
 
Motto 

„Mamă, – nimicul – marele! Spaima de marele 
     Îmi cutremură noapte de noapte grădina. 
     Mamă, tu ai fost odat’ mormântul meu. 
     De ce îmi e așa de teamă – mamă – 
     să părăsesc iar lumina?” („Din adânc”)    
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Tatiana RĂDULESCU 
 
 

LUCIAN BLAGA ET LES MOTS SOUS LE SIGNE  
DU MYSTÈRE 

  
 Le présent essai concernant la poétique de Lucian Blaga  porte sur 
quelques textes en mesure de révéler  une sorte d’unité explosive  dans 
l’univers des thèmes, motifs, vision d’écrivain moderniste roumain, capable à 
découvrir dans ce qui est national l’ouverture vers l’universel. Les traits 
particulièrement roumains observés à l’intérieur des mythes autochtones 
portent en eux-mêmes le germe de l’universel. Blaga découvre cela dans la 
quête des mots symboliques et fondamentaux, quête fiévreuse, tendue, dans le 
sommeil et la rêverie, dans l’exaltation ou bien en vertu de son intuition. Entre 
le poète visionnaire et le mot s’installe le mystère, ambiance propice pour tout 
artiste affirmant une conscience moderne. 
  
 Mots-clés: vision moderniste, mythes autochtones, mythe du sacrifice, 
mère, néant, Dieu, Création 
 Cuvinte cheie: viziuni moderniste, mituri autohtone, mituri de  
sacrificiu, mamă, neant, Dumnezeu, Creaţia      

   
 
Mama – Rostul – Rostirea; Matricea – Matca izvorului; Izvorul 

rostirii – Timpul; Petrecerea – Tăcerea – Taina; „Eu ştiu că veşnicia s-a 
născut la sat”; Creatorul şi Creația Sa – definesc un câmp semantic 
iradiant în creaţia lui Lucian Blaga, la toate nivelele sale. 
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Vorbele fundamentale izvorăsc din tăcere, iar copilăria ce i s-a 
prelungit întru taină, tăcând, atesta legătura poetului de la Lancrăm cu 
strămoşii ce fac schimburi misterioase de poveşti prin sângele său 
reavăn, mai ales în timpul nopţii. 

Conştiinţa descinderii din veşnicie aureolează versurile lui 
Lucian Blaga şi adânceşte un program tematic vizibil, de oriunde am 
porni în demersul lecturii.  

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii“. În miezul acesteia, 
stihuitorul aşează universul satului, mustind de viaţă şi de eresuri: „Aici 
e casa mea. Dincolo, soarele şi grădina cu stupi“ („Către cititori“). 

Simbolismul masculin al soarelui şi dinamica frenetică a 
albinelor ce gravitează în jurul astrului ne fac să gândim la 
expresionism, dar mai ales la poemul postum eminescian „Dacă treci 
râul Selenei“. 

Lucian Blaga se raportează la sat ca la matricea spirituală a 
poporului cu care se contopeşte, dar nu mai puţin la lumea occidentală, 
unde a studiat, la o vârstă timpurie. Filozof al culturii, capabil de o 
morfologie bine structurată a spaţiului mioritic, poetul se defineşte 
treptat, după cum a şi dorit, un fel de „voce ce strigă în deşert celorlalţi“ 
(într-un fel asemenea lui Octavian Goga, Aron Cotruş şi, bine înţeles, 
asemenea lui Coşbuc, conştiinţe tutelare ale Transilvaniei).  

„Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi 
să vă vorbesc. / De unde să încep? “ („Către cititori“). 

Discursul său liric alunecă pe liniile unei arhitecturi ca de 
catedrală. Începând de la cheia de boltă (în relaţie cu văzduhul şi 
sacralitatea) la dimensiuni corespunzând zonelor succesive de 
cunoaştere a lumii şi a înţelegerii despre sine, despre rostul omului de 
pe Pământ, despre noima de a vorbi (de a cuvânta). Ce e cuvântul? Ce 
e adevărul? 

Enumeraţia de mai sus trasează nervurile acestei nave gotice, 
în fapt opera poetică, potrivit proiectului dimpreună conceput cu acela 
al volumului de debut: „Pietre pentru templul meu“ (amintim că acest 
volum are un caracter aforistic şi înaintează în conştiinţa cititorului 
tentaţia pe care filozofia o exercita asupra spiritului blagian).  

„Despre orişice vorbeşti cât vrei / Despre soartă şi despre 
şarpele binelui / Despre arhanghelii care ară cu plugul / Grădinile 
omului / Despre cerul spre care creştem / Despre ură şi cădere, tristeţe 
şi răstigniri“ (în „Către cititori”).  

Cum se poate constata, încă de la vârsta debutului în poezie, 
proiectul pentru templul egoului/sinelui său ne determină să vedem în 
Blaga o conştiinţă temerară, orgolioasă şi tainică, provocatoare, 
piezişă, nu mai puţin ca a lui Tudor Arghezi, psalmistul.  
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Pentru că în orizontul satului şarpele este dedicat de Lucian 
Blaga binelui (ca atunci în pustiu, când profetul Moise a înălţat şarpele 
de aramă ca simbol christic, spre tămăduirea muşcăturilor înveninate), 

pentru că pe de altă parte, arhanghelii 
au pogorât în semn de milă în brazde 
ca să are pământul românilor crucificaţi 
în propria ţară, de-a lungul secolelor, în 
marea lor trecere. De aici tâlcul 
paradoxal al cuvintelor „Lacrimile celor 
ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-
au putut“. Într-un fel, acest citat este în 
măsură să vizeze mesajul pe care 
poetul mandatat de chiar poporul său îl 
va consemna şi adânci, se raportează 
ca o altă artă poetică, la celebrul 
„Testament“ al lui Tudor Arghezi.  

„Blestemul mioritic“, formulă 
prin care Emil Cioran a înfierat într-un 

moment de cinică superbie/trufie, sublimul mesaj al baladei naţionale, 
perfect compatibil mesajului christic, se conturează în poemul lui Lucian 
Blaga în sensul unui crez poetic de tipul „de profundis clamavi“ (din 
adâncuri am strigat). 

„Amare foarte sunt toate cuvintele, / de aceea lăsaţi-mă / să 
umblu mut printre voi / să vă ies în cale cu ochii închişi“ („Către cititori“). 

Aşadar, ipostaza poetului oferită cititorilor consideraţi a fi culţi, 
cumulează atributele lui Homer, Tiresias, Oedip, iar muţenia devine 
preferabilă cuvintelor amare (precum fierea amestecată cu oţetul ce a 
fost oferită în silă Mântuitorului pe cruce), în epoca de grea încercare 
când dictatul de la Viena şi teroarea hortistă au prilejuit lui Blaga poeme 
crispate de o rară violenţă, în consonanţă cu crucificările, schingiuire 
trăite de comunitatea românească din Transilvania. „Iisus sângerează 
lăuntric / din cele șapte cuvinte / de pe cruce“ („Peisaj transcendent”). 
La fel de convingătoare prin patosul lor crepuscular, aceste imagini 
vizionare: „Cineva a-nveninat fântânile omului. / Fără să știu mi-am 
muiat şi eu mâinile în apele lor…sângeram din mâini, din cuget şi din 
ochi. / În zadar mai cauți în ce-ai vrea să crezi. … / Am privit, am 
umblat şi, iată, cânt; / cui sa mă-nchin, la ce să mă-nchin?“ („Din cer a 
venit un cântec de lebădă“).  

Volumele din perioada târzie scrise de Lucian Blaga pun în 
ecuaţie refuzul cuvântului şi revelaţia necuvintelor. 
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Pierderea Edenului face ca, în marea trecere, autorul să afirme: 
„Numai sângele meu strigă prin păduri după îndepărtata-i copilărie“ – 
am putea observa doi versanţi: pe de o parte vârsta de aur, pe de alta 
iubirea pierdută (sau mai degrabă lăsată să moară). Asemenea 
celebrelor personaje Faust sau Don Juan, Lucian Blaga, deşi face 
apologia lui Orfeu şi al lui Zamolxe în creaţia sa, nu de puţine ori 
mărturiseşte vina de a nu fi iubit îndeajuns. Aceasta carenţă îl apropie 
într-o anumită măsură de Tudor Arghezi, autor al poemului 
Morgenstimung, Nehotărâre („Niciodată toamna“). 

Cităm versuri din Lucian Blaga: „Ciuta pierdută în noapte / 
poate a pierit sub stânci / poate s-a cufundat în pământ / numai peşteri 
răsună / pâraie în cer, în adânc“. Desigur că eul liric fiind altceva decât 
cel empiric, afirmația se situează mai ales la nivelul textului literar. 

Cum ştim, mănăstirea Argeşului a cerut ca izbândă 
arhitecturală o jertfă vie, o fiinţă curată, iubită şi iubitoare. Dar mitul 
jertfei pentru creaţie astfel definit de George Călinescu nu precizează 
aspectul sacru, finalitatea mănăstirii ridicată de Manole. Acest mit a fost 
abordat în planul creației dramatice de expresionistul Lucian Blaga. 

Relația dintre planurile operei sale, 
motivele, temele recurente definesc cu 
accente inedite specificul național în 
perioada interbelică a literaturii române.  

Poetul Blaga „se sfâşie în 
pustie“ (asemenea Profetului Ioan 
Botezătorul), cu conştiinţa ca această 
suferinţă sublimează oricum în poem: 
„o boală învinsă este orice carte“. Nu 
mai puțin, el îşi arogă şi postura lui Ioan 
fără de ţară, asocierea numelui fiind 
semnificativă / justificată pentru anul 
1940, de tristă amintire în Transilvania. 

În virtutea studiilor sale de 
teologie, dar şi de filozofie,  poetul 
roman îşi caută Creatorul. Aceasta 
tematizare include deopotrivă 

singurătatea acută a omului modern, inculcată de ideea cenzurii 
transcendente, respectiv de refuzul prezumat al Creatorului de a i se 
revela creaturii. Cu convingerea că Dumnezeu a dispărut din toate 
punctele cardinale („în ţărâna, în foc, în văzduh şi pe ape“, -„Psalm“), şi 
încă pentru totdeauna, scriitorul în condiţia sa de creatură, se simte 
„numai tină şi rană“. Dornic de a primi „un semn în spinii de aici“ (a se 
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vedea simbolul sacru al „rugului aprins“), Lucian Blaga face să 
interfereze în versurile sale postura provocatoare a psalmistului de tip 
arghezian cu aceea sfioasă a lui Rainer Maria Rilke. 

Dionisiacul stihuitor definește ca fiind „mută şi nelimitată 
identitatea Dumnezeirii, suficientă sieşi“: „Nu ceri nimic. Nici măcar 
rugăciunea mea“.(„Psalm”) 

Înspăimântat de tenebrele nopţii (ca de o altă „Noapte 
întunecată a sufletului“ despre care a scris poetul spaniol Juan De La 
Cruz), Lucian Blaga devine vocea care îşi asumă dezgolirea, 
dezvelirea, destruparea sa ritualică, anume pentru a cunoaşte esenţa 
sacrului: „În mijlocul tău mă dezbrac, mă dezbrac de trup / ca de o 
haină pe care o laşi în drum“ („Psalm“). 

Revenim la un poem deja abordat în prezentul eseu: „Sânge 
fără răspuns / o, de-ar fi linişte, / cât de bine s-ar auzi / ciuta călcând 
prin moarte“ („În marea trecere“). Identitățile plurale, ca într-un evantai 
existențial, atestă combustia lăuntrică a artistului de tip modernist, 
postbaudelairian, care îşi inoculează, în mod voluntar, boala secolului, 
melancolia, spleenul, dar şi exaltarea: „Noi, cântăreţii leproşi“, 
„Cântăreţi bolnavi“ „Semnal de toamnă“, „Boala“, „Încheiere“ „Tăgăduiri“ 
„Elegie“, „Ioan se sfâșie-n pustie“ sunt texte evocatoare,  dar mai ales 
antologice. 

Faust, Orfeu şi meşter Manole – poetul modernist se vede, 
înfiorat, „Ca un ucigaş ce astupă cu năframa o gură învinsă / închide cu 
pumnul toate izvoarele / pentru totdeauna să tacă / să tacă”…(„În 
marea trecere”, ca titlu de poem şi volum liric, vizează în mod explicit 
aceste disponibilităţi de experiment în sânul propriei personalităţi, în 
sfera trăirilor extinse, exacerbate de estetica expresionistă). 

Experienţa limitelor evidentă în poemul „Un om se apleacă 
peste margine“ face ca artistul modern în mod inevitabil să clameze 
dramatic: „Sufletul îmi cade în adânc / alunecând ca un inel / dintr-un 
deget slăbit de boală“. 

Şi totuși, „cele şapte singurătăţi“ pe care le tematiza liric Emil 
Botta, primesc în acest context al liricii lui Blaga corespondentul „celor 
şapte sori negri / care aduc întunericul bun“ („Linişte între lucruri 
bătrâne“). 

Tot ca o experienţă a limitelor poate fi considerată apropierea 
mentală, obsesivă, de copilărie („Vremea când încă nu era“), întrucât 
meditaţia asupra increatului se resoarbe în aceea asupra genezei 
biblice vechi testamentare: „Şi iarăşi îmi zic / nici o larmă nu fac stelele 
în cer / da, ar trebui să fiu mulţumit” . Prin aceste versuri cu cadenţă 
parcă obosită, Lucian Blaga tinde spre divinul plenar, patern, şi pattern 
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(model energetic), faţă de care el însuși a resimțit  nostalgie, precum 
acel Făt-Frumos anonim din atipicul basm românesc cules de Petre 
Ispirescu şi intitulat „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte“. 

Prezentul eseu propune o viziune asupra stărilor de conștiință, 
şi încărcate de energie, dar şi sincopate ale poetului din Lancrăm, 
asupra iluminărilor şi îndoielilor sale de om modern, care a trăit sub 
semnul  responsabilității faţă de cuvântul scris, în perspectiva Anului 
2000. De aceea, un titlu de mare efect şi putere de simbolizare este 
„Ce aude Unicornul?“…  

 Ființa mitologică, un Pegas cu un corn în frunte, anume pentru 
a capta energia azurului şi a forțelor sacre, Unicornul blagian aspira la 
puritate, după cum, tot el deține forţe divinatorii. Atenția sa, îndreptată 
înspre viitor şi devenirea fiinţei, îl asociază tipului de poet vizionar, 
deoarece, cu certitudine, „poezia este chemată să dea răspuns cu 
privire la destinul uman“. Am citat din istoricul literaturii Marcel 
Raymond, critic al identificării (de origine geneveză, autor al sintezei 
„De la Baudelaire la suprarealism“), în scopul de a defini pe Lucian 
Blaga în ipostaza de poet vizionar şi abisal, asemenea lui Eminescu şi 
Arghezi, situat între metaforă şi tăcere, respectiv, necuvântul ce avea 
sa fie profesat de reformatorul în domeniul limbajului liric de la sfârșitul 
secolului XX,  poetul Nichita Stănescu. 
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