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Proper names and the configuration of intimacy 
with the Divine in Traian Dorz’s poetry

Abstract: This paper aims to analyse values of meanings of proper names which 
have the role to convey the intimate connection between the human soul and the 
Divinity, as this intimacy is configured in the poetry by Traian Dorz, a less studied 
contemporary Romanian writer, the author of thousands of lines of mystical 
poetry and of several volumes of memoires and religious mediations. Thus, in 
an important number of literary creations inspired by biblical truths and verses, 
nouns like Mire (‘groom’), Soţ (‘husband’), Frate (‘brother’), Prieten (‘friend’), 
Dor (‘longing’) etc. are integrated in original lyrical definitions or phrases which 
substitute the name of God. From the viewpoint of Christianity, these nominal 
phrases point out the human being’s aspiration towards the ecstatic state, as the 
human being is described during its mystical ascension, until the true, complete 
and everlasting unification with its Creator.
Keywords: onomastics, anthroponomy, grammar, stylistics, mystical-religious 
poetry.

Introducere
Tema centrală a poeziei lui Traian Dorz o constituie experienţa unică a relaţiei 

dintre om şi Dumnezeu (inclusiv în perspectiva absolutului veşniciei), privită în sen-
sul contopirii cu Divinitatea: este vorba despre poezii impregnate de cantabilitate (în 
expresia artistică a autorului – inimitabile Cântări Nemuritoare), despre versuri ale tai-
nei comuniunii şi, totuşi, ale singurătăţii asumate în contemplarea mereu ascendentă, 
în starea de înălţare extatică. Ca atare, componenta cea mai valoroasă o reprezintă poe-
mele care ilustrează în chip strălucit misterul comuniunii, trăirile celui aflat pe calea 
mereu ascendentă a cunoaşterii mistice: dorul întoarcerii acasă, în veşnicie, aşteptarea 
plină de adoraţie a nunţii supreme dintre Mirele Iisus şi mireasa Lui, Biserica, frumu-
seţea şi iubirea lor inconfundabilă. Stilul poeziei este unul tributar modelului mistic, 
caracterizat prin simplitate, armonie şi cantabilitate, iar limbajul mizează pe termeni 
obişnuiţi, cărora li se conferă semnificaţii figurate, alegorice sau simbolice (vezi Băcilă 
2016: 23).

Lirica dorziană, străbătută de puternice accente scripturistice, dar şi de un 
pronunţat filon mistic, ilustrează, nu o dată, mai ales semnul profundei (şi plenarei) 
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comuniuni reale a sufletului cu Dumnezeu, atingerea personală, spiritualizată, mode-
latoare, a Celui (de) Neatins, integrată în ceea ce presupune starea extatică, episod 
memorabil al bucuriei de natură sacră sau al iubirii harice (tainice ori expansive); sunt 
elemente centrale ale poemelor (realizate în chip magistral) inspirate din alegoria gra-
ţioasă a cărţii biblice intitulate Cântarea Cântărilor şi consacrate acestui act întemeie-
tor de închinare, acestui gest apoteotic al împărtăşirii, dătător de sens şi de viaţă nouă, 
parte a unei relaţii speciale a dragostei unificatoare şi izbăvitoare.

În acest sens, se poate remarca, printre alte elemente definitorii, o varietate de 
sintagme nominale utilizate pentru a substitui numele lui Dumnezeu, în construcţii 
cu rol de adresare ori de referire. Evident, în discuţie trebuie avută în vedere şi funcţia 
principiului simbolic, cel ce „impune ca, în contextele în care are o distribuţie uzuală, 
un cuvânt – care nu este substantiv propriu şi nici nu ocupă primul loc într-o comuni-
care sau într-un titlu – să se scrie cu literă mică, iar în contextele în care i se recunoaşte 
o distribuţie atipică, individualizatoare sau chiar simbolică, acelaşi cuvânt să se scrie cu 
iniţială majusculă” (Borchin 2005: 233)1. În unele lucrări de ortografie românească 
apărute după 1990 se precizează că, „tot simbolic, orice referire la Dumnezeu sau la 
atributele divine, indiferent prin ce parte de vorbire s-ar exprima, se face cu iniţiale 
majuscule” (Borchin 2005: 234).

Adjective în sintagme nominale
În zeci de grupuri nominale întâlnite în poezia dorziană, substantivului-centru 

(Domnul, Dumnezeu, Iisus, Mântuitor, Mesia, Mire, Prieten, Soţ, Păstor) i se alătură adjec-
tive (propriu-zise sau de provenienţă participială) de tipul drag, iubit, scump, dulce, bun, 
dorit; ele sunt (cvasi)sinonime şi apar la diferite grade de comparaţie (foarte frecvent 
– la gradul intensităţii maxime), cu sau fără morfemul cel, aşezate în faţa sau în urma 
substantivului determinat, care mai are sau nu un determinant posesiv. Cu un număr 
apreciabil de ocurenţe, determinările atributive creează, în asociere cu termenul regent, 
sintagme utilizate, nu o dată, inclusiv cu valoare hipocoristică atât în construcţiile cu 
rol de adresare (cu vocativul), cât şi în cele ce fac referire la Divinitate, actualizând, în 
text, semnificaţii figurate care vizează nemărginita dragoste a celor credincioşi faţă de 
Creator. Sunt de reţinut şi structurile repetitive cu valenţe expresive, de tipul: „Scump 
şi tot mai Scump Iisus” (CCnţ: 68, Nu pot2), precum şi cele în care adjectivele se sub-
stantivizează, devenind ele însele centre de grup: „Iubitul meu” (CBir: 102, Îţi mulţu-
mesc că mi-ai venit); „Preaiubitul meu” (CCm: 165, Preaiubitul meu e Unul – în titlu 

1 Având în vedere condiţiile în care a circulat ori s-a tipărit, de-a lungul timpului, opera 
dorziană, se pot identifica anumite inconsecvenţe în ceea ce priveşte notarea cu majusculă ori cu 
literă mică a unora dintre componentele grupurilor nominale respective. 

2 Spre a nu îngreuna parcurgerea trimiterilor, am optat, în lucrarea de faţă, pentru notarea, 
în text, a referirilor (cu abrevieri) la volumele (aparţinându-i lui Traian Dorz) din care au fost 
selectate secvenţele ilustrative, alături de numărul paginii/paginilor la care se află fragmentul 
respectiv şi de titlul poeziei. Toate evidenţierile din versurile citate (exceptându-le pe cele cu 
caractere cursive) ne aparţin.
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şi o dată în text; CÎnv: 118, Să nu uit!); „Iubitul sufletului meu” (CCm: 155, Ce Nume 
Scump...); „Iubitul sufletului nostru” (CCm: 38, Lumina veşniciei noastre); „Aceluiaşi 
Drag” (CA: 20, O, suflet din sufletul meu); „al vieţii mele Drag” (CE: 85, Închide-mi-te, 
şoaptă); „Dragul mult-iubirii mele/plin de raze-n păr” (CCm: 89, Dragul mult-iubirii 
mele); „Doritul meu” (CCm: 45, O, Iisuse Dulce) ş.a. 

Alteori, structurile de acest tip conţin două adjective în vecinătatea centrului de 
grup, coordonate (a) sau nu (b), trimiţând la atributele Divinităţii:

(a) „Dulce şi iubit Iisus”, „scump şi bun Iisus” (O: 463, Dulce şi iubit Iisus); „Dulce 
şi Scump Mântuitor” (CUit: 68, Stând singur câteodată...); „Sfânt şi Dulce Iisus” 
(CNem: 25, Slavă şi slavă, şi slavă); „Scump şi Dulce Soare” (CÎnv: 7, Cântarea Învierii); 
„Iisuse dulce şi-ndurat”, „Iisuse dulce şi iubit” (CVeşn: 107, Prin mii de feluri); „Iisuse 
Puternic şi Drag” (CNoi: 184, O, ia-ne cu Tine); „Divin şi Drag Prieten” (CCm: 5, 
[Închinare]); „Preadulce şi Preabun Iisus” (CÎnd: 31, Mântuitorul meu iubit); „cel 
mai Scump şi mai Dorit/Mântuitor şi Mire” (CCm: 60, La Nunta noastră); „al nostru 
Veşnic/şi Preaiubit Mântuitor”, „al nostru Dulce/şi Minunat Mântuitor” (CNem: 8, 
Slăvit fii Tu, al Bucuriei...); 

(b) „Drag Iisuse Dulce” (CViit: 46, De-aş umbla prin soare); „Dulce Domnul 
meu Iubit” (CCm: 18, Fericita mea Nădejde); „Dulce Domnul meu Curat”, „Dulce 
Mirele meu Sfânt” (CVeşn: 101, Dac-am să Te uit); „Preafericitul Mire Scump” 
(CVeşn: 175, Cântând Osana Celui-Care-Vine). 

Adesea, în atari situaţii este evidentă redundanţa semantică rezultată din alătura-
rea, în coordonare (a) sau nu (b), a două sau trei adjective cu funcţie de atribute ori, ca 
apoziţii, substantivizate, pentru a accentua în ascendenţă asemenea însuşiri excepţio-
nale şi, implicit, ideea poetică a versurilor:

(a) „scump şi drag Iisus” (O: 433, Fii slăvit în cor); „Iubit şi Drag Iisus” (CCm: 
15, De dorul Tău, Iisus Iubit); „Iubit şi Scump Mântuitor” (CÎnd: 21, Noi Te iubim); 
„Scump şi Preaiubit Iisus” (CDr: 127, Când munca mea); „Preascump şi drag 
Mântuitor” (CÎnv: 106, Cât e de dulce-a Ta lumină!); „Divin şi Veşnic Soare al sufletu-
lui meu” (CÎnv: 86, Statornică-i blândeţea); „Prieten Bun şi Scump, şi Drag”, „Scump 
şi Bun, şi Drag Prieten” (CCm: 14, Nădejdea mea Preafericită); „Iubitul/şi Dragul 
sufletului meu” (CBir: 193, Când îmi zâmbeşte El); „El, Scumpul, Dragul, Bunul” 
(CE: 98, Nu-i alt Iisus);

(b) „Scump Iisus Iubit” (CNem: 18, Slavă Ţie, slavă); „Scump Mântuitor 
Iubit” (CUit: 89, Iisuse, când ai să cobori); „Dragul tău Mântuitor Iubit” (CUrm: 170, 
Priveşte-n sus); „Drag Iisuse Preaiubit” (CVeşn: 28, Pe toate drumurile noastre).

De altfel, sunt numeroase cazurile în care grupurile nominale includ două sau trei 
adjective, unul dintre ele substantivizându-se prin articulare şi devenind centrul grupu-
lui: „Iubitul scump şi Domnul meu” (CÎnv: 87, Când Tu mi-ai împlinit); „Frumosul 
meu Iubit” (CCnţ: 95, Ce iarnă grea!...); „Iisus, Iubitul Drag” (CViit: 187, La Ţărmul 
Întâlnirii); „Iubite Drag” (CUrm: 43, Când las din mână harfa); „Iubitul Dulce” 
(CE: 85, Închide-mi-te, şoaptă); „Iubite Dulce” (CNoi: 77, Ştim că vei veni); „Dulce 
Preaiubitul meu” (CÎnv: 8, Ce-Ţi voi spune oare Ţie?); „Dulce Preaiubitul inimii 
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din mine” (CÎnv: 139, Pentru Cine-aştepţi?); „Preaiubitul Dulce al Slăvilor Cereşti”, 
„Iubitule Frumos” (CNoi: 146, Tu, Veşnicule Tânăr...); „Preaiubitul nostru Dulce” 
(CVeşn: 33, Tu, Care-ai făcut); „Preaiubite Drag” (CViit: 16, Vino, dormi cu mine); 
„Preastrălucitul meu Ales” (CÎnv: 84, Sunt câteodată...); „Preadulce şi Drag Iubitul 
meu” (CViit: 129, În Clipa Întâlnirii).

Substantive în sintagme nominale
Printre construcţiile care contribuie la configurarea intimităţii cu Divinitatea în 

poezia lui Traian Dorz, un loc aparte îl ocupă cele al căror centru este un substantiv 
utilizat, cu semnificaţii contextuale expresive, drept substitut ori echivalent al numelui 
lui Dumnezeu:

– comoară (ca reflex al dragostei şi al preţuirii fiinţei umane faţă de El): „Comoara 
mea, pe veşnicie,/eşti numai Tu, Iisuse Drag” (CCm: 155, Ce Nume Scump...); 
„Comoara mea întreagă, Iisuse, Tu rămâi”, „întreaga mea Comoară, Iisuse, Tu rămâi” 
(CCm: 103, În sfânta ascultare); „Scumpa mea Comoară” (CCm: 148, Bolnav de 
iubire); „Tu, Comoara vieţii mele şi iubirii mele-ntregi” (CCm: 79, Am lăsat în urmă 
lumea); „Iisuse, scumpa mea Comoară/şi preţiosul meu Mărgăritar” (CBir: 192, Mă 
rog să-Ţi fiu).

– soare: „Soare Drag” (CCm: 56, Soare-al veşniciei mele); „Soarele vieţii mele” 
(CNoi: 47, Pentru Cine-mi pun?); „Scumpul vieţii mele Soare” (CDin: 136, Carte 
Sfântă); „Iisuse, dulcele meu Soare” (CBir: 32, Când trec prin stări...); „Soare dulce 
al sufletului meu” (CR: 34, Bucurie); „dulce Soare Care-mi ţeşi/cununi de raze line” 
(CNoi: 117, O, Preaiubitul meu...); „al vieţii mele Soare Sfânt” (CCm: 153, Ce dor 
adânc); „Tu, Soarele Iubirii ce dulce mă-ncălzeşte” (CVeşn: 151, Când norii grei aco-
păr); „Tu-mi eşti Soarele Vieţii/desăvârşit şi minunat” (CS: 24, De nu-mi erai decât un 
Prieten); în acelaşi registru se înscriu secvenţele: „Luceafărul vieţii mele” (CCm: 55, 
Iisuse, Mire-al vieţii mele); „Tu eşti dulce Aurora/sufletului meu” (CÎnv: 24, Tu mi-ai 
fost). De altfel, în cadrul simbolurilor creştine (mistice), lumina – ca „principiu al bine-
lui” (Evseev 2007: 327), al „Comuniunii Trinitare” (Evdokimov 1994: 36), cu impor-
tante sensuri teologice, patristice – se înscrie ca emblemă primordială a Divinităţii, ca 
permanenţă a Sfintei Treimi (sursă incontestabilă a luminii, deopotrivă identificată, 
prin sinonimie absolută, cu aceasta), ca veritabilă reprezentare a Logosului şi a vestito-
rilor Lui. Aşa cum se ştie, ea semnifică starea extatică, experienţele mistice (ale îndum-
nezeirii), elevaţia spirituală, rugăciunea şi jertfa, viaţa şi perenitatea, credinţa, speranţa, 
iubirea, fericirea, mântuirea, adevărul, cunoaşterea, înţelepciunea şi iniţierea, ordinea, 
armonia şi înălţarea – atribute esenţiale ale Sale –, punctul culminant al comuniunii pe 
verticală, atins în acea contopire tainică dintre suflet şi Creator, eliberată de sub toate 
genurile de bariere şi înţeleasă de Sfinţii Părinţi ca o acţiune dinspre divin către uman. 

– dor (categorie esenţială a existenţei, care potenţează pulsaţia adâncă a chemă-
rii Celui Dorit, a participării la misterul sacru): „Tu, Dorul dorurilor mele” (CCm: 
64, Stăpânul ascultării mele); „Tu, Bucuria cea mai naltă/şi Dorul cel mai arzător” 
(CNem: 8, Slăvit fii Tu, al Bucuriei...); „Hristos ni-e dorul cel mai sfânt” (CNem: 106, 
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Hristos e totul pentru noi); astfel se ajunge la sublimarea sentimentului (lipsit de orice 
notă de senzualitate – incompatibilă, de altfel, cu dimensiunea sacralităţii), adică „la 
ʻdecorporalizarea’ trăirilor şi la transformarea lor în categorii de esenţă metafizică” 
(Evseev 1987: 145), superioară celor obişnuite, iar stăruitoarea chemare autentică, 
perpetuu nouă, întru dor nestins se face dinspre „vocea” auctorială înspre Hristos, cu 
care se află în comuniune intimă. 

Merită amintit aici că, din perspectivă teologică, „Dumnezeu doreşte să ajungă 
la persoana creată, sau la unirea Lui cu ea, nu numai prin extazul Lui spre ea, ci şi prin 
extazul ei spre El.” (Stăniloae 2003: 289). Într-adevăr, acest lucru face ca însuşi senti-
mentul să devină sinonim, în anumite ipostaze, cu fiinţa îndrăgită, confundându-se cu 
ea – în cazul de faţă, cu Dumnezeul Atotputernic, Cel ce guvernează infinitul eternită-
ţii, Împărăţia Cerurilor spre care năzuieşte sufletul însetat de nemurire: 

Dor al dorurilor mele,/strălucit şi sfânt, şi nalt,/toată dragostea mea suie/către Ţărmul 
Celălalt...// Cum, atrase-n dor de ţărmuri,/cheam-un val pe altul val,/mi se cheamă-a’ 
mele doruri/către Ţărmul de cristal. // Orice clipă îmi aduce/alt nou dor Acolo Sus,/
unde inima-mi, cu toată/dragostea, pe veci mi-ai dus. // Alt nou dor în orice clipă/
Îţi aduce-n Sfântul Prag/tot ce pot avea pe lume/mai curat, mai scump, mai drag. // 
Rugăciunea şi cântarea/vin să-Ţi spună-n lacrimi cât/Te doreşte-un suflet care/Te 
iubeşte-atât, atât... // Cât Te cheamă, cât suspină,/cât aşteaptă clipa când/Ţărmul ferici-
rii Tale/Ţi-l va săruta plângând... // Care-i valul ce m-ar duce/până Dincolo-ntr-un 
salt?.../Dorul dorurilor mele/de pe Ţărmul Celălalt! (CCm: 17, Dor al dorurilor mele). 

De remarcat grupul nominal în vocativ (incluzând un genitiv cu sens superlativ), 
situat la începutul şi la finalul poeziei, cu trimitere la numele lui Iisus, prin relevarea 
intensităţii maxime cu care sunt trăite melancolia nemărginită şi înălţarea stimula-
toare, cu rolul de a reclădi devenirea continuă prin abandonarea condiţiei anterioare 
(ce implică înstrăinarea, singurătatea chinuitoare) şi aspiraţia excepţională (deloc de 
neglijat) spre o nouă existenţă, îndelung aşteptată. Impresionează imaginea metaforic-
hiperbolizată a unui dor unic (trăire inefabilă, înmărmurire, tensiune a fiinţei spre Cel 
Iubit, Care primeşte numele sentimentului experimentat pe ţărm – loc al unei elevaţii 
speciale, proiecţie a vieţii viitoare, un fel de centru mito-poetic al manifestării dorului 
în poezia dorziană), conferind o pregnanţă aparte ideii textului, care vine să transfigu-
reze la modul sublim însuşirile Mirelui. Chipul I se proiectează alături de durerea celui 
stăpânit de dor pentru absenţa Lui şi de speranţa revederii; cei doi vin, prin dor, unul 
spre celălalt, în familiaritatea unei împliniri sacre, lipsite de orice urmă de banalitate sau 
de indecenţă, dar care depăşeşte percepţia comună asupra posibilei relaţii dintre om 
şi Dumnezeu: „Cel stăpânit de dor trăieşte o relaţie închisă cu persoana dorită într-un 
alt plan, într-un plan al familiarizării, al comuniunii invizibile, tainice. E o mai mare 
comunicare cu acea persoană decât cu lumea în general vizibilă. E o lume a unui plan 
spiritual, trăită cu o intensitate absorbantă. Se simte în acel plan că persoana depărtată 
e prezentă” (Stăniloae 2001: 164).

Astfel, dorul (prototip al Logosului), care implică, într-o manieră dureroasă, 
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absenţa şi depărtarea, generează o singurătate imensă atunci când El nu e de faţă, dar, 
după lungi căutări, fără a însoţi trecerea timpului spre neant sau spre dezechilibru exis-
tenţial, dorul îndrumă, în chip tainic, gândul şi simţirea pătrunzătoare (în toată plinăta-
tea lor) spre El, într-o comuniune spiritualizată unică, ca sens fundamental al cunoaş-
terii şi al fiinţării – aici şi în veşnicie. Adresându-I-se Lui, în reflecţii aparent simple, dar 
de o profunzime copleşitoare, eul auctorial afirmă într-unul dintre cele mai interesante 
volume de meditaţii: „Eu Ţi-am dat o mie de nume, dar de niciunul nu-mi spune inima 
că este întreg” (Dorz 2009: 45).

Drumul infinit de lung (în durată) al dorului de Dumnezeu nu reprezintă un peri-
plu obişnuit, cu determinări exacte, ci unul extraordinar, de ordin interior, psihic, o 
călătorie-simbol arhetipală, iniţiatică, o experienţă inimitabilă, deloc simplistă, dublată 
însă de forţa dragostei, necesară pentru căutarea şi descoperirea unui model regene-
rator de a fi al omului îmbogăţit sufleteşte prin gândul la Cel Dorit (Care-l însoţeşte 
mereu pe cel ce Îl doreşte), destinat să anuleze depărtarea (evident, nu cea de natură 
geografică!), distanţa dintre el şi Cer, prin înnoirea minţii şi prin creaţia nemuritoare.

– prieten: „Prieten Sfânt” (CNem: 16, Slavă Ţie, Viu Izvor); „Prietenul cel 
Sfânt” (CCnţ: 158, Dacă te-nspăimânţi); „Bogatul meu Prieten” (CUrm: 106, Bogatul 
meu Prieten); „Nepreţuit Prieten al tinereţii mele”, „Nedespărţit Prieten al tinereţii 
bune”, „Neasemuit Prieten al tinereţii sfinte”, „Nemaiuitat Prieten al tinereţii scumpe”, 
„Ne-nlocuit Prieten al tinereţii dulce”, „Dumnezeiesc Prieten al tinereţii mele” (CUrm: 
196–197, Nepreţuit Prieten); „al meu Singur Prieten îmi eşti numai Tu” (CÎnv: 117, 
Să nu uit!); „un Singur Prieten” (CDr: 101, Nu ţi-a fost prieten; CS: 169, Mergeam şi 
eu odată). Se ajunge chiar la absolutizarea ipostazei respective: „De nu-mi erai decât 
un Prieten,/oricât de-apropiat cândva,/Te-aş fi putut uita, Iisuse,/– dar Tu-mi eşti 
Prietenia mea.” (CS: 24, De nu-mi erai decât un Prieten).

– soţ (utilizat cu sensul etimologic „tovarăş, însoţitor”): „Soţ de drum” (CCnţ: 
108, Ne vom semăna); „Soţ de Veşnicie” (CNoi: 50, Nu mai plângeţi, ochi iubiţi); „Soţul 
nostru peste Prag” (CUrm: 57, Şi ce-i dacă vin necazuri?); „Hristos ni-e Soţul cel mai 
bun”, „Hristos ni-e Soţul cel iubit” (CNem: 106, Hristos e totul pentru noi); cf. şi: 
„Însoţitorul meu Ceresc” (CÎnv: 84, Sunt câteodată...); „Tu eşti lângă mine Însoţitor 
şi Frate” (CVeşn: 151, Când norii grei acopăr).

E important de subliniat că, în creaţia lirică a lui Traian Dorz, nunta – stare 
extatică prelungită, episod extraordinar al bucuriei lăuntrice sau al iubirii expansive 
– constituie tema centrală a multor poeme inspirate magistral din alegoria graţioasă 
a cărţii biblice intitulate Cântarea Cântărilor, dedicate „cununiei”/„logodnei” dintre 
Dumnezeu şi sufletul omenesc, dintre Mirele Iisus şi Biserica-Mireasă (numită astfel 
în religia creştină şi aleasă de El pentru un atare statut); este vorba despre un gest al 
împărtăşirii veşnice dătător de sens şi de viaţă nouă (deci, trimiţând la arhetipul cre-
aţiei), despre o legătură a dragostei unificatoare şi izbăvitoare, ţel apoteotic al unui 
gen de aspiraţie universală. De aceea, în unele poezii din volumul Cântarea Cântărilor 
mele, dorul (ca iubire şi aspiraţie, ca dorinţă arzătoare a revederii necesare) vizează, din 
perspectivă scripturistică, legătura dintre Mirele Iisus şi Biserică, înţeleasă ca Mireasă 
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aşteptând, în adoraţie, revenirea Lui; iată exemple care ilustrează cele menţionate ante-
rior şi, implicit, contribuie la configurarea intimităţii cu Dumnezeu: „Eternul nostru 
Mire” (CVeşn: 7, Tot cerul Veşniciei); „Iisuse, Mire-al vieţii mele” (CCm: 54, Iisuse, 
Mire-al vieţii mele – în titlu şi o dată în text); „Tu-mi eşti Mirele Cel Dulce/al cântă-
rilor-fecioare” (CBir: 46, Tu-mi auzi, Iisus); „O, ce frumoasă eşti, Iubito,/Biserică, 
Mireasa Mea” (CCm: 144, O, ce frumoasă eşti); „Biserică, Mireasa Mea” (de două ori), 
„Biserică, Aleasa Mea”, „Biserică, Iubirea Mea” „Biserică, Lumina Mea”, „Biserică, 
Cununa Mea”, „Biserică, Comoara mea” (CCm: 145–146, Nainte de-a fi fost vecia); „al 
Mirelui Sfânt dor”, „O, veşnică Mireasă, etern Ierusalim,/cu Mielul al tău Templu, cu 
Mirele-al tău Soare” (CVeşn: 53, Noi am aflat comoara); „Mireasă Fericită, Comoară 
de nespus,/ce slavă nepătrunsă e cea gătită ţie,/când Însuşi Împăratul şi Domnul tău 
Iisus/ţi-e Mirele şi Soţul Iubit pe veşnicie!” (CVeşn: 58, Biserică slăvită); „Mireasa 
Mielului Ceresc”, „Ea este Fecioara cu un scump veşmânt,/strălucind gătită Mirelui ei 
Sfânt” (CViit: 47, Vino, dulce înger). De altfel, în cadrul ceremonialului restaurator al 
unităţii paradisiace primordiale, lumina şi dragostea cu obârşie divină se vor răsfrânge 
asupra purităţii absolute a Bisericii (păstrată de-a lungul tuturor provocărilor inerente), 
considerată a fi trupul lui Hristos, cu Care se uneşte într-un mister sacru, simbolizând 
comunitatea escatologică a Noului Ierusalim.

După cum se ştie, în câteva versete din Sfânta Scriptură, Dumnezeu e privit nu 
ca Mire al sufletului credincios, ci ca Mire divin al Bisericii, sub forma unor imagini 
metaforice în care El Îşi caută cu dragoste jertfitoare Mireasa spre a încheia un legă-
mânt cu ea, în vederea cununiei atât de aşteptate din „Veşnicia de slavă şi raze” (CCm: 
111, E cineva, cântă). În poezia dorziană, faptul este reliefat, aşadar, şi din perspectiva 
legăturii dintre Biserica-Mireasă (comunitatea tuturor celor credincioşi) şi Dumnezeu, 
în secvenţe lirice emblematice, dedicate explicit acestei relaţii (de remarcat şi grupurile 
nominale care explicitează sau substituie numele Miresei), secvenţele fiind construite 
adesea în maniera adresării directe.

Numele lui Iisus, ca Mire al sufletului omenesc sau al comunităţii, apare în nume-
roase poezii (singur sau integrat în grupuri nominale complexe), fiind redat prin inter-
mediul mai multor structuri care conţin substantivul menţionat, cu diverse funcţii 
sintactice (în definiţii encomiastice, unde el se coordonează, în enumerare, cu altele 
ce subliniază variatele Sale ipostaze, în concepţia creştină), ori prin sintagme în care 
nominalul-centru are determinări atributive (de tip adjectival sau genitival) trimiţând 
la calităţile Lui fundamentale (desăvârşirea în dimensiunea sacralităţii, eternitatea, dra-
gostea absolută, sub toate formele posibile). Hristos este deci nu doar Mirele Bisericii 
Sale (ca în bine-cunoscutele pasaje biblice), ci şi Mirele fiecărei fiinţe umane care-L 
caută stăruitor, Îl cheamă şi Îl aşteaptă cu o dorinţă arzătoare, pregătindu-se (cu grija şi 
consecvenţa necesare) pentru această experienţă fundamentală.

– rai: „Iisuse, Raiul nostru dulce” (CUrm: 181, În raiul meu cel dinlăuntru); „Tu 
eşti Raiul vieţii mele” (CCm: 79, Am lăsat în urmă lumea); cf. şi: „Mai este-alt rai? – 
Nu este, ci Tu-mi eşti el, ʻIUBIRE’/Iisus, Iisus, Iisus, Iisus – ci Tu-Mi eşti el, ʻIUBIRE’!” 
(CÎnv: 16, Iubirea mea, Iisuse).
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Viziunea asupra nunţii în versurile dorziene prezintă certe ecouri scripturistice, 
ele putând fi considerate transpuneri lirice ale unor pasaje dedicate acestui eveniment 
crucial cu proiecţii în veşnicie. Momentul este oglindit în capitolul 19 al Apocalipsei 
– cartea finală a Noului Testament, care aduce în prim-plan punctul culminant al ima-
ginii nupţiale, când poporul credincios al lui Dumnezeu (Biserica) va ajunge la uni-
rea (descrisă ca nunta dintre mire şi mireasă), pentru totdeauna, cu El, în slavă, anti-
cipând marea sărbătoare plină de bucurie, de seninătate şi de strălucire –, precum şi 
în Evanghelia după Matei (capitolul 25), unde Împărăţia Cerurilor este asemănată cu 
fecioarele care au aşteptat venirea Mirelui şi L-au întâmpinat cu candelele aprinse, ceea 
ce se traduce printr-o chemare la pregătire şi veghere continuă, printr-un îndemn la 
practicare constantă a virtuţilor. În plus, unele creaţii lirice atestă (prin intermediul 
grupurilor nominale cu rol de identificare) conştientizarea statutului unui credincios 
(membru al comunităţii) care se doreşte a fi moştenitor al Patriei de Sus şi, implicit, 
„cununat”, pentru totdeauna, cu Dumnezeu, de unde primeşte, în ciuda suferinţelor, 
speranţa izbăvitoare.

Structuri complexe
În multe poezii ale lui Traian Dorz, structurile care substituie numele lui 

Dumnezeu şi configurează intimitatea eului auctorial cu El includ două sau mai multe 
substantive (cu sau fără determinări atributive), în diverse combinaţii lexicale, reali-
zate pe baza raportului de coordonare ori a celui apozitiv şi mizând pe acumularea în 
ascendenţă a unor valenţe semantice expresive: „Tu, Slava şi Iubirea,/şi Raiul vieţii 
mele” (CNem: 209, Nu pot să mă mai satur); „Iisuse, Soţ şi Prieten Drag” (CÎnv: 20, 
De orişiunde am sosit); „Hristos să-ţi fie Soare/şi Soţ nedepărtat” (CCnţ: 122, Iubite 
suflet dulce); „Cel Ce-ţi este/Prieten, Soţ şi Dumnezeu” (CÎnv: 120, Tu nici nu bănui); 
„Stăpân şi Soţ al vieţii mele,/Comoara şi Iubirea mea” (CCm: 134, Stăpân şi Soţ al 
vieţii mele); „Tu ne-ai fost Mamă, Soţ şi Tată” (CÎnv: 30, Tu n-ai lăsat să fim zdrobiţi); 
„Tu eşti pentru noi pe veci/Frate, Soţ şi Mamă” (CÎnv: 181, Domnul nostru Preaiubit); 
„Tu, Frate, Soţ şi Mamă” (CBir: 102, Îţi mulţumesc că mi-ai venit); „Cui i-aş fi spus eu 
vreodată/Mamă, Soţ şi Frate,/dacă nu Te-aflam, Iisuse,/ca să-mi fii Tu toate?” (CE: 
174, Cui i-aş fi spus eu?); „Tu-mi eşti Tată, Tu-mi eşti Mamă,/Tu-mi eşti Soţ, – Iisus” 
(CNoi: 13, Cât de Bun ai fost); „Iisus Hristos Cel Dulce mi-a devenit Stăpân/şi Mamă, 
şi Iubire” (CUit: 67, Stând singur câteodată...); „Tu, Care eşti un Dulce Soţ/şi-un 
Frate-adevărat la toţi,/şi-un Tată, Cărui ne-alipim” (CBir: 84, Tu, Care-auzi); „Prieten 
tinereţii mele/şi lacrimilor mele Dor,/şi Soţ singurătăţii grele” (CUrm: 192, Prieten 
tinereţii mele); „Iisus Hristos,/al meu Prieten,/Mântuitor/şi Dumnezeu” (CCm: 5, 
[Închinare]); „Nedespărţitul meu Prieten,/Mântuitorul meu Cel Sfânt,/Ocrotitorul 
meu Puternic” (CA: 43, Nedespărţitul meu Prieten); „Minunat Iisuse, Scump 
Mântuitor,/Tu eşti al Vieţii Soare fără nor,/Tu eşti al Iubirii dulce‑nsoţitor,/Tu eşti 
al cântării fericit fior,/Tu ne eşti, Iisuse, Mire, Soţ şi Dor!” (CVeşn: 134, Minunat 
Iisuse...); „Prietenul Dumnezeiesc/ – dulce Soţ nedespărţit/şi Mântuitor Slăvit,/şi 
Drag Mire Fericit”, „căci mi-e Harfă şi mi-e Steag,/mi-e Condei şi mi-e Toiag/şi mi-e 
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Frate de pribeag,/şi mi-e Dragul cel mai drag...” (CUit: 77–78, Lăcrimele, lăcrimioare); 
„Tu-mi eşti Lumină, Cântec/şi Cer, şi curcubeu,/sărut şi‑mbrăţişare,/şi Soţ, şi 
Dumnezeu!...” (CBir: 118, Aş vrea mai mult); „când Ţi-aş spune că mi-eşti Dor/şi 
Lumină, şi Izvor,/şi Cântare, şi Fior” (CNoi: 70, Cât aş vrea...); „Tu, Iubitul meu Cel 
Dulce,/Mama mea şi Tatăl meu”, „Ţie, Mama mea cea dulce,/Ţie, Dulce Tatăl meu,/
Ţie, Prietenul Statornic,/Mire Unic şi Frumos,/Ţie, Dragostea mea toată,/Domnul 
meu Iisus Hristos” (CUit: 128, Mulţumire-nlăcrimată); „Tu, Cel Drag, ce-mi eşti Steag 
şi-mi eşti Vis,/şi-mi eşti Dor”, „Tu, Cel Drag, fii-mi steag, fii-mi dor,/fii-mi Vis,/ca 
să-Ţi vin pe-un senin cer deschis/şi-apoi Sus, Scump Iisus, fără-apus/fii-mi rai,/viaţa 
mea toată-aş vrea Tu s-o ai...” (CViit: 37–38, Tu, Cel Drag). Toate evidenţiază contex-
tual o permanenţă a vieţii de credinţă autentică: „Bucuria ce o avem de întâlnirea cu 
Dumnezeu în iubire ne arată că şi aici e vorba de o regăsire. Natura umană, fiind opera 
iubirii creatoare a lui Dumnezeu, se află într-o înrudire şi într-o apropiere originară cu 
El. Unirea realizată prin dragoste îi dă sentimentul de regăsire, de revenire a̒casă’, de 
intrare în odihnă” (Stăniloae 2002: 379). 

Într-adevăr, atari poezii cu caracter programatic relevă faptul că experienţa inte-
rioară a prezenţei Divinităţii se petrece ca urmare a înţelegerii absolute a transcenden-
ţei, drept care misticul renunţă la sine însuşi şi se „pierde” în El: „Dragostea este mag-
netul care atrage mereu mai puternic sufletul care se prăbuşeşte în luminosul întune-
ric al Domnului. [...] La acest nivel nu mai e vorba să înveţi ceva despre Dumnezeu, ci 
să-L primeşti, adâncindu-te în El.” (Evdokimov [f.a.]: 61). În această întâlnire unică, 
restauratoare, se descoperă întreaga sursă a fericirii şi neclintita speranţă a veşniciei; 
sufletul, atras irezistibil de dorul Lui, caută să-L întâmpine în rugăciune şi în haina 
curăţiei autentice, cu întreaga forţă a credinţei şi a nădejdii în toate etapele creşterii 
spirituale, având drept ţintă atingerea infinitului, a eternităţii, mai presus decât orice 
altă pasiune, dorinţă sau virtute, a marii cununii dintre cei doi „îndrăgostiţi” iremedi-
abil – Hristos şi Biserica Sa –, care se cheamă şi se doresc nespus, aspect relevat şi în 
scrierile patristice. 

Concluzii
Poezia lui Traian Dorz este, prin excelenţă, un imn special consacrat înaltei taine 

a unirii (paradoxale a) divinului cu umanul, a infinitului cu finitul, în cadrele dragos-
tei curate, excepţionale şi, prin aceasta, inepuizabile şi inconfundabile – reflex al unei 
concepţii profund teologice şi mistice despre trăirea în Hristos. Poemele ilustrează 
varietatea numelor proprii care contribuie la configurarea intimităţii cu Dumnezeu şi 
invită la conturarea unei imagini a fiinţei conduse, ca o mireasă, spre însoţirea netru-
pească, imaterială, cu El, sub auspiciile unui veritabil mister al dragostei dintre creaţie şi 
Creator, prin intermediul căreia sufletul – aflat în epectază, care se referă la „nesfârşitul 
ʻurcuş duhovnicesc’ al omului către infinitatea lui Dumnezeu” (Evdokimov [f.a.]: 190) 
– are posibilitatea de a atinge treapta cea mai înaltă a desăvârşirii. Iubirea înseamnă deci 
mai mult decât o stare, un sentiment sau o virtute; ea e negrăitul mister, transcenden-
tul în stare pură, fără de care, în procesul de restaurare sufletească (mergând până la 
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asemănarea cu Hristos, scop şi împlinire a creaţiei), ţelul cel mai înalt al îndumnezeirii 
– concretizat printr-o hristificare permanentă – nu ar fi posibil. 

Sigur că, pe lângă nuanţele variate în care sunt valorificate asemenea motive lirice 
de o densitate metaforică uluitoare, impresionează expresia cea mai adâncă a experi-
enţelor ilustrate în versuri, sublimarea lor, legătura de o intimitate copleşitoare a eului 
auctorial cu Divinitatea, Care e parte din fiinţa lui, comuniunea reciprocă ce dă viaţă, 
sens, frumuseţe, lumină, infinitate, revelaţie. Semnificaţiile profunde ale acestora pot 
fi însă corect decodate numai printr-o interpretare justă a textului dorzian, în care un 
loc aparte îl ocupă viziunea teologică referitoare la raportul dintre om şi Dumnezeu, 
concepţie potrivit căreia El intră în legătură cu sufletul într-o dragoste harică, bazată 
pe o relaţie dialogică personală între cei doi şi care nu se poate confunda cu realitatea 
celei pământeşti. 

Având în vedere faptul că axa în jurul căreia gravitează universul liricii dorziene 
este legătura intimă cu Dumnezeu, poezia rămâne, pentru autor, una dintre cele mai 
adecvate forme de exprimare şi interpretare a extazului mistic experimentat la inten-
sitate maximă; „nu înseamnă că autorul pământesc al textului [religios – n.n. F.-M.B.] 
este scutit de responsabilitate în şlefuirea până la desăvârşire, cât este uman posibil, a 
operei sale. Dimpotrivă: lucrul sub ochiul lui Dumnezeu, ca mesager al Său, reclamă 
adâncime, autenticitate, sinceritate, jertfă de sine, mărturie” (Chirilă 2010: 377). În 
esenţa ei, creaţia este capabilă să reflecte în versuri (cu uimire, dar şi cu exigenţă) sta-
rea de rugăciune, lumina şi fericirea, urcuşul spiritului spre frumuseţea absolută de 
Dincolo, până la suprema şi atât de aşteptata întâlnire cu El.
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