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          Între poeţii de marcă afirmaţi în epoca interbelică, Daniel Dragomirescu afirmă că 

,,Lucian Blaga reprezintă un caz particular. Spre deosebire de Tudor Arghezi, pe cât de 

admirat de unii, pe atât de contestat de alţii, de George Bacovia, în tinereţe mai mult 

subestimat decât preţuit, opera poetului din Lancrăm a avut parte, de la bun început, de 

recunoaştere critică aproape unanimă.” 

           G. Călinescu afirmă că, în lipsa unei tradiții culte, literatura română modernă s-a 

sprijinit pe ,,niște mituri autohtone”. În continuarea lui Asachi, D. Cantemir, D. Bolintineanu 

sau Eminescu, Lucian Blaga intuise adevărul miturilor: ,,Fără o gândire mitică nu ia ființă, din 

păcate sau din fericire, nici o poezie”. 

             Poeziile lui Blaga sunt ,,bucăţi de suflet, prinse sincer în fiecare clipã şi redate de o 

superioară muzicalitate în versuri care, frânte cum sunt, se mlădie împreună cu mişcările 

sufleteşti înseşi. Această formă elastică permite a se reda şi cele mai delicate nuanţe ale 

cugetării şi cele mai fine acte ale simţirii. E şi filosofie înăuntru, o melancolică, dar nu 

deprimantă filosofie, care leagă împreună toate aspectele dinafară ale naturii şi, înlăuntru, 

toate mişcările prin care şi noi îi răspundem." (Nicolae Iorga) 

           Lucian Blaga a încercat să construiască o mitologie românească de sursă tracică 

autohtonă continuând preocupările lui Eminescu în direcția prefigurării unui fond spiritual 

dacic. În concepția lui Blaga, miturile se constituie într-o mito-sofie, ce ar semnifica ,,izvorul 

secret al cosmosului stilistic”. 

           Mitul devine o modalitate de revelare unică a misterului, până la limita unde acționează 

,,cenzura transcedentă”. Pan, Zamolxe, Marele Anonim, Crist sunt mituri proprii poetului 

filozof L. Blaga. El consideră că misterul constituie nota definitorie a existenței umane. Prin 

artă, omul năzuiește prin relevarea misterului, dar ,,cenzura transcedentă”, așezată de Marele 

Anonim între el și omenire, împiedică o cunoaștere a esenței existenței. Poetul imaginează 

lumea ca o imensă corolă de minuni și nu caută limpezirea tainelor, ci îmbogățirea lor cu 



,,largi fiori de sfânt mister”, cu ,,ne-nțelesuri și mai mari”. Mijloacele de pătrundere în miezul 

tainelor, fără să le strivească revelația, este lumina iubirii.(Eu nu strivesc corola de minuni a 

lumii). 

          Când istoria absoarbe mitul, lumea își pierde vitalitatea, universul intră în declin, ca în 

poemul Paradis în destrămare. Poemul citat propune o lume ce și-a pierdut sacralitatea; apa  

invadată de ,,păianjeni mulți” – simbol al abandonului și singurătății, ceea ce înseamnă că, 

odată ,,vor putrezi și îngerii sub glie”. 

           Mitul marii treceri apare în elegia Gorunul, unde clopotul e vestitorul morții, al liniștii 

eterne, cum spunea Eminescu. Gândul morții nu-l înspăimântă. În trunchiul gorunului crește 

sicriul, simbol al morții. Poetul zace în umbra gorunului, învins de ,,atâta pace” și, ulterior, va 

gusta liniștea ,,între scândurile sicriului”, ce-i va fi cioplit din trunchiul gorunului. Gorunul va 

deveni sicriu, iar izolarea lui la margine de codru apare, în simbolistica poetului, ca o detașare 

de viață. Elegia Gorunul poate fi comparată cu Mai am un singur dor de M. Eminescu. Viața 

este o trecere fără oprire spre neant, de aceea Blaga spune la începutul volumului În  marea 

trecere: ,,Oprește trecerea. știu că, unde nu e moarte, nu e nici iubire - și totuși, te rog oprește, 

Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea”. 

          Poetul spune ,,Sufletul îmi cade în adânc/alunecând ca un inel/dintr-un deget slăbit de 

boală”. În opera sa dramatică, Blaga valorifică miturile naționale: mitul meșterului Manole 

(Meșterul Manole), Zamolxe ori interpretează miturile universale din perspectiva românească: 

Arca lui Noe sau proiectează personalități ale istoriei naționale în zarea mitului (Avram Iancu, 

Anton Pann). 

          Piesa Meșterul Manole e un ,,mit dramatic” , deoarece aici  Blaga relevă jertfa 

creatoare cu instrumentele teatrului modern. Meșterul (Artistul) se eternizează prin operă și 

atunci mitul jertfei creatoare est atât al marelui meșter, cât și al creației înșeși, iar Manole 

devine Creatorul însuși pe pământ. 

         Arta lui Manole are nevoie de inspirație și de viață (Mira), de perpetuare prin urmași la 

infinit (meșterii), spre a învinge stihiile dezlănțuite ale naturii (Găman), sub semnul creației în 

propriul destin (Bogumil). Drama lui Manole e proiectată în perspectivă cosmică. Mitul 

etnogenezei apare în Zamolxe. Arhitectura piesei e susținută de un conflict care-l opune pe 

Zamolxe pe de o parte marelui preot al religiei oficiale, magul, iar pe de alta neamul său dac. 

Este un conflict de idei. Învățătura lui Zamolxe e sintetizată într-un mit al ,,Orbului”. 



Realitatea absolută este natura, existența. Zamolxe sacralizează natura și puterea ei 

plăsmuitoare și trăiește beatitudinea comuniunii cu natura. Magul apără religia oficială, care 

este una politeistă, zeii principali simbolizând pământul, timpul, focul, luna, iubirea. 

          Magul se definește el însuși ca păzitor al vechilor datini și ,,preot al strămoșeștilor zei”. 

Zamolxe este izvor, om nou, profet. Dacii îl urmează pe Mag și-l alungă cu pietre pe Profet. 

Dacii sunt oameni ai naturii, trăind în intimitatea ei.  Zamolxe este un ,,dac de baștină” 

observă Cioplitorul grec. Adepții lui Zamolxe se înmulțesc și sunt gata să răstoarne peste 

noapte puterea Magului, care le cere dacilor să-i facă o statuie lui Zamolxe, însă el se retrage 

șapte ani într-o peșteră în munți, apoi revine și distruge propria lui statuie, dar mulțimea îl 

ucide. 

         Dacă în unele piese de teatru tendința lui Blaga era de a mitiza istoria și de a da o 

semnificație mitică personajelor și faptelor relatate, în Arca lui Noe autorul are tendința de 

umanizare a mitului. Piesa Arca lui Noe dezvoltă mitul biblic al potopului prin cele două 

simboluri: arca și toaca. Scândura și ciocănelele de paltin, pe care le primește Noe, sunt un 

instrument magic, participă la cântecul ce dă măsură ființei. 

         Blaga pătrunde în stratul cel mai adânc al spiritualității românești, fiind cel mai 

metaforic și mitic poet național. 
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