
 1 

 

 

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI  
FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL-POLITICE  

DOMENIUL: FILOSOFIE 
 

 
 
 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 
 

PARADIGMA LUMINII ÎN VIZIUNEA LUI  LUCIAN BLAGA.  

O PERSPECTIVĂ SEMIOTICĂ 

 
 
 
 

 
Coordonator științific,  
Prof. univ. dr. TRAIAN D. STĂNCIULESCU 

 
Doctorand,  

ACĂR COCULIANA 

 
IAȘI 
2020 

 



 2 

 

 

CUPRINSUL REZUMATULUI TEZEI DE DOCTORAT 

 
  Considerații introductive  

1. Lumina, paradigmă a cunoașterii actuale / 3 
2. Între “limbaj-obiect” și “metalimbaj”, lumina complexă / 3 
2.1. Considerații privitoare la “limbajul-obiect” / 4 
2.2. Considerații cu privire la “metalimbaj” / 7 
3. Apartenența cercetării la universul de discurs al filosofiei / 8 
4. Între filosofie și poezie, structura cercetării: rezonanțe subiective/ 8 

Partea I Orizonturi conceptual-metodologice ale creației blagiene / 9 
Partea a II-a Ipostazele “luminii complexe” în opera lui Lucian Blaga: 
perspective semiotice / 9 
Partea a III-a De la povestea  “Meșterului” la “Corola de minuni a lumii”: 
studiu semiotic de caz /11 
Concluzii deschise:  De la lumină la iluminare, Lucian Blaga / 13 
Bibliografie selectivă / 19 
Izvoare / 19 
Cărți / 19 
Articole / 27 
Reviste / 29 
Resurse on-line / 30 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 
Obsesia undei – a “undelor de unde” pentru care lumina constituie un 

arhetip (meta)fizic – pe care o ȋntȃlnim la reprezentanți de referință ai culturii 
românești (D. Cantemir, V. Conta, M. Eminescu, C. Brȃncuși) nu-l putea ocoli 
nici pe Lucian Blaga. Tocmai obsesia unei atare “taină-undă”, transferară spre 
deslușire generației actuale de interpreți, a stimulat conjuncția unui orizont 
ontologic de excepțională cuprindere − limbajul-obiect al luminii și al tuturor 
chipurilor sale ontologice de a fi, cu metalimbajul inter- și transdisciplinar al 
cunoașterii contemporane, ȋn care unitatea dintre mitologie și religie, filosofie 
și creație literar-poetică pe de o parte, cu știința de vȃrf  pe de altă parte, face 
subiectul de interes al cercetării de față. 

1. Lumina, paradigmă a cunoașterii actuale 

Lumina − ca “obiect” de cunoaștere cuprinzând în sfera lui de 
semnificaţii sugestia unei forţe lăuntrice excepţionale − este simbolul care a  
dominat întregul traseu existenţial al  lui Lucian Blaga, convertit metaforic ȋntr-
o amprentă a modernismului românesc. În creația literară și filosofică blagiană 
există o perspectivă multivalentă a luminii, conectată simbolic la: semnificația 
ontologică (fizică) a semnului luminos, asumată cosmologic; funcția 
gnoseologică cu referire la “minus” și “plus cunoaștere”, respectiv cunoaștere 
paradisiac-logică și luciferică-poetică și semnificația (pr)axiologică asumată 
psiho-emoțional.  

Plecând de la ideea că o cercetare științifică poate fi practicată în baza 
unor paradigme, Thomas Kuhn  sublinia faptul că “paradigma este un model de 
gândire, un ansamblu de principii, căi și tehnici de cercetare”1. În contextul 
lucrării, am ales ca – din multitudinea accepţiunilor sale – să utilizez conceptul 
de paradigmă, în accepţiunea conferită de Platon, cu sensul de: • prototip al 
lumii sensibile în care trăim; • principiu care distinge legăturile și opozițiile 
fundamentale între câteva noțiuni dominante; • model, prototip. Sau, 
sintetizând, vom spune că “PARADIGMA LUMINII” defineşte preambulul 
unei teorii unificatoare între fizică şi metafizică, o unificare de care timpul 
actual are o esenţială nevoie. Și pe care Lucian Blaga a intuit-o genial. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Thomas Samuel Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, Ed. Humanitas, București, 1999, p. 75. 
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2. Între “limbaj-obiect” și “metalimbaj”, lumina complexă  
În virtutea celor mai sus menționate, pentru a putea configura corect 

scenariul lucrării de față, cȃteva considerații generale se impun ab initio 
formulate, vizȃnd: 

• determinarea “limbajului-obiect”, respectiv delimitarea domeniului de 
interes al cercetării: ipostazele luminii blagiene, în extensia lor deopotrivă 
simbolică și practic-aplicativă; 

• stabilirea “meta-limbajului”, adică a metodologiei predominant 
utilizate pentru interpretarea universului de discurs asociat, utilizând valențele 
semiologiei, știință generală a semnelor pe cât de prezentă, pe atât de puțin 
valorificată analitic ȋn interpretările unor opere complexe, precum cea a lui 
Lucian Blaga; operă ancorată deopotrivă în orizontul culturii filosofice, pe de o 
parte, ȋn cel al creației literare, pe de altă parte. 

Odată definite aceste aspecte, determinarea resurselor analitice și a 
competenței cultural-profesionale presupuse de elaborarea tezei de față, 
respectiv formularea dificultăților și a limitelor impuse cercetării, devine un 
imperativ pe cȃt de firesc, pe atȃt de necesar. 

 
2.1. Considerații privitoare la “limbajul-obiect” 
Fiind obiectul de interes al unei lucrări de cercetare asumată dintr-o 

perspectivă complementară – atât inter-, cât și transdisciplinară −  lumina își 
justifică demnitatea de paradigmă unificatoare prin instituirea unui izomorfism 
între elementele micro și macrocosmosului, a nivelurilor fizice, biologice și 
psihosociale ale realității. Sau, în termenii lui Lucian Blaga spus, lucrarea 
presupune tentativa de a realiza izomorfismul structural dintre Marele Anonim 
(Dumnezeu Arhetip) – Cosmos (Diferențiale divine) – Om (ca un triplu flux de 
materie, energie și informație) – Valoare (o paradigmă metodologico-ideatică 
în istoria filosofiei) – Cultură (lumina ca întruchipare de destin creator al 
omului).  

Așadar,  în ciuda diversității sale fundamentale pe care o afirmă cultura 
postmodernistă, lumea este totuși unitară în esența sa. Ȋn acest sens, se impun 
cel puțin trei puncte de vedere din care pot fi analizate ipostazele lumi(ni)i, 
după cum urmează: structural, funcțional și morfologic. 

1. Din punct de vedere structural, tot ce există în lume presupune 
existența celor patru componente ale “materiei universale” ȋnsăși: Substanță și 
Energie, Informație și Câmp. Într-o perspectivă ontologică unitară, am putea 
spune că tot ce există în lume reprezintă “vibrație” (Rig-Veda) sau “undă” 
(Max Born), astfel că fiecare nivel al realității are o frecvență specifică unei 
anumite manifestări a câmpului (de lumină) conectat prin mecanisme de 
rezonanță. Astfel:  

● Conform convingerilor mitico-religioase, Câmpul de Lumină Necreat 
– reprezentat de însuși Dumnezeu – este evidențiat prin actele de creație, și 
anume: 
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— Geneza prin acel “Fiat lux!” definește prezența lui Dumnezeu ca 
Lumină Spirituală sau “câmp informațional de lumină”. La Blaga, lumina 
originară creată “în ziua dintâi” este pusă în act de o serie de “avânturi”, “o sete 
era de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi, / o sete de lume și soare” 
(Lumina). 

— Invazia luminii (“câmpul substanțial de lumină”) asupra materiei 
generează în a patra zi a Creației “lumina cosmică”, concretizată în  soare, lună, 
stele.   

● Conform punctului de vedere științific, Universul este descris cu 
ajutorul a două teorii parțiale de bază: teoria generală a relativității și mecanica 
cuantică. Acest lucru justifică, pe de o parte, opinia lui Albert Einstein cum că 
tot ce există în lume este expresia unei “lumini condensate”, care descrie forța 
de gravitație și dimensiunea Universului observabil. Privit din acest punct de 
vedere, substanța se manifestă ca energie și masă, iar spațiul se curbează în el 
însuși și se închide datorită masei și energiei.  

Pe de altă parte, mecanica cuantică tratează fenomenele la scară extrem 
de mică (atomică, subatomică). Mutatis mutandis, în limbajul blagian putem 
spune că energia și substanța, la nivelul lor cuantic, sunt ele însele organizări și 
integrări de “difererențiale divine”, cum le numea însuși filosoful.  

● Din perspectiva unui integrator model “(meta)fizic”2, la interferența 
celor două scenarii complementare mai sus amintite am putea afirma că tot ce 
există în lume este rezultatul unei Inteligențe Super-Creative transcendentale, al 
unui omnipotențial și fundamental “Câmp al tuturor câmpurilor” manifestat 
printr-un Creator “Cuvânt-Lumină”, respectiv prin “Gândurile-Forme” ale lui 
Dumnezeu. 

2. Din punct de vedere funcțional, ținând cont de considerațiile 
structurale de mai sus, toate fenomenele lumii devin ceea ce sunt în virtutea 
următoarelor trei legi dialectice (meta-fizice) similare oarecum legilor 
termodinamicii3: 
a. legea ciclului entropic care postulează trecerea oricărui sistem al lumii prin 
stadiul de entropie – dezorganizare / negentropie – organizare; 
b. legea continuității informaționale, care exprimă faptul că nicio realitate nu 
este ultimă întrucât își transformă în mod creator informația esențializată în 
contextul altei realități; 
c. legea reversibilității cibernetice care postulează ideea că după o evoluție 
complexă fiecare sistem al lumii va descrie un ciclu rotund (mitul “eternei 
reîntoarceri”), reluându-și evoluția de la același prim început, însă la un alt 
nivel al complexității ontice (istorice). 

Fiecare dintre aceste legi universale se regăsește simbolic în viziunea 
istorică a poporului român asupra devenirii lumii, în operele unor personalități 

                                                 
2 Traian D. Stănciulescu, Semiotica iubirii. Inițiere în știința comuniunii, Ed. Performantica, Iași, 
2007, p. 39. 
3 Ibidem. 



 6 

culturale ca: Istoria imperiului otoman descrisă de D. Cantemir, Teoria 
ondulațiunii universale a lui V. Conta, Spațiul mioritic la L. Blaga, Coloana 
infinită a lui C. Brâncuși, forme care sugerează o fără de egal “închidere ce se 
deschide” (C. Noica). Așadar, o reprezentare a Lumii o vom întâlni în mitul 
Meșterul Manole, care relevă o “creație despre creație” sugerată prin 
succesiunea momentelor construcției, ce presupune o ciclicitate ondulatorie. 
Această structură profundă, sugerând “imaginea valului care în permanență se 
naște și moare, o dublează pe aceea a devenirii în spirală, care caracterizează 
orice procesualitate a lumii, cosmică sau umană”4. 

3. Din punct de vedere morfologic, la interferența “suportului 
structural” (ca semnificant) cu “conținutul funcțional” (ca semnificat / 
semnificare) sunt definite (prin semnificație virtuală sau reală) formele 
esențiale ale macrocosmosului, microcosmosului și a realității umane. Aceste 
“forme arhetipale”, numite metaforic: “ovoid, clepsidră, coloană, ciorchine”5 
sunt rezultatele rezonanței anumitor câmpuri electromagnetice (de lumină). 

Lumina are un circuit cosmic, în sensul că deschide privirii imaginea 
formelor naturale înauntrul cărora stau în stare latentă formele ideale ce vor fi 
receptate de către intelect. Așadar, pornind de la nivelul luminii fizice, și 
prevalȃndu-ne de contribuțiile științifice ale lui Eugen Macovschi, putem defini 
în spațiul metamorfozei trei moduri de a fi ale luminii6:  

— biolumina (bioluminiscența), specifică stadiului biologic al 
existențelor vii, în general, al celui uman, în special;  

—  psiholumina (psiholuminiscența), proprie activității afectiv-emoționale a 
ființei umane;  

— noesilumina ce caracterizează emisia de “lumină spirituală”, generată 
de activitățíle mentale (volitiv-intelectuale) ale ființei umane.  

La intersecția acestor orizonturi se definește prezența “luminii complexe”7  ca 
arhetip al creației etnice (romȃnească inclusiv), pe care Blaga o asuma drept “matrice 
stilistică”8. O atare matrice este definitorie pentru exemplificarea “unității esențiale” a 
lumii, asumată din punct de vedere filosofico-științific. Importantă este “nu atât 
imaginea fizică a universului, cât mai ales corelația dintre fizic, biologic și social, 
dintre natură și societate, sintetizate într-o perspectivă filosofică”9. 

                                                 
4 Traian D.Stănciulescu (coord), Vitalie Belous, Tratat de creatologie, Ed. Performantica, Iași, 
1998, pp. 31-32. 
5 Ibidem, pp. 98-101. 
6 Eugen Macovschi, Concepția biostructurală și teoriile moleculare ale materiei vii, Ed. Științifică 
și Enciclopedică, București, 1984, p.76. 
7 Victor Isac, Traian. D. Stănciulescu, Fundamentele valorii (arhetipuri ale spiritului românesc), 
Ed. Performantica, Iași, 2006, p. 250. 
8 Alexandru Surdu, Cu Lucian Blaga spre tainiţele sufletului românesc, “Contemporanul”, 
București, nr. 12/  Decembrie 2016. 
9 Ion Tudorescu, Unitatea lumii vii, în I. Tudorescu, M. Florea, C. Popa (coord.), Filozofie, Ed. 
Didactică și Pedagogică, București, 1976, p. 97. 
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În consecință, accepțiunile conceptului de lumină specifice discursului 
rațional, cât și cele conotativ-simbolice vin să justifice creația lumii și a omului, 
pe de o parte, cu privire la manifestările creatoare specifice ființei umane, pe de 
altă parte. Deci, asertând putem spune că “lumina complexă” ar acoperi – prin 
prezența sa – un “tot existențial”. 

 
2.2. Considerații cu privire la “metalimbaj” 
 
Un model integrator, capabil să descrie sensurile unei lumi unitare în 

diversitatea ei, presupune cu necesitate recuperarea analitică a conotațiilor 
simbolice ale sintagmei  Cuvânt – Lumină – Semn. Un astfel de model trebuie 
realizat sub semnul integrator al semioticii, ceea ce presupune deopotrivă un 
discurs metodologic (metalimbaj) specific: 

• interdisciplinar, prin crearea unei relații complementare între limbajele 
simbolice / conotative ale mitologiei-religiei, filosofiei și științei – domenii de 
referință în opera blagiană, utilizând privilegiile unei deja amintite 
“hermeneutici analitice”; 

• transdisciplinar, prin descrierea lumii ca fiind unitară ȋn diversitatea ei, 
valorizȃnd capacitatea integratoare a conceptului de “semn”, pe de o parte, prin 
intermediul acelor paradigme ontologice, epistemologice sau /și (pr)axiologice, 
care au “lumina” ca numitor comun pentru toate nivelurile lor. 

 
* 

Metodologic vorbind, universul blagian al luminii este ancorat în “lumea 
creației” respectiv în diferitele moduri (tipuri de discurs) prin care “cunoașterea 
umană și-a asumat geneza lumii”10. Exegeza de față va utiliza cu precădere 
acele accepțiuni ale conceptului de lumină specifice discursului rațional pe 
care se întemeiază filosofia și știința contemporană, urmată de o interpretare a 
textelor literare-simbolice, mitico-religioase în termenii științei actuale.  

Motivele arhetipale ale creației prin lumină se păstrează în simbolistica 
diferitelor practici care transpar până în zilele noastre formulate semiotic în 
discursul magico-ritualic, ce dezvoltă sensurile relației dintre om și lumina 
cosmică, discursul mitic, ce asociază luminii câteva conotații derivate din 
opoziția (fizică sau / și metafizică) dintre lumină și întuneric, discursul mistico-
religios marcat de comuniunea cosmică a omului cu lumina sacră prin 
intermediul unei complexe simbolistici.  

În ceea ce privește discursul științific, acesta corelează fizica cu 
metafizica într-o viziune cognitivă inter- și transdisciplinară, capabilă să 
apropie “aserțiunile fundamentale ale genezei spiritualiste ale lumii de 
cosmologie, fizica cuantică a câmpului de  paradigma (bio)fotonică a energiei-

                                                 
10 Traian D. Stănciulescu, Vers une philosophie de la création, în: Revue Roumaine de Sciences 
Sociales, nr.1, 1988. 
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informației”11. Iată o viziune integratoare pe care o vom găsi implicit exprimată 
mai ales în Trilogiile lui Blaga. 
 

3. Apartenența cercetării la universul de discurs al filosofiei 
 
Sintetizȃnd cele de pȃnă acum, am spune că lucrarea de față se 

subordonează implicit domeniului de discurs al filosofiei, prin aceea că uneşte 
specific un “limbaj-obiect” cu puternice conotaţii ontologice, gnoseologice şi 
(pr)axiologice cu un “metalimbaj” inter- şi transdisciplinar aparte (semiotic şi 
meta-fizic deopotrivă). 

Alegerea operei lui Lucian Blaga este definitorie atȃt pentru universul de 
discurs al filosofiei, cȃt şi pentru acela al poeziei, pe care ȋn calitate de filolog 
am asumat-o cu precădere. Poezia și filosofia sunt “forma duală exterioară a 
unicității creatoare” pentru că “nu se poate scoate poezia din filosofia sa și nici 
filosofia din poezia lui”12. Poezia lui este una de viziune metafizică pentru că 
este realizată în jurul misterului generalizat și insurmontabil al existenței, 
pentru care devenirea, trecerea, căutărea, neliniștea permanentă se află într-o 
solidaritate cosmică cu setea de dezmărginire. Înțelegerea unitară a operei lui  
Blaga presupune în primul rând înțelegerea creației sale filosofice.  

Concepţia lui Lucian Blaga – ca filosof şi poet, respectiv filosof-poet – 
asupra luminii, se justifică în calitate de concept filosofico-științific, (meta)fizic 
și poetic având în vedere că această alegere e definitorie filosofiei. Pe de altă 
parte, lumina este un concept filosofic, metafizic și poetic deopotrivă. Limbajul 
obiect al prezentei comunicări îl reprezintă “creația lumii” în virtutea unui 
principiu genitor – lumina cu multiplele sale conotații.  

 
4. Ȋntre filosofie și poezie, structura cercetării: rezonanțe subiective 

 
Blaga apropie filosofia de literatură, așa cum afirma N. Iorga referitor la 

volumul Poemele Luminii: “E și filosofie înăuntru […] care leagă împreună, ca 
în cele mai bune produse ale poeziei, din toate timpurile toate aspectele 
dinafară ale naturii”13. În abordarea operei blagiene se unesc două concepte 
integratoare: lumina și semnul: Ontosul, referitor la realitatea (meta)fizică, și 
Logosul, vizând demersul conceptual, rațiunea procesuală prin care semnul se 
manifestă. 

* 
 

                                                 
11 Paul V. Constantinescu, Traian D. Stănciulescu, Ierarhiile luminii: conexiuni metafizice. 
Introducere în teoria (bio)fotonică a Unității Esențiale, Ed. Arithea, Iași, 2019, p. 14. 
12 Vasile Băncilă, Censura trancendentă, în Lucian Blaga, energie românească, Ed. Marinescu, 
Timișoara, 1995, p. 44. 
13 Nicolae Iorga, Revistă de direcţie literară, artistică și culturală, nos. 11, 15, 16, September and 
October 1937, 3 articles regarding the 15 poems published by Blaga în Gândirea. 
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În sinteză, lucrarea de doctorat abordează o analiză transdisciplinară a 
operei blagiene, având ca “nucleu dur” (Chomsky) PARADIGMA LUMINII-
SEMN, asumată din perspectivă semiotică (și nu numai) la nivelul ȋntregii 
opere a scriitorului, pentru care versurile din poemul Lumina sunt definitorii:  

“Când dat-a un semn Nepătrunsul ... O mare şi-un vifor nebun de 
lumină făcutu-sa-n clipă...”. 

În sensul premiselor mai sus prezentate, “structura profundă” a lucrării 
este concepută pe trei niveluri / părţi de abordare, care decurg logic una din 
alta, după cum urmează: 

● Prima parte a cercetării — de factură conceptual-metodologică, 
meta-fizică / meta-semiotică – implică analiza predominant sintactică 
(structurală) a luminii ca un concept paradigmatic integrator, urmărind: 

*Universul conceptual al luminii: ipostaze ontologie, gnoseologie, 
(pr)axiologie; 

* Unificarea conceptelor esenţiale în creaţia lui Lucian Blaga; 
* Strategii semiotice de interpretare a operei lui Blaga, exemplificate în:  

a. Metode specifice cunoaşterii operei literar-filosofice la Lucian Blaga: 
semiotică,    hermeneutică, maieutică, dialectică speculativă și comparativă. 
b.  În orizontul analizei triadice, lumina: sintactică, semantică, pragmatică; 
c. Virtuțile metodei semiotice poligonale.  

Din acest motiv: 
• multiplele moduri de a se manifesta ale luminii: fizic, biologic, noesic, 
metafizic etc. definesc universul semantic al termenului de “lumină complexă” 
ce se constituie într-un “nucleu-dur” (Chomsky)  al întregii lucrări de cercetare; 
• complexitatea formelor de manifestare a luminii a generat o multitudine de 
perspective cognitive “fizice” sau / și “metafizice”, intuitive “magico-mitice” și 
“religioase”; 
• cercetarea științifică  își propune să definească “unitatea esențială” instituită 
între om, cosmos și Divinitate, dovedind o dată în plus relația de omomorfism, 
de “chip și asemănare”.  

● A doua parte a lucrării reconfigurează ipostazele “luminii 
complexe” în opera lui Lucian Blaga, plecând de la perspectivele 
(auto)referențial-semiotice, la cea magico-mitică și religioasă, apoi filosofice și 
științifice, unificate integrator în creația literar-poetică. Constituindu-se ca 
“nucleu-dur” al semiozei creatoare, lumina constituie principiul generator 
privind totalitatea scenariilor arhaice sau / și moderne cu privire la nașterea 
lumii.  

Pentru Blaga, dorința de a se întoarce la rădăcini și de a găsi o lume 
ancestrală e echivalentă cu aspirația de a revaloriza resursele intuitive ale 
cunoașterii arhaice în contextul îmbogățit semantic al cunoașterii raționale. Un 
model de interpretare a acestei aspirații îl reprezintă lumina – arhetip pentru 
cunoașterea cosmologică prin raportarea la cele patru tipuri majore de 
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cunoaștere14: experiențială și holistică (cunoaștere de tip intuitiv), analitică și 
experimentală (proprie activității raționale). 

Drept urmare, cunoașterea intuitiv – luciferică, în termenii lui Blaga, este 
bazată pe rezonanța experiențială a omului cu întregul lumii, respectiv pe revelația 
holistică a adevărurilor esențiale. Cunoașterea luciferică, concretizată în discursul 
gândirii mitice, are în subsidiar toate practicile magico-ritualice specifice și 
discursul gândirii religioase, care își subordonează complexul de practici mistice 
aferente la care vom face și noi referire.  

De cealaltă parte a barierei cunoașterii intuitiv-luciferice, discursul 
rațional – paradisiac asociază luminii un ansamblu de fenomene fizice, 
chimice, biologice, lipsite de conotații simbolice, fenomene pe care le 
cercetează cu mijloace teoretice și experimentale specifice. În acest sens, 
gȃnditorul Lucian Blaga aduce în discuție trei teorii care au revoluționat lumea 
științifică a timpului său, cu înrâuriri spectaculoase în câmpul filosofiei, 
presupunȃnd implicit prezența “luminii complexe” – ca un reper-cheie al 
“Unității Esențiale”, al legăturii omului cu macro- și micro-cosmosul – prin: 
teoria relativității, teoria cuantică și  teoria entelehială. 

Tranziția de la cunoașterea experiențial-holistică la cunoașterea 
predominant analitică a discursului filosofic va culmina cu discursul științific și 
tehnologic pentru că filosofia nu se poate lipsi de spiritul științific și de modul 
ei de organizare. În dubla sa calitate de “informație” (semnificat-undă) și de 
“energie” (semnificant-corpuscul), “lumina reprezintă un semn integrator”15, 
care definește cunoașterea spirituală specifică omului ca fiind ființă de lumină.  

Apreciat de N. Crainic ca fiind o culme până la care nu s-a ridicat încă 
nimeni din neamul nostru, sistemul filosofic blagian este un sistem cu 
“arhitectură trilogială” pentadică.  De aceea, în interpretarea filosofiei ne-am 
propus să mergem după modelul filosofiei pentadice propus de Alexandru 
Surdu și modelul “unității esențiale” dezvoltat de T.D. Stănciulescu care 
presupune două coordonate: 
• unitatea dintre microcosmos (atom), macrocosm (galactom) și uman (om);  
• unitatea celor “trei materii” (Ștefan Lupașcu) – fizică, biologică, psihică. 
Aceste două coordonate își găsesc justificarea în cele două pârghii de 
interpretare ale cunoașterii paradisiace, și anume cea filosofică și cea științifică. 

Pentru filosoful-poet, lumea nu e doar o realitate cognoscibilă în concretul ei 
imediat, ci și o lume de semne, de simboluri prin care se descoperă fețele originare ale 
universului. Pornind de la relația filosofiei cu poezia, care a cunoscut abordări diferite 
la primatul uneia sau alteia până la simultaneitatea celor două modalități ale 
cunoașterii, vom observa că indiferent de modul de abordare, atât filosofia, cât și 
poezia ne conduc spre o permanentă aspirație de a descifra neînțelesul lumii.  

                                                 
14 Marcus Solomon, Timpul, Ed. Albatros, București, 1985, p. 57. 
15 Traian D.Stănciulescu, (Meta)fizica luminii: spre o hermeneutică a cosmologiei eminesciene, Ed. 
Performantica & Biophotonic-Concept, Iași, 2017, p. 69. 
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Poetul reface lumea prin creația poetică a cărei substanță izvorăște dintr-o 
reală sensibilitate metafizică, sensibilitate care pare a fi “o lumină ce se desprinde 
din întreaga personalitate”16. Perspectiva literară a operei blagiene va utiliza cu 
precădere acele “accepțiuni ale conceptului de lumină” specifice discursului 
rațional. Așadar, optăm pentru o metodă filosofică, mai exact analiza semiotică 
situațională prin care nuanțăm paradigma luminii cu toate semnificațiile sale 
metafizice: lumina ca principiu organizator, simbol al Genezei, arhetip al 
Facerii și prezenței divine ȋn lume, simbol al cunoașterii si al trăirii prin iubire. 

În această intelectuală construcție, luminii – asumată în multiplele sale 
ipostaze – îi revine un rol de referință.  O atare semioză va fi în măsură să 
definească istoria trecerii − prin Cuvȃnt-Lumină − de la sacru la profan și de la 
profan la sacru, de la formele arhetipal-motivate ale naturii la cele convențional 
constituite ale culturii / tehnologiei, pe de o parte, în beneficiul unui novator 
arhetip al (re)construcției lumii, pe de altă parte. 

Plecând de la faptul că “lumina este prezența divinității în lume prin 
donație formativă, vitală și inteligibilă”, astfel încât prin creație “Dumnezeu se 
face lume – formă luminoasă”17, putem aserta că “transcendentul care coboară” 
face ca religia, metafizica, artele, știința să apară pentru și ȋntru lumină, ȋngăduind 
iluminarea omului prin manifestări ale “chipului și asemănării”, coborȃnd 
Logosul ȋn Ontos, cum am spune ȋn spirit blagian. 

● A treia  parte a lucrării –De la povestea “Meșterului” la “Corola de 
minuni a lumii”: studiu semiotic de caz– vizează câteva aplicații pragmatice, 
de maximă complexitate conceptuală, implicând probleme punctuale analizate 
în termenii metodei semiotice triadice, respectiv hexadice. 

Ideea centrală în jurul căreia se configurează capitolul se referă la rolul 
mitului (re)construcției în creația umană – un motiv de referință pentru 
spiritualitatea românească – asumat pe baza unei analogii între legenda 
populară Meșterul Manole și drama lui Blaga. La intersecția elementelor 
acestora se definește lumina creației. Structura analizei – în limbajul 
hermeneuticii / semioticii – reprezintă o cale de acces la lumea de sensuri 
întemeiată de Lucian Blaga și de identificare a mitului în creația blagiană.  

Demersul semiotic se desfășoară printr-o suprapunere implicită / 
explicită  a câmpului semantic ce numește termenul mit vs. lumină cu 
interpretarea hermeneutică a acestuia. Nașterea lumii, potrivit principiului 
creației, presupune ieșirea Luminii (cosmosul-ordine) din Întuneric (haosul 
dezordine), ce justifică faptul că “formele fundamentale ale naturii sunt 
generate de câmpuri energo-informaționale ale «luminii complexe»”18. Așadar, 

                                                 
16 Lucian Blaga, Pietre pentru templul meu, Ed. Cartea Românească, București, 1920, p. 3. 
17 Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I, Ed. Eminescu, București, 1983, pp. 48-
49. 
18 Aritea Poenaru, Arhitectura luminii. Inițiere în semiotica formelor sacre, Ed. Performantica, Iași, 
2003, pp. 64, 90. 
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putem spune că lumina este responsabilă pentru geneza formelor și a funcțiilor 
lor fundamentale în lume.  

La un alt capăt de pod al creației blagiene se află concepția asupra 
menirii poetului-creator de a cunoaște misterele care stau la baza lumii. Aceasta 
deschide “marele paradox existențial”19 sub semnul căruia va evolua întreaga sa 
creație de poet și filosof.   

Analiza semiotică triadică aplicată conținutului poeziei Eu nu strivesc 
corola de minuni a lumii vizează două aspecte de referință și anume: “limbajul-
obiect” prin care ȋmbogățim cu considerații semiotice sensurile unui poem 
blagian de aparte referință simbolic și “metalimbajul” prin care ȋmbogățim 
metodologia semiotică cu experiența unei complexe analize. 

Pentru relevanța analizei ne vom prevala – fără comentarii prea multe – 
de considerațiile metodologice pe care le ȋngăduie manualul “La ȋnceput a fost 
semnul...”, cu privire la analiza triadică a unui text literar20. În consecință, 
putem aserta că poetul este cel învestit cu puterea magică de a înțelege, de a ști, 
este inițiat în semne și taine, iar cuvântului i se substituie o tăcere ritualică.  

Ȋn ȋncheierea acestor din urmă capitole ale lucrării o concluzie fără de 
echivoc poate și trebuie a fi o dată mai mult reiterată21 : deși pare a fi doar o 
metaforă inspirată – titlul acestui “POEM DE VIAȚĂ CREATOARE” – este 
unul pe care construcția demersului analitic al lucrării de față o deslușește mai 
bine poate decȃt a fost realizat pȃnă acum. Mă gȃndesc la faptul că nu 
ȋntȃmplător am așezat ȋn succesiune alăturată povestea MEȘTERULUI și 
sensurile poemului EU NU STRIVESC COROLA, din ele rezultȃnd cu 
evidență că: 

● Noima desprinsă din povestea “construcției mitice” a lumii-catedrală 
este cȃt se poate de clară. Aceasta rezultă din ȋnțelesul unui mit romȃnesc al 
creației din zona spirituală a Sibiului ȋn care Lucian Blaga a crescut: nimic nu 
se poate statornici ȋn lume decȃt ȋn “Numele Lui” — așa cum Fărtatele i-a cerut 
Nefărtatelui să facă: adică, să aducă din adȃncul abisului de ape nisipul − 
informație ȋn măsură să structureze armonic și unificator tot ceea ce există ȋn 
lume.  

● Destinul lui Blaga este evident cuprins ȋntre sensurile a două poeme:  
→ Autoportret: “Lucian Blaga e mut ca o lebădă. / În patria sa / zăpada 

făpturii ține loc de cuvânt. / Sufletul lui e în căutare, / în mută, seculară 
căutare, / de totdeauna, / și până la cele din urmă hotare. / El caută apa din 
care bea curcubeul. / El caută apa / din care curcubeul / își bea frumusețea și 
neființa” (1942). 

                                                 
19 Sergiu Al-George, Arhaic și universal. India în conștiința culturală românească, Ed. Eminescu, 
București, 1981, p. 255. 
20 Traian D. Stănciulescu, La ȋnceput a fost semnul. O altă introducere în semiotică, Ed. 
Performantica, Iași, 2004, pp. 217-221. 
21 Traian D. Stănciulescu, Iubirea magică, de la lumină la iluminare, Conferință “Lucian Blaga:, 
USAMV, Cluj-Napoca, mai 2019. 
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→ Eu nu strivesc corola..., poem – crez de viață – ȋn care fără nici o 
ȋndoială ȋn ceea ce ȋl privește, Lucian Blaga afirmă ceea ce deja a aflat: faptul 
de a fi găsit sensurile frumuseții și neființei, vorbind și creând “ȊN NUMELE 
LUI”, așa cum și “Meșterul” ar fi fost dator să o facă, pentru a nu-și sacrifica 
demnitatea și bucuria de a fi om. 
 

* 

Așezȃnd pietre pentru TEMPLUL VIEȚII SALE, Lucian Blaga și-a trăit viața  
deplin, fiind cel ce cu adevărat a venit să fie:  

Creatorul care și-a ȋnțeles ȋn cele din urmă Menirea și Calea. 
 
Concluzii deschise:   
de la lumină la iluminare, Lucian Blaga 
 

Problema înțelegerii lumii – inclusiv a noastră înșine și a cunoașterii 
noastre, ca părți “luminoase” ale lumii – reprezintă principala preocupare a 
cercetării de față. De aceea interesul pentru filosofie s-a materializat în 
cercetarea operei blagiene pentru care lumina este un element de referință. 
Lucian Blaga a avut conștiința unității lumii, a splendorii și veșniciei Totului 
Existențial. El a înțeles “Unitatea și Totalitatea ca proces”22, în sensul 
reproducerii “diferențialelor ” din Marele Tot al existenței.  

Orizontul metafizic al lui Blaga pune în evidență caracteristicile Marelui 
Tot al existenței nu prin cunoaștere discursivă, ci printr-o cunoaștere mitic-
metafizică, în care metafora întregește conceptul și în care intuiția și imaginația 
fac corp comun cu deducția și inducția. Acest mit metafizic definește Unitatea 
și Totalitatea cosmică ca o sinteză a elementelor componente, ȋntre care am 
văzut că lumina este de referință majoră. 

Mulți gânditori  și filosofi au elaborat “ideea de unitate a lumii”23 ce 
presupune o conștiință a interdependențelor dintre fenomene, cu scopul de a 
transcende conceptul de eu și de a se identifica cu realitatea ultimă. Faza 
supremă a acestei conștiințe este iluminarea, ca o experiență în care este 
implicată întreaga ființă umană cu modalitățile cunoașterii: paradisiacă sau 
luciferică. Dar modalitățile cunoașterii – speculative sau empirice sunt 
condiționate și de trăirea mistică, drept cea mai pură cunoaștere și deci ca 
premisă a înțelegerii lumii; mai ales că “misticismul oriental este un misticism 
al luminii”24.  

                                                 
22 Mihail Popescu, Operspectivă românească asupra teoriei culturilor și valorilor (Bazele teoriei 
culturii și valorilor în sistemul lui Lucian Blaga), Ed. Eminescu, București, 1980, p. 114. 
23 Fritjof Capra, Taofizica (o paralelă între fizica modernă și mistica orientală), ediția a III-a, (trad 
din limba engleză Doina Țimpău) Ed. Tehnica, București, 2004, p. 24. 
24 Lucian Blaga, Spațiul mioritic, Ed. Minerva, 1985, p. 52. 
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Faptul că subiectul implicit – dar esențial al cercetării – ȋl reprezintă 
trecerea de la lumină la iluminare, respectiv de la fizic la metafizic, de la 
intuiție la rațiune – avȃnd ca motiv de referința opera lui Lucian Blaga – 
reprezintă cea dintȃi concluzie pe care se cuvine să o menționăm ȋn contextul 
de față.  

O concluzie pe care consider că am urmărit-o cu obstinență și că am 
ȋmplinit-o atȃt cȃt a fost cu putință.  

 
*** 

O altă concluzie pe care cercetarea de față a reușit să o justifice − 
corelată cu cea de mai sus − o reprezintă unitatea tipurilor de discurs prin care 
ființa umană și-a ȋmplinit trecerea unitată prin istorie, ca ființă culturală: de la 
magic la mitic, de la religios la filosofic și științific, avȃnd ca principiu 
unificator lumina.  

În concepția lui Henry Stapp, cercetător în domeniul fizicii cuantice, 
“Universul, privit ca un TOT, nu este o caracteristică centrală a experienţei mistice, 
ci şi una dintre cele mai importante revelaţii ale fizicii moderne. Este cea mai 
importantă descoperire din istoria stiinţei”25. Fizica cuantică este ştiinţa modernă 
care încearcă să ne explice că lumea este un TOT interconectat prin intermediul 
iubirii. Vibraţia energiei şi energia magnetică sunt iubirea care face posibilă crearea 
realităţii, prin intermediul conştiinţei. Mediind ȋntre iubire și ȋnțelepciune, lumina 
definește acel reper al misterului pe care  Blaga l-a ipostaziat unificator ȋn ȋntreaga 
sa operă. 

Misterul lui Lucian Blaga e “plural” fiind formulat “de la caz la caz” în 
timp ce misterul gândit de metafizica trancendentului e acategorial “e unic și 
absoarbe în sine toate lucrurile”, iar cel agnostic este  “dezarticulat și amorf”. 
De aceea, cunoașterea cripticului e imposibilă pe calea rațiunii. Numai potențat, 
misterul poate primi o rezolvare printr-o “sinteză rațională” prin completarea 
cunoașterii paradisiace cu cea luciferică.  

Necesitatea ȋmplinită a unei “fizici metafizice” reprezintă o aspirație 
care l-a obsedat tacit pe Blaga și pe care ȋn bună măsură a ȋmplinit-o, lăsȃndu-i 
ȋnsă deschise porțile către viitor. Bunăoară, unitatea religiei cu știința reprezintă 
ecoul (pr)axiologic al aceste preocupări. 
 

*** 
Lucian Blaga propune o perspectivă sofianică a modului de comunicare 

a sacrului cu profanul. Prototipul îl oferă Agia Sofia, a cărei arhitectură 
sugerează o anume trăsătură de unire între Divinitatea Trinitară și lumea ca 
totalitate a creaturilor, unde “omul se simte receptacul al unei transcendențe 
coborâtoare”26. Sentimentul metafizic al transcendenței care coboară își găsește 
aplicație  în matricea stilistică a spațiului mioritic. Astfel, mergând pe urmele 
                                                 
25 Henry Stapp,  Rațiune, materie și mecanică cuantică, Ed. Tehnică, București, 1998, p. 76. 
26 Lucian Blaga, Op.cit., pp. 237-238. 
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lui Eliade, A. Codoban este de părere că “experiența religioasă este un raport 
simbolic cu transcendentul; este o interpretare a lumii sub intenționalitatea 
sacrului, respectiv o hermeneutică existențială determinată de sacru”27.  

Cunoașterea absolutului este nediscursivă, este irațională și reprezintă 
contopirea sau identificarea subiectului cunoscător cu obiectul de cunoscut, ce 
are ca sursă cadru a cunoașterii mistice-religioase revelația orientată de 
credință. Cunoașterea de tip mistic se poate realiza prin iubire, este de părere 
Nae Ionescu, căci în aceasta un termen se deschide celuilalt. În cunoașterea 
religioasă există un minim consens asigurat de dogmă. Acest aspect apropie pe 
de o parte cunoașterea religioasă de cunoașterea științifică și cea comună o 
distanțează de cunoașterea metafizică a absolutului, care este impregnată de 
diversitatea construcțiilor metafizice însoțitoare.  

 
 

*** 
În Eonul dogmatic exploatează în mod excepțional utila relație dintre 

gândirea paradoxală triadică a creștinismului și cea specifică fizicii.  Sistemul 
ca atare este ordonat într-o lucrare Diferențialele divine. Deschiderea spre 
Marele Anonim izvorăște din irațional (subconștient) printr-o disponibilizare 
psihică, nu una logică; cenzura se datorează rațiunii și nu meditației ontologice. 
Fiind inaccesibil logic (cenzurat), transcendentul devine accesibil psihologic. 
Apropierea transcendentului de imanent decurge din specificul matricii 
stilistice a demersului metafizic asupra sacrului (ortodoxia răsăriteană) în care 
se înscrie original și stilul creației și meditației valorice a culturii românești.  

Dincolo de mecanismele psihice, logico-raționale (rezonanța asociativă, 
analogică, transpozitivă etc.) asociate, iluminarea declanșează resursele subtile 
ale inconștientului, respectiv ale supraconștientului. Rezonanța pe verticală a 
celor trei paliere ale conștiinței cuplează sinergetic, în procesul creației, tot 
atâtea instanțe informaționale obiective. Coerența vibrațiilor din propriul câmp 
psiho-informațional cu vibrațiile “inconștientului colectiv” (Jung) sau ale 
“transconștientului colectiv” (Freud) asigură individului creator accesul la 
întreaga experiență spirituală (creatoare) a umanității. 

Faptul că Lucian Blaga intuiește posibilitatea unei comuniuni spirituale 
pe verticala “ierarhiilor luminii” – așezȃnd conștientul uman ȋntre inconștient și 
transconștient – reprezință o ipoteză de excepție pe care – o dată mai mult – 
intuiția filsosofului-poet nu a lăsat-o neexplorată. 
 

 
*** 

Iată doar cȃteva din concluziile pe care – desprinzȃdu-le din “limbajul-
obiect” al cercetării – le regăsim ȋn lumina operei blagiene. 
                                                 
27 Aurel Codoban, Sacru și ontofanie (Pentru o nouă filozofie a religiilor), Polirom, Iași, 1998, p. 
43. 
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În concluzie, ar trebui să spunem că folosind ca metalimbaj organonul 

semiotic – analiza situațională (pentadică și hexadică), analiza structurală sau 
triadică – a ȋngăduit nu numai argumentarea  aspectelor mai sus menționate, dar 
și descoperirea unor trăsături de personalitate, – unificatoare și creatoare – ale 
lui Lucian Blaga, pe care altfel nu am fi avut putința să le evidențiem. 

 
*** 

Mai presus de toate, ȋnsă, realizarea lucrării de față m-a confruntat cu 
propria eurigramă, ȋn măsură să “stea pentru” orice altă aspirație care ȋși 
propune să contribuie la explicitarea în picături aparținând întregului din care 
facem parte cu toții. Așa cum Lucian Blaga ȋnșuși a ȋncercat și a reușit să facă. 
Conștientizarea unei atare performante euristice mi-a ȋngăduit să valorific 
unificator ceea ce − ȋn alt context − mi-ar fi fost imposibil să o realizez, 
respectiv: 

■ Pe de o parte, confruntȃndu-mă cu un domeniu pe cȃt de incitant, pe 
atȃt de vast, am ȋnțeles că: 
• structura și conținutul lucrării de doctorat fac rezultatul lucrărilor anterioare 
publicate și care dezvoltă o parte din ideile pe care am ales să le prezint 
aplicativ în contextul lucrării de față; 
• perspectiva propusă este inter-și transdisciplinară îmbinând sinergetic 
filosofia cu știința, religia, mitologia și literatura; 
• accepțiunea ontologică asupra cuplajelor substanță-energie și informație-
câmp, mi-a îngăduit să ȋnțeleg posibilitatea unei viziuni integratoare a teoriei 
cuantice cu teoria câmpului; 
• contribuțiile aplicative formulate din această perspectivă asupra proceselor de 
gândire creativă sunt inedite implicând perspectiva biofotonicii − stiința luminii 
vii (bio-psiho-logice), a cărui cercetare mi-a fost accesibilă prin lectura 
lucrărilor profesorului Traian D. Stănciulescu. 

■ Pe de altă parte,  se cuvin menționate aspecte subiective vizȃnd: 
• calitatea de aspirant la filosofie rezultă din faptul că pentru a fi completă și cu 
adevărat inedită, prezenta lucrare cuprinde câteva categorii de texte din opera 
filosofică, respectiv literar-poetică a lui Lucian Blaga; 
• în calitate de filolog și aspirant la filosofie am fost datoare să conturez cadrul 
formal al cercetării, stabilindu-i anterior obiectivele;  
• preocupările de cercetare anterioare ale subsemnatei materializate în publicații 
venind din domeniul filologiei și semioticii au făcut posibilă o coerență și 
firească racordare a operei blagiene la conceptul de “lumină”.   

 
*** 

 Dincolo de toate aceste aspecte care vizează o ȋmplinire personală pe 
care sunt datoare să o mărturisesc, trăiesc cu convingerea că elementele de 
noutate ale lucrării ȋși vor găsi cititori interesați, care se vor ȋmbogăți cognitiv-
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spiritual parcurgȃnd paginile unei lucrări complexe, pe cȃt de specializată pe 
atȃt de larg deschisă la dialog inter- și transdisciplinar. 

Apreciez că ȋn rȃndul beneficiarilor interesați ai lucrării ar trebui să se 
afle: 
• studenți, persoane cunoscătoare ai operei blagiene și a noțiunilor de filosofie 
și semiotică; 
• cititorii de rând – fără o competență științifică anume – care vor avea 
neîndoielnic dificultăți în urmărirea și înțelegerea argumentației științifice, dar 
care se vor bucura de sensurile asociate simbolic, ritualic, la sfârșitul fiecărui 
capitol de analiză științifică; 
• specialiștii din domeniul științific sau umanistic își vor asuma cu precădere 
acele secvențe specifice competenței lor, chiar dacă vor avea dificultăți în 
asumarea secvențelor care ies în afara specialității lor, respectiv în sesizarea 
întregului de lucrare; 
• adevărații beneficiari ai cărții – cu profil intelectual și spiritual maxim – vor fi 
acei cercetători subordonați ei înșiși aspirației de înțelegere / explicație holistică 
a omului și poziției sale în (meta)cosmosul din care s-au desprins pentru a se 
naște. 

*** 
Așa cum deja am afirmat, această lucrare este una care își propune să 

unească fizica cu metafizica, filosofia cu literatura, știința și religia valorificȃnd 
proprietățile structural-funcționale ale LUMINII ca “nucleu-dur”, integrator. 
Dar cum să unești neconflictual fizica cu metafizica? Răspunsul este univoc: 
apropiindu-le printr-o simultaneitate sau continuitate ontologică de genul: 
corpuscul-undă, substanță-energie și informație-câmp, respectiv întuneric 
transformat în lumină, sau invers. 

Dificultățile cu care m-am confruntat ȋncă de la inițierea primelor etape 
ale cercetării au fost legate de complexitatea și profunzimea problemelor 
teoretice pe care le-am avut în vedere. Demersul analitic pe care ni l-am propus 
de la bun ȋnceput a fost unul ambițios, care nu se putea realiza decât în urma 
unei documentări extrem de vaste, interdisciplinare. O atare documentare s-a 
desfășurat pe două direcții: 

● o primă direcție ȋn măsură să cuprindă literatura de specialitate de cea 
mai mare autoritate, referitoare la opera filosofică și literar-poetică a lui Lucian 
Blaga, în general, și în special la cel al LUMINII, la sensurile acesteia în 
filosofie, fizică, literatură cu aplicabilitate în opera blagiană; 

● o a doua direcție de documentare a fost aceea legată de instrumentarul 
semiotic și hermeneutică; și aici am simțit nevoia lărgirii preocupărilor 
teoretice în direcția aprofundării conceptelor de “semioză creatoare”, 
“pentamorfoză” în scopul înțelegerii mai profunde a operei lui Lucian Blaga − 
coroborate cu propriile sale concepte novatoare − avȃnd drept “nucleu dur” 
conceptul de LUMINĂ. 
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Scopul cercetării trebuie formulat în termenii aspirațiilor pe care le 
asociem lucrării, respectiv: 

― intenția deja declarată de a uni fizica cu metafizica, vizibilul cu 
invizibilul, știința cu filosofia și religia, materialitatea cu spiritualitatea; 

― speranța de a realiza o cercetare științifică privind explicativ modul în 
care lumina (biologică) – în dubla sa calitate de energie și informație, 
corpusculară și ondulatorie – asigură atât funcționarea coerentă a subsistemelor 
biologice, cât și comunicarea / comuniunea omului cu omul, cu semenii întru 
rațiune, întrupați sau neîntrupați 

― aptitudinea de a genera certitudinea că o serie de fenomene magico-
religioase sunt susceptible de redescoperire, explicație și valorificare; 

― de a transforma convingerile spiritual-teoretice în convingeri practic-
aplicative 

Finalitatea lucrării nu poate fi decât prezumată în momentul de față, 
pentru că nimeni nu poate bănui cu ce implicații reale urmează a se derula 
prezența ei în universul receptării umane. Oricum, această lucrare își va împlini 
menirea de a oferi un instrument științific, care să dovedească faptul că 
EXISTĂ. 

Abordarea metodică şi foarte apropiată de clasificările structurante şi 
schemele ilustrativ-sintetice ale Trilogiilor, comentariul explicativ, corelaţiile 
operative ale conceptelor, individualizarea pe secţiuni a problematicii abordate, 
cursivitatea şi o anumită ţinută a dicţiei de idei, toate acestea fac din aceste 
eseuri, oarecum compacte, adevărate prelegeri de interes mai general, prin 
care Trilogiile blagiene îşi dezvăluie ideaticul lor conţinut metafizic, dar şi 
somptuoasa structură arhitectonică. 

Sau, parafrazȃnd termenii lui G. Călinescu: 
“Lumea ca o catedrală, pentru care noi, oamenii, suntem adevărata 

măsură....”. 
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