Lucian Blaga
De la mitul daimonului
la metafizica inconştientului

Inconştientul este o constantă în opera lui Lucian Blaga, el fiind abordat din diferite
perspective şi mereu în relaţie cu alte probleme din sistemul său filosofic.
Întâlnirea filosofului român cu psihanaliza lui Freud şi rolul ei în cristalizarea teoriei
sale despre incoşntient sunt un dat real ce nu poate fi negat, dar nici absolutizat, cum se mai
întâmplă. Gânditorul din Lancrăm era conştient de existenţa INCONSTIENTULUI înainte de
întâlnirea cu opera lui Freud în anii studenţiei vieneze. Această întâlnire are loc pe un teren
pregătit. „Terenul pregătit” înseamnă cunoaşterea de calitate a filosofiei de la Platon, trecând
prin neoplatonism, Leibnitz, Kant, Nietzsche, până la Bergson şi Heidegger; înseamnă
cunoaşterea romantismului german de la Goethe până la sistemele metafizice ale lui Ficht şi
Schelling şi sinteza târzie a lui Eduart von Hartmann (Filosofia inconştientului, 1869).
În formarea concepţiei blagiene despre insconştient în toată complexitatea şi
implicaţiile ei putem identifica trei momente: intuirea inconştientului; momentul biografiei
intelectualo-spirituală (care cuprinde cunoaşterea filosofică şi întâlnirea cu psihanaliza) şi
etapa creativă de elaborare a propriei metafizici a inconştientului. Aceste momente, două
câte două, sunt interşarjabile.
În microeseul Diamonul ca fatalitate, din volumul Daimonion (1926), Blaga formulează
câteva definiţii – caracterizări ale aforismului: „Un aforism trăieşte prin belşugul clar-obscur
de gânduri pe care le implică fără de a le exprima. O cugetare care nu implică multe altele
[...] anevoie poate să alcătuiască un autentic aforism”; „[...] un aforism rezistă şi se
recomandă mai mult prin ceea ce ascunde decât prin ceea ce spune de-a dreptul”1. Nu
forţăm deloc textul dacă susţinem că unele din cugetările lui Lucian Blaga sunt intuiţii ale
tărâmului de dincolo. Iată câteva extrase din Pietre pentru templul meu (1919): „Există
ascunsuri ale sufletului uşoare ca umbrele ele dispar de îndată ce încerci să le luminezi”;
„Stările sufleteşti, care par a nu avea nici un motiv, au motivele cele mai adânci”; „De câte ori
o putere nouă ţâşneşte în noi, ni se tulbură sufletul ca unei fântâni în care s-a desfundat un
izvor nou ...”; „Soarele are o lumină mult prea bogată decât să poată produce «efecte de
lumină». Luna însă, cu lumina ei săracă, dă cele mai frumoase «efecte» 2. Dar cugetarea
blagiană care trimite cel mai clar, zic eu, spre ideea de inconştient este următoarea: „În
copilărie când am văzut întâia oară nişte nuferi flori care cresc din ape, ci îmi închipuiam că
nişte flori se oglindesc de pe ţărm în lac. Atâtea flori cresc din apele tăcute ale sufletului
nostru şi-îi dezvelesc petalele pe luciul cunoşterii noastre, ele cresc în noi, dar noi le credem
oglindiri din lumea de afară”3.
Într-un plan simbolic – metaforic al problemei care formează obiectul rândurilor de
faţă poate fi amintit şi eseul de tinereţe, atât de controversat, Revolta fondului nostru nelatin
(1921). Dincolo de limbajul încărcat metaforic, dincolo de problema strict de psihologie a
popoarelor, în rândurile eseului sau mai degrabă printre rândurile lui, putem întrezări câteva
analogii: relaţia latin/nelatin poate fi transpusă în relaţia conştient/inconştient. Elementul
nelatin (inconştientul) cu puteri potenţiale exuberante, vitale, venind din adâncurile noastre
sfârtecă «simetria şi armonia latină». „Din partea noastră, ne bucură când auzim un chiot din
acest inconştient barbar care nu le place unora”4.
Dacă ne e permisă această lectură, ea nu eludiaza influenta lui Nietzsche [Naşterea
tragediei] cu celebrul său cuplu apolinic/dionisiac, ci, dimpotrivă, vine în sprijinul nostru,
deoarece cuplul respectiv nu este altul decât cel al conştientului/inconştient.
Şi alte paginii din publicistica blagiană mărturisesc despre prezenţa inconştientului în
meditaţiile tânărului aspirant la statutul de filosof. Iată un extras din Noul clasicist (1922):
„Logica tipică, ce susţine cu schelăria ei o gândire grandioasă a trebuit să facă loc
inconştientului individual capabil încă de noutăţi nemărturisite până atunci. În eseul Pe

marginea romantismului (1923) menţionează „atitudinile inconştiente prezente în diferitele
manifestării creatoare ale omului.6
În eseurile care compun volumul Fenomenul originar (1925) Lucian Blaga, din
perspectiva filosofică face istoria unei idei căutând identificarea consecinţelor ei creatoare.
Este vorba de ceea ce Goethe, părintele ei, numeşte URPHANAMEN, iar filosoful nostru
numeşte în limba sa fenomenul originar. Din acest volum de proză filosofică scurtă reţinem
asocierea pe care autorul o face între fenomenul originar şi arhetip şi disocierea dintre
„ochiul exterior” şi „ochiul interior”: „Fenomenele originare «arhetipice» nu se reveleză
intelectului ca abstracţiuni, ci intuiţiei, ca orice alt fenomen. Fenomenele originare sunt
văzute, dacă nu empiric cu ochiul exterior, atunci cu ochiul interior...”7
După cum afirmam mai sus, relaţia lui Blaga cu psihanaliza freudiana este timpurie şi
dinamică. Apelând la terminologia filosofului putem spune că întâlnirea respectivă este mai
mult catalitică decât modelatoare. Destul de curând, în mod treptat, filosoful român îşi
elaborează concepţia sa despre inconştient, diferită de cea a medicului vienez. În acest
traiect un moment de maximă importanţă îl reprezintă volumul Daimonion (1926, 1930).
Volumul respectiv prepară perspectiva metafizică din care gânditorul român va aborda de
aici încolo inconştientul. Urmând drumul istoric al ideii daimonului în gândirea europeană de
la Socrate-Platon până la Freud şi Jung, Blaga parcurge în fapt drumul „despărţirii” sale de
psihanaliza freudiană. Mai întâi să vedem care sunt punctele nodale ale istoriei acestei idei
care conduc pe tânărul nostru filosof pe drumul „despărţirii”.
Socrate defineşte daimonul în mod mitic, ca o forţă intermediară între om şi zeu.
Reţinem din comentariul lui Blaga: „Se ştie că înţelepul atenian identifica daimonul cu acel
glas lăuntric, noi am spune de dincolo de conştiiţă”8. Pentru Leibnitz „inconştientul” e o
„realitate tulbure de limită, ca un grad infinit de mic de conştiinţă [...] o realitate de hotar a
conştinţei”9. Pasul, mai mult anunţat, îl săvârşeşte Goethe şi romanticii. O idee vagă a
inconştientului identifică Blaga în acel nesci quid prezent în gândirea estetică a secolului al
XVIII-lea care se emancipează de sub tutela raţionalismului marilor clasici.
Pornind de la convorbirile lui Goethe cu secretarul său Eckermann, Blaga reconstituie
filosofesmul goethean al daimonului. Patriarhul de la Waimer spune că daimonul „e ceea ce
nu se poate istovi cu intelectul şi raţiunea”10. Marele poet german reintegrează demonicul în
divinitate „deoarece el [demonicul] nu este decât ieşirea din sine a divinului”. Afirmaţiile lui
Goethe lasă să se înţeleagă că daimonul aparţine unor zone de dincolo de conştiinţă. În
acest spirit, filosoful român concluzionează: „în cele din urmă acest complex de fenomene
instinc creator, putere fascinantă de înrăurire, intuiţie difinitorie, ritm vehement de viată ni se
pare circumscris prin cuvântul «demonic» cu un nume pe care în zadar îl căutăm în altă
parte mai sugestiv iar imposibilitatea organică de a trăi altfel decât trăieşti e mai expresiv
cuprins în cuvântul fatalitate decât în acel determinism fiziologic de pildă”. 11 Goethe, şi prin
el şi Blaga, acordă daimonului origini subterane.
Blaga consideră pe marele poet şi gânditor german un precursor al pshianalizei
contrazicând pe psihanaliştii din prima generaţie care acordau această cinste doar lui
Nietzsche. Cugetătorul român arată că poetul german cunoştea câte ceva, nu puţin, din
mecanisul inconştientului, că avea idee despre rostul erosului în viaţă şi despre rolul lui în
actul de sublimare. El avea despre inconştient o concepţie mai vastă şi mai plastică decât
contemporanii săi mai tineri, romanticii. În cugetăriile goetheene despre daimon se amestecă
gândul filosofic cu aura mitică.
Cu toate că romanticii nu rup încă vraja, totuşi cu ei începe procesul, la care aderă şi
Blaga, de echivalare a daimonului cu inconştientul. Ei sunt aceeia care statuiază polaritatea
inconştient/conştient în care „primul termen denumeşte un imperiu mai larg decât al doilea”.
Având un adevărat cult al inconştientului şi aşezându-l la temelia creaţiei, romanticii
încapsulează în iconştient geniul [genialitatea]. Simplu spus, ei scot pe artist de sub tutela
conştientului. Acestea sunt aspecte importante pentru viitoarea metafizică blaginană a
inconştientului spiritual pe care îl opune simplului inconştient pshihic.

O primă sinteză a ideilor romanticilor despre inconştient o realizează în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea Ed von Hartmann în cartea sa Metafizica inconştientului
(1869).
Premisele romanticilor de echivalare a daimonului cu geniul le găseşte Blaga la Kant
şi la Schopenhauer. Înlocuirea daimonului cu inconştientul o săvârşeşte Sigmund Freud.
Pornim pe urmele pshianalizei12, Lucian Blaga ţine să atenţioneze asupra posibilei confuzii
între inconştientul romanticiilor şi inconştientul pshianalizei. Inconştientul romanticilor şi cel al
pshianaliştilor cu toate că se situează în afară de conştiinţă nu au comun decât denumirea;
ele diferă fundamental. Având un cult al inconştientului ca putere creatoare, romanticii îl
apropie de divinitate. Pshihanaliza se situează la polul opus recunoscând importanţa
psihanalizei în cunoaşterea inconştientului biologico-pshihic, Blaga arată care îi sunt limitele
şi exagerăriile. În acest moment şi perimetrul filosoful român îşi manifestă despărţirea de
psihanaliza freudiană. Blaga critică psihanaliza din perspectiva inconştientului spiritual cu
armele filosofului nu atât inconştientul în sine cât mai degrabă pretenţiile filosofice,
exagerate, ale psihanalizei freudiene. Numai din această perspectivă, pentru filosoful român
inconştientul este o maşinărie pshihică o moară adâncă unde se macină şi se transformă
vechi şi uitate zăcăminte de conştiinţă. Inconştientul psihanalitic, departe de a fi substanţa
divină, păstrează în sine închişi în beciuri subterane monştrii tuturor pornirilor sale.
Inconştientul psihanalizei e şi el izvor de artă şi gânduri mari – ca «terapie» cele mai adesea
însă de boli care elimină pe individ din rosturile sale sociale. Pe scurt izvor de cântec şi
nebunie.13 Este respins pansexualismul lui Freud. De asemenea, Blaga subliniază că
psihanaliza nu poate epuiza opera de artă, nu poate da verdicte valorice. Cu toate pretenţiile
filosofice inconştientul îşi pierde la Freud orice aură de mister şi nu mai lasă nici un rest!
În Repriviri, capitolul de incheiere a volumului Daimonion, autorul face o recapitulare
sintetică, pe puncte, a ideii de daimon, din care reţinem: „Pe plan estetic daimonul rezumă
mitic iraţionalul artei; Pe plat etic faptele izvorâte din demonic stau întrucâtva în afara legilor
morale; în plan psihologic prin ideea demonicului îl proiectează o vagă lumină asupra
inconştientului”.14
Urmând drumul lui Blaga de la mitul daimonului la metafizica incoştientului constatăm
că relaţia lui cu psihanaliza freudiană ridică două aspecte esenţiale: 1) locul şi rolul
psihanalizei în elaborarea inconştientului spiritual şi 2) în ce constă diferenţa de fond dintre
Blaga şi Freud. În ceea ce priveşte primul aspect părerile sunt corecte şi rezonabile
exceptând câteva situaţii. Astfel în perioada interbelică Dan Botta şi Nichifor Crainic îl
etichetau pe Lucian Blaga drept agent al freudismului în Romania. 15 O altă excepţie (mai
mult echivocă) o constituie Leonard Gavriliu. Acesta aproape că regretă că filosoful român în
loc să urmeze doctrina lui Freud, el o critică. Exegetul se miră de trecerea lui Blaga de la
entuziasmul iniţial la critica nedreaptă ulterioară. Iată câteva extrase din exegeza cu pricina:
„[...] s-a lăsat sedus de doctrina fără îndoială seducătoare a inconătientului” (atenţie la
erotizarea expresiei); „Iniţial Blaga a trăit descoperirea inconştientului cu o frenezie
extraordinară de neofit”.16 (atenţie la superlative). Blaga ar fi manifestat o „adeziune” la
freudism. În mod evident Leonard Gavriliu exagerează. E prea mult spus „adeziune sub
puterea seducţiei”. Exegetul cam forţează sinonimia. „Adeziunea” şi „seducţia” sunt altceva
faţă de dorinţa de informare şi de cunoaştere care caracterizează pe Blaga. Exegetul uită
sau nu cunoaşte că „descoperirea” teoriei lui Freud vine de fapt la întâlnire cu un interes şi
cu o cunoaştere anterioare. Aşa că în momentul „decoperirii” inconştientului freudian tânărul
Blaga nu era chiar un „neofit”. Pentru a-şi susţine afirmaţiile cu privire la „frenezia
extraordinară” cu care Blaga „descoperă psihanaliza medicului vienez, autorul exegezei
despre „inconştientul blagian” citează destul de abundent din scrisorile trimise în momentul
respectiv de Blaga Corneliei Brădiceanu, viitoarea soţie. Expeditorul nu face altceva decât
să-şi exprime şi să împărtăşească iubitei o bucurie intelectuală şi chiar mândrie pentru că
intuiţiile sale sunt confirmate „ştiinţific”. În scrisorile respective tânărul filosof, pe deasupra şi
îndrăgostit, îşi mărturiseşte frământările, preocupările, căutările, cu alte cuvinte tumultul
spiritual care nu visează doar „descoperirea” inconştientului. Leonard Gavriliu scoate din
context scrisorile poetului şi uită (din nou!) că în scrisorile respective (şi în alte pagini scrise

de tânărul Blaga) se aud mai întâi ecouri „entuziaste” din Nietzsche (şi din alţi filosofi ai vieţii)
şi numai apoi din Freud, care la rândul său a suferit aceleaşi influenţe. Leonard Gavriliu
aducând reproşuri lui Blaga, uită (!) că acesta, în criticile sale, i-a apărarea lui Freud
împotriva atacurilor lui Klages. De asemenea exegetul pentru a susţine influenţa
covârşitoare a psihanalizei asupra lui Lucian Blaga aduce în discuţie dramaturgia acestuia
(Fapta, Ivanca, Daria). Problema e complexă şi implică şi alte aspecte încât impune tratarea
ei aparte şi în plus şi altă metodologie.
Într-un comentariu asupra manifestărilor Săptămânii inţelepciunii (1925) de la
Darmstadt, în care doctorul Graddeck, discipol al lui Freud, vorbeşte despre consecinţele
metafizice ale teoriei lui Freud, Blaga notează: „angajând la o teorie mai largă care seamănă
foarte mult cu doctrina sfântului Pavel despre legea bună şi legea rea” [...] cine ar fi visat [...]
că mitul teologic al păcatului strămoşesc îşi va găsi o atât de grabnică confirmare ştiinţifică
în teoriile lui Freud – Graddeck? [...] În orice caz, se pare că psihanaliza părăseşte cadrul
strict medical în care fusese închisă până aici şi caută puncte de contact cu filosofia”. 17
Diferenţe importante de opinie între Blaga şi Freud există şi în ceea ce priveşte
raportul dintre natură şi cultură, suflet şi spirit. Freud şi discipolii săi derivă spiritual din suflet
şi cultura din natură. Ei sunt monişti, Blaga dualist. Pentru filososful român sufletul şi spiritul
sunt domenii diferite cu autonomie genetică. Au comun doar un suflu energetic. Gânditorul
român respinge explicarea creaţiei artistice doar prin suflet [conţinuturi pulsionale, refulări,
sublimări] şi prin libido [pansexualismul freudian]. În observaţiile sale critice Blaga arată că
erorile psihanaliştilor în acest domeniu provin din unilateralitate şi din insuficienţa filosofică.
Se mai susţine că de la Freud, Blaga a preluat ideea şi termenul cenzură. Tot ce se
poate, numai că filosoful nostru îi dă un alt rost şi o altă semnificaţie. Cenzura freudiană cu
toate atribuţiile acordate nu transcende psihicul văzut printr-o grilă moral-socială. Or, cenzra
blagiană aparţine metafizicului.
Lui Blaga i se mai reproşează că nu a cunoscut şi opera medicului vienez elaborată
după 1920. Se formulează prezumţia că dacă filosoful român ar fi cunoscut şi teoria
freudiană a supraeului ca spirit inconştient, atunci el n-ar mai fi fost atât de aspru în criticile
sale la adresa psihanalizei. Considerăm că premisa e retorică. În schimb se ridică altă
întrebare: supraeul lui Freud e chiar spirit, şi poate fi el echivalat cu inconştientul spiritului
blagian? Mă tem că nu. Supraeul lui Freud nu este decât o morală socială supraindividuală
care interiorizată în conştient [EUL] devine cenzura care opreşte la poarta conştiinţei ciclopii
din inconştientul psihic sau care declanşează procesul de refulare al pasiunilor individuale
care ar contraveni supraeului.
Pentru Blaga este clar că pshihanaliza a descoperit doar o dimensiune a
inconştientului. Blaga reproşează psihanaliştilor că definesc inconştientul doar prin raportare
subordonatoare la conştient şi îl populează doar cu conţinuturi instinctuale care au fost
cenzurate de supraeu şi îndepărtate din conştiinţă. Pentru psihanaliza inconştientul nu ar fi
nimic altceva decât un „simplu haos de zăcăminte de provenienţă conştientă”. Dimpotrivă,
pentru Blaga inconştientul are caracter cosmotic.
Interesant şi demn de reţinut este coincidenţa de opinie între Blaga şi Eliade în
aprecierea psihanalizei. Cei doi gânditori români semnalează şi apreciază meritele
psihanalizei în lărgirea documentaţiei clinice asupra inconştientului şi in cunoaşterea
mecanismelor psihicului uman. În momentul când psihanaliza freudiană îşi depăşeşte
ograda arogându-şi printre altele şi pretenţiti filosofice, atât Blaga cât şi Eliade nu ezită să o
amendeze destul de aspru arătând cu degetul „zborul jos” prea aproape de „mahalaua
celuilalt tărâm”, „la niveluri joase subterane”. Acestui tip de psihanaliză Eliade îi alătură
marxismul.18 Acelaşi gest îl întâlnim şi la Blaga în proza postumă (elaborată în ani ‘50)
Luntrea lui Caron (1991). Semnificativ, similitudini de apropiere şi de apreciere au cei doi
români faţă de psihanaliza analiticş a lui Jung.
În concluzie relaţia lui Blaga cu psihanaliza freudiană este una complexă şi
tensionată.
În cazul relaţiei cu Jung lucrurile sunt mult mai liniştite. Relaţia dintre gândirea celor
doi e mult mai bogată şi de profunzime. În acest caz se poate vorbi de „afinităţi elective”,

deoarece psihanalistul elveţian are o gândire mult mai speculativă decât Freud. Or, tocmai
deschiderea de substanţă spre filosofie şi altă atitudine faţă de cultură alta decât cea
freuidiană apreciază Blaga la Jung. Nu-i nici o pagubă faptul că în cunoaşterea psihanalizei
vieneze Blaga nu a depăşit pragul anului 1920. În ce măsură a cunoscut Blaga ideile lui
Jung de până la 1940 rămâne de studiat în adâncime. Dar întreruperea contactului în timpul
războiului şi apoi interdicţia impusă de stăpânirea comunistă sunt fapte a căror consecinţe
sunt greu de evaluat.
Prin Jung ajunge Blaga la ideea inconştientului colectiv. Blaga şi Jung au comun şi
atenţia pozitivă pe care o acordă mitului. Dar dincolo de afinităţile elective între filosoful
Blaga şi omul de ştiinţă există deosebiri semnificative în ceea ce priveşte relatia naturăcultură, suflet - spirit şi de aici diferenţe de opinie în legătura cu arhetipurile.
Jung susţine că arhetipurile ţin deopotrivă de instincte şi de spirit, pornind de la o
presupusă existenţă a unei baze congenitale numită de savant „patterraf behaviour”. În felul
acesta el uneşte nu desparte cultura şi natura.19 Psihanalistul elveţian mai afirmă că
arhetipurile ca invariante universale sunt înnăscute, au origine ancestrală-ereditară. Cu alte
cuvinte arhetipurile ar fi icoane ale instinctelor. Blaga respinge biologismul care e pus la
baza elaborării teoriei jungiene despre arhetipuri.
Totuşi cu toate revenirile şi nuanţăriile arhetipurile jungiene nu acced la statutul de
concept metafizic precum factorii stilistici ai filosofului nostru. Arhetipul rămâne în
„proprietatea” psihismului colectiv. Arhetipul nu crează cultura, el devine doar element
„încapsulat” al ei. Filosoful român nu respinge zestrea arhetipală dar o supune acţiuni
modelatoare a factorilor stilistici abisali. V. Dem Zamfirescu greşeşte când afirmă că factorii
stilistici dau conţinut unui inconştient colectiv. Factorii stilistici nu sunt conţinuturi ci forme,
cadre în care se manifestă inconştientul colectiv prin creaţii de cultură. Arhetipurile ţin de
conţinuturi.
Jung a fost preocupat de sursa arhetipurilor (reacţia subiectivă la marile evenimente
ale lumii fizice; condiţile biologice ale organismului uman; situaţile umane fundamentale;
evenimentele şi persoanele importante pentru viata omului). Jung revine şi nuanţează
chestiunea ajungând la convingerea că apariţia arhetipurilor nu poate fi explicată.
Arhetipurile au apărut cândva. Aceasta este o problemă metafizică insolubilă. Şi Blaga are o
poziţie asemănătoare, poate mai radicală, în privinţa originii factorilor stilistici abisali. Pe
filosoful român aceştia au apărut odată cu „mutaţiunea antologică”, restul e mister pe
marginea căruia se pot face doar speculaţii21. În rezumat factorii stilistici abisali sunt de
natură ontică, pe când arhetipurile sunt de natură psihică.
După aceste câteva punctări a relaţiei filosofului român cu cei doi psihanalişti putem
formula o primă concluzie: inconştientul spiritual elaborat de Blaga este cu totul altceva,
calitativ şi chiar cantitativ, decât inconştientul natural, biologic-psihic studiat de Freud şi
respectiv de Jung. Lucian Blaga contribuie decisiv la tematizarea inconştentului spiritual ca
nou obiect de studiu al filosofiei22, numit de filosoful nostru noos-abisal, iar factorii stilisticii
abisali sunt ridicaţi la rang de categorii. Structuraţi ei formează matricea stilistică.
Urmărind succesiunea lucrărilor sale filosofice constatăm că Balga îşi propune spre
rezolvare două probleme majore: 1) definirea şi caracterizarea inconştientului spiritual şi 2)
determinarea categoriilor abisale.
Pentru Blaga iconştientul spiritual nu e un subsol al conştiinţei, în care ar cădea fără
curmare, ca efect al unui sever triaj, elemente ale conştiinţei. „Inconştientul ni-l închipuim că
o realitate psihică amplă, cu structuri de o dinamică şi cu iniţiative proprii [...] ca o realitate de
mare complexitate cu funcţii suverane şi de o ordine şi un echilibru lăuntric graţie cărora el
devine un factor în mai mare măsura sieşi suficient, decât conştiinţa. 23 „Inconştientul are un
caracter «cosmotic»”24 – o propoziţie memorabilă care sintetizează întreaga sa concepţie
despre inconştient. Acestui inconştient spiritual filosoful îi identifică o serie de substanţiale
caracteristici: „elemente şi complicaţiuni interioare, o dinamică proprie, structuri şi calităţi ...”.
E inzestrat cu funcţii cognitive.25
Făcând distincţia necesară între conştient şi inconştient, între suflet şi spirit, între
diferitele „feluri” de conştient şi punând o serie de întrebări, 26 Blaga caută răspuns pentru „...

cum şi de ce omul devine creator de cultură”.27 Capitolul Celălalt tărâm din Orizont şi stil,
prima parte din Trilogia culturii se încheie cu fraza program: „ţinta noastră [...] e să punem în
lumină factorii inconştienţi care stau la temelia fenomenului stil”. 28 Blaga identifică următorii
factori abisali: orizontul spaţial, orizontul temporal, accentul axiologic, atitudinea, năzuinţa
formativă. „Termenul stil e determinat de constelaţia acestor factorii fundamentali împreună
şi niciodată numai de un singur factor”. În conceperea fenomenului stil, filosoful nu e rigid, ci,
dimpotrivă, dialectic, flexibil: „în garnitura de factorii, care stau la temelia unui stil oarecare
pot să figureze ca agenţi secundari, sau accidentali31[...] o serie de alţi factorii. Cât priveşte
factorii primari, să reţinem de o parte discontinuitatea lor şi posibilitatea de a varia
independent unul de celălalt şi să reţinem de altă parte putinţa acestor factorii de a alcătui
mănunchiuri de o apreciabilă stabilitate. O astfel de constelaţie de factori, de o considerabilă
rezistenţă se pot statornici în inconştientul uman [...]. Propun pentru denumirea unui astfel
de complex termenul de «matrice stilistică»”. Prin următoarea afirmaţie Blaga vine în
întâmpinarea unei posibile obiecţii: „prin teoria despre matricea stilistică nu avem câtuşi de
puţin pretenţia de a explica darurile creatoare, ca atare ale unui individ sau ale unei
colectivităţi. Darul creator e un mister cu totul insondabil ce aparţine deasemenea
inconştientului uman. Este aici un prag peste care nu am călcat. Misterul darului creator ne
scapă în întregime şi ţine poate de ordinea misterelor cosmogonice. Prin teoria despre
matricea stilistică încercăm doar să lămurim cum şi de ce creaţiunile poartă o pecete
stilistică”.32 „Matricea stilistică, mai spune filosoful, e un complex inconştient, dar rostul ei nu
se consumă în cadrul inconştientului”.33
O altă problemă de maximă importanţă pe care filosoful şi-o pune este comunicarea
dintre inconştientul spiritual şi conştient. „În cadrul conştientului, afirmă Blaga, nu există
enclave ale inconştientului”.34 Filosoful român atribuie inconştientului spiritual o
particularitatea, o capacitate pe care o numeşte PERSONANŢĂ. Este acea însuşire graţie
căreia inconştientul răzbate cu structurile şi conţinuturile sale ”sub bolţile conştinţei”.
„Efectele personanţei, unele permanenţe altele instantanee, sunt incalculabile”.35 Iată ce
spune autorul Trilogiei culturii în prelungirea afirmaţiei de mai sus: „Cert lucru conştinţa ar
avea o dimensiune mai puţin dacă ar fi inpenetrabil izolată de viaţa sufletească
inconştientă”.36 Fără personanţa inconştientului conştiinţa şi-ar pierde din „relief” şi din
„adâncime”, ar dobândi probabil o mai mare „precizie şi luciditate”, dar şi-ar pierde direct
proporţional „plasticitatea”. Prin personanţă factorii stilistici nu mai au nevoie de deghizări
sau travestiri.
Unii exegezi consideră matricea stilistică cheia de boltă a filosofiei culturii elaborată
de Blaga. Alţii acordă acest calificativ valoric personanţei. Pentru V. Dem Zamfirescu, în
acelaşi paragraf personanţa este când un „corolar” al matricei stilistice, când doar un
apendice al acesteia. După părerea mea matricea stilistică şi personanţa formează un binom
precum lumina cu întunericul. Fără personanţă matricea stilistică ar fi doar o pură virtualitate,
numai prin personanţă devine o realitate; fără matricea stilistică personanţa nu-şi justifică
existenţa.
Teoria matricei stilistice, după ce este pusă la lucru în analiza culturii naţionale în
Spaţiul mioritic, este reluată pentru completări şi nuanţări în Geneza metaforei şi sensul
culturii, ultima parte din Trilogia culturii, şi în Trilogia valorilor, în Trilogia cosmologică. Noile
completări şi nuanţări Blaga le simte nevoia pentru că problema inconştientului spiritual este
complexă şi trebuie abordată din varii perspective şi relaţionată cu alte componente ale
sistemului său filosofic, pe de o parte, iar pe de altă parte în felul acesta clarifică
„despărţirile” sale de alte teorii asupra inconştientului şi de alte filosofii ale culturii. Prin
aceste reiterări se conturează un adevăr: marele filosof român a facut pentru inconştientul
spiritual ceea ce a făcut Kant pentru conştiinţă.
Problema implicării teoriei despre inconştientul spiritual în sistemul filosofic în întregul
şi unitatea lui rămâne de cercetat.
Prin „noologia abisală” schiţată de Blaga prin lucrările sale psihanaliza ajunge la
deplina conştiinţă filosofică de sine.37

Metaforic vorbind, pentru fiinţa creatoare matricea stilistică este programul, iar
inconştientul spiritual este calculatorul.
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