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Abstract  

The aim of our study is to establish an inventory and a minimal interpretation of the 
comparisons and inversions found in the Arghezian poetical language. This inventory will record 
some of the literary, regional or obsolete words and also the innovations that appear in Tudor 
Arghezi's poetry, which proves the diversity, the vitality and the complexity of his style and 
vocabulary.   
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Comparaţia 
Poezia argheziană, dacă nu toată lirica, este, prin excelenţă, una a comparaţiei. Ceea ce ne 

interesează, în rândurile care vor urma, este regimul determinat – determinant pe care se fondează 
această figură de stil, un loc important ocupând aici natura morfologică şi semantică a celor doi poli 
ai comparaţiei. Structura clasică a comparaţiei, forma ei canonică, aşa cum a fost ea perpetuată în 
istoria liricii universale, este: determinat (abstract sau concret) – adverbe comparative (cum, ca, 
precum, cât, asemeni, asemenea) – eventual articol nehotărât – substantiv (de obicei concret la 
Arghezi) cu rol de determinant – suita determinanţilor de grad secund (care, uneori, pot ocupa 
câteva versuri). 

În următoarele pagini vom insista asupra comparaţiei ca apariţie propriu-zisă în textul poetic 
arghezian, asupra frecvenţei şi intensităţii cu care aceasta se impune. Iată, în acest sens, un inventar 
al acestei figuri de stil: 

“Doamne, fă-i bordei în soare,/ [...]/ Nu mai nalt decât o floare/ Şi îngust cât o ureche.// Şi-n 
pridvor, un ochi de apă/ Cu o luntre cât chibritul,” (I, 7); “Tu, în hotarul marilor mistere,/ Eşti ca un 
semn de-a pururea putere,/ Al vieţii noastre cea fără de leac,/ Împresuratule de astre! [...]/ Nădejdea-
ne pribeagă între noi/ Îşi lasă urmă slabă, ca o roată/ Cu spiţele de aur, în noroi.” (I, 11); “Se-nchide 
înserarea ca o carte/ Şi sufletul în foi, ca o zăloagă,” (I, 12); “Trei sau patru,-n mal, pescari,/ Stau 
de ceasuri fără număr/ Muţi, ca nişte cărturari,” (I, 15); “Căci pe când schivnicii cu toţii/ Se 
pedepsesc amar, ca hoţii,” (I, 16); “Pasul pe marmur, tăcut, / Călca lin, ca-n lut,” (I, 17); “Grămezi 
de linţolii se sfâşie-n vânt,/ [...]/ Sosesc în cohorte, se duc în cirezi,/ Ca bivolii negri, întinşi după 
coarne,” (I, 18); “Şi sufletul geme muşcat de trecut,/ Ca fiara de-o fiară cu pas cunoscut./ [...]/ 
Puternicii şi răii pădurii/ S-au strâns pentru pradă, ca furii.” (I, 19); “Ghitare adânci de blesteme,/ Şi 
aurul - rece ca fierul.” (I, 19); “Cântecul tău a umplut clădirea toată,/ Sertarele, cutiile, covoarele,/ 
Ca o lavandă sonoră. [...]” (I, 21); “Cuib fermecat, ca de cocori albaştri.” (I, 29); “Surâsul tău mi-i 
drag,/ Căci e ca piatra-n fund,/ Spre care-noată albi/ Peşti lungi cu ochi rotund./ [...]/ Şi capul tău 
mi-i drag,/ Căci e ca malu-n stuf,/ Unde păianjeni dorm,/ Pe zori făcute puf.” (I, 30); “Casele-
adunate, ca nişte urcioare” (I, 31); “Păsările negre suie în apus,/ Ca frunza bolnavă-a carpenului 
sur” (I, 32); “Ard către tine-ncet, ca un tăciune,/ [...]/ Sufletul meu, deschis ca şapte cupe,/ [....]/ 
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Sunt, Doamne, prejmuit ca o grădină,/ În care paşte-un mânz:” (I, 34); “Noaptea, pe şesuri, se 
desface lină,/ La nesfârşit, ca dintr-un vârf de caier,/ Urzit cu fire de lumină.” (I, 35); “Carte 
frumoasă, [...]/ [...]/ Eşti ca o floare, anume înflorită/ Mâinilor mele, care te-au deschis.”// Eşti ca 
vioara, singură, ce cântă/ Iubirea toată pe un fir de păr,” (I, 36); “Te iată iarăş singur, în luntrea cât 
o scoică,” (I, 36); “Am îngheţat subt ţurţuri de lumină,/ Şi nencetat, ca pietrele de rouă,” (I, 37); 
“Par a renaşte-n locu-mi tot virgin,/ [...]/ Buzele calde câte m-au sorbit./ Ele-s aci-n văzduh, ca nişte 
foi,” (I, 38); “Şi când făptura ne primeşte-ntreagă,/ Ca un altar ce-n haos s-a deschis,” (I, 38); “Ca 
fluturii, ce rabdă să-i poarte-n praf omida,/ Să rabd şi eu în mine, povară, două vieţi?” (I, 43); “De-
acum străină mâna ta/ Îţi va şedea deoparte,/ Ca un condei, pe undeva,/ Alăturea de-o carte.” (I, 44); 
“Şi te pândesc în timp, ca pe vânat,/ Să văd: eşti şoimul meu cel căutat?/ [...]/ Ca-n oglindirea unui 
drum de apă,/ Pari când a fi, pari când că nu mai eşti;/ Te-ntrezării în stele, printre peşti, / Ca taurul 
sălbatec când se-adapă.” (I, 45); “Poteca de suflete şesul străbate,/ Ca nişte săcară cu spic.” (I, 46); 
“Prin aer, timpu-i despărţit de ore,/ Ca de mireasma lor nişte garoafe.” (I, 47); “Ochii tăi ca bruma 
prunii/ Mă gândesc să ţi-i sărut.” (I, 49); “Decembre, ca un paradis/ De marmur şi scântei,/ [...]/ Şi 
capetele mult iubite/ Se-nvecinesc pe nesimţite,/ Ca nişte frunze de trifoi,” (I; 51); “Prinţul e-ntreg, 
dar gândurile-l dor,/ Ca nişte vulturi negri ce-şi aruncă/ Între coteţe rotirile lor.” (I, 52); “Pe-nserata 
dimineaţă,/ Cenuşie ca un cort./ [...]/ Pe când sufletul coboară,/ Melancolic, pe-amintiri,/ Ca o 
pulbere uşoară/ De scântei şi licăriri,” (I, 55); “Şi-o simt în dorul meu/ Ca miezul unei pâini.” (I, 
57); “Ochii tăi, mari şi teferi,/ Ca nişte luceferi/ Îngheţaţi de uimire,/ Privesc în suvenire.” (I, 60); 
“Mă-ndrept încet spre mine şi sufletul mi-l caut/ Ca orbul, ca să cânte, spărturile de flaut.” (I, 65); 
“S-a ridicat la geamuri, pământul până sus./ Cât lumea-i era piscul, şi-n pisc plângea Isus.” (I, 72); 
“Când pleci, să te-nsoţească piaza bună,/ Ca un inel sticlind în dreapta ta.” (I, 74); “Şi totdeauna 
ţinta la care ai ajuns/ Să-ţi cadă moartă-n suliţi, ca un vultur străpuns.” (I, 75); “Păstrează-ţi 
sărutarea, ca florile otrava,/ Ca să o dăm ţărânii întreagă înapoi.” (I, 76); “Şi silitoare, iarna, ca un 
şcolar supus,” (I, 77); “Femeie răspândită-n mine/ ca o mireasmă-ntr-o pădure,/ Scrisă-n visare ca 
o slovă,/ înfiptă-n trunchiul meu: săcure.” (I, 80); “Şi ţărmii-mi cresc în jur cât noaptea,” (I, 81); 
“Tu te-ai pierdut din drumul lumii/ ca o săgeată fără ţintă,” (I, 82); “Cu fruntea răsturnată, cu visul 
risipit,/ Ca o dantelă scumpă, pe trupu-ţi adormit.” (I, 89); “Şi totuş, furăm doi mai ieri,/ Strânşi 
braţ de braţ, gângăvi,/ Ca doi bolnavi;” (I, 89); “Un suflet se strecoară în mine ca o rouă,” (I, 96); 
“Şi stinge-s-ar soarele ca lumânarea./ Topească-se zarea ca scrumul.”; (I, 97); “Să usture aerul 
greu, ca oţetul./ Să şchioapete ziua ca luntrea dogită,” (I, 98); “Să nu se cunoască de frunte piciorul, 
/ Rotund ca dovleacul, gingaş ca urciorul.” (I, 99); “Gândurile mi-s amare/ Ca izvoarele de sare.” 
(I, 103); “Sânii, ca doi pui de mierlă,/ I-aş fi pus în câte-o perlă.” (I, 105); “La cartea veşnicului 
mit,/ În care visul mi-e strivit/ Ca un vlăstar de mărgărit.” (I, 106); “Şi lasă-ţi singur trupul, cu 
albele-i tipare,/ Învăluit de umbră, el singur să murmure,/ Uşure ca o frunză, adânc ca o pădure.” (I, 
108); “Sufletul, ca un burete,/ Prinde lacrimile-ncete/ Ale stelelor pe rând/ Sticlind alb şi 
tremurând.” (I, 113); “'Nainte de-a lăsa condeiul să zacă/ Uscat, ruginit şi frânt/ Ca o surcea, ca un 
crâmpei de cracă,” (I, 116); “O lingură grea, cât lopata,/ Dă ciorba din două hârdaie.” (I, 121); 
“Văzduhul mă ustură ca leuşteanul şi ceapa.” (I, 122); “Vreau să beau sânge şi să rup/ Ca un şarpe, 
ca un lup./ [...]/ Şi se zguduie mădularele pline/ Ca nişte struguri, cu chin,” (I, 123); “Zgomotul de 
lanţuri multe/ A trecut prin curte,/ [...]/ Târâş, grăpiş,/ Prin păinjeniş,/ Ca o fiară bolnavă de 
rugină.” (I, 124); “În sânul ei ca mura/ Îşi pironeau căutătura” (I, 127); “Ţăpos ca un cui/ Licăre ca 
sabia,/ Forfota ca vrabia,/ Să-şi păstreze taina lui.” (I, 130); “Creşteau plopi de oglindă/ Şi o lună 
cât o cobză de argint.” (I, 138); “Cămilele şi elefanţii de granit/ Alţi cinci ani au venit/ În neştire,/ 
După coviltire,/ După zlătari,/ Ca nişte namile molâi.” (I, 142); “Ca nişte aripi, umerii-i s-au frânt,/ 
Şi ochii lui caută a sfânt./ [...]/ Joacă-n tină/ Cu soarele-n păr, ca o albină.” (I, 146); “Lumea toată 
era goală,/ Ca o tidvă, ca o oală./ Era noapte peste tot,/ Ca-n cutia cu compot./ Era ceaţă,/ Ca-n 
borcanul cu dulceaţă./ Şi tăcere,/ Ca într-un hârdău cu miere.” (I, 154); “Pentru că, vedeţi,/ Nu erau 
băieţi;/ Nici mici/ Ca nişte pici;/ Nici mari/ Ca nişte ştrengari.” (I, 155); “Şi scoase soarele cât o 
căldare.” (I, 155); “Adam era cârn/ Şi scurt cât o coadă de târn.” (I, 156); “«Sunt parcă vreo 
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cincizeci/ De flacări încremenite şi reci,/ Ca nişte zmaralde, ca nişte safire/ Cu raza subţire...»” (I, 
163); “Treci prin pirul negru şi bălăria groasă,/ Ca un câine care se-ntoarce acasă.” (I, 166); 
“Gânduri se duc, vin/ Din vânt, din senin,/ Ca nişte păsări rotunde.” (I, 167); “Fereastra e cernită de 
un fag/ De care-atârnă noaptea neagră, toată, ca un steag./ [...]/ Un surâs de înger întristat/ A trecut, 
i-a zburat/ Ca o columbă, pe dinainte.” (I, 170); “Voi ridica viţele fragede cu ghimpi de mărăcine/ 
Ca nişte omizi lungi, lipite de tine,/ Te voi strecura ca dintr-o plasă,” (I, 185); “Ochii  ca nişte dude/ 
Brumate, negre, ude.” (I, 186); “Ziua de ieri s-a ţinut după mine, crezând,/ Ca un câine flămând,/ 
Că e legată cu ceva, cu vre o curea.” (I, 190); “Clopotele spânzurau de prisos/ Cu funiile se pulbere, 
scufundate/ Ca nişte feştile arse pe jumătate,/ În drojdiile nopţii uleioase.” (I, 194); “Să vedem, ar 
putea graiurile mele/ Să-ţi vie ca nişte inele,/ Ca nişte brăţări, ca nişte cercei?” (I, 199); “În mocirlă 
şi apă/ Calcă momâia ciungă şi şchioapă/ Şi duce carul ei cu gloabe mici,/ Ca un jeluitor singuratec, 
cu bici.” (I, 207); “Calcă lin şi cu sfiială,/ Ca pe foi de poleială,” (I, 210); “Ca balta şi miriştea/ Să-
ţi răspundă liniştea.” (I, 211); “Luna spartă/ Căzuse-ntr-o scorbură moartă, / Ca un urcior de lut.” (I, 
217); “Ca o măceaşă, privirea amară/ De căprioară.” (I, 218); “Atârnaţi de-o sfoară, groasă/ Cât o 
umbră de mătasă./ (...)/ Mirodenii dulci de floare,/ Ca o punte de poteci/ Pentru fluturii-n scurteici.” 
(I, 222); “L-am pierdut jurîmprejur,/ Ca o ceaţă dintr-un ciur./ Şi-am rămas pribeag în boare,/ Ca 
un miros fără floare,/ [...]/ Ca un foc fără cărbune./ Ca un fum fără tăciune.” (I, 223); “N-aş vrea nici 
atât să-l supăr/ Cât piperul de ienupăr,” (I, 231); “Sprinten şi vioi/ Ca un piţigoi,/ Bătu-l-ar să-l 
bată!” (I, 245-246); “Şi şchiopătaţi în aerul cu floare,/ Ca păsările mici de catifea/ [...]/ Stihuri, 
acum, porniţi, vă scuturaţi,/ Ca frunzele-aurite, pentru moarte.” (I, 249); “S-a răsucit lumina-n sine 
ca zuluful.” (I, 250); “Tu eşti asemeni celui care/ Te-a frământat, te-a căutat şi născocit,/ Şi semn 
izbit în tine-a-ncremenit/ De sabie biruitoare.” (I, 252); “Zilele albe, iată, au început să plece,/ Ca 
nişte bărci tăcute, pornind fără lopeţi.” (I, 256); “Ca nişte ochi se-ndreaptă către mine,/ Cu gene 
lungi, trandafirii,/ Floarea deschisă a tulpinii pline/ De căutări sfiioase de copii.” (I, 257); “Născuţi 
în beznă ca-ntr-un mâl de apă,/ Ei au rămas încătuşaţi de-o groapă/ Şi s-au târât şi-au dibuit domol,/ 
Ca mărăcinii fără de tulpină” (I, 261); “Trecu, ca o săgeată prin pădure./ Şi ca un fulger purtător 
de soare.” (I, 264); “Frunza suna ca zalele, şi-o zare/ Era ca o tipsie izbită de săgeţi.” (I, 265); “Un 
vultur se-aprinse-n văzduh ca o făclie” (I, 267); “Şi presărat cu ghimpi mici/ Pământul se ghemuie 
ca un arici.” (I, 277); “Hamuri şi zorzoane îi încing măgarii,/ Albi cum e sideful, iuţi ca telegarii.” 
(I, 284); “Unul cade ca din grindă,/ Ca o ghindă.” (I, 317); “Bat bondarii şi tăunii,/ Şi în zbor de 
roiuri cheamă/ Ca un murmur de aramă./ (...)/ Bărbile au un miros/ De maslin şi tiparos,/ De sulfină 
şi de nufăr,/ Ca un văl păstrat în cufăr,/ Alb, de cânepă şi in.” (I, 318); “Ce e sânge şi e trup/ E ca 
fagurii din stup.” (I, 321); “Vultur ursuz, ia pildă şi-ţi înmoaie/ Pana de fier, ca lâna da agniţă şi 
oaie.” (I, 335); “Şi glasul tău cântat ţi se îngroapă/ Ca-n heleşteu un strop de apă.” (I, 340); “Dar 
vremea, nentreruptă de morţi şi crăci uscate,/ Prin mâinile tăcerii, de ceară, se strecoară/ Ca un fuior 
de pulberi şi brume deslânate.” (I, 343); “Portocalii, ştiuleţii-mpletiţi cu boaba mare/ Ca nişte 
faguri de mărgăritare,/ [...]/ Şi se ducea puhoiul plăvanilor, agale,/ Ca satele, devale.” (I, 344); 
“Poteci de sticlă, ca atlazul,/ Leagă amurgul brazilor cu iazul,” (I, 351); “Şi luna-şi lua lin drumul 
prin zăvoaie/ Culcată pe un nor, ca pe o oaie.” (I, 353); “O singură jivină, gogoloi,/ Ca un arici, ca 
un peşte,/ Pitulată, se rostogoleşte.” (I, 355); “Mi-e ca o coajă de pâine arsă gura/ Şi balele-s ca 
saramura.” (I, 355); “Limba mi-i ca piatra de ascuţit coasa.” (I, 356); “Senină ca un bob de rouă,/ 
Ar fi ca o podoabă nouă,/ Dar e o lacrimă de turburare” (I, 358); “Când ne-ntâlnim, e ca o şiră de 
paie/ Lângă o copaie.” (I, 380); “Danţul plutit pe subsuori,/ Ca duca şirurilor de cocori,/ Ca o 
ghirlandă s-a-nvârtit şi s-a-necat în slavă,” (I, 384); “Cu cizmele-n patlagini, surâde-n asfinţit,/ Ca 
un copil cuminte, bolnav şi adormit.” (I, 393); “Încerci să zbori şi-ajungi să sai/ Ca gărgăriţa de 
mălai./ [...]/ Te-ai cuibărit pe undeva-ntr-o buche/ Şi stai în slovă strâns ca un păduche./ [...]/ Dar 
bâzâitul tău nu ţine mult/ Şi-o ia mereu de la-nceput,/ Ca un sughiţ, o tuse, un strănut.” (I, 397); 
“Trecutul nu moare, se-njgheabă/ Din ziua trăită cu grabă,/ Ieşind din tablou ca o pată/ A unei 
culori de-altădată.” (I, 418); “Prin spaţiile mele înoţi ca-n balta lină” (I, 423); “Că te suge/ 
Păianjenul cât tine de mare, şi fuge/ Ca o maimuţă neagră pe stârvul tău culcat,” (I, 440); “Că-i dă 
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coada-n ritm târcoale,/ Ca-ntr-un lac de apă moale,/ Coada ei de păr de pâslă,/ Bătând perna ca o 
vâslă.” (I, 454); “Şi-s înşiraţi la rând, în rotogol,/ Ca la o horă încă nencepută,” (I, 467); “Trei sate, 
adunate jurîmprejur, grămadă,/ Răcneau de suferinţă la stâlpii de ogradă,/ Ca staulul de vite, în 
fierbere, când rage.” (I, 468 - 469); “De pildă, două sute de săteni,/ Ca nişte târnuri, hârburi sau 
buşteni.” (I, 506 - 607); “Vin la geamul meu închis,/ Ca din basme şi din vis,/ [...]/ Valuri, ploi, 
ninsori de fluturi,” (I, 533); “Ca un strop de rouă-aprins,/ Ce luceşte în poiană?/ [...]/ Ca o candelă 
de schit,/ [...]/ Ca o za de prin poveşti,” (I, 542); “Sunt umbra ta, de-a pururi de om nedespărţită,/ 
[...]/ Ca un păianjen negru ce-ţi umblă împrejur.” (II, 5); “Ţâţânele zidite alunecă tăcute,/ De-abia 
lăsând să treacă un fum, ca un simbol.” (II, 6); “Nu-ţi mai cătai merindea târâş, pe brânci, cu gura,/ 
Ca viezurii şi şerpii, orbeşte şi flămând,” (II, 8); “Cât ghimpele, săracul,/ De mic şi iute: acul;” (II, 
11); “Am stat ascunsă vremuri, ca mâţa, să ascult.” (II, 14); “Şi ţie, fată zveltă, care-nvârteşti în 
aer,/ Ca o sfârlează, fusul pe firul tors din caer,” (II, 16); “Mângâie-se piticul cu unghia de ceară,/ 
Ca solzul de plătică, de lin şi albişoară,” (II, 18); “Te tulbura năluca trecând, ţi-era urât/ Ca unui 
fără vlagă oştean posomorât.” (II, 21); “Tu te deschizi ca uşa, lăuntru şi-n afară,/ Cobori şi urci în 
tine ca printr-un turn o scară” (II, 22); “Cu-o şoaptă, ca o coastă străveche,-n timpul nostru,/ Şi 
dezgropată-aiurea, poţi întregi un monstru.” (II, 40); “Vezi că mintea şi gândirea, fie veacul cât de 
prost,/ Au avut întotdeauna,-n lume, cât de cât un rost,/ Căci ca pila, amândouă rod şi lanţurile 
grele,/ Care se desfac pe-ncetul, slabe ca nişte curele./ Cu o vorbă scăpărată, ca din bici, într-o 
scânteie,/ Plăsmuirile lui repezi aveau toate câte-o cheie.” (II, 45); “Omul e mai ager, mai vioi, mai 
sprinten,/ Ca un roib agale, îndemnat de pinten.” (II, 49); “E decoltată până-n toate celea/ Şi, ca şi 
cartea groasă, şi-arată toată pielea.” (II, 54); “Pe unde când te plimbi, în mers ca papagalul,/ Înveţi 
ca papagalul să strigi în patru limbi.” (II, 76); “Când cositul l-a sfârşit,/ Câmpul pare împletit,/ ca o 
scoarţă verde-n dungi.” (II, 101); “Dar Bob şade-ntins şi doarme,/ Ca voinicul, fără arme,” (II, 
104); “Câte două felinare/ Ca scânteia de amnare,” (II, 110); “Trecuse-n goană cu maşina aia/ 
Flăcăul ţării, scurt, ca o săgeată,” (II, 115); “Mâna de pe corzi desprinsă, ca o stea de pe vecie,” (II, 
122); “Pridvoarele-mi sunt coşuri cu flori, ca de mireasă./ [...] / De ce-aş fi trist? Că pacea duioasă 
şi blajină/ Mă duce ca o luntre prin linişti de lumină?” (II, 123); “Şi stelele din spice adie ca o 
holdă./ [...]/ Ţi-e sufletul ca marea, în crunta ei putere./ [...] / Ţi-e sufletul ca brazda, ca grâul, şi 
renaşte,/ [...]/ Ţi-e sufletul ca floarea duminicii sonore,” (II, 127); “Se-ncolăcea destinul, ca şarpele 
pe noi.” (II, 131); “Un căprior înalt, fecior şi ciut,/ Ca meşterul sălbatec, neştiut?” (II, 137); “Poema 
o visez ş-o caut/ [...]/ Uşoară ca un ghiers de flaut/ Şi numeroasă ca o lume.” (II, 139); “Nici 
profesoară, rea ca o răgace,” (II, 146); “Timpul să le fie plin/ Ca o butie de vin.” (II, 155); “Un 
cântec lin, şi nu ştii de când a început,/ Uşor întâi ca fulgul, ca scama de mătasă,” (II, 158); “Te-am 
dus de-a lungul vremii, în mine, ca un semn,/ Şi, făr-a te cunoaşte, mi-ai fost imbold şi-ndemn.” (II, 
171); “În stoluri cade frunza sfiioasă şi se-ascunde,/ Ca nişte pui de păsări, din cer, necunoscute.” 
(II, 200); “Mă plec şi te scrutez cu un fior,/ Ca-ntr-o lumină de fântână.” (II, 206); “Nu-i auziţi voi 
blestemele grele,/ Ca pasul care calcă pe vreascuri şi surcele?” (II, 215); “Ţi-s buzele spuzite, ca 
bulgării de var./ [...]/ Un uriaş de negură răstoarnă/ Zarea de plumb ca luna-ntr-o lucarnă./ Ca 
paiele-n văpaie ard clopotele-n turlă.” (II, 217); “Un păianjen ca o ghindă,/ Strecurat prin broderii,/ 
Cade-n ele, să se prindă.” (II, 221); “În ce priveşte musca, un har i s-a trimis/ Ca o chemare nouă, 
de sus, şi pentru scris.” (II, 232); “Ca la piersici şi la sfecle,/ Le-am dat nume şi porecle.” (II, 242); 
“O scăpărare fulgeră deodată/ Nemărginirea lumii-ntunecată/ Şi, ca un tibişir de aur, trage-o dungă/ 
De scapără departe întreaga zare lungă.” (II, 259); “Mi-năbuşe-ncolţirea pământul greu ca 
plumbul,” (II, 262); “Biserica, în coif, ca un ostaş,/ O dogoreşte-n secetă arşiţa.” (II, 263); 
“Biserica, subt coif, ca un ostaş/ A-ncremenit prin sate pe picioare,/ Şi-i dogorăşte sufletul arşiţa.” 
(II, 282); “Nu sunt bun mai de nimic,/ Ca un greiere-n pustie/ Fără har de meserie.” (II, 362); “E-o 
vorbă ca dantela de uşoară/ Şi care toată vremea înfăşoară,” (II, 368); “Ca o nuanţă de lumină/ Şi 
face duioşia mai senină./ [...]/ Eu am făcut plăpânda să stăpânească viaţa,/ Ca roua dimineaţa.” (II, 
369); “Pe unde vântul înfioară/ Ca un sfârşit de reverie.” (II, 389); “Drept melodie un suspin/ Care 
tronează pe dezastre/ Ca o enormă faclă-aprinsă.” (II, 395); “Pe când sufletu-mi coboară/ 
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Melancolic pe-amintiri –/ Ca o pulbere uşoară/ Cu bolnave licăriri,”  (II, 396); “Ne-a-nchis destinul 
în sicriu/ Ca două pagini puse-alături/ Subt o prunelă lăcrămând.” (II, 400); “Te-mping spre beznele 
profunde,/ Greoaie, ca un şal/ De bronz, subt care doarme dus/ Alt Nepătruns, alt Presupus. –” (II, 
409); “A treia burtă şi a patra burtă/ Făptura lor mai lată decât scurtă/ Se poartă în nădragii de la 
spate/ Ca doi dăsagi de mare sănătate.” (II, 441); “Urcioarele sparte-s ca nişte dovleci./ Boierii-n 
sofale şi-n perini dorm ţepeni/ Ca-n câmp o grădină de pepeni.” (II, 469); “Mai mult m-am iscat,/ 
Ca pirul uscat./ Ca un coşar, plecat să măture azurul.” (II, 485); “Casa-i stă-ntr-un dâmb surpat,/ Ca 
un corb într-o aripă.” (II, 494); “Şi pitcocii, aşa dară,/ În dogorile nămiezii,/ Se-nvăţau numai să 
sară,/ Ca lăcustele şi iezii.” (II, 499); “Nesimţitor rămâne şi sufletul în ploaie/ Ca vârful de scânteie 
al suliţii de casă,” (II, 530); “Când prin suflet amintirea trece ca o fată oarbă,/ Căutând cu mâna-
ntinsă mută ca-ntr-o rugăciune / Clape de pian şi orgă pe părete să răsune.” (II, 541); “O poţi începe 
de-orişiunde,/ Că paginile sunt rotunde,/ Ca nişte ouă, nelegate între ele,/ Decât cu umbra, cum ar fi 
la stele.” (II, 545). 

Din multitudinea comparaţiilor cuprinse în acest inventar, care acoperă cele două volume ale 
ediţiei Caraion (Arghezi, 1982), extragem câteva, încercând să le supunem interpretării. Pentru 
unele dintre ele, inedite, neîntâlnite în analizele ce vor urma, sugerăm să se revadă comentariile 
făcute în alte lucrări ale noastre dedicate operei argheziene (Constantinovici, 2004, 2005, 2008). 

Comparaţiile sunt interpretabile mai ales din unghiul relaţiei comparat – comparant. O suită 
de peste douăzeci de comparaţii ne va fi îndemn la gând în cele ce urmează. Predominante sunt în 
creaţia argheziană acele comparaţii în care comparatul este abstract, iar comparantul concret. 
Această categorie, în care se concretizează noţiunile abstracte, întruneşte comparaţiile 
sensibilizatoare. (Mancaş, 1983: 227) Prin acest instrument stilistic, care transformă abstractul în 
concret, se sensibilizează spiritualul. (Vianu, 1941: 105) Pentru exemplele alese, comparatul 
aparţine clasei substantivelor abstracte şi generale, de tipul: înserare, suflet, timp, vis, văzduh, ziuă,-
le, zare, umbră, cer. Tot aici intră şi adjectivele uşure şi adânc. Comparantul, mult mai colorat, 
divers şi neprevăzut, reuneşte termeni concreţi, plasticizanţi sau descriptivi, însoţiţi de cele mai 
multe ori de unul sau mai mulţi determinanţi: carte, zăloagă, garoafe, dantelă, frunză, pădure, 
leuştean, ceapă, câine, bărci, tipsie, păianjen, coadă de păun, arsură, fiertură, saramură, tibişir, 
fată. Fiecare comparaţie e unică, irepetabilă, la Arghezi. De influenţă romantică, acest gen de 
comparaţie se încadrează în avangarda figurilor de stil prin asocierile "ieşite din comun", 
impenetrabile, pe care, adesea, le propune.  

1) “Se-nchide înserarea ca o carte/ Şi sufletul în foi, ca o zăloagă.” Cu aceste două versuri 
se încheie, de altfel, poemul Târziu de toamnă. Înserarea, sufletul şi poemul se pecetluiesc tustrele 
în acordurile simetriei şi circularităţii. Zăloagă, cu înţelesul de “semn de carte”, reia ideea conţinută 
de comparantul carte şi presupune reluarea actului de deschidere a cărţii, cât şi ritmicitatea cu care 
“timpul înserării”, amurgul, ni se înfăţişează, mereu altul, totdeauna acelaşi.  

2) “Prin aer, timpu-i despărţit de ore,/ Ca de mireasma lor nişte garoafe.” Aceste versuri, din 
poemul Arheologie, postulează un nonsens. Timpul nu poate fi despărţit de ore, pentru că sensul său 
e dat tocmai de înlănţuirea secundelor, minutelor şi orelor. Asemănător se prezintă şi garoafa al 
cărei miros este indisolubil legat de existenţa materială a plantei. Timpul nu se poate manifesta fără 
ore, cum mireasma nu-şi află rostul fără garoafă. 

3) “Cu fruntea răsturnată, cu visul risipit,/ Ca o dantelă scumpă, pe trupu-ţi adormit.” 
Dantela, ca termen comparant pentru o realitate abstractă, visul, scoate în evidenţă următoarele 
trăsături semantice: încurcat, dificil, abscons, indescifrabil. Albert Béguin, într-una din lucrările 
sale binecunoscute, nota: “A nu trăi decât conştient înseamnă să simplifici până la absurd şi să 
reduci fiinţa, atât de bogată în posibilităţi şi în tainice avertismente, la un şir de fapte niciodată 
înţelese; căci această conştiinţă îndreptată în afară, care se grăbeşte să nege tot ceea ce nu e ea, e 
tocmai inversul adevăratei înţelegeri.” (Béguin, 1970: 122) 

4) “Şi lasă-ţi singur trupul, cu albele-i tipare,/ Învăluit de umbră, el singur să murmure,/ 
Uşure ca o frunză, adânc ca o pădure.” Termenii comparaţi sunt aici uşure şi adânc, în plan 
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morfologic adverbe, dacă le raportăm la să murmure, sau adjective, dacă subordonarea se realizează 
faţă de lexemul trup. 

5) “Văzduhul mă ustură ca leuşteanul şi ceapa.” (Streche) Leuştean, cuvânt cu etimologie 
necunoscută, este o plantă cu miros pătrunzător ale cărei frunze sunt folosite în gastronomie. 
Arghezi îl asociază cu verbul a ustura. Credem că s-a produs o confuzie la nivelul semnificaţiei 
globale între hrean şi leuştean, dacă nu va fi fost chiar dorinţa expresă a poetului. Ceapa, pe de altă 
parte, prin miros şi gust, provoacă un sentiment de putere vitală. Din punct de vedere simbolic, 
brahmanismul compară structura complexă a bulbului de ceapă, sortit să nu ajungă niciodată la 
nucleu, cu cea a ego-ului supus de experienţa spirituală la înlăturarea tuturor învelişurilor până la 
vacuitatea totală. Nimic nu se mai constituie, astfel, ca obstacol în calea Spiritului universal. În plan 
magic, pentru egipteni, ceapa avea puteri tămăduitoare. (Chevalier, Gheerbrant, 1990: 694) 

6) “Ziua de ieri s-a ţinut după mine, crezând,/ Ca un câine flămând,/ Că e legată cu ceva, cu 
vre o curea,/ Cu vre o frânghie, de viaţa mea –“ (O zi) Comparaţiile care pornesc de la un termen 
abstract spre unul concret merg mână-n mână cu alte figuri de stil, cum ar fi personificarea şi 
metafora. Viaţa "înghite" zilele cu o voracitate extremă, le neagă ritmic. Comparaţia zilei, ca unitate 
temporală, cu un câine flămând vine în sprijinul acestei idei. Îndârjirea cu care ziua, ora, minutul, 
clipa se încăpăţânează să definească viaţa, este reprezentată, în plan stilistic, de lexemele curea şi 
frânghie. Comparaţia este întreţinută şi de personificarea din primul vers. Unitatea frazeologică s-a 
ţinut după mine este îndreptată semantic spre cei doi poli ai versurilor, ziua şi viaţa, care deschid şi 
închid secvenţa poetică.    

7) “Zilele albe, iată, au început să plece,/ Ca nişte bărci tăcute, pornind fără lopeţi.” 
(Toamnă de suflet) Lexemul barcă, folosit la plural, e însoţit de doi determinanţi, unul adjectival, 
tăcute, şi celălalt, de rang secund, dezvoltat, pornind fără lopeţi. La rândul lui, determinantul 
secund poate fi scindat în elemente componente: gerunziul pornind şi substantivul cu indice 
prepoziţional fără lopeţi. 

8) “Sunt umbra ta, de-a pururi de om nedespărţită,/ [...]/ Ca un păianjen negru ce-ţi umblă 
împrejur.” (Umbra) Comparaţia umbrei cu păianjenul negru trimite la o realitate mitică. Umbra este 
simbol generic pentru manifestarea în plan artistic a orfismului. Întreaga poezie romantică se 
hrăneşte din împăcarea dualităţii întuneric – lumină, iar umbra este aici simbolul predilect. În poezia 
lui Eminescu, vânăt, vioriu, străveziu sunt culorile nedefinirii, ale stării evolutive, mai mult decât 
ale faptului. Le este comună o anume platitudine. Aparţin lui a părea şi prin asocierile lexicale pe 
care le presupun: demon, umbră, duhuri, aer, noapte etc. Le lipsesc limitele, nu încap într-o 
anumită formă. Existenţa lor în poezie se întinde simptomatic, contaminând şi definind subiacent 
două din coordonatele fundamentale ale poeticii romantice: demonismul, faţa ascunsă a divinităţii, 
căci demonicul pare a fi de stirpe divină, şi orfismul, cu obsesia umbrei şi pierderea identităţii. “Ea-
nvineţeşte dulce, o umbră-abia uşor”; "umbrele-ntristării vinete şi adânci"; "umbră adânc viorie"; 
“Tâmpla bate liniştită ca o umbră viorie...”; “Fug caii duşi de spaimă şi vântului s-aştern,/ Ca umbre 
străvezie ieşite din infern/ Ei zboară...” Se ştie, Orfeu a coborât în Infern cu umbra iubitei sale 
Euridice şi apoi s-a întors pe pământ. Umbra fiinţei iubite înlocuieşte, astfel, prezenţa, iar hazardata 
călătorie se face nu pentru a-şi readuce soţia la lumină – o formă ulterioară a legendei – ci pentru a 
dezvălui iniţiaţilor tainele lumii de dincolo. Aducând tâlcul unui alt univers prin participarea umbrei 
la aspectul cunoaşterii, Orfeu îşi subordonează funcţia catharctică, a purificării prin absenţă. 
Ilimitatul se reintegrează umbrei, pereche a unei divinităţi “nedefinite”. (Acsan, 1981) Perechea pe 
care o face în versurile argheziene umbra cu păianjenul se situează în plan simbolic. Păianjenul a 
ţesut în jurul lui, de-a lungul vremii, un adevărat mit. În funcţie de popor şi religie, de timp şi 
regiune, el se ascunde mereu sub alte faţete. Biblia şi Coranul îi subliniază trăsătura fundamentală: 
fragilitatea, care, la rândul ei, evocă o realitate de aparenţe iluzorii, înşelătoare. În cele mai vechi 
texte vedice, mitul Maya pune întrebarea dacă păianjenul este artizanul pânzei lumii (creatorul 
cosmic, demiurgul) sau al vălului de iluzii care ascund Realitatea Supremă. Aşadar, păianjenul  
poate funcţiona ca simbol ambivalent. Uneori devine simbol al sufletului eliberat de corp sau un 
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animal psihopomp. Precum umbra, apare şi el ca intermediar între două lumi: umană şi divină. 
(Chevalier, Gheerbrant, 1990: 60-61) 

Microcosmosul arghezian conţine această creatură simbolică unică, păianjenul. El e 
ambivalent în poeme: când mărunt, insesizabil, funcţionând ca metaforă a gingăşiei, când de 
dimensiuni uriaşe, ieşite din comun, sugerând cruzimea, veninul, moartea. În versurile: “Un 
păianjen ca un neg,/ Umblă lung în şase peri./ Abia-l vezi şi e întreg/ Cu nevoi şi cu dureri”; “Un 
păianjen ca o ghindă,/ Strecurat prin broderii,/ Cade-n ele, să se prindă.” (II, 221)  reliefează 
caracterul inofensiv al creaturii. În schimb, dacă ne raportăm la strofa: “Un păianjen cât un om/ 
Avea ramuri mari, de pom;/ Aţa lui, din nod în nod/ Se-ntindea cât un năvod.”, semantismul 
simbolului este cu totul altul. Tot pe axa negativităţii semantice se înscriu şi versurile: “Că te suge/ 
Păianjenul cât tine de mare, şi fuge/ Ca o maimuţă neagră pe stârvul tău culcat,” (I, 440). Ca 
inegalabil moralizator, Arghezi e de partea celor răzvrătiţi, a oamenilor de rând. În Păianjenul 
negru, rapacitatea şi răutatea sunt personificate prin păianjen: “Îl simţi cum te pândeşte din pânza 
lui de aur / Păianjenul cel negru, cu genele de taur.”  

9) “Luceferii de noapte, scăpărători, i-adun/ Din cerul ca o coadă deschisă de păun.” (De ce-
aş fi trist?) Comparaţia cerului cu o coadă de păun conturează o imagine plasticizantă. 
Cromatismul, jocul nuanţelor, deţin un rol covârşitor în spaţiul poetic. În tradiţiile de tip esoteric, 
păunul este simbol al totalităţii, pentru că el reuneşte toate culorile pe evantaiul cozii sale desfăcute. 
Păunul este o pasăre elegantă, cu alură enigmatică, de inaccesibilitate şi aroganţă. Arghezi, bun 
cunoscător al tradiţiei creştine, ştia, cu siguranţă, că păunul simbolizează roata solară, că e semn al 
nemuririi, iar coada sa evocă cerul înstelat. Simbol solar, corespunzând deschiderii sale în formă de 
coadă, păunul e, în mitologia latină, pasărea Junonei, soţia lui Jupiter (Zeus). Uneori, păunul e 
numit “animal cu o sută de ochi”, semn al beatitudinii eterne. Pentru Islam e simbol cosmic: când 
îşi desfăşoară coada, el figurează fie universul, fie luna plină, fie soarele la zenit. (Chevalier, 
Gheerbrant, 1990: 725-726) 

10) “Noaptea se-ntinde, hăt, ca o arsură,/ Ca o fiertură, ca o saramură.” (Seceta mare) În 
acest exemplu, comparaţia este construită printr-o enumerare de trei comparanţi, toţi incluşi în clasa 
substantivului. Arsură şi fiertură s-au obţinut de la formele participiale ars şi fiert prin derivare cu 
sufixul -ură. Trăsăturile semantice predominante, care conduc la stabilirea comparaţiei, pe filonul 
abstract – concret, sunt: foc, apă, temperatură,  sare, conservare, actualizate prin substantivele cu 
rol de comparant. Seceta mare face parte din categoria blestemelor argheziene. Comparaţia nopţii 
cu cele trei elemente, care ar sugera contextual apocalipticul, se înscrie în semantismul negativ al 
blestemului. 

11) “O scăpărare fulgeră deodată/ Nemărginirea lumii-ntunecată/ Şi, ca un tibişir de aur, 
trage-o dungă/ De scapără departe întreaga zare lungă.” (Ghiersul îngânat) Scăpărare, sinonim 
poetic pentru fulger, fulgerare, trăsnet, e echivalat semantic lexemului tibişir. E vorba, în textul 
arghezian, nu de un tibişir obişnuit, ci de un instrument magic, de aur, în stare să lase o urmă pe 
“nemărginirea lumii-ntunecată”. 4emărginire e un cuvânt care ar putea intra într-o serie lexicală 
definitorie pentru lirica lui Lucian Blaga. 

12) “Un uriaş de negură răstoarnă/ Zarea de plumb ca luna-ntr-o lucarnă.” Comparatul zarea 
este determinat de epitetul plasticizant de plumb. Poetul pune, astfel, accentul nu numai pe culoarea 
cerului, plumburie, ci şi pe materialitatea  acestuia. Un asemenea peisaj e caracteristic zilelor 
înnegurate, cu ploi şi furtuni. E de menţionat faptul că, de cele mai multe ori, comparaţia se iscă pe 
cale verbală, ideea centrală a figurii decurgând din sensul verbului predicativ, altul decât habitualele 
a părea şi a se asemăna. Contextual, verbul la care ne raportăm este a răsturna. Lucarnă este un 
împrumut din franceză (< lucarne) însemnând “Fereastră mică, amenajată în acoperişul cu pantă 
mare al unei construcţii, în scopul luminării şi aerisirii podului sau a încăperilor aflate la nivelul 
podului; bageac, bageacă. (Rar) Ferestruică pe care se poate privi afară.” (DEX, 1996) Sintagma 
nominală “Un uriaş de negură” funcţionează ca metaforă pentru intemperie, vijelie.  



 
 
 
STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ                                           ANUL V, NR. 2 (17), IUNIE 2009 
 

 20

13) “Viscoleşte jarul mare şi visează să te soarbă/ Când prin suflet amintirea trece ca o fată 
oarbă,” (Monotonii) Amintirile sunt de două feluri: nesemnificative, spaţii efemere, de recluziune 
în imaginar, sau importante, durabile, pentru care timpul nu contează. Cu cât timpul se scurge mai 
mult, cu atât ele se încarcă de sacralitate. Se estompează doar contururile lor, semnificaţia rămânând 
aceeaşi. Comparaţia cu o fată oarbă trimite la caracterul feminin al amintirii şi la comunicarea dintre 
cele două dimensiuni (reală şi virtuală). Fapt dependent, în română, de categoria “genului” 
gramatical. Locul lor de întâlnire e, în poemul arghezian, sufletul, şi nu memoria. E adevărat că 
memoria e doar un depozit al amintirilor, care, ulterior, vor fi filtrate şi resemnificate de suflet sau, 
mai precis, de sensibilitate.  

 
Comparaţiile, care se clădesc pe o relaţie între elemente ale domeniului semantic concret, 

sunt mai puţin spectaculoase. Imaginea devine concretă. Comparatul include lexeme precum: 
cântec, sâni, frunză, paie, vorbă, pagini, lumină, surâs, iar comparantul se subordonează unei serii 
de substantive concrete, de tipul: lavandă, pui de mierlă, zale, clopote, dantelă, ouă, zuluf, columbă. 

1) “Cântecul tău a umplut clădirea toată,/ Sertarele, cutiile, covoarele,/ Ca o lavandă sonoră. 
[...]” “Poezia lui Arghezi e în mare măsură un elogiu al instrumentelor muzicale dar şi o dialectică a 
Cântecului care ... umple, material, clădirea toată, [...]. În acelaşi poem degetele pipăie “mierlele pe 
clape” şi muzica constituie o mare ispită care schimbă structura universului.” (Muzică şi literatură, 
1966: 7) Comparaţia sinestezică se făureşte în aceste versuri pe echivalarea semantică a unor 
vocabule care ţin de domenii senzoriale diferite. Determinantul sonoră e urmarea cântecului care e 
atât de puternic încât “umple” toate lucrurile din jur. Sinestezia se iscă prin alăturarea cu un 
comparant, de tipul substantivului lavandă, care aparţine regnului vegetal şi se caracterizează printr-
un miros penetrant. Acest procedeu, caracteristic mai cu seamă  literaturii simboliştilor, mizează pe 
întrepătrunderea simţurilor (în cazul poemului arghezian Morgenstimmung sunt activate simţurile 
auditiv, vizual şi olfactiv). Sinestezia a fost introdusă programatic în literatură de Charles 
Baudelaire prin sonetul Correspondances publicat în 1857 în atât de contestatul, la apariţie, volum 
Les fleurs du mal. Arthur Rimbaud a cultivat sinestezia bazată pe audiţie colorată. Sonetul Voyelles 
este grăitor în acest sens. Fiecărei vocale îi este asociată o culoare. Şi la René Ghil întâlnim adesea 
sinestezii. În poezia românească, Ion Minulescu: “De ce-ţi sunt ochii verzi –/ Culoarea 
wagnerienelor motive – ...?” (Celei mai aproape) sau George Bacovia: “O pictură parfumată cu 
vibrări de violet” (4ervi de toamnă). (Dicţionar de termeni literari, f.a.: 219-220) Dintre autorii 
străini, Rainer Maria Rilke avea o relaţie aparte cu muzica, în sensul că o gândea drept 
«metamorfoză a simţirilor», dar cu obsedanta viziune a unui «peisaj sonor». Iată patru versuri în 
traducerea lui Dan Constantinescu: “Muzica: respiraţia statuilor, poate/ liniştea tablourilor. Tu 
cuvânt, acolo unde cuvintele/ sfârşesc, timp/ aşezat vertical pe direcţia inimilor ce pier.” ( Muzică şi 
literatură, 1966: 6) 

2) “Sânii, ca doi pui de mierlă,/ I-aş fi pus în câte-o perlă.” (Lingoare) 
Aici Arghezi se dovedeşte a fi un admirator al trupului feminin. Închiderea sânilor în perle 

arată cât de mult le preţuieşte poetul candoarea şi prospeţimea, zburdălnicia, sălbăticia. Mierla e o 
pasăre cântătoare de pădure (< lat. mer(u)la). Sintagma pui de mierlă, termenul comparant pentru 
sâni, scoate în relief frăgezimea, tinereţea obiectului comparat. Lexemul mierlă, îndrăgit de 
Arghezi, pigmentează cu semantism pozitiv, uneori în compania altor păsări, un număr considerabil 
de poeme. Amintim, în acest punct al expunerii noastre, câteva apariţii: “Lumea plânge de 
necazuri,/ Tu-ţi pui gândul pe atlazuri/ Şi, de dor de vânt şi mierle,/ Faci cu acul fir de perle.” (Dor 
dur, I, 47); “Pietruşii, mierle, granguri, ciocârlii/ Se simt la larg în colivii.” (Şoim şi fată, I, 334); 
“Tăcu o mierlă, cântă cucuvaia./ Scaperi amnarul, nu mai dă scânteie.” (Înţelepciune, I, 362); 
“Poema mi-o găsii culcată/ Într-o copaie, din pridvorul/ Colibei noastre, legănată, –/ Cântând o 
mierlă, – cu piciorul.” (Poema, II, 139); “Vorbeam cu un confrate, poet şi vânător./ Trecuse peste 
noi o mierlă-n zbor./ [...]/ Se frământa ca mâţa nervoasă pe picioare/ Că nu putuse mierla s-o 
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doboare.// Simţii că amintirea suavă mă-nfăşoară. / Şi îi spusei că mierlele îmi plac.” (La un conac, 
II, 488). 

3) “Un surâs de înger întristat/ A trecut, i-a zburat/ Ca o columbă, pe dinainte.” (Maica 
Scintila) Comparaţia devine metaforică pentru că lexemul surâs, comparatul, e asociat cu sintagma 
înger întristat. Mai mult, epitetul întristat realizează, dimpreună cu termenul surâs, prin contrast, un 
oximoron, figură de stil care tot din recuzita stilisticii romantismului ne parvine. Columbă (lat. 
columba, fr. colombe) e un termen învechit pentru porumbiţă, care este femela porumbelului. 
Porumbiţă s-a format de la porumb cu sufixul -iţă. Acesta are valoare moţională ca-n doctoriţă, 
pictoriţă, sculptoriţă. La figurat devine termen de dezmierdare pentru o fată sau o femeie iubită. 
Columbă reprezintă, adesea, ceea ce omul are imperisabil, şi anume sufletul. În simbolistica iudeo-
creştină e simbol al purităţii, simplităţii, păcii (când aduce o ramură de măslin în arca lui Noe), 
armoniei, speranţei, fericirii regăsite. În 4oul Testament îl reprezintă pe Sfântul Duh. (Chevalier, 
Gheerbrant, 1990: 269) 

4) “S-a răsucit lumina-n sine ca zuluful./ Cerul, dezumflat, şi-a strâns burduful.” (Schivnicie) 
Zuluful (cu termenii sinonimi cârlionţ şi buclă) e, pe fruntea unei fete, un semn al cochetăriei, al 
feminităţii. E îndemn la viaţă şi visare deopotrivă. Lumina, perechea primordială a întunericului, 
este sursa vieţii. Comparaţia de mai sus, aparţinând poemului Schivnicie, este de tip metaforic. 
Răsucirea în sine a luminii presupune metamorfozarea ei perpetuă. În fiecare moment al zilei 
lumina are altă alură. Transferul semantic se face aici prin intermediul verbului a răsuci, “capabil” 
să încarce termenul lumină cu atribute ale concreteţei, pe care ea nu le posedă în chip generic: 
ondulozitate, caracter rebel, spiralat. Acestea definesc, în schimb, perfect vocabula zuluf, adică 
elementul al doilea al comparaţiei.  

5) “Frunza suna ca zalele, şi-o zare/ Era ca o tipsie izbită de săgeţi.” (Făt-Frumos) Sunt 
poeme în care comparaţiile curg unele dintr-altele. Vocabula frunza, articulată hotărât, face aluzie la 
totalitatea frunzelor care-n bătaia vântului imită sunetul zalelor. Reluarea silabei za- creează 
aliteraţia. Decorul natural e unul tenebros, care precedă furtuna. Tipsie e un cuvânt de origine turcă 
(< tepsi) având sensul de “Tavă mare, rotundă, de metal, uneori artistic ornamentată”.   

6) “Ca paiele-n văpaie ard clopotele-n turlă/ Şi blestemele mute s-au întâlnit şi urlă.” 
(Seceta mare) Accentuarea semnificaţiei unei comparaţii  se realizează prin aşezarea ei la început de 
vers. Aşa se comportă a doua comparaţie din secvenţa poetică de mai sus. Aici, verbul arde e un 
substitut al lui bate şi un mediu propice ivirii metaforei. Clopotele sună puternic, cu patos, viu, iar 
acest semantism “îngăduie” apropierea lor metaforică de arderea paielor în văpaie. Le uneşte un fel 
de “trosnire”, sunet ambiguu şi misterios. Le mai uneşte şi timpul acţiunii, durata actului de ardere a 
paielor fiind foarte scurtă, asemănătoare cu cea a tragerii clopotelor. Comparaţia metaforică este şi 
sinestezică, fiindcă impune trezirea concomitentă a simţurilor vizual, auditiv şi chiar tactilo-olfactiv. 
Tot în plan stilistic ne situăm dacă luăm în considerare oximoronul blestemele mute. Ideea de 
blestem e reluată prin lexemul verbal urlă.  

7) “E-o vorbă ca dantela de uşoară/ Şi care toată vremea înfăşoară,” (Tendresse) Vorbele 
pot fi aspre, dulci, grele ca plumbul (atunci când acuză sau blestemă), uşoare ca fulgul (când 
mângâie). Asocierea cu dantela face aluzie şi la caracterul efemer al vorbei sau la neputinţa 
încadrării sale în tipare, în sisteme. G. I. Tohăneanu, atunci când vorbeşte despre cuvânt, face o 
distincţie clară între cei doi termeni: vorbă şi cuvânt, mizând pe faptul că ei nu se pot fi substitui 
reciproc în structura unităţilor frazeologice. 

8) “O poţi începe de-orişiunde/ Că paginile sunt rotunde,/ Ca nişte ouă, nelegate între ele,/ 
Decât cu umbra, cum ar fi la stele.” (Cititorule) Care ar fi logica acestor versuri? Pare simplă la o 
citire “cu lupa”: paginile sunt legate între ele prin umbră; de asemenea, stelele sunt unite prin 
umbră, constatare din care rezultă, potrivit principiului tranzitivităţii, că între pagini şi stele se 
instaurează, la nivel poetic, o relaţie de echivalenţă semantică parţială. 

Imaginea paginilor rotunde e extrem de sugestivă. Ne trimite la ideea de cerc, simbolul 
perfecţiunii. În acelaşi timp, ne putem gândi la tablourile lui Rafael, în care cercul organizează 
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compoziţia, “obligând” figurile să se insereze în el. Cercul ca formă emblematică, reflex unic al 
ordinii. Asemeni personajelor din tablouri, – care, dincolo de uşurinţa gesturilor şi libertatea 
trăsăturilor, se înscriu cu rigoare în această geometrie – şi cuvintele converg spre o ordine a gândirii 
de la care Arghezi se abate foarte rar. Euritmia, în aceste condiţii, devine reflexul de neignorat al 
cercului şi, în plan superior, confirmă, chiar dacă indirect, caracterul mistic al scrisului. Şi aceasta 
fără ca poezia la care se raportează să fie mistică prin ea însăşi. Şi oul, prin partea sa interioară, 
gălbenuşul, trimite la simbolul cercului şi la metafora solară. Poezia mistică a unui Le Moyne, 
reprezentant al barocului francez, proclamă o lume geocentrică: “L'esprit fut élevé dans la 
circonférence, / Et le corps demeura dans le centre abattu.” (Rousset, 1961 : 278) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


