suprafaţă sau lectură de 
grad zero, el se confruntă cu o înţelegere superficială a 
mesajului poetic, ajungând la textul de plăcere sau 
textul de desfătare, care sunt definite astfel: „textul de 
plăcere: acela care mulţumeşte, umple, dă euforie; acela 
care vine din cultură, nu rupe cu ea, este legat de o 
practică confortabilă a lecturii. Textul de desfătare: 
acela care te pune în stare de pierdere, acela care 
descurajează (poate până la o anumită plictiseală), care 
(...) pune în criză raportul său cu limbajul”190. 
 Mai multe lecturi ale unui text, şi apoi a mai 
multor opere, creează aşa numitul orizont de aşteptare 
                                                 
189 Roland Barthes, Plăcerea textului, Editura Echinox, Cluj-
Napoca, 1994, p. 26-27 
190 Idem, p. 23 
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prin care cititorul poate să depăşească lectura de grad 
zero şi să atingă o interpretare de adâncime ajungând la 
noţiunea de text deplin, pentru că, tot Roland Barthes 
spunea (şi aici parafrazez), că orice text clasic (lizibil) 
este, implicit, o artă de literatură deplină în care nimic 
nu se pierde iar SENSUL RECUPEREAZĂ TOTUL. 
De aceea spunem că lectura creează opera, şi nu cel 
care o scrie. Iar spunând asta, mă simt obligată să 
menţionez că dacă îi lipseşte ceva anume poeziei 
noastre religioase atunci îi lipsesc lectura şi orizontul 
ei de aşteptare. Deci, nu e de mirare că unii critici 
literari sau alte categorii sociale au ajuns să considere 
poezia religioasă ca o poezie minoră! Consider aceasta o 
gravă eroare, pentru că singura adevărată dimensiune 
ontologică a omului este religiozitatea şi raportarea 
la divinitate... 
 În Anatomia criticii, N. Frye susţinea că 
literatura este, în totalitatea sa, poezie, iar anatomia 
criticii ar fi o adevărată gramatică a arhetipurilor 
literare, pentru că arhetipul uneşte un poem de un altul. 
G. Genette, în cartea sa despre Introducere în arhitext, 
încerca să explice faptul că literatura este arta limbajului 
iar arhitextul este obiectul poeticii, deoarece fiecare text 
intră în relaţie cu alte texte prin tipurile de limbaj 
folosite. Despre acest tip de arhitext putem vorbi în 
analiza limbajului poetic religios. Sfânta Scriptură este 
Cartea Cărţilor şi arhitextul tuturor formelor poetice 
existente. Şi fiindcă orice text are stilul lui, rezultă că 
textele poetice religioase poartă în ele stilul limbajului 
biblic şi urmează structuri ale acestuia.  
 Părintele Profesor John Breck, analizând 
limbajul biblic, vorbeşte despre patru sensuri ale 
limbajului şi anume: literal (sau istoric), alegoric (sau 
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simbolic), tropologic (sau moral) şi  anagogic (sau 
eshatologic). Pentru hermenutica literară interesează 
însă doar primele două sensuri, fiindcă sensul istoric nu 
poate fi despărţit de cel simbolic şi nici invers nu este 
posibil, cu toate că sensul alegoric, în poezia religioasă, 
pare mai important, deoarece el ascunde în interiorul lui 
o taină, şi anume taina întâlnirii omului cu Dumnezeu.  
 Pornind de la ideea fundamentală că la baza 
limbajului biblic este poezia, Părintele Profesor John 
Breck dovedeşte că cea mai importantă trăsătură poetică 
este chiasmul, ca formă universală, învăţată sau doar 
intuită de autori, deoarece „limbajul biblic care 
presupune forma chiastică este, în esenţă, poezie. 
Semnificaţia se exprimă clar şi complet prin aceea ce 
am numit expresie holistică, prin impregnarea unei 
anume imagini verbale în mintea cititorului/ 
ascultătorului. Chiar şi în cazul fragmentelor 
considerate drept proză, chiasmul oferă o calitate 
poetică actualizată de ritm susţinut prin repetiţia 
verbului sau a temei şi un principiu organizatoric 
permanent funcţional.”191 Prin urmare, analizând 
numeroase fragmente din Vechiul Testament şi Noul 
Testament, Părintele Profesor John Breck 
concluzionează că, de la poezia imnografică a lui 
Roman Melodul, până la imnurile liturgice, la poezia 
religioasă rusească, cunoscută sub denumirea de 
„duhovnîie stihi” sau „versuri duhovniceşti” şi până la 
poezia franceză a secolului al XIX-lea (exemplificând 
prin versuri ale lui Paul Verlaine) şi la poezia 
contemporană, întreaga poezie stă sub semnul 
                                                 
191 Părintele Profesor John Breck, Cum citim Sfânta Scriptură? 
Despre structura limbajului biblic, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 
2005, p. 357 
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structurilor chiastice, a structurilor cu efect de 
spirală (denumite helix retoric, ele au rolul de a duce 
atât înăuntru cât şi înafară tema poziţionată în centrul 
compoziţiei).  
 În acest fel, Părintele Profesor John Breck 
ajunge la o altă înţelegere a ceea ce teoreticienii literari 
au numit structura de adâncime a textului poetic; 
această structură a conservat de-a lungul timpului 
chiasmul, ca figură retorică preferată sau mişcare în 
spirală, cuplată cu efectul de întărire sau focalizare: 
„paralelismul concentric, precum naraţiunea sau mitul, 
reprezintă ceea ce specialiştii au numit structuri de 
adâncime, un mod de comunicare cu legi şi relaţii 
lingvistice precise, care se manifestă în toate timpurile 
şi în toate culturile, în toate formele de literatură, atât 
religioasă cât şi laică”192. Consider că este mai 
interesant şi actual a face o scurtă analiză a limbajului 
chiastic şi a paralelismului concentric, atât cât am reuşit 
şi eu să înţeleg audiind cursurile excepţionale ale 
Părintelui Profesor John Breck.193 De aceea, am 
renunţat la o analiză fugară a figurilor de stil din poezii, 

                                                 
192 Idem, p. 344 
193 Se cuvine să mulţumesc Părintelui Profesor John Breck pentru 
excepţionalele cursuri ţinute studenţilor masteranzi, la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, în perioada 20-24 martie 2005. 
Am învăţat, cât ne-a îngăduit înţelegerea noastră şi bunătatea lui 
Dumnezeu, să analizăm diferite texte biblice, ca şi întreaga 
Evanghelie a Sfântului Ioan, după metoda paralelismului concentric 
şi a chiasmului biblic. Cu riscul de a nu fi un bun ucenic, deşi 
învăţătorul a fost excepţional, consider că limbajul poeziei 
religioase merită aceste consemnări, în speranţa unei redirecţionări 
serioase a interpretărilor limbajului poetic, întotdeauna interesate 
doar de prezenţa figurilor de stil, şi foarte puţin interesate de 
mesajul poetic central relevat de structurile chiastice... 
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şi cred că este de bun augur o încercare de analiză a 
limbajului poetic, conformă celor învăţate  la cursurile 
de Masterat, din 2005, de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Alba Iulia.  
 Poezia religioasă românească are, fără îndoială, 
o preferinţă anume pentru limbajul chiastic şi a 
paralelismului de influenţă biblică, care sunt explicate 
astfel: „paralelismul se referă la o corespondenţă 
stabilită între două (ocazional trei) rânduri de proză sau 
de poezie. Corespondenţa poate implica elemente 
semantice şi sintactice (ocurente verbale sau gramaticale 
similare) sau poate fi stabilită prin repetarea anumitor 
sunete (asonanţa sau rima). Termenul chiasm se 
utilizează cu referire la o varietate de modele diferite al 
căror denominator comun este structura simetrică şi, de 
aici, o anumită formă de inversiune a ordinii cuvintelor 
în enunţuri paralele. Un exemplu ar putea fi modelul 
A:B:B’:A’. Aici enunţurile A şi B se reflectă, ca într-o 
imagine inversă în oglindă, în enunţurile A’ şi B’.”194 
 Termenul de chiasm provine din limba greacă 
(“a însemna cu linie dublă”). Litera grecească “chi” era 
scrisă la fel ca litera romană X. De aceea, uneori 
chiasmul este văzut ca o cruce, pentru că “un adevărat 
chiasm generează afirmaţii aflate în echilibru, în 
paralelism direct, invers sau antitetic, construite simetric 
în jurul unei idei centrale. Unicitatea chiasmului, care-l 
distinge de alte forme de paralelism, constă în 
focalizarea asupra unei teme pivot, în jurul căreia se 
dezvoltă celelalte enunţuri ale unităţii literare respective. 
Chiasmul presupune deci un centru, un “punct de 
intersecţie”, ilustrat de litera “chi” (X)”195. 
                                                 
194 Părintele Profesor John Breck, op.cit., p. 27 
195 Idem, p. 28 
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 Spre exemplificare, am ales câteva texte 
reprezentative ale unor mari poeţi români. Firesc, 
primul text este un fragment dintr-o poezie eminesciană, 
capodoperă a genului. Rugăciune este, am spus, un imn 
mariologic. Urmărind paralelismul lexical ajungem la 
un mesaj central evident în toată teologia ortodoxă, şi 
anume acela că Maica Domnului este “zid de mântuire”: 

A: Crăiasă alegându-te 
  B: Îngenunchem rugându-te, Înalţă-ne 
    C: ne mântuie Din valul ce ne bântuie 
       D: Fii scut de întărire 
          E: Şi zid de mântuire 
 D’: Privirea-ţi adorată 
        C’: Asupră-ne coboară 
      B’: O, maică preacurată 
   A’: Şi pururea fecioară 

 În acest fragment poetic, putem vorbi despre un 
paralelism concentric care se termină prin aşa numita 
anacruză : “Marie!”. Anacruza este un cuvânt sau 
sintagmă non-metrică, a cărei denumire provine din 
greceşte şi înseamnă „a împinge în afară”. Urmărind cu 
atenţie paralelismul lexical, ca procedeu de compoziţie, 
operat la nivelul metataxelor sau al figurilor de 
construcţie, ajungem la mesajul central, fixat prin E, şi 
anume: Maica Domnului este co-părtaşă la mântuirea 
noastră, pentru că numai Ea poate să ne fie „scut de 
întărire” şi „zid de mântuire”, Ea este calea noastră spre 
mântuire, ştiut fiind că „Fecioara deschide calea 
Bisericii în uman, este „uşa”. Hristos se numeşte pe 
Sine „calea şi uşa” ca Dumnezeu-Om, El este unicul. 
Fecioara este cea dintâi, ea se află în fruntea omenirii şi 
e urmată de toţi. Ea naşte calea şi se face pe sine 
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„îndrumătoare” şi „stâlp de foc”, călăuzind spre Noul 
Ierusalim.”196 
 Dintre poeziile lui V. Voiculescu am ales, spre 
ilustrare, poezia De profundis. Paralelismul este şi mai 
evident, atât la nivelul sintactic cât şi lexical: 

A: Am căzut, fiindcă m-ai smuls Tu din Tine 
  B: Pentru că m-ai azvârlit am căzut... 
    C: Aşa strigă toată Eternitatea din mine 
      D: Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine 
        E: Sfânt am fost, sfânt rămân, ca la-nceput 
            F: Vina mea s-a iscat în lut. 
     F’: Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine:  
        E’: Cine, Doamne, mă va pune la loc? Cine? 
       D’: Nu dragoste, nu milă, nu iertare 
     C’: Vreau dumnezeiasca mea stare 
  B’: Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut, 
A’: Întregeşte-mă şi întregeşte-Te, Doamne, iar cu 
mine. 

 Spre deosebire de alte texte, se evidenţiază în 
această poezie a lui Voiculescu  incluziunea. Aceasta 
„ca instrument literar, marchează începutul şi încheierea 
unei unităţi de gândire (...), încorporează un element de 
intensificare de la A la A’, astfel încât concluzia este 
“mai mult decât” începutul: încadrează sau 
desăvârşeşte tema majoră a fragmentului, în 
ansamblu.”197 Explicarea incluziunii necesită realizarea 
unor alte paralelisme, extrase tot din A-A’, B-B’ şi 
celelalte.  
 De exemplu: „m-ai smuls Tu din Tine” este o 
sintagmă paralelă cu versul final  „întregeşte-mă şi 
întregeşte-Te, Doamne, iar cu mine”. Este evidentă 
                                                 
196 Paul Evdokimov, op.cit., p. 249 
197 Părintele Profesor John Breck, op.cit., p. 47 
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circularitatea textului. Pornind de la premisa că omul a 
fost izgonit din Paradisul divinităţii, poetul ajunge la 
formularea dorinţei absolute a fiecărui creştin: 
reîntoarcerea la starea paradisiacă, când omul, precum 
Dumnezeu, nu făcea şi nu gândea răul. Apoi: „am 
căzut” dar „dă-mi înapoi ceea ce am avut”, pentru că 
numai aşa fiinţa se poate împlini şi desăvârşi.  
 Mai mult, în structura  C-C’, “strigă Eternitatea 
din mine” relevă dorinţa firească a omului, rostită însă 
categoric, fără ocolişuri, pentru că „Vreau dumnzeiasca 
mea stare”! În structura paralelă D-D’, poetul 
relaţionează alte expresii: preferă să fie umplut cu ruşine 
şi cu păcat, pentru că nu vrea milă, nici dragoste, nici 
iertare. Ne apropiem astfel de centrul chiastic. În E-E’ 
este preferată o întrebare retorică, care însă nu prezintă 
interes pentru fiinţa umană, mai ales pentru că ea 
trăieşte convingerea sfinţeniei paradisiace: „sfânt am 
fost, sfânt rămân, ca la-nceput”.  
 Ajungem astfel la centrul-pivot. Singura vină 
pe care şi-o poate reproşa fiinţa este aceea că s-a lăsat 
plăsmuită din lut în mâinile Creatorului iar acesta, odată 
cu potrivirea lutului a lăsat în el şi sentimentul de vină. 
Cu toate acestea, şi ideea centrală aceasta este, omul 
este a patra ipostază a divinităţii, el este mai presus 
decât toate creaturile şi făpturile divine sau pământeşti, 
mai presus chiar decât îngerii. Omul este întruparea 
sfinţeniei edenice după care, de altfel, tânjeşte mereu în 
această viaţă trecătoare...  
 Sandu Tudor, în poezia Stih teoric, realizează, 
voit sau nu, un paralelism asemănător poeziilor ebraice, 
orientale. Astfel: 

A: Viaţa este o răpire în Duh, salt de trei extazuri 
rourat 
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  B: E vederea cea octavă îndrăznită 
      C: către Faţa cea nevăzută de safir 
         D: este vin de Sânge preacurat 
      C’: dintr-al Graalului ceresc Potir 
   B’: şi îmbătarea trează dăruită 
A’: cu-nălţimi de albe Întunecimi. 

 Taina Euharistiei, a prefacerii Sângelui 
Domnului Hristos în vin euharistic, constituie centrul 
chiastic al acestor versuri. Dacă urmăm lectura lineară, 
spunem că textul urmăreşte să dea o definiţie a vieţii. 
Urmând însă structura concentrică, putem să ne dăm 
seama că poetul urmăreşte să construiască, în jurul 
temei centrale a Euharistiei, o serie de imagini poetice şi 
religioase care converg, ascendent în A, B, C şi 
descendent în A’, B’, C’ spre evidenţierea Tainei 
creştinismului, care se regăseşte deplin în iubirea divină 
revelată pe Muntele Taborului, la Schimbarea la Faţă.  
 Poezia Înviere a Zoricăi Laţcu Teodosia este un 
exemplu magistral de chiasm şi paralelism sinonimic, 
deoarece chiasmul joacă un rol deosebit în interpretarea 
semnificaţiei textului. Întâlnim şi în această poezie 
tehnica incluziunii sau a închiderii şi utilizarea 
chiasmului pentru a focaliza atenţia cititorului pe centrul 
mesajului transmis de către poetă: 

A: Iubirea n-a murit. 
  B: Deci cum se poate să-nvie azi, 
    C: atât de strălucită, cât n-a putut privirea 
năucită să vadă-n faţă flăcările-i toate? 
      D: Iubirea crugul vremii nu-l socoate      
          E: Ea curge de la Duhul, nesfârşită 
                F: Ea n-a murit,           
            E’:  ci fost-a tăinuită / Din drum bătut 
de zgomotoase gloate 
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          D’: Jăraticul mocnit sub spuză – o 
vreme/ Hrănit a fost cu lemnul Crucii Sfinte 
      C’: A pâlpâit o flacără deodată/ Şi s-a 
nălţat pe cerul plin de stele 
   B’: A ars din lemnul Crucii – duh fierbinte 
A’: Iubirea, una vie şi-nviată.  

 Fără îndoială, se regăseşte în această poezie un 
chiasm autentic, preferat de autoare pentru a evidenţia 
Taina Iubirii care nu poate să moară, fiindcă ea este vie, 
este o flacără nestinsă, din Învierea Domnului Hristos. 
Neîndoielnic e faptul că tocmai acest lucru vrea să-l 
poetizeze Zorica Laţcu. Prin incluziunea de la A la A’   
s-a conturat imaginea unei tăinuri a iubirii care însă nu 
putea să aibă sfârşit, doar a fost precum “jarul mocnit” 
şi “hrănit cu lemnul Crucii Sfinte”. Centrul pivot, 
descoperit în F, este mesajul întregii poezii religioase 
dar şi al Evangheliei: Domnul Hristos n-a murit! De 
aceea, poate deloc întâmplător, Noul Testament (ultima 
carte) sfârşeşte cu vorbele: „Cel ce mărturiseşte acestea, 
zice: „Da, vin curând!” (Apoc 22,20) Mesajul este clar: 
Domnul Hristos vine mereu la noi, nu am rămas singuri, 
pentru că El a biruit moartea, pentru că El a Înviat şi 
pentru noi! 
 Aceeaşi structură chiastică perfectă o găsim într-
o poezie a lui Daniel Turcea. Simplitate este cel mai 
reuşit chiasm din poezia religioasă românească. Să 
privim mişcarea textului: 

A: mult iubind / îngenunchiai 
  B:  iertând moartea 
     C: sub măslin 
  B’: moartea mea / iertându-mi 
A’: mult iubind / îngenunchiai 
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 Fără exagerare, dar Simplitate este uimitoare, nu 
atât pentru mişcarea chiastică pe care o impune voit 
mesajului, cât mai ales prin imaginea evanghelică pe 
care o aduce în faţa cititorului: în Grădina Ghetsimani, 
sub măslin, Domnul Hristos se roagă îngenunchiat şi 
iartă moartea pentru că a îndrăznit să-L provoace 
(pentru ca mai apoi s-o biruiască) dar, în acelaşi timp, El 
iartă şi moartea noastră care vine ca urmare a păcatelor 
ce ne biruiesc pe noi. Imagine poetică excepţională şi, 
poate, unică în literatura noastră! 
 Şi poetul Ioan Alexandru a impus mişcări 
concentrice şi chiastice în opera lui. Ceea ce nu este 
deloc de mirare, pentru că el este un imnograf prin 
excelenţă iar chiasmul şi paralelismul concentric s-au 
folosit, după Sfânta Scriptură, în primul rând în poezia 
imnografică. De exemplu, în primele două strofe din 
poezia Cina găsim un chiasm evident:  
A: Vine un musafir la noi în casă 

  B: Aducător de har  
    C:  orice străin îl vom pune în frunte la masă lingă 
       D: pâine şi vin 
    C’: Cât ne este vatra de săracă pe cât suntem de 
mulţi lângă foc 
  B’: Îi place lui Dumnezeu să petreacă 
A’: Cu noi la un loc 

 Semnificaţia centrului-pivot este clară: la masă 
vine musafirul cel mai dorit, Pâinea şi Vinul, simboluri 
euharistice depline, necesare omului pentru mântuire. 
La noi şi cu noi au semnificaţii depline. Ioan Alexandru 
vorbeşte, de fapt, de casa sufletului în care poposeşte 
Domnul Hristos, prin împărtăşirea cu pâine şi vin în 
Taina Euharistiei... 
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 Într-o altă poezie, dintre atâtea intitulate Iubire, 
Ioan Alexandru metaforizează Taina Nunţii şi a iubirii 
sponsale, care îi duce pe cei ce se iubesc, prin iubirea 
lor jertfelnică, la mântuire: 

A: Soţia mea iubita mea iubită 
  B: Din Paradis mi-eşti dăruită 
   C: Iubirea noastră-n rai întemeiată/ N-o poate 
stinge nimeni niciodată 
     D: Cum se lipeşte de oceane luna 
       E: Eram uniţi în rai pe totdeauna 
         F: Nu m-am aprins de tine prin cădere 
          G: Să nu te stingi în urmă de durere 
        F’: Câte nevoi ne-au însoţit pe cale 
      E’: Nu mi-au pierit din zâmbetele tale 
     D’: Oricâtă îndura-vom suferinţă 
    C’: Suntem în doi o singură fiinţă 
   B’: Până vom trece dincolo cu bine 
A’: Pe lacrimile stingerii de sine 

 Se remarcă în această poezie aceeaşi mişcare 
descendentă (din Paradis la durere) şi apoi ascendentă (de la 
durere la mântuirea amândurora), cu un centru chiastic 
relevant. La o primă lectură, am putea fi tentaţi să interpretăm 
poezia ca un simbol al perechii edenice, ceea ce n-ar fi greşit. 
Numai că este vizibilă semnificaţia neotestamentară: bărbatul 
şi femeia nu sfârşesc alungaţi din Rai, ei se reîntorc în Rai, 
prin iubirea lor jertfelnică care nu lasă pe cea iubită să „se 
stingă de durere”, deoarece noi trebuie să fim „următori ai 
lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi” şi trebuie să umblăm 
„întru iubire aşa cum şi Hristos ne-a iubit pe noi, şi pentru 
noi I S-a dat pe Sine lui Dumnezeu prinos şi jertfă întru miros 
cu bună mireasmă.” (Efeseni 5, 1-2) 
 Multe texte sunt structurate după metoda chiastică. 
Exemplele pot continua, ele sunt însă nenumărate, atât la 
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nivelul unei singure poezii (dacă analizăm strofele sau 
anumite părţi din poezie), cât şi la nivelul tematic (dacă 
analizăm anumite teme dintr-o operă) sau la nivelul operei în 
sine a unui poet.  
 Deloc neglijabilă, structura limbajului chiastic ar 
merita mai multă atenţie, pentru că această structură se 
regăseşte, aşa cum apreciază şi Părintele Profesor John 
Breck, ca formă universală, atât învăţată cât şi intuită: „fluxul 
elicoidal poartă cititorul/ ascultătorul, prin intensificare sau 
întărire progresivă, în mişcarea fragmentului, precum într-un 
vârtej. Modelele chiastice apar în toate formele de literatură, 
în poezie şi proză, în micro-unităţi şi macro-unităţi. Au o 
asemenea flexibilitate încât pot impregna orice tip de unitate 
literară cu flux concentric sau elicoidal. În compunerea 
lucrărilor, autorii care au întrebuinţat chiasmul au fost 
frecvent prinşi de acest flux şi i-au dat expresie inconştient 
sau spontan. (...) Pentru a interpreta corect un fragment, în 
termeni de sens literal, cititorul (exegetul sau oricine 
altcineva) trebuie prins, în mod similar, de fluxul 
semnificaţiei inerente textului. Deci, cititorul trebuie să înveţe 
să audă textul, să-l asculte şi să sesizeze ritmurile şi, de 
asemenea, cuvintele, pentru a pătrunde nivelul cel mai adânc 
de semnificaţie. E nevoie, prin urmare, ca exegetul să aplice 
textului un demers al fluxului de semnificaţie, în defavoarea 
unei rigide căutări a temelor. Calitatea dinamică a structurilor 
chiastice va putea fi estimată atunci când interpretul obţine un 
sens pentru pulsul sistolic-diastolic al textului, fluxul interior 
şi exterior prin care paralelele lămuresc centrul şi îşi derivă 
sensul din centru.”198 

                                                 
198 Idem, p. 357 
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CCOONNCCLLUUZZIIII  
 
 

 
ucrarea este o incursiune în istoria poeziei 
religioase româneşti. Prezentarea este 
cronologică şi urmăreşte să dovedească faptul 

că poezia religioasă românească are valoare în sine, nu 
este o poezie minoră. Călătorind în lumea poeziei 
religioase româneşti am redescoperit bucuria lecturii şi a 
emoţiei artistice a întâlnirii omului/poetului cu 
Dumnezeu.  
 Recitind meditaţiile constat că, voit sau nu, am 
imprimat scriiturii o poetică a luminii care m-a fascinat 
lecturând operele. Mă gândesc că acest lucru era 
inevitabil. Nu poţi să vorbeşti despre o poetică 
religioasă fără să vorbeşti, în primul rând despre Iubire, 
dar în acelaşi timp despre Lumină, pentru că Dumnezeu 
este Iubire şi Lumină. Cu sau fără intenţie, am selectat 
doar poezii care să mărturisească despre Iubire şi 
Lumină. Şi, deloc întâmplător, am pornit de la premisa 
că poezia religioasă este rodul întâlnirii poetului cu 
Dumnezeu, finalmente vorbind despre o operă încadrată 
de cel mai mare teolog român, Părintele Profesor 
Dumitru Stăniloae, ca fiind, stricto sensu, Întâlnire cu 
Dumnezeu.  
 Titlul Disertaţiei era iniţial La început fost-a 
Iubirea... şi utiliza punctele de suspensie pentru că 
dorea să spună un singur lucru: La început fost-a 
Iubirea şi La sfârşit fi-va tot Iubirea, pentru că 
Dumnezeu este Iubire!  
 Scriind aceste meditaţii, am ajuns la concluzia că 
poezia religioasă reprezintă o importantă parte din lirica 

L 
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românească, toţi marii creatori dorindu-şi să cunoască, 
să vibreze sau să întâlnească, în puritatea gândurilor 
estetice, pe Dumnezeu. Atinşi de aripi de îngeri, poeţii 
s-au lăsat fascinaţi de puterea credinţei pe care au 
redescoperit-o prin poetica lor voit luminoasă.  
 Foarte mulţi poeţi, la fel de mari creatori întru 
ale poeziei, nu au ajuns însă în meditaţiile din aceste 
pagini, ceea ce dovedeşte că aripile de îngeri ne ating pe 
toţi cei care scriem. Am ales doar poeţii consideraţi de 
critica literară ca fiind poeţi religioşi consacraţi. Am 
regretul de a nu fi consacrat spaţii mai ample unor poeţi 
deosebiţi, precum Nichifor Crainic, Ion Pillat, Vasile 
Militaru, Aron Cotruş, Costache Ioanid, Traian Dorz, 
Valeriu Gafencu, Radu Gyr, Şt. Aug. Doinaş. Ca să nu 
spun că mulţi poeţi nu apar deloc în această incursiune 
în istoria poeziei româneşti. Însă pentru o restituire, 
integrală, a liricii religioase româneşti, este nevoie de 
alte nesfârşite meditaţii, ce nu pot fi cuprinse într-o 
singură lucrare.  
 Important rămâne însă faptul că poezia 
religioasă nu este, aşa cum spune şi Nichifor Crainic, în 
lucrarea sa despre Spiritualitatea poeziei româneşti, o 
poezie minoră. Asta ar echivala cu a-i numi pe 
Eminescu, Voiculescu, Blaga, Zorica Laţcu, Valeriu 
Anania sau Ioan Alexandru poeţi minori, ceea ce nu se 
poate nicicum accepta! Fiecare poet se regăseşte pe sine, 
după nenumărate încercări sau lupte interioare, ca o 
plăsmuire a divinităţii, ca o fiinţă prin care vorbeşte 
Însuşi Dumnezeu, acesta fiind rostul poetului într-o 
lume scăldată în Lumină şi Iubire!  
  Astfel înţelese lucrurile, nu poţi să eviţi 
întâlnirea cu Dumnezeu în creaţia pe care o dezvălui 
lumii ca vibraţie a sufletului sensibil. Prin toate vorbeşte 
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Cel ce este Iubire, fiindcă toţi trebuie să înţelegem că, 
prin puterea noastră, noi nu putem face nimic şi nu 
suntem nimic, dacă nu ne-ar fi fost dată puterea creaţiei 
de la Dumnezeu.  
 Iisus Hristos este Viţa iar noi, poeţii, cei care-L 
mărturisim ca Iubire şi Lumină, suntem mlădiţele 
acestei viţe. Nici unul dintre noi nu poate să ajungă la 
puterea rodului fără a-i fi dată aceasta, pentru că, aşa 
cum spune Sfântul Evanghelist Ioan: „Eu sunt viţa, voi 
mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela 
aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face 
nimic. Dacă cineva nu rămâne întru Mine, se aruncă 
afară ca o mlădiţă şi se usucă; şi le adună şi le aruncă 
în foc şi ard. Dacă voi rămâneţi întru Mine, şi 
cuvintele Mele rămân întru voi, cereţi orice veţi vrea şi 
vi se va da.” (Ioan 15, 5-8) 
 O menţiune aparte doresc să fac pentru cei care, 
prin însăşi viaţa lor, au mărturisit pentru Hristos. Mă 
refer îndeosebi la acei poeţi care au pătimit prigoana 
închisorilor pentru dreapta lor credinţă. Vasile 
Voiculescu, Daniil Sandu Tudor, Valeriu Gafencu, 
Radu Gyr, Valeriu Anania, Traian Dorz, Costache 
Ioanid, Zoica Laţcu şi mulţi, mulţi alţii, sunt aceia care 
pot spune, dimpreună cu Sfântul Apostol Pavel, „foarte 
bucuros mă voi lăuda mai degrabă întru slăbiciunile 
mele, pentru ca-ntru mine să locuiască puterea lui 
Hristos. De aceea, mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, 
în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos; 
căci când sunt slab, atunci sunt tare...” (2 Cor 12, 9-
10)   
 Referitor la tehnicile poetice şi limbajul artistic 
am preferat să vorbesc mai puţin, tocmai pentru a reliefa 
adâncul mesaj creştin al textelor. Şi aceasta pentru că, 
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de multe ori, urmărind excesiv forma sau expresia, rişti 
să pierzi mesajul, conţinutul textului în sine, care este 
însă mult mai important. Iar scriind o lucrare de 
disertaţie teologică, şi nu exclusiv literară, pe mine m-a 
interesat, mai mult decât orice altceva, mesajul pe care 
opera o transmite posibililor destinatari, aceia dintre noi 
care formăm orizontul ei de aşteptare şi care suntem 
...cititorii operei.  
 Poezia religioasă are valoare în sine. Fiindcă 
orice mare creator s-a fost lăsat atins de aripa îngerului 
prin care s-a întâlnit, mai devreme sau mai târziu, cu 
Dumnezeu. Am căutat să dovedesc acest lucru, iar dacă 
am găsit argumente pertinente şi suficiente, înseamnă că 
incursiunea în istoria poeziei religioase româneşti a 
meritat efortul concretizat în aceste meditaţii. Să-i 
mulţumim cu toţii Celui Ce este Iubire, pentru că ne-a 
învrednicit, ca împreună cu lucrarea-i mântuitoare din 
Lumină, să ajungem la meditaţia finală, deoarece El 
Însuşi spusu-ne-a: „Umblaţi cât aveţi Lumina, ca să nu 
vă cuprindă întunericul. Şi cel ce umblă în întuneric nu 
ştie unde merge. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, 
ca să fiţi fii ai Luminii!” (Ioan 12, 35-36). De aceea, 
putem concluziona că poeţii creştini sunt, şi ei, fii ai 
Luminii! 
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