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Aliona Grati        Un crin al Basarabiei: Liuba Dimitriu  
 

“Dar crinii or-înflori / Când n-oi mai fi”  
 

Un singur volumaş - Crinii Basarabiei - apărut postum ne-a rămas de la 
Liuba Dimitriu (1901-1930). Placheta înmănunchează poezii scrise între anii 
20 şi 30. Marea majoritate dintre acestea au indicat, de regulă, anul semnării 
lor, ceea ce ne dă posibilitatea să-i urmărim evoluţia. Structural eclectică, 
poezia L. Dimitriu este una de tranziţie de la poeticitatea unor epigoni 
eminescieni la poeticitatea şi sensibilitatea moderniştilor. Odată desfăşurată 
în timp, fie el şi scurt, poezia romantică din Crinii Basarabiei arată o 
seducere mai evidentă de modelele simbolismului. 

Poeziile din perioada timpurie dezvăluie un spirit mesianic. Deşi 
descendentă dintr-o familie unde tatăl e bulgar şi mama grecoaică, pământul 
românesc găseşte în poezia L. Dimitriu o patriotă incontestabilă. Dovadă 
sunt “imnurile” pentru “Graiul neamului”, “Stema ţării”, tricolor, doină, 
Prut, Nistru, Dunăre, Mureş etc. Modelele ei sunt M. Eminescu şi O. Goga. 
Basarabia este un colţ de rai sortit de veacuri, ca şi patria poetului 
transilvănean, să suporte plăgile unor timpuri nefavorabile. Siguranţa: “Că 
nu e colţ de rai pe lume / Mai plin de flori şi ape moi” (Cântă Mureşul) e de 
nezdruncinat. Nu atestăm însă o poezie de notaţii descriptive, ci una 
vizionară, evocatoare. Se face uz, pe larg, de recuzitele romantismului. 
Imaginea cu proiecţii în mit şi fabulos conferă grandoare acţiunii. Procedeul 
personificării face posibilă participarea toponimiei naţionale la hotărârea 
sorţii acestui neam. Invocate, râurile, fascinaţiile românismului, se 
transfigurează în eroi de baladă cu puteri supranaturale, gata oricând să lupte 
cu duşmanii. Râul-viteaz capătă calităţi ancestrale româneşti. Nistrul este un 
“bătrân straje” chemat să întâmpine revenirea lui Ştefan cel Mare: “…cu 
sclipiri de-oţel în pleoape, / Strângând la piept stindardul Romei, / Aruncă-ţi 
munţii tăi de ape / Peste cuptoarele Sodomei! / Îngroapă-I flăcările roşii…” 
(Tu, Nistrule!..). Mureşul este rege, stăpân “cu înţelepciune de leu”, Oltul- 
cântăreţ de doine. Unirea forţelor Prutului şi Dunării va asigura mântuirea de 
rele: “Câtă vreme tu şi Prutul, / Veţi scălda şi tron şi steag, / Toată stepa-şi 
frânge gâtul, / Dacă s-ar izbi de prag.” (Dunării).O nuntă între Basarabie şi 
Prut e cerută Maicii Domnului.  

Contopit cu imaginea Basarabiei, eul liric prosternează într-o rugăciune , 
în care invocă forţele superioare să fie mai receptive la durerea neamului: 
“Vino, maica mea cea dragă! / Braţele mi-le dezleagă, / Spală-mi rănile de 
sânge / Şi la sânu-ţi cald mă strânge, / Că de-un an tot rod cu dinţii / 
Lanţurile umilinţei, / Dar nu pot scăpa de ele, / Că-s prea mică şi sunt grele 
!..” (Chemarea Basarabiei). Poeta se adresează pe rând Prutului, 
Nistrului…Alteori vorbeşte direct cititorului eventual: “Fiţi gata toţi !.. 
Stăpânul vine! / S-aşternem inimile toate…”, ca apoi să profetizeze un viitor 
recunoscător: “…Şi peste veacuri fără număr, / Copii noştri-n veci ni-l 
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poarte” (Tu, Nistrule !..). Se pronunţă chiar şi un jurământ de credinţă lângă 
stindardul ţării. Registrul emotiv e variat. De câştigat au însă versurile cu un 
pronunţat lirism feminin. Acţiunile paşnice, domoale, lipsite de vervă, 
caracterul cantabil al versurilor imprimă poeziei Graiul neamului un farmec 
aparte: “Atât de dulce-ţi este graiul, / Pe care-l sorb ÎNTÂIA OARĂ, / Încât 
îmi pare că tot raiul / În cuibul nostru azi pogoară…/ Şi nu-i parfum pe tot 
pământul, / Cum e parfumul limbii tale; / Că numai miere-i tot cuvântul / Şi 
mlădios ca ceara moale. / E fagure muiat în lapte / Din sânul veşnic cald al 
Romei…”. Jalea metafizică - atât de pronunţată la O. Goga - este atenuată 
de suavitatea de substanţă a lirismului tinerei L. Dimitriu. Până şi doina, 
cântecul de jale “ca o zână din poveşti”, “în vălul ei de nuntă”, “surâde la 
fereşti”(Doina Oltului). Dragostea nu implică neapărat tragismul. Poeta 
cochetează, întrebându-se: “Urâtule, de ce-mi eşti drag” şi întâlnirea cu 
iubitul promite să fie fantastică: “De când aştept să te pogori / În parcul meu 
de vise, / Să ne-ngropăm iubirea-n flori,/Cu porţile-mi închise.” (Urâtule!..). 

Influenţele poeziei simboliste, dar, bănuim, şi starea precară a sănătăţii 
atenuează avânturile tinereşti. Spre sfârşitul anilor 20 poeziile L. Dumitriu 
capătă o altă orientare. Mesajul nu mai are o finalitate socială, or autoarea 
este preocupată mai intens de problemele şi dilemele ei subiective. 
Mesianismul romantic este înlocuit de privirea narcisistă în oglinda 
propriului eu. Acest eu se înrolează în aventura lăuntrică a căutării de 
absolut. Materialul lexical este metaforic şi simbolic, deschis spre noi 
semnificaţii. Cuvântul cel mai frecvent întâlnit este crinul, prezent chiar şi 
în titlul cărţii. Preferinţa pentru această floare este oarecum explicabilă şi 
prin faptul că lungul şir de semnificaţii ale crinului o întruneşte şi pe cea a 
scurtimii vieţii şi frumuseţii. Poeta alege intuitiv simbolul vieţii ei. 

Lecturile din poeţii francezi sunt favorabile modului de a gândi al L. 
Dimitriu. La ea acest simbol capătă valenţe curioase. Crinii ei cuprind 
simultan mai multe semnificaţii. Una ar fi ideea baudleriană de frumuseţe, 
perfecţiune. Acestea sunt florile: “care cântă tot ce vrăjeşte mintea şi 
simţurile încântă”. (Corespondenţe) [1. p.23]. Albul crinului aminteşte 
frumuseţea fără păcate şi prezenţa lui are efect purificator: “Şi la semnul 
crucii toate / Apele din somn tresar, / Spălând vatra de păcate / Şi cu crini 
umplând-o iar.”(Satul doarme). Ca într-un ritual, crinul pus sub pernă atrage 
visele albastre, în care nu e loc pentru ce e hidos: “Să nu cumva să te mai 
prind vreodată, / Că te strecori sub perna mea cu crini…” (Răvaş satanei). 
Iubirea e posibilă numai dacă “traista inimii ” este plină cu crini. În registrul 
simboliştilor poeta intuieşte corespondenţe inedite între crin şi poezie. A 
găsi un “cuib de crini” înseamnă a avea revelaţia minunii ce-ţi oferă poezia: 
“Şi-ai să te minunezi, / Când singur ai să vezi, / Că dacă-aripe ai, / Din orice 
lut… faci rai. / Şi n-ai să mai tânjeşti, / Cu crinii sub fereşti, Ci-ai să te joci 
cu ei / Cum fac şi eu cu-ai mei.” (Când plopii sunt săraci). Actul creativ 
este, prin urmare, un ”joc cu crinii”. Poeta ce-şi trăieşte “cea din urmă 
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primăvară” îşi scrie testamentul. Drept moştenire, ea are de lăsat urmaşilor 
doar “grădinile cu crini”. De ele se va bucura copilul: “Prinde clipă după 
clipă / Din grădinile cu crini-mi / Şi sădeşte-ţi-le-n pripă / În altarul sfintei 
inimi” (Dă-mi mânuţa), cu ele îşi va îndulci viaţa omul iubit: ”Ia Tu 
(Doamne), crinii mei şi-aşterne-i, / Toţi pe vatra lui să-i culci” (Rugăciunea 
din urmă). Aidoma crinului mallarmean, floarea L. Dimitriu ascunde 
sâmburele gloriei viitoare, or “Numai ţie, dulce ţară, / Îţi las crinii de sub 
perne, / Ca să-l pui să soarbă iară / Din izvoarele-ţi eterne.” (Numai ţie!...). 
Crinii L. Dimitriu sunt “romanţele ei pentru viitor”. Prevestirea cade ca o 
sentinţă: “Dar crinii or-înflori / Când n-oi mai fi!..” (De ce?..) Ca simbol 
ambiguu, crinul are valoare funestă, amintind de moarte, dar şi fiind expresia 
exemplară a nostalgiei şi singurătăţii. Poeta care simte că o “apucă seara” îşi 
doreşte somnul într-un aşternut unde “plouă numai crini” (Tot ca ieri…)  

Solitudinea, tăcerea rilkeană este condiţia în care se poate cunoaşte 
absolutul. Singurătatea turnului e favorabilă pentru a “cânta / numai pentru 
flori şi prunci” (Dă-le drumul!..). În tăcerea somnului eul liric visează viaţa 
de după prag. Un “bulgăraş de aur” din această viaţă “s-a strecurat” în somn 
pentru a avertiza: “Nu sunt, ce crezi, copilă, / …în castel de lut / Nu cânt!../ 
Şi de argilă n-ai să mă lipeşti / Nici când, nici când…/ Dar tu cu mine-n veci 
/ Ai să pluteşti / Şi tu cântând…” (Bulgăraşul de aur). Refuzându-şi tot, 
elegant de teluric, eul liric poate atinge cerul: lutul, argila îngrelează aripele 
care ”dorm la pământ”. Numai fără lut: “…voi putea până la tine, / uşoară ca 
fulgul să zbor.” (Rugăciune).  

Plecată în “al nopţii drum”, poeta nu e cuprinsă totuşi de angoasă. E doar 
un freamăt de tristeţe, în care eul liric se complace. Poemul Fără ea este o 
variantă feminină de voluptate a durerii, aspirată de atâtea ori de simbolişti. 
Pentru L. Dimitriu, lacrima (simbol al durerii), este “veşnic dulce”. Ea este 
un component inevitabil al vieţii, căci “Fără ea nici trandafirii / N-or mai 
creşte-n bătătură, / Şi nici flacăra iubirii / N-ar mai arde-n somn vro gură. / 
Toate apele credinţei / S-ar preface-n munţi de gheaţă, /…Când o simţi că 
pică-n poală, / Ia-o-n braţe şi-o mângâie… ” (Fără ea…). 

Sfârşitul fatal, împlinit mult prea devreme, se pare că devine elementul 
inevitabil din scenariul vieţii poetelor noastre de la începutul secolului 
trecut. Moartea a răpit ţării şi în acest caz o personalitate pe cale de afirmare. 
Unele poezii ilustrează un talent deosebit, dar şi lecturi serioase. 
Feminitatea, intrinsecă deci, cu plonjări graţioase în misterele conotaţiilor, 
conferă farmec şi validitate poeziilor, iar nota definitorie a liricii Liubei 
Dimitriu rămâne a fi suavitatea şi fragilitatea de fond, fie că lansează lozinci, 
fie că “mângâie” lacrima.  
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