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Prezentul volum de “glose blagiene” îl continuă pe întâiul, în ideea că
înaintea unui studiu amplu, de sinteză, asupra operei uneia dintre marile
personalităţi ale spiritualităţii româneşti de anvergură univerală, sunt
necesare abordări punctuale, pe texte individuale sau pe grupaje de texte;
sunt necesare abordări ale unor aspecte particulare din biografia intelectuală
cu implicaţii asupra textelor.
Opera lui Lucian Blaga (poezie, dramaturgie, proză, filosofie, cugetări,
publicistică) rămâne pentru critica şi istoria literară românească o problemă
homerică.
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LUCIAN BLAGA PASĂREA MĂIASTRĂ
- câteva adnotări I. Blaga şi Brancusi - afinităţi şi relaţii: priorităţile şi relaţiile
dintre cele două genii ale spiritulualităţii româneşti pot fi ordonate în
următoarele propoziţii: aceeaşi profundă şi permanentă propensiune
spre arhaic şi tot ceea ce rezultă de aici; opera lor de o puternică
originalitate este deschizătoare de noi drumuri liricii ei, respectiv,
sculpturii autohtone, în acelaşi timp ne înscrie fără tăgadă pe orbita
universalităţii; modernitatea creaţiei celor doi creatori se încadrează în
noul stil, în expresionism; amandoi artiştii au avut înclinaţia spre
exprimarea aforistică a ideilor.
Blaga a avut o permanentă admiraţie superlativă (!) faţă de
opera lui Brâncuşi. Blaga se numără printre primii care subliniază
valoarea universală a creaţiilor brâncuşiene şi rolul ei de excepţie în
deschiderea modernă, înnoitoare a secolului XX.
Textele blagiene despre Brâncuşi pot fi consultate în Constantin
Brâncuşi în „Patria” – 1923, reprodus în Lucian Blaga – Ceasornicul de
nisip – 1973, Editura Dacia, Cluj, în Probleme estetice (1924), Feţele
unui veac (1926), Ferestre colorate (1926), Discobolul (1945), Trilogia
valorilor (1946).
II. Motivul păsării în lirica lui Blaga Motivul păsării ia
înfăţişare concretă în câteva poeme: Din cer a venit un cântec de
lebădă; Păsărea sfântă; Sta în codru fără slavă; Corbul; Ciocârlia;
5
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Pasărea U; Balada mierlei; Porumba; Cuib de rândunică. O primă
observaţie: pasărea blagiană e un simbol – metaforă polisemantică. A
doua observaţie: cu câteva excepţii, motivul păsării se încadrează în
tema zborului, aspiraţia spre absolut. Pasarea are la Blaga o semnificaţie
orfică. Transcendentul şi orfismul sunt sugerate de titlu.
Polisemantismul contextual al simbolului păsării poate fi «însumat»:
pasărea – simbol al destinului uman.
III. Aspecte ale genezei Afinităţile, admiraţia şi cunoaşterea
creaţiilor brâncuşiene l-au condus pe Blaga spre convingerea că cel
plecat din Hobiţa la Paris ilustrează în mod elocvent «noul stil». Din
acest complex de idei şi sentimente se zămisleşte bijuteria lirică
Pasărea sfăntă, publicată în „Gândirea” nr 1, 1926 şi inclusă în
volumul de versuri Lauda somnului (1929), dar nu înainte de „stilizări”
pentru ca versurile să exprime mai convingător-poetic «imagineaconcept»: pasărea-idee.
Ideile şi trăirile sufleteşti circulă „subteran” prin opera blagiană
(poezie, filosofie, dramaturgie) aşa că putem risca afirmaţia echivalenţei
poetico-filosofică dintre pasărea idee şi satul-idee. În această idee
putem menţiona cugetarea din Discobolul: „sculptorul Brâncuşi a
încercat să reducă la forme şi linii ultime o pasăre şi a creat o stranie
divinitate a extazului”. Pasărea-idee şi satul-idee au în comun un
substrat metafizic şi mărturisesc năzuinţa spre arhietipal.
IV. Aspecte ale structurii lexico-morfosintactice a strofelor
S1 – o propoziţie cu un echilibru între grupul nominal şi grupul verbal;
S2 – o frază din două propoziţii coordonate şi o propoziţie, cu acelaşi
echilibru între grupul nominal şi cel verbal. S3 – are o structură lexicomorfosintactică oarecum aparte. Strofa este o interogaţie. Primul vers
este construit din două interogative. Versurile 3, 4 şi 5 formează o
propoziţie prin ceea ce s-ar putea numi, printr-un termen lansat de
Vianu, grefă metaforică. În ansamblu strofa este «portretul» păsării.
Prin urmare predomină grupul nominal. Strofa este centrul textului. S4
6
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şi S5 se menţin în vecinătatea portretului, dar de data aceasta poetul
dezvoltă dimensiunea metafizică. Se revine la echilibru morfosintactic
şi lexical. Stilizarea atinge cote înalte încât metaforele devin aproape
ermetice, pentru o primă lectură. La o lectură nouă contextualizată [vezi
II] ermetismul se atenuează. Ne paşte o capcană: excesul de decodare
discursivă ne poate înstrăina de vraja versului blagian, de vraja
misterului. S6 formulează dimensiunea ontologic-metafizică a poeziei:
fiinţa umană pentru a fi fiinţă umană – regn superior – trebuie să
rămână în orizontul misterului pentru revelare.
Pasărea sfântă e o sumă a unor motive poetice recurente în
poezia lui Blaga: vânt, orion (stea); lăcrimând (lacrimă); înalt; fund de
mare; foc solar; întâiele opere; pădure; Pasăre; clopot; potir; somnul;
cântec; enigme; spaima; poveşti; somnul; maci (floare); pământ;
oseminte; lumina; ochii; zborul; văzduh; amiezi; ghiceşti (nu presimţi);
mistere.
V. «Geografie mitologică» În studiul său Lucian Blaga –
univers liric (1981), Ion Pop afirma că „Poezia exemplifică logica
mitică a viziunii lui Blaga” şi „Deplin edificatoare pentru «obsesia
modelatoare» blagiană este «Pasărea sfântă» [...] simbol în egală
măsură a înaltului şi adâncului [...] pasărea sfântş descrie, prin zborul ei
supra- şi sub- mundan, acelaşi arc- boltă integrator. Ea e în ordine
metafizică, un «potir fără toarte» [receptacol deci al stelarei lumini,
«lăcrimate» de «geometria înaltă şi sfântă» a Orionului], dar şi «cântec
de aur rotind» peste spaima noastră de enigme moarte” (p.119)
Din conjuncţia adâncului cu înaltul rezultă echilibru, un spaţiu
totalizator armonios şi ocrotitor.
Pasărea sfântă e o poezie a spaţiului în care se anulează
opoziţiile de toate nuanţele. Cum e posibilă această anulare a
opoziţiilor? Pentru că poetul crede în posibilitatea comunicării între
pământ şi cer, între imanent şi transcendent.
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VI. Câteva aspecte ale structurii şi ale stilului. E de reţinut
construcţia simetrică a textului. Ea sugerează ideea de dor după
transcendenţă. Poezia începe cu imaginea tutelării cosmice şi se încheie
cu aceeaşi idee. În structura de adâncime a poemului pot fi identificate
două planuri: primul cosmologic, celălalt ontologic.
Principiul estetic care guvernează textul este stilizarea. E
ilustrativă strofa trei. O altă caracteristică a versurilor este construcţia
eliptică care înseamnă esenţializare – stilizarea specifică
expresionismului. Mai e de subliniat fericita coincidenţă semantică şi
formală între pasărea brâncuşiană şi versul blagian. Ambele realizează
sinteza între materie şi spirit [făptură şi cântec].
Sub aspect stilistic textul e construit dintr-o reţea de metafore (şi
simboluri) în binom. Binomul nu înseamnă în acest text opoziţie. Din
conjuncţia termenilor se naşte unitatea.
Pentru semnificaţiile poeziei atenţie deosebită trebuie acordată
următoarelor sintagme metaforice: „maci negrii de sub pământ”;
„Orionul te binecuvântează”; „Fosforul cojit de pe vechi oseminte/ne
pare lumina din ochii tai verzi”; „iarba cerului” (metaforă plasticizantă).
Să mai reţinem un vers cu rezonanţe eminesciene „cântec de aur
rotind”.
VII. Posibile concluzii Blaga transpune în versuri actul
contemplării sculpturii lui Brâncuşi.
Punctul iniţial, de pornire: admiraţia pentru opera lui Brâncuşi.
Punctul final, de sosire – un mit. Cum are loc transferul, «trecerea»?
Prin personanţă, «numele» din incoştientul creator al poetului împing
admiraţia pentru opera lui Brâncuşi dincolo, spre autodefinire şi
autosituare în zariştea misterului.
Poezia poate fi citită şi ca o ars poetica. Pasărea sfântă id est
poezia este purtătoare de revelaţie. Poezia – pasărea e latentă,
posibilitate nelimitată. Poezia trebuie să păstreze un rest ... de mister.
„Din văzduhul boltitelor tale amiezi/ ghiceşti în adâncuri toate
8
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misterele./ Înalţă-te fără sfârşit / dar să nu ne descoperi niciodată ce
vezi”.
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LUCIAN BLAGA
«Biografie» şi «Autoportret»
lui Ion Pop

Rostirea poetică blagiană începe, în momentul genezei ei, cu un
hotărât şi bine definit EU. Textul programatic Eu nu strivesc corola de
minuni a lumii, care deschide volumul de debut, Poemele luminii
(1919) este expresia voinţei de autodefinire în raport, pe de o parte cu
Universul, iar pe de altă parte, în raport cu alte poetici posibile (cf. Ion
Pop, Lucian Blaga – Universul liric, 1981, p. 60). Acest EU este
purtătorul unei anumite lumini menită să reveleze tainele lumii. Această
lumină „personală” este identică cu iubirea – sentiment al contopirii, al
identificării cu TOTUL – unic, unitar şi armonios. Această întegrare –
contopire în «COROLA» este un gest expresionist prin care se urmărea
anonimatul, în opoziţie cu «lumina altora» care însemnă orgolioasa
personalizare.
Desigur că în orice lirică de înaltă semnificaţie şi expresivitate,
fiecare text poetic este un autoportret. În altă ordine de idei, orice ars
poetica (fie ea în nota clasică sau modernă) este tot un autoportret, dacă
nu explicit (direct) atunci cel puţin implicit (indirect). Pornind de la
acest adevăr ne-am propus restrângerea investigaţiei pe cât posibil la
aria delimitată denotativ de titlul Biografie şi Autoportret, dar de câte
ori am simţit nevoia nu am ocolit acele texte poetice care nu se înscriu
sticto senso în „autoportret”, dar conţin elemente de autodefinire.
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Textele poetice pe care le strângem sub generoasa umbrelă a
autoportretelor pot fi grupate, în mare, în poeme biografice şi
autoportrete propiru-zise. Desigur graniţa dintre ele este permeabilă.
Majoritatea acestor poeme apar în momente nodale din curgerea liricii
poetului din Lancrăm. Caracterul „biografic” ori „spiritual” al textelor
respective determină anumite particularităţi de imaginar poetic, de
tonalităţi, de prozodie. Expresie a căutărilor şi aspiraţilor, aceste poezii
nu aparţin propriu-zis unei crize existenţiale, ci unei „aşezări” în ontic.
Un prim poem „biografic” este Din copilăria mea – o bucalică
prin care poetul mărturiseşte «vârsta adoptivă». Desigur poezia nu este
o realizare deosebită, dar ea se impune atenţiei prin ideea pe care am
revelat-o şi prin aceea că în versurile ei găsim situaţii, gesturi pe care le
vom regăsi şi în alte texte în ipostaza de teme şi motive poetice: „toropit
priveam prin gene”; „rumegau căldura”; „mă trânteam în pajişte”;
„întins (sau) răzimat pe coate într-un lan”. Copilăria este un moment
major al «biografiei» poetului, acum descoperă relaţia sat – zariştea
cosmică. Eul liric blagian se defineşte aici prin integrarea naiv – nativă
în existenţa Firii. În aceste trăiri îşi are originea imaginea şi ideea
metafizică a spaţiului mioritic. Copilăria, ca vârstă adoptivă, dar şi ca
timp şi-o caută în Leagănul. Poezia îşi va trimite ecourile peste timp în
alte poeme. Versurile cu o tonalitate gravă afină sentimentului tragic
care irizează lirica blagiană: „L-am privit cu gândul larg deschis./ Era
leagănul/ în care-o mama -/ îmbătrânită zi de soarta mea/ mi-a legănat/
întâiul somn şi poate întâiul vis.// Cu degetele amintirii mi-am pipăit
încet, încet/ trecutul ca un orb şi fără să-nţeleg de ce/ m-am prăbuşit/ şin hohote/ am început să plâng deasupra leagănului meu.// […]/ Aiurind
în leagănul bătrân/ cu mâinile pe mine însumi/ - ca prunc” în acelaşi
cronotop se înscriu poeziile Întoarcere şi Sat natal. Poetul se întreabă
la modul dramatic de ce s-a lepădat de vârsta adoptivă. Prin astfel de
texte se pregăteşte proiectarea în mit a poetului, dându-i sens metafizic.
Primul text de acest fel este cel ce are drept titlu data naşterii. Aici se
conturează imaginea satului matrice – centrul lumii. Lancrăm, satul
natal al poetului, aminteşte lacrima, una din metaforele esenţiale
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[blagiene] ale imaginarului poetic. Lacrima este «pragul luminii» pragul
dintre cuvânt şi tăcere – cele două niveluri ontice ale poetului: paradisul
tăcerii şi rostirea cuvântului [durata, trecere, istoricitate]. Să dăm citire
versurilor: „Sat al meu, ce porţi în nume/ sunetele lacrimei/ la chemări
adânci de mume/ în cea noapte te-am ales/ ca prag de lume/ şi poteca
patinei.// Spre tine cine m-a-ndrumat/ din străfund de veac,/ în tine cine
m-a chemat fie binecuvântat,/ sat de lacrimi fără leac”. Poezia Ursita
mea pare un răspuns la întrebare. Ursitoarea care i-a vegheat venirea în
lume e „frumoasa ca o zână din poveşti …”
Texte autobiografice sunt şi poeziile: La cincizeci de ani,
Inima mea în anul 1940. (acest poem e un bocet al poetului – cetăţean.
Ţara şi biografia sa au fost mutilate de evenimentul istoric al Dictatului
de la Viena. Suntem Ioni „fără ţară”), Bucureşti 1919 (care evoca
„ardoarea momentului bucureştean al anului de debut”, moment evocat
şi în Hronic – cf. G. Gană).
Dar să ne reîntoarcem la primele volume (Poemele luminii,
Paşii profetului) pentru a găsi «portretul poetului la tinereţe».
Exemplare sunt „portretele” Vreau să joc şi Daţi-mi un trup voi
munţilor. În aceste două poeme se pune în mod explicit relaţia Eului
poetic cu Cosmicul. Poetul e stăpânit de un elan dionisiac de
dezmărginire care îl rupe de materie şi îl înalţă spre cer. Daimonul eului
este unul expresionist care îl pune în „relaţie cu cosmicul, cu absolutul,
cu iluminatul”. Aceasta este sintagma prin care Lucian Blaga defineşte
expresionismul. Sintagma titlu trimite la avântul neistovit al sufletului,
nu la jocul manifestare fizică a trupului. Jocul e voinţă şi energie.
Figuraţia poetică exprimă dimensiunile cosmice ale Eului, un eu fără
spaţiu şi timp. Cele două poeme formează un diptic. În primul poem e
vorba despre „straşnic suflet”, iar în al doilea despre un elan al trupului.
Poetul vrea un trup cosmic pentru straşnicul său suflet. Cele două
poeme sunt deaproape înrudite cu Aşa grăit-a Zarathustra. Din aceleaşi
aluat cu cele două poeme şi pe aceeaşi vreme este plămăduit Ecee
homo!, poem rămas în manuscris. Poetul poartă marca lui Dionisos –
12
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Zarathustra pe care o purta şi Nietzche în volumul său portretistic Ecee
homo!
Poemul lui Blaga mai necesită o clipă de zăbavă. Frazarea
blagiană din cele 16 versuri relevează câteva perechi de termeni opoziţi:
„vârtejul meu de avânt” şi „setea de-a juca” li se opune pământul din
care „sorb numai fier” iedera/lanuri; blestemate ogoare/bolta de cer;
iad/rai; glie neagră de păcate/răsunet frânt de clopot. Poetul
mărturisindu-şi nemulţumirea de revelaţia paradisiacă îşi aşează
condiţia sub semnul lucifericului cu stare permanentă a căutării şi
creaţiei. Mister este şi pământul şi cerul (cf. E. Tudoran, Lucian Blaga,
Mitul poetic, II, 1983, p. 303). În artele sale poetice Blaga nu vorbeşte
de meşteşugul poetic şi nu mai dă sfaturi tinerilor poeţi, dar în versurile
din Ecee homo! găsim ideea transfigurării. Cu mult înaintea altui mare
poet român, poetul din Lancrăm iscă «frumuseţi şi preţuri noi» din fier,
iedere, păcate, blesteme, venin. Din această vreme (1917 – 1919)
datează Lume!, variaţiune pe aceleaşi teme. Este o poezie aparţinând
tinereţii creatoare, nepublicată în volum. Lumea – totul se oglinedeşte
în fiinţa sa poetică. Poetul este athanoul alchimic.
Cu toate ca modelul – Nietzche – se vede cu ochiul liber,
originalitatea în expunere şi autenticitatea trăirilor nu pot fi înăbuşite.
Poemele menţionate sunt ale unui Eu stihial „beat de lume” şi
„păgân”. Manifestările lui sunt un moment cosmogonic: „O mare/ şi-un
vifor nebun de lumină/ făcutus-a-n clipă”.
Fără excepţie, toţi cei care au scris despre poezia lui Blaga,
referindu-se şi la texte precum cele pe care noi le-am adus în discuţie,
nu uită să sublinieze influenţa lui Nietsche. După cum arătam înainte nu
negăm acest lucru, dar e necesară o nuanţare: Nietzsche trebuie văzut şi
ca un termen de referinţă, de comparaţie nu numai ca model imitat.
Ajunşi în acest punct având ca reper toată dimensiunea
expresionismului din poezia blagiană putem avansa ideea: dacă
expresionismul nu ar fi existat, Blaga l-ar fi „inventat”.
Din perspectiva din care abordăm unele poeme blagiene, unul
precum Inima îl considerăm o sinteză deoarece el adună într-o imagine
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unică câteva din trăsăturile de profunzime ale eului poetic, identificate
până aici, dar şi pentru că anticipează aspecte pe care le vom găsi în
următoarele creaţii. Acest portret integrează într-o viziune unitară
izvoare culturale (de mit) cu care poetul se află într-un permanent
dialog. Convingerea poetului este că inima sa are caracter divin sau mai
exact spus are menire divină. Inima lui are ceva din „inima” lui
Prometeu, ceva din „floarea de lotus” şi ceva din „lutul de pe Golgota”.
În această credinţă, poemul se încheie vizionar: „când Dumnezeu se va
îndemna să facă o altă lume/ şi-o omenire/ din neamuri mari de zei,/
Stăpânul bun va plămădi atunci din lutul ei/ pe noul Adam”. Versurile
ne confirmă ideea avansată la începutul comentariilor, naşterea poetului
este un act cosmogonic. Sinecdoca inimii mai apare şi în Scoica, Cresc
amintirile, Lumina raiului.
Imaginea dionisiacă a sufletului apare şi în Stelelor: „C-o mare
de îndemnuri şi oarbe năzuinte/ în mine”. Eul şi stelele au ceva comun:
drumul spre nemărginire, spre taine. Drumul ca element definitoriu al
Eului poetic apare şi în Dar munţii-unde-s? „Eu am crescut hrănit de
taina luminii/ şi drumul meu îl ţine soarta-n palme,/ şi-n pieptu-mi larg/
credinţa mea o sorb puternic din soare”. Eul din Poemele luminii este
unul generic identic cu forţa universală. În Paşii profetului apare
acelaşi eu categorial, dar de data aceasta «dinamica» este înlocuită de
starea de contemplare în ritmurile calme ale naturii vegetale. Treptat,
după cum vom arăta în continuare, eul stihial este înlocuit de eul
problematic (Ion Pop – Lucian Blaga, Universul liric, 1981, p.22). În
concluzie, dominanţa portretelor «poetului în tinereţe» este masca
„apocaliptică”. Eul stihial vrea o întoarcere în marea stihie care este
TOTUL COSMIC.
În volumul În marea trecere găsim un triptic: Am înţeles
păcatul, Lucrătorul, Fiu al faptei nu sunt. Toate trei sunt poeme de
autodefinire deosebite de cele din volumele anterioare. De data aceasta
poetul pune accentul pe elementul abisal al personalităţii sale: destinul
creator.
14
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Eul din Poemele luminii era impersonal, semn al anonimatului.
Destul de curând conştiinţa personalităţii creatoare intră în
„contradicţie” cu anonimatul. Vocaţia lui creatoare se deosebeşte
radical de aceea a Lucrătorului. El – poetul – nu este fiu al faptei de
lucrător. Păcatul ce apasă peste casa sa este sensibilitatea metafizicăluciferică. Aceasta l-a despărţit de sensibilitatea paradisiacă a
„lucrătorului” şi l-a dus spre neliniştea interogativă. Nefiind fiu al
faptei, poetul se desparte de natură pentru căutarea transcendentului.
Despărţirea este tragică. Călugarul bătrân îmi şopteşte în prag este o
punere în abis: „vino, tinere,/ ia ţărâna în pumn/ şi mi-o presară în cap
în loc de apă şi vin./ Botează-mă cu pământul”. Tânărul de azi, bătrânul
de mâine, după ce parcurge drumul creaţiei luciferice se va reîntoarce să
se boteze cu pământul. Dar până atunci poetul stă mereu „aplecat peste
întrebările lumii”. Verbul „a fi” este conjugat la diateza tragicului.
Intrarea în „marea trecere” înseamnă pierderea legăturii cu matricea
originară MAMA (cf. Ion Pop, op. cit). Poezia Scrisoare conţine câteva
versuri care puse la un loc dau efigia tragică a poetului: „Sunt mai
bătrân decât tine mamă/ […]/ Şi aplecat peste întrebările lumii/ […]/ De
ce m-ai trimis în lumină, Mamă,/ de ce m-ai trimis?/ Trupul meu cade la
picioarele tale/ greu ca o pasăre moartă”. Există în textul poetic două
metafore specifice universului blagian: mâna, organul faptei, dar care se
opreşte şi nu mai înfăptuieşte; şi glasul (cuvântul) organ al spiritului,
dar care se stinge. Poetul se caracterizează prin refuzul originalităţii în
fluxul „marii treceri”. Poetul îşi mărturiseşte nostalgia paradisului
matern. Poemul Scrisoare întregeşte portretul eului problematic.
În textele aduse în raza noastră de observaţie am identificat
imaginea unui Eu stihial şi al unui Eu problematic. Textele la care ne
vom referi în continuare le putem strânge sub genericul: portrete-măşti.
Un punct nodal în această „succesiune” îl formează poemele Biografie
şi Autoportret.
Biografie este un poem sinteză a treptelor interioare. Textul se
construieşte prin „rememorarea” acelor evenimente care i-au jalonat
drumul creator. Acestea sunt: ivirea în lumină, ispitirea din umbră,
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vinovăţia iadului, înălţarea pe „muntele cu crini”, schimbul de taine cu
strămoşii, fatalitatea matricei stilistice, punerea luminii în cântec. Unul
din liantul care leagă aceste trepte interioare este condiţia de poet orfic:
„Cu cuvinte stinse în gură/ am cântat şi mai cânt marea trecere/ somnul
lumii, îngerii de ceară./ De pe un umăr pe altul/ tăcând îmi trec steaua
ca o povară”. Biografie ne dezvăluie natura duală a poetului care e când
al trupului, când al sufletului; când al cuvântului, când al tăcerii; când al
freneziei, când al contemplativului; când al paradisiacului, când al
lucifericului. Enumeraţia acestor cupluri nu este un abuz; fiecare îşi are
înţelesul şi importanţa lui proprie în varii texte poetice. Biografie este
un portret stilizat al tuturor portretelor de acest gen până la Nebănuitele
trepte.
Ceea ce urmează sunt „portretele-măşti”. Primul poem integral,
în acest sens, este Autoportret. Mai întâi să transcriem versurile acestei
capodopere lirice: „În patria sa/ Zăpada făpturii ţine loc de cuvânt./
Sufletul lui e în căutare,/ de totdeauna,/ şi până la cele din urmă hotare./
El caută apa/ din care curcubeul/ îşi bea frumuseţea şi nefiinţa.”
„Biografiile” şi „Autoportretele” anterioare aveau caracter de
mărturisire, poetul folosind persoana întâi. De acum înainte va folosi
persoana a treia, punându-şi diferite măşti.
Poemul are ca vecini două poeme semnificative: Monolog şi 19
mai 1895. Primul cuprinde replica laturei telurice a poetului, adresate
spiritului sub forma unor dorinţe. Spiritul e îndemnat să-şi sporească
„cântarea”. Celălalt poem evocă timpul şi spaţiul originare. Autoportret
„schiţează un comportament mitic al tăcerii” (cf. St. Aug. Doinaş,
Poezia lui Lucian Blaga, în volumul Lectura poeziei, 1989) poetul
încearcă să definească ceea ce cuvintele nu pot exprima. Patria poetului
e „corola” în puritatea şi substanţa ei, dar şi „lumea de dincolo”.
Ultimele versuri ale poemului sunt destul de ermetice: „El caută apa din
care bea curcubeul./ El caută apa/ din care curcubeul îşi bea frumuseţea
şi nefiinţa”. Versurile exprimă, conform părerii lui St. Aug. Doinaş unul
din cunoscătorii poeziei blagiene, aspiraţia spre parcurgerea cercului
mitic: naştere-căutare-împlinire-moarte. Poezia lui Blaga este una
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mitică. Prin albul pur şi graţia sa lebăda este o epifanie a poetului.
Conform Dicţionarului de simboluri al lui Chevalier şi Gheerbrant
lebăda sintetizează cele două principii. Acestă stare de nescindare dă
lebedei o încărcătură de mister. După misterele de la Eleusis, lebăda ar
simboliza forţa poetului şi a poeziei. Lebăda mai întruchipează relaţia
dintre lumină şi cuvânt. Să mai notăm că lebăda cântă o singură dată,
prin urmare cântecul ei (opera Poetului) este unic. Curcubeul este o
„variantă” a misterului Corolei; apa este misterul, iar nefiinţa este
tăcerea din care se va naşte poezia – o patrie a Poetului. Poetul este un
mister care se autocontemplă. Citind versurile în lumina acestor glose
mitico-simbolice ne dăm seama ce sinteză realizează poetul în cel mai
stilat autoportret (cf. G. Gană, Intoducere la Lucian Blaga, Opere, vol.
1). Poemul Autoportret i se poate alătura Pasărea sfântă întruchipată în
aur de către Constantin Brâncuşi. Pasărea sfântă este Poetul, simbol
deopotrivă al înaltului şi al adâncului; poetul-pasăre este „potir” şi
„cântec” pentru revelarea misterului. Prin el se reface unitatea originară.
Cercetătorii au inventariat afinităţile elective dintre Blaga şi
poetul german Rainer Maria Rilke (Mircea Vaida, Lucian Blaga –
Afinităţi elective). Poetul – întru pomenirea lui Rainer Maria Rilke
este un text poetic de o largă generalizare de simboluri şi semnificaţii.
Poemul se desfăşoară sub forma unei confesiuni despre «poetul» ce „nu
are chip şi nu are nume” („Lucian Blaga e mut ca o lebădă …”). Aşa că
nu ne miră defel faptul că evocând personalitatea autorului Sonetelor
către Orfeu, Blaga se descoperă pe sine. Suita de metafore din Poetul
prin care îl caracterizează pe poetul german, Blaga îi surprinde
sensibilitatea metafizică, tocmai trasătura prin care se descoperă pe sine.
De timpuriu poetul şi-a căutat nişte măşti potrivite. S-a închipuit
rând pe rând Zamolxe, Pan, psalmis [PSALMISTUL]; profet [Ion se
sfâşie în deşert] chiar şi Isus răstignit [Epilog].
În aceste texte nu se face încă distincţia între suflet şi spirit. De
asemenea sunt texte poetice încărcate cultural. Situat mereu între
Dionisos şi Apolon, în astfel de autodefiniri poetul încearcă un echilibru
şi o sinteză între cele două principii opuse. În acest sens sunt ilustrative
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următoarele versuri din Pax magna: „Pesemne – învrăjbiţi/ de-o
veşnicie Dumnezeu şi cu Satana/ au înţeles că e mai mare fiecare/ dacăşi întind de pace mâna. Şi s-au împăcat/ în mine: împreună picuratu-miau în suflet/ credinţa şi-ndoiala şi minciuna// Lumina şi păcatul/
îmbrăţişându-se s-au înfrăţit în mine-ntâia oară/ de la-nceputul lumii
[…]”.
Măştile pe care şi le va pune de acum încolo sunt semne ale
spiritului. Dacă în Visatorul (poezie de tinereţe) „figura” poetului era
doar a unui simplu şi fragil visător, păianjenul e o ieroglifă a poetuluivisător, întruchipare a dorului de înălţare spre cer, în Stalactita figura
poetului este ferma. Poemul ne dezvăluie forţa în întregime apolinică a
poetului. Stalactita - poetul este axis mundi. Grota şi bolta se unesc în
stalactita-poetul. El ne propune imaginea unui orfeu ce telurizează
picurii de lumină şi spiritualizează pământescul.
Indiferent de ipostază, poetul este supus timpului. Această efigie
o găsim în versurile din Heraclit lângă lac. Fiind în trecere poetul este
şi un călător ce caută Lumina de ieri. Cea mai potrivită mască în
această ipostază este cea a lui Ulise (Ulise). În lunga călătorie de
permanente căutări poetul a cunoscut jertfe şi împliniri. Acum Ulise se
întoarce acasă (Cântecul obârşiei). Aici îl aşteaptă Penelopa –
integrarea în ritmurile eterne ale cosmicului. Acum poetul se eliberează
şi de tristeţea metafizică care la un moment dat l-a copleşit (Stă în
codru fără slavă).
Două sunt măştile preferate ale poetului, după momentul de
„cumpănă” şi de „schimbarea de zodie”: cerbul şi unicornul. Cred că nu
hazardul a guvernat această alegere. Drumul poeziei blagiene e generat
printre altele „de subtila conjugare dintre impulsurile sensuale, pur
telurice şi elevaţia transfiguratoare”. Poemele precum Unicornul si
oceanul, Cerbul, Ce aude unicornul, Cerbul cu stea în frunte
„relevează tocmai această dublă dimensiune a făpturii evoluând de la
starea «dionisiacă» - dionisiaca dezlănţuirii instictuale, către echilibrul
şi seninătatea „apolinică” pură spiritualitate. (cf. Ion Pop, op. cit, p.18).
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Inorogul (şi asimilat lui, cerbul) este în mitologie un animal
arhietipal care simbolizează principiile şi forţele cosmice, materiale şi
spirituale. Unicornul (poetul) stă în faţa tainelor (oceanul cu largul şi
valurile sale) „sfios”, se simte străpuns de „pintenii de argint ai tainei”.
Chemarea misterului e tragică: „se-nalţă de spaimă-n paragini/ când
taina se sfărâmă la margini”. Acelaşi suflu tragic citim în masca
cerbului. Rigorile sonetului au impus esenţializarea imaginii simbolice:
„roşul cerb” sub puterea „sublimului foc” aleargă după ciuta care îl
„bântuie” zdrobind în copitele ei „struguri”. Stăpânit de „imbolduri” şi
„vinuri”, cerbul „cu-n răget caută să se mântuie”, dar, „setea” nu i-o
potoleşte decât „luciul albastrui” al iezerului din munte în care se
oglindeşte cerul. Spiritualizarea măştii este şi mai puternică şi mai
profundă în Cerbul cu stea în frunte. Cerbul însemnat refuză lumea
materială, lumea ispitelor („nu mişca”, „nu-l chema”, sfârma, remarcăm
frecvenţa verbelor „negative”) care nu i-au potolit „setea” – dorul după
zări, după ceea ce se află „dincolo”. În setea sa, cerbul adulmecă,
prinde, aude (să reţinem frecvenţa verbelor, de data aceasta „pozitive”)
„zări depărtate”. Ascultând chemarea misterului cerbul renunţă la cele
de jos în favoarea celor de sus. Imaginea mitică a cerbului (poetul) este
susţinută de nuanţa arhaică a vocabularului şi de sonoritatea deosebită a
lui. Astfel se sugerează o lume nedefinită spaţial şi temporal, adică
veche şi permanentă.
În Ce aude unicornul esenţializarea merge mai departe şi
versurile devin mai apodictice. Versurile sunt alcătuite din prepoziţia
prin, care marchează cele cinci distihuri şi douăzeci de substantive.
Verbul predicat îl conţine doar titlul. Blaga atinge virtuozitatea. Dacă
urmărim doar substantivele din rimă observăm că ele evocă universul
liric al lui Blaga. Dar să lăsăm versurile să cânte: „Prin lumea
poveştilor/ zumzetul veştilor.// Prin murmurul mărilor/ plânsetul
ţărilor.// Prin lumea aievelor/ cântecu Evelor.// Prin vuietul timpului/
glasul nimicului.// Prin zvonul Eonului/ bocetul omului”. Analizând
măştile poetului sesizăm că ele circumscriu punctul „coincidenţei
contrariilor”.
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Prin mijlocirea măştilor stihuieşte un poet esenţializat.
Textele de tip „Biografie” şi „Autoportrete” dezvăluie
„metaforele eului poetic” după un „scenariu de o perfectă coerenţă”. Ele
deţin un întreg „sistem de simboluri” (cf. Ion Pop). Un alt aspect trebuie
reţinut: totdeauna în textele de autodefinire, Blaga transcende datul pur
subiectiv al unei aventuri existenţiale devenit un poet al ontologicului.
O concluzie relevantă ar fi următoarea: în textele reunite sub
genericul „autoportretului” poetul cântă sufletul şi mai puţin spiritul.
Acest lucru îşi are cel puţin două motivaţii. Prima ţine de
expresionismul poetului. Pe a doua o deducem din dorinţa poetului
Blaga de a se diferenţia de filozoful Blaga. În succesiunea lor
„autoportretele” se „adună” într-un seismograf al drumului liricii
poetului din Lancrăm, cu ce are ea specific. Astfel spus încercările de
autodefinire înseamnă căutarea diferenţei specifice în raport cu genul
proxim. Toate „biografiile” şi „autoportretele” sunt nişte metafore
revelatorii.
Urmărind textele aduse în discuţie ni se conturează „povestea”
unei psihodrame ce se desfasoară între unitatea originară şi unitatea
regăsită. În arheologia acestor „biografii” şi „autoportrete” putem regăsi
cioburi ale temei poetului de geniu. Urmărind textele am adus în
discuţie, într-un anumit aranjament şi într-o anumită succesiune, am
căutat chipul poetului aşa cum l-a stihuit el în cele trei cercuri
concentrice a căror profunzime creşte proporţional cu raza lor. Acest
chip rezultă dintr-o mişcare de transalaţie dinspre cugetarea versificată
Trei feţe din volumul Poemele luminii (1919):
„Copilul râde:
«Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!»
Tânărul cântă:
«Jocul şi-ncelepciunea mea-i iubirea!»
Bătrânul tace:
«Iubirea şi jocul meu e-ntelepciunea!»,
spre Mirabila sămânţă (1961).
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Blaga a scris şi un fel de viziune. Poemul Cântec pentru anul
2000 prin imagini şi sonorităţi este vizionar. Copil fiind se întreabă
«cum e când eşti mort». Acum, spre amurg poetul se întreabă dacă peste
ani îşi va mai aduce aminte cineva de el. El a trecut dar în urma lui a
rămas basmul care începe aşa:
„Pe aici umbla şi el şi se întorcea mereu/ Contemporan cu
fluturii, cu Dumnezeu”.
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BURGURILE TRANSILVANE
şi BILDUNG-UL BLAGIAN
Observaţii asupra temei anunţate de titlul nostru sunt disipate în
puţina critică consacrată prozei blagiene. Prin urmare se impune
completarea şi ordonarea lor într-o imagine unitară care să elibereze o
semnificaţie. Imaginea care se va închega va fi complementară aceleia
furnizată de textele poetice de tipul „biografie” şi „autoportret”.
Biografia fiecărui om, cu atât mai mult a aceluia de excepţie, e formată
dintr-o succesiune de întâmplări, mai mult sau mai puţin anecdotice, dar
din care se poate construi un schelet epic. În biografia gânditorului din
Lancrăm fiecare întâmplare devine eveniment cu profunde şi irepetabile
urmări spirituale. De la început biografia omului Blaga este biografia
creatorului Blaga. Acest adevăr l-am descoperit de la prima lectură a
Hronicului şi cântecul vârstelor (1965) si el mi-a fost confirmat de
„biografia” din corespondenţa scriitorului şi de Viaţa lui Lucian Blaga
[vol. I – IV, 1995 – 1999] semnată de Ion Bălu.
Drumurile şi popasurile prin burgurile transilvane au o
rezonanţă deosebită în devenirea poetului şi filosofului din Lancrăm aşa
că ele, cu îndreptăţire, pot fi considerate tema, alături de altele, a prozei
blagiene.
În Hronicul … accentul se pune pe momentele germinale şi pe
etapele formării conştiinţei creatoare; în Luntrea lui Caron vocea
naratorului îşi mărturiseşte conştiinţa civică care ia atitudine faţă de
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«vremile» sub care a ajuns Ţara. „Ruptura” temporală – douăzeci de
ani, 1919 - 1940 – dintre cele două proze nu afectează unitatea lor.
Specificul vremurilor şi a etapelor biografice evocate ne obligă
să urmărim tema oarecum departajată pe cele două romane
autobiografice. În Hronicul …, Blaga caută în biografia sa ce este el şi
vor face din el un filosof şi un poet. În textura memorialistică a cărţii
descifrăm una din caracteristicile fundamentale ale creatorului Blaga:
alternanţa şi osmoza dintre matricea stilistică autohtonă şi matricea
intelectuală, sau altfel spus dintre lumea arhaic-mitică şi lumea cărţii.
Există în prima parte a dipticului autobiografic două repere spaţiale
fundamentale: CASA [spaţiul paradisiac; cultura minoră] şi CETATEA
[spaţiul luciferic; cultura majoră]. În funcţie de aceste două repere se
scrie Hronicul în cele două ritmuri narative: până la plecarea la şcoală
din Sebeş şi în paginile consacrate vacanţelor ritmul e lent, un ritm al
iluziei veşniciei; în paginile despre drumurile şi popasurile prin oraşele
transilvane ritmul este alert, eul narator găsindu-se mereu în mişcare şi
creştere. Copilul de vârstă şcolară pleacă [nu părăseşte] din satul cu
orizontul lui de mister şi poveste şi păşeşte în cercul magic al cărţii.
Lancrăm – Sebeş – Braşov – Sibiu -Oradea sunt repere ale intinerarului
complex de formare intelectuală a adolescentului Blaga.
Există părerea că perioada sebeşană ar fi exagerat de detailată,
prin urmare şi extinsă în raport cu alte „popasuri” mai importante, cum
ar fi cel braşovean. Considerăm neîntemeiată ideea respectivă.
Perioadei şcolare de la Sebeş, Blaga îi acordă o atenţie, să-i zicem,
deosebită din câteva motive temeinice: e prima „ieşire” din sânul
matern în lumină; Sebeşul e momentul prim şi hotărâtor când se
confruntă şi se aliază substratul şi adstratul. Pe soclul rezultat se va
înălţa treptat personalitatea creatoare a lui Lucian Blaga [pshiologic
vorbind, dacă nu se realiza acel soclu, Blaga sau se înstrăina, se
dezrădăcina şi devenea un continuator al lui Goga ori se reîntorcea
definitiv în satul natal şi rata destinul creator]; Momentul Sebeş e
important şi din perspectiva „deşteptării” unor trăsături psiho-morale:
ambiţia vlăstarului Şcolii Ardelene de a se impune în forţă „străinilor”,
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a «mâncătorilor de vlahilor»; realizează cvasi-instinctiv apartenenţa la
un neam şi la o ţară; la şcoala din Sebeş descopera (şi învaţă) ce
înseamnă creşterea şi formarea în spiritul unei rigori şi a unei discipline
a muncii (a studiului). Sebeşul va deveni, după moartea tatălui, noua
reşedinţă a familiei. Toate aceste motive sunt însumate în înscripţia cu
litere mari de pe frontiscipiul şcolii: «Bildung ist Freiheit». „Inscripţia
înfăţişa un fragment deschis, gata de a se aduna sul dacă ţi-ar fi scăpat
din mână”. Blaga nu scapă niciodată din mână „pergamentul cu
inscripţia”.
Plecat din sat, adolescentul Blaga mereu aude în el chemările
vetrei. De reţinut că în toate „răspunsurile” [revenirile] tânărul lăncrăjan
pune orizontul cărţii. În acest sens este semnificativ faptul că în
momentul unei „reveniri” nu descoperă altceva decât biblioteca
TATĂLUI: „Toată vara citisem poveri de cărţi, vechi şi noi. În
biblioteca rămasă de la Tata, ca un alodiu spiritual destinat mie, mă
aşteptau operele complete ale lui Gothe, Schiller, Negruzzi, Alecsandri,
Eminescu”. Printre cărţiile moştenite se găseau broşuri în limba
germană de prezentare şi difuzare a filosofiei Vedanta. Citind aceste
volume, Blaga îşi perfecţionează germana pe care a învăţat-o la şcoala
din Sebeş. Tot în biblioteca părintească descoperă colecţia
„Convorbirilor literare” şi a altor reviste româneşti de peste munţi. De
câte ori revine la „Câmpul Frumoasei” Blaga va descoperii cartea (vezi
printre altele episodul cu reîntoarcerea din Germania în sat a studentului
Simion Laşiţa). Lecturile făcute „în” biblioteca tatălui la Sebeş şi
Braşov vor fi completate cu cele sibiene din Biblioteca Brukenthal.
Setea de cultură a tânărului plecat din Lancrăm va fi stimulată şi
susţinută de tradiţia cărturărească a Braşovului şi de atmosfera de studiu
din Liceu Şaguna unde, de acum, Blaga este elev. După depăşirea
primei etape a lecturii despre care naratorul din Hronicul … zice că i-a
dat sentimentul unei creşteri personale şi al unei treziri, în perioada
şagunistă adolescentul trece spre o lectură de o factură nouă care, printro cărare a ei, îl va scoate la drumul creaţiei. Un prim pas în această
direcţie îl face când începe construcţia materială şi sufletescă a
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bibliotecii personale: „În acel timp de violentă curiozitate intelectuală
puneam, de altfel, şi eu ternei viitoarei mele biblioteci.” Cu banii
obţinuţi din vânzarea unor haine vechi „îmi cumpăram, îşi aduce aminte
personajul narator, totuşi un număr considerabil de volume filosofice
din «Universal Bibliothek» Corespondenţa lui Spinoza; Lumea ca
voinţă şi reprezentare a lui Schopenhauer; Prologomenele lui Kaut şi
Criticile, o serie de dialoguri platonice, dar şi alte opere, ieşite din alte
teascuri …”. Pentru Blaga repere importante în geografia Braşovului
sunt Librăria Ciurăscu şi Librăria Zeidner, iar evenimente din viaţa
oraşului de sub Tâmpa sunt lecturile sale filosofice şi literare. În acest
spaţiu şi timp de efervescenţă spirituală încep activităţile creatoare în
ale poeziei şi filosofiei. Acest Braşov creativ îl va lua cu el apoi la
Sebeş şi Sibiu. Acum se nasc «încercările filosofice» publicate în
Românul şi Pagini literare din Arad, în Gazeta Transilvaniei din
Braşov; acum se încheagă sumarul volumelor de debut: Poemele
luminii şi Pietre pentru templul meu (1919).
În burgul de sub Tâmpa, Blaga leagă şi câteva prietenii durabile:
cu Andrei Oţetea, D. D. Roşca, Valentin Maximilian, Gheorghe Popa,
Horia Teculescu, Nicolae Mladin.
Cu toate că strict biografic momentul Sibiu – Oradea reprezintă
o „enclavă”, el este totuşi important din perspectiva problemei pe care o
urmărim în rândurile de faţă. Studiile teologice începute la Sibiu şi
continuate (prin mutarea seminarului) la Oradea îl pun pe tânărul Blaga
în mod „organizat” în contact cu orizontul spiritual al teologiei ortodoxe
cu rol catalitic în viitor pentru trasarea graniţiei dintre teologia ortodoxă
şi filosofia sa.
Personajul narator din Hronicul … nu se opreşte la peisaj
[inapetenţa la descriere?] cu toate că fiecare oraş prin care a poposit ar
fi avut ce să-i ofere spre desciere. Fiecare descripţie începută sfârşeşte
repede alunecând spre notaţii referitoare la spaţii ale cărţii (şcoala,
biblioteca, librarie, lecturi, scrisul, societatea de lectură). Iată, bunăoară,
cum este amintită întâlnirea cu oraşul de pe Criş: „La Oradea ajungeam
într-un oraş trepidant, mie necunoscut până atunci şi cu cel puţin o
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stradă de izbitoare eleganţă. Se simţea din toate că eram într-un ţinut
unde pusta interferează cu românismul, estompate amândouă de
enclavele unei societăţi fine şi decadente”. După acest crochiu, totuşi
miezos, naratorul trece la adevăratul eveniment prin care a „memorat”
Oradea: „În acele zile verişoara mea îmi puse în mână poezii de Rilke,
Dehmel, George, Tagore. Şi-mi arăta şi o monografie asupra lui Rodin
pe care şi-o comandase în Germania”.
Chiar dacă atenţia naratorului este focalizată pe contactul şi
asimilarea de cultură el ştie totuşi ca din câteva notaţii austere să
sugereze personalitatea locului. Iată chipul Sebeşului: „Oraşul Sebeş–
Alba, de-o înfăţişare în parte medieval – germană, în parte, tipic
burgheză, izbutea azi puţin, mâine puţin, să mă lege de ale sale colţuri,
făpturi şi privelişti. Mai mult de jumătate din populaţie era românească,
dar atmosfera ce se răspândea din centru se datora burgheziei săseşti, cu
aşezările ei seculare. Aspecte şi duhuri cu totul opuse se întâlneau
uneori în compromisuri fireşti ce împrumutau urbei un farmec bastard”.
În aceeaşi tehnică sobră, de generalităţi pertinente sunt realizate
puţinele imagini ale oraşelor prin care a poposit pentru studiu. Cu
întreruperi adolescentul Blaga petrece în Braşov opt ani şi totuşi spaţiul
geografic al urbei din Ţara Bârsei nu e reţinut în Hronic …. Pentru
autorul cărţii, Braşovul a rămas în exclusivitate un spaţiu cultural şi
sufletesc. Naratorul aduce în obiectiv şcoala, colegii, profesorii şi
câteva întâmplări specifice, dar semnificative, vieţii de licean. Pe pagini
întregi este evocată efervescenţa spirituală şi creatoare.
Pe unde trece şi poposeşte pe Blaga nu-l atrage, nici atenţie nu
acordă, aspectelor etnico-sociale-profesionale şi naţionale. El reţine în
spirit european, doar “compromisurile fructuoase”. Blaga reţine şi
memorează creaţiile omului. De asemenea spaţiul citadin nu mai este
mitizat ca cel al vetrei. Spaţiile-poveşti: muntele, grota, pădurea,
iezărul, lanul pe post de lari ai satului, dispar din geografia burgurilor.
Oraşele sunt numai repere temporale şi culturale în biografia lui Blaga.
În Sebeş, Braşov, Sibiu adolescentul şi tânărul Blaga intra în
contact direct cu matricea stilistică a etniei germane. Caracteristicile ei
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deocamdată s-au sedimentat în memoria culturală a viitorului filosof, de
unde, mai târziu, prin intermediul catalizator al cărţii de specialitate,
prin fenomenul de personanţă vor intra în substanţa studiilor de filosofia
culturii din perioada maturităţii.
Şcoala pe care o face Blaga prin burgurile transilvane are
legături nevăzute cu Şcoala Ardeleană. Ca şi Corifeii acesteia, Blaga se
adapă la cultura universală întru întemeierea «culturii majore»
naţionale. Cu rădăcinile adânc înfipte în vatră şi cu o coroană amplu
desfăşurată în universalitate cel născut la Lancrăm îşi forjează
puternicul şi autenticul sentiment patriotic care i-a irigat existenţa şi
fapta creatoare. „Cărturarii ardeleni au cultul vetrei, al rădăcinilor, şi, în
acelaşi timp, viziunea universalităţii, a necesităţii contactelor, a mişcării
de idei pe vaste coordonate spaţiale şi temporale” (Mircea Vaida, Pe
urmele lui Blaga, 1982, p. 20). Lucian Blaga e un urmaş şi continuator
al lor. Punând pentru moment, în paranteză ultimii ani din „biografia”
impusă lui Blaga de către comunişti, nu e lipsit de tâlc întoarcerea lui
spre finalul vieţii la Şcoala Ardeleană (vezi cartea postumă a lui Blaga,
Gândirea românească din Transilvania în secolul al XVIII-lea).
Toate perspectivele şi relaţiile dintre Eul narator şi Cetate se
schimbă în mod radical în partea a doua a dipticului autobiografic,
Luntrea lui Caron.
În Hronicul … drumurile spre oraş erau drumuri drepte şi
suitoare spre cultură şi libertate. În Luntrea lui Caron drumurile sunt
întoarse. Dacă în primul roman autobiografic oraşul era o temă, în al
doilea roman autobiografic oraşul devine un spaţiu pentru tema: istoria
sovietizată! Dacă în Hronicul … drumurile dintre Vatră şi Cetate erau
drumuri ale unei „transhumanţe” culturale, în Luntrea … vor fi drumuri
de boicotare a istoriei recente impusă de „sovieticii eliberatori”.
În noul roman se schimbă şi tehnica narativă: naraţiunea îşi
pierde din evocare, devine realistă şi se dezvoltă pe două nivele
evenimenţiale incompatibile: istoria recentă/ creaţie şi cultură.
Naratorul şi lumea sa sunt siliţi să se retragă din cetate în alte spaţii care
aparţin altei spaţiotemporalităţi.
27

Glose blagiene vol II
Luntrea lui Caron se deschide cu evocarea unei transhumanţe
impusă: „Începutul primăverii coincidea cu începutul unui haos ce se
revărsa peste meleagurile ţării […] simţeam nevoia de a mă refugia [s.
n.] cu familia, nu numai în spaţiu undeva, ci şi înapoi, departe în timp”.
Explicându-i fiicei ce înseamnă transhumanţa, naratorul spune: „Acesta
este veşnicul lor cutreier [al turmelor de oi] între şes şi plai, după un
calendar al lor mai presus de întâmplările şi faptele istoriei, care pe noi
ne alungă [s. n.] acum din oraş”. Sub „alungări” va sta lumea descrisă în
cea de-a doua proză autobiografică.
În Hronicul … naraţiunea degajă linişte, lumină, iar curgerea
timpului e firească, spre rod. Heraclit lângă lac e aproape un moft în
comparaţie cu situaţia personajului – narator din Luntrea lui Caron. În
urbea de pe Cibin, de pildă, noaptea nu mai este una a contemplaţiei şi
meditaţiei cu rezonanţe cosmice, iar în oraşul de la poalele Feleacului,
Sf. Gheorghe nu mai nimereşte cu lancea balaurul care acum e „ocrotit”
de o „negură” ce se răspândeşte peste oraş, străzi, grădini … peste ţară.
Ultimii douăzeci de ani din biografia personajului narator, cu tot
tragismul lor (poate tocmai de aceea!?) sunt fertili în planul creaţiei, dar
ele vor rămâne în „sertar”.
Hronicul … este romanul unei formări prin cultură într-o lume
ca o „corolă”; Luntrea … e romanul unui „paradis în destrămare”;
Hronicul … e un roman „personal”; Luntrea … e un roman cu un
puternic caracter politic. În el vor abunda pagini eseistice de analiză
politică a „istoriei apocaliptice în marş trimfal”. Sunt pline de savoare
ironică, dar şi de un realism tragic paginile despre comportamentul
sovieticilor care ne-au adus o eliberare ce „duhnea” a votcă, jaf şi crimă
sau paginile în care este prezentată acţiunea noii puteri de îndobitocire a
oamenilor prin cursurile obligatorii de marxism-leninism ori cele în
care materialismul istoric, „ştiinţa supremă”, este desfiinţat prin
psihoanalizarea lui. Cultura şi civilizaţia asimilate în popasurile şcolare
pin burgurile transilvane [evident şi după] l-au făcut pe narator imun la
doctrina comunistă, ba mai mult i-a descoperit mecanismul de
funcţionare şi scopurile finale. Cultura şi civilizaţia emanate de „noua
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cetate” sunt otrăvitoare pentru o existenţă autentică întru creaţie şi
libertate atât pentru individ, cât şi pentru colectivitate.
În Hronicul … personajul-narator intrat în cetate ia contact cu
ziduri şi case istorice, cu obiecte de cultură şi civilizaţie, în speţă cu
cartea. În Luntrea … cetatea e golită de astfel de dovezi de cultură şi
civilizaţie, iar posedarea lor privată devine delict ce se pedepseşte.
Înainte naratorul intra în cetate cu elanuri şi idealuri, timpul fiind
fructificat în creaţie. Acum el este alungat având idealurile retezate şi
timpul creaţiei „blocat”. Înainte trecând din oraş în oraş personajulnarator purta cu sine cartea; acum el cară în spinare un calabalâc. În
citirea lui, textul blagian ne permite să stabilim o relaţie simbolică între
carte şi calabalâc.
Ca şi în Hronic … şi în Luntrea … spaţiul natural-fizic al
burgului lipseşte. Acum, silit să vieţuiască când la Sibiu, când la Alba şi
Cluj, lui Blaga nu-i rămâne decât să caute spaţii de refugiu şi apărare.
Astfel de spaţii devin Biblioteca Batyaneun din antica şi medievala
cetate a Albei, Biblioteca Universitară din Cluj, Institutul Academic
clujean. Pe de o parte, Blaga îşi îndeplineşte conştiincios „sarcinile de
serviciu” care îl transpun în lumea cărţii, iar pe de altă parte leagă
pietenii intelectuale spirituale, iar uneori participă la excursii în spaţii şi
timpi vechi. Toate acestea sunt oaze de aer curat în atmosfera istoriei
bezmetice. În Hronicul … imaginea burgului e total diferită de cea
expresionistă din poezie. În Luntrea … Blaga revine, desigur din altă
perspectivă, la imaginea apocaliptică a burgului din lirică.
Proza blagiană se structurează pe două planuri spaţiale [cele
temporale vor face obiectul altor însemnări de lectură]: satul [natura]
şi burgul [cultura]. În cele două romane spaţiul cetăţii are înfăţişări şi
înţelesuri diferite. Evocând drumurile şi popasurile prin cetăţile
transilvane scriitorul scrie un Bildungsroman şi respectiv, un Roman
politic (de sertar).
Biografia omului şi creatorului Lucian Blaga este una
exemplară.
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AVRAM IANCU, la 70 de ani
- lectura textului dramatic Piesele Zamolxe, Meşterul Manole, Avram Iancu se leagă subtil
între ele formând o unitate(1). Cele trei tragedii ilustrează destinul
creator al omului prin creaţie pe cele trei paliere ale «trecerii» sale:
religios, artistic, istoric. Cele trei texte dramatice mai au comun
prezenţa unor semne care implică ideatica poetico-filosofică a lui Blaga
într-un spaţiu şi timp autohton în năzuinţa sa formativă de a întemeia
orizontul onto-etnicului(2). În această idee, formula dramatică cea mai
adecvată nu poate fi decât tragedia şi de acest adevăr Blaga era
conştient. Dramaticitatea originară (tragedia) spre care Blaga orientează
teatrul său cere un conflict care „va urmării cu precădere acele zone ale
umanului ce postulează tiparul originar, personajele vor fi încărcate cu
energie esenţial daimonică, situaţiile vor gravita totdeauna în jurul
limitei, […] soluţiile vor fi, aproape fără excepţie soluţii finale, de
desăvârşire a trăirii şi de consumare plenară a Eului sau a Ideii […]”(3).
Cele trei piese sunt cele mai curate tragedii din dramaturgia
blagiană. Tocmai prin această calitate infirmă afirmaţia veche, din
perioada interbelică vehiculată uneori şi astăzi, conform căreia Blaga ar
fi scris un teatru religios (citeşte = creştin ortodox). Or, tragicul şi
religiosul monoteist creştin sunt incompatibile(4). În altă ordine de idei
teatrul lui Blaga nu este creştin deoarece pe de o parte, gânditorul s-a
declarat necreştin, iar pe de altă parte, opera lui literară e dominată de
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elemente păgâne, precreştine(5), iar elementului creştin existent i se
caută mereu substratul precreştin.
Cele trei piese în unitatea lor conturează concepţia teatrală
originală şi modernă a lui Blaga. Cunoscută şi apreciată în adevărul ei
n-ar mai fi fost posibilă afirmaţia conform căreia teatrul lui Blaga n-ar
depăşi valoarea medie, că nu este reprezentabilă. Aceste idei le-a
sintetizat „divinul” critic în următoarele cuvinte: „Prea multă poezie,
ibseanismul, adică conflictul de idei, mitologismul, o anumită ţinută
expresionistă, constând în schematism şi într-o relativă stilizare şi deci
caricare a gesturilor, împiedică teatrul lui Lucian Blaga de a fi
reprezentabil, deşi nu e lipsit de patos şi de repeziciune scenică”(6).
Piesa Avram Iancu nu e nici măcar amintită. Asemenea aserţiuni arată
că G. Călinescu nu a priceput apropae nimic din originalitatea şi
modernitatea dramaturgiei blagiene.
O dimensiune esenţială a dramaturgiei noastre o reprezintă
teatrul istoric. Întrebarea este: Avram Iancu este o piesă de evocare
istorică şi se încadrează în tradiţie? De la început afirm că răspunsul nu
poate fi dat cu da/nu; el nu poate consta decât într-o analiză a textului
dramatic.
Cea mai rapidă şi de suprafaţă lectură ne spune că piesa lui
Blaga nu mai respectă canoanele statornicite de teatrul istoric „clasic”
create şi transmise de romantism şi preluate în parte de teatrul realistnaturalist pe această temă; nici în ceea ce priveşte organizarea textului
dramatic în cele 5 acte, aproape obligatorii, în linia dramatică
permanent ascendentă a înlănţuirii scenelor şi a actelor şi nici în ceea ce
priveşte „complicaţiile” de intrigă şi conflict, de multiplicare a axelor
„narative” care să atragă după sine înmulţirea spaţiilor evenimentelor şi
a personajelor, lipseşte din piesa lui Blaga şi aventurosul şi a altor
ingrediente de efect spectacular; lipseşte de asemenea „fantazarea”
istorică. Şi totuşi piesa blagiană are un subiect istoric susţinut de
document. De asemenea Blaga păstrează din drama istorică conflictul
istoric, fie de natură socială, fie de natură politică, conflict care implică
ideea de libertate, dreptate. Din teatrul istoric autorul lui Avram Iancu
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mai păstrează caracterul excepţional şi eroic al protagonistului. Dar
după cum vom vedea în continuare, Blaga dă acestor componente altă
funcţionalitate şi o altă semnificaţie.
Subiectul istoric este încapsulat întru-un scenariu mitic de
tragedie în care centrul de foc îl constituie jertfa. Din perspectivă
estetică Blaga este un dramaturg de expresie expresionistă. Mitul şi
expresionismul încărcate metafizic în mod obligatoriu duc doar spre o
singură formulă dramatică: tragedia. Din osmoza în tipar tragic dintre
mit şi istorie rezultă o subtilă parabolă metafizică. Referindu-se la piesa
sa, Blaga mărturiseşte: „Am încercat să ridic subiectul dincolo de
contingenţe istorice şi să adâncesc perspectivele, pentru ca să dau, dintrun cadru aproape de legendă sau mit, tragedia umană a unui conducător
şi dacă nu pare prea pretenţios, a unui neam”(7).
Întrega structură dramatică a textului se bolteşte pe doi piloni:
ieşirea şi reîntoarcerea în mit a eroului. Eroul coboară din mit în istorie,
rezolvă pentru momentul temporal respectiv imperativele ca apoi prin
jertfă sa urce (reintre) din nou în mit, din care istoria îşi va putea lua în
continuare o parte din energia necesara altor coborâri restauratoare şi
întemeietoare(8).
În piesa lui Blaga mitul configurează un spaţiu deschis, iar
istoria un spaţiu închis. În interiorul acestor spaţii are loc o altă
alternanţă de deschis/închis. Acum deschisul îl reprezintă evenimentele
istorice, iar închisul, momentele de cugetare problematizatoare ale
eroului. Dinamismul deschis/închis la nivelul istoric are câteva
«moduri» evenimenţiale: apariţia gardiştilor unguri; confruntarea Iancu
– Consiliul Naţional Român şi arestarea acestuia; venirea la Iancu a
ofiţerului imperial Schuller; uciderea lui Dragoş vazut de moţi ca
trădător; „ecoul” luptelor din văile Apusenilor. Aceste evenimente sunt
necesare şi semnificative doar în măsura în care susţin situaţia
dramatică şi caracterul protagonistului – perseverenţa în daimon. În text
există un rafinat joc între închis şi deschis menit să alimenteze
tensiunea dramatică.
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Toate aceste componente din care e construit conflictul şi
subiectul determină pe autor să-şi organizeze textul dramatic în Trei
faze, fiecare cu un anumit număr de tablouri şi scene. Cele trei faze
(acte) punctează momentele istorice, tablourile, mai ales prin
didascăliile pe care le conţin, trasează cadrele exterioare, fizice ale
mitului, iar scenele prin situaţiile şi replicile pe care le conţin relevează
dimensiunea metafizică a textului. Am “departajat” aceste aspecte din
necesităţi oarecum „didactice”. În realitate, dincolo de formă, textul
dramatic e o unitate: o metaforă dramatică revelatoare.
„Metafizicul nu poate avea chip cioplit” (Vasile Băncilă) de
aceea în teatrul lui Blaga evenimentul nu are semnificaţie decât asociat
rostirii textului. Blaga va acorda o atenţie deosebită cuvântului, artei
glasului, mişcărilor ceremenial-ritualice. Alexandru Paleologu
subliniază faptul că dramaturgia lui Blaga nu poate fi pusă în scena
printr-o viziune regizorală realist-naturalistă psihologizată pe deasupra,
ci numai într-o ţinută ceremonială atât în gest cât şi în rostire printr-o
savant-artistă utilizare a respiraţiei(9). Aşa se justifică prezenţa la nivelul
textului şi a metaforelor, a simbolului ori a imaginii iconice
plurisemantice. Imaginile „poetice” şi anumite sintagme din replici
trimit spre semnificaţiile înalte pe care le-a urmărit Blaga conform
mărturisirii citate ceva mai devreme. Să trecem în revistă câteva
exemple.
Mai întâi să notăm referirea de căteva ori la cifra 9 care trimite
astfel spre valoarea ei simbolică: ideea unui sfârşit şi al unui început. E
prezent şi simbolismul focului. Prezenţa lui e prea evidentă pentru a mai
recurge aici la citate. Prin prezenţa simbolului şi a metaforei revelatoare
(dar şi a celei plastice) la nivelul textului se realizează o economie
verbală profitabilă dramaticului poetic.
Să trecem la inventarierea a câtorva situaţii şi sintagme care îşi
depăşesc sensul literal strict: Faza întâi, Tabloul 1, scena 1 = jandarmii
unguri se găsesc într-o stare bahică ce contrastează cu starea de tensiune
în care se află Iancu şi moţii săi; Faza 1, Tabloul 1, scena 4 = la
remarcile lui Erji referitoare la fluierul şi pistolul Iancului, acesta îi
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răspunde: “Sunt pesemne născut sub zodia Gemenilor. Unul dintre cei
doi gemeni visează [îşi pune fluierul in brau] celălalt stă la pândă şi
făptuieşte [îşi pune pistolul la loc]”. În aceeaşi scena Iancu îmbrăţişează
pe Erji, iar didascăliile indică ”îi prinde capul, l-apasă pe pieptul lui,
scoate repede pistolul, tinteşte pe lângă capul ei, fără ca ea să vadă,
foaia de urmărire de pe uşă. Un pocnet. Foaia cade”; fapta eroică a lui
Ilie (un luptător moţ), cel care în toiul luptelor cu ungurii le „fură” un
tun, prin comentariile celor din jur (ale lui Iancu în primul rând) şi prin
modestia eroului devine legendă. Acelaşi Ilie regăseşte – aduce în
prezentul scenic – povestea despre pasărea care s-a făcut om.
Adresându-se tribunilor în ajunul luptei decisive cu ungurii, Iancu are o
replică prin care faptului istoric i se deschide dimensiunea mitică (F1,
T3, S5 – 6). Aceaşi viziune mitică o regăsim în altă replică a lui Iancu
din F2, T1, S2. Adresându-se „păsării fără somn” un moţ se exprimă în
felul următor: „Sărut mâna şi coroiatul plisc, pasăre fără somn. Mare şi
nemişcată ca o troiţă eşti, umeri de cruce ai, pene de arhanghel, negru
de aşijderea”. Deocamdată să reţinem că asemenea situaţii şi replici sunt
realizate în tehnică expresionistă.
În structura sa textul dramatic are un prolog … «în cetatea
Moţilor» care conţine povestea despre pasărea fără somn ce vrea să se
facă om. Este un exemplu pentru afirmaţia că Blaga crează mituri.
„Povestea” respectivă şi versurile adiacente doinite ce cele trei
muntăriţe nu sunt confirmate prin nici o creaţie folclorică care să-l
înfăţişeze pe eroul moţilor în chip de pasăre care se face om. Totul este
invenţia poetului. El a dezvoltat o imagine poetică după un model
folcloric şi anume că eroul nu moare niciodată, el doar se schimbă în
animal, plantă ori alt obiect atunci când e ucis de duşman şi există în
această metamorfoză până când se iveşte din nou momentul istoric
pentru a se face om întru împlinirea destinului.
«Prologul în munte» are un decor monumental cu o triplă
funcţiune: trimite spre o lume arhaică românească, spre lumea
«mumelor»; o funcţie estetică care are în vedere imaginea
protagonistului şi una metafizică prin faptul că trimite spre
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daimonismul personajului axial al tragediei. Foarte semnificativă este
construcţia decorului: imaginea e un «peisaj de munte»; în fundal se
zăresc «munţi clădiţi unul peste altul cu plaiuri în care se desluşesc
aşezări ciobăneşti; în planul din faţă este o «stâncărie» cu o carare de la
stânga la dreapta” şi o „potecă” în sus. „Stâncăria” şi „cărarea” par un
prag între două lumi (mitul şi istoria) care încearcă să comunice printro „potecă”. Întreg acest spaţiu e „cuprins” de „pădurea de goruni” – o
metaforă a vechimii şi statorniciei. Aici momentul temporal nu trebuie
uitat: „Soarele încă n-a apus”. Din reînsumarea acestor componente
rezultă un cronotop mitic în care autorul aşează evenimentul istoric –
revoluţia moţilor de la 1848.
Personajele prezente în „Prolog” sunt emblematice pentru cele
două planuri: mitic şi istoric. În ordinea intrării în scenă şi a replicilor
ele sunt:
Baba – zeitate a lumii moţilor. La început e o imagine statică
realizată în stil expresionist. Baba e o corporalitate expresivă:
ţine în mână o carabină şi stă la pândă, aplecată în genunchi, ca
o «ciudaţenia a pământului», privind dincolo. Carabina, pânda,
privirea sunt semne ale unui timp de criză şi tensiune.
Moţul – fiinţă a muntelui căruia Baba îi confirmă adevărul
despre povestea cu pasărea ce vrea să se facă om. Muma
pădurii, muma noastră a românilor în dialog cu Moţu vorbeşte
profetic: „Stau de pază că poate s-o-ntâmpla ceva, vreo
poveste, cum n-a mai fost pe-aici de când necuratul spunea lui
Dumnezeu – fârtate!”.
Băieşul – fiu al lumii din adânc, al mumelor – prin replica sa
„detaliează” ideea sibilinică a Babei: „Nouă săptămâni pasărea
a tot dat freamăt ca din tulnic de aramă. Poate să fie pentru o
primejdie sau pentru izbăvirea noastră a tuturor […]”.
Cele trei feţe muntăriţe – glasuri ale neamului (corul) doinesc
pasărea fără somn.
În această lume a vechimii cu nostalgia unui paradis(11) Istoria
îşi face simţită violent-barbara prezenţă prin intrarea în scenă a celor doi
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jandarmi unguri care excortează un Mocan. Ritmul dialogului se
schimbă, replicile jandarmilor sunt scurte, autoritare, dar mai ales
ameninţătoare. Răspunsurile Babei sunt cât se pot de aluzive la
„povestea” ce va să vină. Limbajul jandarmilor e cât se poate de
„pedestru” în raport cu cel al Babei şi Moţului; este şi brutal şi ofensivjignitor la adresa românilor. Găsim aici primele mostre ale limbajului
revoluţionarilor unguri – al celor din piesă! – care poate fi acuzat cel
puţin pentru lese-sacralitate.
Prin limbajul aluziv, încărcat metoforic, prin simboluri şi
asociaţii simbolice [„hârc de grâu mândru” cu „tămâie galbenă”,
cântecul păsării e din tulnic de aramă], prin mişcări şi gesturi de ritual
se crează o atmosferă, o aureolă mitică şi se pregăteşte dimensiunea
tragică a protagonistului. În această atmosferă de aşteptare şi speranţe
are loc minunea: pasărea din codru fără somn se face om: „[…] un tânăr
înalt [sună didascăliile] cu ochii albaştrii … sare pe drum de la mare
înălţime. E Avram Iancu”. El se adresează celor de faţă: „Aşteptaţi! Fiţi
gata! Şi unde mergeţi vestiţi mai departe […]. Fetelor mergeţi şi voi din
hotar în hotar şi spuneţi: L-am văzut pe căpitan!”.
Mitul se întrupează în istorie. Blaga realizează acel amestec
invincibil între mit şi istorie care va veghea întreaga construcţie a
piesei.
Chiar dacă nu e marcat ca atare, textul dramatic are şi un epilog.
Ultimele două scene ale tragediei pot fi considerate echivalentul
scriptural, şi nu numai, a «prologului în munte». În ceea ce priveşte
decorul, din prolog s-au păstrat două elemente esenţiale: „peisajul de
munte păduratic” şi „frântura de doină” ce se „aude din pădure”. Ca şi
în prolog, în «epilog» e prezent Iancu, dar cu totul altă înfăţişare care
are menirea de a releva sfârşitul tragic. În scenele din finalul piesei
replicile lui Iancu şi ale lui Erji au acelaşi înţeles sibiliric de la început,
menit să puncteze deznodământul tragic al eroului munţilor. În acest
final dramaturgul pune accent pe autoculpabilizarea lui Iancu: „[…] mă
tot văd unde am greşit în şirul faptelor”. Iancu mărturiseşte: „Astăzi e
tare greu să fi om – că s-a rupt lanţul – si-au lungit verigile în toate
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părţile”. La replica lui Popa Păcală care spune că împărăţia ne-a înşelat
şi că se va dărâma precum Babilonul, Iancu dă un răspuns testamentar:
„Cine s-o facă? Să vie alţii peste zece ani, peste douăzeci, peste o sută
de ani, să vie alţii – cu sutele, cu miile de mii – s-o facă ei – împărăţia
noastră! […] Eu mă duc – eu mă duc unde stăpâneşte fiara şi tăcerea –
Erji, părinte, aici e muntele. Acum mă duc iar în pădure să mă schimb.
Muma pădurii, muma noastră, acum iar pasăre, acum mă fac pasăre”.
Ca în orice tragedie finalul e deschis.
Create în spirit expresionist personajele sunt „înzestrate” cu un
daimon. Ele nu mai există ca indivizi, ci doar ca idei de mers. Acest
lucru nu-i reduce însă la o schemă goală. Ele există prin dinamica
energiilor dezmărginite. Fiind personaje simbol, emblematice ele au
totuşi pregnanţă psihologică. Ele au o psihologie atât cât le este
necesară pentru a exprima ideea – idealul sau altfel spus pentru a
întruchipa nişte idei individualizate. Personajul tragic redescoperit de
expresionism este purtătorul unui fatu-um. Personajul tragic din teatrul
lui Blaga este purtătorul unui supra-sine colectiv. Personajul blagian,
spre exemplu Avram Iancu, este purtătorul unui tragism ontic
(metafizic) proiectat într-o zarişte a etnicului. Aceste personaje înfruntă
limita, se luptă cu haosul vrând să-l ordoneze: Zamolxe prin credinţă,
Manole prin creaţie, Iancu prin faptă istorică(12). Ceea ce este
fundamental la aceste personaje este neliniştea metafizică, setea lor de
absolut. “Toţi ard cu tălpile pe jarul întrebărilor ce sondează absolutul
(Octav Suluţiu)(13).
În această ordine de idei este un abuz a vorbi de psihologia
acestor personaje. Ele nu au complicaţie psihologică. În tragedie ea nu
este importantă, nu este necesar urmărirea în nuanţe a mecanismului
psihologic. Important e doar stihialul de la nivelul conştiinţei, cel de la
nivelul căutării absolutului. În tragedie există un dinamism spiritual.
Personajul e numai pasiune care generează voinţa. Acestea sunt cele
două coordonate ale „psihologiei” personajului tragic.
În tragedia Avram Iancu autorul a construit un conflict
stratificat. Iancu este angrenat într-un triplu conflict: cu cu Consiliul
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Naţional Român, cu revoluţionarii xenofobi unguri, cu Împăratul. Toate
se strâng într-un ghem conflictual la nivelul conştiinţei. Aici are loc
marea confruntare între ideal şi istoria pe care vrea s-o ordoneze în
nmele idealului său. Am menţionat la început aura mitică a eroului. În
piesa lui Blaga, Iancu apare ca un zburător, dar nu al erosului, ci al
întâlnirii cu frumoasa şi misterioasa Istorie. El umblă „călare” ca un sul
de foc. Un astfel de conflict construit după „canoanele” tragediei se
rezolvă doar prin jertfă. Avram Iancu e întrupare şi manifestare a
«energiei româneşti» în care scriitorul şi filosoful din Lancrăm a crezut
cu tărie. În mod inspirat autorul îl lasă pe erou să se autocaracterizeze:
„Vezi Erji, când se-ntâmplă să beau trei pahare şi când stau lângă o fată
mare, mă copleşeşte totdeauna nu ştiu ce amar, şi se iscă în mine o
văpaie cât casa, iar înăuntru se iveşte ăla, care cântă şi atunci în loc să
mă întorc sau să merg înainte, sunt ispitit să stau locului. Grea e, Erji,
steaua mea, că trebuie s-o mut de pe un umăr pe altul. Sfatul tău nu e
rău, numai că sfatul tău m-ar rupe în două. Şi sunt destul de rupt şi fără
sfat. Acum îmi scald numai puţin inima în pahar şi-apoi pornesc. Ca să
se ivească în mine celălalt, ăla care stă la pândă şi ţine mâna veşnic pe
pistol”. În altă parte, dând replica aceleiaşi Erji, Iancu spune: „Numele
ce mi l-au dat părinţii a fost ca un dinte de lapte – l-am pierdut încă de
când eram copil. Eu sunt Moţ’, Erji, Moţu’ fără nume”. Astfel de
portrete expresioniste relevă tulburarea interioară a personajului.
Ideologia în planul profan al istoriei, eroul lui Blaga nu dă
dovadă niciodată de şovinism – realitatea istorică i-ar fi justificat o
astfel de manifestare. Avram Iancu nu urăşte pe unguri ca popor, ci doar
pe cei care nu vor să recunoască pe români ca naţie egală în drepturi cu
celelalte. Erji nu este doar o simplă cârciumăreasă unguroică necesară
pentru a exprima o atmosferă în concordanţă cu subiectul. Ea e simbolul
care, prin relaţia cu Iancu, exprimă o dorită şi necesară fraţietate între
români şi unguri(14).
Tot în plan istoric există în piesă o scenă în care Iancu
răspunzând ofiţerului Schuller, trimisul generalului imperial din
Transilvania, Puchner, dă o lecţie de demnitate naţională şi o dovadă de
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înţelepciune şi clarviziune politică. Iancu refuză cererea arogantului
general imperial de dezarmare a moţilor în numele unei aşa-zise
pacificări a ţării. Pentru ceea ce înseamnă sublimul tragic al eroului
elocventă este scena (F2, T1) în care Iancu uitându-se afară la peisajul
muntos de o frumuseţe gravă, solemnă cu deschidere cosmică, îşi
priveşte ideile şi visele.
În Zamolxe dacii sunt văzuţi ca un popor aspru, teluric, element
şi forţă a naturii, aşezaţi de destin pe un pământ cu care s-a contopit,
fără frică de moarte, întru-un dionisionism sălbatic, dar care nu se
supune la simple voluptăţi profane, ci ca vitalitate ce aspiră spre o
intrare în contact cu un Absolut(15). Iancu şi moţii săi sunt urmaşii
dacilor lui Zamolxe.
Fiind personaj tragic, Avram Iancu are o vină. Marea lui vină
este patima cu care visează în numele unui neam la un ideal. Vina lui
stă în graba şi voinţa cu care vrea să cosmicizeze haosul Istorie. Vehicul
al acestei vini este daimonismul şi ea vizează condiţia ontic-existenţială
a fiinţei umane. În dimensiunea strict existenţial-istorică vina
protagonistului stă în consecvenţa şi sinceritatea cu care crede în
Împărat. Personaj tragic modern, Iancu se va culpabiliza pentru a fi
crezut în dreptatea Împăratului: „Ai dreptate Erji – Eu lungesc ziua cu
fluierul şi mă tot gândesc, şi mă duc înapoi şi caut. Caut să văd unde am
greşit. Ştiu numai că eu sunt de vină de toate”. Istoric-politic
revoluţionarul de la 1848 e posibil să fi greşit. Mitic-metafizic, în
dimensiunea sa tragică, atitudinea protagonistului e justificată. Pentru
El, Împăratul este autoritatea supremă, e divinitatea. Situaţia tragică e că
această divinitate s-a retras din Ţara Moţilor. Eroul crede într-o
divinitate absentă.
În tragedie nebunia protagonistului primeşte semnificaţii
simbolice. Iancu descinde din mit pentru a face istorie şi se întoarce în
mit pentru că a făcut istorie. Nebunia este întoarcerea spre acel moment
de dinaintea rupturii ontologice. Intrarea în munte a lui Iancu nebun
înseamnă şi retragerea forţelor necesară pentru o viitoare coborâre în
Istorie. Jertfa lui Iancu n-a fost zadarnică. În acest sens vorbele rostite
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de Popa Păcală în final au un anumit tâlc: „Las’ fiule, că împăraţia, care
ne-a înşelat, se va dărâma ca Babilonul! În locul ei s-o ridica aici
împărăţia noastră – o minune, numai lumină şi numai a noastră!”.
Urmând drumul tragic prin ceea ce istoria i-a furnizat, creindu-şi
personajul, Blaga a avut şi un exemplu în Crăişorul Horia, romanul lui
Liviu Rebreanu (1929).
Un personaj principal în tragedia blagiana este Dragoş. El are o
funcţie bine gândită şi finalizată de dramaturg atât în structura
dramatică a piesei, cât şi in ideologia ei [cele două dimensiuni nu
trebuie văzute independent]. Personajul e construit contrapuntic, în
raport cu Iancu. Moţul e încarnarea daimonului Istoriei; Dragoş –
raţiunea acesteia. Menirea acestui personaj este de a susţine linia tragică
a lui Iancu. Dragoş intuieşte politica Împăratului, dar nu are nici o
justificare pentru creditul dat lui Kosuth. El afirmă nişte adevăruri
[„Împăratul o să te înşele” îi zice Dragoş lui Iancu] dar le pune în slujba
altui „împărat” nu numai viclean, ci şi brutal-barbar. Prin psihologia [în
cazul acestui personaj putem vorbi de o psihologie] cu care îşi
înzestrează personajul Blaga reliefează daimonismul lui Iancu. Moţul e
un destin. Dragoş un „complicat”; prin oportunism, prin orgoliu, prin
pofta de mărire, prin mândrie. El se bălăceşte între adevăruri parţiale şi
conjuncturale şi minciuni întregi şi permanente. Cu un picior e în
mormântul trădătorului. După o gândire dramaturgică simplistă Avram
Iancu se putea adresa direct moţilor săi acuzându-l de trădare pe Dragoş
şi i-ar fi putut refuza cererea acestuia de a se adresa poporului. Astfel de
„realizări” dramaturgice ar fi afectat construcţia tragică a piesei. Iancu
îşi cunoaşte poporul şi intuieşte finalul – linşarea „musafirului” de către
„stup”. De aceea el lasă ca faptele să decurgă de la sine. Mai devreme
atenţionam că structura tragică şi ideologia din piesa lui Blaga nu pot fi
abordate izolat. Prin urmare modul de scoatere din scenă a lui Dragoş
este simultan şi o rezolvare dramaturgică fericită şi semnal ideologic.
Caracterizarea pe care Dan C Mihăilescu(16) o face lui Dragoş
conţine afirmaţii care se cam contrazic ori se abat de la planul tragic
făcând din el de-a dreptul un personaj realist. Excelentul analist al
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dramaturgiei blagiene, care este Dan C Mihăilescu, exagerează totuşi
când, printre altele spune: „Poziţia lui Dragoş este cea a omului lucid şi
echilibrat pentru care istoria însemnă sesizare a esenţialului momentului
şi nu acţiune oarbă, dictată de impulsul personalităţii”. Dragoş aşa cum
îl vede Blaga nu este un personaj tragic. El este şi rămâne în tragedia
blagiană un personaj circumstanţial, după cum, chiar criticul îl
consideră. Fără Iancu, Dragoş nu există! Numai Iancu este personaj şi
unul tragic. Moartea – nebunia lui Iancu este jertfă, desăvârşire. Cea a
lui Dragoş este doar săvârşire. Moartea tragică este întemeietoare.
În legătură cu tragicul din piesa lui Blaga se impun completări şi
lămuriri, multe făcute de alţii, dar care merită cu prisosinţă repetate
pentru a nu se uita!
După modelul tragediei antice, Blaga îşi construieşte subiectul
pornind de la premisa cunoaşterii prealabile a întregii „factologii”
(mitologică, istorică) a subiectului. Din această factologie autorul de
tragedie trebuie să identifice acel moment, acea situaţie dramatică care
generează tentarea limitei cu tot ce trenează dupa ea ca valori(17).
Tragicul înseamnă alegere între două forţe la fel de puternice şi în
aceeaşi măsură îndreptăţite, iar indiferent de alegere finalul va fi
acelaşi: moartea protagonistului. Iancu are de ales între Împăratul şi
Revoluţia lui Kosuth. Indiferent de alegere, daimonismul – destinul
coborât în fiinţa concretă îl va duce spre sacrificiu suprem. Şi în cazul
lui Iancu funcţionează ceea ce Manole, un alt personaj tragic din
dramaturgia blagiană, numeşte „a nu putea altfel”.
În spiritul tragediei, Blaga construieşte un complex conflictual
de valori ontologic-axiologic polare. Daimonismul vine şi-l
radicalizează şi-l pune în mişcare determinând manifestarea voinţei de
înfăptuire a eroului. Prin fapta sa eroul picură un strop de eternitate în
vremelnicie. Aici trebuie căutat specificul dramaturgiei blagiene, în
ansamblul ei.
Personajul tragic este „masca” tensiunii tragice dintre conştient
şi inconstient, dintre transcedent şi imanent. În această relaţie personajul
pentru a fi şi a rămâne tragic trebuie să fie consecvent până la capăt în
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daimonismul său. Acest lucru nu înseamnă doar un simplu hybris, ci o
asumare a destinului. În cazul personajelor tragice blagiene Zamolxe,
Manole, Iancu această sumare înseamnă asumarea destinului creator.
Prin cele trei piese ale sale Blaga dă corp şi suflet latenţelor tragice ale
mitologiei româneşti. Scriitorul român a învăţat bine lecţia tragediei şi a
reuşit să facă din cititorul textului său dramatic [momentul
spectacolului îl aşteptăm!] un complice al eroului tragic. În aceşti
parametri moarte nu însemnă că ceva sfârşeşte ci că ceva începe.
Textul dramatic tragic se caracterizează prin dialoguri construite
şi organizate poematic prin limba intens metaforizată. În prelungirea
tragediei teatrul modern de tinuţă tragică renunţă la limbaj ca mijloc de
caracterizare a personajelor. Şi totuşi Blaga, în Avram Iancu îşi permite
o abatere care se justifică. Nu urmăreşte decât ca şi pe această cale să
reliefeze diferenţa tragică dintre Iancu şi ceilalţi. Am identificat trei
situaţii de acest gen: A) Faza întâi, Tabloul 2, Scena 1 – şedinţa
Comitetului Naţional Român. Exprimarea membrilor comitetului
pedant academico-diplomatică devine de-a dreptul ridicolă in contextul
istoric grav la care se face referire, şi contrastantă cu replicile lui Iancu.
Diferenţa de exprimare dintre Iancu şi Comitet exprimă confruntarea a
două moduri total diferite de a face istoria. B) F2, T2, S3 şi 4 – în
această secvenţă a textului dramatic apare Dragoş, trimisul lui Kosuth la
Iancu, figură dubioasă a revoluţiei. Aşa îi este şi exprimarea:
mincinoasă, demagogică. Replicile sale sunt fragmentate de logoree.
Replica lui Iancu e esenţializată, gravă, cumpătată. C) Scena 2 din
tabloul 2 al fazei 3 este una dintre cele mai ample din piesă. Ea conţine
schimbul de replici dintre Aghiotantul imperial şi Iancu. Sub aspect
lexico-sintactic discursul Aghiotantului este aulic dar şi închistat în
formule goale. Personajul respectiv este „mască” a politicii imperiale.
În plan mitico-simbolic modul acesta de a purta un dialog este expresia
unui fatu-un, rolul de destin avându-l Împăratul. Nu întâmplător
Împăratul ca persoană fizică este absent. El e o abstracţie, o idee. Este
Divinitatea absentă. Modul de a vorbi a lui Iancu dezvăluie „arderea”,
„focul” interior care îl mistuie.
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Ar mai fi de reţinut exprimarea gardiştilor unguri. Prin ea se
dezvăluie aroganţa şi ura lor „liberă”, „egală” şi „fraternă” la adresa a
tot ceea ce nu este unguresc. Ei vulgarizează şi barbarizează idealuri
scumpe Omului. Şarjând avântul revoluţionar al gardiştilor lui Kosuth,
Blaga nu păcătuieşte prin şovinism, nici măcar prin naţionalism.
Acestor gardişti scriitorul român opune figura luminoasă a unguroaicei
Erji. Tocmai Erji este aceea care îi numeşte pe gardişti „Evangheliştii
sfântului Naiba”.
În redescoperirea tragediei de către dramaturgia modernă a sec
al XX-lea, un rol important l-a avut expresionismul. Este unanim
acceptat adevărul că dramaturgia blagiană este una expresionistă.
Capodoperele sale tragice configurează expresionismul blagian. Poate
mai clar decât în poezie, se vede cum subiectul mistic şi istoric din cele
trei realizări dramatice majore i-au temperat scriitorului expresionismul
exterior-patetic şi i-a eliberat expresionismul metafizic-interior.
Recursul la lumea arhaică, stră…, recursul la miturile acestuia,
fundamentarea personajelor pe dimensiunea daimonismului, prin
deschiderea spre zariştea cosmică trimit spre poetica expresionistă. Tot
de această estetică ţin şi aspectele formale ale textului dramatic:
limbajul metaforic-simbolic, rostirea şi mişcarea de ritual.
Lectura în cheie expresionistă a tragediei blagiene ne conduce
spre orizontul ei metafizic: existenţa poporului e proiectată în mitic, în
originar. Istoria prin originea şi sensul ei profan tulbură existenţa
organică. Găsim aici similitudini cu Eminescu din Memento mori
[episodul dacic].
O caracteristică a expresionismului este viziunea apocaliptică
[nu e una tipic biblică!]. Decorurile, evenimentele în concreteţea lor,
patima eroului şi jertfa sa sunt în dimensiuni stihiale întruchipând
entităţi simbolice. Blaga construieşte totul în tragedie în direcţia unei
năzuinţe formative a matricei noastre stilistice. Viziunea stihialapocaliptică [securea morţii aruncată între români ăi unguri; hambarele
arzând; prezenţa cocoşilor în flăcări pe acoperişul caselor; vâlvătăile din
noapte, etc.] traduce tragismul istoriei noastre.
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Cu riscul de a ne re-repeta mai notăm că teatrul expresionist
(tragic) renunţă la psihologia-psihologismul care a copleşit teatrul
realist-naturalist şi aduce în prim plan sufletele în furtună, adică ideileforţă aflate sub puterea unui daimonism. Aceste personaje nu
speculează la nesfârşit, ci interogheză limita. Ba, mai mult, o provoacă.
Personajul tragic nu trece prin schimbări şi evoluţie psihologică: esenţa
sa rămâne aceeaşi de la început până la sfârşit.Personajul expresionist al
lui Blaga are o deschidere paradoxală: spre arhaicitatea cea mai
profundă, dar şi spre absolutul cosmic. Acest tip de deschidere, stilistic
se întemeiază pe stilizare. Stilizarea în cazul expresionismului blagian
nu înseamnă simplism, o schemă goală, ci plinul profunzimilor, al
esenţelor. Blaga are harul poetic să încapsuleze în aceste secvenţe
universale şi veşnice ceva din etnicitatea noastră(18). Câtă similitudine
cu opera lui Brâncuşi.
Blaga a scris o dramaturgie [prin cele trei capodopere] de
factură europeană, de înaltă spiritualitate (Eugen Tudoran). Prin
dramaturgia sa Blaga semnează un capitol important din istoria teatrului
românesc, dar din păcate fără continuatori de marcă.
Tragedia Avram Iancu se impune prin câteva caracteristicirealizări ce ţin de calitatea de capodoperă: o construcţie dramatică
impecabilă; un subiect încărcat cu profunzimi de înţelesuri prin care
depăşeşte sfera autohtonismului; textul dramatic e o deschidere spre
fenomenul originar al istoriei noastre.
S-a afirmat, pe bună dreptate, că în literatura română Blaga este
cel mai mare creator de mituri. “Condiţia ontologică a teatrului său nu
este atât prezenţa acestor mituri, cât naşterea lor”(19). Tragedia despre
Avram Iancu este naşterea mitului despre pasărea care se face om şi …
istorie.
Cu unele excepţii, critica şi istoria literarş şi-a făcut datoria faţă
de dramaturgia lui Lucian Blaga. Urmează ca şi Teatrul (regizori, actori,
etc) să dea Cezarului ce-i a Cezarului!
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NOTE
1. Ideea Unitatii celor trei tragedii blagiene mi-a fost confirmată de
Nicolae Mărginen, Sub semnul omeniei – particularitate şi
universalitate în cultura română, Eitura pentru Literatură, 1969,
cap 15 «Zamolxe, Meşterul Manole şi Avram Iancu în viziunea
lui Lucian Blaga» - scriere consultată târziu, doar când am scris
despre Meşterul Manole, Glose blagiene, 2003.
2. Ion Mariş – Lucian Blaga, clasicizarea expresionismului
românesc, Editura Imago, Sibiu, 1998
3. Dan C Mihăilescu – Dramaturgia lui Lucian Blaga, Editura
Dacia, 1984, p 15
4. Gabriel Liiceanu – Tragicul – o fenomenologie a limitei, Editura
Univers, 1975
5. Al Paleologu – Teatrul lui Lucian Blaga, în volumul Spiritul si
litera, Editura Eminescu, 1970
6. G Călinescu – Istoria literaturii române, Editura Minerva, 1982,
p 880
7. apud Ion Mosoff – Despre ei şi despre alţii, 1973, p 19
8. Dan C Mihăilescu – op cit, p 132 – 133
9. Al Paleologu – op cit
10. Eugen Tudoran- prefata la Lucian Blaga – teatru, Editura
Minerva, 1971
11. Titu Popescu – Minus-paradis şi plus-paradis, în Steaua, nr 56/2000
12. Ion Mariş – op cit, p 112 – 113
13. apud, antologia critică n volumul Lucian Blaga – Teatru, Editura
Minerva, 1971
14. Cu toată metamorfoza mitică şi semnificaţiile pe care le toarnă
Blaga în ea, textul dramatic păstrează semne care trimit spre
adevărul istoric al momentului, despre relaţiile dintre revoluţia
românilor şi revoluţia ungurilor dar pentru a identifica (!) aceste
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semne şi a le citi corect trebuie mers direct la documente şi nu la
bibliografia istorică veche cum ar fi cea a lui Silviu Dragomir,
un exemplu dintre multe altele ale epocii comuniste. Despre
adevărul momentului istoric 1848 Blaga a avut cunoştinţă. Am
menţionat în comentariile noastre scena confruntării dintre Iancu
şi Comitetul Naţional Român care poartă “ecoul” a ceea ce
afirmam mai sus în nota aceasta
15. Ion Zamfirescu – Drama istorică universală şi naţională, Editura
Eminescu, 1976, p 263
16. Dan C Mihăilescu – op cit, p 107 – 109
17. Gabriel Liiceanu – op cit
18. Pentru expresionismul în dramaturgia lui Blaga se poate
consulta Valentin Toscu, Comentarii la teatrul lui Lucian Blaga,
în volumul Incidenţe, Editura Dacia, 1975 [cu reţineri] şi Dan C
Mihăilescu, op cit, mai ales ultimul capitol “Sistemul dramatic
blagian sau expresionismul bine temperat”.
19. Aurel Sasu – Progresii, Editura Dacia, 1972, p 109
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LUCIAN BLAGA „LUNTREA lui CARON”,
«LA O NOUĂ LECTURĂ»
sau
ADEVĂRUL DESPRE COMUNISM
Acesta e doar un apect
pe care îl dezlvăluiela
«o nouă lectură» romanul.

Destituirea din învăţământul universitar şi trecerea prin diferite
«posturi ştiinţifice» precum «profesor-cercetător» la Institutul de Istorie
şi Filozofie, «bibliotecar-şef» la Filiala Bibliotecii Academiei şi
«cercetător ştiinţific principal» la Filiala Academiei, secţia Istorie
Literară şi Folclor, cu mereu diminuări de normă şi salariu, i-au
perturbat lui Blaga, până la tragic, programul muncii creatoare, fiind în
acelaşi timp o programată umilire a persoanei lui Blaga. Încercarea de
izolare a poetului şi filozofului de lume, de tineretul studios, a avut,
contrar aşteptărilor comuniştilor, un efect de bumerang. Toate măsurile
punitive l-au ţinut treaz la multe cote de luciditate şi i-au ascuţit spiritul
de observaţie prin care a forfecat „opera” comuniştilor. Atitudinea şi
judecăţile asupra comunismului Blaga le-a încredinţat „operei de
sertar”. Comuniştii au încercat să facă din Blaga un om care şi-a pierdut
destinul. El a rezistat scriind în continuare pentru sertar poezie, filozofie
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şi Luntrea lui Caron [robia pământului, robia cerului în titulatura
autorului].
Pentru a evidenţia întâietatea romanului autobiografic şi
importanţa lui în cadrul „literaturii de sertar” să recapitulăm datele
referitoare la geneza cărţii. În notele ce însoţesc ediţia din 1990 de la
Humanitas, Darli Blaga, fiica scriitorului, afirmă că romanul, într-o
primă variantă ar fi fost scris prin 1951-1953. Coroborând datele oferite
de documente şi mărturii cu ceea ce oferă textul romanului, Ion Bălu în
Viaţa lui Lucian Blaga, vol. IV, 1999, opinează că prima redactare a
început ceva mai devreme de 1951 şi în mod sigur terminată în 1962;
iar a doua redactare [de fapt prima căreia i se aduc completări] este
terminată în 1956. În 1960 scriitorul şi-ar fi exprimat intenţia să facă o
transcriere care posibil ar fi însemnat o „pieptănare” stilistică. Dar n-a
fost să fie. Blaga părăseşte lumea pământească în mai 1961.
De la a semnala minusurile româneşti ale cărţii şi până la a
afirma că Luntrea lui Caron „nu este decât în mica măsură o
reprezentare dramatică a dezastrului ţării noastre din acea epocă. Avem
de-a face mai curând cu o frivolă autobiografie nuanţată (s.n. – I.P.)
[Alex. Ştefănescu, Lucian Blaga la o nouă lectură, în „România
literară”, Nr. 22, 2003]” e eufemistic spus, o cale mărişoară. Sunt fraze
în care criticul practică un stil căruia în expresie populară i se zice „a
lua peste picior”. O frază ca aceasta [de altfel destul de ... dulceagă]:
„Lucian Blaga are meritul moral de a se pronunţa explicit fără teamă,
asupra tragediei care s-a abătut asupra ţării. Dar şi mai surprinzătoare
este performanţa sa intelectuală: poetul înţelege perfect momentul
istoric, deşi se afla în mijlocul lui şi nu are perspectiva necesară unei
evaluări de ansamblu. Numeroşi alţi scriitori care au trăit în perioada
respectivă, chiar dacă nu s-au lăsat contaminaţi de propaganda
comunistă au fost influenţaţi în judecata lor de întâmplări
nesemnificative ale vieţii de zi cu zi”, nu ameliorează judecăţile net
nefavorabile aplicate prozei blagiene. O ultimă nedumerire: de ce
„surprinzătoare performanţa intelectuală a lui Blaga?” Scriitorul şi
filozoful nu era atunci [nici înainte, nici după] un oricine. Blaga este un
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gânditor de înaltă şi aleasă ţinută intelectuală, cu o experienţă
diplomatică prin care a cunoscut lumea şi momentul istoric interbelic.
Toate acestea, şi multe altele, l-au ajutat să simtă şi să vadă clar ce se
întâmplă cu adevărat şi ce se pregăteşte românilor după 23 august 1944.
Puţini din generaţia lui Blaga [aflaţi în ţară] şi doar după 10 – 20 ani de
comunism s-au lămurit şi au început să scrie pentru sertar despre epoca
„luminoasă” a comunismului.
Lectura cărţii o pornim de la premisa, adevărată atitudinea
anticomunistă a lui Blaga se întemeiază pe cunoaştere şi nu dintr-un
simplu impuls instinctual şi idealogic; atitudinea lui e constantă nu de
circumstanţă. Gânditorul din Lancrăm s-a dovedit a nu fi o minte
utopică în ceea ce priveşte „învăţătura” marxist-luministă. Încă de la 23
august 1944, dacă nu dinainte, scriitorul nu credea „că bolşevismul
poate fi o salvare pentru noi. Din contră, într-o atare desfăşurare
vedeam pur şi simplu certa noastră pieire”. Blaga se dovedeşte a fi un
analist politic realist şi la obiect.
În romanul său autobiografic faţa adevărată a comunismului se
relevă pe trei coordonate: 1) „eliberarea” adusă de „glorioasa armată
roşie”; 2) acţiunea furibundă a comuniştilor de transformare
revoluţionară (!) a ţării; 3) Blaga în condiţia omului-creator care şi-a
pierdut destinul.
Noua etapă din existenţa lui Blaga şi a ţării, transfigurată parţial
în Luntrea lui Caron începe cu metafora unei transhumanţe impusă de
istoria care a luat-o razna. Pe drumul refugiului, încercând să explice
fiicei sale ce înseamnă transhumanţa îi spune acesteia: „«Nu, draga
mea, ciobanii şi turmele nu se refugiază de bombardamente, cum îţi
închipui; de mii de ani se înfăptuieşte mereu acest drum, în aceste zile
de primăvară. Toamna târziu, când frunzele îngălbenesc ciobanii
coboară iarăşi în văi, la şes. Acesta este veşnicul lor cutreier, între şes şi
plai, după un calendar al lor, mai presus de întâmplările şi faptele
isoriei, care pe noi ne alungă acum din oraş»”.
Venirea „eliberatorilor” înseamnă instaurarea haosului: „Pe
şoseaua naţională, alături de calea ferată înaintau trupe ruseşti. Era o
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înaintare, care nouă, celor obişnuiţi cu ordinea europeană ni se părea
haotică”: „Prin oraş şi pe la margini, mişunau răzleţi sau în cete, soldaţi
«eliberatori». De obicei turmentaţi. Eliberarea duhnea. Din clipa în care
se lăsa noaptea peste oraş şi până dimineaţa nu se mai putea circula pe
străzi [...] fără riscul de a fi buzunărit, dezbrăcat, mutilat sau ucis.
Dumbrava, frumoasa dumbravă seculară, pură, idilică, s-a prefăcut, în
câteva săptămâni, într-un uriaş murdar atelier cu miros de borhot şi de
latrină [...]”; „Spargeri, violuri, asasinate erau la ordinea zilei”. În
asemenea condiţii încerci sentimentul omului primitiv care se teme
instinctiv de apropierea nopţii, văzută ca o stihie aducătoare de rele.
Somnul omului e plin de coşmaruri care iau corporalitate. Omul este
azvârlit într-un «gol istoric» sau în anistorie. Ziariştilor li s-a pus în
vedere că, despre armata eliberatoare sovietică nu se poate scrie decât
elogios sau nimic şi că în nici un caz eroica oaste roşie nu poate fi
«acuzată» pentru fapte urâte, de care, de altfel, ea nu s-a făcut nicăieri şi
nicicând vinovată”.
Într-o conversaţie cu filozoful Leonte Pătraşcu – geamănul
naratorului – Alexa, unul din personajele cărţii care a trăit prin Rusia
sovietică, rosteşte următorul adevăr ... lung şi dureros: „Ruşii sunt
convinşi că ei deţin Adevărul, care va fi impus «dialectic» [...]. Omul va
fi asimilat întrutotul coordonatelor sale materiale şi redus la
automatismele declanşate de groaza foamei şi de teroare. La început
ruşii vor dezorganiza munca şi producţia. Prin «lipsuri» impuse metodic
şi într-adins, ei vor încerca să ne convingă că omul este ceea ce
mănâncă şi nimic alt. [...] ei vor desfiinţa orice simt de demnitate,
prefăcând pe om, încetul cu încetul, într-un automat al muncii în
serviciul statului [...]. Aşa-zisa «linie» va lua locul libertăţii spirituale,
lozinca va lua locul conştiinţei, partidul va lua locul lui Dumnezeu”.
Extrasul din textul romanului, e drept pare extins, nu mai are nevoie de
nici o decodare.
Imaginea haosului sovietic e sugerată şi de portretul cu valenţe
de parabolă a generalului rus care refuzase pentru somn patul moale cu
aşternuturi curate pregătit de gazdă în odaia pentru oaspeţi.
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Comandantul dormise pe o laviţă de lemn, îmbrăcat. „Dimineaţa
gospodina casei pregăti un ceai [...] pe o tavă alături îi puse brânză,
măsline, roşii. Generalul îşi simplifică micul dejun, turnând în ceai
brânză, măslinele şi roşiile tăiate felii. Mixtura aceasta, care după
reţetele medievale ar fi dat naştere la şoareci, fu consumată la
repezeală”.
Pentru narator e limpede că armistiţiul înseamnă că „Un nou
timp începe. Începea cu capitularea fără condiţii şi cu regruparea de
forţe alături de noii «aliaţi». Şi noii aliaţi ne cereau sângele ca protectori
ai sinuciderii noastre [...]. Condiţiile de armistiţiu echivalau cu
desfinţarea virtuală a unei fiinţe etnice”.
În alte pagini, scriitorul consemnează un alt adevăr care decenii
a fost ascuns de către comunişti, iar atunci când a fost făcut cunoscut
gestul nu era făcut în numele şi de dragul adevărului istoric, obiectiv, ci
tot în scopuri propagandistice comuniste: „După tergiversări, cel puţin
curioase, ce aveau legătură cu primirea delegaţiei române trimisă la
Moscova, să iscălească armistiţiul, se întrevedea că nu ni se îngăduia să
semnăm decât după ce ţara va fi ocupată în întregime «după crâncene
bătălii». Aceasta ca să nu se poată spune, că armatele noastre ar fi
contribuit în vreun fel la eliberare. Contribuţia de sânge ni se cerea cu
prisosinţă, dar nu trebuia să se vorbească despre ea”.
Începea „Marea Minciună” care sub lozinca «eliberării» reducea
un popor la cea mai tragică robie. „Marea Minciună” va fi desăvârşită
de către comuniştii români. Sub îndemnarea şi supravegherea
«eliberatorului» ei procedează sistematic. „În curs de şase luni lupta
pentru putere între partidul comunist şi partidele istorice liberalburgheze, s-a consumat, realizându-se cu ajutorul sovietic şi cu uşi
trântite de zbirii tiraniei moscovite prin palat, în auzul tânărului rege.
Partidul comunist lua puterea”. Pentru a-şi justifica faptele, comuniştii
au schimbat până şi definiţia moralei.
Pretutindeni haosul este dezlănţuit, cu program. Noua situaţie
economică creată artificial este însoţită de „stabilizarea monetară” în
condiţii de „gangesterism de stat, pentru ca bunurile burgheziei şi
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agoniseala ţăranilor să se pulverizeze peste noapte.” Statul român care
îşi deposeda cetăţenii de tot capitalul devenea numai formal noul
proprietar. Adevăratul stăpân era marea vecină de la răsărit, Banca
Naţională devenind doar „un simplu canal prin care elementul nobil,
sângele solidificat al economiei noastre se scurgea spre soare-răsărit”.
Dezastrul economic e însoţit de o „teroare poliţistă multiformă”,
care se intensifica de la o zi la alta urmărindu-se „transformarile” de
conştiinţă. Paralel cu programarea dezastrului economic şi
supravegherea poliţienească se desfaşura o furibundă îndoctrinare a
„maselor largi populare”. Cursurile de marxism-luminism erau un
adevărat supliciu. Naratorul-personaj consemnează: „Pe la mijlocul
lunii august s-a organizat un nou curs de îndoctrinare pentru întreg
corpul didactic [...]. Timp de unsprezece zile am fost ţinuţi [...] câte 12
ore pe zi, să audiem conferinţe despre noua constituţie, despre
reformele economice şi sociale, despre istoria partidului bolşevic”.
După conferinţă urmau nesfârşitele seminarii. După astfel de activităţi
„intelectual-spiritual” erai „stors de orice vlagă” şi treceai printr-o stare
de „somnolenţă ca după o boală”. Toată lumea trebuia să gândească cu
creierul „... marxişti” şi cu creierul „genialului” (Stalin).
Prin astfel de prostituare a fiinţei umane se făurea „omul nou”.
În romanul lui Blaga sunt schiţaţi astfel de oameni noi. Un om nou este
Melva Mogor căreia i s-a încredinţat directoratul Institutului de
Stomatologie din Cluj: „Un tanc de femeie [...] Motorul intern al acestui
tanc era o feroce ambiţie de a juca un rol de prim plan şi în noua
orânduire”. Activitatea ei în „câmpul muncii” îi este pe măsura
inteligenţei, pregătirii şi frumuseţii de ... tanc.
Un popor este desfiinţat prin distrugerea culturii, a spiritului, a
elitelor. Aici au boncăluit comuniştii în fel şi chip cu bocancii idealogiei
comuniste. Citind paginile în care Blaga consemnează aceste adevăruri
înţelegem ce dramă trăieşte el, omul creaţiei. Toată viaţa Blaga a pus
mai presus de orice libertatea spiritului şi a creaţiei. Pentru Blaga omul
este om numai prin creaţie. Drama lui ilustrează drama unei ţări întregi.
Citim în romanul său autobiografic: „Politica creaţiei a devenit o
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politică de exterminare a maselor, şi în timp ce casele de prostituţie au
fost desfiinţate prostituţia slovei înfloreşte ca niciodată”; „Vitrinele
librăriilor erau, pe-atunci într-adevăr, invadate de un potop de broşuri.
Noua cultură se găsea în faza fiţuicilor de propagandă, iar ideile aşa zise
revoluţionare erau de-o platitudine înspăimântătoare, dar debitate cu o
preţiozitate ce te uimea”. „Într-un săptămânal cultural aveam să citesc
un articol în care un critic literar, călit la focul slovei sovietice, se
căznea, zdrobit de dificultăţile terminologice, să arate ce este
«frumosul» după concepţia marxist-luministă”; „Se porni o susţinută
acţiune că a fost lichidat cultul personalităţii, acesta fiind înlocuit prin
cultul impersonalităţii, dacă în subsidiar nu ar fi apărut fetişismul, de-o
înfăţişare cu totul magică şi primitivă a unei singure «personalităţi» care
era «genialul»”.
Într-una din zile naratorul-personaj, poetul Axente Creangă, este
convocat la sediul partidului pentru o „convorbire” cu o înaltă persoanăpersonalitate, membru în comitetul central, pe nume C..........
Mironescu. Discuţia, din partea înaltului personaj e mai mult cinică
decât cordială. Adevăratul scop al „convocării” este încercarea de
convertire a poetului la „noua lume”. Principalul instrument, în astfel de
încercări, era cumpărarea, ulterior transformarea în şantaj. Dar iată un
fragment din schimbul de replici dintre poet şi politician:
– «Ce slujbă aveţi actualmente?»
– «Sunt bibliotecar la Batyaneum»
– «Faceţi faţă cu salariu pe care îl primiţi necesităţilor de trai?»
[...................................................................................................]
– «Maestre, situaţia se poate corecta. V-aţi gândit la o sumă, alături de
salariu, la o sumă care v-ar aranja?»
La ispita la care este împins, la care alţi contemporani n-au
rezistat, poetul răspunde ferm: „Gândesc mereu doar la un drept al meu.
La dreptul de a lucra în meseria mea de scriitor. La un lucru ce l-aş
putea face în limitele conştiinţei mele şi spre folosul literaturii noastre.
Mă întreb dacă Editura de Stat nu m-ar putea însărcina cu vreo
traducere din marii clasici universali”.
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La un moment dat, interogatoriul, dialogul cu înalta
personalitate politică este de fapt un interogatoriu, este canalizat spre
problema „realismului sovietic”. Şi de data aceasta răspunsul celui
interogat este o condamnare fără drept de apel.
Blaga a refuzat orice fel de tranzacţie cu toate că suferea enorm
că nu mai avea drept de semnătură şi că opera lui e desfiinţată, nu
analizată, de orice analfabet cultural de la gazeta de perete de la colţul
străzii.
Punctul culminant în dezvelirea feţei celei adevărate a
comunismului îl atinge Blaga în paginile în care filozofia (?!) marxistluminist-stalinistă este demascată, punct cu punct, prin psihanalizarea
ei. Sarcina aceasta îi revine filozofului Leonte Pătraşcu, «geamănul»
naratorului, poetul Axente Creangă. Această acţiune e necesară şi
pentru că „filozofia occidentală nu şi-a luat încă osteneala de a-l supune
unei citiri serioase. În această împrejurare trebuie să căutăm una din
pricinile care face ca materialismul istoric să mai reprezinte o seducţie
chiar pentru bune inteligenţe”. Filozoful Leonte Pătraşcu săvârşeşte
gestul necesar de a trage valul de pe chipul lui Isis. Principalele ideipuncte la care ajunge filozoful Pătraşcu sunt: 1) maxismul este o
psihanaliză întemeiată pe «voinţa de putere» în sensul cel mai
pragmatic şi mai grosolan posibil; 2) marxismul se orientează pe
exagerarea instinctului foamei şi al fricii, nu pe cel sexual cum va
proceda Freud; 3) ideile, indiferent de domeniu şi de natura lor sunt
confiscate şi transformate în arme ale „luptei de clasă”; 4) filozofia cu
pricina nu este altceva decât un vulgar decalog bazat pe numeroase legi
ale existenţei psihice a omului.
În textul cărţii mai pot fi identificate o mulţime de caracteristici
metaforice, multe cu tentă istorică, deosebit de denominative în
expresivitatea lor: „doctrina de invazie”; „teologie a materiei”;
„loviturile de ciocan din noua stemă a ţării aveau să cadă una după alta
...”
Drept încheiere nu putem spune decât că pentru Blaga
comunismul nu este un mister care să fie scindat în parte fanică şi parte
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criptică, el are o singură faţă pe care scriitorul o revelează în înfăţişarea
ei cea adevărată. Este limpede de ce Luntrea lui Caron, o carte depre
perioada 1940 –1950 scrisă „la cald” nu a putut vedea lumina tiparului
decât după evenimentele din decembrie 1989.
Cei care s-au ostenit să scrie despre cartea lui Blaga îi negau
calităţile de român pe motiv că materia e insuficient transfigurată şi că
autorul suferă de narcisism. Acuzele nesocoteau „circumstanţele
atenuante”: mărturiile sunt despre o realitate trăită şi evocată direct din
interiorul ei; natura seacă a adevarului ţine parcă de tehnica
«antiromanului», a «romanului document», de tehnica «autenticitaţii»
camilpetresciene. Textul blagian este o adevărată parabolă a unei istorii
trăită în faza ei escatologică.
Nu putem pune punct «noii lecturi» a prozei blagiene fără să
justificăm abuzul de citate: natura textului şi scopul cu care a fost recitit
şi cu care au fost scrise prezentele rânduri au impus apelul frecvent al
citatelor. Parafrazarea ar fi diluat adevărul textului.
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SCÂNTEILE INCENDIULUI
În rândurile care urmează ne propunem să adunăm întru tot–eseu
(?!) notele de lectură la proza filosofică scurtă a gânditorului de la
Lancrăm strânsă în 1945 de el însuşi pentru tipar sub titlul Zări şi etape,
dar apărut postum în 1968, reluat apoi în Opere 7, 1980, ediţia Dorli
Blaga. Volumul 7 din seria Opere adaugă la cuprinsul iniţial şi
versiunea prescurtată în limba română (1922) a tezei de doctorat Kultur
und Erkenntinis susţinută la Viena în 1920. Citatele folosite sunt extrase
din acest volum, indicând pagina.
Înainte de a trece la subiectul propriu zis, se impun câteva
observaţii generale asupra „creşterii” filosofice a lui Lucian Blaga.
Devenirea filosofică a lui Blaga este una organică, fără rupturi
(schimbări de concepţie) sau salturi bruşte. În această desfăşurare în
timp se pot delimita câteva momente (etape). Citind în ordinea lor
cronologică lucrările vom constata adevărul afirmaţiei autorului, din
prefaţa la Diferenţele divine (1940), că a urmărit tot timpul realizarea
unui „vast sistem metafizic”. Dar trebuie să ne întoarcem în timp la anul
1934 când în prefaţa la Censura transcendentă, filosoful face
următoarea afirmaţie privind „valoarea” diferitelor texte în succesiunea
lor: „una e faza de pregătire a unor gânduri şi altceva gândirea însăşi” şi
ele „trebuie socotite cel mult ca o faza de pregătire”. Şi mai afirmă
filosoful că ar fi o greşeală să vezi o unitate acolo unde nu e decât „o
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stufoasă complexitate de preocupări”. Am recurs la aceste „mărturisiri”
pentru că ele prin caracterul oarecum neclar şi schimbător sunt
implicate chiar până la pragul vinovăţiei în problema periodizării
devenirii sale filosofice, problemă asupra căreia nu există încă un
consens. Evoluţia filosofului Balga este văzută diferit şi de istoricii
filosofiei şi de istoricii şi criticii literari.
Viorel Colţescu în prefaţa la volumul Încercări filosofice (1977)
afirma: „Socotesc, prin urmare că pot fi distinse în evoluţiile gândirii lui
Blaga următoarele patru perioade: 1. perioada începuturilor filosofice
(1914-1919); 2. perioada premergătoare concepţiei sistematice (19191931); 3. perioada elaborării sistemului său, perioada Trilogiilor (19311946); 4. perioada corectării şi dezvoltării concepţiei sistematice (19461961)”. Universitarul timişorean îşi argumentează periodizarea şi
justifică ultima perioadă: „Este un fapt că în lucrările de după acest an
(1946) […] are loc un interesant proces de examinare şi corectare a
unor idei ale autorului, în spiritul unei viziuni mai realiste, mai
apropiate de concepţia ştiinţifică”?
Ion Bălu(1) afirma: „Sistemul filosofic al lui Lucian Blaga are o
preistorie situată în timp printre anii 1914-1926 de care autorul însuşi
era conştient”(2). Prin urmare după 1926 ar urma a doua etapă, cea
„istorică”. Până când ţine şi eventual, câte etape cunoaşte ea autorul
monografiei nu ne mai spune.
Mircea Muthu, într-o carte de studii blagiene de dată recentă(3)
reia periodizarea propusa de Viorel Colţescu.
Celor care mai cred într-o schimbare radicală în concepţia lui
Blaga prin apropirea şi acceptarea (chiar parţială şi subiectivă) filosofiei
marxiste (?!) le recomandăm spre documentare romanul autobiografic
Luntrea lui Caron redactat tocmai în perioada „schimbării” de orientare
filosofică, apărut postum, după 30 ani de la moartea Meşterului
Românesc.
Să mai aducem la dosarul periodizării câteva date istorice
referitoare la elaborarea ultimelor lucrări care alături de Diferentialele
divine (1940) intră în componenţa Trilogiei cosmologice, a patra.
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Primele fişe pentru Fiinţa istorică datează din 1939, iar primele patru
capitole apar în 1942 în revista „Seculum” [care în curand îşi încetează
apariţia]. Deci Fiinţa istorică ca geneză şi redactare aparţine perioadei
Trilogiilor. Aspecte antropologice (1948) aduce nuanţări şi nici de cum
corectări asupra viziunii iniţiale asupra omului. Pentru Blaga şi în 1948
ca şi în 1931 sau 1937 ori 1939 omul este fiinţa aşezată în „orizontul
misterului” pentru revelaţie prin plăsmuiri de cultură. În 1948 Blaga
efectua corectări şi ştersături pe cursul litografiat în vederea tipăririi sub
formă de carte pentru a fi alăturată celorlalte din cadrul sistemului
filosofic. Ediţia din 1977 nu respectă voinţa autorului, corectările şi
stersăturile(4).
Nici lucrarea Experimentul şi spiritul matematic, care prin titlu
pare atât de diferită de celelalte lucrări filosofice, nu aduce ceva nou
spectatculos, nu aduce schimbare. Lucrarea respectivă nu face altceva
decât să probeze o constanţă intelectuală şi filosofică a gânditorului:
interesul (şi cunoaşterea necesară) pentru ştiinţă. Lucrarea consecventă
cu premisele filosofiei autorului „omul nu este numai singura fiinţă
creatoare de cultură din univers, ci şi singura care poate domina şi
transforma universul însuşi”. Despre implicările factorului istoric,
social şi chiar politic în construcţia teoriei stilului, Blaga vorbeşte
înainte de „orientarea” lui spre marxism pentru „corijarea” concepţiei
sale. Mereu a făcut mărturisiri despre preocuparea sa de a-şi completa
golurile sistemului şi de a dezvolta cu noi argumente teze mai vechi(6)
… De asemenea Blaga avea bunul obicei ca înainte de a-şi forma
părerea personală să privească problema din varii perspective. Şi încă
ceva. În ultimele lucrări cele presupuse aparţinând celei de-a patra
perioade filosofice, ca de altfel şi în celelalte anterioare Blaga este un
dialectician care nu de puţine ori îl depăşeşte pe Hegel cu celebra dar
„întortocheata” lui triada: teză-antiteză-sinteză; Cu atât mai mult pe
marxişti care i-au preluat dialectica vulgarizând-o. După părea noastră
pe care o supunem în discuţie, drumul filosofic blagian parcurge trei
etape destul de clar delimitate cronologic, dar fără scimbări de macaz:
1. Perioada începuturilor (1914-1919) când elevul filosof Lucian Blaga
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din când în când îşi înmoaie peniţa în călimara filosofică; 2. Perioada
eseurilor 1919-1926 (1930) când tânărul Blaga începe să filosofeze pe
cont propriu, când caută tema filosofului, când purcede şi la forjarea
scriiturii filosofice şi a terminologiei; 3. Perioada Trilogilor (19301961). E perioada deplinei maturităţii când filosoful îşi construieşte
sistemul.
Blaga publică următoarele volume eseistice: Pietre pentru
templul meu (1919); Cultură şi cunoştinţă (1922); Filosofia stilului
(1924); Feţele unui veac (1926); Fenomenul originar (1925);
Daimonion (1926); Ferestre colorate (1926). Cu minime diferenţe de
structurare şi stilizare volumele respective reunesc tematic texte
filosofice publicate în intervalul de timp 1919-1930 în revistele vremii
„Voinţa”, „Gândirea”, „Adevărul literar”, „Mişcarea literară”,
„Cuvântul”, „Curentul literar”.
Parcurgând aceste volume pornim într-o călătorie de căutare a
fenomenului originar blagian. Preluându-i un titlu putem spune că
respectivele volume sunt pietre pentru templul său filosofic. Având în
vedere atât coeziunea şi coerenţa tematică cât şi ordinea în timp putem
întrezării în aceste volume de eseuri schiţa planului arhitectonic al
viitorului sistem filosofic(7).
În 1945 Luciam Blaga mai spera că va mai putea elabora şi
publica noi lucrări de filosofie. Având încheiate cele trei Trilogii autorul
lor se gândeşte că este cu folos strângerea într-un singur volum a
plachetelor sale de eseuri filosofice pe care să-l aşeze cronologic în faţa
Trilogiilor. In 1945 pregăteşte pentru tipar acest volum. Din prefaţa
proiectatului volum citam următoarele rânduri: „Însemnările adunate în
volumul de faţă, cuprind fără îndoială o seamă de prefigurări de
concepţie sistematice de mai târziu. Dar nimic mai mult – prefigurări,
tatonări, etape” (p. 61). Din rândurile reproduse se vede înalta, dar
excesiva expresie a conştiinţei cautătoare.
Urmând ordinea din volum, stabilită de Blaga, vom face în
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continuare o prezentare succintă a fiecărei culegeri din proza filosofică
scurtă.
Pentru a înţelege corect care este subiectul şi valoarea lucrării,
Cultură şi cunoştinţă trebuie raportată la mişcarea de idei a epocii. În
vremea tinereţii lui Blaga în plan european era puternică ideea
divorţului dintre ştiinţă şi filosofie. Abordarea problemei era dominată
autoritar de către neopozitivism care respingea relaţia dintre ştiinţă şi
filosofie. Neopozitivismul a scos din sfera cunoaşterii filosofia
susţinând că numai ştiinţa este cunoaştere. Filosofia a fost redusă la
analiza logică a limbajului. „Imperativul” zilei era purificarea ştiinţei de
orice ingerinţă exterioară ei. Aceste idei sunt susţinute cu vehemenţă şi
subtilitate printre alţii de Wittgenstein în Tratactus… (1921), de Maritz
Schlick în Teoria generală a cunoaşterii (1922), de Rudolf Carnop în
Edificiul logic al lumii (1928). Reacţia la aceste exagerări nu întârzie.
Ea vine din partea unor profesori care pe bună dreptate se simt jigniţi
„Cap şi începatură” a acestei reacţii este fenomenologul Husserl(8). În
acest climat de idei îşi începe tânărul Blaga publicistica filosofică. În
articolele de până la teza de doctorat Blaga înclină spre teza
neopozitivistă. Teza de doctorat este începutul Schimbării şi începutul
filosofării pe cont propriu. Teza Cultură şi cunoştinţă are o „prefaţă” pe
cât de scurtă (6 fraze) pe atât de importantă. Autorul se întreabă în mod
legitim dacă „teoria cunoştinţei”, care a întrebuinţat rând pe rând
metoda logică, pshiologică, biologică, sociologică, nu poate fi încercată
cu o metodă nouă: cea culturală. Prin urmare tânărul aspirant la statutul
de filosof nu acceptă divorţul amintit şi vine cu o propunere: Înţelegerea
ştiinţei în ansamblul manifestărilor spirituale ale omului. El propune
grila culturală în înţelegerea cunoaşterii ştiinţifice. Prefaţa respectivă
mai conţine o idee [“Şi nădăjduim o întrebare, care deschide perspectiva
unei vaste sinteze”] validată mai târziu de Trilogiile sale.
Cultură şi cunoştinţă este impropriu numit eseu deoarece are
structura şi conţinutul unui studiu academic elaborat de cineva format în
canonul şcolii germane. Lucrarea are patru mari capitole după cum
urmează: Ideile şi variabilitatea lor functională; Legea valorilor
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maxime; Problema ştiinţifică; Capitolul IV are două mari secvenţe:
Categoriile şi Ipoteza. Structura pe capitole, subcapitole, paragrafe
demonstrează rigoarea şi logica demersului ideatic şi demonstrativ.
Aceste caracteristici le vom întâlni şi în celelalte culegeri din proza
filosofică scurtă.
De la prima frază tânărul autorul ţine să se delimiteze de restul.
Orice idee, spune Blaga, e considerată un „întreg, organic, unitar şi
individual”. El afirmă că e necesară «despicarea» ideii în conţinutul şi
funcţiunea ei (p.12). Această despicare este necesară deoarece în spatele
fiecărei idei există o atitudine creatoare. În consecinţă tânărul nostru
filosof îşi îndreaptă toată atenţia asupra „funcţiunii” ideilor. În
încheierea primei părţi a lucrării lui, Blaga avansează o primă definiţie
– explicaţie: „Înţelegere prin «funcţiunea unei idei» tocmai aceasta
«activitate» a ideii în cadrul uneia din atitudinile posibile ale omului
faţă de viaţă şi lume” (p.13). Pornind de la analiza câtorva exemple
(celebru este cel cu «Ideea de Dumnezeu») autorul formulează o primă
lege, anume cea a „variabilităţii funcţionale a ideilor ca mărimi
culturale”. Din ea decurge a doua „lege” „mutaţiunile funcţionale ale
unei idei sunt de multe ori de o însemnătate incomparabilă mai mare
pentru evoluţia culturii decât modificarea conţinutului ei” (p.15). De
aici o altă constatare esenţială: „Adeseori originalitatea diferiţilor
gânditori nu zace în ideile lor, ci într-o funcţiune nouă ce ei o atribuie
unor idei vechi” (p.18). Prima parte a studiului se încheie cu urmatorul
„Text–sinteză: „Iubitorilor de expresii matematice le dăm următoarele
formule:
Fenomenele mecanice au o finalitate = 0
Fenomenele vieţii au o finalitate = 1
Fenomenele spirituale au o finalitate =∞
O a doua problemă pe care o aduce în discuţie în acest capitol al
studiului este relaţia dintre originea (geneza) ideii şi funcţiunea ei. În
general, spune Blaga, se crede în mod greşit că „din originea ei se poate
deduce funcţiunea ei unică şi definitivă” şi „din funcţiunea unei idei se
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poate reconstitui originea ei istorică” (p.21). Blaga le propune ideea lui
proprie: „din originea unei idei nu putem deduce funcţiunea ei
«definitivă» fiindcă o astfel de funcţiune nu există – dată fiind ca
însuşire particulară a creaţiunilor culturale tocmai variabilitatea
funcţională” şi „din funcţiunea unei idei nu putem construi originea ei
istorică; originea aceasta i s-ar putea construi cel mult din funcţiunea ei
primordială; (p.21). După cum vom vedea (Fenomenul originar,
Daimonion) pe filosoful nostru îl preocupă existenţa în care se
manifestă rolul «reformatic» al ideii în cadrul istoriei culturii: „Tocmai
acest proces, prin mutaţiunile funcţionale ce survin se realizează acele
valori virtuale pe care le cuprind ideile dar care nu sunt existente încă
de la apariţia lor”(9). Prin nota de la finalul capitolului, pe care o
considerăm deosebit de importantă, Blaga îşi subliniază originalitatea
atenţionând că „Legea variabilităţii funcţionale să nu se confunde cu
legea descoperită de H. Vaihinger (vezi «Philosophie des Al Ob») în
virtutea căreia o idee trece de mai multe ori prin cele trei stadii putând fi
luată drept 1. dogma, 2. ipoteză, 3. ficţiune. Funcţiunea ideii rămâne
pentru Vaihinger în toate cele trei cazuri cea biologică. Afară de ceea el
vorbeşte numai de trei variaţiuni, în vreme ce noi vorbim despre
nenumărate. Sunt deosebiri fundamentale din care rezultă multe altele.”
(p.22)
Din capitolul doi, şi el dens în idei, reţinem: variaţiunea
funcţională e de două feluri: «permutaţii» funcţionale adică „o idee
împrumutată, o ficţiune nouă de la altă idee cu care n-are nici un fel de
legătură cauzală” şi „funcţiunea nouă a unei idei e uneori rezultatul
intenţionat şi conştient urmărit de o anume operaţie intelectuală a
spiritului omenesc” (p.25). Cu fiecare exemplu, cu fiecare explicaţie şi
argumentaţie Blaga se apropie de formulările componentelor legii
valorilor maxime: „În gradul de finalitate ce-o are o idee pentru o
funcţiune oarecare constă în valoarea ei relativă”; „Mutaţiunile
funcţionale tind spre valoarea maximă”; „Această valoare maximă e un
ideal irealizabil; legea ei defineşte prin urmare o pură tendinţă” (p.27).
Blaga continuă „Legea valorilor maxime e legea capitală care determină
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raportul dintre spiritul omenesc şi ideile sale date. Ca atare e totodată
una din legile fundamentale a istoriei” (p.29). Deci pentru Blaga istoria
este evoluţie culturală.
Capitolul se încheie cu consacrarea unei idei personale despre
tradiţie: „Cultura unei epoci oarecare e însărcinată cu posibilităţi de
neprevazut. Culturi vechi sau elemente constitutive ale sale se pot
reîmprospăta – sporind şi valoarea – prin mutaţiuni funcţionale; în
sensul acesta riscăm paradoxul că tradiţia are importanţă reformatorică,
că trecutul poate avea un mai mare viitor decât în trecut, că afinitatea
dintre spiritul omenesc şi ideile sale creşte cu timpul. Paradoxul acesta
conţine sâmburele unei noi filosofii a istoriei” (p.30). În capitolul trei se
aduce în discuţie relaţia cauză – efect, despre care Blaga afirmă că
acestea sunt mărimi eterogene; din conţinutul cauzei nu poţi deduce în
mod strict logic conţinutul efectului; prin relaţia cauză – efect putem să
ne îmbogăţim cunoaşterea dar nu prin înţelegerea lucrurilor. O
problemă ştiinţifică are două componente: fenomenul şi explicarea lui.
Blaga propune o triadă: fenomenul, ideea şi construcţia creatoare. Astfel
filosoful român formulează o altă înţelegere a «problemei»: „Ideea
anticipată cu care omul de ştiinţă operează întocmai ca şi o ţintă de
realizat – împreună cu fenomenele în care vrea să-şi concretizeze ţinta
formează «problema propriu-zisă»; construcţia teoretică prin care se
realizează ideea anticipată corespunde rezolvării şi are o însemnătate
constitutivă pentru aceasta. […] În sfârşit ideea anticipată pe care o
urmărim într-o problemă e un factor creator. […] Recapitulând vom
zice: problema propriu-zisă nu e o constantă psihologică, cum se crede,
ci o variabilă logică. După cum se vede, Blaga deplasează accentul de
pe aspectul psihologic pe cel logic. Din felul cum pune problema
cauzalităţii nu trebuie să tragem concluzia greşită că Blaga ar nega
principiul cauzalităţii. Ideea lui este că pentru înţelegerea şi explicarea
fenomenelor e necesar să se ţină seama în egală măsură şi de
schimbările funcţionale pe care ideile le suferă.
În paginile care urmează mai sunt de reţinut recomandările
metodologice. Iată una: „Să nu se încerce realizarea unei idei cu
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verificarea ei practică. Realizarea teoretică e de natură ideatică şi se
face prin construcţii imaginare; ea merge cu mult mai departe decât
verificarea” (p.36). Blaga dă şi un răspuns la întrebarea implicită a
textului: ce este ideea imperativă? Idee imperativă este aceea care „cere
în chip categoric să fie realizată şi în alte domenii decât acela cu care
are o legătură imediată” (p.37).
Din finalul capitolului e de reţinut şi nota deoarece ea anunţă
una din problemele de bază din viitorul volum, Filosofia stilului.
În capitolul final sunt aduse în discuţie categoriile şi ipoteza.
Spre deosebire de Hume şi Kant, pentru Blaga categoriile sunt mărimi
culturale şi vor devenit „categorii” „împrumutând funcţiunea imperativă
prin mutaţiune sau permutaţie” (p.45). Iar în legatură cu ipoteza afirmă:
„Ipoteza e acel complex de idei prin care se face «realizarea» unei
«probleme de realizat»” (p.52). „Ipotezele, zice Blaga sunt tot creaţiuni
spirituale şi ca atare se supun legilor definite de studiul de faţă” (p.52).
Blaga îşi încheie disertaţia pe un ton optimist nu de convenienţă,
ci fundamentat pe o idee care va fi permanentă în gândirea filosofului
din Lancrăm „orice idee creatoare e un mit” şi „dacă fenomenele vieţii
au o finalitate unilaterală, fenomenele spirituale au o finalitate =
infinită. Iata o propozitie care îşi are ispitele ei” (p.58). Se întervede în
paginile blagiene o polaritate din filosofia sa: natură/cultură.
Am insistat asupra acestui studiu din mai multe motive, dintre
care două merită invocate. În primul rând Cultură şi cunoştinţă este
nebuloasa din care se va naşte sistemul. După cum un anumit text este
socotit pentru o creaţie poetică ars poetica, aşa acest text poate fi privit
ca ars filosofica a operei filosofice balgiene. În al doilea rând rând
analiza studiului ne prilejuieşte formularea unei idei de principiu
referitor la filosofie. Lucian Blaga este un filosof al culturii numai că nu
trebuie să cădem în greşeala judecăţii unilaterale fundamentaliste,
neglijând sau desconsiderând ori rupându-ne de TOT (sistemul) şi
făcând din „teoria cunoaşterii” şi din „teoria valorilor” „ancilla” a teoria
culturii. Tema tezei de doctorat este una de domeniul cunoaşterii. Nu
întâmplător construcţia Sistemului şi-o începe cu Trilogia cunoaşterii.
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În această trilogie se formulează marea problemă a gândirii lui Blaga:
Omul fiinţă singulară aşezată în orizontul misterului spre revelare prin
plasmuiri de cultură. Aici se construieşte metodologia, schema logică şi
complexul ideatic al meditaţiei filosofice a lui Blaga. Celelalte Trilogii
sunt aplicaţii practice – particulare pe domenii: cultura, valorile, istoria,
ştiinţa. Cunoaşterea este, în concepţia lui Blaga, o componentă a actului
de cultură.
În concepţia lui Blaga cultura nu este o sumă aritmetică de
elemente disponibile, ci altceva, mult mai mult şi mai complex. De
timpuriu vom găsi la filosoful nostru statornice preocupări în a găsi
explicaţia unităţii culturii şi determinaţiilor acestei unităţi. O primă
soluţie o schiţează în Filosofia stilului (1924) - Probleme estetice la
reeditarea în Zări şi etape.
Probleme estetice îşi propune, pentru prima oară în mod
sistematic, să determine genul proxim al manifestărilor de cultură. În
acest scop Blaga porneşte la drum gospodăreşte.
În prima parte a studiului „filosoful ne întâmpină cu o seamă de
reflecţii asupra stării estetice, expunând amplu teoria autoiluzionării
conştiente şi a teoriei intropatiei(10). Faţă de aceste două teorii
cristalizate în estetica lui Konrad Longe şi respectiv în cea a lui Lipps şi
Volkelt, Blaga se distanţează polemic în mod radical. Prima îşi are
originea în curentul naturalist, conţinutul unic al artei fiind natura. Din
teoria lui Longer, Blaga acceptă ideea separării sistemului artistic de
esteticul natural. Teoria intropatiei se întemeiază pe un „temei de largă
psihologie” şi nu este decât o apărare camuflată a naturalismului în artă.
Autorul nostru aduce exemple corespunzătoare din arta orientală,
egipteană, bizantină, medievală, modernă şi contemporană care nu se
încadrează în „normele” celor două estetici. Mai departe Blaga prezintă
teoria lui Worringer, „un mare istoric şi filosof al artelor”. După
filosoful german la originea artei nu stă tendinţa de a imita natura, ci
tendinţa contrară de a evadă din natură şi din contingent într-o lume a
abstracţiunilor geometrice şi a valorilor absolute. Pe marginea ideilor
lui Worringer, Blaga comentează: „Worringer vede în «intropatie» şi
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«abstructiune» cele două ramificaţii fundamentale ale esteticului.
Worringer nu ne spune însă în ce constă «esteticul» ca atare. Afară de
acesta Worringer nu diferenţiază intropatia cognitivă de cea estetică şi
abstracţiunea cognitiva de cea estetica” (p.106). „Esteticul nu consistă
în niciunul din cele două procese de conştiinţa (intropatie şi
abstrucţiune), ci într-o realizare suis generis a lor; şi anume în realizarea
lor în planuri intuitive, impropii” (p.107). Cu această frază se încheie
analiza stării estetice.
Partea a doua a studiului e consacrată stilului. Textul începe cu
următoarea frază (mai departe se va înţelege de ce o redăm):
„Principalele stiluri şi curente de artă au fost clasificate de obicei după
apropierea sau depărtarea de natură a creaţiunilor” (p 108). Blaga
expune foarte concis cele trei stiluri, «atitudini» fundamentale:
naturalismul, idealismul şi expresionismul propuse de Max Deri în
Gechichte der Malevei in neunzechnten Jahrundert – 1920. Aşa cum era
de aşteptat filosoful român le descrie pertinent, dar le şi amendează
serios. Dezicerea lui Blaga de la ideea: „În procesul de constituire a
artei şi de creaţie a operelor artistice rolul primordial îl joacă, după
parerea noastră, anumite valori conştiente şi inconştiente, valori de care
spiritul e călăuzit în afară de orice relaţie cu natura (p110). În final
Blaga îşi expune propria părere de o puternică originalitate în care
„doarme” viitoarea filosofie a culturii. Dăm in extenso pagina
respectivă pentru că fragmentarea ar fi un atentat: „Atitudinile şi
valorile, conştiente şi inconştiente, cu care spiritul omenesc se apropie
de ce urmează să fie organizată în plăsmuiri, sunt susceptibile de a fi
numite printr-un termen de ansamblu «minus formativus». Nazuinţa
formativă variază de la epocă la epocă. Centrul ei dinamic e totdeauna o
valoare fundamentală, ce urmează să fie întruchipată în materialul
plastic al simţurilor, şi nu numai în acesta, ci şi în toate plăsmuirile
conştiiţei omeneşti: în cele teoretice, morale, religioase, sociale,
artistice.
După valorile întrupate în artă prin năzuinţele formative, ce se
succed în istorie, trebuie să ne orientăm în clasificarea şi teoria
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stilurilor, iar nu după gradul problematic de apropiere sau depărtare de
natură a acestoră. Analizând cuvintele de artă după aceste valori
formative, vom întrezări şi legăturile ascunse, subpământene ca să
zicem aşa, ale artei cu celelalte manifestări posibile ale spiritului
creator. Se deschid aici o seamă de noi perspective spre substraturile
incoşntiente ale creaţiei spirituale. Să stabilim în linii largi tendinţele
formative mai însemnate ale istoriei. Valorile în jurul cărora se
cristalizează aceste tendinte sunt: individualul, tipicul, abstractul”
(p.111).
Sunt prezentate cu multe exemple–argumente cele trei valori.
Prezentările pertinente realizate de filosoful nostru sunt prea bine
cunoscute pentru a mai insista cu parafrazări şi citate. Aşa că trecem la
câteva observaţii conclusive. În aceste pagini se formulează pentru
prima oară ideea de stil cultural, Blaga făcând «saltul» de la „stilul
artistic” la „stilul cultural”. El accentuează ideea că stilul cultural este
elementul care leagă între ele toate plăsmuirile culturale dintr-un anume
segment de timp şi dintr-un anumit spaţiu şi ca trecerea de la un stil la
altul se face printr-un moment de criza când apar operele revoluţionare
care neagă stilul prezent şi anunţă viitorul stil. Blaga aşează,
deocamdata pe picior de egalitate conştientul şi inconştientul în actul de
plăsmuire. Urmând logica internă în care sunt analizate şi judecate
filosofic problemele culturii şi ale stilului cultural, putem afirma că
Blaga ar fi ajuns fără Spengler la aceeaşi idee: „Stilul este ca şi cultura
un fonomen originar”. În prezenţa celor trei valori fundamentale pe care
le propune, Blaga acordă o atenţie deosebită (aproape preferenţială)
absolutului (expresionismului). Aceeaşi atitudine o va avea faţă de
expresionism şi în următoarea lui carte: Feţele unui veac (1926).
După ce a trasat liniile de forţă necesare unei analize filosofice a
fenomenului cultural (năzuinţa formativă – „individualul”, „tipicul”,
„absolutul”) cu volumul Feţele unui veac tânărul filosof trece la
aplicarea ideilor şi a conceptelor sale în analiza principalelor „perioade
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spirituale” (curente istorice) ale veacului al XIX-lea şi începutului
secolului următor: romantismul, naturalismul,
«noul stil»
(expresionismul). Nu vom trece la rezumarea volumului deoarece e bine
cunoscut, iar ideile lui Blaga circulă în istoria, critica şi estetica noastră
ca bunuri comune. Ne propunem să identificăm acele elemente prin care
filosoful (nu istoricul şi criticul de artă) caută numitorul comun pentru
fiecare din «efervescenţa spirituală» a segmentului temporal abordat.
Volumul se deschide cu un fel de „prefaţă” care expune
obiectivul urmărit şi metodologia folosită: „Vom cerceta în studiul de
faţă perioadele spirituale ale veacului XIX. Relevăm de la început că ne
vor interesa în primul rând tendinţele fundamentale care se manifestă în
indeletnicirile, plăsmuirile şi faptele creatoare ale curentelor, ce-au luat
sub stăpânirea lor secolul. Fapt că în cele mai disperate creaţiuni ale
unei epoci, fie într-un gând filosofic sau într-o ipoteză ştiinţifică, fie
într-o drama sau într-un tablou, subzistă o înclinare de ansamblu, o
pasiune foarte susţinută pentru anumite forme şi o foarte hotărâtă
identificare a creatorilor cu anumite atitudini spirituale. E vorba aşadar
despre un «paralelism» între năzuinţele manifestate simultan în filosofie
sau politică, în artă sau ştiinţă, despre un paralelism ce ţine sub puterea
sa domenii care îşi au oarecum autonomiile lor. Acestui fenomen,
acestui «paralelism istoric» îi vom acorda o deosebită atenţie în studiul
cel intreprindem” (p.135).
În demersul său analitic autorul practică o strategie bine definită:
evidenţierea acelor trăsături specifice curentului, opunerea, apoi
acestora trăsăturile curentului nou şi trecerea în fond la prezentarea
«noului stil». În aceste descrieri ale «perioadelor spirituale» filosoful
român nu face ierarhizări valorice. Folosind ca metodă paralela şi
comparaţia Blaga extrage ideea, concluzia de rang filosofic. În felul
acesta se surprind acele elemente, care vor fi regăsite peste timp în alt
stil sub alte înfăţişari sau numai altfel distribuite. Iată, în acest sens, o
afirmaţie a lui Blaga: „S-a vorbit deseori de o înrâurire între romantism
şi expresionism. În adevăr înrâurirea nu poate fi tăgăduită. Afinitatea se
constată chiar în cadrul aspectelor la care reducem romantismul.
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Aceleaşi înclinări le întâlnim şi în expresionism, dar aici ele se
realizează cu alte mijloace” (p.147). Din propunerile blagiene înţelegem
că „vinovat” de asemenea situaţii este valoarea fundamentală în jurul
căreia se cristalizează şi se manifestă curentul spiritual.
Din cele spuse despre romantism mai reţinem următorul
fragment deoarece ideea va fi regăsită în volumul următor al lui Blaga:
„Teoriile în care nu întâlneam aluzii, perspective, raportări, sugestii,
«cosmice» păreau romanticilor lipsite de duh, «geistlas». Iar «geistlas»
era cuvântul cel mai grav din dicţionarul lor” (p.148).
Naturalismului îi sunt consacrate practic două capitole: De la
romatism la naturalism şi Despre naturalism. În primul rând urmăreşte
procesul de tranziţie de la un curent la altul sau astfel spus se urmăresc
reacţiile antiromantice al căror portdrapel este naturalismul. Trebuie să
menţionăm că Blaga include în naturalism şi realismul. În al doilea rând
să mai reţinem că la naturalism Blaga are o adevărat alergie. Pentru a
explica şi înţelege această poziţie trebuie să avem în vedere întreaga
operă filosofică blagiană de la Pietre pentru templul meu până la
Trilogia Cosmologică(11). Pe cât de subjugaţi erau romanticii de
idealisme, de metafizică, de «geistlas», pe atât de refractari şi intoleranţi
erau naturaliştii la ele. Trăsătura fundamentală a naturalismului din care
rezultă alte caracteristici este refuzul metafizicului. Faza de tranziţie
este ilustrată în literatură de Balzac, în pictură de Millet, în filosofie de
Fenerbach, Comt, în ştiinţă şi tehnică de maşinismul, căile ferate şi
microscopul devenit «ochiul timpului». Anul de „naştere” a
naturalismului este considerat 1957 când August Comt îşi încheie opera
«pozitivistă», iar Flaubert publică romanul Madame Bovari; Curbet
expune Fetele pe ţărmul Senei. Lozinca naturalismului era
«mulţumeşte-te cu lumea dată». Naturalismul atinge punctul culminant
în proza lui Zola, în pictură prin impresionism, în ştiinţă prin Darwin,
iar în gândire prin opera lui Hippolyte Taine. Naturaliştii, indiferent de
opera culturală în care se manifestă reduceu pe om la rasa, mediu şi
instincte. Ei îl considerau un «produs al aerului şi al solului, ca şi
planta» (p.158). Arta era redusă la menirea de a «fotografia» realitatea.
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Naturaliştii au redus pe om la trup şi la funcţiile sale filozofice. La
aceste funcţii reduceau şi psihicul uman. Cu ironie Blaga spunea că
naturaliştii erau adepţii unei «metafizici democratice», a unei
«metafizici a simţurilor» (p.157). Blaga enumeră în mod „didactic” pe
puţin şase „păcate” ale naturalismului.
Făcând comparaţii, realizând paralele, procedând la descrieri si
analiză Blaga ajunge să formuleze concluzii de principiu. Iată un
exemplu. Notând despre naturalism şi impresionism filosoful scrie: „Nu
facem nici o inovaţie atunci când afirmăm că de un nou curent se poate
vorbi numai în cazul când acesta prezintă cel puţin un element sau o
strădanie contrară celor anterioare. Un curent există desigur prin multe
particularităţi ce-i revin dar printr-o reacţiune faţă de trecut” (p.168).
Blaga remarcă şi subliniază legăturile vizibile şi invizibile dintre
impresionismul pictural, simbolismul poetic şi muzica lui Debussy şi
filosofia lui Bergson. Toate aceste «impresionisme» culminează în ceea
ce istoria artei şi literaturii numeşte «decandetism» pe care Blaga îl
defineşte (mai rar o asemenea caracterizare sintetică) în următorii
termeni: „Sufletul decadent e înainte de toate sensibilitate, numai în al
doilea rând, gând şi aproape deloc ceea ce timpul de azi „vrere” (p.136).
Ajungând la acest stadiu impresionismul şi simbolismul îşi epuizează
potenţele creatoare şi trebuie să facă loc altei manifestări plăsmuitoare
de cultură, deoarece, spune Blaga „un stil, după ce şi-a istovit
posibilităţile e fără scăpare destinat dispariţiei” (p.141).
Deocamdată expresionismul e numit «noul stil» tocmai pentru ai
marca „personalitatea” în raport cu stilurile precedente. Paginile
referitoare la noul stil încep cu prezentare picturii «revoluţionare» a lui
Van Gogh: „impresionismul «reduce pe om la retină» la completa
pasivitate în faţa naturii. […] Într-o asemenea atmosferă de sfârşit de
veac şi de oboseală decadentă apare pictura răsturnătoare de valori a lui
Van Gogh. În loc de a fotografia realitatea cu belşugul ei de umbre şi
penumbre, Van Gogh o diformează exagerând fiecare linie. […] Van
Gogh fuge de impresia dată din afară, căutând expresia încărcată de
suflet dinlăuntru (p.187). Pentru Blaga cel mai „puternic”, cel mai
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„mare”, cel mai „important” părinte al expresionismului este Van Gogh.
De câte ori scrie despre «noul stil» exemplele se deschid cu pictorul
flamand şi se închid cu Brâncuşi. Printre părinţii expresionismului îl
numeşte şi pe filosoful din Basel care, după Blaga „reprezintă o mare
încrucişare de drumuri poate cea mai importantă în jumătatea a doua a
veacului trecut” (p.192).
Căutând rădăcinile expresionismului filosoful român trece şi
prin „teatrul nou” atât de diferit şi de teatrul romatic şi de teatrul
naturalist. Antemergătorii „noului teatru” sunt Strindberg şi Wedekint.
Primul autor dramatic expresionist în viziunea lui Blaga este Kaiser. În
dramaturgia acestuia apar în mod „definitivat” «ideea forţă» şi
«personajul idee».
În ceea ce priveşte „sculptura nouă” filosoful nostru dă dovadă
de acelaşi spirit de observaţie şi analiză, de aceeaşi putere de
generalizare şi de argumentare filosofică. În acest domeniu «părinţii»
expresionismului sunt în ordine, aproximativ cronologică, Rodin,
Barlach, Berlling, Arhipenko. E greu de spus, mai ales în cazul
ultimilor doi unde este graniţa între tranziţie şi fenomenul expresionist
în sine. În orice caz cel care marchează irevocabil trecerea pragului şi
va rămâne „expresionist” este „ciudatul român” stabilit la începutul
secolului XX la Paris – Constantin Brâncuşi. De câte ori vorbeşte
despre expresionism în general şi despre arta modernă ca expresie a
acestui stil, Blaga îl dă ca exemplu pe marele şi unicul Brâncuşi.
Din paginile acordate expresionismului deducem afinităţile
elective dintre poetul şi dramaturgul Blaga şi expresionism. „Definiţia”
dată expresionismului este scoasă din opera sa: el defineşte
expresionismul „blagian”.
Prin volumul Feţele unui veac, Blaga se află înca la graniţa
dintre istoria culturii şi filosofia culturii, dar este evident pasul hotărâtor
şi definitiv în curs de desfăşurare spre filosofia culturii. Acest pas este
desăvârşit prin următoarele două volume: Fenomenul originar (1926) şi
Daimonion (1926, 1930)
În acest moment al demersului nostru se impune o primă
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concluzie globală Filosofia stilului şi Feţele unui veac sunt o sinteză de
informaţii fără precedent în cultura noastră la acel moment şi o ordonare
de idei şi gânduri. Rezultatele sunt cu atât mai remarcabile şi de
menţionat cu cât îl raportăm la vârsta autorului. Erudiţia secondată de o
scriitură elegantă şi de o stringenţă logică dau frumuseţea acestor
pagini(12). Dincolo de încărcătura afectivă a discipolului, volumul
Fenomenul originar se impune şi prin puterea lui modelatoare ideaticometodologică. În amplul eseu, Lucian Blaga face nu numai istoria unei
idei, ci caută consecinţele ei creatoare. Este vorba de ceea ce Goethe
numeşte urphenomen, iar filosoful nostru în limba lui fenomenul
originar.
După cum se cunoaşte Goethe a avut şi preocupări ştiinţifice.
Sub raport strict ştiinţific cercetăriile şi ideile titanului de la Waimer
sunt nule. Important e altceva şi tocmai acest altceva a reţinut Blaga:
„Goethe supravieţuieşte nu atât prin teoriile sale din domeniul ştiinţelor
naturale, cât prin metoda inaugurată. Iar prin perspectivele ce le
deschide, o metodă înseamnă totdeauna mai mult decât o teorie”
(p.208). Prin „cercetările” sale Goethe caută o formă fundamentală–
primară a fenomenelor şi formelor din univers. Urmărindu-i cercetările
şi schiţele, Schiller, marele lui prieten spiritual, afirma: «Asta nu-i
experienţă, asta este o idee» (p.210).
Preocupările lui Goethe nu sunt izolate şi exotice. Ele se
încadrează într-un saeculum. „Lupta ce s-a dat între ştiinţa exactă ale
cărei margini le preciza Kant şi între felul de a gândi a lui Goethe a fost
întrucâtva o luptă între logica morţii şi logica vieţii” (p.207). Din
„fenomenul originar” a lui Goethe ceea ce reţine Blaga, şi în primul
rând pentru el, este ideea–vedenie, imaginea–vedenie sau altfel spus
conceptul–imagine(13).
Parcurgând paginile eseului blagian(14) vom constata că
„metodologia” goetheeană a fost îmbrâţişată rând pe rând de romantici,
care i-au dezvoltat principiul analogiei, de Strindberg care i-a fructificat
aspectul ontologic, de Nietzsche, care pune accentul pe latura mitică, de
Schelling, care îi preia principiul intuiţiei, de Weininger, care îi dă o
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aplicare surprinzătoare în psihologia complementară a sexelor, de
Spengler care o aplică în determinarea simboluilor spaţiale ale
diverselor culturi, de Keyserling, care echivalează „fenomenul originar”
cu entelehiile aristotelice aplicându-le în descrierea culturilor pe care le
evoca în jurnalul său filosofic(15).
În acest excurs prin istoria „fenomenului originar” tânărul
filosof manifestă afinităţi elective cu romanticii, Nietzsche şi Spengler,
tot atâtea momente cruciale în translaţia metodei goetheene din
domeniul ştiintelor naturii la filosofia culturii. Romanticii au învăţat din
metoda lui Goethe „să mânuiască bagheta magică a analogiilor” şi
„dibuirea metodică a polarităţilor” (p.221). Primul fruct filosofic a
„fenomenului originar” este originea tragediei celebra lucrare a lui
Nietzsche.
Din Nietzsche Blaga mai reţine următoarea idee, dragă
filosofului nostru pe care o va valorifica în operă: „«Fără de mit orice
cultură îşi pierde puterea creatoare sănătoasă»” (p.247). Pornind de la
cazul Nietzsche, Blaga formulează pentru prima oară distincţia dintre a
gândi mitic şi a gândi mitologic: „A gândi mitic înseamnă a continua
linia vizionară a mitului, a gândi mitologic înseamnă doar a-ţi îmbrăca
gândurile alegoric în haine luate de-a gata din mitologie” (p.248).
Nu putem omite, din capitolul consacrat lui Nietzsche, ampla
notă de la p.246-247 deosebit de importantă în primul rând pentru că
devine un adevărat argument pentru opinia că Blaga este un filosof al
culturii şi nu altceva. Din nota respectivă spicuim două segmente:
Nietzsche „voia să dea o filosofie a culturii, dar o amestecă cu o
«psihologie» a culturii […] Ergo: Filosofia culturii ar trebui să renunţe
la orice fel de psihologism. Sarcina ei de a studia formele, direcţiile
inerente, a diferitelor creaţiuni spirituale, nu trebuie cufundată cu
încercările problematice de a determina substratul psihologic al
acestora. Am văzut că interpretare psihologică admite sensuri diametral
opuse. Filosofii culturii s-au făcut vinovaţi de această confuzie la
fiecare pas”.
Prin felul cum Nietzsche aplică în filosofia culturii ideea
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„fenomenul originar”, Blaga demonstrează adevărul teoriei sale cu
privire la variabilitatea funcţională a ideilor.
Relaţiile lui Blaga, filosof al culturii, cu opera lui Oswald
Spengler este timpurie, complexă, de durată şi dinamică, opera acestuia
fiind pentru gânditorul român şi modelatoare şi catalitică. În această
relaţie dinamică, treptat Blaga îşi precizează concepţia sa asupra culturii
şi manifestă spirit critic faţă de unele idei ale filosofului german. În
esenţă Blaga respinge următoarele idei spengleriene: 1. considerarea
culturii, la modul propriu, un organism (vegetal sau animal) viu cu
suflet; 2. legarea cu statut de fatalitate a culturii de un peisaj – spaţiu,
câmp geografic; 3. sucombarea, tot ca fatalitate, a culturii în momentul
când acesta devine civilizaţie; «contemporaneitatea» diferitelor culturi
din timpi şi spaţii aflate la distanţe … „astronomice”(16)
Capitolul consacrat lui Spengler e ca o recapitulare generală a
„morfologiei culturii” în vederea elaborării proprii sale filosofii a
culturii.
În finalul studiului „fenomenul originar”, autorul propune o
„tabelă schematică”, „un arbore genealogic” menit să ilustreze prezenţa
ideii de „fenomen originar în gândirea europeană de la Platon la
Spengler, să reliefeze punctul de răscruce în istoria ideii care este
Goethe şi să arate încrengătura de relaţii şi circulaţia ideilor între diferiţi
gânditori din spaţii şi timpi spirituali diferiţi.
Noul volum Daimonion are cu volumul precedent Fenomenul
originar cel puţin două elemente comune: 1. urmăreşte istoria şi
consecinţele tot ale unei idei–concept de-a lui Goethe; 2. se foloseşte
aceeaşi metodologie, Daimonul(17) „unul dintre cele mai fascinante
aspecte ale ideii de creaţie sau destin creator în filosofia culturii”(18) este
subiectul eseului blagian.
Eseul blagian consacrat daimonionului se deschide cu o „punere
în temă”: 1. cariera ideii de daimon începe cu Socrate; 2. lunga carieră
mitico–filosofică a daimonului începe cu Goethe. Din primul capitol
Mit şi gândire reţinem: filosoful elen, Socrate „a enunţat doar în termeni
mitici existenţa acestuia (a daimonionului). Se ştie că înţeleptul atenian
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identifica «demonicul» cu acel glas lăuntric, noi am spune de dincolo de
conştiinţă (s.n.), care în momente hotărâtoare te opreşte de la anume
fapte” (p.285). „Demonul socratic e un geniu al restricţiunii morale.
Demonul goetheean e o putere magică, un duh pozitiv al creaţiei, al
productivităţii, al faptei” (p.286).
După Blaga gândirea mitică şi gândirea ştiinţifică (şi creaţiile
lor) atât de deosebite au totuşi ceva comun, anume «daimonul» sau cu
alte cuvinte puterea creatoare care lucrează în cele două tipuri de
cunoaştere cu imagini sinteze.
În următoarele trei minieseuri pornind de la convorbirile lui
Goethe cu secretarul sau Eckermann, Blaga reconstituie mitul
goetheean al daimonului. Patriarhul de la Waimar spune că daimonul „e
ceea ce nu se poate istovi cu intelectul şi raţiunea”. Cuvintele poetului
german lasă să se înţeleagă că daimonionul aparţine unor zone de
dincolo de conştiinţă. Această putere magică şi rară, care străbate ca
liniile de forţă vrăjitorească spaţiul înconjurător o descoperă Goethe în
formă nativă în persoana şi opera lui Byron. Alţi oameni demonici
amintiţi de poetul german sunt: Rafael, Shakespeare, Napoleon. Goethe
admiră „demonicul” dar nu-l acceptă decât atunci când se manifestă
pozitiv şi este „controlat”, „ţinut sub observaţie”. La întrebarea
secretarului său dacă Mefistofel are însuşiri demonice, Goethe
răspunde: „«Nu, Mefistofel e o fiinţă mult prea negativă, demonicul se
manifestă într-o putere de faptă cu desăvârşire pozitivă»” (p.291). Din
exprimarea aforistică a lui Goethe(19) despre Daimon filosoful nostru
reţine câteva: „e o taină a vieţii şi a lumii”; „Demonicul îşi caută cu
predilecţie epoci tulburi”; „Cu cât e mai superior, cu atât omul stă mai
mult sub înrâurirea demonilor”. Blaga concluzionează: „În cele din
urmă acest complex de fenomene: instinct creator, putere fascinantă de
înrâurire, intuiţie divinitorie, ritm de viaţă – ni se pare circumscris prin
cuvâtul «demonic» cu un nume, pe care 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” (p.298).
75

Glose blagiene vol II
Pornind de la această caracterizare, Blaga urmăreşte prezenţa
acestuia în gândirea diferiţilor filosofi: la Spinoza (diferenţa dintre
panteismul spinozist şi panteismul goethean); la Herder şi Hegel
(sufletul popoarelor şi, respectiv, spiritul universal în „dialectica
întortocheată în tact de trei” – p.304). Spre deosebire de cei doi pentru
Goethe istoria mai este şi un precipitat mitic-legendar care rămâne în
afară de timp. Marele poet înţelege evoluţia istorică ca manifestare
daimonică într-un mod propriu. „În privinţa aceasta imaginaţia sa
plastică a lăsat posterităţii un simbol. Evoluţia istorică s-ar face în chip
de «spirală»”(p.305).
Goethe a înzestrat demonicul cu origini subterane. Blaga
urmăreşte procesul de echivalare a daimonului cu inconştientul. Astfel,
cu Leibnitz începe lărgirea graniţelor inconştientului ca la romantici să
apară polaritatea inconştient/conştient cu interesul pentru primul pol.
Metafizica lui Ed. v. Hartman, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea nu
este decât o sinteză a problemei şi o „exaltare” a ideilor despre
inconştient implicate în transcendentalism. În acest context, Blaga mai
punctează o dată problema caracterului lui Mefistofel: „Mefistofel nu
are legături cu inconştientul organic şi creator. El e o întrupare a
negaţiunii intelectuale, o ipoteză tăgăduitoare şi sterilă a intelectului”
(p.310).
Pentru a atenţiona asupra posibilei confuzii între inconştientul
romaticilor şi inconştientul psihanalizei, filosoful român consacră un
capitol problemei respective: „Inconştientul ocult, exaltat din partea
romaticilor nu are comun cu inconştientul psihanalizei actuale decât
numele. Ca semnificaţie inconştientul psihanalizei diferă fundametal de
cel romantic. Natural că inconştientul e situat în ambele cazuri în afară
de conştiinţă, dar împrejurarea aceasta nu destăinuie încă nimic hotărât
asupra structurilor psihice reale sau imaginare denumite la fel” (p.313).
Având un cult al inconştientului ca putere creatoare, romanticii îl
apropie de divinitate. Psihanaliza se situează la polul opus.
„Inconştientul romaticilor, zice Blaga în capitolul Pe urmele
psihanalizei, e miraculos şi în aceeaşi măsură susceptibil de veneraţie”
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(p.313). După ce remarcă importanţa psihanalizei în cunoaşterea
inconştientului sub aspect pur psihic, Blaga arată limitele şi exagerările
psihanalizei în ceea ce priveşte „inconştientul creator”. Din această
perspectivă pentru Blaga inconştientul psihanalizei este „o maşinărie
psihică […] o moară adâncă unde se macină şi se transformă vechi şi
uitate zăcăminte de conştiinţă. Inconştientul psihanalitic, departe de a fi
substanţă divină, păstrează în sine închişi ca 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 cântece şi
nebunie” (p.314). „Pansexualismul lui Freud, după cum s-a mai arătat şi
din alte părţi, e desigur numai o exagerare, izvorâtă numai din
fanatismul inerent oricarei teoretizări” (p.314). Blaga arată că
psihanaliza nu poate epuiza opera de artă şi nu poate da verdicte
valorice asupra ei. Blaga dă exemplu chiar operele lui Goethe
„analizate” de Freud(20).
Din paginile acestui capitol trebuie reţinute următoarele rânduri:
„Goethe susţine că în vreme ce oamenii de duzină au de obicei o
singură pubertate […] omului de geniu, creatorului prin excelenţă […]
îi este hărăzită o repetată pubertate” (p.316). Ecou al acestei opinii
goetheene găsim peste timp în ideea blagiană a „vârstei adoptive”.
Daimonionul sub numele de geniu e prezent şi la Kant şi la
Schopenhauer (cap. Teoria geniului la Kant şi respectiv Între intuiţie şi
raţiune). Pentru Kant geniul este „facultate a ideilor artistice. Kant, citat
de Blaga, afirmă „«Întocmai cum o idee a raţiunii, imaginaţia nu
istoveşte cu noţiunile sale niciodată intuiţia inferioară a imaginaţiei»”
(p.322). În ideile estetice ale lui Kant identificăm, într-un mod „cam
geometric” acel «nsecio quid…»” prezent în dezbaterea artistică în
veacul al XVIII-lea despre care Blaga scrie în capitolul omonim.
Imaginea lui Kant despre geniu nu trebuie prea mult schimbată
ci doar lărgită, scrie Blaga şi la celelalte domenii: ştiinţa, filosofie.
Dacă în „portretizarea” geniului Kant este obiectiv, raţional, în
schimb Schopenhauer este cât se poate de subiectiv, încât în „portretul”
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geniului acesta se autoportretizează. Despărţind intuiţia de inteligenţă
pentru Schopenhauer geniul este facultatea de a contempla obiectiv
ideile. Prin aceasta filosoful german se distanţează de Goethe care
acorda intuiţiei putere plăsmuitoare.
Ideile fertile ale lui Goethe despre daimon şi-au trimis mesajul
până în „filosofia contemporană” după cum constată filosoful român în
capitolul cu acest titlu. Foarte succint arată acest lucru în rândurile
despre Tillich, H. Hartmann, Karl Jaspers, Edgar Daque.
În capitolul Universalism romantic, Blaga consemnează
următoarea idee de principiu: „…orice epocă înclină să circumscrie
geniul în sensul idealului căruia ea i se închină” (p.330).
În capitolul de încheiere, Repriviri, autorul Daimonionului face
o recapitulare sintetică, pe puncte. Le transcriem pentru că multe din ele
vor fi regăsite, desigur într-o formulare şi aplicare originală în sistemul
său filosofic, şi nu numai: 1. Pe plan metafizic demonicul intră ca
element paradoxal în panteismul lui Goethe; 2. Pe plan istoric
demonicul e un principiu supraistoric al apariţiilor istorice; 3. Pe plan
estetic demonicul rezumă mitic iraţionalul artei; 4. Pe plan etic faptele
izvorâte din demonic stau întrucâtva în afara de legile morale; 5. Pe
plan psihologic prin ideea demonicului se proiectează o vagă lumină
asupra inconştientului; 6. Pe planul filosofiei culturii demonicul este
izvorul elementelor iraţionale din orice cultură.
Cu acest volum eseistic Blaga îşi încheie practic preparativele şi
va trece la construcţia templului său filosofic.
În 1926 Blaga publică Ferestre colorate. Paginile de publicistică
din această carte sunt ridicate la statutul de eseu prin scriitura elegantă
de nivel filosofic în care abordează diverse evenimente şi fenomene
culturale. Numai aparent volumul este eterogen. În esenţă este unitar
prin perspectiva filosofiei culturii din care sunt privite subiectele
abordate. Prin urmare nu e chiar întâmplător faptul că volumul se
deschide cu Polivalenţa estetică a naturii. După cum se ştie ecuaţia
natură–cultură–civilizaţie este una din temele filosofiei blagiene.
Abordarea ei cunoaşte mai multe «zări şi etape». Eseul e relevant prin
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modul şi limpezimea de cristal în care este discutată „polivalenţa
estetică” a naturii. După începutul în „media res”, se trece la analiza
subiectului. Mai întâi se face o rapidă şi sintetică trecere în revistă a
diferitelor curente literar–artistice faţă de natură. În felul acesta se
identifică nota comună a acestor curente în abordarea relaţiei artă –
natură. Filosoful culturii formulează următoarea concluzie: „Acest
repetat apel la natură dovedeşte cel puţin că natura e privită ca suprema
operă de artă şi ca o ultimă justificare a operelor de artă omeneşti”
(p.359). În continuare Blaga, maliţios, notează: „Natura, aluat de o
uimitoare plasticitate îndură deci în orice nouă epocă deformările
stilistice ale acesteia” (p.360). Dacă natura este atât de schimbătoare
estetic înseamnă că nu există un „frumos natural” din totdeauna şi
obiectiv pentru a fi unitate de măsură. Există un singur adevăr şi anume
că de-a lungul timpului arta nu s-a oprit la natură, ci, dimpotrivă cu
fiecare curent, stil ea s-a îndepărtat de natură. Natura a ajuns unitate
estetică de măsură doar „printr-o iluzie optică” (p.357).
În Definiţia lui Buffon, eseul care urmează, filosoful român
caută eventualul înţeles filosofic pe care francezul Buffon la închis în
celebra sa propoziţie „stilul este omul”.
Pornind de la discutarea ideilor lui S. Reinach, „un priceput
cercetător al artei primitivilor”, Blaga aduce în discuţie relaţia dintre
„artă şi magie”. Pentru gânditorul nostru magicul e o idee, o stare
sufletească nu un tip de gândire.
După aceste trei eseuri teoretice urmează seria celor opt eseuri
„aplicative” lor: „Cultură şi joc”, „Etnografie şi artă”, la pictorii
„Teodorescu, Sion şi Pallady”, „Hans Eder”, „Nagy Istvan”, la „Studiul
proverbului”, la „Casele româneşti” şi „Silogismul slav”. Ideile vor
trece, dezvoltate şi în altă configuraţie, în Trilogia culturii aşa că ne
mărginim doar la câteva observaţii: în Etnografie şi artă autorul ia
atitudine polemică faţă de cei care cred că dacă îşi împănează opera cu
ghirlande etnografice au creat opere cu specific naţional. Studiul
proverbului este unul dintre cele mai substanţiale texte scrise despre
proverbul românesc. Textul blagian este un elogiu adus spiritului
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popular (ţărănesc). În textele consacrate pictorilor indicaţi autorul caută
prezenţa elementului expresionist. O menţiune merită şi ultimul text din
volum, deoarece el conţine câteva idei importante referitoare la spiritul
slav-rusesc mai ales sub aspect idealogic aducând în prim plan:
slavofilismul şi nihilismul. Ultimul eseu, Silogismul slav scoate în
evidenţă atipicitatea spiritului slav-rusesc în raport cu cel european.
Desigur Blaga nu spune ceva absolut original. În spatele propoziţiilor
sale stă o bibliografie substanţială şi în număr şi în calitate. Meritul lui
stă în puterea de sinteză şi în formulările memorabile: ceea ce au spus
alţii în zeci şi zeci de pagini el formulează în 2-3 fraze.
Eseurile, care compun ceea ce Blaga a numit Zări şi etape,
închid în ele saltul de la textul filosofic la sitemul filosofic.
Lucian Blaga se numără printre acei care au dat demnitate ideii
de eseu. Acest tip de text primeşte la Blaga o caracteristică
fundamentală. Dacă eseurile clasice se citesc cu plăcere şi au neşansa să
fie uitate, se recitesc cu creionul în mână. Eseul filosofului român nu
este copilul răsfăţat al unui capriciu, ieşit dintr-un simplu huzur
intelectual. Gânditorul nostru şi-a creat eseul său unic şi inimitabil. El
este un document de biografie spirituală.
Spontaneitatea şi navigarea, pe care le presupune eseul,
nestăpânite duc la superficialitate şi la logoree. Blaga le stăpâneşte
printr-o perfectă cunoaştere a problemei, prin gospodărirea ideilor, prin
coeziunea şi coerenţa pe care le dă textului, printr-o pertinenţă in
alegerea exemplelor şi argumentelor. În Fiinţa istorică filosoful îşi
prezintă metodologia sa de lucru(21). În eseurile sale, care au în spate o
bibliografie serioasă, Blaga nu face compilaţie cu talent, dar nici simplă
istorie a cutarei sau cutarei probleme. El propune o dezbatere de idei în
plan filosofic. Printre rândurile eseurilor sale întrevederem dorinţa şi
puterea de creaţie proprie. Prin eseurile (şi nu numai) Blaga este şi un
exemplu deontologic.
Textele care compun volumul eseistic Zări şi etape sunt scurte şi
pertinente. Aceste caracteristici sunt impuse pe de o parte, de „talentul”
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său de prozator filosofic, iar pe de altă parte de regimul publicistic
iniţial. Eseurile perioadei 1914-1930 dau seama în gradul cel mai înalt
de ţinuta intelectuală a filosofului nostru: o cunoaştere temeinică a
istoriei filosofiei (a culturii în ansamblu ei), depăşirea permanentă a
europocentrismului, cunoaşterea apropae exhausitvă şi la zi a marilor
probleme, idei, teorii care preocupau înteligenţa vremii sale, curajul
propriilor opinii.
Spuneam mai devreme că Blaga a scris proză filosofică nu
simple texte filosofice sau despre filosofie. În aceste pagini Lucian
Blaga este scriitor. Afirmaţia noastră nu este o prelungire a acelei
aberante afirmatii conform căreia filosofia lui Blaga n-ar fi nimic
altceva decât o „poezie” despre nişte concepte. Blaga a cunoscut şi a
stăpânit potenţele expresive şi creatoare ale limbii sale materne şi le-a
pus să lucreze în slujba unei gândiri şi a unei terminologii filosofice
deopotrivă personale şi româneşti. Nu vom purcede la o analiză
lingvistico-stilistică-semantică a textului, spunem doar că stilul lui
Blaga e clar şi sunător precum apa de munte, strâns logic proza sa fiind
de un echilibru şi de o eleganţă clasică. În florilegiul pe care îl dăm în
continuare cel interesat va găsi epitete, comparaţii şi metafore plastice,
neologismul alături de cuvântul uzual, termenul abstract alături de cel
concret, exprimarea aforistică alături de cea ironică şi profetică,
metafora revelatoare alături de naraţiunea de idei. Fraza lui Blaga e
transportoare de idei. Eseurile lui Blaga sunt texte, după o afirmaţie
călinesciană, în care filosofia a grăit în limba română.
„Metafora e mai mult şi mai puţin decât cunoaşterea (p.229).
„Metafora există cum există un om sau o operă de artă” (p.229). „F
Schlegel, legiuitorul care a coborât de pe munte cu tablele
romantismului” (p.243); „Zaratrusta este «un monstru dionisiac» dar
unul care se dezbărase de orice urmă de pesimismul leşinat a lui
Schopenhauer” (p.248); „Aforismul e ca un salt intelectual cu curba
numai parţial vizibilă. Restul traiectoriei trebuie ghicit” (p.285).
„Aforismul e linia scurtă a stelei căzătoare care după drumuri cosmice
străbătute fără a da lumină, se aprinde în clipa când încetează de a fi”
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(p.284). „Peste epocile lucide demonicul nu se coboară în chipul
limbilor de foc” (p.306). „La anumite clădiri urbane, care se vor
«româneşti» românesc e numai decorul, dar prea puţin esenţial
arhitectonic. Cutiile de chibrituri nu devin româneşti aplicâdu-le un
«chenar» de catrinţă ţărănească” (p.395). „Cetăţile filosofice se dărâmă
cu berbecii politici” (p.400) „Metafizica pesimistă a lui Schopenhauer e
respinsă din partea altor gânditori ruşi fiindcă prin îndrumarea negativă
a voinţei, nu ar fi deloc potrivită să sporească avântul bărbătesc întru
realizarea visurilor roşii ale muncitorimii socialiste” (p.401).
Eseurile sunt laboratoarele de creaţie ale lui Blaga din care vor
ieşi Trilogiile.
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rostul tocmai de a ne delimita de vulgarizarea dialecticomaterialist-marxistă. Nu avem posibilitatea de a confrunta
cursul corectat cu textul din Opere, ediţia Dorli Blaga pentru
a şti ce text s-a folosit şi nici în alte surse n-am găsit
informaţia.
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colectiv Lucian Blaga – ”Cunoaştere şi creaţie”, 1987, p 441452
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Pentru paginile prezentate reţinem că în eseurile filosofice
Blaga nu face judecăţi de valoare, ci descrie, analizează şi
generalizează filosofic, dar în câteva cazuri se abate de la
poziţia obiectivă, impersonală. În cazul expresionismului faţă
de care are puternice şi întemeiate afinităţi, în alt context am
afirmat că Blaga repetă situaţia lui Eminescu faţă de
romantism şi fără curentul istoric respectiv atât Eminescu cât
şi Blaga ar fi „inventat” romantismul, respectiv
expresionismul. Al doilea caz Blaga e necruţător, la modul
subiectiv, cu naturalismul pentru că, în mod justificat se
consideră cea mai grosolană manifestare a meterialismului şi
supunerii actului plăsmuitor naturii. Naturalismul îi irită pur
şi simplu organul metafizic.
De câte ori am afirmat că multe din afirmaţiile lui Blaga
referitoare la diferitele curente culturale şi la diferite opere
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sunt de o puternică originalitate şi că au devenit „bunuri
culturale comune”. Pentru a ne verifica am consultat diferite
lucrări de estetică şi istoria artei după cum urmează: Pierre
Curthian, Curente şi tendinţe în arta secolului XX (1958,
traducere în română în 1973), William Fleming, Arte şi idei
(1974, traducere română 1983), Emilio Carlo Argon, Arta
modernă (1970, traducere română 1982). Nu are rost să mai
încărcăm pagina cu trimiteri. Celor interesaţi le recomandăm
„Colecţia de artă” a Editurii Meridiane. Ce am constatat: neam îmbogăţit informatiile, dar n-am găsit aproape nimic nou
calitativ la nivelul caracterizărilor în raport cu ceea ce a
afirmat Blaga în deceniul trei al aceluiaşi secol.
Mircea Muthu, Lucian Blaga – dimensiuni răsăritene, Editura
Paralela 45, 2000
Aurel Codoban, Gândirea magică şi gândirea sălbatică, în
volumul colectiv Lucian Blaga – cunoaştere şi creaţie, Cartea
Româneascş, 1987, p418
Eugeniu Nistor, op cit, p 44 şi următoarele
Al Tanase, op cit, p 470 si următoarele
Lexemul daimonion sau daimon îşi are originea în greaca
veche. El desemnă o prezenţă sau entitate supranaturală,
undeva între zeu şi erou. Daimonionul e o componentă a
religiei populare greceşti; un daimon se ataşează fiecărui om
la naştere şi/sau, soarta sa. Să mai reţinem că Philon din
Alexandria identifică, daimonul cu îngerii biblici (cf Francis
E Peters, Termenii filosofiei greceşti, traducere română,
Editura Humanitas, 1993, p 57). În Dicşionarul latin – român
(E Creţu, 1983) găsim: demon, onis: 1. geniu, spirit; 2. geniu
rau, demon. Cuvântul va trece în franceză: demon. În limba
română probabil că are o dublă origine: din neogreacă
demonos şi din franceză. Creştinismul a încărcat cuvantul cu
sens negativ opus celui de dumnezeisc. În această direcţie
limba româna e bogată în sinonime: drac [latina drace];
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18.
19.
20.

21.

diavol [slav diyavalii], satana [slav satana]. Chiar dacă
filosofii, oamenii de artă, criticii fac deosebirea de sens
necesară folosesc în mod impropriu cuvântul demonic. Pentru
limba română e marcată folosirea distinctă a celor doi
termeni. Chiar şi Blaga cade în acest păcat sub influenţa
limbii curente, uzuale.
Al Tanase, op cit, p 198
Blaga dezvoltă în interiorul textului un minieseu în care face
subtile şi substanţiale diferenţieri între aforism şi cugetare
De-a lungul timpului Blaga şi-a nuanţat aprecierile asupra
psihanalizei, dar în esenţă rămâne critic faţă de ea în primul
rând pentru pretenţiile filosofice pe care şi le arogă, şi din
dorinţa de a-şi diferenţia metafizica sa despre inconştient de
psihanaliză. Ceea ce trebuie să subliniem în spiritul acestei
atitudini este că cei care se ocupă de relaţia filosofului Blaga
cu psihanaliza lui Freud ar trebui să recitească integral opera
gânditorului român şi să fie mai atenţi la nuanţări. A se vedea
cazul cărţii Incoşntientul în viziunea lui Lucian Blaga
semnate de Leonard Gavriliu la Editura IRI, 1997
Lucian Blaga, Fiinţa istorică, Editura Dacia, 1977, p34
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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
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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,
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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
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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
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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
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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
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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”.
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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
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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
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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 analitică a lui Jung.
În concluzie relaţia lui Blaga cu psihanaliza freudiană este una
complexă şi tensionată.
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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 natură-cultură,
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
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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. Pentru filosoful român
aceştia au apărut odată cu „mutaţiunea ontologică”, 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.
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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
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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
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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.
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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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BLAGA despre BRÂNCUŞI
Blaga se numără printre primii care scriu la noi despre Brâncuşi,
relevând, pe de o parte, valorile naţionale încapsulate în sculpturile sale,
iar pe de altă parte, importanţa şi valoarea universală. Blaga scrie în
viziunea viitoarei sale filozofii a culturii. În aceeaşi vreme despre
Brâncuşi vorbeşte şi Ion Vinea subliniind valorile româneşti ale operei,
dar el vorbeşte ca poet iniţiator şi promotor al diferitelor isme (dadaism,
futurism, cubism, constructivism).
În numărul 116 din iunie 1923 al ziarului Patria din Cluj, Blaga
publică micul articol Constantin Brâncuşi (vezi volumul Lucian Blaga,
Ceasornicul de nisip, îngrijit de Mircea Popa, Editura Dacia, Cluj,
colecţia Restituiri, 1973). Micul articol este mai mult decât prezentarea
publicului larg a sculptorului Constantin Brâncuşi. Articolul este un text
monolit, un bloc de piatră în care tânărul filozof ciocăneşte îndemânatic
şi cu siguranţă imaginea sculptorului. Textul, la fel ca orice text blagian,
se impune de la prima citire prin densitatea de idei şi prin acea
exprimare specifică de ”curgere” a ideilor care dau textului frumuseţea
intelectuală inconfundabilă.
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De la primele cuvinte, Blaga subliniază rolul revoluţionar pe
care îl are artistul român în sculptura universală. Încă din anii 1908–
1909, deci la scurtă vreme după stabilirea la Paris, Brâncuşi a expus
”lucrări de o îndrăzneală hotărâtoare în evoluţia artei. E ca un
premergător …”. Artistul e un înaintaş ”al artei tinere”. Cu o pană
fermă, Blaga scrie ”Brâncuşi e unul care nu poate merge decât pe
drumul său. Unul căruia îi zace în sânge intensitatea plastică, unul care
îndrăzneşte orice şi care a îndrăznit orice”. Blaga îl încadrează într-o
familie spirituală în care va deveni vioara întâi: Picasso, Arhipenko. Nu
e vorba de focul de paie al tinereţii iconoclaste, ci manifestarea
geniului. Aceasta este ideea care se desprinde din frazele blagiene.
Schiţând imaginea artistului-profet, folosind o metaforă revelatoare,
Blaga îl numeşte pe Brâncuşi „un zdrobitor de piatră”.
Înfăţişarea omului Brâncuşi este puţin blagianizată în sensul că
o asemenea imagine o vom întâlni disipată în opera literară: „Are
muşchi de muncitor, o privire şi un surâs de copial, iar în mână o fineţe
de nervi, ce trădează pe omul de rasă”. Foarte firesc se trece de la
imaginea fiinţei la operă. Ochiul filozofului vede sigur şi exact: „Opera
sa în ansamblu poartă puterea aceluiaşi amestec, tendinţa spre
masivitate şi în acelaşi timp spre o fineţe ce nu se pierde în efecte şi
nuanţe”. „El creează, mai notează Blaga, stilizând în forme originare,
geometrice, în deosebi cele ovale”. După acest demers „critic” simplu
dar profund, la obiect, ajunge la concluzia firească: „Brâncuşi e deci cel
dintâi artist român care joacă un rol european în evoluţia artei”.
Când vrea să trimită săgeţi polemice, Blaga este deosebit de
subtil încât la o primă lectură nici nu sesizezi fina ironie. Iată finalul
articolului (sublinierile ne aparţin): „Vremea cea mai apropiată va
descoperi desigur tot câmpul său de influenţă, deoarece el a făcut artă
modernă, binişor înainte de apariţia unui Picasso, Arhipenko, Belling.
Românul Constantin Brâncuşi cu înfăţişarea de urs muncitor ne duce
triumfători în marea artă. O, dar la noi ar fi murit de foame”.
Stilul, dar mai ales entuziasmul care debordează frazele – fraza
de încheiere a articolului este ilustrativă – ne spun că textul despre
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Brâncuşi face parte din sfera publicisticii a încă tânărului Lucian Blaga.
Importanţa majoră a textului trebuie căutată în alte aspecte, nu greu de
identificat. Tânărul filozof descoperă în opera sculptorului român de
până la 1924 acele caracteristici (stilizarea, eliminarea amănuntului şi a
nuanţei, arhetipul - ovoidul, stihialul) prin care este posibilă încadrarea
artistului în ceea ce Blaga va numi iniţial, noul stil, iar apoi
expresionism. Opera brâncuşiană este adusă drept argument în afirmaţia
că absolutul este valoarea pozitivă a expresionismului. „Mişcările
moderne de la Van Gogh, Matisse până la arta lui Picasso, Brâncuşi şi
Arhipenko încearcă să taie drum spre absolut”, (Probleme estetice,
1924, reprodus în volumul Zări şi etape, 1968). În eseul Noul stil din
Feţele unui veac (1926), Blaga acordă un paragraf lui Brâncuşi pentru
a-i afirma contribuţia majoră la dezvoltarea artei moderne a secolului al
XX-lea. De data aceasta, Blaga dezvoltă ideea legăturii sculptorului cu
vatra natală. „Pe la 1910 prind a se arăta semnele unui nou stil. Printre
cei dintâi chemaţi sa găsească în sculptură noul drum socotim neaparat
şi pe acel ciudat român, care de atâta timp şi-a părăsit ţara, fără de-a
părăsi însă şi legendele şi amintirile bizantine ale acesteia: Brâncuşi”.
Tot aici apare prima nominalizare de opere brâncuşiene. O apropiere
între «Pasărea sfântă» de-atâtea ori realizată în metal orbitor şi o veche
catedrală, se impune cu insistenţă şi fără de voie. Acelaşi extaz abstract
se întruchipează în liniile prelungi ale miraculoasei păsări ca şi în
spirituala înălţare a unei biserici. Ghicim o bărbătească tăgăduire a
realităţii în acest extaz, care transfigurează gândurile şi vedeniile lui
Brâncuşi … În aceste rânduri (şi în altele ce vor urma în alte lucrări)
entuziasmul publicistului - filozof se estompează, tonul devenind mai
sobru ajungând la generalizarea specifică filozofiei culturii. Câteva
rânduri acordă Blaga lui Brâncuşi şi în Trilogia valorilor în aceeaşi idee
de subliniere a contribuţiei hotărâtoare a sculptorului la înnoirea artei
moderne.
Toate textele – puţine şi scurte – consacrate lui Brâncuşi sunt
aproape identice. Şi totuşi o lectură atentă şi în contextul în care apar ne
conduce spre câteva idei, altele cu fiecare text: se sesizează la Brâncuşi
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reducţia progresivă a planului real - realist - naturalist în favoarea
mitului, abstractului, stihialului. Se cunoaşte că Blaga era împotiva
copierii naturii de către artă. Pentru poetul şi filozoful român arta este
plăsmuire. În studiile sale de filozofia culturii de la Filozofia stilului la
Trilogia culturii Blaga arată că arta nouă nu mai vrea să reproducă
natura, ea „deformează” natura încărcând-o cu dimensiuni spirituale.
Or, în cele scrise despre Brâncuşi, Blaga tocmai aceste aspecte le
surprinde. Definind stihialul ca năzuinţă formativă prezentă într-o
matrice stilistică Blaga porneşte de la varii exemple din rândul cărora
fac parte şi operele brâncuşiene. Iată câteva sintagme blagiene despre
stihialul care ne orientează spre operele lui Brâncuşi: „Modul tipizat
retuşează organicul, dar nu părăseşte zona acestuia […]. Modul stihial
ajunge astfel la forme care depăşesc în întregime organicul …”.
Stihialul „devine purtător al unui duh”. Acest nisus forţează lucrurile
să-şi părăsească individualitatea şi întrucâtva specia ca să devină
expresii ale unui duh sau ale unui principiu universal, ale unui
«Stoicheion». O altă trăsătură prezentă la Brâncuşi şi care conduce la
valoarea pozitivă a absolutului: identitatea între idee şi imagine.
Păsările ilustrează foarte bine această trăsătură a artei moderne. Am
remarcat asemănarea până la identitate a textelor despre Brâncuşi şi
repetarea ideii de întâietate a lui Brâncuşi. Trebuie să atenţionăm că
prin această repetare a ideii în aceeaşi expresie lingvistică nu are în
vedere doar întâietatea fizică - cronologică. Blaga are în vedere şi
întâietatea în sensul că ceea ce vesteşte Brâncuşi şi desăvârşeşte.

*
În Gândirea din 1926, Blaga publică poezia Pasărea sfântă cu
menţiunea “întruchipată în aur de sculptorul C. Brâncuşi”. Poezia a fost
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inclusă în volumul Lauda somnului (1929). De ce din opera
brâncuşiană, deja bogată – câteva zeci de piese în mai multe variante –
Blaga se opreşte la Măiastra? Răspunsul nu e dificil, dar implică
multiple motive, toate de ordin spiritual şi mai puţin de conjunctură
biografică. Poezia este expresia poetică a bucuriei spiritului - estetice pe
care i-o dă lui Blaga întâlnirea cu opera marelui Brâncuşi. Blaga a
nemurit în vers o întâmplare spirituală. Seria păsărilor vine în sprijinul
filozofului culturii în ceea ce priveşte relaţia dintre artă - mit - matrice
stilistică - mister - mataforă revelatoare. Prin geneză, Măiastra îi
aminteşte lui Blaga de mitologia autohtonă (nu cea de etnogeneză) şi de
”cultura minoră” românească atât de dragi poetului şi filozofului înălţat
din Lancrăm. Măiastra este personificarea păsării fantastice din
folclorul românesc. Din această perspectivă, seria Păsărilor artistului
din Hobiţa ilustrează teoria lui Blaga despre personanţă, care tocmai în
aceşti ani începe să prindă contur în ideatica filozofiei sale. Prin
Păsările sale, Brâncuşi a redat omului sentimentul cosmicului, adică
misterul. Blaga surprinde în versurile sale tocmai această menire a
Măiastrei. Aspectele formale şi simbolistica Păsării Sfinte întră în
rezonanţă cu simbolistica luminii din poezia lui Blaga. Prin zborul ei
spre mister, prin lumina şi cântul pe care le iradiază Măiastra
mărturiseşte despre mutaţia ontologică care a dus la apariţia omului ca
fiinţă în orizontul misterului şi pentru revelare. O observaţie merită şi
„completarea” care secondează titlul. Placând de la o realitate (Măiastra
– broz aurit 1912; Pasărea de aur 1919; Pasărea de aur – marmură
galbenă 1920; Pasăre în văzduh – marmură galbenă 1923) Blaga
foloseşte cuvântul aur cu valoare de simbol, simbol al realizării artistice
supreme, dar şi simbol al absolutului.
În Câteva reflecţii din volumul Omagiu lui Brâncuşi, editat de
revista Tribuna în 1926, Mircea Zaciu nota următoarele: „… parafrază
lirică a uneia din «măiestrele» brâncuşiene. Elogiu vizează «geometria
înaltă şi sfântă» a imaginii şi este întâi o «interpretare» afectivă […] ci
totodată programatică identificare cu mesajului artei noi …”. Întradevar, poezia lui Blaga poate fi considerată o artă poetică. În versurile
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sale, Blaga porneşte în căutarea semnului poetic şi îl găseşte în Măiastra
lui Brâncuşi. Poetul aspiră spre aceea rară şi perfectă uniune dintre
făptură şi cântec …, o întrezăreşte în „pasărea sfântă” a aceluia care şia luat zborul din Hobiţa din Carpaţi. Textul poetic a lui Blaga se încheie
printr-o adresare – invocare către măiastra – poezie: „înalţă-te fără
sfârşit,/dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi”. Ne amintim că la
debut tânărul filozof din Lancrăm făcea următoarea profesiune de
credinţă: „eu cu lumina mea (poezia) sporesc a lumii taină”.
În volumul La cumpăna apelor (1923) găsim bijuteria lirica Stă
în codru fără slavă în care „eroul liric” este o pasăre. Desigur acest text
nu poate fi pus în legătură directă cu păsările brâncuşiene, dar prin
valoarea de ars poetica stă alături de Pasărea sfântă. O apropiere tot
există şi ea se realizează prin personanţă. Exegeza brâncuşiană indică
printre posibilele izvoare ale „păsărilor” nu numai legendele şi basmele
despre pasărea fantastică care îl ajută pe Făt-Frumos – pasăre pusă apoi
în relaţie cu mitologica pasăre de foc, Phoenix şi cântecul popular
despre pasărea lui Iov, pasărea fără somn, cântec răspândit şi în zona
folclorică în care a copilarit Brâncuşi. (Petre Pandea, Brâncuşi amintiri
şi exegeze, Editura Minerva, Biblioteca de artă, 1976). Dacă tot scriem
despre doi plăsmuitori de cultură la care analogia de tip mitic şi
metafora revelatoare le sunt specifice, şi fiind vorba de motivul păsării
– faţa fanică a unui mister, putem aminti de relaţia Avram Iancu şi
pasărea din tragedia lui Blaga, Avram Iancu (1934), care dă textului
dramatic un suflu mitico - poetic şi vizionar.
În volumul de cugetări Discobolul (1945) există o cugetare
referitoare la Brâncuşi, pe care o reproducem deoarece reprezintă o
încercare de sinteză asupra operei marelui sculptor român: „Brâncuşi. –
Sculptorul Brâncuşi a încercat să readucă la forme şi linii ultime o
pasăre şi a creat o stranie divinitate a extazului. Acelaşi sculptor a
cioplit şi a cizelat un ou, preocupat excesiv de problema figurilor
fundamentale, şi totusi, depăşindu-se el a întruchipat oul cosmic, ce
aminteşte nu se stie ce teo- şi cosmo-gonie orfică. Cu ajutorul, cu opera
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de artă reuşeşte să-şi întreacă propriile intenţii? – cu ajutorul întregului
univers, mai puţin conştiinţa autorului ei”.
Pe cei doi creatori îi apropie şi alte afinităţi elective. Astfel cei
doi artişti au scris şi, respectiv, au rostit o mulţime de cugetări
caracterizate prin profunzimea adevărului exprimat dezvăluindu-le în
acelaşi timp angajarea fiinţei în actul creator. La ei se realizează o
identificare totală între creator şi operă. De-a lungul activităţii lor, cei
doi titani ai culturii noastre au „săpat” şi au „săpat” în „fântână” până au
dat de izvorul vieţii şi al artei: „Sapă, frate, sapă, sapă / până când vei
da de apă. / Ctitor fii fântânilor ce gura, inima ne-adapă” scrie Blaga în
Fântânile din ciclul Stihuitorul. Brâncuşi rosteşte „săpând necontenit
fântâni interioare, eu am dat de izvorul vieţii fără de bătrâneţe. Aşa este
arta: tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”. (apund. Constantin
Zărnescu, Aforismele şi textele lui Brâncuşi, Editura Cartimpex, Cluj,
1998).
În aforismele sale Blaga a insistat suficient de mult pe ideea:
pentru a fi artist adevărat trebuie să fi tu însuţi, adică să te exprimi
original, să te fereşti să fi epigon, altfel pieri. Acelaşi lucru îl exprimă şi
Brâncuşi în câteva din zicerile sale. Iată una singură, pe cât de simplă în
expresia ei lingvistică, pe atât de profundă în înţeles: „Nimic nu se
înalţă în umbra marilor arbori” (Constantin Zărnescu, op. cit). Zicerea
sculptorului este un cvasiproverb.
Un alt aspect, în aparenţă minor, dar în realitate exemplar, care
îi apropie pe cei doi artişti-cugetători este expresia sintetizatoare, vorba
esenţială referitoare la artă, la artişti. Să ne amintim „observaţiile” lui
Blaga despre Rilke, Mallarmé, Valéry şi de cele ale lui Brâncuşi
referitoare la Michelangelo.
Şi Blaga şi Brâncuşi resping copierea, reproducerea în artă.
Pentru cei doi artişti – fiecare în spiritul artei lor – arta este plăsmuirea.
Blaga a diagnosticat fără ezitare şi greş locul istoric şi valoric pe care îl
reprezintă opera lui Brâncuşi în ansamblul ei, iar în particular Păsările
în sculptura universală a secolului al XX-lea. O dovadă că poetul şi
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filozoful nu s-a înşelat sunt cugetările - mărturisiri ale lui Brâncuşi
referitoare la Măiastra (cugetarile 95–106, C. Zărnescu, op. cit).
Matricea stilistică a celor doi artişti este de natură solară.
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RĂZLEŢE
Sensibilitate metafizică/religioasă: Blaga face din lume o
poveste. Poetul cântă bucuriile vieţii şi neliniştile spiritului; departe de
el gândul de a face din opera sa o parabolă creştină a luptei omului întru
mântuire. Blaga e un poet al cosmicului şi nu al lui Dumnezeu. Poezia
lui are o dimensiune ontologică, nu creştină. Se persistă în confuzia
sensibilitate metafizică sentiment religios (creştin-ortodox).
Blaga-Freud-Jung: Blaga mută accentul lui Freud de la
organism la personalitate, de pe fundamentele biologice pe valorile
spirituale. Spiritualitatea, nu sexualitatea (natura) este definitorie pentru
destinul fiinţei umane. Spiritualitatea e diferenţa lui specifică.
Blaga e un filosof al spiritului de aceea se dezice de «filosofia»
psihismului a lui Freud şi are obiecţii subtile faţă de «filosofia»
arhetipurilor a lui Jung. Conform filosofiei lui Blaga psihismul ţine pe
om legat de natură, ea există în om, dar e dublată la un grad superior de
către spirit. Spiritul se manifestă prin destinul creator al omului.
Religiosul la Blaga: Parafrazând o idee a poetului referitoare la
magic putem spune că religiosul (în accepţiunea originară şi nu limitată
la creştinism, indiferent de nuanţă) este sarea poeziei. O anumită
religiozitate există în orice poezie care se respectă. Religiosul e un semn
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al transcendenţei şi în acelaşi timp al chemării spre transcendent.
Fiecare poet îşi are „religiosul” său.
Despre teatrul lui Blaga: s-a spus că tetrul lui Blaga e un teatru
religios. Cam tot aceleaşi voci spuneau că piesele sale (se făceau referiri
în particular la Meşterul Manole şi Cruciada copiilor) sunt tragedii. O
primă observaţie: cu toate că termenul religios este folosit destul de
ambiguu, el era totuşi echivalat cu crştin-ortodox. A doua observaţie:
tragicul si creştinismul (sau orice religie monoteistă) sunt valori – prima
filosofică, a doua morala – incompatibile.
Religiosul/Miticul: Din momentul în care opera a început sa
prindă contur, mulţi-puţini l-am calificat pe Blaga poet religios
(anexându-l crestinismului ortodox), în acelaşi timp alţii, tot mulţipuţini, l-am descalificat pentru că se îndepărtează de ortodoxism şi prin
acest păcat se face vinovat şi de neromânism. Un adevărat cunoscător al
OPEREI nu poate afirma la modul apodictic nici una din afirmaţiile
menţionate. Lucian Blaga e un port religios în sensul originar al
termenului, iar mitul îi revelează statutul ontologic al fiiţei umane.
După Blaga, mitul este forma cultural-spirituală prin care omul îşi
trăişte condiţia sa de fiinţă cosmică.
Sursele religiosului blagian: Opera lui Lucian Blaga e „plină”
de elemente religioase (vezi supra). Acestea au două surse:
religiozitatea păgână (precreştină) şi religiosul creştin. În legatură cu
elementul creştin trebuie făcută precizarea, pe care noi o considerăm
esenţială, că la poetul din Lancram nu e vorba de creştinismul dogmatic
al Bisericii, al teologilor, ci de un creştinism popular care a asimilat
multe elemente din religiozitatea păgână precreştină legat de „mişcarea
cosmică” - «creştinismul cosmicizat» - Mircea Eliade. La Blaga,
religiosul, indiferent de provenienţă, devine sinonim cu miticul.
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Clasicismul lui Blaga: În fibra sa adâncă Blaga este un clasic
(afirmaţia a mai fost făcuta). Nu e vorba de întoarcere sau de reorientare
spre clasicimul istoric, ci despre cel etern, clasicismul eliberat de
chingiile aristotelice ale mimesis-ului şi verosimilităţii. De aici
antiistorismul din opera literară. Dacă urmărim cugetările filosofului
din Lancrăm referitoare la poezie constatăm reacţiile împotriva oricărei
poezii a efuziunilor inimii, sentimentaliste. Unul din aforisme sună aşa:
„Lirica hormonală: dacă lirica sinceră, directă şi pasionată ar fi
adevarată poezie, atunci mugetul cerbilor, în anumite ceasuri ale
toamnei, ar face de prisos toate antologiile”.
Din această perspectivă se poate vorbi la autorul La cumpăna
apelor despre «clasicizarea» expresionismului; despre notele absolut
personale ale expresionismului celui care a scris Laudă somnului şi
multe aspecte particulare ale poeziei sale pe marginea cărora s-a glasat
mereu, dar nu până la capăt.
Dramaturgia blagiană: Considerăm că toate formulele şi
etichetele folosite pentru caracterizarea teatrului blagian sunt inadecvate
şi incomplete. Blaga a scris un teatru metafizic şi tragic.
Tensiune: Toată poezia lui Blaga e un arc incandescent între
suflet şi spirit. Prins de suflet poetul se luptă pentru spirit.
Blaga/Arghezi şi religiosul: O primă impresie a unei lecturi
paralele: Blaga pare un poet „religios” (fără misticism) mai autentic şi
profund decât Arghezi. Religiozitatea poetului de la Mărţişor se reduce
în majoritatea textelor la lupta cu Dumnezeu, la o revoltă haiducească.
Poetul de la Lancrăm e convins de existenţa transcendentului şi aspiră
spre el. Haiducul vrea să «pipăie» şi la piele şi la pungă pe «Boier» şi să
strige «este». În poezia sa religioasă autorul psalmilor e „materialist” şi
social. Dacă Haiducul muşcă uneori în acţiunea sa, Poetul ba! În schimb
poetul „curţilor dorului” e „metafizic”. Lui nu i se va refuza
transcendenţa. Poetul psalmilor e Luciferul trăsnit şi azvârlit de
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Dumnezeu în „beznă” şi „putregai”. Poetul luminii e Luceafărul ce
«porni» spre … . Arghezi e «negator» plin de revoltă şi orgoliu; Blaga
e căutătorul şi contemplatorul plin de tensiune. Fără discuţie lui Arghezi
i-a lipsit organul metafizic.
Permanenţa lui Blaga: Va trece şi moda foamei postmodernă
de real şi consumatorul de cultură va simiţi din nou nevoia de
metafizică şi dacă acum Blaga e prezent în mediile studioase [dovadă
explozia studiilor din perioada postdecembristă] atunci va fi descoperit
şi de celălalt cititor. De fapt există în poezia românească un blagianism
subteran permanent încă insuficient evidenţiat şi analizat.
Saltul ontologic: Ritmul deosebit al evoluţiei în cele două
coordonate ale sale: cea natural biologică şi cea spirituală. Odată
înfăptuită bifurcaţia – informaţia şi-a schimbat ritmul de transmitere: cel
biologic pe baza AND-ului a rămas acelaşi, pe când cel al cunoaşterii
(spiritual) cunoaşte o creştere în progresie geometrică.
Intrebarea este: sunt de găsit aceste idei în gândirea filosofică a
cunoaşterii a lui Blaga, în lucrările sale. Aspecte antropologice şi Fiinţa
istorică? Sunt de găsit aceste idei la cel, care desparte în mod categoric
cultura (spiritul) de natură?
…Corola de minuni a lumii… Corola e o mandulă - un centru,
al sinelui. În această idee unor metafore şi simboluri din poezie li se se
pot acorda sensuri în această directie: mormintele – inconştientul
colectiv, „memoria” strămoşilor «vârsta» în poet; lumina mea este
„personanţa” care aduce la manifestare în concret a inconştientului misterul; lumina altora ar fi opusul „personanţei”, este bariera în calea
circuitului creator dintre inconştient şi conştient; iubirea mea e procesul
de individuaţie care înseamnă împlinire a personalităţii, adică a acelor
virtualităţi existente în inconştientul spiritual. Individuarea este în sens
filosofic aceea speranţă de a aduce din virtual în real ceva ce împlineşte
în particular absolutul (integral), nu de a ajunge la perfecţiune. Prin
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urmare factorul esenţial nu este cantitatea de realizare în sine, ci măsura
în care personalitatea devine autentică în raport cu potenţele sale
profunde. Spune şi Eminescu că în fiecare om o lume îşi face
încercarea; sinele vast şi întreg îşi face încercarea. (vezi Mihaela
Minulescu, Introducere în analiza jungiana, Ed. TREI, 2001
Filosoful: Sistemul filosofic blagian se construieşte în jurul a
două mistere: cum cunoaşte omul şi cum crează omul. Pentru Blaga
cunoaşterea şi creaţia sunt feţe ale aceleiaşi file. De aceea considerăm
restrictivă şi incompletă sintagma „filosof al culturii” sub care e
receptat şi considerat Lucian Blaga.
Rana ontologică: Blaga şi Arghezi cu toate că sunt atât de
deosebiţi, totuşi ei pot fi puşi într-o paralelă mai ales pe baza textelor
din Marea trecere şi, respectiv, Psalmii. Premisa de la care se poate
porni este prezenţa rupturii ontologice: între EU şi COSMOS la poetul
din Lancrăm, între EU şi DUMNEZEU la poetul de la Mărţişor. În
cazul textelor menţionate (şi a altora) „zariştea cosmică” a celor doi
poeţi e opturată. Ei se individualizează prin cauzele rupturii, prin
modurile de manifestare şi prin semnificaţiile ei. În esenţă la Blaga se
manifestă prin tristeţea metafizică, la Arghezi prin nehotărâre – un
tragic contaminat de religiosul creţtin. Desigur există o paletă largă de
nuanţe care când îi apropie, când îi îndepărteazâ pe cei doi poeţi.
Cultură şi întrebări: Blaga e o adevărată bibliotecă culturală.
Vasta cutură care impresionează a avut un efect catalitic asupra lui. În
acest spaţiu cultural blagian se iveşte o întrebare: de ce romantismul şi
nu simbolismul l-a atras pe poet? Din cele puţin două motive: Blaga
receptează romantismul pentru că a găsit în el elemente care anticipează
expresionismul care îi era afin. Simbolismul, care, prin sugestie,
muzicalitate, corespondente, ar fi trebuit să-l atragă nu l-a atras
deoarece acestuia i-a lipsit, cu toate intuiţiile sale dimensiunea
metafizică, care, poetului de la Lancrăm, îi era structurală. A nu se
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confunda ezoterismul şi alte elemente „alchimice” cu metafizica
autentică şi cu misterul aşa cum l-a conceput Blaga.
„Anonimatul”: Relaţia dintre subiectivismul poetic şi
anonimat. Iată o temă demnă de abordat din perspectiva
expresionismului lui Blaga. Blaga mărturiseşte – autocaracterizându-se
– „Anonimatul nu înseamnă colectiv. Colectivul e sumă de indivizi.
Anonimatul însă e substanţa metafizică a tuturor. Tocmai prin asta mă
deosebesc cred, de expresionismul german – care când e colectivist,
când individualist” (Lucian Blaga, Corespondenţă în România Literară,
Nr. 20, 1970)
Blaga şi inconştientul: Există studii despre filosof în care dacă
nu e abordată problema cel puţin ea e amintită. S-a scris şi o carte, şi
bună şi rea, pe această temă: Leonard Gavriliu, Inconştientul şi viziunea
lui Lucian Blaga, Ed. IRI, 1997. Fie că este apreciat, fie că este criticat
pentru poziţia faţă de psihanaliza freudiană se uită două lucruri
esentiale: 1. contactul cu teoria inconştientului elaborată de medicul
vienez are loc pe un teren pregătit şi prin urmare ea este una de natură
catalitică şi mai puţin modelatoare (de influenţă!); 2. teoria freudiană
abordează inconştientul din perspectiva psihicului pe când Blaga îl
abordează dintr-o perspectivă metafizică. Şi ar mai fi un aspect al
problemei trecut cu vederea: filosofia inconştientului a lui Blaga nu se
cantonează, nu este prezentă numai, doar în elaborarea conceptului de
matrice stilistică, ea e prezentă, sub o formă sau alta şi în celelalte
„trilogii”.
Blaga şi van Gogh: sunt bine cunoscute paginile în care
filosoful nostru „descrie” expresionismul. Unul din exemplele preferate
cu care Blaga ilustrează „poetica” expresionistă este pictura
olandezului. Blaga are câteva versuri ce pot figura drept moto pentru
tabloul pictorului. Doar două exemple: „săgeată vreau să fiu să spintec
/nemărginimea,/[..]/ şi aprins în valuri de lumină/ să joc/” şi „O mare/ şi
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un vifor nebun de lumină/ fruntea-s-a-n clipa:/ o sete era de păcate de
doruri, de avânturi, de patimi,// o sete de lume şi soare”
„Lumina raiului”: E un text poetic mai mult amintit decât
analizat: unii, pentru a nega „creştinismul” poetului ca fapt „pozitiv;
alţii pentru a-l acuza de erezie! Or, textul poetic în cauză e mult mai
profund. O primă problemă pe care o implică poezia: o excepţională
imagine a dualităţii fiinţei umane, dar nu văzută strict în spiritul dogmei
teologile. În al doilea rând este un text poetic care aduce în discuţie
relaţia dintre poet şi filosof: „lumina raiului” să fie conştientul, iar
„lumina iadului” să fie inconştientul? Comunicarea dintre iad şi rai să
se realizeze prin personanţă? „Lumina iadului este daimonul? iar
„lumina raiului” să fie rezultatul plăsmuirii creatoare? Opera e
rezultatul tensiunii dintre forţele dionisiace şi cele apolinice! Poate fi
pusă în relaţie cu gnosticismul?
Starea filosofiei lui Blaga: Parcurgând bibliografia constat că
domină descripţia – povestire a filosofiei blagiene şi mai puţin analitică
şi interpretarea şi conexarea la filosofia europeană a sec al XX-lea.
După ce este puţină nu e suficient de agresivă.
Inconştientul şi Blaga: Inconştientul este o permanenţă în
gândirea filosofului român. Prea puţin s-a analizat relaţia sa cu Freud şi
Jung, adică cu psihonaliza în cele două ramuri fundamentale ale ei,
problema are chiar o istorie în interiorul operei blagiene. Până la sistem
importante sunt eseurile filosofice.
Natură – cultură: unul din criteriile pe baza cărora Blaga
abordează relaţia natură-cultură ar fi următorul: natura niciodată nu
relevă mistere, ea numai produce fenomene, se manifestă, numai omul,
prin actul creator, îşi pune mistere sau mai exact spus vrea să intre în
comunicare cu misterul şi să le rezolve într-un anumit tip de cunoaştere.
În concepţia filosofului misterul există în natura, dar paralel cu ea (un
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paradox), prin urmare ţine de ontologic. Orizontul concret este umbra
orizontului misterului. De aici existenţa diferitelor moduri (paliere) de
relaţie între realitate şi eul cunoscător.
Cunoaşterea: Problema fundamentală a filosofiei blagiene. Una
din ideile sau axiomele teoriei cunoaşterii din sistemul filosofic blagian
ar fi următoarea: omul gândeşte în matricea socio-culturală căreia îi
aparţine, dar ceea ce contează este ce gândeşte omul si că ce gândeşte
aparţine individualităţii sale. Raportul dintre cele doua componente este
un adevărat joc dialectic.
Paralelă:
Blaga e poetul care tace, ascultă şi aude.
Arghezi e poetul care rosteşte şi potriveşte cuvinte.
Blaga – poet al tăcerii
Arghezii – poet al vorbirii
Blaga – poet de geniu ce creează o «muzică a sensurilor» nu
numai una a «cuvintelor potrivite».
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O LECTURĂ PRESOCRATICĂ
A LIRICII lui LUCIAN BLAGA
Acesta este grila de lectură propusă de V. Farmache în studiul
monografic Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Lucian Blaga, Ed.
Dacia, Cluj, 2003. Respectivul studiu se integrează în exegeza blagiană
care în ultimii zece ani într-o mişcare ritmică s-a îmbogăţit cu studii
parţiale – tematice ori monografice. Este o creştere calitativă nu numai
cantitativă. Alăturându-se acestei exegeze înnoitoare, cartea
universitarului clujean vizează şi o finalitate „indirectă”: poetul
Poemelor luminii se situează ca valoare şi importanţă pentru poezia
română imediat (primul) în vecinătatea poetului nostru naţional. Aici ne
permitem o paranteza necesară, zic eu: regretăm că încă lipsesc studiile
– cartea – de „literatură comparată” prin care Blaga să fie aşezat în mod
clar şi ferm la locul ce i se cuvine în lirica universală a secolului XX.
Demersul critic al lui V. Farmache are drept moto două
propoziţii din textele lui Blaga: prima cu rol de axioma [„La început a
fost tăcerea”], a doua drept ghid metodologic [„Sunt veşnicii de multe
feluri / Lesne nu-i pe toate să le ştii”]. După ce s-a glosat suficient de
mult despre tăcerea şi orfismul liricii lui Blaga se părea că n-ar mai fi
nimic de adăugat. Şi totuşi …
Studiul e flancat, şi nu la întâmplare, de două eseuri: primul,
Avatarurile tăcerii, ultimul Orfismul (cântecul menit să consume
materia). Teza de la care pleacă criticul ar fi următoarea: veşnicia –
MISTERUL – nu se manifestă în mod direct, ea ia diferite chipuri. Dar
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autorul cărţii nu e preocupat atât de prezenţa sau absenţa unuia sau
altuia din „elementele primordiale”, cât de «chipul» sub care acestea se
prezintă, şi de relaţiile care se stabilesc între ele în interiorul
imaginarului poetic şi de relaţiile dintre imaginarul poetic şi Absolut.
Studiul se deschide cu un eseu amplu şi dens problematic:
Avatarurile tăcerii, având două centre de greutate: a) estetica tăcerii în
câteva momente din istoria modernă; şi b) încadrarea poetului nostru în
acest câmp liric, cu preocuparea de a evidenţia contribuţia originală,
teoretică şi poetică, la «estetica şi poezia tăcerii». Din prima frază
criticul formulează scopul, dar şi motivează grila interpretativă aleasă.
Afirmaţiile criticului sunt directe şi limpezi fără preparative teoretice
sofisticate printr-o conceptualizare abuzivă şi inutilă, fără o
argumentare bibliografică savantă. Acestea sunt trăsături ce se vor
menţine de-a lungul celor 190 de pagini ale cărţii. Tot din primele
rânduri autorul lansează una din tezele studiului: caracterul tragic al
poeziei lui Blaga. Afirmaţia va fi mereu reluată şi susţinută cu alte şi
alte exemple convingătoare.
Tensiunea dintre cuvânt şi tăcere prezentă de mai multă vreme
în poezia universală trece în pagina teoretică odată cu simbolismul
francez. Această densitate şi dezbatere e prezentă sub diferite «chipuri»
până în zilele noastre. Important de reţinut e şi faptul că problema
cuvântului interesează nu numai poezia, ci şi filosofia, lingvistica, şi de
aici o sumedenie de consecinţe colaterale. Criza aceasta poate fi
sintetizată în următoarea întrebare; cităm pe critic: „Dacă rolul
cuvântului îşi pierdere din prestigiu în ce fel se poate totuşi recurge la o
modalitate de a numi esenţa lumii?”
În acest prim capitol teoretic şi istoric în acelaşi timp V.
Farmache formulează câteva premise de studiu: 1) „Într-un fel tăcerea
este asumată ca stare de umilinţă, de recunoaştere a neputinţei de a
spune tot ce s-ar cuveni despre lumea dată”; 2) „Dar tăcerea, pe de altă
parte, continuă să fie forma de manifestare a universului însuşi”; 3)
„Condiţia limitativă a cuvintelor traversează întreaga poezie modernă”.
Pozitia lui Blaga faţă de problemă şi rezolvările pe care el, le dă, dau
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seama de originalitatea poetului nostru în concretul liricii universale.
Printre altele, acest aspect îl va documenta studiul critic al lui V.
Farmache.
Anticipand o viitoare afirmaţie în legătură cu „armătura”
teoretică a analizelor criticului asupra „chipurilor tăcute ale veşniciei în
lirica lui Lucian Blaga”, aici menţionăm că principal suport teoreticofilosofic este Heidegger cu Originea operei de artă, din care citează un
pasaj semnificativ. Din frazele filosofului geman citat, criticul îşi
extrage „drumurile” pe care va străbate poezia blagiană şi popasurile
prin ea: „Cel puţin trei dintre termenii pasajului citat ne atrag în mod
special atenţia. Cel dintâi, dacă am înţeles corect, constă în puterea
spirituală a poetului de a cuprinde în limba sa esenţa absolutului […]; al
doilea vizează înfăţişarea dată absolutului, calitatea revelatoare a
chipurilor (a imaginarului) de care se foloseşte şi, în fine, al treilea,
tăcerea, subliniază că «măsura» de cuprindere a absolutului e fatal
limitată (e totuşi o măsură posibil de cuantificat), ea nu epuizează
tăcerea infinită situată dincolo de cuvinte.” Concluzia: sarcina poetului
de a releva cât mai credibil veşniciile din univers. „Imaginea (chipul)
este semnul poetic al existenţelor obiective. Relaţia între înfăţişarea
naturală a lumii şi chipul ei poetic se petrece în interiorul unei tăceri
insurmontabile”.
Sunt trecute în revistă (p. 14 – 17) preocupările româneşti în
domeniu. Chiar dacă trecerea e rapidă, criticul subliniază sincronizarea
şi nivelul universal al contribuţiilor româneşti în problemă. Paginile
următoare (p. 19 – 60) sunt consacrate exclusiv lui Blaga. Sunt abordate
două aspecte: „locul lui Blaga în promovarea unei estetici a tăcerii” şi
contribuţia criticii româneşti în ceea ce priveşte tratarea temei de către
lirica poetului din Lancrăm. Autorul studiului urmăreşte şi integrarea
poetului într-o „tradiţie” românească.
Contribuţia lui Blaga la o estetică a tăcerii este de prim rang şi
se încadrează stralucit în contextul teoretic, filosofic, estetic al vremii
sale. Contribuţia sa se înscrie pe linia expresionismului. Pentru critic e
important să sublinieze că „În edificarea unei poetici a tăcerii, Blaga nu
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participă cu opinii spontane, el ia parte efectiv la o dezbatere estetică
[noi am adauga şi filosofică] în vogă la începutul veacului XX în
Germania şi Austria” – spaţiul cultural în care se formează tânărul
Blaga şi în care se plămădeşte şi se manifestă «stilul nou». Şi mai
subliniază V. Farmache: contribuţia lui Blaga nu este a unui simplu
discipol, ci a unui egal.
Nu vom purcede la rezumarea paginilor capitolului. Consemnăm
doar concluziile referitoare la posibilele «chipuri» sub care se manifestă
«estetica tăcerii» în opera poetului de la Lancrăm. Numai dupa ce trece
prin câteva exemple pertinente din opiniile teoretice (aforismele) ale lui
Blaga despre relaţia poezie – cuvânt – tăcere, criticul ajunge la
concluziile şi clasificările sale. Să le urmărim pe rând. Mai întâi câteva
afirmaţii conclusive: poetul e preocupat să releve ceea ce se „sustrage
«mari treceri»; urmăreşte potenţarea misterului; «chipurile» la Blaga
sunt metafore revelatorii care îmbină cele două lumi în unitatea unui
mit; «chipurile veşniciei» aparţin atât universului cât şi omului;
„Asistăm pe parcursul discursului liric la un dublu joc, unul al chipului
tăcut, care provoacă verbul şi celălalt al cuvântului stârnit de imaginile
tăcute ale veşniciei”; „relaţia dintre sacru şi profan. Sacrul se poate
învăşmânta în profan, dar nu se substituie acestuia; tăcerea se manifestă
ca «principiu» şi ca «întruchipare» şi în fine «mai mult decât cuvântul şi
mai puţin decât absolutul», chipul relevă, în viziunea lui Blaga,
produsul «umbrei lui Dumnezeu».
Şi acum „clasificările”: „Imaginile tăcute au cel puţin în lirica
blagiană trei tipuri de structuri: ele pot fi nişte oglindiri criptice,
străvezii pe de o parte, obscure pe de altă parte, purtătoare a semnăturii
cu cheia pierdută […]; în al doilea rând imaginile tăcute se manifestă ca
metafore revelatorii […], în fine, în al treilea rând imaginile tăcute
dezvăluie stări sufleteşti absolute în relaţie directă cu absolutul”.
Logistica discursului critic şi al concluziilor şi clasificărilor
«chipurile» îl conduc pe autorul cărţii spre identificarea în poezia lui
Blaga a unei metafore absolut specifice acestui univers poetic: Umbra
lui Dumnezeu, care nu este decât echivalentul poetic al conceptului
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metaforic: cenzura transcentală, dar şi la adevărul: „de la tăcere
plecând se structurează discursul poetic al lui Blaga şi tot spre tăcere
converg sensurile poetice finale”.
În poetica şi poezia lui Blaga există două tipuri fundamentale ale
tăcerii: tăcerea «obiectivă» a universului şi tăcerea «subiectivă»
personală a poetului profund interiorizată. Prima este veşnică, cealaltă
«trecătoare» împreună cu fiinţa poetului. Criticul mai semnalează
existenţa unei tăceri mute şi a unei tăceri muzicale. Trecând prin
athanorul poetic, tăcerea se spiritualizează. Tăcerea blagiană devine
„vehicol” pentru tristeţea metafizică metamorfozată poetic în dor.
După preparativele teoretico-istorice, criticul trece la
consemnarea «dialogului» permanent ce există între chipurile tăcute ale
veşniciei (capitolul doi al studiului). Acest dialog dezvăluie că poetul
trece printr-o necontenită tensiune între contingent şi transcendent. În
acest dialog dintre lumea noastră şi lumea cerului poetul nu
absolutizează profanul şi nu neagă divinitatea pe care o concepe într-un
mod original. Acest dialog - tensiune îl aşează pe poet în orizontul
misterului. Pornind de la acest postulat, criticul stabileşte în lirica
blagiană trei categorii de poeme: 1) cele în care transcendenţa îşi
manifestă sensibilitatea faţă de unele «chipuri» ale contingentului,
aureolându-le cu nimbul sacralităţii; 2) cele în care se relevă aspiraţia
spre absolut; 3) cele în care transcendentul şi contingentul se manifestă
împreună, cel dintâi într-un sens coborâtor (sofianic), ce de-al doilea
într-un sens suitor. Fiecare categorie de poeme e colorată într-o anumită
semantică sentimentală. Conform analizei criticului categoria a doua de
poeme a fi cea mai bogată în texte şi ilustrează într-un mod pertinent
expresionismul blagian.
În afara celor trei categorii de poeme se poate distinge un set de
poeme care abordează prezenţa în lumea noastră a transcendentului ca
stare existenţială prin înălţarea eului la nivelul unei idealităţi absolute.
În aceste texte se vede, lasă criticul să se înţeleagă, respingerea de către
poetul român a ideii lui Nietzsche despre «moartea lui Dumnezeu».
Poetul (omul) îşi recunoaşte limitele pământeşti, dar nu renunţă la
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năzuinţa [dorul] spre absolut. Din tensiunea dintre cei doi poli, la fel de
îndreptăţiţi fiecare se naşte dimensiunea tragică a existenţei şi a operei
ca expresie poetică a ei.
Începând cu al treilea eseu al cărţii, (cântecul focului sau
metafizica iubirii), se trece pe concret la analiza «chipurilor tăcute ale
veşniciei în poezia lui Lucian Blaga». Se începe cu chipul iubirii. Prima
remarcă: „iubirea se distinge cu o constanţă impresionantă” care face
din Blaga, în mod sigur, cel mai de seamă poet al erosului de la
Eminescu încoace. Ca şi la ilustrul înaintaş şi la Blaga iubirea primeşte
dimensiuni metafizice. Prin iubire, fiinţei i se deschide o cale spre
revelaţia veşniciei. În prelungirea tradiţiei marii poezii erotice europene,
Blaga promovează «o cultură şi un cult al erosului». Pentru poetul
român iubirea este un «foc lăuntric», «energie», «o forţă vitală
originară». Este dificil de trasat graniţa între patima erotică şi
spiritualizarea iubirii. Urmând în mod personal sugestii din Bachelard,
criticul inventariază cuvintele-temă ale eroticii blagiene constatând
varietatea „formală” şi sugestia semantică a acestora. În eroticul blagian
femeia iubită devine fiinţa mitică sau descendentă a acesteia. De
asemenea criticul semnalează varietatea formelor lirice (speciile) prin
care poetul cântă iubirea, femeia iubită şi toată gama sentimentală a ei.
O caracteristică a poeziei erotice a lui Blaga, în prelungirea
expresionismului, este aceea ca ea „nu descrie, nu analizează, nu
judecă, pur şi simplu arată, invită privirea, în frunte cu «ochiul
sufletesc». „În acest joc, zice criticul locul cuvintelor este unul
secundar, limitat”. În faţa preaplinului vieţii în dimensiunea erotică
„rostirea nu se justifică, apare drept convenţională, schematică,
simplificatoare”. Valoarea existenţială şi metafizică a iubirii e susţinută
de Blaga în toate sectoarele operei sale. În acest sens, remarcă criticul,
au rămas de la Blaga câteva „ziceri” memorabile prin frumuseţea
poetică şi adevărul lor: „Iubirea e al doilea surâs al tragediei noastre”;
„abia iubirea m-a întemeiat”; „Dragostea ne pune în legătură cu stihiile
şi nu încape îndoială că alături de cele patru elemente, aer, apa, foc,
pământ, ea este al cincilea”; „Creaţia şi iubirea sunt pasiuni care se
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leagă şi se condiţionează reciproc, într-un fel care nu este şi a altor
pasiuni. Dar în acelaşi timp pasiunea creatoare şi cea a iubirii îşi dispută
cu hotărâre întâietatea, fiecare cautând să atragă asupra sa accentul
suprem întru alcătuirea unui sens al vieţii. E un sens de feminitate şi
prin acest accent pe iubire şi un semn de bărbăţie să-l, pui pe creaţie”.
Textul poetului ne aminteşte de teoria jungiană despre anima şi animus.
În concepţia lui Blaga creaţia salvează iubirea de la stingerea totală.
Citind rândurile capitolului consacrat iubirii se înfiripă ideea că
autorul pregăteşte un studiu comparativ pe această temă între Eminescu
şi Blaga.
Urmând acelaşi principiu, întâietatea textului poetic, în capitolul
IV sunt identificate şi discutate «chipurile aerului». Lirica celui ce a
scris La curţile dorului ne întâmpină cu o impresionantă constelaţie
metafizică simbolică a aerului. Sunt menţionate peste 150 de metafore
doar pentru vânt.
În aceeaşi măsură Blaga este şi un poet al teluricului, al
chipurilor pământului. Pământul e un spaţiu al vieţii şi al morţii, şi al
relaţiilor dintre cei doi poli. Spre deosebire de alţi poeţi români, Blaga
cântă pământul cu ce are el deasupra, inclusiv văzduhul, ci şi lumea
sub-pământeană: mumele, somnul, sângele etc. Tema pământului vine,
şi alături de altă temă poetică, dă seama de condiţia tragică a omului ca
fiinţă a pământului. Un vers al poetului la care se referă şi criticul
glăsuieşte astfel despre dorul (condiţia) omului: „Să fii pământ şi totuşi
să străluceşti ca o stea”. Versul acesta e emblema sub care apar
«chipurile» pământului în lirica poetului. Urmând evoluţia temei, odată
cu criticul, ne putem clarifica mai ferm ceea ce critica numeşte în câteva
variante lingvistice expresionismul blagian.
Este capitolul în care criticul îşi dă măsura în citirea poeziei lui
Blaga. Afirmaţia noastră nu neagă câtuşi de puţin valoarea celorlalte
capitole ale studiului. Tema pământului are valori ontologice,
existenţiale ce primesc variate «chipuri» metafizico-simbolice cum ar
fi: satul, drumul in toate dimensiunile posibile (cale, poteca), umblet,
peisaj transcendental, popas. Paginile eseului sunt dense în idei şi în
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decodări a versului, încât recurgerea la citate sau la rezumarea lor ar
distruge unitatea şi frumuseţea paginilor. Ceea ce ţineam să remarcăm
încă o dată este prezenţa unor accente şi nuanţări care dau un nou suflu
vital interpretării textelor poetice. În acelaşi timp prin accentele şi
nuanţările sale, criticul evidenţiază acel indicibil, fermecător şi unic
amestec de lirism şi metafizic care defineşte lirismul blagian.
Parcurgând şi capitolul consacrat chipurilor apei, ne convingem
încă odată că afirmaţia că Blaga ar fi scris pasteluri este de neacceptat.
Nici pe departe poetul nostru din Lancrăm nu se înscrie în tradiţia
pastelului ce începe cu Alecsandri, trece prin Coşbuc şi continuă printrun alt şir de poeţi. Natura furnizează doar lutul din care poetul îşi
modelează imaginile poetico–filosofice, semne ale transcendentului.
Presupusele pasteluri blagiene „nu sunt zice criticul, un calculator al
muncilor agricole, simple descripţii emoţionale izvorâte din plăcere ori
spaimă, ci meditaţii despre energia creativă şi vitalistă”. Şi completează
criticul în finalul capitolului: „În panteismul imaginat de Blaga
reverberează «tristetea metafizică»”.
Analizând «chipurile apei» (lacrima, izvorul, matca, marea)
criticul subliniază că aceste chipuri blagiene ale apei sunt lipsite cu
desăvârşire de valenţe descriptive, decorative, calitatea lor deschizândule o perspectivă vizionară”. Remarca e aplicabilă la toate chipurile
tăcute din poezia lui Blaga. Abordând acest «chip» autorul studiului
subliniază din nou că Blaga este un poet heraclitian, un poet tragic.
Este interesant faptul, care impune o analiză aparte, că la Blaga,
poet mitic prin excelenţă, sunt puţine poemele care conţin cosmogonii,
cosmogonii care în mod universal au ca element genezic apa.
Chipul luminii şi chipul intunericului e capitolul care ia în
discuţie un cuplu antitetic fundamental pentru creaţia lui Lucian Blaga.
Cuplul e antitetic mai mult formal decât semantic. Prin relaţia complexă
din interiorul cuplului şi prin mişcările lui se verifică polivalenţa
funcţională şi semantică a «chipurilor», a metaforelor şi simbolurilor
din imaginarul poetic al autorului Nebănuitelor trepte. Identificăm în
poezia lui Blaga o polarizare expresionistă. Chipurile luminii şi ale
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întunericului sunt la fel de variate ca şi a celorlalte în capitolele
anterioare. Poet al „luminii interioare” Blaga, concluzionează criticul,
epuizează feţele posibile ale simbolului de la zori la seara.
Aceeaşi lectură proaspătă propune criticul în paginile capitolului
Somnul chip al increatului. E un simbol demult statornicit de exegeza
critică ca fiind şi specific autorului Lauda somnului. V. Farmache
porneşte de la evidenţa de cuplu între Focul erotic şi somn. Iubirea ne
înalţă spre transcendent, somnul ne coboară în increat, dar în ambele
cazuri starea de revelaţie este echivalentă. Sunt citate versurile (din
două texte poetice): „Când iubim suntem în tine Elohim” şi „Când
dormim dormim în Dumnezeu”. Ceea ce ne spun versurile este
completat cu o cugetare blagiană: „Somnul este a doua emisferă a
noastră: o emisferă plină de peisaje şi de forme de viaţă arhaice, rămase
cu milenii în urmă faţă de cele ale emisferei de veghe”. Somnul cu toate
«chipurile» sub care se înfaţişează este expresie poetică a relaţiei
conştient inconstient în actul existenţial şi în cel creator. Bine venită
este remarca criticului prin care difereţiază pe Blaga de poeţii romantici
care sunt poeţi ai visului. «Despărţirea» aceasta a lui Blaga de romantici
merge mai departe, şi-l desparte şi de psihanaliza freudiană. La Blaga
somnul pierde mult din „armura” psihologică şi este „armat cu rosturi
metafizice. Cuplul complex antinomic lumină-întuneric este reiterat în
cuplul somn-veghe. În lirica blagiană aceste două cupluri se
relaţionează. Multe din cuplurile de acest fel sunt izomorfe. Pentru
Blaga somnul este «chipul» regenerării fiinţei prin întoarcerea în increat
realizată în trepte impuse de momentele de trezire. Punctul final este
cufundarea în intunericul „cu largi fiori de sfânt mister”. Dar nu trebuie
uitat că prin somn poetul intră în „legatură” cu mumele şi cu strămoşii.
Afirmaţii, accente, perspective noi aduce criticul şi în ceea ce
priveşte «chipul» timpului. E vorba de trecerea şi petrecerea. Trecerea e
un dat ontologic, poetul nu face altceva decât să-l consemneze
acceptând condiţia tragică. Problema e cum îşi petreci această trecere,
cum acel ceva dat ţi-l personalizezi. În paginile consacrate acestei teme
se atinge din nou un aspect tematic esenţial pentru lirica blagiană –
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dorul: „Starea de dar, afirmă criticul, este chipul cel mai sugestiv pe
care poetul îl dă trecerii, clipei intrată în devenirea imposibilă, asupra
căreia nu se poate revenii decât în limbajul metaforei”. În această ordine
de idei e tulburătoare poezia Cântecul obârşiei (mai sunt şi altele).
Cuplul trecere-petrecere se leagă poetic şi ideologic de întemeiere şi
împlinire. Boala trecerii este învinsă prin însemnele creaţiei. Ideea,
preluată din opera lui Blaga şi prezentă şi în celelalte capitole,
subliniază unitatea de adâncime a creaţiei poetului şi filosofului.
Toate chipurile veşniciei dezvăluie în ultimă instanţă condiţia
tragică a fiinţei umane. Creaţia este în viziunea poetului şi filosofului
primul surâs prin care omul face faţă tragismului. Poezia celui care a
scris Mirabila sămânţă e odă creaţiei şi ea se dezvoltă după cum
demonstrează criticul pornind de la texte, pe două planuri paralele: cel
furnizat de univers aflat într-o necurmată germinaţie, şi cel al omului
care, fascinat de «corola de minuni a lumii», se angajează în acte de
creaţie. Pentru a realiza locul acestei teme în universul poetic blagian şi
pentru a vedea relaţiile pe care le stabileşte cu celelalte «chipuri» e bine
să ne amintim de o cugetare a lui Blaga, citată de altfel de critic:
„Sentimentul meu a fost că numai creaţia îmi poate da un drept la
existenţă”.
În poezia lui Blaga creaţia şi devenirea sunt izomorfe:
„devenirea este simultan un drum spre moarte şi o afirmare a creaţiei”.
Este firesc ca un studiu despre poezia lui Blaga ca acesta
conceput şi realizat de V. Farmache să se încheie cu pagini despre
orfismul versului blagian, chit că problema a fost întoarsă pe toate
părţile încât se părea că n-ar mai fi nimic de adăugat. Şi de data aceasta
criticul are capacitatea de a împrospăta viziunea critică: „Discursul liric
blagian exprimă dualitatea originară a lumii: ea e cântec, adică petrecere
şi împlinire şi contracântec, adică trecere şi destrămare. Versul blagian
este şi sub aspect „conţinutistic”, suitor şi coborâtor. Blaga, în
formularea universitarului clujean, este un orfeu modern care spune un
da tragic condiţiei şi libertăţii sale de a cânta, de a trece pe sub furcile
caudiine ale creaţiei, petrecându-se astfel în veşnicie.
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Criticul proiectează noi lumini aupra relaţiei cuvânt – cantec /
tăcere – cântec: „Ivit în orizontul misterului sensul general al cântecului
blagian nu poate fi decât unul deschis”. Poet de geniu Blaga crează o
«muzică a sensurilor» nu numai a «cuvintelor potrivite». Poezia
poetului din Lancrăm se caracterizează printr-o «fecunditate muzicală».
Suferinţele trecerii se preschimbă în cântec.
După parcurgerea cărţii cu creionul în mână suntem în măsură
să formulăm şi câteva concluzii.
V. Fanache face o lectură pesocratică a liricii blagiene nu una
epigonică în umbra lui Bachelard şi Durand.
Îmbrăcând forma unei suite eseistice, autorul nu a mai fost
obligat să-şi încheie textul cu un capitol doct de note şi trimiterii
bibliografice care să impresioneze. Criticul porneşte de la textul poetic
şi ajunge la bibliografia critică. Nu-i greu să identifici marile exegeze
blagiene care i-au furnizat autorului sugestii sau care îi confirmă
intuiţiile. Capital e faptul că demersul criticului clujean dă prioritate
textului.
De-a lungul eseurilor autorul procedează la trimiteri spre proză,
aforisme şi lucrările filosofice ale lui Blaga, dar nu în intenţia de a
subordona poezia filosofiei sau invers, ci din dorinţa de a sublinia
unitatea complexă şi de profunzime a operei blagiene.
Folosirea în titlul cărţii a substantivului «chipuri» în forma
nearticulată lasă deschisă calea spre identificare şi a altor chipuri ale
veşniciei în poezia lui Blaga. Cu alte cuvinte cartea d-lui Fanache
rămâne o «carte deschisă» cu toată structura ei bine gândită şi realizată
încât dădea iluzia epuizării subiectului.
Nu se cade ca o cronică să nu conţină şi aprecieri critice! Îmi
recunosc „ignoranţa” în ale picturii – nu ştiu cui aparţine tabloul peisaj
cu care ne răsfaţă coperta volumului, dar consider că tabloul respectiv e
prea impresionist pentru un poet expresionist cum este marele nostru
Blaga.
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