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Considerații generale. Cercetarea cantitativă, 
micro-stilistica și instrumentele digitale

Această lucrare își propune să urmărească modul în 
care opera lirică a lui Lucian Blaga este reprezentată 
de o bogată poetică a materialității, conturată prin 
aparițiile constante ale diverselor materiale, elemente 
concrete care alcătuiesc un tablou amplu al ocurențelor 
explicite. De asemenea, studiul de față vizează și 
analizarea contextelor în care survin aceste elemente 
materiale, observând raportul denotativ-metaforic, prin 
propunerea unor serii tematice. Astfel, întrucât vom 
opera cu anumite contexte minimale în care se regăsesc 
ocurențele materialelor, demersul pe care îl abordăm 
este unul micro-stilistic.

Opera poetică blagiană a fost, cu siguranță, 
permanent analizată și interpretată de cercetători 
din domeniul studiilor literare și din cel al lingvisticii, 

aceștia utilizând o gamă largă de metode și instrumente 
adecvate. Întrucât lucrarea de față este fundamentată 
pe o cercetare cantitativă, sintetizarea contextelor în 
care survin elemente materiale s-a realizat cu ajutorul 
unui instrument digital, focalizat asupra lingvisticii 
de corpus, care evidențiază „noi metode de analiză 
computațională”1. Inițial, metoda utilizată pentru 
relevarea unei părți consistente a ocurențelor în 
contexte s-a realizat manual, dar am ales să recurgem 
la instrumentul digital Sketch Engine2, relevant pentru 
cercetarea în stilistica computațională, întrucât acesta 
„ține cont de lexic și de frecvența relativă a unor cuvinte”3, 
în vederea realizării unor analize de stil și limbaj. 
Așadar, instrumentul digital ne ajută la sistematizarea 
frecvenței unor anumite lexeme, care pot fi observate 
în contexte minimale, generate în urma realizării și 
stabilirii corpusului de texte, ce include opera poetică a 
lui Lucian Blaga. Corpusul a fost extras din două volume 
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publicate ale textelor blagiene, și anume din Opere, 2, 
Poezii postume, ediție critică de George Gană, București, 
Editura Minerva, 1984, respectiv Poezii, ediție de Ion 
Nistor, București, Cartea Românească, 1982.

În urma cercetării cantitative întreprinse, lucrarea de 
față va sintetiza aparițiile a 22 de materiale principale, 
extrase din lirica blagiană și regăsite în aproximativ 317 
contexte. Deși, inițial, cu ajutorul instrumentului digital 
Sketch Engine, au fost regăsite mai multe contexte 
(aproximativ 410), am observat faptul că un asemenea 
software prezintă și anumite limitări, mai ales în cazul 
limbii române (limbă integrată abia în 2007, cu un 
corpus de peste 2 miliarde de cuvinte, spre deosebire 
de limba engleză, caz în care instrumentul operează 
cu aproape 20 de miliarde de termeni). Astfel, acesta 
nu poate realiza distincția între anumite lexeme care 
prezintă aceeași formă, dar semantisme diferite. De 
pildă, în cazul termenului generic pământ, au fost 
descoperite 116 contexte, însă doar 35 dintre acestea sunt 
relevante pentru analiza noastră, întrucât sensul care ne 
interesează este acela „element primordial, material”, 
și nu cel de „component al sistemului planetar”. De 
asemenea, în cazul termenului tină, care prezintă 
relații semantice cu termenul pământ, au fost regăsite 
8 contexte cu ajutorul instrumentului digital, însă doar 
două dintre acestea au putut fi analizate pentru scopul 
lucrării noastre, celelalte 6 contexte punând în centrul 
atenției forma tine a pronumelui personal, pe care 
Sketch Engine o recunoaște, în mod eronat, ca fiind 
forma de plural a elementului substantival tină. În acest 
sens, s-au operat inclusiv selecții și verificări manuale în 
privința contextelor expuse de acest tool digital. Sketch 
Engine a oferit, însă, printr-un algoritm complex, 
informații referitoare la colocațiile care sunt utilizate în 
discurs. Astfel, instrumentul generează lista contextelor 
pentru fiecare termen propus, pe baza unui corpus, dar 
și asocierile între cuvinte, prin determinarea diferitelor 
relații gramaticale în care se află termenul, respectiv 
cuvintele cu care acesta este relaționat4.

Lucrarea de față a încercat, așadar, să întrebuințeze 
un instrument digital pentru stabilirea frecvențelor 
unor lexeme care denotă, în mod explicit, materialele 
din opera blagiană, aceste ocurențe contribuind la 
fundamentarea unei cercetări cantitative. În continuare, 
listele întregi de contexte în care se regăsesc elemente 
materiale, devenite „semne poetice”5, vor fi analizate 
manual, urmărind un demers micro-stilistic, prin care 
vom putea observa efectul pe care îl au cuvintele în 
cadrul unor micro-structuri. Îmbinarea instrumentelor 
digitale cu analiza micro-stilistică sugerează conturarea 
unei „stilistici de corpus, o nouă direcție aflată la 
interfața domeniului stilisticii și al lingvisticii de corpus, 
care folosește o metodologie bazată pe un anumit corpus 
pentru a cerceta categorii stilistice în diferite tipuri de 
texte sau în textele individuale. Analizele cantitative și 
calitative ale fenomenelor stilistice se bazează pe dovezi 

ale utilizării limbajului, după cum a fost adunat și analizat 
în corpusuri”6. Pe baza textelor alese, am selectat cele 22 
de materiale pe care le-am considerat relevante și care, 
de asemenea, prezintă apariții numeroase, astfel încât 
pot oricând să reprezinte baza unei cercetări cantitative, 
care este îndreptată spre o analiză micro-stilistică la 
nivelul textelor blagiene. 

În continuarea lucrării, vom observa modul în care 
poetica materialității este constituită în lirica blagiană, 
poetul-filosof dovedindu-se a fi extrem de atent asupra 
detaliilor. Menționăm acest aspect deoarece materialele 
utilizate în textele poetice par a fi simple elemente cu 
funcții ornamentale, componente ale peisajului, însă 
acestea „intervin în peisaj pentru a mărturisi perenitatea 
timpului naturii”7. 

Poetica materialității. Serii tematice în lirica blagiană

Deși universul liric blagian este dominat de apariții 
constante și numeroase ale materialelor, lucrarea se 
va opri numai asupra unei părți a acestora, materialele 
fiind grupate pe trei mari serii tematice, după cum 
urmează: seria materialelor metalice, cu subcategoria 
feroaselor: metal (3) – fier (10) – oțel (4), respectiv a 
neferoaselor: aur (44) – argint (19) – aramă (7) – plumb (6); 
seriile materialelor ceramice/ telurice: pământ (35) – lut 
(31) – țărână (14)/ țărnă (5) – humă (13) – argilă (7) și noroi 
(4) – tină (2) – glod (1); seria materialelor de construcție și 
a rocilor: piatră (59) – nisip (17) – prund (12)/ prundiș (1) 
– bazalt (5) – cremene (3) – marmură (2) – lemn (13). Aria 
tematică a materialității este, însă, mult mai bogată, iar 
alte serii precum cea a materialelor textile, a mineralelor 
sau a pietrelor prețioase și semiprețioase ș.a. pot constitui 
oricând baza unei viitoare cercetări, întrucât și acestea 
prezintă ocurențe explicite și semnificative pentru 
conturarea poeticii blagiene a materialității, prin care se 
arată „un mod de configurare, o specifică structurare a 
universului imaginar”8. Am realizat o asemenea selecție 
întrucât am observat că, deși par a fi simple elemente 
decorative, care fac parte din peisajul de foarte multe 
ori rigid al textelor blagiene, materialele prezintă „o 
excepțională capacitate de invenție metaforică”9, acestea 
pierzând sensul lor literal, denotativ. În cazul discursului 
poetic blagian, „metaforicul se produce prin însuși 
actul transferului sau conjugării termenilor, în vederea 
plasticizării sau a revelării”10.

Poetica materialității din lirica lui Lucian Blaga 
prezintă un tablou vast al elementelor concrete, astfel că 
aparițiile încă din primele volume sunt păstrate în mod 
constant inclusiv în opera postumă. Dacă „imaginile 
materiei terestre ni se oferă din abundență într-o lume 
de metal și de piatră, de lemn și de rășini”11, remarcăm 
o apetență mai ales pentru elementele teluricului, seria 
materialelor nemetalice fiind reprezentată cel mai bine 
de cele ceramice/ telurice. În privința metalelor, Gaston 
Bachelard menționează, în Pământul și reveriile voinței, 
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faptul că acestea, „oricât de substanțial diverse ar fi, 
oricât de variate ar fi ele prin greutatea, prin culoarea, 
prin sonoritatea lor, ele ne oferă, totuși, o imagine 
materială generică, imaginea precisă, clară, nemijlocită a 
existenței metalice”12. Varietatea acestora este evidentă, 
seriile tematice pe care le-am realizat bazându-se pe 
trăsăturile general dominante ale materialelor, și anume 
fie din punctul de vedere al proprietăților fizico-chimice, 
fie din punct de vedere structural, fie în funcție de 
întrebuințarea acestora. Dacă în studiul lui G. Bachelard 
am remarcat că acesta clasifică materialele în funcție de 
criteriul solidității, în „solide stabile (piatră, os, lemn), 
solide semiplastice (care dobândesc prin căldură o 
anumită plasticitate: metale), solide plastice (care devin 
dure prin uscare: ceramică, lacuri, cleiuri), solide suple 
(piele, fire, țesături, împletituri vegetale)”13, în lucrarea 
noastră ne vom axa asupra primelor trei categorii, 
denumite metalice (feroase și neferoase), nemetalice 
(ceramice/ telurice) și roci și materiale de construcție. 
În continuare, vom sintetiza specificul acestor serii 
constituite.

Seria materialelor metalice, alcătuită din două 
subcategorii, feroase și neferoase, prezintă aproximativ 
93 de contexte, iar diferențele dintre cele două sunt 
semnificative. Dacă în cazul subcategoriei metalelor 
feroase, care este formată din termenul generic metal, 
respectiv din fier și aliajul oțel, observăm o deschidere 
spre concretețe, sugerând duritatea sau rigiditatea, 
remarcăm, în cazul subcategoriei metalelor neferoase o și 
mai mare ancorare în regim metaforic. Este vorba despre 
aur, argint, aramă, plumb, ordonate în funcție de numărul 
ocurențelor explicite. Elementele materiale sunt „golite” 
de sensul lor propriu, fiind surse ale conceperii unor 
noi contexte metaforice: „condiția creării sensurilor 
metaforice este dată de alterarea sensului fundamental 
(denotativ), pentru a face posibilă nașterea concomitentă 
a sensului figurat (conotativ), care funcționează ca sens 
nou și propriu. Metafora nu ste un simplu transfer de 
sens, ci o metamorfozare semantică”14. 

Impregnată de un asemenea regim metaforic este 
și seria materialelor ceramice/ telurice, întrucât, deși 
formată din pământ, lut, țărână (țărnă), humă și argilă, 
aceasta prezintă elemente aflate numai aparent în relație 
de echivalență semantică. Pământ poate fi considerat un 
termen generic sau un arhilexem, după cum menționează 
Dinu Moscal, deoarece „i se subsumează o serie de 
termeni echivalenți sau cvasiechivalenți semantic”15, 
în timp ce lut, țărână, humă și argilă devin „semne 
poetice care se specializează și care, odată utilizate 
într-un context, nu mai pot fi înlocuite prin vreunul 
dintre «sinonime», pentru că sensul ar fi desființat”16. 
În majoritatea contextelor minimale, termenii anterior 
amintiți intră în regim metaforic. Această serie este, 
de altfel, și foarte numeroasă, întrucât am identificat 
aproximativ 101 ocurențe explicite, incluzând și seria 
elementelor care stau sub semnul unei alăturări a două 

elemente primordiale, pământ și apă: noroi, tină și 
glod. Lăcrămioara Solomon sugerează că termenii care 
compun această serie a teluricului, „deși desemnează 
aceeași realitate – pământul – contexte poetice diferite 
impun semne poetice diferite”17. De altfel, dacă luăm în 
considerare, de pildă, termenul țărână (existent și cu 
forma țărnă), Lăcrămioara Solomon afirmă că aceștia 
sugerează atât „pământul ușor, care, supus vântului, 
își pierde caracterul de stabilitate și siguranță”18, cât și 
efemeritatea condiției umane. Mai mult, observăm cum, 
în cazul seriei elementelor telurice, pământul prezintă 
multiple forme de manifestare, precum: „materie 
(pământ, țărână/ țărnă), formă (argilă, humă, lut), viață 
(sâmburi, semințe), moarte (mormânt)”19. În cazul operei 
poetice blagiene, ne vom concentra asupra primelor 
două ipostaze ale elementelor telurice din această arie 
semantică. 

În cazul seriei rocilor și materialelor de construcție, 
putem afirma că acestea sunt utilizate mai degrabă 
pentru a genera o anumită concretețe a spațialității, prin 
sugestia unei solidități protectoare, a unei adevărate 
arhitecturi peisagistice impunătoare. De altfel, și G. 
Bachelard asociază câteva elemente componente ale 
acestei serii tematice cu cea a solidelor stabile, generând 
siguranța și durabilitatea. Lăcrămioara Solomon afirmă 
că anumite materiale integrate acestei serii tematice, 
precum piatra sau bazaltul, reprezintă „materie dură, 
simbol al neclintirii și al stabilității”20. Seria elementelor 
este compusă din piatră, termen generic în acest caz, 
nisip, prund/ prundiș, bazalt și marmură, cremene și, 
izolat, lemnul ca material de construcție. 

Această poetică a materialității poate fi privită 
fie ca pe o personalizare a peisajului, realizată prin 
adăugarea unor elemente de natură ornamentală, 
aparent decorativă, în aceste situații putându-se observa 
rusticitatea și arhaicitatea cadrului constituit, fie ca pe 
un pretext pentru generarea unui regim metaforic. În 
continuarea lucrării, vom analiza fiecare serie tematică 
propusă, urmărind, în cadrul fiecăreia, anumite contexte 
relevante pentru observarea raportului denotativ-
metaforic din lirica blagiană. Astfel, micro-structurile 
pe care le vom evidenția au la bază ocurențele explicite 
ale materialelor, urmărind să înțelegem motivul pentru 
care Lucian Blaga a integrat o asemenea diversitate a 
elementelor materiale, atât în antume, cât și în postume.

Analiza micro-stilistică a ocurențelor și contextelor: 
denotativ vs. metaforic

Pentru partea aplicată a lucrării vom analiza cele trei 
serii tematice propuse, luând fiecare element pe rând 
și urmărind raportul denotativ-metaforic, conturat 
în funcție de contextul în care survine acesta. Z. 
Cârlugea afirmă că, la Blaga, „încă de la început, într-o 
primă «radiografiere» a universului liric, sesizasem 
anumite teme și motive poetice, imagini, idei, metafore 
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obsedante și chiar «serii» tematice ale vocabularului 
poetic”21. De aceea, în acest subcapitol vom analiza, 
chiar dacă nu exhaustiv, câteva micro-structuri în 
care identificăm apariții explicite ale materialelor, 
întrucât diferitele contexte vor fi cele care impun un 
regim metaforic: „elementele semantice care formează 
metafora pot apărea doar în context”22. Deși în lirica 
blagiană predomină regimul metaforic, există și câteva 
contexte când denotativul este preferat, sugerând ideea 
unei „lumi în care obiectele trăiesc prin concretul lor 
material”23. Un simplu exemplu în acest sens poate fi 
structura poduri de metal, preluată din versurile unei 
poezii postume: „Vino să ieșim dintre aceste ziduri,/ de 
sub arcade ce apasă,/ din inelul cu-nvechite turnuri, al 
cetății,/ din ceața ce pe poduri de metal se lasă”24 (O-PP, 
Echinocțiu de toamnă, p. 9). În acest context, remarcăm 
câteva elemente care compun cadrul imaginarului 
poetic, dominat de exactitate și de diverse forme prin 
care se manifestă materialitatea, precum ziduri, arcade, 
turnuri, cetate. Astfel, podurile reprezintă un element 
surprins în detaliu, ce pare a fi o parte componentă a 
unei anumite dispuneri scenice, a unui peisaj dominat 
de rigiditate și de materialitate, întrucât determinantul 
substantival metal accentuează concretețea detaliilor 
componente ale unui cadru.

Prima serie pe care o vom analiza este cea a 
materialelor metalice, cu subcategoria feroaselor. Aceasta 
este formată din metal (3), termen generic, respectiv fier 
(10) și oțel (4). Astfel, din 17 ocurențe explicite, micro-
structurile putând fi observate inclusiv în graficele 
vizuale din figurile 1-3, am regăsit aproximativ 70% din 
sintagme aflate în regim metaforic (12 situații), precum 
metal în febră, flori albe de metal, vârstă de fier, braț de fier, 
amiaza fierului ș.a. De remarcat, în cazul acestei serii, 
este faptul că elementul material oțel prezintă numai 
contexte denotative, în sintagme precum roți de oțel, cal 
turnat în oțele, poduri de oțel, astfel că din totalul de 30% 
al contextelor denotative, cele care conțin elementul oțel 
reprezintă aproximativ 20%. Putem considera faptul că 
oțelul, prin însăși natura sa ca aliaj al fierului, sugerează 
forța, duritatea, deși, la nivelul micro-structurilor, îl 
remarcăm ca pe un element care conturează anumite 
repere integrate unei „dispuneri scenice”25 a peisajului.

În cazul primului termen din această serie, metal, vom 
analiza micro-structura flori albe de metal, din Fată între 
ziduri, unde regăsim următorul context: „Dactilografă, 
danț silnic al mânilor/ pe flori albe de metal –/ orașul 
huruie din o mie de străzi/ o – fără sfârșit” (O-PP, 
Fată între ziduri, p. 289). Dacă am analiza independent 
structura flori albe de metal, scoasă din context, am putea 
intui o posibilă metaforă a „ninsorii grele”, dar, urmărind, 
circumstanțial, această structură, identificăm că flori 
albe de metal reprezintă o metaforă a „tastelor mașinii 
de scris”, după cum sugerează primul vers al poeziei. În 
această poezie, remarcăm o structură ancorată în regim 
metaforic plasticizant, deoarece aceasta „e chemată să 

compenseze insuficiențele expresiei directe pentru 
un obiect”26. Metafora „tastelor” văzute ca flori albe, 
fiind realizate din metal, este una extrem de complexă, 
întrucât se realizează substituirea semantică a unui 
termen concret, tehnic, printr-o nouă structură (flori 
albe), întărită semantic de un determinant substantival, 
reprezentat prin elementul material metal27.

În cazul elementului fier, regăsim, de asemenea, un 
regim metaforic predominant, în structuri de tipul braț 
de fier, Hristosul […] biruitor fără fier, pecete arsă cu fier, 
vârstă de fier, amiaza fierului ș.a., acestea reprezentând 
90% din totalul contextelor regăsite în corpusul pe baza 
căruia cercetarea de față a fost realizată. Singura sugestie 
denotativă este cea a micro-structurii cocoș de fier din 
versurile: „Aci e și turnul cu punțile trase./ Cocoșul de fier 
mi-amintește c-un strigăt/ de câte ori străbune furtuni 
și galbene vânturi/ trec peste case” (O, În jocul întoarcerii, 
p. 84). În acest context în care integrăm micro-structura 
cocoș de fier, remarcăm detaliul ornamental concret care 
face parte din arhitectura cadrului. Așadar, încadrând 
această sintagmă într-un context dat, cocoșul devine 
un simplu element decorativ, deși cu un rol esențial în 
anunțarea diferitelor dezlănțuiri ale naturii, iar faptul 
că acesta este realizat din fier sugerează „asprime, 
îndârjire, rigoare excesivă și inflexibilitate”28, respectiv 
„simbolizează o forță aspră, sumbră, impură”29. 

La nivelul contextelor metaforice, regăsim textul poetic 
Veniți după mine, tovarăși!, unde remarcăm versurile: 
„Ha, ha! Ce licărește-așa straniu pe cer/ E cornul de 
lună?/ Nu, nu! E un ciob dintr-o cupă de aur,/ ce-am 
spart-o de boltă/ cu brațul de fier” (O, Veniți după mine, 
tovarăși!, p. 34). Brațul de fier, sugestie a forței și durității, 
a unui „eu puternic și încrezător”30, reprezintă o micro-
structură integrată unui regim metaforic plasticizant, 
astfel încât, la nivelul construcției acesteia, „apropierea 
între fapte sau transferul de termeni de la unul asupra 
celuilalt se face exlusiv în vederea plasticizării unuia din 
ei”31, și anume a elementului substantival braț. Mai mult, 
la nivelul acestui text poetic, Irina Dincă menționează 
că „întețirea vitalistă a ritmurilor eului [...] dobândește 
un gust amar, beția dionisiacă nu împrospătează 
energiile constructive ale eului, ci le activează pe cele 
distructive, demolatoare, profanatoare”32. În regim 
metaforic revelator regăsim sintagme precum vârstă de 
fier, astfel încât acestea „suspendă înțelesuri și proclamă 
altele”33. De aceea, micro-structura dată, fiind utilizată 
de două ori, atât ca titlu de volum, cât și ca titlu al unei 
poezii, nu este integrată unui context poetic, dar este 
„condusă de o tendință mitizantă, de un alt sentiment 
existențial, determinat de împrejurări biografice și 
istorice, invocând mitul altei vârste, cea «de fier», pusă 
în titlul unui poem și al unui ciclu”34. Așadar, vârstă de 
fier reprezintă o metaforă revelatorie, sugestie a unei 
perioade istorice apăsătoare, precum cea comunistă, 
determinantul atributival fier fiind utilizat tot cu sensul 
de greutate, de atmosferă încărcată, specifică, de altfel, 
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acestei perioade. Și Zenovie Cârlugea face referire la ceea 
ce George Gană sugerează într-o notă la poezia Vârsta 
de fier, și anume faptul că micro-structura reprezintă o 
„sintagmă cu sens mitologic, care maschează trimiterea 
istorică”35.

Tot în cadrul primei serii tematice, și anume a 
materialelor metalice, regăsim și subcategoria neferoaselor 
(figurile 4-7), alcătuită din aur (44), argint (19), aramă (7) 
și plumb (6). Aceste ocurențe explicite sunt integrate 
în aproximativ 68 de contexte metaforice, observând, 
de pildă, faptul că utilizarea primelor două elemente 
sugerează, mai degrabă, fie cromatismul elementelor, 
fie semantisme precum „prețiozitatea”, „sacralitatea”, 
„luminozitatea”, „importanța deosebită” ș.a., în funcție 
de integrarea micro-structurilor în contexte minimale. 
În urma sintetizării corpusului de texte poetice, am 
identificat aproximativ 89% din sintagme ancorate în 
regim metaforic, iar numai 11% din acestea au fost parte 
a unor contexte proprii, denotative. În cazul elementului 
material cu cea mai mare frecvență din această serie, 
aurul, regăsim aproximativ 91% din contexte devenite 
metaforice, în micro-structuri numeroase, de tipul 
umbră de aur, cerc de aur, cântec de aur, comoară de aur, 
cupă de aur, de aur crapă boabele de grâu, gângurit de aur, 
lacrimă de aur, noroc de aur, curgător aur crud, păpădii 
cu coifuri de aur, plop de aur, pulberi de aur, rodii de aur, 
vulpe de aur, amintiri de aur, cărăbuș de aur, drum de aur, 
eră de aur, fagure de aur, joc de aur, lumi de aur, lună de 
aur, păr de aur, templu de aur, văi de aur ș.a. Predomină 
metafora plasticizantă, „o alăturare de doi termeni, 
pe linia dihotomiei concret – abstract”36. De pildă, în 
postuma Ulciorul, regăsim structura curgător aur crud, 
reprezentând o metaforă a „vinului (alb)”, determinantul 
aur fiind legat, în acest caz, de cromatism: „Se face că 
torn, alte dăți, în ulcior/ tomnaticul soare prin teascuri 
trecut,/ curgător aur crud,/ vin de piatră, soi cald de 
Aiud” (O-PP, Ulciorul, p. 47). Alte micro-structuri și 
texte în care survine un asemenea regim metaforic, 
semantismul fiind cel al cromaticii, sunt: cupă de aur 
din Veniți după mine, tovarăși!, boabe de aur din În lan 
(poezie în care, de altfel, observăm un spectaculos joc 
al culorilor, prin nuanțele alternante de roșu și galben), 
păpădii cu coifuri de aur din poezia 1917, cărăbuș de aur 
din Convalescență, fagure de aur din Și totuși, respectiv 
lună de aur din textul Cuvinte către patru prieteni.

Alexandra Indrieș menționează că un alt semantism 
al aurului „este conotat prin organicitate”37, în micro-
structuri precum vulpea de aur, din antuma Munte vrăjit: 
„Din ferigă vulpea de aur mă latră” (O, Munte vrăjit, p. 
128), plop de aur, din Sat natal, sau suveici de aur din 
Bazin într-un parc, cea din urmă sintagmă reprezentând 
o metaforă a „peștilor”: „Suveici de aur,/ mici zei de 
apă,/ luând sfatul lunii/ învață să tacă” (O, Bazin într-un 
parc, p. 156). După cum remarcă și Alexandra Indrieș, 
aur reprezintă unul dintre termenii care au dobândit 
un „prestigiu simbolic […], fiind utilizat plasticizant”38. 

Acesta poate fi identificat cu precădere în contexte care 
sugerează organicitatea aurului, asociat unor animate 
precum cele din exemplele anterior expuse.

Regimul metaforic bazat pe dihotomia concret-
abstract este „activat” și în Tusculum: „Pier lumini și 
piere laur,/ cade frunte, cade drum./ Amintirile de aur 
–/ numai ele ard sub scrum” (O-PP, Tusculum, p. 128). 
În această situație, remarcăm micro-structura amintiri 
de aur, sugestie a unor imagini păstrate în memorie, 
de o importanță semnificativă sau, după cum afirmă 
și Alexandra Indrieș, „simbolul aurului nu se poate 
despărți de ideea de evaluare: amintirile în sine sunt un 
lucru de preț. De abia predicatul și determinantul său 
le concretizează”39. Mai multe exemple ale „activării” 
regimului metaforic regăsim în micro-structurile 
pulberi de aur, sugestie a jocului firelor de polen prin 
aer, a „plutirii polenului în spațiul protector al aerului, 
în înălțimi (sugerate de comparația cu norul), care 
favorizează infuzia cu lumină a acestuia, făcându-l 
strălucitor”40, fete cu părul de aur, metaforă plasticizantă 
a „spicelor”, rodiile de aur, o „metaforă a Ideilor, care 
adună la un loc simbolistica împlinirii prin substantivul 
rodii și aceea a perfecțiunii, la care se adaugă și sensul 
de sacralitate, sugerate de determinantul de aur”41. 
Remarcăm, astfel, o continuă asociere a aurului 
cu perfecțiunea, cromatismul deosebit, noblețea, 
luminozitatea ș.a., întrucât acest element este considerat 
a fi „cel mai prețios dintre metale, aurul fiind metalul 
perfect”42.

La nivel denotativ, aurul survine doar în patru contexte, 
adică în 9% din totalul structurilor selectate, ca un pur 
material din care anumite elemente sunt realizate, așa 
cum, de exemplu, observăm într-o notație a poeziei 
Pasărea sfântă: „Întruchipată în aur de sculptorul C. 
Brâncuși” (O, Pasărea sfântă, p. 102), referindu-se la opera 
Pasărea măiastră a sculptorului român. În asemenea 
situații vorbim despre conturarea unor imagini ornante, 
chiar picturale, așa cum identificăm și în descrierea 
unei „embleme” din Caravela: „Emblemă are o cetate/ 
ținută-n brațe de doi lei,/ un scut cu cîmpul alb și roșu/ 
și-o cruce-alăturea de ei.// La proră poartă, dat în aur,/ 
prelung în aer, magic semn,/ căscată gură de balaur,/ 
furtuni să-nfrunte, ea de lemn” (O-PP, Caravela, p. 35).

În cazul celorlalte trei elemente, argint, aramă și 
plumb, predomină, de departe, regimul metaforic, astfel 
că, din 32 de contexte în care acestea survin, aproximativ 
88% prezintă asemenea metamorfozări semantice. 
Pentru argint, 17 contexte din 19 (adică aproximativ 
90%) prezintă un semantism distinct, fiind structuri 
metaforice, precum pinteni de-argint, copite de-argint, 
sunet de-argint, argint viu (roiul), bunătate de-argint, 
pulbere de-argint (roua), coarde de-argint, ev de argint, 
grai de-argint, soarele a asfințit în argint, aripi de argint, 
argintul nopții ș.a. Analizând contextul uneia dintre 
micro-structuri, de pildă ev de argint, urmărim textul 
poetic Corn de vânătoare, unde regăsim versurile: „Subt 
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o geană de dumbravă/ sparg mistreții luncile./ Cornul 
sună, cânii latră,/ àuie speluncile./ Vino și tu. Vânătoarea/ 
drum deschidă-ne pe grind/ spre arhaice izvoare/ și spre 
evul de argint” (O-PP, Corn de vânătoare, p. 33). Această 
micro-structură, ancorată în regim metaforic revelator, 
sugerează un drum spre origini, adică spre arhaicele 
izvoare, care duce la „reintegrarea în timpul absolut (evul 
de argint)”43. Mai mult, la nivelul sintagmei ev de argint, 
regăsim o strategie de construcție, prin „conotația 
+puritate a simbolului argint, sugerând ingenuitatea 
începuturilor”44. În regim metaforic, argint sugerează o 
spațialitate concretă, precum în Printre lacurile de munte: 
„Printre lacurile de munte stăm și privim./ Soarele a 
asfințit în argintul de vest” (O-PP, Printre lacurile de 
munte, p. 268). Sugestii ale cromaticii regăsim în micro-
structuri precum pinteni de-argint, copite de-argint, aripi 
de argint, pene de argint ș.a. La nivel denotativ, se remarcă 
numai două exemple care sugerează materialitatea din 
care sunt constituite anumite obiecte, precum cele din 
sintagmele clopot de-argint și paner de-argint. În aceste 
situații, argint este utilizat cu sensul său propriu, ca 
element mineral, care face parte din aria semantică a 
„terestrului, în sens larg”45.

Preponderent metaforice sunt contextele în care 
observăm ocurențe ale materialelor aramă și plumb. 
Dacă în cazul primului termen observăm o proporție de 
aproximativ 72% a micro-structurilor metaforice, în cel 
al lui plumb regăsim în totalitate (100%) numai constructe 
metaforice. Pentru aramă, metaforicul este strâns legat 
de sugestiile cromaticii sau greutății, în sintagme precum 
cărăbuș de aramă, fulgi de-aramă, aramă grea ca vinul 
(părul). Un spectacol al culorilor aflate în contrast este 
întâlnit în poezia Cărăbușul de aramă, unde observăm 
asocieri ale cromatismului verde cu cel generat de aramă 
(„arămiu”/ „roșu”): „Din belșugul de verdeață/ cărăbușul 
de aramă/ vine din turnătoria/ verii, să-l luăm în seamă” 
(O-PP, Cărăbușul de aramă, p. 119). Mai mult, sugestia 
unui „metal al forței”46, al greutății și durității regăsim 
în Tămâie și fulgi, prin versurile: „Fulgi moi și grași îmi 
troienesc/ în pace lumea ca de scrum,/ și fulgi de-aramă 
azvârliți din cer/ par clopoțeii atârnați/ de gâtul pașilor 
de cai pe drum” (O, Tămâie și fulgi, p. 52), respectiv 
sugestia unui „portret prozaic”47 din versurile poeziei 
Portret: „Aramă grea ca vinul – părul,/ sprâncenele ușor 
piezișe,/ o cută, vertical pe frunte,/ vădind trecutul de 
răstriște” (O-PP, Portret, p. 113).

Plumbul, în totalitate integrat unor sintagme 
metaforice, precum bătăi de plumb, pași de plumb, 
grămezi de plumb ș.a., reprezintă  un „simbol al greutății 
și al individualității inatacabile”48. De pildă, în cazul 
poeziei postume Munți și nori, regăsim versurile 
sugestive: „Munții s-au făcut/ când norii de la început/ 
s-au dezbrăcat de greul plumb,/ de greul lut.// Munții 
s-au făcut când norii,/ dorind să fie călători și ușori,/ 
și-au lepădat subt ei, în vânt,/ povara pe pământ.// De-
atunci munții stau,/ grămezi de plumb, grămezi de 

lut/ și cată către zile de-nceput” (O-PP, Munți și nori, 
p. 250). La nivelul construcției, remarcăm o simetrie 
a celor două sintagme, greul plumb și greul lut, acestea 
„accentuând sensul de greutate, intrând în antiteză 
cu epitetele caracterizante călători și ușori”49. Astfel, 
puternic ancorat în regim metaforic, plumbul sugerează 
apăsarea, greutatea și duritatea elementelor alături de 
care formează structuri precum cele anterior expuse.

A doua serie prezintă o rețea imagistică bogată 
(figurile 8-13), întrucât am ales să ne focalizăm atenția 
asupra materialelor nemetalice, luând drept reper 
elementele telurice (care, din punctul de vedere al 
folosinței acestora, reprezintă materiale ceramice). În 
cadrul acesteia, regăsim două subcategorii, prima fiind 
alcătuită din pământ (35), lut (31), țărână (14)/ țărnă (5), 
humă (13), argilă (7). Am ales să cercetăm această serie 
tematică, deoarece este foarte puternic ancorată în 
regim metaforic. Dacă elementele componente sunt, la 
prima vedere, aparente sinonime, în momentul în care 
sunt integrate unor contexte își pierd semantismul 
inițial (de „materialitate pură”) și capătă noi sensuri, 
precum „moartea”, „efemeritatea”, „perisabilitatea”, 
„creația” ș.a. Referindu-se la termenul generic pământ, 
Lăcrămioara Solomon menționează următoarea idee: 
„Conștiința apartenenței la teluric este acută în primul 
volum al liricii blagiene, unde în 6 texte din 38 raportarea 
la elementul pământ este directă, iar în altele 13 există 
cel puțin câte o imagine terestră”50. Acest lucru certifică 
faptul că lirica blagiană prezintă o bogată dimensiune 
telurică, în care contexte poetice diferite impun 
semantisme distincte ale termenilor ce desemnează 
aceeași realitate concretă, reprezentată prin pământ. În 
această parte a lucrării, reamintim că ne vom referi la 
pământ cu sensul de „element material”, „substanță”, și 
nu la cel de „component al sistemului planetar”. Dacă 
acesta este o sursă a vieții, prin asigurarea materialității 
lumii, semantismul termenului pământ primește și o 
conotație opusă, prin sugestia unei existențe trecătoare. 
Arhilexemul pământ generează, de asemenea, și imagini 
care dezvoltă o semantică a „nimicniciei”, a efemerității 
și perisabilității lucrurilor.

Pământ prezintă 35 de micro-structuri care ne 
interesează în cercetarea de față, aproximativ 91% dintre 
acestea (32 de sintagme) fiind integrate unor regimuri 
metaforice generatoare de noi semantisme ca „pierirea”, 
„moartea”, „efemeritatea”, „perisabilitatea”, „greutatea”, 
în exemple precum: țintirime […] adăpostite în pământ, a 
pierit […] s-a cufundat în pământ, scufundat în pământ, popi 
negri […] sub pământuri, pământ în tenebre, pe la morți […] 
sub pământ, cel ce ți-a vorbit e în pământ, sub pământuri 
domn al oaselor ce drepte dorm, le-a măcinat pământul, 
încredințat pământului […] nemișcat, veșminte de pământ, 
greul pământului ș.a. De pildă, în poezia postumă De 
profundis, regăsim următoarele versuri: „Încă un an și-
un vis și-un somn –/ și-oi fi pe sub pământuri domn/ al 
oaselor ce drepte dorm” (O-PP, De profundis, p. 85). Fiind 
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un poet al spațiului, Blaga conturează, în această poezie, 
ideea pământului ca spațialitate a „veșniciei, pământul 
fiind locul unde se naște viața, unde se moare și de unde 
izvorăște din nou viața, în cicluri infinite”51. 

Pentru a realiza trecerea dinspre arhilexemul 
pământ spre celelalte elemente care intră în relație de 
cohiponimie, propunem să pornim de la un exemplu, și 
anume poezia Călugărul bătrân îmi șoptește din prag, cu 
versurile: „Azi tac și aici, și golul mormântului/ îmi sună 
în urechi ca o talangă de lut./ Aștept în prag răcoarea 
sfârșitului./ Mai este mult? Vino tinere,/ ia țărnă în 
pumn/ și mi-o presară pe cap în loc de apă și vin./ 
Botează-mă cu pământ” (O, Călugărul bătrân îmi șoptește 
din prag, p. 79). În această poezie, remarcăm „elementul 
pământ care domină structura semantică a textului: 
într-o singură strofă sunt prezenți trei termeni care 
numesc în mod direct – pământ, lut, țărnă – și unul care 
sugerează – mormânt. Poezia întreagă stă sub semnul 
pământului pentru că tema este sfârșitul. Sfârșitul 
este văzut ca o întoarcere la țărâna primordială”52. 
Astfel, celelalte elemente materiale utilizate prezintă 
semantisme distincte în funcție de contextele în care 
apar. Lutul, de pildă, care are 31 de ocurențe în lirica 
blagiană, este regăsit în aproximativ 90% contexte 
metaforice. Semantismele dominante, în cazul lutului, 
sunt cele ale „creației”, ale „corporalității” sau ale 
„conștientizării perisabilității lucrurilor (existența 
pământeană trecătoare), întrucât acesta reprezintă un 
„prin excelență materie propice modelării în formă. Din 
amestecul celor două elemente primordiale – pământ 
și apă – rezultă materia creației. În același simbolism 
al creației prin modelare intră și argila”53, la care face 
referire și G. Bachelard în Pământul și reveriile voinței. În 
majoritatea poeziilor în care observăm apariții explicite 
ale lutului se sugerează faptul că acest material „conține 
în sine o forță dinamică, ce conduce la transformarea 
materiei în formă (umană sau nu, sugerând oricum 
viața), sub puterea unei viziuni creatoare”54. Astfel, câteva 
micro-structuri ancorate în regim metaforic, prezente 
în lirica blagiană, sunt va plămădi […] din lutul ei pe noul 
Adam, numai trup și numai lut, lut slab, […] îmi apasă 
lutul, scoică de lut, haină de lut, podmol de lut, lut jalnic și 
grav, părinteștile luturi, lutul diafan, lut purpuriu, lut din 
lutul raiului ș.a. Poezia A fost cândva pământul străveziu 
reprezintă un exemplu sugestiv, care conține o micro-
structură utilizată metaforic: „A fost cândva pământul 
nostru străveziu/ ca apele de munte-n toate ale sale/ 
[…]/ Ca-n ape fără prunduri, fabuloase, reci/ arzând se 
văd minuni – prin lutul purpuriu” (O-PP, A fost cândva 
pământul străveziu, p. 150). Astfel, la nivelul construcției 
textuale, remarcăm o simetrie a termenului generic 
pământ din prima strofă cu semnul poetic lut din finalul 
textului, „care numește materia în formare, sursă a 
viitoarei vieți”55. Mai mult, L. Solomon sugerează regimul 
metaforic pe care îl surprinde sintagma lutul purpuriu, 
astfel că „transformarea are loc prin combinarea a 

două elemente primordiale: pământ și foc – arzând se 
văd minuni; lutul, sub forța creatoare a focului, devine 
purpuriu – culoare a vieții și a creației”56. Când este 
utilizat în structuri denotative, precum în opaiț de lut, 
cupă de roșiatic lut ș.a., lutul este ancorat în ideea de 
„materie-substanță” sau în configurarea unei întregi 
specificități „a satului ardelean: zidurile de piatră, casele 
înalte, cioplitorii în lemn și olarii, iscusiți în formele 
lutului”57. 

În cazul elementelor țărână/ țărnă și humă predomină, 
de asemenea, regimurile metaforice. Primul termen, 
care apare cu ambele sale forme, țărână și țărnă, 
generează metafore de o expresivitate puternică, în 
micro-structuri precum te-am pierdut pentru totdeauna 
în țărână, țărâna înveninează, țărâna va seca poveștile 
din trupul trist, mângâiere-n țărnă ș.a. În sintagmele în 
care survin în mod explicit aceste elemente materiale, 
discursul capătă posibilitatea de a fi interpretat în 
multiple moduri, prin metaforă, solicitându-se, astfel, 
ca lectorul să își focalizeze atenția asupra nuanțelor 
semantice, întrucât, în anumite texte poetice, raportarea 
la semantismele „pieririi” sau ale „morții”, ale „trupului 
care se preface în țărână trecătoare”58 este incertă. 
Unele poezii par a integra elementul material prin 
păstrarea sensului de bază al termenului, și anume cel 
al „pământului sfărâmat mărunt”. În acest sens, cu o 
anumită marjă de eroare, identificăm aproximativ 74% 
din constructe ca fiind metaforice în cazul țărânei/ 
țărnei. Vom analiza un exemplu singular, și anume 
poezia Psalm, unde regăsim versurile: „Apoi sălbăticia 
mi-a crescut,/ cântările mi-au pierit,/ și fără să-mi fi 
fost vreodată aproape/ te-am pierdut pentru totdeauna/ 
în țărână, în foc, în văzduh și pe ape” (O, Psalm, p. 74). 
În acest context, precum și în majoritatea poeziilor 
lui Blaga, țărâna este „reprezentativă pentru condiția 
limitată […]; ea este josul, materialitatea, efemerul”59 și 
sugerază, așadar, pierirea a tot ceea ce este material.

Huma prezintă, de asemenea, diverse semantisme 
prin integrare în contexte. Din 13 ocurențe ale acestei 
materialități, regăsim aproximativ 91% din micro-
structuri aflate în regim metaforic, în exemple precum 
coastele humei, buzele humei, huma săracă, suflet prăbușit 
în humă, crucea oaselor în humă dulce, oamenii de humă, 
se curmă în humă ș.a. În studiul Lăcrămioarei Solomon 
este expusă ideea conform căreia huma, alături de lut și 
argilă, reprezintă materia terestră care „capătă formă; 
fiind simboluri ale creației, ele presupun devenirea”60. 
Pe lângă acest semantism, putem remarca și un sens al 
„reîntoarcerii la spațiul originar”, de exemplu, în Ani, 
pribegie și somn, prin versurile: „Mă opresc cu ochii în 
huma săracă,/ mi se pare că anii aceștia/ de osteniri 
fără zare,/ de rătăciri și aureole amare,/ vor ține până la 
urmă,/ ca un vânt ce mă-mbracă/ și-mi zvântă ființa” (O, 
Ani, pribegie și somn, p. 146). Micro-structura metaforică 
huma săracă reprezintă un „simbol al pierderii sau al 
recâștigării spațiului originar benefic. În peregrinările 
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prin ținuturi străine, huma este săracă”61. De asemenea, 
în Temeiuri, regăsim o triplă asociere a semantismelor 
din aria tematică a teluricului, astfel încât putem face 
trecerea spre ultimul element al acestei serii, și anume 
argila. O observație interesantă ar fi că argila se regăsește 
în numai aproximativ 43% micro-structuri metaforice 
(3 sintagme din 7), în general predominând utilizările 
denotative. În regim metaforic, regăsim exemple precum 
rod de argilă, chipuri de-argilă, se supune duh și-argilă. 
Astfel, poezia Temeiuri, așa cum am expus anterior, 
prezintă o alăturare interesantă a elementelor din sfera 
teluricului: „Pământul mai poartă/ în huma neștearsă/ 
chipuri-de argilă,/ istorie arsă” (O-PP, Temeiuri, p. 
201). Întocmai precum lutul sau huma, argila reprezintă 
„creația”, prin „modelarea unor chipuri de argilă 
(ulcioare)”62. Denotativ, câteva exemple folosite în creația 
blagiană, ca sugestii ale materialității care concretizează 
anumite elemente componente ale spațiului rustic, sunt 
structurile ulciorul […] durat din argilă, amfore de argilă, 
cuib de-argilă, ovale de-argilă. 

A doua subcategorie (figurile 14-16), aflată tot sub 
semnul elementelor materiale telurice este formată 
din noroi (4), tină (2) și glod (1). Având la bază o mai 
mare complexitate, prin alăturarea a două elemente 
primordiale, și anume pământ și apă, ele nu prezintă 
numeroase ocurențe explicite. Acestea, însă, survin, 
aproape în mod egal, în micro-structuri metaforice și 
denotative. Primul element, noroi, apare doar într-o 
singură metaforă, ceea ce reprezintă doar 25% din 
contexte. Exemplul sugestiv se regăsește în poezia 
antumă Vei plânge mult ori vei zâmbi?, prin versurile: 
„Eu/ nu mă căiesc,/ c-am adunat în suflet și noroi –/ dar 
mă gândesc la tine” (O, Vei plânge mult ori vei zâmbi?, 
p. 33). De obicei, putem observa apariții ale noroiului 
în structuri aproape antitetice (în acest caz asocierea 
suflet-noroi). Remarcăm, de asemenea, și sintagme 
denotative precum fulgi de nea         s-ar așeza-n noroi, 
lacuri cu noroi, flori de prun, curate, albe în noroi, unde 
același pattern al antitezei este utilizat. Pentru tină și 
glod predomină regimul metaforic (50% în cazul lui tină 
și 100% în cazul lui glod), în micro-structuri precum sunt 
numai tină și rană sau tâlcul morții nu e glodul. Aceste 
elemente materiale, aflate în opoziție cu cele din prima 
subcategorie a teluricului pe care am       analizat-o 
anterior, conturează o adevărată „dialectică a durității și a 
moliciunii”63. Dacă pământul, substanță-solidă, schițează 
o anumită duritate sau putere, intervenția elementului 
acvatic îl transformă într-un pământ moale, instabil, 
care poate fi interpretat ca o „formă intermediară între 
apă și pământ, simbolizând efortul zadarnic, efemerul, 
pericolul sau boala”64, dar și conștientizarea sfârșitului 
inevitabil al existenței terestre.

A treia serie tematică, cea a rocilor și materialelor de 
construcție (figurile 17-24), este formată din elementele 
piatră (59), nisip (17), prund (12)/ prundiș (1), bazalt (5), 
cremene (3), marmoră (2), lemn (13). Ce este interesant 

este faptul că acestea nu prezintă regimuri metaforice 
atât de bogate și diverse precum celelalte elemente, ci 
focalizarea se realizează pe ideea de materialitate ca 
substanță dură, care participă la constituirea cadrului 
scenic. În cazul elementului piatră, din 59 de apariții, 22 
de micro-structuri (aproximativ 37%) prezintă un regim 
metaforic accentuat sau intră în componența unor alte 
figuri semantice, de pildă comparații explicite. Câteva 
exemple în acest sens sunt ascet de piatră, bolnavă 
piatra, chip de piatră, pietrele părinților, piatra-treaptă, 
Dumnezeul pietrelor, pietrele-gânduri, greul pietrelor, 
tăria pietrelor ș.a. Fiind sugestii ale durității și, deci, ale 
stabilității, piatra intervine în arhitectura peisagistică 
pentru a sugera durabilitatea elementelor naturii. 
Postuma Cântec în noapte evidențiază „trăsăturile 
duritate și greutate ale semnului poetic piatră, care intră 
în simbolistica drumului; drumul vieții poate fi un șir de 
pietre sau poate fi presărat cu pietrele-obstacol”65. De 
asemenea, tot un regim metaforic pregnant regăsim în 
poezia Boală, prin următoarele versuri: „Bolnav e omul, 
bolnavă piatra/ se stinge pomul, se sfarmă vatra// Negrul 
argint, lutul jalnic și grav/ sunt aur scăzut și bolnav” (O, 
Boala, p. 124). În acest text, „imaginea dominantă este cea 
a ruinei și a stingerii. Materia se îmbolnăvește la fel ca și 
omul, de o boală fără nume”66. În contextele denotative, 
piatra rămâne un simplu material cu întrebuințare 
în construcția diferitelor elemente componente ale 
peisajului stabil și rigid: printre pomi și printre pietre, 
poartă de piatră, piscuri de piatră, piatra de pe deal, pietre 
pe subt plopi, buruieni și pietre și ierburi, catedrala clădită 
din piatră de nisip, piatră de lagună ș.a.

Elementul material nisip prezintă un număr 
aproximativ egal de sintagme metaforice, în raport cu 
cele denotative, astfel că, din 17 contexte care au fost 
analizate, în aproape 53% (9 contexte) intervine regimul 
metaforic sau al altor figuri semantice (comparația 
explicită, de pildă), prin micro-structuri precum nisipuri 
prind să fiarbă, cu tinerețea […] pe nisipul roșu să cobor, 
piere în nisipuri, făptura de nisip, creierii de nisip ș.a. 
Nisipul devine, în multe cazuri, o sugestie a efemerității 
și perisabilității lucrurilor, așa cum putem vedea în Plajă: 
„Ins pierdut în ceasul rar/ mă uit prin spinii de la ușă,/ 
oameni goi zac în nisip/ tăcuți, ca-n propria lor cenușă” 
(O, Plajă, p. 128), prin comparația explicită realizată cu 
ajutorul ultimelor două versuri. Asemănător nisipului, 
elementul material prund, cu forma prundiș, prezintă, 
în total, 13 micro-structuri, dintre care aproximativ 70% 
se află în regim metaforic: prund de poveste, prund de 
suflet, prund de păcate, suntem prund, prundul tainelor, 
negru prundiș (eres vinovat) ș.a. De exemplu, poezia 
Suflete, prund de păcate, prin versurile „Suflete, prund 
de păcate,/ ești nimic și ești de toate./ Roata stelelor e-n 
tine/ și o lume de jivine” (O-PP, Suflete, prund de păcate, 
p. 49), sugerează o „armonizare contradictorie a lumii 
exterioare care se răsfrânge și în interioritatea sufletului, 
prund ce mediază legătura dintre celest și teluric, angelic 
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și animalic, rătăcire și stabilitate, trecut și viitor”67.
Pentru sfera semantică a rocilor, regăsim bazaltul în 

20% din sintagmele metaforice, cremenele în 34%, iar 
marmora în 50%. Tocmai datorită concreteții termenilor, 
aceștia sunt predominanți în structuri denotative: căldare 
de bazalt, sarcofage de bazalt, cremene, bazalt e totul, 
stâlp alb de marmoră ș.a. Asemenea elemente materiale 
contribuie tocmai la configurarea spațialității, având la 
bază „cetatea, invadată de cremene și bazalt, cu blocuri 
drepte, care stăruie cu temei în noapte”68 sau chiar un 
peisaj inospitalier, rece și insensibil, după cum putem 
remarca în Cetate în noapte: „Cremene, bazalt e totul./ 
Blocuri/ drepte stau în noapte, cu temei./ Pe străvechea 
stradă ca-ntr-o matcă/ grele curg miresmele de tei” (O-
PP, Cetate în noapte, p. 135). În regim metaforic, foarte 
puțin conturat, remarcăm micro-structuri precum 
moartea respiră din bazalt, pleoapele-i sunt cremene, 
bătrânețea apare prin luciul marmorei.

Ultimul element material pe care îl avem în vedere 
este lemnul. Acesta prezintă 13 ocurențe constante, 
aproximativ 31% dintre acestea fiind integrate unor 
expresii metaforizate (4 din 13 contexte): cristale de lemn, 
inimă de lemn, lemn moale, lemn sfânt. Întrucât „lemnul 
este prin excelență materie”69 concretă, și folosirea 
acestui element în contexte proprii, denotative, devine 
constantă în lirica blagiană: cruci de lemn, pluguri de 
lemn, linguri de lemn, pod de lemn, lemnul pădurii ș.a. 
Predominând în regim denotativ, lemnul implică ideea 
unei construcții sigure, care este bazată pe o soliditate 
stabilă (pod de lemn, lemnul pădurii). Mai mult, lemnul 
sugerează și configurarea unui univers arhaicizant, dar 
și rustic, dominat de imagini exterioare: cruci de lemn, 
pluguri de lemn, linguri de lemn.

Concluzii

Lucrarea de față a urmărit o sinteză a principalelor 
elemente materiale care survin la nivelul discursului 
poetic blagian, fie în regim metaforic, fie în regim 
denotativ. Am remarcat o preponderență a regimului 
metaforic, care uzitează de aceste elemente materiale 
cu scopul de a crea o diversitate a semantismelor, 
iar majoritatea dintre acestea derivă de la un model 
conceptual comun, provenit din experiența culturală 
și din vocația filosofică a lui Lucian Blaga. De pildă, o 
mare parte a micro-structurilor care conțin elemente 
concrete ale ariei semantice a materialității își pierde 
sensul lor propriu și sunt dominate de noi sensuri, de 
obicei referindu-se la aspecte ale creației sau ale pieririi, 
ale efemerității și perisabilității lucrurilor. Această 
dimensiune cognitivă, însă, poate oricând institui o 
continuare a cercetării de față, întrucât presupune o 
discuție mult mai amplă privind experiența blagiană 
care generează anumite elemente-prototip de la nivelul 
discursului poetic. În cazul sintagmelor care conțin 
materialele folosite cu sens denotativ, este extrem de 

interesant să observăm „cum se configurează spațiul 
în care se rostește discursul subiectului liric, care 
este geometria lui mai evidentă sau mai ascunsă, cum 
sunt valorizate elemenetele materiale sau cum e trăită 
materia, ce forme primește această materie organizată 
într-o lume a obiectelor”70. 

Sintetizarea ocurențelor explicite ale materialelor s-a 
realizat cu ajutorul unor instrumente digitale, astfel 
încât să putem porni, în cercetarea noastră, de la câteva 
numere ancorate în studiul cantitativ, pentru a ajunge să 
ne explicăm de ce o atât de mare diversitate a elementelor 
materiale este întrebuințată la nivelul discursului 
poetic blagian. Astfel, regimurile metaforice „întregesc 
exprimarea directă”71 a micro-structurilor, generând 
un grad ridicat de expresivitate. În cazul metalelor 
feroase, regăsim o apropiere de semantismele „greutății” 
și „durității”, pe când metalele neferoase generează 
sensuri strâns legate de „cromatică”, „prețiozitate” 
sau, de asemenea, „greutate”. Sfera elementelor telurice 
rezonează în mare măsură cu „experiența culturală”72 a 
poetului-filosof în preocupările pentru cultura română, 
remarcată prin folclor și prin eresuri (superstiții, 
convingeri ș.a.). Regimul metaforic al seriei elementelor 
subsumate arhilexemului pământ prezintă semantisme 
strâns legate de „viziunea biblică”73, deci de o apropiere 
spre dimensiunea mitică: „creația (prin modelare)”, 
„moartea”, „pierirea”, „efemeritatea”, „perisabilitatea” 
ș.a. Ultima serie analizată, cea a rocilor și a materialelor 
de construcție schițează, în regim metaforic, sugestii 
privitoare la „stabilitate”, „durabilitate”, „rigiditate”, 
„duritate” și „putere” ș.a. 

Ceea ce poate rezulta în urma analizării celor două 
tipuri de regimuri, denotativ și metaforic, este faptul că, 
în lirica blagiană, observăm o alternanță a antinomiilor, 
de tipul concret-abstract, duritate-moliciune, 
efemeritate-eternitate, stabilitate-instabilitate, duritate-
precaritate, generând drept efect o anumită tensiune, 
prin modificarea semantismelor și prin integrarea 
sintagmelor în contexte antitetice sau aparent antitetice. 
De cealaltă parte, micro-structurile denotative 
prezintă, la nivelul discursului liric, alte roluri, cum ar fi 
concretizarea spațială sau configurarea unei arhitecturi 
peisagistice, prin descrierea amănunțită a obiectelor care 
compun cadrul scenic respectiv. De asemenea, valențele 
pe care anumite structuri aflate în regim denotativ le 
primesc sunt pur ornamentale sau decorative, deși 
am identificat și situații în care acestea contribuie la 
generarea unui univers rustic sau arhaicizant, creând 
un cadru al etnicului, o „personalizare a peisajului”74, 
așa cum sugerează Marin Mincu în prefața volumului de 
antume Poezii. 

Un alt obiectiv al acestei lucrări a fost de a pune în 
lumină utilitatea unor metode recente de cercetare, 
prin folosirea unor instrumente digitale specializate în 
domeniul lingvisticii de corpus, tooluri care se dovedesc 
a fi extrem de utile, mai ales în comparație cu realizarea 
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unor asemenea analize folosind metode manuale. Chiar 
dacă aceste instrumente cunosc anumite limitări, ele se 
dovedesc a fi mult mai practice, ajutând, în cercetarea 
cantitativă, la sintetizarea unor chestiuni care țin de 
lingvistica de corpus și de stilistică. Pornind de la o 
astfel de panoramare prin distant reading, am ajuns la 
a opera cu diferite contexte minimale, realizând, astfel, 
un demers micro-stilistic în ceea ce privește apariția 

explicită și constantă a elementelor materiale din lirica 
blagiană. Deși studiul de față și-a propus să abordeze 
doar o parte a elementelor materiale, acesta poate fi 
oricând continuat și dezvoltat printr-o nouă temă de 
cercetare, întrucât universul material din poezia lui 
Lucian Blaga este unul extrem de vast, care ar putea fi 
oricând (re)explorat.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4
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