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This article pays a special attention to the semiotic research perspectives of the G Vieru 

writings, from Coseriu concept of "textual linguistic". Developing some theoretical notions of 

general semiotics on the binomial Saussurian sign of signified and signifier was intended to 

define the message and to decode the signs-symbols in the creation of Gr. Vieru. The poet 

used the symbol as a convention for creation and as a key image for its construction. The 

traditional symbol acquires new interpretations, connotations of the most diverse and 

unexpected one. The semiotic of Gr. Vieru writings contains symbols-emblem for Bessarabian 

culture, and also for universal creation. 

The most important symbol is that of the mother, which represents, protection, 

continuity, support and strength. The mother is the universal symbol, being the homeland 

protection, the longing, the freedom, and even the symbol of the word. Therefore, the 

language of Gr. Vieru creation is the creation of content and expression at the same time. 

 

Din multitudinea de perspective ce privesc modul de cercetare al unei opere, în articolul 

dat ne-am propus să abordăm creaţia lui Gr. Vieru din perspectivă semiotică, expresie a 

principalei modalităţi de creare a poeziei, de construcţie a ei. Interpretarea semiotică reflectă 

distincţia dintre funcţia de comunicare a limbii şi funcţia expresivă a ei. Cuvântul capătă astfel 

noi dimensiuni artistice, noi interpretări şi intensificări ale stilului, iar pe de altă parte acţionează 

asupra spiritului prin universul semiotic pe care îl conţine în structura componentelor sale, 

caracterizate de un proces de „îngemânare perfectă” între conţinut – formă. 

Limbajul artistic comportă, în afară de funcţia de cunoaştere şi expresivă, funcţia 

semnificativă, care poate reprezenta punctul de plecare esenţial în cadrul unui demers de 

reconstrucţie a poeticii. Astfel în accepţia coşeriană, limbajul este un mod primordial de 

construcţie artistică care aparţine activităţii intelectuale a omului, potenţial infinit, stând sub 

semnul creativităţii, ceea ce presupune faptul că limbajul nu este în primul rând întrebuinţare, 

ci creaţie de semnificate. Limbajul nu este creaţie de semne materiale pentru semnificate 

(conţinuturi lingvistice) deja date, ci, dimpotrivă, este creaţie de conţinut şi expresie în acelaşi 

timp, astfel demonstrându-se  caracterul semiotic al semnului lingvistic. 

Semiotica reprezintă un studiu general al semnelor şi al procedeelor interpretative, iar 

întrucât limba este un sistem de semne, creaţia literară de asemenea poate fi interpretată ca o 

construcţie de semne, ce compoartă diverse semnificaţii artistice, comparate cu sistemul de 

simboluri. Bunăoară în concepţia lui Pierce, semiotica este „o logică generală a gândirii” [1]. 

Studiul dat se acupă în special de „semnificat”, adică de sensul , conţinutul cuvântului, de 

ideea exprimată şi de modul de sugestie şi autosugestie al acestuia. Creaţia lui Gr. Vieru se 

prezintă ca o dualitate de concepţii raportate la planul expresiei şi planul conţinutului. Altfel 

spus, funcţia fundamentală şi esenţială a limbajului este „funcţia semnificativă” – creaţia 

liberă de semnificate (conţinuturi lingvistice). 

Textul literar se prezintă ca manifestare a activităţii lingvistice creatoare (energia) şi nu 

ca obiect (ergon), în consecinţă, demersul abordării textuale nu poate fi decât unul de 

investigare a procesului intern de instuire a sensului, privită ca finalitate discursiv poetică. În 

accepţia coşeriană, limbajul poetic nu este „un uz lingvistic între altele, ci reprezintă 

realizarea tuturor posibilităţilor limbajului ca atare, fiind consubstanţial cu finalitatea 

semnificativă a limbajului” [2]. 

Cel care introduce pentru prima dată conceptul de „lingvistică textuală” este lingvistul 

român Eugeniu Coşeriu, care, în viziunea sa, poate şi trebuie construită pe baza analizei 

concrete autentice, ca teorie a generării, producerii co- şi contextuale de sens. Astfel, scopul 

principal al lingvisticii textului, în fundamentarea ei coşeriană, constă în confirmarea şi 
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justificarea sensului ca un conţinut specific textelor ca atare, independent de limba utilizată şi 

în ciuda faptului că, în mod obişnuit, se foloseşte o singură limbă. Evident e faptul că sensul 

nu este şi nu poate fi străin de conţinutul semnatic ilustrat de semnificaţiile din planul limbii şi 

nici de cel sedimentat în actele repetate de desemnare din planul universal al limbajului, 

sensul textului este cu toată evidenţa un conţinut nou, marcat de un dinamism care îl 

proiectează în planuri  superioare din ce în ce mai complexe prin reorganizarea conţinutului 

deja exprimat, spre o exprimare determinată. Aşadar, lingvistica textuală este „o lingvistică a 

sensului, a producerii acestuia, o hermeneutică ce descrie mecanismele de funcţionare a 

semnelor în această fromă complexă de organizare transfrastică a limbajului care este text-

discursul” [3]. 

Dacă ne referim concret la creaţia lui Gr. Vieru, atunci putem afirma faptul că acesta 

explorează din plin, din cele trei tipuri de semne, în baza criteriului reprezentării (iconuri, 

indici, simboluri), simbolul, care sunt semne numai prin prezenţa unui interpretant şi nu doar 

prin asemănare sau relaţie fizică, pentru că simbolul, în absenţa unui interpretant, şi-ar pierde 

caracterul ce face din el un semn. Simbolul este probabil cel mai important tip de semn, fiind 

legat de antropologie, imagistică sau chiar subiectul unui domeniu distinct, al simbolisticii. 

Cercetarea simbolurilor în idiolectele scriitorilor constituie una dintre problemele 

importante ale filologiei. După M. Bahtin „conţinutul adevăratului simbol, exprimat prin 

diverse asociaţii semantice, se identifică cu ideea integrităţii universale, cu universul cosmic 

şi cu cel uman. Orice fenomen particular îşi are rădăcinile în stihia modului primar de viaţă” 

[4]. Se ştie că simbolul tradiţional, încărcat cu un complex de asociaţii încă din cele mai vechi 

timpuri, se renaşte datorită anumitor factori implementaţi de autori concreţi şi în contexte 

concrete. În opera lui Gr. Vieru vom examina, sub aspectul semiotic, acel conţinut mitologic 

care nu a putut să dispară cu totul în procesul de transformare, precum şi noile valori pe care 

le-a căpătat. 

Poezia viereană explorează din plin simbolul ca convenţie de creaţie şi imagine 

revelatoare în construcţia acesteia. Autorul recurge la acest procedeu pentru a nuanţa 

chintesenţa lucrurilor despre care scrie, pe care le evocă şi care constituie esenţa lumii reale a 

cuvântului, care ia întruchipări diverse şi edificatoare. Poetul face un veşnic legământ cu 

cuvântul limbii materne, promiţând cu înflăcărare un ataşament sincer şi luând hotărârea de a-

i servi fără rezervă sau abnegaţie. După cum observă Alexadru Burlacu: „Reiterată perpetuu, 

ideea legământului cu cuvântul, cu dorul, cu locul este desfăşurată în paralela dintre seria de 

simboluri tradiţionale: grâu – frunză – lumină sau: ram – stea – mac cu altă serie de simboluri: 

pământul – izvorul – focul. Sugerând ipostazele tranzitorii ale creaţiei, simbolurile exprimă o 

deplină şi intimă înrudire cu existenţele germinative, cosmice, fragile” [5]. 

Critica literară s-a pronunţat deja privind problemele poeticii lui Gr. Vieru, accentuând 

predilecţia poetului pentru „situaţiile-limită”, pentru simbol şi preaplinul trăirilor. Fiecare vers 

din creaţia poetului capătă dimensiunile unor simboluri impresionante, care necesită o 

dezlegare aparte, specială. De exemplu, poezia Ars poetică în care poetul este un Orfeu în 

luptă cu moartea. Poezia are un motto (De mila timpului din sânge/ Poetul nu-i decât iubire) 

care este cheia dezlegării triunghiului format în mod simbolist: timpul – poetul – iubirea. 

Dincolo de relaţia poetului cu moartea, intuim iubirea care stă la temelia artei şi creaţiei. Este 

vorba de iubirea prin care se cunoaşte lumea sau prin care L. Blaga sporeşte „a lumii taină”. 

Din acest concept rezultă o viziune a destinului omului de creaţie ca o eternă călătorie 

arhetipală, de iniţiere a eului în tainele unui timp etern, ale unui timp al dimineţii, care 

simbolizează început, redeşteptare, lumină. 

Simbolurile tradiţionale dintotdeauna ale poeziei şi prozei noastre, cum ar fi 

privighetoarea, ciocârlia, mierla ş.a., capătă în lirica autorului valenţe estetice de mare noutate 

şi o iradiaţie sugestivă inepuizabilă, şi acesta datorită contextului, care este folosit în 

lingvistică pentru „a neutraliza ambiguităţile sau pentru a salva/ elimina caracterul deviant al 

enunţurilor considerate agramaticale şi desemnează atât acele elemente care contribuie la 

înţelegerea globală a unui enunţ, cât şi siturile de unde provin aceste elemente fie direct, fie 
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indirect, adică prin interferenţă” [6]. După cum a observat şi critica literară: „La nimeni dintre 

poeţii contemporani aceste simboluri nu vor fi întâlnite în astfel de contexte de maximă 

concentraţie ideatică şi afectivă” [7].  

Pentru exemplificarea conceptelor teoretice expuse anterior vom recurge la analiza 

concretă a unor poezii, contexte, cu profunde semnificaţii simbolice. Bunăoară poezia 

„Acasă” însumează o multitudine de semne-simboluri, care comportă o conotaţie aparte: 

„lăicerul” (covor ţărănesc de lână, lung şi îngust, ţesut, de obicei, în dungi, care se aşterne pe 

jos sau se pune pe pereţi), devine simbolul greutăţii sufleteşti, ce-l apăsă pe poet, cel care 

simte fiorul neîntrerupt al legăturii cu casa părintească, cu datinile adunate-n nuanţele vii ale 

acestor „podoabe” naţionale. Poetul se simte „ostenit de greul lor colorat”, la drept vorbind nu 

atât nuanţele culorilor îl apasă, cât realitatea vieţii legată de acestea, legătura nestrămutată cu 

patria, cu culorile drapelului, cu culorile grânelor, cu ochii mamei, cu veşnica natură şi cu 

culorile sufleteşti ale bucuriei, tristeţii, disperării şi speranţei, nuanţe care se schimbă de la un 

monet la altul, de la o clipă la alta. Nuanţată e şi indisolubila legătură cu anotimpul ce apare 

prefigurat în poezie – toamna, care comportă o simbolistică aparte, dominant de asemenea de 

culorile bogate, de plinătatea emoţiilor şi de dispoziţiile infinite generate de bogăţia ei, dar şi 

de tristul sentiment al despărţirii, al depărtării şi al absenţei. 

Un alt semn-simbol este cel al muncii, prefigurat în versurile: „Mă plec să le sărut mâna 

...  „Nu trebuie” ... ruşinându-se de pământul de sub unghii şi din crăpăturile palmelor”. 

Simbolul muncii este unul dominant în creaţia lui Gr. Vieru şi apare dezvăluit sub multe 

aspecte şi modalităţi. În prezentul text, munca e o îngemânare cu mâinile crăpăte, cu negrul de 

sub unghii, cu omenia neamului care ar putea încăpea într-o singură icoană. Poetul se simte 

oarecum incomod că rudele lui îşi ascund mâinile bătucite de muncă şi trudă, iar simbolul 

icoanei răstoarnă imaginea anterioară. Poetul îşi ridică neamul la rangul de sfinţi, ce îşi au 

locul printre chipurile slăvite ale celor credincioşi, care şi-au dobândit un nume datorită 

muncii înfăptuite cu generozitate. 

Monologul surprins în poezia „De unde” apare ca o noutate artistică de mare intensitate, 

punându-se în prim-plan imaginea mamei, cea care i-a dat viaţă, i-a călăuzit existenţa şi l-a 

învăţat frumosul cuvânt, iar acest cuvânt şi-a asumat conceptul de funcţie semnificativă, fapt 

care constă în conceperea lumii reale ca pe o lume virtuală, unde doar cuvântul rămâne adevăr 

pur. 

Limbajul are semnificaţie, adică limbajul este semnificaţie, este creaţie de conţinut şi de 

expresie în acelaşi timp. Poetul e uimit de faptul că mama rămâne veşnic aceeaşi, deşi nu şi-a 

întipărit chipul în nici o poză, nu a avut timp să-şi privească chipul în oglinda apei, pentru că a 

fost ocupată cu spălatul rufelor şi nici vremurile silnice ale războiului nu i-au permis s-o facă, 

acoperind-o cu jalea ochilor în lacrimi pentru soţ, pentru copii. Semnificativă în acest context 

este sintagma „furtuna de foc”, care simbolizează vremurile grele prin care i-a fost dat să 

treacă mama, chinurile nesfârşite ale vremurilor de restrişte, ale nemângâiatelor chinuri şi zile 

fără speranţă, ale apăsărilor sufleteşti, care-i măcinau chipul, îi zugrăveau aspre încreţituri, dar 

simbolică e, totuşi, rezistenţa ei în timp şi istorie, credinţa ei într-un viitor mai bun, aflându-se 

într-o veşnică aşteptare la geam. 

Numai ceea ce este semnificat în limbaj poate constitui, ulterior, obiectul investigaţiei. 

Poetul explorează un gen de literatură ca balada, apel făcând la monumentala existenţă a 

Meşterului Manole. Meşterul Manole devine imaginea-simbol în jurul căreia se conturează 

axa întâmplărilor. În poezia „Mică baladă”, poetul în imaginea meşterului se vede pe sine sau, 

în general, omul de creaţie, care a cutezat să-şi ridice un veşnic nume, prin artă. Creaţia, 

astfel, devine îndemn la jertfire, la veneraţie şi, în acelaşi timp, la sacrificiu a ceea ce într-

adevăr e de o importanţă aparte în existenţa umană. Tentaţia creaţiei e mare, „să ridic o 

construcţie care să dăinuie veşnic”. Prin simbolul „construcţie” poetul întrevede arta în sine, 

produsul inspiraţiei şi imaginaţiei artistice. Poetul îi atribuie baladei cunoscute o nouă 

interpretare din chiar începutul poeziei „Pe mine/ mă iubeau toate femeile./ Mă simţeam 

puternic şi sigur”, care seamănă mai mult a baladă a iubirii decât a jertfirii. Poetul întrevede în 



ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL, VOL. VIII, 2012 

 

 56 

acest sens o probă de încercare pentru cele care păreau a-şi manifesta iubirea „... şi le-am 

chemat la mine/ pe toate:/ pe Maria, pe Ana, pe Alexandra, pe Ioana...”, lista fiind neterminată 

(prin plasarea punctelor de suspensie). Poanta apare în final, ca o răsturnare de situaţie, cea care 

vine nu este nici una dintre cele chemate, deşi păreau a-l iubi, ci e mama, care nici n-a fost 

chemată, dar a avut presentimentul chemării, redat prin întrebarea „Tu nu m-ai strigat, Fiule?”. 

Monumentală pentru creaţia „veşnică” pe care a vrut poetul s-o „construiască” a devenit mama, 

femeia care l-a iubit întotdeauna, lângă care trebuia să se simtă „puternic şi sigur”. 

Imaginea-chip este una dominantă în creaţia lui Gr. Vieru. Cel mai des apare zugrăvit 

chipul mamei, care apare prefigurat sub diferite aspecte şi comportă semnificaţii dintre cele 

mai impresionante. Chipul ei e învăluit în mantia naturii, asemănat cu grâul, cu valurile mării, 

cu pădurea, cu pământul. De exemplu, în poezia „Spre chipul tău” , poetul învăluie chipul 

mamei în alergarea fără sfârşit a izvorului, în „roua spicului”, în metalul de valoare – aurul.  

Imaginea râului devine un simbol al perpetuării, al curgerii necontenite, al perindării în timp 

şi spaţiu, al nestrămutării, pentru că, conchide poetul, „cine uită se destramă”.  Chipul mamei 

e unic şi de neuitat, iar cine-l uită „se destramă”, vorba fiind de destrămarea sufletească, de 

înstrăinare şi de perimare a materiei prime – iubirea. 

Raportul între semnificaţie şi „obiectul” desemnate devine mai limpede prin 

condensarea semnificaţiilor lingvistice, care nu sunt simple colecţii de nume ale lucrurilor, 

simple liste de „nomenclaturi” pentru lucruri date anterior, ci tocmai structurarea experienţei 

umane în lume prin „impunerea de limite înlăuntrul a ceea ce a fost experimentat”. Poetul a 

experimentat din plin situaţiile despre care scrie, el implicându-se direct în acţiunile trăite 

„Mă-ntorc spre ce mi-e sfânt şi-aproape” sau „Ţi-mi curge sufletul ca grâul”. 

Câmpul în creaţia poetică viereană comportă de asemenea semnificaţii largi. Poetul se 

regăseşte în preajma naturii, fie „pe câmpul cu pomi ciudaţi de tabac”, fie resimte „numele 

mamei în câmp”, fie retrăieşte starea de sclav „când muncesc ca robu-n câmp”, fie „din 

mănoase câmpuri”, fie în „câmpii şi păduri pârjolite de focul soarelui răzbunător”, fie sub 

arşiţa de soare, când „cald e soarele-n câmpie”, fie să-ţi vezi rodul muncii „să creşti pâine în 

câmpii”. Semnificaţia câmpului e una generală îmbrăcând realul în limbaj artistic. Mama 

aleargă în câmp, munceşte trudită cu mâinile în câmpul deschis, îşi regăseşte cărările pierdute 

de vreme tot în câmp, îşi vede rodul muncii – tot în câmp. 

Cel mai relevant simbol al creaţiei vierene este simbolul mamei şi al principiului 

matern, dezvăluit plenar prin intermediul imaginii-simbol perpetuu. Spaţiul vierean ingenuu, 

răscolit de o bunătate primordială se sprijină pe arhetipul mamei, ca simbol matricial. La 

Vieru principiul matern umanizează, dobândeşte vibraţii cosmice, devine chiar „substitut al 

eternităţii” (M. Cimpoi). Poetul, un evlavios, contemplă succesiunea anotimpurilor, culege 

„roua sufletului”, e bolnav de armonie şi înţelege că veşnicia e „ca laptele mamei”. Iar mama, 

cu „fierbintea ei respiraţie /roteşte pe cer stelele, luna” (Când sunt eu lângă mama). Aşadar, 

“cosmosul capătă un nimb matern, mama devine osia lumii” [8], după cum observă Adrian 

Dinu Rachieru. Crescând sub acest simbol tutelar, evocând nostalgia stării dintâi, 

redescoperind candoarea şi inocenţa copilăriei, acea „sărăcie fericită” trăită în preajma 

măicuţei Dochiţa de la Pererîta, – mama stăpâneşte universul liric: „Nu poţi să smulgi din aer 

/ Al mierlei cântec spus / De vorba mamei gura-mi / S-o depărtezi nu poţi. // Nu poţi din ape 

smulge / Un soare oglindit / De mine chipul mamei / Să îl desparţi nu poţi” (Versuri albe). 

Criticul literar Eliza Botezatu menţionează următoarele în această privinţă: “Poetul 

descoperă în fiinţa mamei coordonate esenţiale ale sufletului colectiv. Abordând motivul, el 

se află în atingere cu straturile cele mai adânci ale fiinţei noastre morale. Mama e prototipul 

unei umanităţi ideale, considerată, mai ales, din perspectiva etico-psihologică. Ea ţine în 

cumpănă dreaptă însăşi viaţa” [9]. 

Poetul îşi creează din mama personală – mitul vieţii sale, dar şi al întregii omeniri, care 

a avut sau are o mamă, aşa cum observă şi Constantin Ciopraga: “Prin „mamă personală“ ni 

se transmite arhetipul mamei universale. Se ajunge, în fapt, la o mamă suprapersonală, o 
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mamă-idee, proiectându-se în eternitate, o mamă hieratică meritând adoraţie, acţionând 

suprasenzorial, ca un fluid învăluitor...” [10]. 

Pentru ilustrarea celor expuse anterior vom apela la versuri concrete din creaţia lui Gr. 

Vieru dedicate mamei. Mama, în primul rând, reprezintă protecţie, îngrijorare pentru tot şi 

toate: “Mă temeam să nu-ţi fie frig, zice mama” (Acasă); “Când geamul/ la care aşteptai/ Era, 

mamă, cernit/ De jalea ochilor tăi” (De unde) – lacrimi vărsate pentru fiu; “Nu mai vine, 

mamă,/ nimeni din urmă/ afară de pâinea ta/ învelită-n ştergar” (Dar tu), era coaja de pâine 

de care îşi aducea aminte poetul că o păstra mama lui când s-a întoarce de la şcoală; “Se 

încălzeşte cerul, mamă,/ De la mâinile tale/ Se iluminează-n adânc/ Îşi linişteşte/ 

Nemărginirea” (***), mâna reprezentând primul ajutor, sprijin; “Născând tu eşti un geniu, 

mamă/ Un geniu, mamă, eşti./ Tu eşti zămislitoarea,/ Eşti pomul numai vers” (Tu eşti un 

geniu) etc. 

Mama, în creaţia viereană, este asemănată cu natura, fiecare parte a corpului ei este 

legată organic de elementele acestui pământ: mâinile, ochii, buzele, inima, picioarele, însăşi 

întreaga-i fiinţă: “Iar buzele tale, mămă/ Sunt o rană tăcută mereu/ Mereu presurată cu ţărna/ 

Mormântului tatălui meu” (Buzele mamei); “Chipul tău, mamă,/ Ca o mie/ De privighetori 

rănite”, “Lacrima ta/ Diamant ce taie-n două/ Oglinda zilei” (***); “Cum să te apăr, mamă: 

future fericit/ Soare/ în aceeaşi clipă/ Răsărit şi asfinţit?!” (***); “Creştetul tău –/ Vârful 

muntelui acoperit de nea”, “Ochii tăi –/ mări albastre”, “Palmele tale –/ arăturile noastre”; 

“respiraţia ta –/ nori din care curg ploi” (Mamă, tu eşti …). 

Din creaţia lui Gr. Vieru putem desprinde mai multe ipostaze ale mamei: Mama-Patrie 

(Ţară); Mama-Cuvânt matern/ Limbă; Mama-Libertate; Mama-Dor; Mama-Univers etc. În 

rândurile ce urmează vom dezvolta acest concept exemplificând fiecare ipostază aparte, 

pornind de la cea de Mamă-Patrie: „Mamă. Tu eşti patria mea” – această frază conţine 

esenţialul, principiul primordial, afară de care nici nu se poate concepe existenţa; “Sărut vatra 

şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună …// Cânt a Patriei fiinţă/ Şi-a ei rodnică ţărână/ Ce-a 

născut în suferinţă/ Limba noastră cea română” (Limba noastră cea română), aici Patria, 

vatra neamului “care veşnic ne adună “este asemănată cu mama, care-şi adună în jurul ei 

copiii şi o face benevol, din dragoste; “Dacă măicuţa ta,/ Dacă limba stromoşilor tăi/ Se află 

în Patrie/ Nu e ţară mai minunată ca/ Patria ta!” (*** lui Nicolae Dan Fruntelată); “Iată o 

piatră/ Care pe nimeni nu a lovit/ Ea stă neclintită aici/ Pe mormântul tău/ Mamă./ Cucernic 

o îmbrăţişez/ Ca pe întâia/ Şi cea de urmă/ Patrie a mea” (Piatra). Poetul pare a fi îngrijorat 

de viitorul patriei, de generaţiile care se cresc în ea, ştiind teroarea prin care a trecut generaţia 

sa, de aceea într-o poezie dedicată lui Spiridon Vangheli poetul declamă: “Tu ştii/ Că un 

cântec frumos/ Pentru copii/ Poate salva în viitor/ O Patrie” (Tu ştii …). 

Mama-Patrie reprezintă pentru Gr. Vieru începutul a toate lucrurile: locul plin de aer 

curat, steaua de pe cer, firul de iarbă, frântura de suflet a neamului, cartea veche a istoriei, 

tărâmul începuturilor, lăuntrul nostru, pământul plămădit cu sânge şi întărit cu oasele 

înaintaşilor, pâinea de pe masă, aerul ce-l respiră, văzduhul înalt, răsăritul şi apusul soarelui, 

casa părintească, sfânt meleag, stejarul bătrân şi rotat al neamului, este, în ultimă instanţă, – 

leagănul amintirilor legate de trecut şi fântâna nesecată a apei neîncepute pentru viitor, este: 

“O memorie proprie – / Iată ce este Patria” (Nici om stea), în aceasta conţinându-se substanţa 

eterică, esenţialul, pentru că memoria reprezintă acea “facultate a creierului care permite 

conservarea, recunoaşterea şi reproducerea în conştiinţă a experienţei din trecut (fapte, 

evenimente, senzaţii, sentimente, impresii, cunoştinţe)” [11]. Urmând crezul lui Voltaire 

precum că: “Dragostea mea pentru Patrie nu mă obligă să închid ochii la meritele străbunilor. 

Dimpotrivă cu cât îmi iubesc mai mult Patria, cu atât tind să-mi îmbogăţesc ţara cu comorile 

extrase din alte adâncuri”, Gr. Vieru luptă destoinic pentru reîntregirea neamului nostru. 

O altă ipostază a simbolului mamei în creaţia lui Gr. Vieru este Mama-Cuvânt matern/ 

Limbă. Ilustrativă în acest sens este poezia În aceeaşi limbă: “În aceeaşi limbă/ Toată lumea 

plânge/ În aceeaşi limbă/ râde un pământ// În limba ta/ Ţi-e dor de mamă…”. Poetul pune în 

cuvântul matern al limbii procesele afective ale sufletului uman: plânsul, râsul, durerea, 
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bucuria, mângâierea, cântul şi chiar tăcerea. Asemenea mamei zămislitoare, vatra neamului a 

născut limba română, devenind nemuritoare, perindându-şi existenţa prin “copiii ei spirituali”: 

“Sărut vatra şi-al ei nume/ Care veşnic ne adună/ Vatra ce-a născut pe lume/ Limba noastră 

cea română” (Limba noastră cea română). Întreagă fiinţă a poetului tresare la rostirea 

cuvântului matern, primeşte căldura sufletească pe care nimeni altcineva nu i-o poate da: 

“Pentru ea e caldă vatra poamei/ Pentru limba, pentru limba mamei” (Pentru ea). Mama-

Limbă cuprinde totul. “În limba mea sunt toate florile./ În limba mea sunt toate culorile./ În 

limba mea sunt toate stelele./ În limba mea sunt toate misterele” (O mie de clopote). Singura 

salvare de minciună, dezamăgire şi infiltrări străine este, de asemenea – limba: “Salvaţi-vă, 

salvaţi-vă, salvaţi-vă/ Prin limbă şi prin carte!” (Salvaţi-vă prin limbă). 

Acest simbol apare la Vieru şi inversat, adică Cuvântul MAMA, nu Mama-Cuvântul: 

“Pruncii îl zuruie./ Bătrânii îl visează./ Bolnavii îl şoptesc./ Muţii îl gândesc./ Fricoşii îl 

strigă./ Orfanii îl lacrimă./ Răniţii îl cheamă./ Iar ceilalţi îl uită (cel mai dureros)/ O, Mamă, 

o, Mamă!”. Poetul nu-şi imaginează cine-ar putea lua locul mamei/cuvântului: “Cine-n locul 

ei/ Să vină ar putea – / În locul mamei?!/ În lipsă de cuvânt?!” (Poeţii), ea care reprezintă 

nădejdea cea din urmă: “Tu, cuvântule şi tu, nădejde …” (Cântec). Siguranţa n-o poate găsi 

nicăieri decât în cuvântul mamei: “ Trăim un timp de mare zbucium/ Şi-atât şi eu mă 

odihnesc/ Cât mai aud cuvântul mumei/ Şi cât în ochii ei privesc” (Aşa o ştim). 

Mama-Libertate este întreţinută de scriitor prin apropierea de conştiinţă, care simte 

necesitatea să cânte jinduita libertate mărginită în “sârmă de ghimpi”: “Sunt cel ce vrea să 

cânte-n Piaţă/ A libertăţii dulci prescură…// Sunt dorul care zboară peste/ Zăgaz şi apă 

înspumată/ Un fel de tristă libertate/ Cu lacrimi mari încoronată.// Sunt Prutul singur şi 

istoric/ Ghimpată sârmă îl răneşte” (Sunt). Poetul deplânge soarta noastră, a basarabenilor, 

care nu se pot bucura de libertate, dar şi nu-şi pot da seama de robie: “Rău să nu înţelegi/ Că 

eşti liber./ Dar groaznic să nu pricepi că eşti rob –/ Aceasta e Basarabia/ Fratele meu!”, iar 

în final culminează cu versurile: “Albaştri sunt ochii libertăţii/ Şi parcă tot nu-i destul/ Numai 

atât” (*** Lui Vintilă Matei). Poetul a crescut cu năzuinţa de a fi liber: “Trebuia cucernic să 

le/ sărutăm poala roşie (…)/ Nu eram liberi. Năzuiam numai/ Spre slobozenie, taininc/ 

Cântând: “Libertate, vei fi/ Partea mea de Hristos”!” (Despicarea ţestelor). Aspiraţia 

poetului la libertate o vedea în dobândirea libertăţii naţionale, în dreptul la o proprie istorie şi 

datoria de a ne vorbi limba mamei – română: “Vom fi liberi în măsura în care libere vor fi 

limba şi istoria noastră, în măsura în care vom şti să le apărăm împotriva timpurilor atât de 

potrivnice nouă” [12]. 

Unitatea simbolică a ipostazei Mama-Dor  este pe deplin explicabilă. Relaţia dintre dor 

şi mamă este indisolubilă, chiar necesară. Poetul o resimte ori de câte ori se apropie de casa 

părintească, sau îşi aminteşte de mama, sau aflat în străinătate. Iată câteva contexte 

edificatoare relevând dorul de mamă: “În limba ta/ Ţi-e dor de mamă …” (În limba ta); “Mi-e 

dor de iarbă crudă/ A ochilor tăi verzi” (Vreau să te văd); “Nu-mi mai e dor de nimeni, 

mamă,/ Numai de tine mi-I dor” (***); “Ar putea oare să fiinţeze/ Dorul,/ Neînconjurat de 

liniştea/ Şi frumuseţea inimii tale?!” (Fiinţa dorului) ş.a. Dorul apare în relaţie nu numai cu 

mama, ci şi cu alte fiinţe, lucruri, de exemplu: “Mi-i dor de-ai mei copii// Mi-i dor de casa 

mea// Şi mi-i dor de satul meu” (Of, Italie); sau “Mi-e dor de copilărie/ De Prut. De linişte” // 

Dorul de veşnic repaos/ Al martirilor (Pictează-mi o mirişte); “Din cauza durerii/ Firescul 

dor al limbii/ Îl preamăresc şi-l cânt” (Limba romană), în relaţie cu aceasta poetul afirma: 

“Nicăieri dorul nostru de desăvârşire nu s-a arătat mai clar şi mai cu tărie ca în cuprinsul 

limbii” [13]; “Aud în răsăritul rourat/ Cum strigă Dorul dor/ Spre Basarabia,/ Spre suferinţa 

ei” (Liniştea lacrimii) etc. 

Proiecţia principiului matern sparge necuprinsul ajungând până la univers, astfel 

creîndu-se ipostaza de Mamă-Univers: “Tu eşti zămillitoarea/ Eşti pomul numai vers/ Iar noi 

de aur mere/ Vărsate-n univers” (Tu eşti un geniu). Mama are menirea de a da naştere, iar 

prin rodul pântecelui ei se trece dincolo de orizonturile lumii pământene, trecând limitele 

temporale şi spaţiale, căpătând aurora sacră a necuprinsului univers. Poetul, un evlavios, 
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contemplă succesiunea anotimpurilor, culege „roua sufletului”, e bolnav de armonie şi 

intelege că vesnicia e „ca laptele mamei”. Iar mama, cu „fierbintea ei respiratie/ roteşte pe 

cer stelele, luna”. Asadar, cosmosul — s-a observat — capătă un nimb matern, mama devine 

osia lumii. 

Alături de mamă, ţară, o altă imagine-simbol obsedant în creaţia lui Grigore Vieru este 

draga, iubita, care constituie veriga principală din lanţul veşnic viu al existenţei umane, fără 

de care nu-şi poate imagina fericirea deplină pe pământ, pentru că poetul se consideră: „robul 

iubirii pentru ţară, mamă, iubită, stea”. Iată de ce draga nu e un aspect pur erotic, ci văzută 

într-un plan mai larg, mai filosofic, e văzută ca o miraculoasă taină, aproape fatală, ce 

condiţionează sensul  existenţei umane (de exemplu poeziile „Tu strigă-mă” şi „Feminină”). 

Dragostea e văzută ca o posibilitate imaginară de a supravieţui. Interpret subtil al 

psihologismului femeii, al celor mai tainice mişcări şi mobiluri sufleteşti, el cultivă o lirică de 

dragoste de mare zbucium interior în care gingăşia şi sinceritatea sunt însoţitorii ei de 

nedespărţit. 

Grigore Vieru concepe dragostea ca pe un veşnic frământ al sufletului însetat de ideal, 

un frământ ce împrumută vieţii omului farmec, rost. Poetul preferă o dragoste terestră, reală, 

trăită până la cele mai nevăzute rădăcini, o dragoste intensă văzută sub toate aspectele 

/ipostazele, în dăruire şi satisfacţie, în dor aprins şi credinţă nestrămutată, fidelitate, în 

supărări şi împăcări, în gelozie şi fascinaţie, în despărţiri şi întoarceri, în suferinţe şi bucurii, 

în blesteme şi chemări, în tihnă şi ardere nesfârşită. 

În continuare vom recurge la analiza concretă a unor poezii care sunt construite pe baza 

confruntării dintre cele două fiinţe iubite: mama şi draga. Bunăoară poezia Onomastică 

dezvoltă un subiect interesant sub acest aspect. Dacă copilul de odinioară era mereu lângă 

mamă, ajuns la maturitate pe umărul lui nu mai odihneşte capul mamei, ci al iubitei, locul 

mamei este ocupat de cel al iubitei, o iubită care niciodată nu poate fi egal împărţită: 

Veniseră oaspeţii toţi. 

În jurul mesei 

Ne-nghesuiserăm 

Să mai facem un loc 

Între mine şi tine. 

Tu mereu ţineai capul 

Aplecat spre umărul meu […] 

Şi nu mai era loc 

Pentru mama, 

Nu mai era loc. 

 

Mama, în cuminţenia ei, nu pretinde la mai mult, nu-şi cere revendicarea drepturilor ei 

de odinioară, nici nu se supără, ea acceptă cu resemnare poziţia, ea ştie că trebuie să se 

„micşoreze”, iar ea, adică iubita, trebuie să „crească”. 

O altă imagine contradictorie dintre cele două fiinţe creează poetul în poezia  Cutremur: 

Mama intră-n mare […] 

 Alb împrăştiate 

Pletele-i pe valuri 

Coperă, o, marea... 

Pruncii fug pe maluri. 

În adânc nurora 

 Cu închise pleoape, 

Ca o stea prelungă, 

 Şerpuie sub ape.  

Fiinţa mamei e îmbrăcată în culoarea cărunteţei – alb – dar, totodată, şi a purităţii, a 

curăţiei sufleteşti, care apare la suprafaţă „coperă, o, marea ...”, iar în plan imediat apare 

iubita (nurora) imaginată „ca o stea prelungă”, care stăpâneşte adâncul, aflându-se „sub ape”. 
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Care formează planul principal şi care secundar nu putem spune cu certitudine. Dacă admitem 

că mama, care formează fonul alb al apei, atunci reiese că ea creează atmosfera, dar e de 

suprafaţă, exterioară, pentru că în adânc se află totuşi iubita, care susţine platforma de 

suprafaţă. 

Uneori poetul se simte prins între „două pite” (E-o linişte iubirea?), nu ştie ce să aleagă, 

ar respinge-o pe una, dar se simte vinovat faţă de cealaltă. Poetul conştientizează faptul că „Pe 

alta, nu pe tine,/ Se cade să cuprind – ”, dar invocă cu pătrundere: „Tu braţele-mi legaseşi”, 

astfel simţind încătuşarea sfâşietoare din care nu poate scăpa uşor. În final conchide: 

Încerc să rup strânsoarea –  

Îmi cade braţul slab... 

Şi părul ce mă curmă 

Se face tot mai alb. 

  (Alt cântec) 

În poezia cu titlul Cântecul mamei, poetul pune la încercare alte sentimente emoţionante 

d-ale mamei, care e pusă în situaţia de a se bucura de câteva daruri (cercei, salbe, năfrămi 

străine, rochii, încălţări) pe care poetul se oferă generos să i le dea, dar pe care mama le refuză 

evocând pentru fiecare lucru câte o scuză plauzibilă. Şi toate astea pentru că îşi acceptă şi 

iubeşte nora şi-i dă prioritate ei.  

S-ar cuveni să notăm aici şi faptul că uneori mărinimia mamei ajunge până la dedicare 

totală, fără a intui preţul, fără a cere nimic în schimb. Acest “lasă” din penultima strofă 

transmite o bonomitate înteagă, neprefăcută, sinceră, pe care doar o mamă adevărată e în stare 

a o putea dărui. 

Într-o altă poezie care înglobează o întreagă simbolistică – Pe drum alb, pe drum verde 

– poetul sugerează, pe calea celor două simboluri contrare: “verdele înverzit” al vieţii şi “albul 

înzăpezit” al morţii, o întreagă filosofie existenţială. “Poetul – comentează M. Dolgan – se 

vede pus în faţa unei dileme irezolvabile: să încerce a “împleti” cele două drumuri simbolice 

ale vieţii cu direcţii opuse, să încerce a-şi împărţi marea dragostea celor mai scumpe fiinţe din 

lume – mamei “plecând” şi iubitei “venind”. Imposibilitatea de a săvârşi aceste lucruri îi 

umple inima de o măcinătoare suferinţă fiinţială, care nu poate “rima” cu nimic” [14]. 

Până aici am creat o imagine de ansamblu a iubitei pusă în raport cu mama iubitului ei, 

dar elogiul dragostei nu se reduce doar la atât, Grigore Vieru se vrea atât de dăruit dragostei 

încât se vede contopit cu ea “într-un singur trup aripat” (Către femeie). 

Inelul, simbol al legăturii dintre logodnici sau soţi, la Gr. Vieru poartă amprenta 

“numelui tău” (evident al iubitei), simbolizând acea legătură temeinică care se vrea prezentă 

în întreaga-i fiinţă, în tot ce vede şi simte “Cu numele tău/ Îmi stropesc ochii în zori./ Cu 

numele tău/ Iau mărul din pom./ Mângâi copilul/ Cu numele tău” (Inelul cu numele tău). 

Simbolul inelului apare şi-ntr-o altă poezie, Inel rotund, în care poetul situează din nou iubita 

alături de mamă, începând şi terminând poezia cu versurile: 

Ar trebui alături 

De al iubitei nume 

În sclipătul verigii 

Să-l scriem şi pe-al mumei. 

Acest simbol al inelului apare într-o istorioară în versuri cu titlul Logodnicul fără o 

mână. Istorioara e o tragică amprentă a războiului, de pe urma căruia un băiat logodit îşi 

pierde mâna, ca apoi “Din mâna-n ţărnă ce-o lăsa/ Cu dinţii el a smuls inelul/ Ce i-l dădu 

iubita sa”, iar finalul poeziei e zguduitor de tragic: 

Dar sta pe buze mai departe 

Inelu-acel împărătesc 

Ca un cuvânt ce n-are moarte: 

Iubesc! Iubesc! Iubesc! Iubesc! 

Poetul acordă unei întâmplări o gravitate enormă, logodnicul moare, dar cuvântul ce-l 

rosteşte “iubesc!” rămâne fără moarte, fără uitare, fără somn, adică etern. 
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Să vrei să fii îngropat nu în pământ, ci în lumina ochilor iubitei, pe care ai divinizat-o o 

viaţă-ntreagă nu este oare cea mai sugestivă, intensificatoare expresie a dorinţei eroului liric 

de a nu se despărţi de iubită nici chiar după moarte: “Când am să mor să mă îngropi/ În 

lumina ochilor tăi” (Când). 

Iubirea este concepută de poet ca un leac divin în poezia cu acelaşi titlu: “Iubire!/ 

Înconjurată de lumină,/ Tu însăţi din lumină vii.// Ram de rouă sfântă/ Cânt unic …// Tu nu 

plângi lacrima – o naşti!” (Leac divin). Prin iubire poetul poate preschimba lumea, viitorul ei, 

poate alina un suflet disperat, poate susţine o inimă înfrântă şi multe altele. 

Formula dialogală, demonstrată într-un capitol anterior ca modalitate de construcţie a 

poeziilor pentru copii, este utilizată pe larg şi în lirica de dragoste implicând variante 

multiaspectuale: fie ca chemare-dorinţă, fie ca dialog într-o singură direcţie, fie ca replici în 

suspensie. Poetul îşi supune iubita la un fel de dialog imaginar, pentru a pune la încercare 

tăria şi devotamentul dragostei reciproce, inventează un lanţ întreg de probe, de exemplu cum 

o demonstrează poezie care presupune o întrebare-provocare – Să văd ce-i zice tu. Probele 

sunt dintre cele mai ingenioase şi iscoditoare: el vine cu întârziere acasă şi o face intenţionat, 

gustă puţin din masă pregătită de soţie, care altădată era cu plăcere şi fără întârziere servită, în 

mod special schimbă câteva vorbe cu o fată frumoasă, un timp oarecare îl face pe supăratul şi 

străinul, se decide între timp să se arunce la fund de mare, scoţând de acolo „pietre rare”, 

pentru ca apoi să-şi pună la bătaie „verdictul” din urmă, cel mai necruţător: „Sunt palid ca 

lămâiul,/ Să văd ce-i zice tu,/ Să mor aş vrea întâiul,/ Să văd ce-i zice tu” (Tu). De observat că 

în „corpul” întregii poezii nu e reţinută nici o replică, nici o reacţie-atitudine adversă din 

partea femeii iubite faţă de situaţiile critice ce i se propun pe neaşteptate. Cu toate acestea, 

dialogul se „realizează”, se concretizează în surdină, dincolo de „corpul” poeziei, iar replicile 

nerostite în glas ale femeii sunt uşor descifrabile. 

Un fel de dialog se realizează ca o chemare-dorinţă arzătoare, venită aproape involuntar, 

pentru că e dictată de inimă, iar ceea ce inima „vorbeşte” nimeni şi nimic n-o poate împiedica. 

Aici dialogul decurge în mod reciproc, o chemare-dorinţă este întâmpinată de o altă chemare-

dorinţă: „ – Vreau să te văd, femeie,/ Sau vino să mă vezi,/ Mi-e dor de iarba crudă/ A ochilor 

tăi verzi”; „ – Vreau să te văd, bărbate,/ Sau vino să mă vezi,/ E timpul coasei iară/ În ochii 

mei cei verzi” (Vreau să te văd) sau „ – A, iubite, a/ Mai spune-mi ceva/ Că mi-i drag să-mi 

spui// - O, iubito, o/ Cred că tot ca noi,/ Copacii bătrâni/ Acasă rămân” (A, iubite, a). 

Altădată asemenea unui răvaş scris cu mult dor, din depărtare, poetul concepe poezia ca pe un 

fel de întrebare continuă: „Ce mai faci, mult-iubito,/ Gura ta în văpăi,/ Coama ta aburită,/ 

Roua ochilor tăi?/ Sânii tăi de lumină,/ Cărei dragi amintiri,/ Cărui dor se închină?/ Se mai 

miră? Îl miri?” (Dor). De cele mai multe ori poezia ia forma unui dialog care „curge” într-o 

singură direcţie, un fel de monolog exteriorizat sau rostit în glas, în prezenţa sau absenţa 

iubitei: „Frumoaso,/ Tu eşti singurul meu scut,/ Eşti apa lină/ Din care-mi „bea fiinţa” al/ 

Speranţei curcubeu” (Apoi) sau un alt exemplu: „Unde sunt frunzele/ hrănite cu 

frunzele/dragostei noastre?!/ Unde e sângele verde/ al frunzelor tinere?!// Şi apele unde sunt/ 

Limpezi de sufletul nostru?!” (O ceaţă caldă). 

Când însă, într-o altă ipostază, iubita încearcă – prin replici în suspensie – să-l trateze pe 

eroul liric cu indiferenţă, acesta îi ripostează pe cât de hotărât, pe atât de plin de nădejdi: „Nu, 

nu mi-e totuna,/ Dacă vii, dăcă nu./ Eu strig stelele, Luna,/ Dar voiesc să vii tu. (...)/ Nu, nu 

mi-e totuna/ Dacă eşti sau nu eşti./ În tăcerea mea, una,/ Ară şapte nădejdi” (Nu, nu mi-e 

totuna). 

Sentimentele se adună, se irosesc, uneori se interferează asemenea unui sloi de gheaţă 

care creşte pe măsură ce El-statornicul simte cum Ea-zvăpăiata, fluşturatica îi cere adorări ca 

pe vremuri, iar el îşi îndreptăţeşte refuzul categoric de a o lua de la capăt într-un lanţ de replici 

tăioase cu toate multele implorări ale femeii, implorări pe care le putem bănui, subînţelege, 

căci ele rămân în afara poeziei, se „strevăd” bine prin fiecare zicere inimoasă a bărbatului 

împotriva comportamentului ei contrafăcut: „Cum să iubeşti ochii/ Din care seceta vine/ 

Pârjolitoare,/ Seceta? (...)/ Cum să iubeşti părul/ Care te biciue/ Ca o furtună de gheaţă, de/ 
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Gheaţă?/ şi – cum – veveriţa/ gurii dată preasfântă/ Sărind din minciună-n/ Minciună?!” 

(Cum să iubeşti ochii ...). 

Dragostea e concepută la Vieru, spre deosebire de M. Eminescu, în cadrul familiei, ca 

un joc de familie, un joc extraordinar, unic, trezit de fantezia copilărească. Versurile decurg ca 

un fel de povestire-întâmplare:  „Duminică dimineaţa/ Copiii noştri amândoi/ Se urcă în pat 

între noi...”, nimic neobişnuit, cursul unei zile de odihnă obişnuite, când mama, tata şi copiii 

sunt împreună acasă, dar poetul nu vrea să spună despre odihnă, ci despre invenţia copiilor: 

„Ne scot de pe degete/ palidele inele,/ Le duc la ochi/ Şi se uită la mama şi tata/ prin ele.” 

Jocul devine cu atât mai interesant cu cât „O, golul rotund al inelelor/ Se umple atunci/ De 

văzul copiilor luminos”, iar în final poetul conchide: „Şi-n toată lumea/ Nu există joc mai 

frumos” (Joc de familie). 

Iubita, la Gr. Vieru nu e doar o invenţie literară, ci o realitate cotidiană, alături de care 

poetul se simte un norocos declarând: „Norocul cerului e luna,/ Norocul meu eşti tu, iubito.// 

Erai frumoasă şi copilă,/ Frumoasă-ai fost şi domnişoară [...]// Frumoasă-ai fost şi 

domnişoară,/ Frumoasă ai rămas şi doamnă [...]/ Şi mai frumoasă eşti ca mamă” (De ce-ai fi 

tristă?), astfel că iubita apare şi în ipostaza de mamă, ceea ce nu întâlnim la Eminescu. 

Iată cum comentează Eugen Simion erosul în creaţia lui Gr. Vieru: “Erosul este în 

poemele lui Vieru discret şi serafic, în prelungirea  poeziei populare şi a poemelor lui 

Eminescu. Femeia este un răsărit de soare, printre genele ei se înalţă Luna, bărbatul 

îndrăgostit aspiră să fie îngropat în lumina ochilor ei... În această imagistică tradiţională 

înecată în suavităţi se aude şi câte un sunet mai aspru, repede melancolizat însă şi adus, în cele 

din urmă, în nota obişnuită de beatitudine: 

Unde sunt frunzele 

hrănite cu sângele 

dragostei noastre?! 

Unde e sângele 

hrănit cu verdele 

frunzelor tinere?! 

Şi apele unde sunt 

limpezi de sufletul nostru?! 

Şi sufletul unde e 

limpezit de tremurul apei?! 

Unde, e pasărea 

trezită în zori 

de şoaptele dragostei 

noastre?! 

Unde e dragostea noastră 

trezită în zori 

de al păsării cântec? 

O ceaţă caldă cu frunze 

alunecă printre arbori, 

şi eu de ea mă lipesc, iubito, 

precum atunci, precum 

atunci — 

de făptura ta somnoroasă. 

  (O ceaţă caldă) [15]. 

Nu ne rămâne decât să subscriem la ceea ce afirma însuşi scriitorul: „Am iubit şi iubesc. 

De aceea n-am lâncezit şi mi-am păstrat vie respiraţia şi nădejdea în izbândă. Sunt deci un 

poet al iubirii, iar iubirea este a poeziei. Iubirea este singura dreptate pe lumea asta. Iubirea 

este o jertfă zilnică. Păcat că măreţia sacrificiului o găsim mai mult în singurătatea iubirii. 

Prin antologia care poartă un titlu biblic – “Cât de frumoasă eşti!” – cred că mi-am îndeplinit 

o datorie faţă de mama, faţă de femeie, faţă de Limba Română” [16]. 

În concluzie putem afirma faptul că creaţia viereană se înscrie definitiv în tratarea 

semiotică, înglobând semne-simboluri dintre cele mai variate şi comportând semnificaţii 

deosebite, atât din punct de vedere artistic, cât şi general-uman. Articolul dat acordă o atenţie 

deosebită perspectivei semiotice de cercetare a creaţiei vierene, pornind de la conceptual 

coşerian de “lingvistică textuală”. Dezvoltându-se unele noţiuni teoretice ale semioticii 

generale cu privire la binomul semnului saussurian de semnificat şi semnificant, s-a urmărit 

definirea mesajului şi decodificarea semnelor-simboluri în creaţia lui Gr. Vieru. Poetul 

recurge la simbol ca convenţie de creaţie şi imagine-cheie în construcţia acesteia. Simbolul 

tradiţional capătă noi interpretări, conotaţii dintre cele mai diverse şi neaşteptate. Semiotica 

viereană însumează simboluri-emblemă pentru cultura basarabeană, dar şi pentru universul 

creaţiei, în general. 
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