
ÎÎ n lucrarea de faţă, voi avea în vedere
gradul de recombinare poetică a unor
structuri stilistice blagiene care revin din

activitatea poetică anterioară în poeme cu formă fixă1.
Am ales pentru analiză catrenele scrise în perioada
1950-1960. Vom observa că aceste poezii articulează
un discurs poetic distinct şi permit delimitarea unor
ipoteze. Sensibilitatea lirică a lui Lucian Blaga caută o
nişă de expresie poetică, mai ales că nucleul lirismului
său nu rezidă în poemele cu formă fixă ci, dimpotrivă,
în formula libertăţii versurilor. Observăm că toate
catrenele câştigă, prin reactivarea unor topoi blagieni,
nu doar expresivitate şi nuanţe poetice, dar şi iradiază,
la rândul lor, mecanisme lirice nedecelate până acum.
Astfel, catrenele blagiene permit conturarea unor
ipoteze de lucru. Punctul de pornire al lucrării de faţă
vizează frecvenţa catrenelor în volume unitare şi nu
fosilizarea lor în manuscris sau păstrarea acestor
poeme „în sertar“, fără a fi incluse, chiar în volumele
antume, alături de celelalte poezii.

Folosirea formelor fixe în poezia blagiană –
catrenul şi sonetul2 – merită cercetată din mai multe
motive. Pe de o parte, pentru alegerea de a respecta
normele unei convenţii literare şi de a se supune unor
limitări stilistice, cu riscul implicit de a lăsa să
şchiopăteze rima şi ritmul, în cazul exersării
întâmplătoare a acestora. Pe de altă parte,

ingeniozitatea combinării unor imagini poetice noi
oferă expresivitate unor structuri stilistice deja
cunoscute, precum libertatea versului alb, lipsa de
constrângeri metrice sau deplasarea sensului concret
spre un sens abstract, metaforic. Procedeul dă măsura
ritmului poetic interior. Cadenţa versurilor este
analizabilă prin intermediul mărcilor stilistice ale
adresării directe sau ale invocării („Catrenele fetei
frumoase“, I. Deoarece soarele nu poate să apună /
făr’ de a-şi întoarce privirea după fecioarele / cetăţii,
mă-ntreb:/ de ce-aş fi altfel decât soarele? [...] // VI.
Frumuseţe din frumuseţe te-ai ivit/ întruchipată fără
veste,/ cum «într-o mie şi una de nopţi»/ povestea naşte
din poveste. [...] // X. Tu, fată frumoasă, vei rămânea /
tărâmului nostru o prelungire / de vis, iar printre
legende / singura adevărată amintire“3 [1957-1959],
„Catrenele dragostei“ „Dragă-mi este dragostea / bântuită
de sprâncene, / de sprâncene pământene, / lungi,
pieziş-răsăritene. [...] //Sângele îşi ştie visul. Dragă-mi
este dragostea / cu-nălţimile şi-abisul / şi cu ce mai are-n
ea. // Dragă-mi este dragostea – // locului nu pot s-o ţin,
/ căci frumuseţea ei dispare / în frumuseţile-i ce vin“4

[1957-1959], „Catren“, „Spune-mi tu, subt curcubeu,
Ileană, / eşti bucuria şi norocul meu? / Mi-ai căzut în cale
ca o geană / dintr-o pleoapă a lui Dumnezeu“5 [1960]).
Ingambamentele, deşi folosite cu iscusinţă, nu pot
ilustra decât un caz liric particular în catrene şi nu pot
dejuca toate mecanismele structurii poetice flotante.
Imaginea este restructurată după o logică a frazării
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tributară vorbirii familiare şi nu încorsetării în structuri
lirice. Este semnificativ felul cum catrenul devine
poezie şi nu rămâne o simplă notare strofică, recurentă.
Ceea ce frapează, odată descoperită construcţia internă
a catrenului, nu este doar efectul poetic, ci şi conturarea
unui tablou eliberat de traumele formelor fixe.
Caracterul gnomic face din catrene expresia
înţelepciunii populare şi marca oralităţii, fără să-l
pietrifice. Catrenele blagiene pe care le avem în vedere
sunt „închipuite“ după criterii estetice moderniste,
chiar dacă ar părea că se blochează în forme învechite,
deja uzitate şi perfectate de alţii. Deloc stereotipe,
catrenele anulează percepţia despre un poet care
foloseşte instrumente comune sau care îşi reciclează
rime, zone semantice, imagini. La limita cu fantasia,
catrenele blagiene demonstrează că atât în imaginarul
blagian se impun periodic restricţii prozodice şi cenzuri
formale, cât şi în disciplina interioară a textelor.

În primă instanţă, catrenele se structurează după
logica unei panici stăpânite, dejucate involuntar de
chiar însemnele textului: iniţial, strofele sunt solitare6,
funcţionează independent, pentru ca ulterior să
înflorească în structuri poetice mai ample, aşa cum se
întâmplă, de altfel, în „Catrenele fetei frumoase“
[1957-1959] şi în „Catrenele dragostei“ [1957-1959].

În al doilea rând, catrenele funcţionează
independent, iar urma semantică lăsată de text
supravieţuieşte lecturii multiple, retrospective.
Produsul finit – catrenul – ca formă minimală a unei
transpuneri stilistice7, devine axa structurării verbale.
Poezia capătă tensiune, sensibilitate, ambiguitate, se
închide şi se deschide simultan, ca o uşă semiopacă la
graniţa dintre „aici“ şi „dincolo“. La fel funcţionează şi
limba „în care ştii să taci“, pentru că limba perfectă este
liniştea deplină, vidul absolut, dincolo de care ecoul
reverberează şi struneşte tăcerea: „Limba nu e vorba ce
o faci. / Singura limbă, limba ta deplină, / stăpână
peste taine şi lumină, / e-aceea-n care ştii să taci“8

[1951-1957]. Constrângerile sunt de origine formală şi
semantică: de la forma canonică de 4 versuri a
catrenului, succesiuna rimică taie strofa în două unităţi,
întărind efectul de simetrie al construcţiei strofice, prin
forma aabb: „Dragostea ne-o ţină zeii, / să ne-ncânte
funigeii / ca urzeala inului / firele destinului“9 [1957-
1959]. Cu toate acestea, „tratatele de prozodie
înregistrează şi o formă licenţioasă a catrenului, cu trei
rime (abcb: «Uşor nu e nici cântecul. Zi / şi noapte –
nimic nu-i uşor pe pământ:/ căci roua e sudoarea
privighetorilor / ce s-au ostenit toată noaptea
cântând»), în care, de fapt, versurile 1 şi 3 nu rimează,
iar unitatea strofică este dată de forma catrenului, dar
nu este susţinută de structura rimică, unitatea fiind
slabă“10. Un alt exemplu este unul dintre „Catrenele
fetei frumoase” din volumul Ce aude unicornul: „Tu,
fată frumoasă, vei rămânea / tărâmului nostru o
prelungire / de vis, iar printre legende / singura
adevărată amintire“. În căutarea formei perfecte,

Lucian Blaga nu ezită să folosească rime imperfecte şi
versuri asimetrice. Prin urmare, constrângerile blagiene
sunt un parametru esenţial al poeticităţii catrenelor
alese spre analiză. Constrângerea are rolul „de a incita
imaginaţia şi de a deschide textul pentru efectele
ludicului, ale hazardului controlat“11. 

La un alt nivel, concepţia despre poezie a lui L.
Blaga poate fi regăsită în viziunea lui E. A. Poe,
acordând importanţă tehnicii şi mijloacelor de
compoziţie. Aşa cum Poe arată într-un studiu din 1848,
The Rational of  Verse, „versul îşi are originea în plăcerea
omenească de a percepe egalitatea, potrivirea“. Ideea
de egalitate „le cuprinde pe acelea de similaritate,
proporţie, identitate, repetiţie şi adaptare sau
potrivire“. Cu alte cuvinte, constrângerile de natură
formală, exterioară, au efectul unei conturări semantice
şi al unei revelări interne, prin recodare şi
resemnificare. Spre deosebire de E. A. Poe, Northrop
Frye consideră că „în toate timpurile, în poezie,
fuziunea dintre concret şi abstract, între aspectul
spaţial şi cel conceptual al dianoiei, a constituit o
trăsătură fundamentală a imaginii poetice a oricărui
gen“12. Separarea netă între emoţia înălţătoare şi lipsa
acesteia dă seama atât de dimensiunea poemului, cât şi
de valoarea lui: „expresia «un poem lung» e pur şi
simplu o contradicţie în termeni. Nu e desigur nevoie
să mai remarc că un poem îşi merită numele doar în
măsura în care emoţionează, elevând sufletul. Valoarea
unui poem stă în intensitatea acestei emoţii
înălţătoare“. La N. Frye, diferenţa între poezie şi proză
este, de fapt, o diferenţă de ritm, pe de o parte, un ritm
recurent care se raportează la accent, metru şi la
formula poetică şi, pe de altă parte, la un ritm semantic
al sensului, propriu prozei: „în fiecare poezie sunt
perceptibile cel puţin două ritmuri distincte. Unul este
ritmul recurent, după cum am arătat o structură
complexă formată din accent, metru şi formulă sonoră.
Celălalt este ritmul semantic al sensului sau ceea ce se
înţelege de obicei prin ritm al prozei“13. 

Căutarea unui limbaj „înflorit“ necesar poeziei, în
contrast cu austeritatea adevărului funcţionează pe
paliere diferite, deşi „se consideră, tacit şi pe faţă,
implicit şi explicit, că ţelul final al oricărei poezii este
Adevărul [...]. Adevărul are legi severe. Adevărul nu are
nici o tangenţă cu ceea ce e atât de necesar Poeziei [...].
Când vrem să susţinem un adevăr, avem nevoie mai
curând de sobrietate decât de limbaj înflorit“ (p. 7-8).
Limbajul ales este marca poeziei, la fel de specios cum
este in extremis şi „sentimentul poetic“, întreţinut prin
muzică. Sonoritatea poemului se ţese pe canavaua
cuvintelor. 

Spre deosebire de poemele în vers alb, libertatea
catrenului nu constă în exhibarea teritoriului cucerit,
cât mai ales în redefinirea lui: altfel spus, catrenul face
din vers un vehicul, o marcă a identităţii poetice,
temporar afirmată ca autarhică. În afara catrenului,
detectăm reminiscenţe ale unui alt limbaj, frânturi
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dintr-o altă odisee, spaime ale unor altfel de gesturi:
„Trăim subt greul văzduhului / ca pe-un fund adânc de
mare. / Nici o suferinţă nu-i aşa de mare / să nu se
preschimbe în cântare“14 [1958].

Departe de a fi un inovator, Lucian Blaga este un
arhitect. Nu este primul care scrie catrene din literatura
română şi cu atât mai puţin din literatura universală.
Este însă, primul care face din inventio un artifex, fără să
impună un model. Catrenele au valoarea unor întrebări.
Ritmul alert, retoric uneori, alteori doar enunţiativ,
impune rostogolirea emoţiilor şi a imaginilor. De unde
necesitatea exprimării în limitele unei structuri fixe? De
ce propensiunea spre o închidere a formei metrice şi a
ritmului poetic? Necesitatea de a supune poemul unei
structuri lirice tip, cu rimă impusă, ritm fix şi versuri
egale înseamnă, concomitent, o disciplinare a formei şi
o mutilare a textului, în limitele în care catrenul rămâne
un simplu joc de stil. Atracţia faţă de cuvinte este
premisa unui nou contract de lectură: citirea unui
catren blagian echivalează cu rescrierea permanentă a
poemelor citite până atunci şi nu numai atât, cu
indecizia de a migra înspre o zonă sau alta, perturbând
accepţia generală a poemului care poate fi vizualizat:
vedem ce ni se indică, dar ne putem erija în martori
neloiali ai imaginilor sugerate, pentru a rupe distanţele
şi a ne apropria textul. Indecizia noastră este puntea pe
care trebuie să o traversăm, pentru a accede la mesajul
poetic. Ambiguitatea catrenelor este rezolvată şi
potenţată, simultan, de indecizia cititorului: „De când
viaţa mea te ştie, / o suferinţă port mereu: /
Frumuseţea ta-i o poezie / pe care n-am făcut-o eu“15

[1951-1957]. 

Gândirea lichidă, în zone care se deschid unele din
altele merge mână în mână cu deschiderea ilimitată a

poemelor. Aceste constrângeri ale catrenelor (rimă,
ritm, simetrie, paralelisme) devin tocmai disciplina
interioară creativă, plină de semnificaţii, selectivă şi
omnipotentă: textul se scrie pe măsură ce se citeşte.
Altfel spus, catrenul iradiază din alte texte. Dar
constrângerile vizuale dau seama de o intertextualitate
vertebrală, intertextul descriind „imposibilitatea de a
trăi în afara textului infinit“: „uşor nu e nici cântecul.
Zi / şi noapte – nimic nu-i uşor pe pământ:/ căci roua
e sudoarea privighetorilor / ce s-au ostenit toată
noaptea cântând“16 [1955]. Jocul de-a textul ajunge o
intertextualitate a lecturii, nu numai a scriiturii: textul în
măsura în care traversează şi este traversat. Textul –
„nodus et copula mundi“, după analogia cu omul a lui
Marsilio Ficino, devine un Ianus Bifrons, mobil şi imobil
în acelaşi timp. Noţiunile de rimă şi ritm indică un
semantism difuz. Afectivitatea vibrantă este conţinută
de structura sonoră, de consoanele momentane şi
continue, de simetriile de origine sonoră (aliteraţii,
asonanţe, rime) şi de origine sintactică (repetiţii,
anafore, paralelisme).

Potrivit lui Northrop Frye, structura unui poem
articulează un mood, o valoare afectivă. Dar catrenele lui
Blaga electrizează pur şi simplu convenţia modernă a
poeziilor cu formă fixă: acolo unde ar trebui să fie
activate metaforele de invenţie, textul îşi refuză
mecanismul, întreţinând mai degrabă metafore de uzaj,
comune şi incapabile să genereze imagini noi. Însă
acesta este un efect temporar, care anexează aparent
poemul. De îndată ce textul se închide, catrenul pune
punct unei imagini sau idei: „Limba nu e vorba ce o
faci. / Singura limbă, limba ta deplină, / stăpână peste

taine şi lumină, /e-aceea-n care ştii să taci“17

[1951-1957]. Paradoxal, catrenul nu
supravieţuieşte prin formă mai mult decât prin
limbaj. Eul poetic este excedat de limitele
autoimpuse, de constrângerile prefabricate.
Devine rentierul propriei imaginaţii, participă
filmic la o experienţă duală. Comunicarea tinde
să fie ilimitată, androginică, aglutinantă. Astfel,
„inima mea, obosit palimpsest“ (Nichita
Stănescu) se întrupează perpetuu prin explorarea
zonelor deja ştiute; au loc aproape sincronic solve
et coagula succesive în zone mentale distincte.
Textul este invadat de o imaginaţie supusă
principiilor formale. „Vârsta de fier, Corăbii cu
cenuşă, Cântecul focului, Ce aude unicornul sunt cicluri
care pot fi citite ca o Carte a trecerii. Ca, de pildă,
Moartea lui Virgiliu de Hermann Broch“18. Versul
trebuie ghicit dincolo de cuvinte, devine ceea ce
se împleteşte din imaginile create: „Spune-mi tu,
subt curcubeu, Ileană, / eşti bucuria şi norocul

meu? / Mi-ai căzut în cale ca o geană / dintr-o pleoapă
a lui Dumnezeu“19 [1960]. În acest joc de perspective şi
de reglementări poetice, tensiunea întreţinută de
catrene trebuie să-l motiveze pe scriitor să scrie şi pe
cititor să citească. Stilul devine impuls şi necesitate:
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„Blaga are o ştiinţă sau o obişnuinţă a retragerilor – un
fel aparte de a se refugia în adăposturi paradisiace. În
momentele de dificultate extremă, el fuge / rămâne
într-o matrice... cosmotică. Matricialul cosmotic al lui
Blaga poate fi un adevărat spaţiu mioritic“20. Stilul lui
Blaga se supune unei ordini motrice: „literatura slujeşte
o supravieţuire“21. 

Ca în orice catren, versurile izometrice sunt puse în
valoare de blancul tipografic. Rima consonantică
(pământ / cântându22; paradis / vis23; fumul / drumul24;
veac / leac25; visul / abisul26; s-o ţin / (frumuseţile ce)
vin27) şi rima vocalică (deplină / lumină28; faci / taci29; ştie
/ poezie30; mereu / eu31; mare / cântare32; fecioarele /
soarele33; treaptă / aşteaptă3) au o funcţie incantatorie la
nivelul textului. Reuşită sau nu, „rima interioară
constituie o nouă dovadă că măsura versului, prin
ictusurile forte pe care le presupune, este adevărata
generatoare a rimei ca fenomen metric“35.

În afara funcţiei arhitectonice, de insistenţă şi de
intensificare, repetiţia (lexicală, sintaxică, sonoră,
ritmică şi tematică) dă seama de caracterul obsesional
al imaginilor domestice, intime. 

Catrenul este vertebra lipsă a unui ritm interior
scindat, cu preferinţa de a pune totul într-o frază, totul
într-un cuvânt: „la brièveté est liée à une poetique du
mot“36, „forma scurtă a textului ţine de poetica unui
cuvânt“. Stilul lapidar, care nu permite opulenţă de

imagini sau de procedee stilistice ample favorizează
concentrarea ideii şi, într-un fel paradoxal, selectarea
anumitor cuvinte pentru a desemna anumite stări.
Aşadar, versul construit pe o schemă mentală aproape
deloc fluctuantă obligă o lectură înseriată, repetată şi
limpezită de claritatea textului: „Economia verbului este
cu atât mai remarcabilă cu cât incită cititorul să-şi cons-
truiască mental un comentariu; fraze scurte asemănă-
toare cu florile de hârtie japoneze care se pierd pe apa
creierului. Cu alte cuvinte, din conceptele constitutive
ale vechii retorici inventio, dispositio şi elocutio nu supravie-
ţuieşte decât inventio, adică găselniţa“ [trad. mea]37.

Catrenele sunt o suită de monologuri interioare,
care prind în lanţ o anumită atitudine poetică, un
anumit discurs şi instituie o reacţie specifică: astfel,
punte între două existenţe, catrenul este pauză de
respiraţie, cezură între lumi distincte (text şi context,
existenţă mărturisită şi identitate socială), ale cărei
mutaţii se intersectează în liniştea textului. Catrenul
devine vortex care generează furtuni şi tot el instituie
tăcerea deplină. Utilizarea formelor fixe în lirica lui
Blaga dovedeşte coerenţa proiectului poetic şi
necesitatea alternării versului alb şi a structurilor
canonice, pentru că „versul tradiţional n-a «murit»,
adică n-a capitulat pentru totdeauna în faţa versului
liber“38.

Catrenele blagiene au un ritm metronomic care taie
răsuflarea, fiind la limita senzorialului cu înţelepciunea
atavică. Elogiul subtil al iubirii şi al purităţii este realizat
prin căutarea liniştii depline, prin încercarea de
depăşire a zgomotelor cotidiene. Suprapunerea dintre
text şi literă, dintre masculin şi feminin explică evoluţia
catrenelor solitare la cele grupate „în atoli“39, al căror
titlu denotă afectivitatea poetică. De la „Catrenele“
[Limba nu e vorba ce o faci], [Uşor nu e nici cântecul],
[De când viaţa mea te ştie], [Trăim subt greul
văzduhului] din volumele Corăbii de cenuşă şi Cântecul
focului, la „Catrenele fetei frumoase“ şi „Catrenele
dragostei“ din volumele Ce aude unicornul, sau la
„Catrenul“ [Spune-mi tu, subt curcubeu, Ileană] din
Ultimele poezii (1958-1960), putem observa o mutaţie a
sensibilităţii eului liric. În consecinţă, compensarea
distanţei fizice prin delimitarea spaţiului şi a timpului,
prin decuparea versurilor şi prin impunerea unor noi
accepţii de citire şi decodare a textelor cu formă fixă,
catrenele devin un mod de existenţă. Mai mult decât
atât, cercetarea rimei catrenelor este importantă pentru
observarea mutaţiilor prozodice: rima imperfectă
consonantică din primele catrene atestă nesiguranţa
selectării unor rime perfecte, în vreme ce în catrenele
ulterioare, este folosită cu precădere rima încrucişată,
iar după anii 1958-1959, este preferată rima
împerecheată, cu tonalităţi mai grave sau mai lichide.
Cu alte cuvinte, utilizarea rimei de către Lucian Blaga
reprezintă căutarea continuă a structurilor perfecte,
privirea lor de aproape şi perfectarea acestora.
Catrenul, fiind o structură fixă, închisă, devine o cale
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spre clarificarea unor idei; este, cu alte cuvinte, forma
lirică perfectă care încearcă să suplinească o
imperfecţiune. Enunţul scurt, sentenţios, anunţă fie o
criză, fie invocă dragostea sau vârsta tinereţii. Ca sens
al perfecţiunii, catrenul „tace“ pentru a fi ascultat ori se
închide şi mai mult, pentru a fi decriptat, astfel încât
viaţa şi iubirea devin feţele cuvântului: „Limba nu e
vorba ce o faci. / Singura limbă, limba ta deplină, /
stăpână peste taine şi lumină, / e-aceea-n care ştii să
taci”40, „Nici o suferinţă nu-i aşa de mare să nu se
preschimbe în cântare“41, „Uşor nu e nici cântecul. Zi / şi
noapte – nimic nu-i uşor pe pământ“42. 

Studiile despre formele fixe în literatura română
sunt mai degrabă precare şi greu de accesat, cu atât mai
puţin cu cât cercetarea poeziilor cu formă fixă din
volumele lui Blaga nu a prezentat deocamdată niciun
interes temeinic. Singurele cercetări recente43 despre
poeziile cu formă fixă vizează mai degrabă zone largi şi
nu au în vedere studii de caz, cât mai degrabă
reglementări ale unor concepte, suprapuneri cu
literatura europeană la nivel ideatic şi retoric.
Tangenţial, tratatele de prozodie românească se
ciocnesc de dificultatea de a familiariza cititorul comun
cu un limbaj specific unor asemenea studii literare. În
consecinţă, studiul nostru face dovada existenţei unei
iniţiative poetice blagiene de a se rupe de „libertatea“
modernistă a versului alb, impunându-şi respectarea
unor categorii prozodice de ritm, rimă, vers.

Prin urmare, gradul de recombinare poetică a
structurilor stilistice în poemele cu formă fixă de
Lucian Blaga demonstrează conştiinţa unui limbaj liric
articulat, bine conservat în structuri metrice iterative şi
nu fosilizat în cavele ascunse ale textului. Catrenele
blagiene pot fi accesate sincronic şi diacronic, fără
alterarea sensului iniţial. Constrângerile textului blagian
devin metode noi de sondare a poemelor cu formă
fixă, chiar sub aparenţa de formule lirice anchilozate.
În consecinţă, relectura poeziilor lui Blaga permite
reaşezarea discursului poetic în tiparele unei
sensibilităţi aproape cerebrale, exterioare, semiopace.
Regulile jocului se stabilesc din mers, diversitatea
constrângerilor dovedind interesul lui Blaga pentru
„extinderea domeniului luptei“, după o expresie a unui
scriitor francez contemporan; cu alte cuvinte, nu
perfectarea formei rămâne importantă, ci conservarea
ei. 

Note:

1. Catrenele blagiene sunt sporadice, pot fi regăsite cu
precădere în volumele Corăbii de cenuşă, Cântecul focului, Ce
aude unicornul sau în addendumul de poezii lăsate în reviste,
Ultimele poezii (1958 – 1960). Toate citatele sunt din ediţia
Lucian Blaga, Opera poetică, prefaţă de George Gană, ediţia
a II-a, îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2007.
2. De observat că sonetele lui Blaga păstrează structura

petrarchistă, cele 14 versuri ale sonetului fiind grupate în 2
catrene şi 2 terţete, cu un ritm destul de energic, greu de
fixat într-o paradigmă. Textele sunt construite pe baza a
două rime în catrene (ab) şi două în terţete (cd), uneori chiar
cu apariţia unei a treia rime în terţete (cde, cde). O oarecare
libertate există în dispunerea rimelor, în terţete apărând şi
cdc, ede. Sensul poetic al catrenelor este mai general, în
vreme ce terţetele sugerează perspectiva personală a eului
liric, lăsând să se întrevadă un final insolit sau jocuri
semantice. Deşi răspândite mai ales în volumele publicate
după 1940, sonetele nu-şi refuză strategiile lirice şi, cu atât
mai puţin, forţa creativă, nici în primele volume. Sub masca
unor versuri asimetrice, sonetele îşi conservă
spontaneitatea şi potenţialul imagistic, putând fi regăsite în
volumul Nebănuitele trepte, sonetul „Răsărit magic“ [Aşa a
fost, aşa e întotdeauna], în Vârsta de fier, „Lângă vatră“ [În
străinătate-mi, pâmântean în lacrimi], în Corăbii de cenuşă,
„Oedip în faţa Sfinxului“ [Ascult. Adâncul tău ce-amar şi ce
pustiu], „Columna lui Memnon“ [Columna, rănită cu spada
de-un rege], „Glas de seară“ [Din prag un gând se uită
lung], „Pelerinii“ [Pelerini prin Indii sunt], „Cariatide“
[Cariatide lângă mare], „Cânele din Pompei“ [Văzui în
Pompei acel câne roman], în volumul Cântecul focului,
„Sonet“ [Inima înalt-a unei ţări], „Cerbul“ [De săptămâni
un roşu cerb prigoană], „Sfârşit de an“ [Făpturi în umbra
anului apun]; în addendumul Ultimele poezii (1958-1960),
„Măgăruşul“ [Văzui cândva prin munţii iberici, ca de lună].
3. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 442-
443.
4. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 447-
448.
5. Lucian Blaga, ed. cit., în addendumul Ultimele poezii (1958-
1960), p. 505.
6. În acest sens, avem în vedere poemele blagiene „Catren“
[Limba nu e vorba ce o faci, 1951-1957], „Catren“ [Uşor nu
e nici cântecul. Zi, 1955], „Catren“ [De când viaţa mea te
ştie, 1951-1957], „Catren“ [Trăim sub greul văzduhului,
1958], „Catren“ [Spune-mi tu, subt curcubeu, Ileană, 1960].
7. Ridha Bourkhis, Manuel de stylistique, Collection Pedasup,
Louvain-la-Neuve, Éditions Bruylant, p. 188: „Ainsi sous le
nom de style, se forme un langage autarchique qui ne
plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de
l’auteur, dans cette hypophysique de la parole, où se forme
le premier couple des mots et des choses, où s’installent
une fois pour toutes les grandes themes verbaux de son
existence. Quel que soit son raffinement, le style a toujours
quelque chose de bruit: il est une forme sans destination, il
est le produit d’une poussée, non d’une intention, il est
comme une dimension verticale et solitaire de la pensée.
Ses références sont au niveau d’une biologie et d’un passé,
non d’une Histoire: il est la «chose» de l’écrivain, sa
splendeur et sa prison, il est sa solitude [...]. Il est la part du
rituel, il s’élève à partir des profondeurs mythiques de
l’écrivain, et s’aploie hors de sa responsabilité. Il est la voix
décorative d’une chair inconnue et secrète; il fonctionne à
la façon d’une Necessité, comme si, dans cette espèce de
poussée florale, le style n’était que le terme d’une
métamorphose aveugle et obstinée, partie d’un infra-
langage qui s’élabore à la limite de la chair et du monde“.
„Sub denumirea de stil se manifestă un limbaj autarhic care
nu intră decât în mitologia personală şi secretă a autorului,
în această «hipofizică» a cuvântului, unde se formează
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primul cuplu de cuvinte şi de lucruri, unde se instalează o
dată pentru totdeauna temele verbale ale existenţei sale.
Oricare ar fi gradul său de rafinament, stilul are mereu ceva
din trăsăturile unui zgomot: este o formă fără destinaţie,
este produsul unei izbucniri şi nu al unei intenţii, el este ca
o dimensiune verticală şi solitară a gândirii. Originea sa este
la nivelul unei biologii şi al unui trecut, nu al unei Istorii: el
este „ceva“ al scriitorului, minunăţia şi temniţa sa, stilul este
singurătatea sa [...]. El este componenta unui ritual, el se
ridică din profunzimile mitice ale scriitorului şi se manifestă
în afara responsabilităţii sale. El este vocea decorativă a
unei cărni necunoscute şi secrete; el funcţionează asemenea
unei Necesităţi, ca şi când, într-o astfel de izbucnire florală,
stilul n-ar fi decât termenul unei metamorfoze oarbe şi
încăpăţânate, parte a unui infra-limbaj care se sintetizează la
limita cărnii şi a lumii“.
8. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, p. 309.
9. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 447-
448.
10. Ioana Bot, Sensuri ale perfecţiunii. Literatura cu formă fixă ca
încercare asupra limitelor limbajului, Cluj, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2006, p. 214.
11. Marcel Bénabon, „La règle et la contrainte“, in Pratique,
no. 39/oct. 1983, p. 101-106, apud Ioana Bot, op. cit, p. 216.
12. Northrop Frye, Anatomia criticii, traducere de Domnica
Sterian şi Mihai Spăriosu, prefaţă de Vera Călin, Bucureşti,
Editura Univers, Bucureşti, 1972, pag. 354.
13. Idem, p. 329.
14. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 439.
15. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Cântecul focului, p. 373.
16. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, p. 230.
17. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, p. 309.
18. Cornel Ungureanu, Istoria secretă a literaturii române,
Colecţia Studii, Braşov, Editura Aula, 2007, p. 152.
19. Lucian Blaga, ed. cit., ciclul de poeme Ultimele poezii
(1958-1960), p. 505.
20. Cornel Ungureanu, op. cit., p. 150.
21. Idem, p. 153.
22. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, „Catren“
[1951-1957], p. 230
23. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul,
„Catrenele fetei frumoase“ [1957-1959], p. 442-443.
24. Ibidem.
25. Lucian Blaga, ed. cit., „Catrenele dragostei“ [1957-1959],
p. 447-448.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
28. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, p. 309.
29. Ibidem.
30. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Cântecul focului, p. 373.
31. Ibidem.
32. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 439.
33. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 442-
443.
34. Ibidem.
35. Mihai Dinu, „E uşor a scrie versuri...“. Mic tratat de prozodie
românească, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român,
2004, p. 220.
36. Alain Montandon, Les formes brèves, Éditions Hachette,
Paris, 1992, p. 11.
37. Idem, p. 67, „l’économie du verbe est d’autant plus
remarquable qu’elle incite le lecteur à construire

mentalement tout un commentaire; phrases brèves
semblables aux fleurs japonaises de papier qui
s’épanouissent dans l’eau du cerveau. C’est dire que de
l’inventio, de la dispositio et de l’elocutio constitutifs de
l’ancienne rhétorique ne subsiste que de l’inventio, c’est-à-
dire la trouvaille“.
38. Ladislau Gáldi, Introducere în istoria versului românesc,
Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. 379.
39. Cu această sintagmă, mai degrabă metaforică, mă refer
la „Catrenele fetei frumoase“ (10 catrene) şi la „Catrenele
dragostei“ (10 catrene), din volumul Ce aude unicornul.
40. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, p. 309.
41. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Ce aude unicornul, p. 439.
42. Lucian Blaga, ed. cit., volumul Corăbii cu cenuşă, p. 230.
43. În acest sens, vezi Ioana Bot, Sensuri ale perfecţiunii.
Literatura cu formă fixă şi tema limitelor limbajului, Cluj-Napoca,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006.
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