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Lucian Blaga – puterea creatoare  
ca putere absolută

Motto: „De la viaţă să nu aștepţi nimic, dimpotrivă, 
tu trebuie să-i dai totul. Numai așa vei fi scutit 
de deziluzii și te poţi bucura de tine, de lupta, de 
independenţa și de puterea ta creatoare”.

„Rodul muncii puterii creatoare e proprietatea 
intelectuală.”

Lucian Blaga

Sufletul pReaplin Al poetului de lA lAncrăm e re-
AduS în mileniul iii, în fAţA lumii și lăSAt Să curgă 

cA un izvor neSecAt: „lumeA mi Se pAre Atât de nouă, încât 
îmi vine Să cred că eA Se produce în fiecAre zi din nou din 
Sufletul meu…” - Se vA deStăinui luciAn blAgA în Pietre 
Pentru temPlul meu[5]. univerSul blAgiAn, plin de „vitAlitA-
te debordAntă”, unde „relAţiile cu lumeA Se pun Sub Semnul 
coSmicului”, oferă lumii, „în re-plăSmuireA lA cAre Se dedă, 
o proSpeţime de prim moment Al genezei” [1, p.7], SuSțin 
exegeții români și Străini.  

Adevărat ambasador al universului, având ca 
preocupare primordială: „să sporească mai multă 
fiinţă în fiinţă”, - Lucian Blaga a conștientizat ne-
spus de clar valoarea momentului de creaţie. Omul, 
existând în orizontul misterului și pentru revelare, 
e om de creaţie, om de cultură. Adevărul acesta fi-
losoful l-ar fi descoperit în clipa când a aflat calea 
cea mai scurtă pentru a se apropia de Dumnezeu. 
„Cunoașterea individuată tânjește după adevăr”, se 
va destăinui el în Trilogia cunoașterii. Dar mai întâi 
crede că e necesar a se „ajunge la centru, la cunoaș-
terea de sine”, la răstălmăcirea proprie a sa – lucru 
pe care pot să-l facă doar marile personalităţi.

|               dAniel verejAnu, dOctOrAnd,
inStitutul de limBă Și literAtură, AȘm

La întrebarea, din 1943, a lui Constantin Noica: 
“Ce e etern și ce e istorie în cultura românească”, am 
putea răspunde: opera poetică a lui Blaga din Trilo-
gia culturii, Trilogia cunoașterii, Trilogia valorilor care 
și în mileniul trei sunt la fel de actuale, precum au 
fost și în perioada activităţii diplomatice – când au 
fost scrise.  

Azi, când problematica „spiritului omenesc 
devine tot mai adâncă și mai complexă”, prin „con-
strucţiile” și „presimţirile” ce ni le comunică, prin 
tot mai adâncile „problematizări” ce le prilejuiește 
și le îmbie, ea va însemna „pentru genul uman un 
necurmat spor de luciditate”, etapele ei echivalând 
cu tot atâtea „treziri” din somnul infinit ”în care fiin-
ţa noastră plutește”  [3, p. 21]. Filosoful trece de la 
un nivel la altul al absolutului „în căutarea căruia se 
aventurează cu toate deschiderile fiinţei” a „zărilor 
și etapelor”. Ne vom referi la ceea ce nu s-a vorbit 
până acum – la nivelul puterii creatoare, către care 
au fost direcţionate toate celelalte concepte poten-
ţate din lucrările filosofice și din opera sa poetică. 
Suntem ceea ce creăm, afirmă Blaga, a cărui operă 
ne procură revelaţii, și peste un veac din momentul 
în care a fost scrisă, or, însuși creatorul de valori re-
prezintă puterea creatoare.

Blaga pune în lumină „virtuţile analitice și sintetice 
ale spiritului” [2, p.13], decis a se convinge pe sine 
însuși că activitatea culturală e „un mod specific 
al omului de a fi în Univers”, omul devenind om în 
momentul în care caută să cunoască Misterul; altfel 
zis, când creează cultură. Putem spune, așadar, că 
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și Lucian Blaga creează cultură pentru a se crea pe 
sine, Omul de cultură, sapă în adâncimi, până se va 
recunoaște el însuși ca o adevărată putere creatoa-
re. Fiind considerat model de „energie românească” 
(Vasile Băncilă), lirosoful descoperă adevărul su-
prem, nu în laborator, asemenea unui alchimist, ci 
în sufletul său, contopit cu cosmosul. Lucian Blaga a 
zămislit chipul omului de cultură, după chipul și ase-
mănarea sa, sugerându-ne că fiecare se poate con-
cepe și se poate afirma pe sine însuși ca o putere 
absolută. Nimicnicia stă în umbra unei asemenea 
puteri, chiar dacă o ignoră, o detestă, - nu o poate 
nimici, din simplul motiv că nu are capacităţi să o 
perceapă, să o vadă în toată plinătatea și măreţia ei.

 “Zona ce am ales-o pentru cercetare o socotim, 
dacă nu printre cele mai aride ale filosofiei, totuși 
printre cele mai complexe și mai abstracte în ace-
lași timp,” [3, p.11], ne susţine însăși filosoful de la 
Lancrăm în Trilogia culturii. În universul blagian 
vom descoperi „mănunchi de stigme și de motive, pe 
jumătate tăinuite, pe jumătate revelate”, coeficientul 
prin care un produs al spiritului uman își dobân-
dește demnitatea. Or, dobândindu-și „demnitatea 
supremă la care poate aspira”, puterea creatoare 
își devine sieși înţelegătoare și apare ca putere 
metafizică. Contextul cultural și filosofic european 
i-a fost foarte prielnic pentru a se crea pe sine. La te-
melia formării sale intelectuale, la modelarea unui 
stil nou au stat anturajele universitare germane.

Deoarece cei mai mulţi oameni ”se trezesc la un 
moment dat cu sentimentul că „există”; acest senti-
ment este pentru cei mai mulţi suficient să le comu-
nice și sentimentul sănătos că au un drept la exis-
tenţă, sau chiar toate drepturile”, constată Blaga. 
Sentimentul lirosofului a fost, din păcate, cu totul 
altul. ”Încă din adolescenţă am fost purtat de sen-
timentul că „exist”, dar că numai „creaţia” îmi poate 
da și un drept la existenţă” [4, p.177].  Acesta a fost 
imperativul deontologic, căruia i-a fost fidel atât în 
perioada activităţii sale diplomatice, cât și atunci 
când a fost exclus din viaţa publică.

Un alt imperativ, pe care l-a formulat clar, a fost 
acela de a se apropia cât mai mult de Divinitate. Măci-
nat de contradicţiile care nu-și au rezolvare, a gândit, 
bineînţeles, la existenţa unei Cenzuri Transcendente. 
Şi, cu cât mai mult avansa către Divinitate, cu atât mai 
puternic i se revela această Cenzură Transcendentă. 
Soluţia pentru rezolvarea acestei contradicţii îi oferea 

omul de cultură, acesta având și facultatea de a înglo-
ba știinţa în cultură. Un asemenea concept se adaugă 
mulţimii de termeni creaţi de lirosoful Lucian Blaga: 
de la “eonul dogmatic” la “deschiderile transdiscipli-
nare ale antinomiei transfigurate.” Lucian Blaga îl per-
cepea pe omul adevărat – om de cultură, om capabil 
de a crea valoare, plusvaloarea fiind chiar el. Trecând 
„orizontul apusului, care provoacă specific-blagiana 
situaţie în, cum îi place să spună, zariștea misterului”, 
filosoful înaintează „în ceea ce el numește cenzura 
transcendentă, interdicţia Marelui Anonim de a cu-
noaște până în pânzele albe acest mister existenţial”. 
Creându-și, „încetul cu încetul”, „o conștiinţă filozofică”, 
Lucian Blaga deţine și „ţinuturile artei”, unde, „prin de-
prinderea puterilor”, poţi „să-ţi constitui o conștiinţă 
artistică”[3, p.13]. Pe lângă toate acestea, având acel 
„contact asiduu” prin „ţinuturile corespunzătoare” cu 
„modul marilor creatori”, înţelegând conștiinţă filozo-
fică drept „răsfrângere în spirit”, cel ce și-a alcătuit, „cu 
suficient discernământ (n.n.) și datorită unui proces 
multiplu condiţionat, o conștiinţă filozofică știe foarte 
bine că filozofia, într-o cuprindere de ansamblu, își are 
„fiinţa” și „autonomia” ei [3, p.13]. 

Omul se afirmă și se modelează prin ceea ce fi-
losoful denumește crearea de sine, sinonimă, am 
putea spune, cu crearea puterii creatoare. Lucian 
Blaga se ferea să folosească termenul de putere 
creatoare. L-a folosit, totuși, o dată, în Trilogia cul-
turii: ”Puterea creatoare și ingineria calculată s-au 
unit nu o dată în preţios aliaj, prilejuind rare și cu totul 
superioare momente în istoria umanităţii. Faptul e pe 
deplin controlabil” [2, p.19]. Rar întâlnim termenul 
nu numai în trilogii, ci și în volumele de aforisme. 
Lucian Blaga a lăsat ca exegeţii să tragă singuri firele 
de păienjeniș ale analogiei:  „De la viaţă să nu aștepţi 
nimic, dimpotrivă, tu trebuie să-i dai totul. Numai așa 
vei fi scutit de deziluzii și te poţi bucura de tine, de 
lupta, de independenţa și de puterea ta creatoare” 
(Pietre pentru templul meu). Conceptul de putere 
creatoare e prezent o dată și într-un articol despre 
religie: ”în adevăr, când un motiv spiritual, înconju-
rat de un halo magic, și astfel dinainte apărat de ori-
ce alterare ușuratică, e totuși supus modificării prin 
puterile creatoare ale substanţei etnice, trebuie să 
presupunem că în asemenea alterări, care frizează 
sacrilegiul, se manifestă însușiri creatoare irezisti-
bile ale substanţei etnice” (Temele sacrale și spiritul 
etnic, din Gândirea).
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 Precum Faust a lui Goethe avea dorinţa de a-și 
„lărgi Eul până la Eul umanităţii”, asemeni Lucian 
Blaga lărgește puterea creatoare a omului de cul-
tură până la puterea creatoare universală… “De-
monicul e ieșirea din sine a divinităţii, – scrie Lucian 
Blaga – o evadare a acesteia din ordinea logică și 
morală ce și-a impus-o: de aici puterea irezistibi-
lă ce-l caracterizează, de aici latura pozitivă a ma-
nifestărilor sale, care diferă așa de binefăcător de 
cele negative ale drăcescului Mefistofel” [7, p. 237]. 
Deoarece “valoare morală posedă numai omul care 
făptuiește binele prin spontaneitatea naturii sale”, și 
Lucian Blaga aduce exemple de bune practici: „Ope-
rele creatorilor de tip lionardesc, ale unui A.E.Poe, 
ale unui dramaturg ca Hebbel, ale unui Paul Valery, 
reduc la tăcere chiar și cele mai gureșe argumente 
potrivnice” [2, p.19]. 

Identificând rostul filosofiei „în primul rând în 
funcţia ei creatoare de metafizică”, Lucian Blaga su-
gerează că aceasta din urmă, privită „în desfășura-
rea ei”, este plină de idei adânci sau înalte, de vizi-
uni care pot să ne angajeze „conștiinţa și existenţa”, 
chiar dacă „valabilitatea ideilor metafizice nu poate 
fi în nici un chip controlată și verificată printr-o con-
fruntare directă cu realităţile transcendente pe care 
ea le vizează” [4, p 23]. Or, în „creaţia metafizică” li-
rosoful vede „însăși încoronarea gândirii filozofice”, 
metafizicianul fiind „autorul unei lumi”.

Anume cunoștinţa filosofică“ este aceea care 
aduce nu numai un spor de cunoștinţă, ci și un spor 
de conștiinţă” [3, p.149], filosoful a căutat în trata-
tele filosofice, numite trilogii, să aducă un spor 
de conștiinţă neamului românesc. Ajungând la o 
treaptă superioară a plăsmuirii, Omul de cultură 
Lucian Blaga a constatat că procesul de descoperire 
este totuna cu procesul de creaţie, în cadrul căruia 
crearea de sine, crearea puterii creatoare atinge 
un nivel de putere absolută. În ce mod, prin ce for-
mă se manifestă ea? Lucian Blaga ne spune în mod 
decis că, în primul rând, prin valorificarea inconști-
entului, structurat în nenumărate nivele, aflate la su-
prafaţă, iar altele fiind foarte adânci, păstrând chiar 
“o memorie a întregii umanităţi”. Este vorba de ceea 
ce Jung denumește Arhetipuri. Şi Blaga și Jung 
constată că anume inconștientul e izvorul activi-
tăţii noastre conștiente. Are loc un dialog perma-
nent dintre conștient și inconștient, o comunicare 
continuă.

Revendicându-și, „demn caracterul de noutate 
al lucifericului”, Lucian Blaga „beneficiază de o li-
bertate” hărăzită  „de însăși rostirea românească a 
fiinţei”, libertate a puterii creatoare pe care acad. 
Mihai Cimpoi o numește „Lumea cu numele Blaga” 
[9]. Se impune o Noologie Abisală, o inteligenţă a 
inconștientului, pe care Blaga o consideră partea 
dominantă, (a spiritului, a sufletului?), căci puterea 
Divină e în noi. Anume în clipa când Omul de cultu-
ră descoperă acest mister - el descoperă și puterea 
creatoare pe care o deţine. Doar conștientizând 
câtă putere creatoare deţii, te poţi surprinde într-un 
proces de devenire spre puterea absolută. 

Se naște întrebarea: în ce măsură omului „ar pu-
tea să-și fie îndeajuns” să se creeze putere creatoare 
pentru a se recunoaște putere absolută? În starea 
de “deplină conștiinţă că ne găsim în faţa unor porţi 
dincolo de care începe mitul”, exteriorizându-și focul 
sufletului, “incendiat solar și lunar”, Lucian Blaga își 
anunţă precaut demersul: Eu nu strivesc corola de mi-
nuni a lumii… Versul dat, asupra căruia au stăruit ne-
număraţi exegeţi, e doar alarma care preîntâmpină 
apropierea “salvării”, dacă e să ne oprim la niște noţi-
uni mai vizibile. “Salvarea” adevărată e în destăinuirea 
proiectului de o viaţă: Eu cu lumina mea sporesc a 
lumii taină…  Acesta nu e „prisosul de lumină cu care 
soarele își acoperă petele”, ci „un act de autentică cre-
dinţă” cu care „poţi ridica zei din nefiinţă” [12, p.386]. 
Acesta e obiectivul strategic al puterii creatoare în 
calea sa către sau ajunsă deja la nivelul puterii abso-
lute. „Câteodată, datoria noastră în faţa unui ade-
vărat mister nu e să-l lămurim, ci să-l adâncim așa 
de mult, încât să-l prefacem într-un mister și mai 
mare”, - își va reitera strategia filosoful de la Lancrăm 
în Pietre pentru templul meu. Doar în acest context am 
putea pătrunde adevăratul sens al poeziei sale: 

 „Atâta liniște-i în jur de-mi pare că aud/Cum se iz-
besc de geamuri razele de lună./ În piept /Mi s-a trezit 
un glas străin /Şi-un cântec cânta-n mine-un dor /Ce 
nu-i al meu/ Se spune că strămoșii cari au murit fără 
de vreme, /Cu sânge tânăr încă-n vine, /Cu patimi 
mari în sânge, /Cu soare viu în patimi, /Vin, /Vin să-și 
trăiască mai departe /În noi / Viaţa netrăită” (Liniște).

„Poeziile lui Blaga sunt bucăți de suflet, prinse 
sincer în fiecare clipă și redate de o superioară mu-
zicalitate în versuri care, frânte cum sunt, se mlădie 
împreună cu mișcările sufletești înseși”, susţine Ni-
colae Iorga  în „Rânduri pentru un tânăr”[11]. 
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Poetul, acel „donator de sânge la spitalul cu-

vintelor”, implicat total, „poetul este singura fiinţă 
care-și poartă inima în afară de sine”, susține Lu-
cian Blaga. Prin existența sa creatoare, prin istoria 
sa, omul se realizează pe o linie unică în univers. 
Prin nivelul său existențial de o demnitate singu-
lară în comparație cu al tuturor creaturilor, omul 
poate avea mândria și satisfacția singularității. 
Permanența destinului creator al omului este însă 
tragic condiționată. Condițiile care garantează 
omului existența creatoare sunt exact condițiile 
prin care omului i se risipesc șansele de acces în 
absolut. Istoria umană ne apare deci ca o rezultan-
tă a două componente care în existența universală 
acționează oarecum în sens opus. Istoria umană 
apare ca un „compromis”, ca un compromis între 
aspirația secretă a omului de a se substitui Mare-
lui Anonim și între măsurile de apărare luate de 
Marele Anonim în vederea salvării centralismului 
existențial, în Trilogia cosmologică [6]. Susţinând 
că ideea de mister „trebuie plasată în centrul cu-
noașterii”, Blaga afirmă că „aceeași idee e suscep-
tibilă de a deveni și centrul unei ontologii sau me-
tafizici a cunoașterii”. De la acest „cot de drum” a 
teoriei sale metafizice, se trece la afirmaţia: „Nodul 
vital al teoriei consistă în afirmaţia că ideea de mis-
ter ocupă un loc privilegiat în articulaţia interioară 
a cunoașterii individuate”. Deoarece „ideea de mis-
ter e singura idee care sparge, sau mai bine zis „tre-
ce”, frontul cenzurii transcendente”. Plecat „în spaţii 
și dincolo de spaţii, în timp și dincolo de timp”, filo-
soful „neputând cunoaște ascunsul”, primul dintre 
filosofii români „îl potenţează” și devine creator (de 
mituri, magie, cântec, metafizică), în calea sa spre 
a deveni puterea creatoare.  În ideea că “dezmăr-
ginește” orizontul de existenţă al omului “devenit 
fiinţă istorică”,  ”permanent istorică”, e predestinat 
să se “distribuie fără a se împarte”, spre a crea “mis-
terul suprem” al puterii creatoare.

Amintirile lui Blaga din copilăria petrecută la sat 
coincid desigur cu ale celor mai mulţi dintre cititori. 
Amintindu-și, lirosoful constată: ”vedeam satul așe-
zat oarecum înadins în jurul bisericii și al cimitirului, 
adică în jurul lui Dumnezeu și al morţilor” (Trilogia 
culturii, Geneza metaforei și sensul culturii). Blaga se 
împărtășește cu descoperirile sale, dând unor tineri 
”vreo povaţă” de felul: ”Tinere, să-ţi faci patria scum-
pă și sfântă ca și mama! S-o iubești și s-o respecţi 

din adâncul sufletului tău. De dragostea și de res-
pectul tău pentru ea să nu faci vreodată reclamă și 
paradă.”

De la primul volum de aforisme filosofice „Pietre 
pentru templul meu” (1919) și până la ultima carte 
(postumă), Lucian Blaga a creat pentru a cunoaște 
rostul fiinţei umane, el însuși fiind exponentul tu-
turor experienţelor și teoriilor sale. Stând de vorbă 
cu Divinitatea, conștient de puterea creatoare pe 
care a creat-o, Lucian Blaga înalţă o singură rugă-
ciune: “Doamne, să nu mă lași niciodată să fiu mul-
ţumit cu mine însumi!” Parcă continuându-și gândul 
în Petre pentru templul meu: “E foarte probabil că 
pentru Dumnezeu un om înseamnă mai mult decât 
o galaxie.” 

Prin „structura intimă a gândirii filosofice” diplo-
matul României Mari și-a dorit „constituirea unei 
conștiinţe filozofice” a noilor generaţii. Omul blagi-
an, omul culturii, deţinătorul unei singure conștiin-
ţe, valorifică nenumărate stări de conștiință, precum 
și inconștientul. „Omul năzuiește, în ciuda forţelor 
opresive ale naturii, la o autonomie din ce în ce mai 
evidentă” [14, p. 89], și atât de necesară mai ales pe 
durata drumului/spaţiului/timpului. Noologia abi-
sală, celălalt tărâm, tărâmul adâncurilor sunt folosite 
ca niște instrumente, precum sculptorul ar folosi 
dalta. Blaga creează pentru generaţiile viitoare și 
nu dispune de timp ca să argumenteze existenţa in-
conștientului (medicii psihanaliști o făcuseră deja). 
El creează sau descoperă un domeniu important și 
separat de activitatea conștientă, în care acest noos 
abisal are propriile lui noţiuni și categorii cu care 
intervine în fiecare moment al activităţii conștiente.

Considerând inconștientul celălalt tărâm, Luci-
an Blaga revine în alt mileniu, unde omul așa și nu 
poate descifra misterul. Cine să recunoască faptul 
că omul este purtător de Dumnezeu, chiar dacă 
anticii cunoșteau că lumea se întrepătrunde cu alte 
lumi. În calea sa spre crearea puterii creatoare, Lu-
cian Blaga l-a creat pe Marele Anonim. Lucian Blaga 
ne sugerează și nouă încrederea că „Descoperirea 
inconștientului constituie un titlu de glorie mai 
ales pentru filosofia naturii, pe care au propus-o cu 
neasemuit patos diverși gânditori romantici, pre-
cum Schelling, Carus, sau poeţi-gânditori precum 
Goethe, dar și alţii, din aceeași epocă” [2, p. 24]. 
Descoperirile filosofice ale lui Blaga ar fi trebuit să 
aibă “semnificaţia însoţită de puternice  rezonanţe 
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a unei mirate „treziri”. Această mirată „trezire” nu 
a fost deplină, deoarece începuse cel de-al doilea 
război mondial, apoi veni un regim totalitar care nu 
avea cum să recunoască faptele lui Lucian Blaga, nu 
să mai fie capabil de o „trezire” mirată.

Cunoscând profund sistemul filosofic al lui Freud, 
Adler, Jung, Lacan, care au oferit o imagine con-
vingătoare despre inconștient, în calitatea lor de 
medici, de psihanaliștii, Lucian Blaga va elabora 
un sistem filosofic nou, al său, propunând o cu to-
tul altă abordare. Filosoful român afirmă ideea că 
„inconștientul este un domeniu independent cu 
structuri și cu o dinamică proprie, de asemenea cu 
categorii și forme cognitive proprii” [2, p. 25], având, 
deci, “o cunoaștere proprie”.  După C.G Jung, incon-
știentul înseamnă “un alt meniu decât conștientul” 
[15, p. 48]. În postulatele sale teoretice, Blaga consi-
deră că “constituţia spirituală a omului (mănunchiul 
de categorii abisale) și felul ambianţei spirituale a 
lui (matricea stilistică)” – ambele creează / reinven-
tează omul în plenitudinea lui dimensională. „Prin ce 
ar putea să fie mutilat Universul? – se întreba Luci-
an Blaga, retras din viaţa publică. Şi răspundea nu 
contemporanilor săi, ci exegeţilor altor secole: „Prin 
moartea înainte de vreme a unui om pe cale de a plăs-
mui un univers al său” (Discobol).

 Așa cum „natura a ţinut să ofere lumii pilda unui 
om care o învinge prin artă”, Lucian Blaga a plăsmuit 
un univers dominat de puterea creatoare, care, pre-
cum a intuit el însuși, „trecutul poate avea mai mare 
viitor decât în trecut”, deoarece „afinitatea dintre spi-
ritul omenesc și ideile sale crește cu timpul”. Consta-
tăm că, în fiecare gând al lui Lucian Blaga conceptul 
de putere creatoare e deosebit de original. Pentru 
lirosoful Lucian Blaga puterea creatoare - e putere 
absolută. (Rodul muncii puterii creatoare e proprie-
tatea intelectuală.)

Lirosoful și diplomatul României nu le-a atribuit 
teoriilor sale metafizice niciodată alt caracter decât 
acela de încercări, perspective, anticipaţii, viziuni 
mitice – în nici un caz caracter de dogme. ”Am am-
biţia de a fi cel mai liber dintre adepţii acestor teorii. 
Sunt tânăr încă – și voi rămânea pana la urmă tânăr, 
fiindcă am un viitor, fiindcă adevăratul meu viitor 
vine după mine”, [8] afirmă Lucian Blaga în Aforis-
me-le sale.
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           REZUMAT

Lucian Blaga – puterea creatoare ca pute-
re absolută. Articolul analizează opera lui Lucian 
Blaga în perioada activităţii sale diplomatice. În 
această perioadă, deosebit de prielnică creaţiei, el 
a scris principalele opere filosofice și numeroase 
cicluri de versuri. Autorul consideră că cea mai im-
portantă descoperire a filosofului și poetului român 
este conceptul de “om de cultură” care se manifestă 
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prin “puterea creatoare”, devenită “putere absolută”. 
Este subliniat faptul că anume prin cultură omul 
se afirmă și se modelează ca fiinţă. Pentru a expli-
ca mai bine semnificaţia conceptului lui Blaga se 
fac trimiteri la teoria “demonicului” a lui Goethe, a 
arhetipurilor la Jung și Mircea Eliade. Sunt supuse 
analizei și alte aspecte ale operei lui Blaga, precum 
“apropierea de Divinitate”, “cenzura transcendentă”, 
“misterul”. Se face o paralelă între opera poetică și 
cea filosofică a lui Lucian Blaga.

Cuvinte-cheie: cenzura transcendentă, matrice 
stilistică, daimonion (geniu), om de cultură, fenome-
nul originar, revelare, noologie abisală, frâne trans-
cendente, arhetip, mister, putere creatoare, putere 
absolută, demnitate supremă, putere metafizică.

      ABSTRACT

Lucian Blaga – creative power as absolute 
power. The article analyzes Lucian Blaga’s works 
during the period of his diplomatic activity. In this 
period, extremely fruitful for his works, he wrote 
the main philosophical works and numerous po-
ems. The author thinks that the most important 
discovery of the Romanian philosopher and poet 
is the concept of “man of culture” which is revealed 
through the “creative power” that became the “ab-
solute power”. It is underlined that through culture 
the man reveals himself and is being molded as a 
person. In order to better explaining the significan-
ce of the Blaga’s concept, the author mentions the 
Goethe’s theory of “demonic”, the Jung and Mircea 
Eliade’s archetypes. Other aspects of Blaga’s works 
are also being analyzed, such as “proximity to Divi-
nity”, “the transcendental censorship”, and the “mys-
tery”. The author compares Lucian Blaga’s poetic 
and philosophical works.

Keywords:  transcendental censorship, stylis-
tic matrix, daimonion (genius), man of culture, the 
original phenomenon, revelation, abyssal noology, 
transcendental brakes, archetype, mystery, creative 
power, absolute power, supreme dignity, metaphy-
sical power.

РЕФЕРАТ

Лучиан Блага – творческая сила как абсо-
лютная власть. В статье анализируется произ-
ведения Лучиана Благи, созданные им в период 
своей дипломатической деятельности. За этот 
особенно благоприятный для его творчества пе-
риод он написал основные философские труды 
и многочисленные циклы стихов. Автор считает, 
что самое важное открытие философа и поэта – 
это понятие «человеческая культура», проявля-
ющаяся «созидательной силой», становящей-
ся «абсолютной властью». Подчеркивается, что 
именно через культуру человек самоутвержда-
ется и формируется как личность. Чтобы лучше 
объяснить значение концепции Благи, делаются 
ссылки на теорию «демоничности» Гете, архети-
пы Юнга и Мирчи Элиаде. Также проводится ана-
лиз других аспектов творчества Благи, таких как 
«близость к Божеству», «трансцендентная цензу-
ра», «мистерия». Кроме того, проводится парал-
лель между поэтическим и философским творче-
ством Лучиана Благи.

Ключевые слова: трансцендентная цензура, 
стилистическая матрица, Даймонион (гений), 
человеческая культура, прафеномен или изна-
чальный феномен, откровение, абиссальные ка-
тегории, трансцендентные препятствия, архе-
тип, мистерия, созидательная сила, абсолют-
ная власть, высшее достоинство, метафизиче-
ская сила.


