LUCIAN BLAGA

Intâiele versuri ale lui Lucian Blaga (Poemele

Luminii) au izbit mai ales prin imagine, fiindcã
deºi relativ ºterse, reduse la câteva propoziþii
frânte într’o aparenþã de versificaþie, ele se
condensau pe un singur punct, într’o metaforã.
Dela început poetul se revela un panteist
bucolic, indiscutabil mai realizat în momentele
în care spiritul stabileºte printr’un simþ legãturi
cu Universul ºi trãeºte în undele lui. El pune
urechea pe sol ca sã audã inima pãmântului:
Ca sã-l aud mai bine, mi-am lipit
De glii urechea – îndoielnic ºi supus –
ªi pe sub glii þi-am auzit
A inimii bãtaie sgomotoasã –

îºi amorþeºte conºtiinþa în ierburi:
Trântit în iarbã, rup cu dinþii –
Gândind aiurea – mugurii
Unui vlãstar primãvãratic...

ºi e capabil de a se abstrage din timpul practic
încât sã perceapã vibraþiile eterale:
Atâta liniºte-i în jur de-mi pare cã aud,
Cum se isbesc de geamuri razele de lunã...

In genere însã Poemele Luminii sunt încã
stângace, pãtate de consideraþii filosofice ºi de
un nietzscheanism sgomotos, în nepotrivire cu
temperamentul nesanguin, cam rilkean al poetului. Este însã caracteristic cã generaþia de dupã
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rãzboiu, mai ales ardeleanã, pãstrând cultul
naturii, nu mai se mulþumeºte cu reprezentarea
ei exterioarã ci încearcã sã intre în substratul
cosmic. Aºa se explicã astfel de impulsiuni macrocosmice:
Pãmântule, dã-mi aripi:
Sãgeatã vreau sã fiu sã spintec
Nemãrginirea,
Sã nu mai vãd în preajmã decât cer,
De-asupra cer,
ªi cer sub mine –
ªi-aprins în valuri de luminã
Sã joc
Strãfulgerat de-avânturi nemaipomenite:
Ca sã rãsufle liber Dumnezeu în mine.

In Paºii profetului, în Zamolxe panteismul,
sau mai bine zis panismul, se înfãptueºte cu
mijloace artistice superioare ºi în consonanþã
cu tradiþia noastrã agrarã, într’un pastoralism în
care se regãsesc toate elementele bucolicei
virgiliene: Pan «ovium custos», ardenþa canicularã
a câmpurilor, greerii, macii adormitori, ºopârlele,
naiul, copacii strãvechi, laptele care curge, fagurii, nucii, fructele în genere. Cât despre «corniþele sub nãstureii moi de lânã» ele amintesc horaþianul ied cu fruntea umflatã de coarnele noui
(frons turgida cornibus primis). Dar, se înþelege,
totul la Lucian Blaga este proaspãt, trãit în toatã
intensitatea senzaþiei ºi cu un sens metafizic.
Mai mult decât o amintire mitologicã, Pan este
în bucolica lui Blaga o întrupare a voluptãþii de
a participa la toate regnurile, de-a surprinde mai
cu seamã mãruntele miºcãri vitale:
Acoperit de frunze veºtede pe-o stâncã zace Pan.
E orb ºi e bãtrân...
Pleoapele-i sunt cremene:
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Zadarnic cearc’a mai clipi,
cãci ochii-i s’au închis – ca melcii – peste iarnã.

Un Pan pierdut în frunze ºi cu ochii de cremene, e o vietate aproape mineralizatã, care însã
cautã sã pãstreze contactul cu vegetalul ºi animalul, tactilic:
Ah Pan!
Il vãd, cum îºi întinde mâna prinde-un ram –
ºi-i pipãe
cu mângâieri uºoare mugurii.
Un miel s’apropie printre tufiºuri.
Orbul îl aude ºi zâmbeºte,
cãci n’are Pan mai mare bucurie,
decât de-a prinde’n palme ’ncetiºor cãpºorul mieilor
ºi de-a le cãuta corniþele sub nãstureii moi de lânã.

E peste tot o beþie de vegetal, de fructe, de
animalitate rece:
Pe coastã’n vrej de nouri – creºte luna.
*
Veniþi lângã mine tovarãºi! E toamnã:
se coace
pelinul în boabe de struguri –
ºi’n guºe de viperi – veninul...
*
Pãmântul ’ntreg e numai lan de grâu
ºi cântec de lãcuste.
*
... Ades, un sgomot surd mã face sã tresar:
sã fie paºii sprinteni ai iubitei mele,
sau e moartã ºi ea de sute ºi de mii de ani?
Sã fie paºii mici ºi guralivi ai ei,
sau poate pe pãmânt e toamnã ºi niºte fructe
coapte ’mi cad mustoase, grele
pe mormânt
desprinse dintr’un pom, care-a crescut din mine?
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In viþe roºii strugurii par sânii goi.
*
O copilandrã mulge-o vacã;
arcul ugerului plin
asvârle o sãgeatã
de lapte în ºiºtar.
*
Nu le mai poate ajuta nici mierea
ºi nici laptele de capre.
Laptele de capre, care fãrã de-a fi muls,
se scurge pentru ei prin buruieni când ugerele
sunt prea pline...
*
...ªi vâna dela tâmple îmi svâcneºte
ca guºa unei leneºe ºopârle.

E de remarcat cã vegetalele au ceva cãrnos,
animalic, ca ºi când ar fi nutrite din regnul superior intrat în putrefacþie. Florile au «sâni de lapte»,
iar în Zamolxe sunt struguri enormi:
Mirare de-aºa rod?
A îngropat sub fiecare viþã câte-un stârv de om
gãsit pe drumuri ori pe ape.

Dinpotrivã sunt preferate fãpturile cu sângele
rece care se încãlzesc la soare, acelea mimetice,
nemiºcate care se confundã cu buruienile; ºopârlele, lãcustele. Boii în lan deºteaptã imaginea
melcilor:
Când toropit priveam prin gene,
cum boii se miºcau prin flori de sânziene
pe sub sãlcii,
mã miram cã ei nu vãd
cu vârful coarnelor ca melcii, –
ºi boii – boii-ºi rumegau cãldura pe sub sãlcii.

Bacantele sunt verzi ºi sar ca lãcustele:
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Nouã preotese verzi
Sar prin codri ºi livezi

ºi Zemora, fata Magului, vrea chiar sã aibã
picioare verzi:
Cãci Zemora turburãtoarea
iubeºte iarba ºi soarele
viu ca lãcustele, –
ºi-ar vrea sã aibã picioarele
tot atât de verzi,
verzi ca lãcustele
sau ca lintea bãlþilor...

Zamolxe însuºi cautã contactul rece cu ºopârlele jilave:
Altãdatã nopþile-mi erau un leagãn de odihnã,
iar ziua lucrurile dimprejur se prefãceau în mine
într’un vis atât de liniºtit,
cã reci ºi jilave ºopârlele veneau
sã caute soarele
pe picioarele mele goale...

Preferinþa este explicabilã: animalul greoiu,
fierbinte, deºteaptã noþiunea de miºcare, de viaþã
deasupra solului, în vreme ce insecta imobilã,
rece, e o prelungire a geologicului ºi deci a
cosmicului somnolent.
Zamolxe e un «mister pãgân» ºi înfãþiºeazã un
prim pas de a încadra dionisiacul nietzschean
în tradiþia româneascã, pe calea mitului. Apare
în poezie autohtonismul traco-getic cu care mulþi
vor sã înlocuiascã acum convenþia latinitãþii, ce-i
dreptul mai potrivit sufletului nostru agrest.
Zamolxe, cirac al lui Dyonisos, simbolizeazã
chiotul de vitalitate în faþa lanurilor galbene ºi a
strugurilor copþi, îndreptãþirea filosoficã a þãranului de a umbla cu picioarele goale prin iarbã,
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strivind melci ºi ºopârle ºi cãlcând cu degetele
în þãrâna udã de lapte de caprã. Misterul e compus dintr’o micã dramã de idei, aproape pirandellianã. Zamolxe nu mai crede în zei ºi s’a ascuns
într’o peºterã, unde cultivã unica divinitate
legitimã, pe Marele Orb, simbol al Cosmului
divin pretutindeni ºi neºtiutor de sine:
Arunci grãunþe între brazde ºi zici:
din ele creºte Dumnezeu.
In dimineaþa ceea ca sã mã priceapã ºi copiii,
l-am schimbat în orb.
Le-am spus: noi suntem vãzãtori,
iar Dumnezeu e-un orb bãtrân.
Fiecare e copilul lui –
ºi fiecare îl purtãm de mânã...
Cãci nu eºti tu Dumnezeire ne’nþelesul orb,
Ce-ºi pipãie cãrarea printre spini?

Atunci Magul pune simulacrul lui Zamolxe în
templu, printre zei ºi-l divinizeazã, ca oamenii
sã-i uite învãþãtura. Mitul e atât de tare încât
înlocueºte realitatea ºi când Zamolxe se coboarã
la templu el se aflã în faþa unei puternice ficþiuni.
El dãrâmã statuia ºi e omorît pentru acest lucru
ºi abia atunci mulþimea primeºte adevãrul cecitãþii lui Dumnezeu.
Valoarea poeticã a misterului stã în aceiaºi
ascuþime a contactului fizic cu lumea, în evocarea a tot ce e voluptos la suprafaþa pãmântului:
Duhul meu – al meu sau al Pãmântului e tot, atât –
ºi-a aºternut aici cojocul sãu de muºchiu ºi-aºteaptã;
Departe eºti poporul meu dac, neam de urºi.
Ei bine, mucenicii lui se tot sporesc de-atunci
pe sub pãmânt ca iepurii de casã.
Prin câlþi de codri altãdatã
sãgetam bourii între coarne...
*
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...ºi pescuiam din fluvii somni rotunzi
ca pulpele fecioarelor.
*
Mi-am sfârticat cinci oi ºi-am plâns în lâna lor.
*
O, nu. Aicia nu mã simt împrejmuit de oameni,
ci aºa de mult în mijlocul naturii
încât mã mir cã ei nu au mãnunchiu de muºchiu
pe cap
în loc de pãr – ca stâncile...

Incercarea de a construi un pantheon dac cu
ºase zei dintre care unul cu cap de bour aminteºte mitologiile dacice ale lui Bolintineanu ºi
Eminescu.
Intrat în câmpul noþiunii de tradiþie era firesc
ca Lucian Blaga, în înþelegere sau nu cu alþii, sã
se deplaseze pe un punct mai apropiat de existenþa noastrã realã, româneascã. Tracismul e o
abstracþie iar panteismul curat, o filosofie fãrã
mitologie constituitã. Poporul român este creºtin
ortodox ºi Dumnezeul creºtin este exterior lumii.
Dar cum sufletul popular nu atinge niciodatã
absolutul, caracteristic spiritualismului, poetul
se va opri la mijloc între cer ºi pãmânt (atitudine
ereticã, dar singura cu putinþã în poezie ºi în
orice legendã, dovadã franciscanismul) ºi va
continua sã pipãe concretul lãsându-se nostalgizat de Spirit. Acum poeziile sunt strãbãtute
de o temere de taina pãmânteascã a morþii, de
toamnã ºi de uitare. Spiritualizãri ºi stilizãri minore, aureoleãri ale fiinþelor câmpeneºti, fenomene de luminã ºi angelic, izbucnind în pacea
agrestã în care murise Pan, ne dau o derivaþie
bizantinã a vechiului panism, încã sãlbatecã ºi
ruralã, pe care am numi-o bucolic creºtin. Dupã
cum în creºtinismul primitiv pãstorul virgilian
se îmblânzeºte ºi purcede pe peretele sarcofagelor
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cu oaia în jurul gâtului, între barbarie ºi cruce,
viþã de vie bachicã ºi lujer simbolic, pãuni ºi
porumbiþe, silvani ºi diaconi; tot astfel rusticitatea
liricei lui Blaga se eterizeazã fãrã sã se distrugã.
Intâlnim ºi aci reptila la soare, dar este «ºarpele
binelui»; sunt ºi aci stupi ºi grãdini, dar sunt
«grãdinile Omului» plugul arã, dar e împins de
arhangheli:
Aci e casa mea. Dincolo soarele ºi grãdina cu stupi.
Voi treceþi pe drum, vã uitaþi printre gratii de poartã,
ºi aºteptaþi sã vorbesc. – De unde sã’ncep?
Credeþi-mã, credeþi-mã,
despre oriºice poþi sã vorbeºti cât vrei:
despre soartã ºi despre ºarpele binelui,
despre arhanghelii cari arã cu plugul
grãdinile omului,
despre cerul spre care creºtem
despre urã ºi cãdere, tristeþe ºi rãstigniri –
ºi înainte de toate despre marea trecere.

Este de altfel vorba de un panteism extatic,
de o colaborare a trupului cu visul, de trecere
în mitul creºtin al miracolului anonim al universului. Flora ºi fauna se fac mai ascetice, mai
simbolice, aproape mistice, dobitoacele, pânã
acum lubrice, capãtã «ochi cuminþi» ºi privesc
«fãrã de spaimã umbra în alvii». Câmpul face loc
pãdurii, soarele umbrei, pâraiele duc înspre
peºteri, þapilor le ia locul melancolicii cerbi:
Un soare în zenit þine cântarul zilei.
Cerul se dãrueºte apelor de jos.
Cu ochi cuminþi dobitoace în trecere
îºi privesc fãrã de spaimã umbra în alvii,
Frunzare se boltesc adânci peste o’ntreagã poveste.
Nimic nu vrea sã fie altfel de cât este,
Numai sângele meu strigã prin pãduri
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dupã îndepãrtata-i copilãrie
ca un cerb bãtrân
dupã ciuta lui pierdutã în moarte.
Poate a pierit subt stânci.
Poate s’a cufundat în pãmânt.
In zadar i-aºtept veºtile;
numai peºteri rãsunã, pâraie se cer în adânc.
Sânge fãrã rãspuns,
o, de-ar fi liniºte, cât de bine s’ar auzi
ciuta cãlcând prin moarte.

Natura în genere se melancolizeazã, fauna
aleargã rãnitã de nostalgii fãrã nume, orizontul
are luminiºuri spirituale:
Mistuiþi de rãni lãuntrice ne trecem prin veac,
Din când în când ne mai ridicãm ochii spre
zãvoaiele raiului,
apoi ne-aplecãm capetele în ºi mai mare tristeþe.
Pentru noi cerul e zãvorît ºi zãvorite sunt ºi cetãþile.
Inzadar cãprioarele beau apã din mânile noastre,
în zadar cânii ni se închinã,
suntem fãrã scãpare singuri în amiaza nopþii.

Nimic nu s’a schimbat, ca într’un templu pãgân
prefãcut în bazilicã. Totul este câmpenesc, idilic,
material:
Taci, câne care ’ncerci vântul cu nãrile, taci.
*
Paºii mei rãsunã în umbrã
par’ c’ar fi niºte roade putrede
ce cad dintr’un pom nevãzut
O, cum a rãguºit de bãtrâneþe glasul izvorului!
Din cer a venit un cântec de lebãdã.
Il aud fecioarele ce umblã cu frumuseþi desculþe
peste muguri.
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