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POEZIA LUI NICOLAE DABIJA SUB SEMNUL MITICULUI
Victoria FONARI
Universitatea de Stat din Moldova
Scopul acestei cercetări constă în a valorifica creaţia poetică a lui Nicolae Dabija din perspectiva imaginilor mitice
şi ale personalităţilor notorii din cultura antică. Sunt selectate poezii din diferite volume care dezvăluie respect pentru
cultura antică elină, cum ar: simbolul orfic, poetul Homer, Ulise, Nausicaa, Euridice etc. Conexiunea misteriosului cu
lumea reală este o componentă a poeziei de a crea o atmosferă de reverie. În acest articol sunt incluse argumente de complicitate a eului liric în a descoperi, a trăi mirarea. Comprehensiunea macrocosmosului se realizează în detaliu de cinematografie. În poezia lui Nicolae Dabija elucidăm cum este valorificat poetul contemporan, pliat pe imaginile culturii
antice Homer şi Orfeu, ceea ce contribuie la o deschidere spre universalitate dintr-o viziune inedită. Măiestria în arta
cuvântului se măsoară în tendinţa de a vedea frumosul, de a pleda pentru viaţă şi de a avea forţă să opreşti timpul printr-o
fotografiere de fulger, prin textul poetic.
Cuvinte-cheie: mit orfic, arhetip, simbol, Homer, transformarea imaginii, actualizarea mitului, lirica lui Nicolae Dabija.
THE POETRY OF NICOLAE DABIJA UNDER THE SIGN OF THE MYTHIC
The purpose of this research is to capitalize on the poetic creation of Nicolae Dabija from the perspective of mythical
images and notorious personalities from ancient culture. Poems from different volumes are selected, revealing a respect
for the ancient Hellenic culture, such as: The Orphic symbol, the poet Homer, Odysseus, Nausicaa, Eurydice, etc. The
connection of the mysterious with the real world is a component of poetry in order to create an atmosphere of reverie.
This article includes arguments of complicity of the lyrical self in discovering, living the wonder. The understanding of the
macrocosmos is done in cinematic detail. In Nicolae Dabija's poetry we illustrate how the contemporary poet is capitalized,
reported to the images of Homerus and Orphaeus – the ancient culture, thus contributing to an opening towards universality
from a unique vision. The mastery of the word is measured in the tendency to see the beautiful, to plead for life and to
have the strength to stop time through a flash photography, by means of the poetic text.
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