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Profesor – Gabriel Braic 

 

EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII 

de Lucian Blaga 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 11! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1895-1961) a fost o figură enciclopedică a culturii române: poet, 

dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, diplomat şi filosof. Un lucru interesant: 

se naşte şi moare în aceiaşi ani cu Ion Barbu, coleg de generaţie. Creaţia sa filosofică 

este concentrată în trei trilogii: Trilogia cunoaşterii, Trilogia culturii, Trilogia valorilor.  

Odată cu instaurarea comunismului este îndepărtat de la catedră din motive 

politice. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii aparţine volum de debut al poetului 

intitulat extrem de sugestiv, Poemele luminii publicat în 1919. De altfel întreaga creaţie 

blagiană stă sub semnul luminii ca simbol al cunoaşterii. 

Poezia este o meditaţie, specie a genului liric în care poetul exprimă reflecţii 

filosofice asupra existenţei. De asemenea, este o artă poetică în care Blaga îşi etalează 

viziunea despre lume. 

Textul este unul tipic modernist prin tematică, imagini artistice, stilul ambiguu. În plus, 

subiectivizarea lirismului, utilizarea tehnicii inovatoare a ingambamentului si a versului liber 

sunt dovezi concludente datorită cărora putem afirma cu siguranţă că avem de-a face 

cu o poezie modernistă tipică. 

 

3. Viziunea despre lume 

Pentru Blaga lumea este un univers plin de mistere. Arta poetică de care tocmai 

ne ocupăm evidenţiază în mod absolut acest lucru. Problema este cum administrăm 

misterul? Cum ne apropiem de taină? Blaga propune calea cunoaşterii, dar nu a unei 
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cunoaşteri de tip ştiinţific, medical, care disecă enigma pentru a o expune văzului tuturor. 

Nu. Calea lui este calea cunoaşterii contemplative. Astfel misterul devine tot mai mare, mai 

grandios.  

 

4. Semnificaţia titlului 

Titlul conţine o metaforă revelatorie (alt concept blagian) care începe cu 

pronumele personal, persoana I, singular „Eu”. Accentul cade pe eul liric, vocea poetului 

din text. Perspectiva este subiectivă. Verbul „strivesc” precedat de adverbul de negaţie 

„nu” exprimă coordonatele acţiunii poetice în relaţie cu tainele universului. „Corola de 

minuni a lumii”. Aceasta este metafora care semnifică tocmai aceste taine. Imaginea trimite 

la echilibrul perfect al elementelor care compun lumea.  

 

5. Prezentarea temei şi a motivelor 

Tema poeziei o constituie concepţia despre poezie şi despre rolul poetului. 

Cunoaşterea ocupă un loc central în spectrul tematic, mai exact, cunoaşterea prin iubire. 

Motivele literare precum flori, ochi, buze, morminte susţin tema. 

 

6. Structură şi compoziţie 

Înainte să intrăm în analiza poeziei o voi recita pentru a ne familiariza cu textul. 

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

şi nu ucid 

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 

în calea mea 

în flori, în ochi, pe buze ori morminte.  

Lumina altora 

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 

în adâncimi de întuneric,  

dar eu,  

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - 

şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 

nu micşorează, ci tremurătoare 

măreşte şi mai tare taina nopţii,  

aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 

cu largi fiori de sfânt mister 

şi tot ce-i neînţeles 
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se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 

sub ochii mei - 

căci eu iubesc 

şi flori şi ochi şi buze şi morminte. 

 

Poezia are trei secvenţe lirice.  

Prima conţine incipitul poeziei. Primul vers debutează cu reluarea exactă a titlului, 

care va fi explicat în continuare şi a cărui sensuri vor fi îmbogăţite prin alte imagini în 

conţinutul poeziei. Sensul verbului „nu ucid” din al doilea vers continuă ideea verbului „nu 

strivesc” din primul vers. Ele sunt complementare şi elimină orice urmă de atitudine violentă 

îndreptată împotriva misterului. De fapt, misterul poate fi forţat nu prin acţiune fizică, ci 

prin activitatea intelectuală. Mintea îl poate ucide dezvăluindu-l. Atitudinea eului liric 

este, deci, protectoare. Blaga inserează o nouă metaforă, „calea mea”, pentru a ilustra 

drumul vieţii, parcursul existenţial de la naştere până la moarte. Enumeraţia din finalul 

primei secvenţe va fi reluată simetric în finalul poemului şi conţine elementele constituente 

ale „corolei de minuni a lumii”: florile pot reprezenta regnul vegetal, natura cu tainele ei, 

chiar viaţa însăşi; ochii sunt un simbol pentru profunzimile sufletului uman sau instrumente 

pentru cunoaştere; buzele trimit la iubire, sensibilitate, intimitate sau, de ce nu?, la ideea 

de comunicare; iar mormintele sunt fără doar şi poate o emblemă a morţii, a tainei 

universului de dincolo.  

Cea de-a doua secvenţă este mai cuprinzătoare şi se concentrează asupra 

antitezelor eu-alţii, lumina mea-lumina altora. Aici avem explicitate cele două tipuri de 

cunoaştere: paradisiacă şi luciferică. Cunoaşterea paradisiacă aparţine altora, oameni 

de ştiinţă, artişti, care „sugrumă vraja nepătrunsului ascuns”. Acţiunea este năvalnică, 

brutală, abuzivă chiar. Şi are rezultat moartea misterului - „adâncimi de întuneric”. 

Elucidarea misterului, scoaterea lui la lumină are efectul invers de adâncire în întuneric – 

simbol al morţii. Conjuncţia adversativă introduce modul de abordare al poetului „dar 

eu, / eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”. Aplicarea cunoaşterii luciferice are ca efect 

sporirea misterului, dezvoltarea acestuia. Ceilalţi îl sugrumă, poetul îl dezvoltă. Urmează 

comparaţia cu luna pentru a ilustra cât mai bine modul de operare al poetului. Astrul 

nocturn produce un efect de semiobscuritate asupra realităţii, ceea ce face ca 

elementele realului să pară misterioase. Poetul potenţează, la modul abstract, tainele lumii 

la fel cum satelitul natural al Terrei amplifică, la modul concret, tainele nopţii. Epitetul 

„tremurătoare” atribuit lunii şi luminii ei nu are de a face cu spaima de întuneric, ci 

ilustrează trăsătura fragilităţii faţă de care se cere un anumit grad de atenţie, o grijă 

specială. Misterul zării îmbogăţite astfel, are conotaţii sacre. De aici fiorii largi care îl 
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entuziasmează pe poet până la graniţa sublimului artistic. În consecinţă, „tot ce-i neînţeles 

/ se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari.” Prin contemplare, acţiunea binefăcătoare a „luminii” 

poetului, taina se dezvoltă. Capătă dimensiuni din ce în ce mai mari. Şi astfel îşi împlineşte 

menirea de a provoca uimire. 

Ultima secvenţă lirică formată din cele două versuri finale se constituie într-o 

concluzie introdusă prin conjuncţia conector „căci”. Potenţarea misterului se realizează 

prin iubire. „Căci eu iubesc” reprezintă manifestarea celui mai semnificativ sentiment uman 

asupra întregii creaţii. Realitatea este cunoscută prin iubire. De altfel cel mai înalt mod 

de cunoaştere este iubirea revărsată plenar asupra obiectului ei, în cazul poetului „şi 

ochi, şi flori, şi buze, şi morminte.” Astfel, ultimul vers reia titlul. 

 

7. Elemente de prozodie, stilistică 

Poemul de factură modernistă are o versificaţie diferită de cea cu care este 

obişnuit cititorul clasic de poezie. Măsura este inegală oscilând între 2 şi 13 silabe, ritmul 

- liber, iar rima inexsitentă. Topica este normală fără inversiuni. Verbele au timpul prezent, 

ceea ce înseamnă eternizarea mesajului poetic într-un permanent astăzi. De asemenea 

ele evidenţiază o manieră expresionistă a limbajului prin vigoare şi pasiune (de pildă 

verbe precum strivesc, sugrumă, sporesc, ucid). 

 

8. Opinie personală 

În opinia noastră, atitudinea blagiană ţine de o înţelegere filosofică a lumii, 

evident mai apropiată de misticism decât de ştiinţă. Contemplarea misterului poate fi 

soluţia pentru o fire artistică, poetică. Este modul paşnic, sensibil de apropiere faţă de 

acesta. Dar nu va fi niciodată calea pragmatismului. E cel puţin opinia noastră. 

 

9. Concepte particulare 

Ingambament – procedeu de versificaţie care constă în continuarea ideii poetice 

în versul următor (ex: „şi nu ucid / cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc / în calea mea”).  

Expresionismul – curent artistic german apărut la începutul secolului al XX-lea ca 

opoziţie faţă de impresionism şi care accentuează intensitatea expresiei ca efect al unor 

stări interioare puternice (ex. „ucid”, „sugrumă”, „largi fiori” ). 

 

 
Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Testament de Tudor Arghezi. 
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