Chipuri ale creaţiei în poezia lui Lucian Blaga
“Problema creaţiei, mărturiseşte poetul, este principala problemă printre cele o mie
despre care mă simt mereu ispitit să vorbesc.”
De la aforisme, trecând prin poezie, la sistemul filosofic, creaţia şi destinul creator
al omului sunt teme majore în opera autorului Poemele luminii. Trei sunt “chipurile” sub
care ni se înfăţişează tema creaţiei în opera literară blagiană: 1. aforismele despre creaţie şi
destinul creator al omului; 2. textele poetice puse sub genericul ars poetica; 3. poeziile în
care creaţia apare de facto.
Multe din aforismele poetului şi filosofului din Lancrăm sunt grăitoare pentru tema
în discuţie. “Creaţia este singurul surâs al tragediei noastre” este o cugetare care conţine un
întreg tratat de antropologie. Stârnind revolta apărătorilor dogmei teologice, Blaga afirmă:
“Nu cerul este promisiunea ce mi s-a făcut, ci creaţia.”, şi “Cel ce creează nu simte nevoia
mântuirii.” Destinul şi vocaţia creatoare ale omului sunt simultane în “genesis” din illo
tempore. Primul act creator care declanşează antropogeneza este ridicatul pe verticală şi
îndreptarea privirii spre orizont; este momentul când cel ce s-a ridicat pe verticală privind
spre zare s-a aşejat în orizontul misterului spre relevarea lui. Cele două acte sunt feţe ale
aceleiaşi file. Este cunoscută parafrazarea lui Aristotel (“omul este animalul politic”) de
către Blaga: “omul este animalul metaforizant”; noi ne permitem să-l parafrazăm pe
filosoful nostru şi să spunem omul este animalul creator.
Chiar dacă e mai amplă, cităm următoarea cugetare, un adevărat nucleu eseistic:
“Cei mai mulţi oameni se trezesc la un moment dat cu sentimentul că «există»; acest
sentiment este, pentru cei mai mulţi suficient să le comunice şi sentimentul sănătos că au
un drept la existenţă, sau chiar toate drepturile. Sentimentul meu, în această privinţă, a fost
din păcate cu totul altul. Încă din adolescenţă am fost purtat de sentimentul că «exist» dar
că numai «creaţia» îmi poate da dreptul la existenţă.” În lumina acestei cugetări mai cităm
încă una “Arta (creaţia – I.P.) nu poate fi socotită ca o completare, ca o compensaţie a unei
insuficienţe, a unui gol sufletesc. Nici un mutilat nu-şi pune în locul piciorului amputat un
picior de marmoră.” În cugetările (nu numai în ele) sale autorul poemului Mirabila
sămânţă face o distincţie netă, în înţeles metafizic, între născut şi făcut; născutul ţine de
ontic în timp ce făcutul de condiţia istorică: “Poetul făcut, zice Blaga, ţine în grajd în locul
Pegasulul, un dicţionar de cuvinte.”
Actul creator se manifestă în două “chipuri” graduale: creaţia activă şi creaţia
pasivă. Tot omul e părtaş la creaţie, unii (puţini) în mod activ, alţii (cei mulţi) în mod pasiv,
în postura de receptacul (consumator). Numai cei puţini sunt conştienţi de acest statut
ontologic, prin urmare, şi-l asumă în mod lucid, de facto. Lucian Blaga nu face greşeala de
a reduce creaţia activă doar la opera de artă (literatură, pictură, muzică, sculptură). Cei care
întruchipează creaţia activă se supun lui “creez, deci exist”.
POETUL este unul din chipurile sub care se manifestă în mundan destinul creator al
omului. Menirea creatoare a poetului este de a “reface” unitatea primordială. Versul Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii este pragul absolut al liricii blagiene. Cu “lumina mea”,

zice poetul, ne reîntoarcem la timpul sacru; “lumina mea” comunică cu lumea; cu “lumina
altora”, dimpotrivă, rămînem lumea profanului; “lumina altora” înseamnă doar comunicare
despre lume. Cu lumina sa poetul (împreună cu el, în postura de creator pasiv, şi noi) se
situează în orizontul misterului spre relevarea lui; poetul cu lumina lui îmbogăţeşte zarea
“cu largi fiori de sfânt mister.” Potenţarea misterului este act creator. În spaţiul dintre
“lumina altora” şi “lumina mea” se naşte un mit (cf. Ion Pop). Prin lumina sa, ca act
creator, poetul reface legătura dintre materie – spirit, reface legătura Omului cu Firea. Prin
actul să creator, poetul transcende timpul fizic şi aparenţele spre Absolut.
Poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii nu acoperă în totalitate
problematica a ceea ce numim “ars poetca” blagiană. Fapt semnificativ: fiecare volum de
versuri se deschide cu o artă poetică şi se încheie cu o alta, dar care nu sintetizează
volumul, ci, dimpotrivă, anunţă volumul viitor. Să mai reţinem că poezia postumă este la
fel de bogată în astfel de texte.
Vocaţia creatoare îşi face simţită prezenţa în poet prin “o mare de îndemnuri” şi
“năzuinţi”. Drumul poetului spre Absolut este identic cu cel al stelelor (Stelelor). “Am prea
mult soare-n mine”, se confesează poetul (Mi-aştept amurgul). Chemarea creatoare e un fel
de “nebunie” (Nu-mi presimţi, Inima).
Chemarea creatoare nu se manifestă numai printr-un eu sthial, ci şi prin unul care
vede şi contemplă cu uimire şi bucurie “zămislirea” cosmică. Aici actul creator se
săvîrşeşte în taină şi tăcere. De aceea, zice poetul, poezia este o artă a cuvântului în măsura
în care este şi o artă a tăcerii. Poetul opune în poemele “zămislirii” retoricii eului stihial
tăcerea şi astfel el devine altar în “sinele lumii”, restaurând “cuvântul dintâi” (Poeţii,
Către cititori, De mână cu Marele Orb).
În ipostaza de creator, omul este “prieten cu toate minunile”. Ţăranul zugrav trece
misterul în poveste … pictată (În amintirea ţăranului zugrav). Un act creator săvârşesc şi
olarii. Aceştia “de la începutul cel dintâi” sunt meniţi “să-nmoaie şi să coacă lutul” pentru a
purta “sub plai un vis” “în tipare bătrâne”.
În problema “izvoarelor” şi a “menirii” poeziei (a creaţiei) autorul Corolei se
deosebeşte fundamental de Tudor Arghezi, marele său contemporan. Pentru poetul de la
Mărţişor actul poetic este rezultatul unei atitudini socio-morale şi al unui meşteşug. Pentru
poetul de la Lancrăm actul poetic este “chip” al poziţionării metafizice. Refuzând “poezia
leneşă” s-ar părea că Blaga se apropie de Ion Barbu, alt mare contemporan al său.
Apropierea se face numai până la un punct. Blaga refuză contemplaţia “jocului secund”,
care în viziunea lui nu este decât intelectualitate, doar o simplă regăsire a “figurii
spiritului” (Paralela între cei trei mari poeţi doar enunţată aici merită dezvoltată într-un
studiu).
Este acceptat caracterul bipolar al poeziei lui Blaga: rod/destrămare, caracter ce-i
conferă “tonalitatea tragică (Cornel Moraru). Acelaşi critic mai spune: “dacă ar fi să
adoptăm totuşi un model de interpretare cât mai adecvat spiritului operei lui Lucian Blaga
atunci am recurge – ca la o schemă mentis la, la «banda lui Mobius» pe care sensul ar putea
glisa liber într-o înfăşurare–desfăşurare infinită […].” Noi am completa ideea cu:
înfăşurare–destrămare între creaţie-destrămare. În univers a fi înseamnă simultan creaţie şi
moarte. În poezia blagiană “Miracolul creaţiei se afirmă în contrapondere cu disoluţia în
univers.” (V. Fanache)
Un chip sub care se săvârşeşte creaţia este cel al naturii. Spectacolul germinaţiei
traversează toate vârstele pământului (V. Fanache). Lirica autorului Nebănuitelor trepte

este bogată în simboluri şi metafore ale creaţiei şi ale rodului: pomul, floarea, sămânţa. Prin
frecvenţă şi semnificaţiile pe care le degajă acestea devin motive poetice. Potenţa creatoare
e prezentă în cele mai “neluate în seamă lucruri” care ne înconjoară, toate avînd ca vector
orizontul deschis spre mister (Odă simplisimei flori, Văzduhul seminţe mişcă).
Contrazicând dogma creştină, poetul pune sub pecetea creaţiei mărul. Floarea
mărului asemeni fiinţei umane (sau fiinţa umană asemeni florii mărului?!) trăieşte “dulci
suferinţe” – misterul creaţiei (Bunavestire pentru floarea mărului). Un cântec închinat
fecundităţii este mica bijuterie poetică, Vara. Natura e stăpânită de o forţă vital-creatoare
cosmică: “Dogoare// Pământul-ntreg e numai lan de grâu şi cântec de lăcuste// În soare
spicele îşi ţin la sân grăunţele// ca nişte prunci care sug.” Natura în care poetul se pierde
este străbătută de duhul înverzirii. Un spaţiu al acestui duh este grădina (Solstiţiul
grădinilor, Înţelepciunea grădinii).
Motivul pomului roditor e prezent şi în Belşug, poezie în care cireşul se dăruie sub
veghea stelelor: ”La`să vie, să culeagă,/ Vara mea rămâne-ntreagă./ Stelele deasupra mea/
nimeni nu li-a fura!” “Testamentul” lui Kant: “cerul înstelat deasupra mea şi legea morală
în mine”, îşi are în Weltanschauung-ul blagian următorul corespondent: misterul deasupra
mea şi destinul creator în mine. Pomul roditor e aureolat de sacru. Rădăcinile lui sunt
înfipte în misterul de jos, iar coroana se înalţă spre misterul de sus.
Prezenţa motivului rodului, atât de prezent în poezia lui Lucian Blaga, nu înseamnă
că lirica sa este o cântare a roadelor în maniera lui Ion Pillat, care farmecă şi dezlănţuie
simţurile, trăirea senzitivă, şi nici o cântare ca a altor poeţi tradiţionalişti cântăreţi ai
pământului patriei cutreierat de Iisus. Poetul Mirabilei sămânţe nu cîntă fructul propriu zis,
ci procesul rodirii, al creaţiei; el cântă entităţile creatoare.
Entitatea creatoare supremă este sămânţa care încapsulează în ea sevele telurice şi
energia solară, cele două laturi care circumscriu misterul.
Ultima capodoperă (în ordine cronologică) a liricii lui Blaga este (în mod
misterios?!) poemul Mirabila sămânţă (publicat nu cu mult înaitea morţii în “Steaua”
nr.8/1960). În această odă îşi dau întâlnire motivele din tema creaţiei. Poetul este un aed
(M. Mincu) al potenţelor creatoare, poezia lui fiind Eutopia, grădina-patrie a germinaţiei şi
rodului. Poemul este oraţie (M. Mincu) adresată mirabilei sămânţe “ce-nchide în sine
supreme puteri.”; “Culori luminate, doar ele destăinuie trepte şi har,/ În rânduri de saci cu
gura deschisă –/ boabele să ţi le-nchipui: gălbii, sau roşii, verzi, sinilii, aurii/ când pure,
când pestriţe.” Sunt culorile curcubeului – chipuri ale misterului. Poemul este “cântecul”
“seminţelor celor de faţă şi-n veci tuturor.”
Pe unii tema creaţiei, atât de prezentă sub diferite înfăţişări în poezia lui Blaga, îi
duce cu gândul spre creaţia divină a lui Dumnezeu. Problema e mult mai complexă decât
pare. Ea va fi abordată într-un studiu despre “Religiosul în poezia lui Lucian Blaga”. Un
poem precum Bunavestire este un exemplu care ilustrează cum tema evanghelică este
dezbrăcată de mistica şi dogma teologiei creştine şi este redată arhietipului creaţiei:
zămislirea pruncului este mister cosmic.
Aceste câteva propoziţii despre tema creaţiei în opera literară a lui Lucian Blaga ne
permit să întrezărim şi câteva posibile concluzii: timpul e trecător şi ireversibil, poezia ca
act creator i se opune; traversând marea trecere omul supravieţuieşte prin creaţie; creaţia şi
destrămarea nu se află într-un raport antagonic, ci într-o relaţie dialectică; creaţia înseamnă
revelarea şi poptenţarea misterului.
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