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SCRIITORUL ÎN TIMP.
CONFIGURAREA UNEI  
FORMULE ARTISTICE

Dr. Eliza BOTEZATU, 
profesor universitar  

THE WRITER IN TIME. THE 
CONFIGURATION OF AN ARTISTIC 
FORMULA.

Eliza Botezatu mentions the polyvalency of 
Dumitru Matcovschi’s gifts, who wrote poetry, prose, 
drama, literature for children,publicistic works. The 
second relevant aspect consists in the continuity 
bond between the genres and species approached; a 
bond at the level of motives and message,at the level 
of artistic formula and character typology

 Bearing the creative mark of the generation he 
represents (poets of the 60’s), the writer always wrote 
with the awareness of  belonging to a people and 
also with the awareness of a dramatic destiny of a 
generation. It is worth mentioning that approaching 
several motives out of those also approached by 
other poets of the 60’s, Dumitru Matcovschi imposed 
his own style, a lyric self distinguished by a creative 
bustle and a pronounced militant spirit.

Personalitate proeminentă a vieţii culturale 
din Moldova, D. Matcovschi împlineşte 70 de ani. 
Nu mai zicem (cum o facem adeseori) că e vârsta 
stejarului, că… E vârsta toamnei, ce mai vorbă. 
Esenţial e că este o toamnă cu roadă bună, care-i 
face cinste şi scriitorului, şi nouă tuturor; a ajuns la 
acest anotimp cu demnitate de cetăţean şi de mare 
patriot al acestui pământ, cu generozitate de artist 
care n-a încetat să creeze frumosul întru dăruire şi 
înălţare a neamului. 

Primul lucru pe care îl subliniem este polivalenţa 
înzestrării: D. Matcovschi a scris poezie, proză, 
drame, literatură pentru copii, publicistică … Al 
doilea aspect ce se cere relevat este legătura de 
continuitate dintre genurile şi speciile abordate; 
o legătură la nivelul motivelor şi al mesajului, la 
nivelul formulei artistice şi al tipologiei personajelor. 
Apoi, purtând marca creatoare a generaţiei pe care 
o reprezintă (60-ştii), scriitorul a scris totdeauna 
cu conştiinţa apartenenţei de neam, dar şi cu 
conştiinţa destinului acestei generaţii, un destin 
dramatic, care merită să fi e analizat. Considerate 
drept caracteristici esenţiale ale creaţiei 60-ştilor, se 
impun de-a lungul anilor tradiţionalismul cu surse 
şi forme diferite (continuitatea în raport cu poezia 
clasicilor (eminescianismul), folclorismul, apelul la 

istorie, prozodia clasică – acestea s-au manifestat 
în mod pregnant şi în creaţia lui D. Matcovschi (să 
reamintim graţie în sonorităţi a poeziei lui, viziunile 
sale folclorice ale unui refren ca „ai pelin, fl oare de 
amar” ş. a. Totodată reţinem că, abordând mai multe 
motive din cele abordate şi de alţi poeţi-şaizecişti, 
D. Matcovschi şi-a impus o formulă şi un scris, 
un eu liric care se distinge printr-un neastâmpăr 
creator şi printr-un accentuat spirit militant 
(acesta manifestându-se mai ales în poezie şi în 
publicistică).

Mărturisim că unele concluzii din paginile 
de faţă le-am preluat din mai vechiul studiu 
„D. Matcovschi şi vadurile sale”. De ce vaduri? 
Pentru că, pornind de la sensul de dicţionar al 
termenului (vad – loc de trecere în albia unui râu), 
am constatat, prin asociaţie, că poetului i-a fost 
dat să treacă prin mai multe vaduri. Le-a trecut cu 
demnitate şi curaj.

Primul vad aşa se şi intitulează – Vadul-
Raşcov, sat de pe malul Nistrului, unde s-a şi născut 
D. Matcovschi. De aici, de la sat, de la părinţi, de 
la dascăli, va duce scriitorul dragostea de baştină, 
de Nistru, de doină… Şi nu şi-a schimbat această 
dragoste: „Eu nu sunt pasăre – să ştii, / Şi nu-mi 
schimb lacul când se lasă / Peste câmpii şi peste 
casă / Brumele toamnei, argintii”.

Următorul vad avea să fi e popasul viitorului 
scriitor la Chişinău, la studii. Intră la facultatea de 
Filologie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”. 
Acesta se comasează provizoriu cu Universitatea de 
Stat, astfel că în 1961 tânărul poet termină facultatea 
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de istorie şi fi lologie a Universităţii de Stat. Îşi începe 
activitatea de ziarist, activând la diferite publicaţii. 
Concomitent frecventează şedinţele cenaclului 
literar de la „Tinerimea Moldovei” (An. Gugel) şi 
cel de la redacţia revistei „Octombrie” (L. Deleanu). 
Acesta din urmă i-a remarcat şi i-a apreciat în mod 
deosebit pe Gr. Vieru şi D. Matcovschi, simţindu-i 
pe ambii apropiaţi de propria-i înzestrare – de 
liric. Poetul începe să publice în ziarele şi revistele 
republicane. Debutul editorial are loc în 1963 cu 
Maci în rouă, plachetă modestă, prefaţă de Valentin 
Roşca, poet care vedea în D. Matcovschi „un liric prin 
excelenţă”, ale cărui versuri „au ceva din respiraţia 
caldă a liricii lui Esenin, dar … poartă, bine defi nită, 
pecetea timpului”. Debutul a fost frumos, dar nu 
ieşit din comun: încă o carte despre lanuri şi spice, 
despre izvoare şi maci în rouă. Dar cartea de debut, 
ca şi cea următoare, era importantă prin faptul că 
se prefi gurau deja conturările unui univers liric 
(univers intim, – va zice ulterior poetul) cu semnele 
lui particulare. Se anunţa deja motivul întoarcerii 
acasă, al întoarcerii spre natură, spre spiritualitatea 
autohtonă tradiţională. Multe texte din primele 
volume vor supravieţui incluse fi ind în antologii şi 
în următoarele culegeri selective şi devenind un fel 
de emblemă a universului matcovschian. Se impune 
o tonalitate duios-nostalgică vibrantă, care apropie 
poeziile de cânturile de mai târziu ale poetului. În 
anii ’60 mai apăreau cărţile  Univers intim (1966) 
şi Casă părintească (1968) care îl prezentau deja 
pe Dumitru Matcovschi cel pe care-l cunoaştem 
(„Eu ştiu să cânt plămadă de pământ, / De apă, şi 
de soare, şi de vânt: / Eu ştiu să merg cu  oamenii 
în rând”). Cărţile din anii ’70 sunt mai importante 
pentru concretizarea unei formule poetice: Melodica 
(1971), Graiul (1974), Axă (1977) cuprind texte 
despre natură şi dragoste, despre baştină şi rădăcini; 
motivele s-au concretizat, principiile de creaţie s-au 
limpezit, multe poezii din volume rămân şi astăzi 
printre cele mai cunoscute (Crescut în sufl et, Eu 
nu sânt pasăre, Plecu-mi fruntea, Doma, Glosă în 
metru eminescian, Cu limba noastră cea frumoasă: 
„Cu limba noastră cea frumoasă / Noi am crescut 
şi creştem sfânt / Cum creşte globul peste moarte 
/ Cu soarele mereu arzând”). Poetul îşi găseşte 
o formulă, căreia îi va rămâne fi del, de-a lungul 
anilor, nuanţând-o şi aprofundând-o: limpede, 
simplă (amăgitor de simplă), din versuri coerente, 
conversative, cu rezonanţe uneori rapsodice, cu 
muzicalităţi delicate, cu infl exiuni de doină şi de 
baladă; poezia aceasta purta emblemele rusticităţii 
(spicul, pomul, grâul, frunza, izvorul ...), dar 
sensurile nu se limitau la cele rustice: în subsensurile 

ei trăiesc idei fi losofi ce generale despre viaţă şi om, 
despre timp şi interlegătura elementelor („Că sunt 
frunză – sunt şi codru, / Că sunt spic - eu sunt şi 
lan, / Că sunt strop – eu sunt şi mare, / Sunt şi râu, 
şi ocean ...”). Poetul îşi defi nea o conduită stilistică, 
o geografi e lirică, o tonalitate (elegiac-patetică, pe 
alocuri tonalitatea de imn liturgic sau de rapsodie), 
se ridica spre sugestivitatea simbolurilor esenţiale, 
de multe ori de sorginte populară. În straturile de 
adâncime ale textelor vom sesiza şi dialogurile 
poetului cu sine, şi dureri nerostite, şi un protest, 
formulat uneori aluziv, dar sufi cient de limpede 
pentru a fi  sesizat: „Omule, de ce-ai tăcut, / Când pe 
sufl et ţi-au călcat, / Când ţi-au spus să fi i un altul / 
Şi nu cel adevărat?”; sau: „Unde eşti, bade Mihai? / 
Trece altă primăvară / Peste gura cea de rai, / Flori 
de tei se scutur iară – / Unde eşti, bade Mihai? ...;

Ceea ce a demonstrat Dumitru Matcovschi în anii 
60-70 este o bună stăpânire a prozodiei, sensibilitatea 
faţă de cuvânt, priceperea de a scoate o melodie 
captivantă din/cu instrumente care par foarte simple 
şi de a păstra o notă de prospeţime şi candoare, de 
simplitate binefăcătoare prin motivele şi imaginile 
cele mai obişnuite. Dumitru Matcovschi a fost şi a 
rămas un poet al imaginii sonore. Versul sonor (nu 
neapărat gălăgios-cantabil), rigoarea prozodică, 
recurgerea la sugestia muzicală a cuvântului cu 
sonorităţi intrinseci dau una din notele defi nitorii 
ale poeziei (mai luăm aminte şi la sugestivitatea 
titlurilor: Melodica, Armonii). Poetul şi-a proiectat 
un univers coerent, mizând pe motive tradiţionale, 
pe o problematică general-umană de interes larg, 
şi-a conturat câteva note caracteristice ale scrisului, 
din care reţinem fi lonul romantic, coloritul local în 
evocarea poetică a unui spaţiu geografi c şi spiritual, 
o policromie de tip popular, coerenţa şi vitalitatea, 
elanul ş.a.

Anii ’80 continuau şi completau câştigurile 
deceniului anterior. Patria, Poetul şi Balada (1981) 
aprofunda în egală măsură patosul patriotic al 
poeziei şi vibraţiile ei folclorice. Armonii (1985) 
cuprindea câteva cicluri care îl caracterizează 
în sensul preocupărilor tematice (De Patrie, De 
legământ, De zi şi noapte, De înălţare, De dragoste) 
şi în care artistul îşi caută identitate şi sens. Se 
contura fi nalitatea morală a poeziei, se confi gurau 
adânci semnifi caţii fi lozofi ce, dimensiunea funda-
mentală a plachetelor rămânând şi de astă dată 
patosul patriotic: Moldova („Moldova, republica 
mea de la margine veche de ţară...”), Crescut în 
sufl et („Crescut în sufl et un pământ, / Cel mai frumos 
pământ din lume...”), Doina („Această pasăre ce 
bate la fereastră / Cu-aripa ei de noapte şi de dor...”), 
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Limba maternă („Limba maternă ca fl oarea eternă 
/ De busuioc şi de dor – / Dor de ţărâne, de doine 
bătrâne, / De freamătul codrilor”).

Anii ’80 se încheiau cu o recapitulare selectivă 
– Soarele cel mare (1989), o antologie destul de 
copioasă care demonstrează vocaţia sintetizatoare a 
autorului: cele 12 compartimente-cicluri cuprindeau 
textele cele mai realizate pe care le plăsmuise 
autorul în timpul unui sfert de veac. Un volum 
masiv (peste patru sute de pagini), construcţie sobră 
şi solidă, cartea nu numai că vine după multe apariţii 
editoriale – ea le cuprinde rezumativ. Ciclurile 
reprezintă câteva trepte din evoluţia scriitorului, 
până la volumul din 1987 – Tu, dragostea mea, 
cartea incluzând şi scrieri noi – Timp probabil, 
Ion Vodă cel Viteaz (poem dramatic în şase 
tablouri) ş. a.

Poetul venea astfel spre anii ’90 realizând prin 
producţia literară din ultimul deceniu o performanţă 
– Floare Basarabie (1992, Bucureşti), Măria sa 
Poetul (1992), Părinte al limbii noastre (1992), 
Al ţării fi u (1993), Of (1993), Imne şi blesteme 
(1991), Capul şi sabia (1993, Bucureşti), Vad 
(1998), Aici departe ş. a. promovează, cu o vigoare 
particularizată de timp, şi, pe alocuri, cu accente 
radicale, cultul aceloraşi valori spirituale din anii 
’80. Volumele se structurează în jurul unor axe deja 
ştiute şi reprezintă direcţiile magistrale ale creaţiei 
poetului. Poetul revine sau rămâne la unele motive 
dintotdeauna ale poeziei sale – casa (acasă), lacrima, 
dorul, patria, cuvântul, strămoşii, graiul, tema 
originilor şi a metamorfozelor lumii, meditaţiile 
stenic-amare asupra destinului, un acut sentiment al 
rădăcinilor ...

Anii ’90 sunt mai puţin cercetaţi şi n-ar fi  lipsit 
de interes să insistăm asupra creaţiei poetului din 
această perioadă; cu atât mai mult cu cât se poate 
vorbi de o redefi nire a eului în raport cu lumea, de o 
reorientare de substanţă a lirismului, de un demers 
expresiv diferit în raport cu cel din alţi ani: Dumitru 
Matcovschi trece printr-o restructurare interioară, 
dar rămâne totuşi fi del propriei sale formule poetice. 
Deschizându-şi capitolul al şaselea din cartea Of 
(1993), poetul mărturisea că, întrebat „de ce poeţii 
de azi nu mai scriu cântece de dragoste”, a răspuns: 
„eu scriu, chiar şi pe patul de boală”. Aşa este, şi 
o primă particularitate a creaţiei lui este această 
vitalitate, perseverenţă, energetism. El are un fel al 
său de a se declara stăpân pe ţara şi pământul său, 
pe graiul şi pe casa sa. „Mulţi poeţi basarabeni şi-au 
luat drept scut al apărării făpturii neamului mama, 
casa părintească, glia sau limba. La Matcovschi 
starea lirică este mai lungă, eul său navighează 

într-o viziune mult mai complicată, străbătând 
timpul şi lumea înconjurătoare. Tonul devine mai 
grav şi meditativ. Privirea îi aleargă, dând expresie 
de vers, peste lumea ţăranului (...). Poezia sa trece 
de la observaţie, intimism şi descripţie la meditaţia 
gravă asupra existenţei naţionale” [1, p. 11, 13].

Vorbind despre fi delitatea poetului faţă de 
propria formulă, să insistăm asupra creaţiei lui din 
aceşti ani (ne gândim şi la toposul specifi c, şi la 
imagistica cu nuanţe autohtone, şi la sugestivitatea 
necăutată). Poetul se diferenţiază în context atât prin 
sursele de inspiraţie, cât şi printr-un mod al său de 
a concepe şi continuitatea, şi noţiunea de tradiţie, şi 
cea de fi nalitatea actului de creaţie. El continuă să 
promoveze poezia care are un scop, un adresat, o 
misiune; continuă să practice nu poezia elaborată, 
ci pe cea spontană, inspirată, reacţie a sensibilităţii, 
expresie a unei atitudini. În consecinţă, concepe 
actul poetic ca pe o formă de angajare, de implicare. 
„M-am ştiut dator să iau atitudine faţă de tot ce se 
întâmplă aici şi acum”, declară poetul într-o tabletă 
în proză din placheta Of, pronunţându-se contra 
deznaţionalizării şi a cosmopolitismului absolut. 
Aşadar, „dator să iau atitudine” – iată un principiu 
şi o poziţie.

Speciile prin care ia atitudine sunt şi ele cele 
cunoscute – elegii şi cântece, poezii civice, poeme 
patetice, confesiuni emoţionante, texte refl exive 
(uneori suave şi triste), balade. Şi mă căznesc că 
scriu frumos cuvântul ... – cazna aceasta, chiar dacă 
este, nu se observă – versurile curg nesilite, libere, 
captivante: „Sunt tot ţăran şi tot de la pământ, / Din 
Soare rupt şi ridicat în stemă, / Doar că turnat mi-e 
sufl etu-n cuvânt / Şi creşte nu în spic, ci în poemă...” 
(Ţăran). Interjecţional, refl exiv, confesiv, patetic, 
interogativ, interiorizat şi iarăşi – exploziv, poetul 
e diferit. Atitudinile emoţionale s-au diversifi cat, 
ideaţia poetica e şi ea mai variată, iar tonusul afectiv 
s-a schimbat sau poate poetul a devenit în mai mare 
măsură el însuşi – a strigat când 1-a durut, a cântat 
– rapsodic şi uneori patetic – atunci când iubirile, 
melancoliile şi luminile lumii i-au inundat sufl etul, a 
reacţionat violent atunci când indignarea i-a umplut 
toată fi inţa. N-a renunţat la spontaneitate în favoarea 
discursului elaborat – poezia lui se naşte dintr-o stare 
de tensiune, din inspiraţie. Din această sinceritate 
rezultă diversitatea şi deci bogăţia intonaţională 
a poeziei: patetic în poezia civică, grav în textele 
despre casă şi părinţi, sentimental (uneori) în poezia 
intimă, caustic în poeziile satirice.

Dumitru Matcovschi rămâne legat, indiscutabil, 
de nişte idealuri, în primul rând – ideea de 
nezdruncinat  a continuităţii (o altă formă a 
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fi delităţii). Iar continuitatea se manifestă şi în 
preferinţele tematice. Lumea lui este o împărăţie 
a organicului, a viului, a elementelor autohtone, 
a dorului, a doinei. Casa şi rădăcina, spicul şi 
stropul de rouă, faptele de vrednicie ale strămoşilor 
şi pâinea, limba maternă şi cântecul rămân 
coordonatele fundamentale ale scrisului lui Dumitru 
Matcovschi, axa acestuia fi ind – în toate perioadele 
– Moldova: „La margine de lume, venit din vremi 
străbune, / Un plai cu dulce nume înălţător rămâne. 
/ Aici o vatră sfântă la sânul ei ne strânge / Şi-o 
doină când se cântă, o lume toată plânge”. Crescut 
în sufl et, Moldovă, chipul tău, Cu numele Patriei, 
Să trăieşti, Moldovă, Patrie cu pâine pe masă, De 
Patrie sunt texte în care se spun lucruri simple şi 
adânci, motivul-axă reverberând într-o multitudine 
de nuanţe: „Moldova ni-i soartă, / Moldova ni-i 
lege”, „Moldova-i o cruce”, „o clipă de zbor”, „o 
clipă de dor”, e o poveste şi un destin, o sursă de 
poezie şi o esenţă... S-ar părea că nu mai e ceva de 
spus nou despre Moldova şi totuşi poetul reuşeşte 
s-o facă, forţa lirică a poeziilor lui nutrindu-se 
dintr-o iubire nedisimulată, sinceră, adâncă. Scrie 
urări şi rugi, îndemnuri şi poezii civice tradiţionale, 
esenţiale rămânând accentele şi talentul cu care 
privirea metaforizantă a poetului descoperă - iară 
şi iară -miracolul frunzei, al spicului şi izvorului, 
al stropului de rouă şi al fl orii. Noţiunea de patrie 
şi cea de patriotism includ sau adună în acelaşi 
câmp semantic multe alte motive – neamul, pomul, 
pământul, Căpriana, Eminescu, istoria, doina şi 
clopotele de la mănăstire („Bat clopotele pe-nserat / 
la mănăstirea Căpriana”). Motivul pământului-patrie 
include şi el, sintetizator, toate motivele – neamul, 
rădăcina, casa, dorul, balada... „Crescut în sufl et un 
pământ, / Cel mai frumos pământ din lume, / Cu 
veşnic dor, cu dulce nume / Ca un luceafăr luminând 
– / Crescut în sufl et un pământ” (Crescut în sufl et). 
Şi în poemul-ciclu De patrie (zece trepte) conceptul 
(noţiunea) de patrie este concretizat, detaliat-
interogativ, afi rmativ-patetic, direct sau metaforic. 
El include (ca şi celelalte poezii) icoana şi fl oarea, 
casa în care se cântă şi se plânge, rădăcinile şi 
pomul, fi rul de iarbă răzbătând „prin piatra pietrei 
către om” şi cântecul:

Dragostea de Patrie, fi reşte,
Nu se ţipă, pentru că e sfântă,
Ea se poartă-n sufl et, se trăieşte,
Ea se cântă.
Am ajuns la încă un motiv sau, dacă vreţi, 

principiu, la care poetul nu a renunţat: cântecul. 
Acesta echivalează cu o atitudine faţă de cele sfi nte 
şi dragi. Cântecul se naşte din dor sau dintr-o stare 
de inconfort lăuntric, din aşteptare şi-iubire; el este 

aceeaşi irumpere a cuvintelor din preaplinul unui 
sufl et îndrăgostit de viaţă: „Eu am cântat, eu cânt 
şi-o să mai cânt, / La margine de lume şi de ţară, / 
Încet-încet, cu limpede cuvânt, / Străbun pământ în 
nouă primăvară” (Eu am cântat). Cântecul (cântarea) 
continuă a fi  deci o permanenţă a poeziei.

Printre multele repere ale acestei poezii vom 
depista şi interesul pentru istorie (Baladă cu 
istoria neamului, Microbaladă cu Vlad Ţepeş, 
Microbaladă cu Ştefan, De la Putna mai încoace, 
Bogdan cel Mare). Refl ecţiile poetice se referă la 
rosturile străvechi ale unei lumi aşezate temeinic, 
iar istoria (motivul istoric) este şi o sursă a 
tradiţionalului, şi un catalizator de energie civică. 
Nu sunt evocate doar evenimente şi personalităţi – 
toate elementele (componentele) meleagului natal 
devin, concomitent, elemente ale istoriei („Istorie a 
graiului şi-a pâinii, / A ramurii de nuc şi de stejar, / A 
paserii ce cântă şi-a fântânii, / Săpată lângă cruce de 
hotar”). Şi toate sunt exprimate cu aceeaşi notă de 
orgoliu pentru rădăcina lui plugărească la care ne-
am şi referit: „Istoria neamului, plai ca un rai dăruit 
cu nemoarte ...” (Moldova). Poetul a creat şi creează 
cu conştiinţa rădăcinilor străbune, a perpetuării şi 
continuităţii. Iar istoria înseamnă pentru el un trecut, 
care „într-un oftat încape”, un destin dramatic, cele 
două maluri şi Preamăritul Ştefan Vodă, Eminescu 
şi Bogdan cel Mare zis Hasdeu („Undeva, în miez 
de soartă, / Răscolind eternitate, / In amurgul cel de 
taină / Clopot negru-negru bate”).

Eminescu vorbea, la timpul său, despre marca 
naţională a acţiunii individuale: „Individul e osândit 
prin timp şi spaţiu de-a lucra pentru acea singură 
parte (naţiune – n. n.) căreia el îi aparţine”, iar „viata 
individului nu este decât o fracţiune, a acelei unităţi”, 
adică a naţiunii ... Şi poetul contemporan se simte o 
fracţiune a unităţii, motiv din care abordează atât 
de frecvent problemele ce preocupă azi poporul şi 
naţiunea: istoria, prezentul, graiul, supravieţuirea, 
patria. Elogiul limbii materne capătă, în acest 
context, o semnifi caţie politică, morală, fi losofi că:

Vine din vreme şi suie-n poeme,
Lângă baladă şi rost –
In mit, în ţară paşte-o mioară,
Frate ciobanul mi-a fost.
Vine din soarte, păşind peste moarte
Cu bucurii şi dureri
În cer, departe, luceafărul arde
Astăzi mai tânăr ca ieri.
Limbă de pace, de sufl et ce tace
Neînfricat şi imens
Creşte pământul şi umple cuvântul
Cu adevăr şi cu sens.
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O altă probă a evoluţiei poeziei lui Dumitru 
Matcovschi trebuie văzută şi în intensifi carea 
dramatismului. Nu mai este melancolia sau vaga 
reverie de altădată, nu mai sunt nostalgiile purifi cate 
de visare, ci înnegurările ca nişte proiecţii interioare 
ale angoaselor existenţiale. Este un dramatism 
autentic, făcut din grave nelinişti şi deziluzii, 
din chinuitoarele incertitudini şi chiar dintr-un 
sentiment de neputinţă în faţa vieţii, din conştiinţa 
cercului vicios. Dogoarea mistuitoare a unor dureri 
de demult (seceta din ’47, vremurile staliniste) se 
întâlneşte cu durerile actuale: doare graiul, doare 
sufl etul, dor bocetul, secera de lună şi trilul de 
ciocârlie, doare lacrima: „Şi acum eu sunt o rană, 
/ Şi acum eu sunt un chin” (Capcana). Mesajul 
cărţilor rămâne legat de antagonismele epocii, 
un element polarizant al discursului poetic fi ind şi 
această permanentă raportare la epocă, la existenţa 
tensionată a lumii. De la durerile lumii (Amar 
mă dor Mormintele) spre propriile dureri („Peste 
neodihna mea, / peste poezia mea, / peste demnitatea 
mea / trece un autobuz”), de la propriile dureri spre 
cele multe ale lumii, poezia zice despre un negru 
sufl etesc („Negru-i văzduhul / pe care-1 respir. / 
Neagră-i hârtia / pe care înşir / versuri...”), despre 
meandrele şi vicisitu dinile destinului, despre o lume 
absurdă, ostilă, paradoxală... Dar aerul acesta sceptic 
se conjugă cu poziţia activă, militantă a eului care 
luptă, apără: „Bolnav de Basarabia, / Hulit în ţara 
mea, / Cu crucea şi cu sabia / îmi apăr Lacrima” 
(Cine sunt). Lacrima, balada, mormintele, dorul, 
străinul, durerea, motive frecvente, completează 
şi nuanţează starea de îndoială, starea de lacrimă, 
protestul. Pe timpuri, caracterizându-1 pe Dumitru 
Matcovschi-poetul, critica avea la îndemână câteva 
determinative devenite clişee: e muzical, romantic, 
nostalgic, suav. Astăzi poetul este mai variat: e trist 
şi amărât; stenic şi încrezător; e polemic şi neiertător; 
duios şi plin de candoare; e sincer ca între-un jurnal 
intim. La lectură vom depista şi un amestec vibrant 
de teamă şi singurătate, şi un sentiment de oboseală 
– poetul nu se fereşte să-şi exprime îndoiala, să cânte 
şi să plângă, să blameze şi să creadă ... Am folosit 
cuvântul jurnal, şi volumele din anii ’90 au, într-
adevăr, caracterul unui jurnal, care poate fi  legat de 
momente concrete din viaţa ţării şi a poetului, e plin 
de elemente autobiografi ce, refl ectă reacţii concrete 
la evenimente concrete ... Creaţia lui Dumitru 
Matcovschi este deci o lirică de atitudine gravă faţă 
de lume.

De la odă la pamfl et
Poet cu o îndelungată practică de publicist, 

Matcovschi s-a afi rmat şi prin frenezia unui 
jurnalism de bună calitate care i-a sporit 
popularitatea. O bogată producţie foiletonistică îl 

pune iarăşi în răspăr cu timpul: scriitorul abordează 
probleme dureroase din viaţa de odinioară a 
poporului (Hoţ în rezervaţie), drama spirituală a 
intelectualului basarabean care nu totdeauna îşi 
afl ă locul; ia în discuţie probleme de viaţă şi de 
creaţie (Teatrul înseamnă viaţă), meditează asupra 
căutărilor artistice din literatură ... Sunt exploatate 
deopotrivă tonul crispat, îndurerat, aspru, parodia 
şi sarcasmul, ironia şi jocul fanteziei ... Nu ne 
vom ocupa de acest capitol din creaţia scriitorului; 
îl pomenim doar pentru a veni spre concluzia 
că una din faţetele creaţiei lui Matcovschi este 
incisivitatea pamfl etară, verva satirică, polemismul. 
Un om care iubeşte viaţa şi lumea, graiul şi istoria, 
frumosul şi ţara, are motive să deteste, să urască, 
să respingă tot ce împiedică prosperarea acestora. 
Astfel, suavul Dumitru Matcovschi, autorul unui 
cântec atât de cald din anii ’70, se manifestă aici 
cu o vigoare puţin obişnuită, în acuzaţii vitriolante, 
în confruntări acute de idei, într-o poezie scrisă cu 
peniţa scrâşnindă (Capcana, Fosile, Struţul, Tiranii, 
Câine, Nu mă întreba ş. a.). Militant pe baricadele 
unor idei naţionale, poetul irumpe frenetic (facit 
indignatio versum), într-un polemism agresiv, 
contra celor care deformează sau trădează aceste 
idei. Sensibilitatea exasperată a poetului izbucneşte 
impetuos în blesteme, în poeme satirice, în parabole 
... mai lozincarde, mai sărace în subtilităţi de ordin 
stilistic decât alte poezii ale autorului, textele satirice 
nu aduc performanţe deosebite, dar ele există şi n-ar 
fi  corect să le neglijăm. Nervul polemic totdeauna 
i-a fost caracteristic lui Dumitru Matcovschi, dar 
abia în anii ’90 e abordat poemul satiric. Textele 
acestea se nasc, în primul rând, din determinări 
temperamentale, ca o reacţie spontană, fi rească a 
omu lui căruia îi repugnă fariseismul, servilismul, 
politicianismul corupt. Apoi reacţiile protestatare 
sunt impulsionate de deviaţiile epocii – o lume a 
conformismului, o realitate impusă, fără prin cipii, 
înşelătoare... Este înlănţuirea unui sufl et robust, 
însetat de dreptate, a cărui violenţă polemică nu 
cunoaşte îndiguire: tonul polemic devine adesea 
injurios, imprecaţiile şi izbucnirile – fără reţineri, 
virulenţa atacului şi revolta pamfl etarului se traduc 
într-o cascadă de cuvinte – nu totdeauna bine cernute 
şi strunite (iudă, zbiri, câini, hiene, neghiobul, 
bufonul, piticul, licheaua, vampirii, monştrii, 
balamuc, cretin, satană, caracudă, jigodie, barbar, 
fariseu, venetic...). Îndurerat şi indignat, scriitorul 
neagă şi reneagă; repudiază; ironizează. Nu e ironia 
detaşată a lui Marin Sorescu, cu accente sau nuanţe 
sceptice, dar şi cu note burleşti; nu e umorul vesel 
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al lui P. Cărare, nici bufoneriile lui N. Esinencu; 
este o ironie corosivă tăioasă, neiertătoare, uneori 
de o şocantă brutalitate. Poetul respinge fariseismul 
politic şi estetic, militează pentru nişte principii la 
care nu renunţă, denunţă stupiditatea unor situaţii 
din viaţa social-politică, bate alarma şi sfi dează. 
În aceste pledoarii patetice se relevă formidabila 
sa vitalitate şi energie explozivă, încrâncenarea 
polemică şi „poziţia”.

De la parabolă la diatribă, de la suav la grotesc, 
de la tandreţe la abjecţie, de la imn la blestem (o 
carte aşa şi se intitulează: Imne şi blesteme) – 
creaţia poetului conţine o largă şi complexă gamă 
de motive şi de reacţii interioare. Poezia satirică 
nu înseamnă schimbarea centrului de greutate, ci 
doar radicalizarea unor optici, lărgirea câmpului de 
percepere şi îmbogăţirea formulei poetice. Autorul 
neagă cu vehemenţă cameleonismul contemporan, 
care constă în schimbarea aparenţei şi mascarea 
esenţei –negrul se face alb, violetul trece-n galben: 
„Se ascund cameleonii / Pe aici şi pe departe / Într-o 
vorbă nerostită, / Într-o pagină de carte, / Într-o 
umbră de idee / Care e nemuritoare, / Într-o noapte 
nedormită, / Într-o zi de sărbătoare” (Cameleonii). 
Afi rmându-se ca un apologet al neîmpăcării şi 
revoltei, poetul adoptă gesturile rebele şi violenţa 
stilistică, blestemul şi imprecaţia, comentariul şi 
instantaneul. Patosul demascator ia forma invectivei, 
fraza brută respinge umilinţa şi impostura (nu fără 
retorisme uneori prea zgomotoase, cu o imagistică 
dezlănţuită şi teribilistă). Expresia deprecierii şi a 
stării de furioasă nemulţumire o afl ăm în metafora 
coborâtoare şi în simbolurile zoomorfe – struţul, 
rechinul, şerpii, cameleonul ş. a. Energetismul 
poeziei, voinţa tenace de spargere a unor zăgazuri, 
furia protestatară se exteriorizează în impetuozităţi 
retorice, în imprecaţii şi diatribe, deşi metaforele 
pedepsitoare (satană, caracudă, lichea, jigodie, 
iuda, fosile, paraziţi ş. a.) nu totdeauna „descalifi că” 
cu forţa cuvenită, iar atacul virulent, demolator 
nu totdeauna capătă şi forţă artistică. Credem în 
sinceritatea spuselor poetului; recunoaştem patosul 
demascator şi încărcătura ideatică a textelor, dar aici 
sunt totuşi mai puţine revelaţii artistice (a se mai 
vedea izbucnirile intempestive, directe, agresive din 
poeziile Capcana, Tartorilor mei, Blestem, Iarăşi 
şobolanii ş. a.). Impactul dramatic cu realitatea 
naşte deci şi unda elegiacă sau vibraţiile dramatice, 
dar şi mereu reluatele înverşunări polemice.

Important este să reţinem că şi poeziile satirice 
sunt o formă de militantism şi angajare, că şi ele 
transmit un mesaj etic şi politic de apărare a 

umanului, de dinamizare a conştiinţelor. Un expozeu 
motivic oricât de sumar ar dovedi că problemele 
scrierilor satirice rămân, în linii mari, aceleaşi ca şi 
ale întregii creaţii a lui Dumitru Matcovschi: binele 
şi răul în permanentă confruntare, starea de veghe, 
responsabilitatea.

În prefaţa cărţii Of, începându-şi spovedania 
cu un vers care-i prefi gurează poziţia (Poet fără da 
ţară nu există), autorul mărturiseşte: „M-am ştiut 
dator să iau atitudine faţă de tot ce se întâmplă aici 
şi acum”. Acesta-i este crezul civic: să ia atitudine. 
O face şi prin poezia satirică.

 Între tradiţie şi modernitate
D. Matcovschi pare că se ambiţionează să fi e 

considerat (să rămână) un tradiţional: el vine, din 
anii ’60 încoace, cu un lirism care se declanşează în 
tonalităţi rapsodice şi suavităţi diafane, cu evocări 
rapsodice ale Patriei, Familiei, Naturii: „Plecu-mi 
fruntea ca o mladă / Cătinel, către pământ: / Sfânt 
mi-i orice fi r de mladă / La Moldova-n ţară, sfânt” 
(1968); sau: „Este-o ţară / de secară / şi de grâu / 
de primăvară, / De pădure / seculară / şi de lacrimă 
amară...” (1971). Spicul, casa, frunza, bobul, cuibul, 
părinţii, vatra, dorul, doina, Eminescu, codrul, 
pâinea, rădăcinile, cuvântul, satul, Moldova sunt 
motive care probează fi delitatea poetului faţă de 
universul său de probleme şi interese. Cu timpul 
trăirea poetului devine mai complexă, motivele 
capătă sensuri şi nuanţe noi, dar nu dispar.

De altfel, tradiţionalul şi modernul, de-a lungul 
anilor, s-au întâlnit, s-au respins, au colaborat, s-au 
contopit, rezultând tot deauna o a treia calitate. Unii 
scriitori au existat ca şi cum în două ipostaze, care 
parcă s-ar exclude reciproc: N. Costenco, bunăoară, 
în anii ’30 parcă se „făcea” din doi poeţi diferiţi: 
unul – tradiţionalistul, altul – poetul modern care 
a scris: Elegii păgâne, Lebăda neagră ş. a. Chiar 
şi N. Stănescu, atât de modern, n-a ocolit motivele 
tradiţionale (toamnele, trecerea, dragostea, cuvântul-
necuvânt), abordându-le într-o formulă accentuat 
modernă. Mai mult chiar, a scris o carte întreagă 
intitulată polemic „în dulcele stil clasic” (1970). În 
cazul lui Dumitru Matcovschi este vorba mai mult 
despre motive care, considerate adeseori tradiţionale, 
sunt, în fond, perene, căci nu se învechesc dragostea 
de pământ şi de ţară, sentimentul casei şi al familiei, 
dorul şi durerea ... Poetul exaltă sentimentul naţional 
– să se fi  învechit şi acesta? Poetul evocă înaintaşii 
– în una din cărţile-dedicaţii mărturiseşte: „Eu unul, 
de exemplu, sunt ţăran. Pot eu să-i neg pe Coşbuc 
şi pe Goga?”.

Rusticul nu este la el o formă de gândire; este 



Akademos

18 - nr. 3(14), octombrie 2009  

un bagaj sufl etesc, datini şi frumuseţi tradiţionale, 
depozitate în memoria afectivă; sunt legile etice 
venind din codul etic al ţăranului, pe care niciodată 
nu este interzis să le evoci. Nu i se pot reproşa 
lui Dumitru Matcovschi poetizarea patriarhală, 
nici arhaitatea rurală a universului – structura 
gândirii lui este profund actuală. Pe de altă parte, 
tradiţionalismul, afi rmă Nicolae Manolescu, „este 
un stil, o formulă inventată de poeţii moderni (...). 
El reprezintă, înlăuntrul poeziei moderne, una din 
tendinţele acestuia, tendinţa de autoconservare 
ce se opune evoluţiei prea rapide în alte direcţii 
a poeziei moderne: întocmai ca organismele vii, 
poezia se apără, producând un anumit fel de celule. 
Aşa încât tradiţionalismul este mai degrabă un 
program decât o sensibilitate reală ...” [2, p. XL].

Matcovschi îşi respectă programul, rămânând 
receptiv la chemările timpului. Sensibilitatea lui 
muzicală nu se dezminte – el continuă să scrie versuri 
rimate, articulând enunţul poetic după cadenţa 
inimii: elegiile se disting prin fl uiditate muzicală, 
versurile civice – prin ritmurile de marş şi de 
odă ...

Anii ’80-’90, moment istoric tensionat, plin de 
profunde răsturnări în sfere diferite, aduce şi alt 
tip de facere a poeziei – se modifi că însuşi actul 
textualizării. Experimentează şi D. Matcovschi (a 
se vedea cartea Vad, 1998) în sfera imaginii (iară 
a ajunge totuşi până la experienţe-limită), încearcă 
formule moderne de versifi caţie, de facere a 
poeziei ...

Câmpul semantic fi ind înţeles „ca totalitatea 
dinamică a conotaţiilor unui termen, prin care se 
ajung în unele cazuri la transformarea sa din lexem 
în estem, deci într-un element nou, zămislit de 
poet şi posedând o valoare estetică” [3, p. 9], vom 
sublinia că D. Matcovschi mizează mult pe jocul 
imaginativ al câmpurilor semantice, pe densitatea 
semnelor poetice: motivele, repetându-se, nu rămân 
la caracterul lor literal, ci se nuanţează, aducând 
un spor de sugestivitate şi de expresivitate. Spicul 
şi arborele, frunza şi izvoarele devin embleme ale 
baştinei, situaţii şi acte simbolice. Ocurenţa lor 
nu face decât să aprofundeze mesajul poeziei, să-i 
scoată în evidenţă temeliile şi sursele se mantice: 
„Sărut pământul care creşte pâine” (Numai pământ). 
Accesibilă, poezia lui Matcovschi nu e liniară, nici 
unisemantică. De altfel, accesibilitatea „este o 
noţiune de sociologie a lecturii, nu de interpretare. 
Ea mărturiseşte gradul de cultură şi inteligenţă a 
lectorului, spunând mai puţin despre operă, care 
este doar unul dintre termenii unei relaţii” [4, p. 
260]. Noi am insistat (insistăm) prea mult asupra 

acestei accesibilităţi a poeziei lui Matcovschi, 
situaţie care ar putea duce la concluzia că sensurile 
ei (ale poeziei) se afl ă la suprafaţă. In realitate, 
poezia aceasta (ca şi cea a lui Grigore Vieru), cu 
toate aparenţele unei simplităţi tradiţionale, are 
multe adâncimi necomentate, nedescifrate ... Nu 
putem neglija înclinaţia metaforizantă a autorului, 
ponderea elementului aluziv (alături de formulările 
directe), bogăţia subtextului. Acceptă şi Matcovschi 
ambiguităţile şi sensurile labirintice; aglutinarea 
unor elemente şi iregularităţile sin tactice; un substrat 
mitic ascuns şi (chiar) tendinţa de a incifra; versul 
fracturat şi disparitatea elementelor ... Or, acestea îl 
apro pie de exerciţiile poetice moderne.

Se consideră că Dumitru Matcovschi s-ar afl a pe 
o poziţie de adversitate faţă de mişcarea modernă 
autohtonă. Poetul a scris într-adevăr câteva eseuri în 
care s-a referit, într-o măsură sau alta, la experienţa 
poetică postmodernistă. Dar nu modernitatea în 
sine şi nu poezia postmodernă o combate el, ci 
ruptura ostentativă de matricea etnică, truculenţa 
verbală lipsită de sens şi ofensiva artifi ciului, 
vehemenţa nihilistă şi atitudinile extremiste ... Am 
şi menţionat cu o altă ocazie că poetul a încercat 
să demonstreze (şi a făcut-o în mod ostentativ) că 
poate face poezie modernă şi postmodernă, că îi 
sunt familiare tehnicile acesteia ... A încercat un 
tip de modernism grafi c, cu versuri fracturate sau 
organizate în fi guri geometrice:

În cer, departe
Şi-aici, în soarte,
Peste ne-moarte
ne- 
mu-
ri-
tor.
Luceafăr, barde,
Luceafăr arde
Şi se împarte
ve-
ci-
ilor.
(Apocalips)
Sau:
Mi-e teamă de cine? Mi-e teamă de ce?
Mi-e teamă de omul ce nu e şi e!
Mi-e teamă de care, mi-e teamă de când,
Mi-e teamă de omul cel negru la gând ...
(Mi-e teamă)
Şi poezia Viaţă (din placheta Pomul materiei) 

se aşează în indiscutabila convergenţă cu direcţiile 
moderne:
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Viaţă, că tare eşti Numiebine,
Viaţă, că tare eşti Noapteavine.
Viaţă, că tare eşti Ofmieteamă.
Viaţă, că tare eşti Pânămăine.
Viaţă, că tare eşti Latrăcâine.
Viaţă, că tare eşti Nusepoate.
Viaţă, că tare eşti Clopotbate.
Viaţă, că tare eşti Niciodată.
Viaţă, că tare eşti Blestemată.
Viaţă, că tare eşti Sloidegheaţă.
Viaţă, că tare eşti Viaţă!
Mai complexă, cu mai multe răsfrângeri aluzive, 

cu sugestii mai adânci, aplicând chiar (pe linia lui Ion 
Barbu) semne şi fi guri geometrice (sfera, triunghiul, 
piramidă) ca mijloc de prezentare concentrată la 
maximum a unor sensuri, poezia aceasta din anii 
80-90 şi-a modifi cat oarecum factura. Alături de 
poezia folclorică, înrădăcinată în arhaic, apare o 
poezie făcută, construită, susţinută de jocurile 
grafi ce şi de alte artifi cii. Alături de sonorităţile 
captivante şi ritmurile legănătoare ale prozodiei 
clasice acceptă şi ritmurile fracturate, zigzagate 
(„hurducate”, cum zicea cineva despre versurile 
lui Arghezi). Poetul nu abstractizează excesiv, dar 
abordează totuşi mai frecvent categoriile abstracte. 
Nu se complace în obscuritate, nu ermetizează, 
dar nici nu evită discontinuitatea semantică şi spusa 
criptică, complicând pe alocuri sensul şi imaginea. 
Ecouri din lecturile anterioare sunt şi ele inevitabil 
prezente în cărţi (ca să consemnăm şi exerciţiile 
intertextualiste) – în actul lecturii se nasc asociaţii 
cu motivul luminii blagiene, cu necuvintele 
stănesciene, cu credinţa şi tăgada argheziană... 
Mai ales în cărţile-dedicaţii atributele propriei 
gândiri şi sensibilităţi se întâlnesc cu motive şi 
imagini din creaţia lui G. Coşbuc, M. Eminescu, 
Al. Mateevici ...

Cartea Măria sa Poetul (1992) are un subtitlu 
concretizator: „Suită în versuri din 39 poeme 
de închinare la Eminescu”. Poezii vechi şi noi, 
comentarii succinte, explicaţii – toate traduc 
sentimentul de veneraţie şi ideea legăturii de 
continuitate: „Al nostru e Poetul azi şi mâine, / 
Precum al nostru aerul rămâne...”. De fapt, este un 
cântec nu numai despre Eminescu, ci unul despre 
noi – neam, spiritualitate, istorie, rădăcină ...

Al ţării fi u (1993) este o carte-investigaţie, 
căci conţine şi crâmpeie despre Coşbuc scrise de 
alţii, şi eseuri proprii, şi texte de-ale celui evocat, 
şi poezii personale... Autorul contemporan îl cântă 
pe înaintaş, îl „apără”, pledând prin el pentru ideea 
românismului.

Şi Părinte al limbii noastre (1992) este mai 

mult decât o dedicaţie poetică: autorul-cercetător 
inserează aserţiunile lui Eugen Lovinescu şi cele 
ale lui V. Ţepordei, corespondenţa înaintaşului 
şi poeziile lui, include propriile texte despre grai 
şi neam, despre timp şi poezie, despre datoriile 
creatorului şi despre obârşie: „Sunt tot ţăran / Şi tot 
de la ogor / Brăzdat adânc de / Pluguri-pluguri-
pluguri…/ Cuvântul ca şi spicul e un dor, / Iar dorul 
chiar şi iarna / Dă în muguri”.

Cărţile devin astfel nişte profesiuni de credinţă, 
în care Dumitru Matcovschi îşi exprimă, direct sau 
indirect, programul estetic.

Vom întâlni în creaţia lui din ultimii ani dislocări 
sintactice şi elipse, fraze nominale şi sensuri care 
vibrează nu numai în cuvânt, ci şi dincolo de el, 
în interrelaţiile lexicale uneori neaşteptate ... E 
folosit un sistem tropologic adus la zi; sunt abordate 
pretextul biblic şi materia livrească ... dar ceea ce 
deosebeşte totuşi poezia lui Dumitru Matcovschi 
în contextul discuţiilor poetice actuale este, în 
primul rând, conştiinţa descendenţei. Artistul nu 
neagă poeticile anterioare (situaţiile în care ştiinţa 
literară vede un element specifi c al demersului 
creator modernist), ci, dimpotrivă, susţine dialogul 
literaturii cu precedenţa sa. Totodată, nu prea 
acceptă confecţionarea, fabricarea poeziei (afl ăm 
şi aici una din notele lui individualizante); el 
continuă să creadă în inspiraţie şi în sinceritatea 
trăirii, căci „cântecul ce minte / nu mai este cânt”. 
Crede în starea de poezie, în participarea afectivă, 
„în „poezia ca strigăt existenţial” (aşa se intitula 
prefaţa lui Mihai Cimpoi la cartea Capul şi sabia) 
[5] Plăsmuieşte, în consecinţă, o poezie încărcată de 
emoţie, de versuri pline, muzicale (farmecul muzicii 
persistă), afi rmând în continuare formele tensionate 
ale lirismului.

Poezia modernă (ca şi poetul modern) este mai 
indiferentă faţă de cititor, mai incifrată, obligându-1  
la un efort de gândire şi de imaginaţie. Poezia 
tradiţională se deschide mai limpede (şi, uneori, mai 
naivă!) spre cititor. Dumitru Matcovschi se afl ă la 
intersecţia acestor două atitudini. El se solidarizează 
cu viaţa spirituală a timpului şi centrul de interes 
al poeziei lui se afl ă şi în timbrul existenţial al 
trăirii, în deschiderea ei spre o lume de sensuri şi 
de profunzimi ontologice.

Evoluţia poetului a însemnat astfel şi acumulări 
calitative, şi dureroasa căutare a unui sens şi a 
unui rost. Le-a găsit şi le-a materializat în poezie. 
Octavian Goga mărturisea cu mulţi ani în urmă: 
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„Eu, graţie structurii mele sufl eteşti, am crezut 
totdeauna că scriitorul trebuie să fi e un luptător, 
un deschizător de drumuri, un mare pedagog al 
neamului din care face parte, un om care fi ltrează 
durerile poporului prin sufl etul lui şi se transformă 
într-o trâmbiţă de alarmă. Am văzut în scriitor un 
semănător de credinţă şi un semănător de biruinţă” 
(Fragmente autobiografi ce). Acesta e şi crezul 
poetului basarabean, care a văzut şi vede în poezie 
o expresie a revoltei şi a iubirii. Aceasta şi rămâne 
puntea dintre eu şi lume: revolta şi iubirea.

Volumul Veşnica teamă (2001), cuprinzând o 
materie poetică neomogenă, dar bogată, continuă 
procesul de căutare a semnifi caţiei unei lumi 
şi a fi inţei umane, căutarea unui rost (inclusiv 
al actului creator). Poezii vechi şi noi despre 
Basarabia şi basarabeni, despre istorie şi Eminescu 
(„zeul rugăciunii mele”), despre dureri şi aşteptări, 
despre „iubirea ca o taină” vin să reconfi rme setea 
polivalentă a poetului de frumos şi bine, aliajul de 
dramatism şi de credinţă care au fost totdeauna 
nişte constante ale poeziei lui. Chiar şi mai 

vechile defi cienţe le reconfi rmă cartea: retorismul, 
lungimile excesive, diluţia verbală... Remuşcări şi 
reproşuri („Ne-a durut pământul. Am tăcut. / Ne-a 
durut cuvântul. Am tăcut”), întrebări şi refl ecţii 
traduc şi aici pulsul interior al unei sensibilităţi 
poetice receptive la poezia şi dureriştea lumii. Un 
abure de singurătate, o teamă de recele lumii şi 
îngerul negru fac atmosfera cărţii să vibreze, dar nu 
lipsesc nici aşteptările de lumină, nici sentimentul 
ascensiunii, nici chemările încărcate de dor: „Urc 
din nou acelaşi munte, / Trec prin viaţă ca un vânt 
/ Şi te strig de nu ştiu unde / Şi te pierd de nu 
ştiu când” (Muntele credinţei). Cartea redefi neşte 
tipul temperamental şi programul artistului la o 
altă vârstă poetică, în alte circumstanţe. Nu este 
o antologie, dar o putem caracteriza, sintetizator, 
prin problemele şi titlurile cărţilor anterioare 
ale poetului: ea cuprinde „macii în rouă’ ai unor 
amintiri, setea de „armonii” şi nostalgia „universului 
intim”, cânturi despre „fl oare Basarabie” şi despre 
„soarele cel mare”, „imne şi blesteme” şi o invitaţie 
„aici departe”, în ţara poeziei, unde lacrima e mai 
fi erbinte, singurătatea e mai amară, speranţa e mai 
mare, ca şi credinţa.

N-am insistat asupra prozei şi a dramaturgiei 
scriitorului, credem că merită un popas analitic 
aparte şi ne rezervăm această plăcere. Dar, oricum, 
a reieşit şi din cele spuse că scriitorul e mereu 
prezent, mereu implicat, mereu angajat. Acesta este 
crezul de-o viaţă al lui D. Matcovschi: a fi  prezent. 
Îi dorim dragului nostru scriitor multe alte toamne 
doldora de rod, de împliniri şi de proiecte. Să ne 
trăieşti, dragă Dumitru Matcovschi!
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