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Paginile care urmează sînt un fragment dintr-o lucrare mai întinsă despre 
opera dramatică a lui Blaga. O primă parte a lor urmăreşte prezentarea concep- 
ţ.iei lui Blaga asupra religiozit.ăţ.ii autohtone; partea a doua este compusă 
din analiza a trei dintre piesele lui Blaga i Zatnol xe, Tulburarea apelor şi 
:vi eşi er ul ;\1[ onalei. analiză axată pe relevarea citorva d intre elementele presu- 
puse de autor şi În expunerea teoretică -- a configura o mitologie autohtonă>, 
incorporata substanţei dramelor. Pentru o parte dintre elementele coincidente, 
explicaţia prezenţei lor insistente în discursul teoretic şi în opera literară - 
aici, dramatică - trebuie căutată dincolo ele selectarea lor, deliberată, dintr-un 
material mitologie dat. In drame, aceste elemenLe de coincidenţă sînt şi elemen- 
tele recurente care, formînd o adevărată "ţes{tlură Iantasmatică", ar putea 
deveni susceptibile de o ulterioară interpretare psihocritică, Aceste 
elemente cu mare frecvenţă, pe care analiza de acum nu face decît să J degajeze 
elin trei piese, slnt : 1) modelul "profetic", evidenţiat de prezenţa VIlui I unor 
personaje eu atributele tradiţionale, ca şi de un discurs apocaliptic şi I sau 
mesianic; 2) Înfăptuirea unei "jertfe magiee"; :) structura "misLerică" a pieselor; 
4) du alism u l puterilor. mergînd de la stări ambigui, vag conflietuale, pînă la 
prezenţa "demiurgulUl rău". ' 

Component.ele au fost observate de cele mai multe dintre studiile consa- 
crate teatrului lui Blaga, nu întotdeauna Însă legate într-o viziune clară de 
ansamblu. Nu dăm aici o privire istorică asupra problernei, deoarece istoricul 
arnănunţ.it al interpretărilor formează ohiectu l unui alt capitol al lucrării. 
Să am in tim doar că, dintre interpretă ri le anilor '7C, cea mai coerentă, după 
opinia noastră, este propusi] de Ov. S. Crohm ălniceanu, care vede în teatrul 
lui Blaga () dramă a "vestirii",in consonanţă eu drarnaturgia expresionistă. 
Dintre apariţiile recente, două lucrări, necousacrat e (numai) dramaturgiei lui 
Blaga, conţin capitole ea re marchează istoricul cercetării. Este vorba despre 
(in ordinea apari tiei lor) cărţile semnate de Elisaheta Munteanu i Moiioe mitice 
in dromcturqia românească, 1982) şi Alexandru Teodorescu (Lucian Blaga 

i În accepţia lui Mircea Eliade, orice element mitologic este relevant pentru o morfologie 
religioasă, diferenţa intre mitologie" şi ,.,religie" depinzind de gradul de conştientizare, problema- 
tizare şi instit uţionalizare a reprezentărilor. 
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şi cultura popularii românească, Hl83). Prima lucrare epuizează repertoriul 
"motivelor" nu-l şi depăşeşte printr-o flnterpretare; oarecum ciudat.ă, 
c ontradictoric în raport cu subiectul în prezentarea căruia lucrarea indică 
o excelentă. inlormaţ.ie şi ca pacitat.e de sistemat.izare, apare Încercarea de 
valoriza re a unor elt'mente (gi1site sau deduse) care au tendinţa de a se sustrage 
mitului (note realiste, unele nole "aproape ateiste", "lupta i ... ! împotriva 
fanatismului religios", "tragicul luminos" etc.). 

Cea de-a doua lucrare urmăreşte procesul de ,.transfigurare a fondului 
autohton spiritual în opere originale", eu o strictă logic{) a analizei; din acest 
punct de vedere adoptat de autor, modernitatea dramaturgiei lui Blaga apare 
prin chiar înrădăcinarea ei într-un "etnografic --- transformat In uman", teatrul 
marcînd limpede o etapă în "monumentalizarea culturii minore" pe care În- 
treaga operă a lui Blaga () înfăptuieşte. 

în sfîrşit, o ultimă -- în dată- apariţie editorială este dedicată in 
Întregime operei dramatice a lui Blaga. Singulară, prin subiectul Însuşi, În 
contextul exegezei blagiene, cartea Iu i Dan C. Mihăilescu, Dram al urgia lui 
Lucian Blaga (1984), îşi propune să demonstreze leatralitaiea operei în discuţie - 
problemă controversată între toate cele pe care le 1 idică această secţiune 
a operei lui Blaga. în mare, demonstraţia, cu relevarea "seriilor" de "teme 
conflictuale" şi de elemente scenice, indică şi înscrierea dramaturgiei lui Blaga 
în linia efortului întreprins de o bună parte a artei moderne -- de regăsire a 
formelor originare ale genurilor. 

(1) 

o expunere sistematică a opiniilor sale asupra religiei şi mitologiei 
autohtone Blaga Întreprinde tîrziu, în 1943, În studiul Geiu:a, publicat în "Sae- 
culum". Deşi amplu, studiul, destinat în primul rînd să diferenţieze concepţia 
lui Blaga de cea a lui Părvan şi să se opună deformărilor teoriei acestuia de 
către discipoli prea zeloşi, nu reprezenta decît schiţa unei viziuni eate urma 
să fie dezvăluită Într-o "nouă Getică", anunţată în final. Avînd În vedere 
problematica tratată. şi perioada schiţării proiectului, presupunem că lucrarea 
anunţată trebu ia să-şi afle locul în Triloqia pragmatică, a cincea şi ultima din 
sistemul blagian, conform planului expus în Prefata la Dif'erenţialele diuitie. 

.- In lunile în care contura Geiic« viitoare, Blaga publica În "Saeculum" şi primele 
patru capitole din Fiinţa istoricii. Definind şi istoria prin amprenta categoriilor 
abisale, ea realizare În timp a modului ontologic uman, Fiinţa istorică s-ar 
fi prelungit În chip firesc în studiul ohiectivărilor istorice ale unei matrici 
stilistice particulare, aşa cum, în Triloqia culturii, Orizont şi stil se continuă, 
particularizîndu-se, prin Spaţiul mioritic. Multiple motive au determinat mo- 
dificări ulterioare ale planului, renunţarea la Trilcqia pro qmalică şi includerea 
Fiintei istorice în Triloqia cosmologică. Dacă substanţa Geiicii anunţate în 
1943 va fi trecut nu numai În ciclul de miei eseuri intitulat Minciunile lui 
Dumnezeu», dar şîîntr-o proză literară, aşa cum pare să indice fragmentul 
inclusîn Notă asupra editiei la volumul 8 din Opere", aceasta rămîne o enigmă 

2 în volumul Isuoade. Eseuri, conferinţe, articole, Bucureşti, "Minerva, 1972. 
a Dorli Blaga. Notă asupra ediţiei, în L. Blaga, Opere, vol, 8, Bucureşti, .]\Hnerva", 1 (J83, 

p, 5760. 



J DRl\.MATUHGTA LUI LUCIAN BLAGA 135 

a cărei dezlegare nu ne va fi prea curind oferită .- judecînd după ritmul În 
care progresează amintita ediţ.ie. 

Ca orice creaţie -- în sens hlag ia n .- istoria este mndalată de categoriile 
inco nştientului. Şi pentru că istoria ,.coexistă cu preistoria", care este "indestrue- 
tibiIă"', oricărei desfăşurări temporale îi va tine cumpănă esenţa ei preistorică, 
sustrasă. tcmporalului, iar orice desfăşurare a reprezentărilor şi gîndirii religioase 
va evidenţia o structură mitologică arha ică. Pe acest model se construieşte 
t.eatrul l ui Blaga, preocupat în egală măsură de mitologie şi de istorie, proiectînd 
în permanenţă imaginea uneia asupra celeilalte. 

Creaţia hlagiană este informată pe tot ansamblul ei de activarea aceloraşi 
arhetipuri ; ceea ce ne interesează acum este că aceleaşi elemente mitice pot fi 
găsite În viziunea "mitosofieă" -- lipsită de obiectivitatea unei încercări de 
reconstituire p.e baza cercetării surselor istorice şi în creaţia dramatică; 
distribuirea şi gradul lor de evidenţă sînt desigur Lotal diferite de la discursul 
teoretic la textul dramatic. 

Ce/ira procedează la stabilirea unei "topografii stilistice" indo-europ ene. 
Ca filosof al culturii, completind tezele de morfologie a culturii ale lu i Frohenius 
si Spengler, Blaga făcuse în repetate rînduri caracterizarea diferitelor mitologii, 
de cele mai multe ori în scopul demonstrării sol idarităţ.ii stilistice dintre mitolo- 
gia şi întreaga cultură a unui popor; ultima prezentare sintetică de acest fel 
întreprinsă înainte. de Geiu:a era cea din Reliqie ,i spirit (1942). 

Com paratismul s ui-qen eris aplicat topograf iei stilistice a mitologiilor 
iudo-europene trebuia să ofere filosofului "unele şanse de completare" a unui 
"gol" 5 din interiorul ei. Dat fiind locul central ocupat de daco-geţi în geografia 
reală euro-asiatică, Blaga presupune că aceleasi raporturi de "vecinătat.e" 
şi i.distauţare'' trebuie să se menţină şi in ,,1.opografia ideală" iudo-europeană. 
Caracterizarea mitologiilor se face În primul rînd în Iuncţ.ie de garnitura eate- 
goriilor abisale structurante : orizont-spa ţ.io-temporal, accent axiolg:....;ic, orien- 
tare spre individual, tipic sau stihia! ("stihialul" luase locul ,,,al)solutului" 
Încă elin Orizont ,\'i stil), modalitatea participării la existenţă/ cărora li se 
adaugă tendinţa spre antr opomorfism sau zoomorfism în reprezentarea divi- 
nului şi modul de a concepe post-existenţa. 

'I'racomania cu implicaţii politice a dcceniulni al patrulea îl face pe 
Blaga să revină asupra propoziţiilor elin articolul de răsunet din tinereţe, 
Renolt.a Fondului nostru nelotin, nur nţîndu-Ie. Continuitatea de gîndire este 
insii ev id ent.ă : tot ce se află în doctrina articulată a maturităţii a fost Întîi 
în creaţiile dio nisiace a le tinereţii. Blaga consideră eronată viziunea lui Părvan 
asupra lumii mitologice a daco-gcţilor. "Cert lucru -- afirmă Blaga părerile 
lui Păr van despre religia Geţ.ilor se resimt de orientarea sa spirituală şi de 
toată concepţia sa despre viaţă" (J. Darviz iuuea lui Blaga este cu mult mai 
marcată subiectiv, ea purtînd semnele "dionisiacului" speeifie blagian, care 
a reluat legătura cu una dintre sursele livreşti ale oristalizării sale: monumen- 
tala lucrare a lui Hohde, Ps uche. 

4 L. Blaga, Pennanenla istoriei, In Fiiu!a istorică, Cluj-Napoca, "Duda", 1977, p. 6:'l. 
fi L. Blaga, Getiea, în "Saeeulum", iunie· august, 1943. Studiul este republicat în volumul 

1 svoade, la eare facem In continuare trimiterile. 
e Ibidem, p. 77. 
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Principalele puncte care comportă discuţii din partea lui Blaga, în pri- 
vinţa religioziUlţii auto h tone, sînt: monoteismul sau politeismul daco-geţilor ; 
caracterul exclusiv uranian atribuit de către Pârvan lui Zalm oxis ; reprezen- 
tarea mitologică a post-existenţei. 

Blaga consideră că Pârvan încearcă in mod forţat să-i diferenţieze pe 
tracii de la nordul Dunării de cei din sud, atrihuindu-le primilor o concepţie 
de un înalt spiritualism. Deosebit de politeismul atestat al majorităţii tribu- 
rilor tracice, s-ar contura, În viziunea lui Pârvan, monoteismul get, cu un 
cult al divinităţii exclusiv uraniene, Zalmoxis. în acelaşi spaţiu al "mir3eolului 
get", cultului lui Zalmoxis ca divinitate a cerului i s-ar asocia credinţa in 
eternitatea unui principiu psiho-spiritual. Dispreţuind legăturile cu o existenţă 
temporară, omul antichităţii geto-dace ar fi însufleţit de dorinţa "eliberării" 
şi a trecerii în imperiul celest al lu i Zalmoxis; de aici, bravura În lupte,-- 
mergînd pînă la o adevăra tă căutare a morţii, de aic i - reacţiile paradoxale: 
bucuria asociată morţii, jalea -" naşterii. 

Combătlnd ideea unui monoteism daco-get, Blaga se apunea interpre- 
tărilor care micşorau diferenţele dintre mitologia autohtonă şi creştinism, 
cum era şi cea expusă de IOHn Coman în 1931)7. Profesorul Ioan Cam an, care 
avea să riposteze studiului lui Blaga din "Saeeulum", vorbea despre un pre-- 
monoteism la daco-geţi. Blaga preferă să vadă În creştinism urme ee atestă 
supravieţuirea elementelor arhaice şi o teorie care operează demersul invers, al 
descoperirii corespondenţ.elor religioz.ităţii autohtone cu religia viitoare, 11 
contrariază profund. Dacă susţine însă, împotriva lui Părvan, existenţa unui 
profet eu numele Zalmoxis (sau Zam olxe), atrăgînd chiar atenţia asupra faptu- 
lui că acceptarea ideii unui "vestitor" i-ar fi slujit lui Pârvan, întrucît toate 
marile religii monotciste au fost predicate de către un profet, este pentru că 
Blaga are afinităţi evidente eu figura arhet ipală a .vestttorului". 

Caracterul exclusiv uranian al lui Zalmoxis este respins de Blaga :"". ni 
se pare clar că zeul Zalmoxis a putu t să fie foarte bine un zeu al puterilor cereşti. 
dar în acelaşi timp şi al vegetaţiei şi mai precis al belşugului. Oare Zeus nu 
fusese la început II 11 zeu al norilor aducători de ploaie şi de belşug veget.ativ, 
ea să devină pe urmă stăpînul panteo nului grec şi domn al ordinei cosmice'r'". 

Dacilor le-ar fi deci specifice culturi ale puterilor care prezidează ciclurile 
v egetale şi mai ales un cult al pădurii; Blaga nu explică mai mult legătura 
posibilă Intre Zalmo xis şi Dionysos, încercînd chiar să evite şi sugerarea unei 
legături, din formularea "zeu al vegetaţie! şi mai precis al belşugului", prin 
compararea imediată cu Zeus. Dar grija cu care este ocolit subiectul este mai 
elocventă decît ar fi fost o prezentare indiferentă a asemănărilor . Pârvan 
accentuase asupra spiritua lilă\:ii religiei daco-gete şi asu pra corolariilor ei 
morale, evidenţiind ascetismul sacerdoţiloI' şi importanţa extremă a castei 
sacerdotale în viaţa comunităţii etnice. Această clevaţje a cultului get, Pârvan 
o opune mereu c:tllturilor orgiastiee "chtonice şi naturÎste". "Lui Zalmoxis 
nu i se pot atribui elemente chtonice şi naturiste" Q-- insistă Il1ereU istoricul, 
operînd diferenţierea tranşantă Între tracii din nord şi cei din sud, încadraţi, 

7 J. COlllan, Zalnwa:is -- Un grand probleme gete, In .Zalmoxis -- Hevue des Hudes reli- 
gieuse.s", II, 1\:)39. 

8 1.. Blaga, Getica, p. 80. 
 V. Pârvall, Gelica, Bucureşti, 1921i. e.ap. III -- Cultura gelică, p. 155. 
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aceştia din urmă, unei zone mediteraneene dominate dere!igii naturisfe. 
Geto-dacii ar fi solidari eu spiritualismul popoarelor nordice (aşa cum îl vede 
Pârvan), păstrătoare ale unei pur-ităţi iniţiale iudo-europene, dinaintea coutae- 
Lului eu populaţiile ariei mediteraneene. 

Modul de a figura existenţa post-mortem, ultima problemă adusă în 
discuţie pentru reliefarea religiozităţii autohtoue, este un punct extrem de 
important în concepţia lui Pârvan, Geţii se cred "nemuritori" (conform 
binecunoscutului pasaj din Herodot) ; dar veşnic nu poate fi decît un principiu 
care depăşeşte corporalul şi-l neagă, aspirind spre o "patrie" celestă unde 
domneşte Zalmoxis. 

Blaga îi dif'erentiază net poziţia şi Iaţă de acest aspect al spiritualismu- 
lui presupus al daco-geţilor. Nu se poate atribui unei populaţii aflate în "faza 
mitologică", afirmă, el, o concepţie apropiată de pitagorism, de doctrina plato- 
nică şi ele mistica ueoplato nică a lui Plotin. Argumentul este cel puţin ciudat 
şi neaşteptat din partea celui care teoretizase "permanenţa mitologiei" şi ilus- 
tr ase tendinţa spre "absolut" prin elemente ale culturii arhaice; problema 
în discuţie era Însă importantă, iar rezolvarea ei trebuia să fie în consonanţă 
cu articulaţiile sistemului lui Blaga. 

In capitolul VIII din Ps qclie > Cultul trac al lui Diotujsos Hohde, 
cercetînd originile credinţei în eternitatea unui principiu psiho-spiritual (cre- 
dinţă opusă concepţiei hornerice a sunetului şi primitădeci ea o noutate surprin- 
zătoare de către lumea greaeă), afirmă că locul apariţiei ei este zona tracică, 
iar cultul care o presupune, obscur Încă, neconşt.ientizat, este cultul dionisiac. 
Numai răspîndit pe teritoriul grecesc şi valorificat de gîndirea greacă, cultul 
dionisiac şi-a dezvăluit esenţa!". Sensibil desigur la descrierile făcute de Hohde 
serbărilor dionisiace, în pagini evocatoare ale unui entuziasm sacru şi tragic. 
apropiat de patbos-sx) din Naşterea tragediei şi de vitalismul poemelor despre 
Zarathustra, Blaga se desparte, teoretic, şi de ipoteza lui Rolide, în chiar punctul 
ei central : asocierea cultului dionisiac cu credinţa Într-un principiu jndestruc- 
t.ibil existent În om. Cu alte cuvinte, Blaga acceptă ideea existenţei cultului 
dionisiac-la geto-daci, dar îl pune în relaţie numai cu serhări le vegetaţiei 
(Zalmoxis zeu al vegetaţ.iei). Operează această distincţie pentru a nu trebui 
să accepte consecinţele teoretice ee decurg din postularea unei esenţe indestruc- 
tihile, consecinţe formulate limpede de Hohde : "Dacă sufletul este etern, 
el este, prin cea mai de profunzime calitate a sa, asemenea divinului; este 
el însuşi o Iiinţădivină." 11. OI', În virtutea cosmologiei desfăşurate în Diţeren- 
ţialele divine, nici o entitate nu poate fi asemenea divinului; oamenii sînt 
"făpturi disanalogice", rezultate ale unei creaţii multilate, ti rebours. "Sufletele 
! ... ! sînt posibile, dar posibilităţi prohibite" 12, Şi Blaga propune imaginea 
nu a unei entităţi supracorporale, ei a unui "dublet corporal" materiaL 

S-ar putea obiecta eri reconstituirea religiozităţ:ii arhaice nu presll punea 
obligatoriu să se ţină seamă de toate implicaţiile unei afirm? !;ii în cadrul propriu- 
lui sistem. Dar avem mereu în vedere faptul că Blaga nu procedează ea un 
cereetător obiectiv al fenomenelor, de orice natură ar fi ele, decît pe porj;iuni 

10 El'win Hohde, Psycfl(;. Le culte de l'tlme che: les grecs el lellT croyance ci !'immorlalile. 
Ed. fI'. par Augusl.e Haymond, Paris, 1928 .. p. 2H2 --293. 

LI ibidem, p. 2115. 
12 L. Blaga, DiFerentialele divine, Htleureşli, "Fundaţia regală pentru litel'utul'ăşi artă", 

1940. p. 1 (;7. 

10 Literatură 205 
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limitate ale domeniului de cercetare (dc exemplu, prezentînd teorii biologice 
de factură evoluţionistă în Aspecte cnircpolcqice ] şi că orice afirmaţ.ie cu un 
caracter mai general este făcută de pe poziţiile creatorului filosof (şi mitosof). 
In Geiico nu-şi spune cuvîntul un istoric al religiilor, nici un filosof al 
culturii, ci artistul Blaga, creator al unei metafore totale: sistemul său (în 
care lumea, supremă misc en abqme, este o metaforă tot.ală)!". 

în ceea ce priveşte reprezentarea mitologică a spaţiului "de dincolo", 
Blaga face apel la viziunea păstrată de folclor, a celuilalt tărîm cu atribute 
stranii, dar ţinînd totuşi de terestru. "La Geţ.i intrarea în celălalt tărîm va fi 
fost imaginată (:3 o intrare "în munte" prin peşteri sau prin guri de plaiuri. 
Celălalt tărîm este ţara fericirii, patria unei vieţi poteriţate, trăite în veşnică 
tinereţe. Acolo timpul are alt ritm, mult mai Încet. O clipă din celălalt tărîm 
poate să Însemne un veac pe pămîntul nostru" 14. 

Imaginea muntelui ca prag, ca zonă de interferenţă fi sacrului cu profanul, 
revine în multe texte blagieue (în poezie, poate textul cel mai reprezentativ 
este Miinte orăjit, din volumul La cuni pănu o pelorv>. Muntele este aureolat 
cu nimb magic în virtutea înaltei sale orgini, legate de timpurile dintîi ale 
creaţ.iei!". Imaginea muntelui se asociază geografiei mitice a satului care 
transpare prin creştinism, aşa cum fusese ea conturată În Spaţiul mioritic. 

Pe de altă parte, perturbarea În ordinea teniporalităţii, mai precis existen- 
ţa unor timpuri paralele, a unei ordini temporale aparţinînd sacrului spre 
care omul poate evada prin moarte sau în situaţii de excepţie, tăindu-şi 
o "ieşire" din timpul (implicit din spaţiul) profan, trimite la capitolul V din 
Hronic ... , la relatarea hasmului "ee aducea cu Tinerele I'(/r(/ bătrîneţe" 11. 

Acestui dublu material al corpului care este sufletul nu-i este proprie 
trăirea veşnică, dar prin practici magice se poate spera asigurarea unei supra- 
vieţuiri. Atingem aici () altă caracteristică importantă a religiozităţii a utoh- 
tone, .în acelaşi timp coordonată esenţială a gîndirii lui Blaga: importanţa 
ideii "magicului". Asemănînd magicul dcmonicului goethean aşa cum îl pre- 
zintă În Dcunonion, Blaga face din nedefinita dar veşnic prezenta "putere 
magică" un Urqrunâ al Întregii sale creaţii. Conform sistemului, cenzura şi 
frînele transcendente acţionează deviind, transformînd în metaforă, orice 
produs al spiritului uman. Magicul Tnsă, această "semi-revelare stereotipă 
a misterului" lH, lipsită de plasticitatea mitului, est.e un rarisirn "moment 
a 1 adevărului" ; ca sentiment al prezenţei şi acţiunii unei puteri miraculoase 
şi "În măsura in care implică conştiinţa misterului, ideea magicului trebuie 
să fie necenzurată. Ideea magieului participă Întrucîtva la obiectivitatea pe 
care între toate ideile spiritului uman o posedă numai ideea de mister'; 19. 

13 O analiză de vaste perspective, care-I situează pe Blaga "sub zodia artisticului", In- 
treprinde 1. Negoitesculn studiul Blaqa şi art isticul sau de la filosofie la dramă, "Familia'\ 111'. 7. 
iulie 1967, p, 12,-13. 

li L. Blaga, Gel/ca, p. 81- 
15 Gf. şi interpretarea Alexandre. Indricş, Corola de minuni a lumii. Timişoara. "Facla". 

1975, p. 2:12-234. Autoarea consideră că poezia se situează nu "în sfera religiosului. ei in cea a 
magicului". Dar magicul est e exact, pentru Blagi, o formă a religiosului. 

16 L. Blaga, Gindire magică si religie, tu Tritoqia valorilor. Bucureşti, "Fundaţia re gală 
pentru literatură şi artă", 1946, p, 276. 

11 L. Blaga, Hronicnt şi cîntecul oirstelor, Bucrreşti. Editura Tineretului .. 1965. p. 23-24. 
18 L. B1nga, Gîndire tnaqică.« 1 religie, p. 342. 
li Ibidem. p, 343. 
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Blaga identifică şi religiozitatea, ca stare generală, difuză, prezentă în 
orice reprezentare mitic-religioasă sau doctrină elaborată, cu o stare magică; 
iar în Reliqieş! spirit, sentimentul sacrului, "numinosul" lui Hudolf OUo, este - 
prin tăierea a nu numai un nod gordian - echioolat cu magieul 20. "NuminosuI" 
în accepţia lui Rudolf OUo este Însă o categorie aparte, realizată gradat, 
diferenţiat, intr-o gamă complexă de trăiri dintre care magicul nu reprezintă 
decît, după formularea lui 1. Negoiţ.escu, ,,0 formă atenuată, brută ; ... j, o 
stare emotiv ă primară" 21. 

Dacă din tot ce este cunoaştere şi creaţ.ie umană, numai sentimentul 
misterului şi această "stare emotivă primară", semnalind În om prezenţa puterii 
magice, sînt trăiri adecvate şi nu cenzurate, au obiectivitate şi nu sînt marcate 
stilistic, înţelegem că universul lui Blaga presupune puterea magică în calitate 
de liant, de permanenţă. Lumea daco-getă va avea Î.Il imaginea din Geiica un 
fundal magie; şi o interpretare cu totul particulară, din această perspectivă, 
a magiei dominatoare, este dată sinuciderii fruntaşilor daci: sinuciderea ar fi, 
după Blaga, o "jertfă magică", îndeplinită pentru a îndupleca puterile obscure 
în favoarea colectivităţii aflate în restrişte. Jertfa magică este înfăptuită În 
aproape toate piesele lui Blaga, ea formă supremă a dramatisrnului relaţiilor 
eu puterea magică. 

Ca permanenţă cosmică, rnagicul se va manifesta dual, ca şi demonicul 
goethean; imprevizibilul manifestărilor puterii magice poate fi redus însă, 
omul - şi nu numai cel al spaţiului arhaic trac - fiind oricind în căutarea 
mijloacelor de a-l conjura şi supune. Din doctrina de tip iniţiatic a lui Zalmoxis 
(ef. interpretarea dată de Mircea Eliade. în De Zaltno xis d Genqis-Khati}, 
Blaga reţine numai aspectul de teurgie În forma lui obscură. 

(II) 

Blaga fusese el însuşi supus in tinereţe fascinaţiei exereitaţi de Părvan ; 
se presupune că "misterul păgîn" Zamolxe ii fusese iniţial ded)cat22• 

Prin raportul de forţe dezvăluit de conflictul dramatie şi prin Zamolxe- 
personajul, piesa evidenţiază arhetipul proîetului-vest.itor al unei noi ordini 
cosmice, cu repercusiuni asupra tuturor planurilor vieţii ujnane: psihologic- 
intelectual şi social. Arhetipul prof'etului transpare în cele mai multe dintre 
dramele lui Blaga, chiar dacă nu realizat În totalitatea trăsăturilor sale. 
Zalmoxis, cel atestat În relatările v- punct de plecare pentru nenumărate 
interpretări - ale lui Herodot, Strabon şi Diodor din Sicilia, este profet, 
Iegislator (Diodor îl aşează printre marii legislatori ai antichităţii, alături de 
Zarathustra şi Moise2,3); este profet, preot şi mag, zeificat el însuşi după 
moarte (Strabon). Informaţia istorică este luată ea pr etext, Blaga ar fi sustinut 
oricum existenţa unui profet.  şi este prea puţin interesat de "zeul" Zamolxe; 
aceasta pentru că întreaga sa operă are Cal act erul unei "vesti1'i" (Ov. Croh- 
mălniceanu analizează dramaturgia lui Blaga prin raportare la "drama expre- 
sioriistă a vestirii"). 

20 L. Blaga, Religie si spirit, In Trilogii! oalorilor, p. 518520. 
21 L Negoiţescu. Blaga şi arttsticul.i, 
22 L. Blaga, Opere, vol, 4, Bucureşti, "Minerva", 197'7. Nole bibliografice, p. 509 <, 
2B Bibllothique histortque de Diodore de Sieite. Paris. s.a., 1-94. vot 1, p. 108. 
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Mariana Sora, în capitolul Curuiaşiere şi mi! În opera dromaiică al cărţ.ii 
sale despre Blaga24, atrage atenţia asupra faptului deosebit de important 
că "drama prof'etulni dac se inserează unui moment ele disolu ţie a unei ordini 
hieratice" ; poemul dramatic. relevă deei plenar dimensiunea unei anum e istori- 
ei tăţi , întrucît epoca În care apare Zarno]xe osl.e 1111a de "amurg ::li zeilor". 
G. Gan ă, reluind în 1976 UIt punct de vedeno expus încă in studiul L, Bl.aqa 
poe! dramatic (revista ,:reatl'lll", 9; 1\)(-;7), susţine cil ÎI1 Zamol xe se confrunt.ă 
nu concepţii religioase, ci "un mod de comunicare contemplativă eu cosrnicul, 
al personajului principal, cu tendinţa de eonLopire d iouisiacă specifică dacilor" 
şi, pe ele altă parte, cu tendinta opusă, "de distanţare, de dominare şi suhlima re 
în creaţie a fondului obscur, instinc tu al al fiinţei" 2; reprezentată de Mag, 
Al. Tănase respinge şi el caracteristicile de "amurg al zeilor" (ca fond de con- 
trast pentru apariţia lui Zarnol x e) atribuite pit'sei2H• 

Helaţii le cu cosm icu l, aşa cum sint ele p ostulat.c m ai sus, in studiul lui 
G, Gan ă, ea elemente determina nte i Il v iaţ.a ind ividu In i şi a comunităţii, sînt: 
evident subordonate u n or concepţii religioase; pe de altă parte, întreaga 
conceptie mit osof ică a lui Blaga indică viziunea unui timp ciclic, a unei "eterne 
reintoarceri", revenirea periorlică a epocilor crepusculare care sint în acelaşi 
timp epoci ale vestirii. EUl/UZ doqmaiic în primul rînd vădeşte acest sentiment 
de sfîrşit ele ev şi de vestire a unui nou "con", ale cărui car-ict.erist.ici sînt destul 
d e precis conturate. Blaga are sentimentul unor accentuate asern ăn ări ale 
epocii îl! care trăieşte cu epoca de criză şi de inalt.ă tensiune Intelectuală, 
in acelaşi timp, care a marcat finalul lu mi i antice. 

Tendinţa spre sinteze spirituale, înclinarea spno o hermeneutică a mitului 
şi a visul u i -- produs al incnnşticntului individual sau colectiv, În general 
depăşirea suficienţei eu ropocentriste care marcase un număr de secole aşa-zis 
"clasiciste", de culturi ind ivi duale, stabile, sînt tot atîtea semne ale unui 
"alexandrÎllism" al epoc ii-". Nu faCI:Il1 aici decît să amintim aceste asemă- 
năr! (in termenii in care Blaga le formulează). prCeU111 şi interesul eu Lotul 
deosebit al lui Blaga pentru sist.emele gnostice proliferat.c in primele secole 
creştinc ; propria cosmologie nu este străină de sugestii "gnostiee" -- ca s{t 
lIumim numai una di'ltre multiplele inf]uell!e (sau consonanţe) ele gÎlloÎre 
pe acesL te.ren. Cl 13laga nu este singurul şi niei priutul ginditor eare observ[t 
aceste eorespondel1!e, este un lucru bine ştiut. Tentntiva lui insa, de a sinte- 
tiznlot ceea ee "spiritulumall creator ele culturi}" a produs, desej[rlnd In criză 

şi solutia ei (secularizarea III ciodei dogma Liee), tentativ il e ti a cărei amploare 
puţ.inc sisteme ale secolului nostru se pot eompara, r[ill1Îul: Înd! de prea 
puţ.in răsunet. 

După cum per ioada ('.['izei elcnislice a Clll10SCli t flpCtri!.ia metocl(ci dogma- 
(ke, dezvoltat il pe teren creştin şi dind naştere ,,('onului patristic", perioada 
de eriz{lin care se anii cultura contemporanil a epocii permite prevestirea 
lmui nou "con", caracterizat [li'in preluarea metodei dogmatice desffH:uUl de 

24 Mariana Şora, ClI;waşlerc poetic(j '1 mii in opera/lii LucianUla[lo. Bucureşti, "Minerva", 
1 !liO. 

2" G, GHn:l, Opera IiIcrară II lui L. Bloţ;a, Bucureşti, ,,\finen-u", 197(\, p, :lJ8. 
26 AL TănHse, L. Blaga f'iloso/,ul poei, poetul li/oso!" BllC1II'CŞU. "Carte,! Hmnftnească", 

1\178, p. '110. 
27 Blaga, EOl11l1 dogmatic, în 'Trilogia C!ll1oasler ii, 194:-\, p, 137 _.- 144. 
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implicaţiile ei creştine, suhortlonat.ă intelectului extatic şi căutărilor sale. 
Paralel ClI conturarea Leore'tcă a epocii noi in gindire, lirica din volumele 
apărut.eînt.re cele două războaie este trav ersată de viziuni ale disoluţie] (dincolo 
de care o viitoare lume va Ii posibilă), iar teatrul relevă scen ic, in act, schim- 
bări ce trehnic să culmiu.cz.e într-o cr iză (disolutie, prăbuşire) u rrna râ de o nouă 
ordine a lucrurilor (renaştere, reimp ăcare a lumii scindate), 

Zamolxe este deei primul din seria "proreţ:ilor" din dramaturgie. Aproape 
că este mai putin important ceea ee profeLlzează ci (pa nismul Marelui Orb), 
decît faptul că prof'et izează. Apariţia 111 i Zam olxe în prima scenă, Ia gura peşterii 
monologul lui "vestitor", sînt elemente ale unui "sec.nariu mit.ico-rit.na lie" 
de tp iniţ.iatie2N• Personajul disp ăruse în peşteră, ceea ce înseamnăcă Iăcuse 
o coborîre simholică În lumea subpămînteană, făcuse o experienţă care-i permite 
S8 instaureze în propria lui fiin1,ă şi să anunte lumii "un nou mod de a fi". Mode- 
lul nietzsch ean interesează mai puţin, fală de această valoare arh etipală 
(conştientizată sau nu), inerentă imaginii, 

În mod simbolic, Blaga asociază această retragere in peşteră, în interiorul 
pămîntului şi in muntele întotdeauna sacru, eu caracterul naturist, pant.cic, al 
"eredin\.ei·' pocmatic expuse: "Duhul meu-- al m e u sau al pămîntului e tot 
atît"-·- spune Zamolxe. Dar cornunicarea omului cu () divinitate imanentizat.ă 
este pusă încă din această p ri m ă et.apă a creaţiei în termenii unei ambiguităţi. 
Desigur, Zamolxe afirmă; "Noi suntem v ăz ători, f'iar Dumnezeu c-u n orb 
bătrîn. Fiecare e copilul lui", sau : ."AlId un glas de mierlă zgomotoasă: I 
E Dumnezeu? ! E Orbul T, aceasLalnsă nu este <ieeit "parabola cu orbul". 
Natura este sacră şi În aceeaşi măsură OUluI, "putei:e smulsă din pot irul uriaşei 
firi", este asimilabil divinului, Orn niprez.enţa divinităţii înseamnă însă un 
"dineolo de bine şi de rău", () p erturhare m ora lă şi în general axiologică : 
după cum spunf Ciop litorul grec, omul spaţiu lui dac "Il-are nici iubire pentru 
sine, nici iubire pentru alţ.ii, ) Aici am iuţ.eles că t.ot ce este I rr-hu i« să fie". 

în acelaşi timp, comunicarea este resimJitrt ca limitată/la domeniu 1 
sensibilit.ă ţii, n eformulabilă altfel decît mitic-metaforic. Cu drept-cuvint afirmă 
i\lariallH Şora : "Ideea de Dumnezeu ce se desprinde din imagîstiea fonnuHlrii 
paraholice tine d(; o teologie negativ[l de nuan(ă panteistă" "(1, căci: "Despre 
Dumnezeu IlU poţ.i vorbi decit aşa: il întrllpezi in floare şi il ridici în palme, ! 
îl întrupezi în gînd şi-l tăinuieşti în suflet, ! il asemeni ('-un izvor şi-I Inşi s[\-li 
curgă lin! peste picioare ... , Nici o formulare nu este adecvaUi,indepiirtarea 
prin rnetaforizare e.ste ilHV ita bilă, 

in perturbarea sistemului valorie există desigur o consonanţă cu sensibi- 
litatea şi gîndirea nietzsclleuniî. Este consonanţa dată de () viziune comună 
"esteticll-metafizieă", după c:um o nurneşLt' 1. Negoies(,ll în studiul deja citaL 
Sub semnul acestei viziuni, în rnod esenţial este apre('iat tot ee estc creat, 
tabla valorilor nefiind însc.risă în legea ('['eapei.Pentru Nietzsche. lumea nu 
are altă justificare decît estetică. fntre principiul apolinic, al dil'erenţierii, al 
apari!iei individuate şi prineipiul dionisiac, a] reintrării in aformal, lumea 
se dlsfăşoară, mereu nouă i mereu ace('ai. Iar Marele Anonim al lui Blaga 
are drept snprem şi, de fapt, drept singur atrihut pozitiv formulabil: pulerea 
de crelie. in rest, metafizica lui Blaga are Înlr-adevăr suneLele !Inei teologii 

28 CI. :\Iircea Eliade, ZalmoJ:is, în De Z<llmo;tis il Gell{jis·ll.ltall, Paris, "PayoL", 1970. 
29 Mariana Şora, op. cit., p. 74. 
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negative, atenuată şi nuanţată (in expresia metaforică-lirică pe care o generează) 
pe două direcţii: fie prin bucuria de nestăvilit a existentei, fie prin sentimentul 
compensator-consolator, paliativ, al sacralităţli cosmosului. 

Ca dramă de tinereţe contemporană cu lumina păgînă care Încă străbate 
Paşii proţetului, Zamol.xe înclină spre participarea plenară la sărbătoarea 
existenţei reglate de divinităţile tutelare: soare şi pădure. Zamolxe este "pădu- 
rat icul", mediul firesc al Zcmorei este pădurea, din a cărei răcoare veg etală 
evadează spre soare, aşa cum spune în dialogul cu meşterul grec: "Cioplitorul : 
Tu Încotro '( I Zernora: în sus, să-mi usuc sandalele. I La soare I ... / Ciopli- 
torul : Tot spre .so are, tot spre soare? ! Zemora: Tot spre soare şi-Il pădure". 
Soarele şi pădurea aparţin unor cimpuri semantice simbolice opuse, unificate 
în planul unei existente plenare, aşa cum este cea dorită de Zarnolxe În mono- 
logurile-poeme şi cum o înfăptuieşte trăirea participanţ.ilor la sărbătoarea 
recoltei, Pentru ca toate forţele simbolice să fie act.ivate în "Învăj:ătura" lui 
Zamolxe, o magie a lunii nu putea lipsi. Asemănător unui tînăr zeu al vegetaţiei, 
Zamolxe ornagiază în egală măsură soarele şi luna. Ciohanul care-I lovise pe 
Zamolxe cu piatra, la prima apariţie a acestuia, jignisc În persoana "pădurati- 
eului", profet al unei divinităţi oarbe, fără conştiintă existente, Iorţ.ele Înseşi 
ale magiei lunare. Divinitatea of'ensată se răzbună, transf'ormindu-l pe Cioban 
în "lunatic". Sub imperiul lunii, Ciohanul bolnav se preface În fiară: "Mîine 
iar răsare luna ... / mi-e Irică de lumina ei ;. Soarele-i uşor, dar luna-i grea. f 
Cînd mă atinge pc pleoape cad trăsnit I ca de-o măciucă-u frunte, şi mă schimb / 
în priculici. Oriunde-aş fi, I ... i cad si-n chip de fiară neagră-mi sfîşii! oile 
din turmă". 

Aspectul de "poem al luminii" al piesei, datorat sugestiei de vita litate 
deplină pe care-o degajă, estompează de obicei prezenţa elementelor ele sim- 
bolică lunară. Fundalul magic al piesei se construieşte însă în cea mai mare 
parte din aceste elemente. Dintre cele nouă scene ale piesei, şapte se desfă- 
şoară în lumini de amurg, în noaptea dominată de lumina Junii şi a stelelor, 
În templul luminat de flăcările eu ltice .. '-- şi numai două la lumina. zilei: săr- 
bătoarea culesului eu j ocul baeantelor şi, ca scenă centrală pentru simbolic a 
luminii, singura scenă care poartă indicaţia: "Mult soare", întîlnirea dintr e 
Zamolxe şi Zemora, 

Spre lumina soarelui, amîndoi vin din zone de umbră, din pădure sau 
din peştera muntelui. Coborînd din sihăstria unde cunoscuse faţa ascunsă 
a lumii, venit spre a aduce oamenilor revelaţia sa (metaforică), Zamolxe se 
recunoaşte solid ar cu lumina solară ("Cu ee mîini primi-vei soarele, i ce ţ.i-I 
cobor din piscuri, ! darnic În lumină ?"), dar şi cu sacralitatea ascunsă a mun- 
telui : "Munţii vin cu mine". Soarele şi muntele mărturisesc prin simbolica 
lor asociată totalitatea cunoaşterii lui Zamolxe. 

Nenumăratele aluzii mitologice (dacii sînt "ueam de urşi"; Cioplitorul 
a văzut jocul tinerilor care se Întrec sărind peste o suliţă ucigătoare; Cale a 
Laptelui este urma lăsată pe boltă de carul soarelui; Vrăjitorul are ca în- 
semn "coarnele trace'": panteonul Magului şi ceremonia din templu trimit 
la urme ale cultului mitraic şi sugerează legătura lui cu zimbrul românesc), 
elementele de superstiţie şi gesturile evocînd ritualuri magice pot părea de- 
corative şi incosistente. Adăugindu-se elementul verbal incantatoriu, an- 
sambIul se eonstituie totuşi într·-o ţ-.esălură densă de vrajă arhaică. 
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Finalul (şi culminaţia) piesei este jertfa care asigură magie asimilarea 
credinţei în Dumnezeu-Orbul, prin moartea profel.ului. Zamolxe este omorît 
cu sfărîmături ale propriei lui sta tui, Înşelătoare ca orice "revelaţ.ie" insti- 
+uţionalizată. Adevărul Se retrage din "idol", mai exact se refuză acestuia 
dar oda tă Zamolxe Însuşi omorît, credinţa lui se împrăştie (ca o substanţă 
magică, în termenii lui Blaga) între oameni. "Misterul păgîn" este această trans- 
figurare a morţii sacrificiale, prin miraculnasa convertire a mulţimii. Za- 
molxe J1U este numai "profetul", este şi jertfa adusă divinităţii pe care o ves- 
teşte. El ia cu adevărat "pe umerii lui", aşa eum afirmă, "soarta Marelui Orb" 
ducindu-l în lume, dîndu-i existenţă prin credinţa oamenilor. Moartea lui 
Zamolxe este apotcotică, nu are nimic tragic - iar piesa în întregime, cu 
110ta de "hucolie" surprinsă de Călinescu În Istoria literaturii ... , nu poate 
fi pusă în Lermenii tragicului.Pe de altă parte, construcţia conştientă pe 
UD material da t --- elementele mitologice şi rezonanţele din Nietzsche-- 
imprimă o notă "demonstrativă" textului. intr-un anumit sens, Zomol xe 
poate să fie considerat ea o ilustrare a confruntării apolinicului cu dioriisia- 
eul: Zamolxe-personajiil reprezintă tendinţa confundării eu Viaţa uni- 
versală, iar "religia" care i se opune este tendinţa contrarie, a visului plastic 
conturat (Magul impune un cult al formelor, al zeilor Iăcuţi vizibili, adunaţi 
Într-un pa nteon). 30 

Dincolo de doza de construire conştientă. simbolica se ridică însă cu 
semnificaţiile ei inerente. Apelul la nuclee mitice determină întotdeauna ac- 
tivarea acestora. Şi, după cum piesa lui Blaga demonstrează prin forţa sim- 
buolu lui, demitizarea şi sacralizarea sînt momente în acelaşi cere al îrrtoar- 
cerii al cărui mit Nietzsche. îl readuce în conştiinţa occidentală, 

Eseul Mur ele Orb din volumul Lsnoade imaginează o posibilă dezvoltare 
metafi!i:că a legendei cosmogonice dualistc in care ariciu l-trickster este chemat 
în ajutor de divinitate pentru a "corecta" rezultatele nedorite ale genezei. în 
schiţa acestei metafizici (al cărei loc, în imaginata istorie a gîndirii româneşti 
ar fi trebuit să se afle la începutul secolului al XIX-lea), rohd "sfetnieului 
cosrnogonic" revine omului, crea turii. Spiritul Lumii "tatoneazp", orb. Creatura 
are o .,vedere solară" care lipseşte creatorului. Cu alte cuvinte, cunoaşterea 
umană se huoură de o aparentă independenţă şi ar fi chijU complement.ar ă 
celei divine; iar cosmogonia este "În mers", mereu corijată' prin interven ţia 
creatoare a omului>'. Soarta divinului Orb depinzînd de existenţa creaturilor 
sale indică o acceutuare asupra experienţei umane; în momentul în care re- 
velaţia "orizontului misterului" s-a produs în om, trăirile umane sînt ele în- 
seşi marcate stilistic, deci Ials-revelatorii, ca şi produsele obiectivate în creaţii 
de cultură. Din această valorizare a existenţei plen are derivă şi aprecierea 
acordată gîndirii mit.ice : "Spiritul mitic 1 •.. ( tinde să integreze lumea con- 
cretă în viziuni clădrte .din elemente de experienţă vitalizată, Spiritul ştiin- 

30 în planul psihologiei individuale, piesa a marcat. conform des-citatului pasaj din 
Hronic ... , llll IIort de obieetivare: .în faţa freneziilor dea clipă, gata să mă consume, saua 
violentelor sfişieri lăuntrice --- lirismul direct putea să mă ducă la un exhibiţionism, ce mi-ar 
Ii inspirat oroare a cloua zi. 

Să evadez Intr-un gen nuri obieeLiv.? 
într () zi am 1nchipuit mitul lui Zamolx6 (p. 2(0). 

31 L. Blaga, /vlarele Orb, In voI. 187.1oa<le, p. 22'1228. 
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ţific I ... / tinde să subst.ituiască lumii concrete viziuni clădite din elemente 
de experienţă devitalizată" (Trilogia culturii, Bucureşti, HlQ9, p. 297). 

Din valorizarea iniţială a vita Iităţii ca principiu derivă şi Înglobare a 
categoriei "organicului" în creştinism, ca o supravieţuire a fondului arhaic 
păgîn, nestingherit de spiritnalismul creştin. 

După Zamolxe. nuclee simbolice mitologice rea par în teatrul lui Blaga, 
apartenenţa lor la.,fol1dul autohton" fiind dată uneori nu atît de litera, cît 
de configuraţia lor în aceleaşi sensuri, de modelarea lor de către aceleaşi 
categorii presupuse a fi determinat. şi mitologia străveche, 

Tulburarea apelor are o schemă asemănătoare cu Zamol.xe, În ceea ee 
priveşte conflictul de idei şi configuraţia elementelor mitologice >- simbolice. 
Intr-un moment de "tulburare", de criză, se fac auzite chemări diverse: 
"apele tulburate" sînt în acelaşi timp cele ale sufletului personajului (Popa) 
şi ale vieţii spirituale româneşti din Ardealul secolului al XVII-.lea. Popa 

. respinge ortodoxia inchistai.ă, instituţioualizată (sau resimţ.ită ea atare). Se 
consideră un om al tuturor îndoielilor, problematizează Într-atît credinţa, 
încît oamenii îi reproşează: "Ne-tii luminat aşa de rhult / că azi nu mai ştim 
ee e de la Dumnezeu lăsat J şi ce e de la Dracu". (Indiferenta păgînii. faţă 
de bine şi rău din Zamolxe se transformă în restul creaţiei dramatice Într-o 
dezbatere deloc creştină a problemei dnalismului puterilor.) Minat el însuşi 
de incertitudini (" ... mă caut în amintire : I ele unde vin'? Mă caut În zare: 
unele merg'? iMă caut în pulberea drumului : '" duc sunt '1"), trăieşte intr- 
un secol care are toate insemnele unui timp crepuscular: "Lupte şi pîrjol 
pretutindeni. Proroci care scol religii nouă din traistă, ci ţi vrei. Mu [te spin- 
zurători pe drumuri - şi unde te uiţi -- reformatori şi ciori! ... 1 Fiara apo- 
caliptică trece printre noi." 

Ieşirea din criză, Înnoirea, pare a fi posibilă prin aderarea la priltestan- 
tismul în expansiune. Pornirea aceasta nu arc decît valoarea metaforică 
a unei eliberări. Tezele lui Luther sînt văzute ca "lumina înaltă, ilumina 
sălbatică, / lumina din Vitenberg" care irum pind ,,în st.în ile acestor' plaiu ri 
străvechi", i .. ar metamorfoza în chip mira eu los pe oameni: "Oameni cu su- 
flet slobod! să crească pc poteci i oameni cu florile, deschişi ca florile, I tăcuţi 
ca florile." 

Ceea ce vede Popa in Reîormă este numai () atitudine ahstrasă de con .. 
ţinutul ei, ale cărei linii de forţă intersectează doar caracterizarea "demonieă" 
magică, făcută de Nona : "Omul a ieşit din carnea sa ea să intre în biserică ; 
Luther face drumul lntors: iese din biserică ea să reintre în carnea sa". 

La tipul profetulllÎ participă, în Tulburarea apelor, trei personaj e : Popa, 
Nona şi Moşneagul, Nici unul dintre aceşti "iniţiatori" nu este creştin, în toţi 
îşi spune' cuvintul matricea stilistică modela toare eate structurase mitu 1 
Orbului. Nonaeste Întruparea unor forţe ţinînd de o magie a elementelor 
"foc" şi "pămînt". Afirmind că a-venit "să tulbure apele" ea."îugerul Domnului", 
ea demonstrează o ambiguitate a sacrului, o ambivalentă specific blagiană. 
Noua este Înger -- dar a jucat "într-uu mister, ceva despre căderea Îngerilor 
din cer" ; este Fiica pămîntului şi apare mereu asociată Ilăcărilor ; apariţia 
ei este a flăcării: "Popa: Mi-e tearnăjsă nu te stingi ele o adiere a dimineţii. 
Noua, de ce te-ai imbrăcat ea o flacără 'l'"; ea piere în flăcările care au cu- 
prins bisericile, În lupta CII religiile instituţionalizate pe care le minează 
din interior, propagînd un păgîn lu teranism, este mereu în primej dic şi, în 
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final, inf'rîn tă. Orice contact cu obiectele-simbol ale crestiuismului (depozi- 
tare ale "puterii magice") îi poate fi fatal: dacă se atinge de pîinea sfinţită, 
stîrneşte temerile Popeir i.Mi-e teamă să nu-ţi crească aripi, ... aripi ele drac, 
fiică a pămîntului". Clopotele îi fac l'1111, ea şi vederea bisericilor: "Clopotele 1. .. 
Nu vor să incetez e odată'? ! ... Clopotele mă sfîşie )., ; ,. Unde sînt eu, Illl poate 
fj biserică". Apariţia Nonei este o trimitere la clasicclc exemple de "tentaţii" 
ale sf'inţ.ilor : " ... plec în pustie j să ispitesc proroc ii din spini,! Să-i scot 
din ascunzişuri jucind ". Ca Fiică a pămîntului, No na participă rnsă la sfin- 
ţ.enia tulbure a acestuia. I. Negoiţ escu vede în ea .,0 întruchipare magică 
a Reformei". 

Dacă Zamolxe aducea religia Orbului, el Însuşi Iiind "văziltor", in duhla 
calitate de om ("Dulllnezeu e-u n orb hăt rîn", iar "noi sîntem văz ăt.ori") şi 
de profetv Moşn eagu l este mereu numit. "ochi al lumii". Simbolurile sînt, 
ea întotdeauna, p luriv alent;e. Moşneagul este un eretic dar eresu l lui iz- 
vorăşte din creştinism, deci imaginea "ochi al lumii" trimite la ochiul dumne- 
zeirii, emblemă a divinităţii trinit.are, omniprezent e şi omnisciente. in ace- 
laşi timp, evocă transparenţa tuturor obiectelor în fata puterilor "văzului" 
acestui blînd inspirat: el vede imaginea întîmplărilor viitoare În eureJelebi- 
ciului eu care a Iost lovit: "Dacă privesti mai bine ... E o femeie ... Oamenii 
° aruncă in flăcări 1-- De ce trebuie totdeauna să văd '1", Aceasta pentru 
că asemenea lui Zamolxe, care şi el "a fost prt'arrnJ!t privire", Moşneagul 
vede "ee--i cheag în haos I şi ee"i simbure în oriee fruct căzut În poala vremii". 
Mosneagul nu cunoaşte numai o dimensiune il timpului, ci, cunoscînd esenţa 
lucrurilor, le vede devenit-ea şi pieirea, după cum afirmă:" Ceea ee văd 
eu, se-ntimplă r şi ceea ce spun __ o este", Posihililatea transgrcsilrii tim- 
pului o avea şi Zamolx«, care şi elînfăp tuise o concentrare il vederii-cunoaş- 
tere: ,,0 Irunz ă cade-Il noapte, ! lin veac se scurge-Il mine", 

, In .al, treilea rînd, im.agine.a foşneagulu.i,()chi a.l lu2nii '1re vede pre- 
tutindeni ŞI este de pretutindeni vazul de cel care stiu sa prrveasca, COIlO-' 
teaz ă şi legenda "pămîntului transparent", amintită de Blaga; În Spaţiul mio- 
ritic drept probă a "perspectivei sof'iauice", legendă intrată mai mult în sub- 
stanta dramatică din Arca lui Noe. 

, Erezia naturistă despre Isus-Pămintul are sensul suprnvietuirii În c.reş- 
tinism a trăsăturilor mitologiei arhaice. După cum spun versurile des citate, 
Isus "DU s-a înălţat. S-a intrupat în pămînt"; .,Isus e piatra, Isus e muntele, .. ! 
El pătimeşte în glie şi În pom () răsLignire e în fiecare om -- ! şi unde pri- 
veşti: Isus moare şi-nvie". Sacralitatea astfel descrisă CI pămîntului se ex- 
tinde asupra făpturilor. 

Puterea împrăştiată în pămînt are însă toatE'. atributele unei forţe ma .. 
giee; pentru că în viziunea speeifie ortodoxă a ,.Lransc.elldelltuJui eare eo- 
boară", Blaga ineă vede un suhstrat magic, Cle.c.enLuat de trimiterea la .sofia 
gl1ostică. Toate "analogiie" şi "coresponden(ele" din mitologii şi religii au 
pentru Blaga coloratură magieă, ele fiind f:emne ale permanenţei unui IllocI 
de gîndire arhaie, in care magieul are funcţionalitate multiplă . 

. Această împrăştiere a divinităţii în oameni ca şi În natură indid\ o 
nun!are Ia individualitate pe care o realiza şi eurundarea în trăire plenar{t 
a diseipolilor lui Zamolxe. Aici însă, în erezia creş tină, în estomparea indi, 
vidua1itătii se deseifl'e«ză .si eenul îndepărtat al unei vÎ/l.ovătii egql Împăr- 
ţite între' oameni, ViIlovăţi care eere permanenta redempţium: . .,N'evinoyat '? 
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Cine al' putea să spună că e atît de nevinovat ea să nu stea trei ani în tem- 
niţă 'l" -- se Întreabă Moşneagul; şi dacă aceasta ar putea fi o simplă referire 
la greşeli faţă de autorităţi pămînteşti, emmţarea credintei lui erotice îi 
sperie pe ascu Itători, ei 'v ă zîncl În sacrificiu I perm anent al divinităţii mai pu- 
fin semnificaţia lui mintuitoarc, cît dovada unei permanentiz ări a păcatului 
uman. De altfel Blaga nu pune problema vinovăţiei În termenii moralei (după 
cum afirmă I. Negoiţescu în studiul citat, morala nu are loc În sistemul lui 
Blaga ). 

Asum ind şi el "soarta" divinităţii sale, profetul lui Isus-P ămintul 
este omorit. Tot ea ea, va învia. Tulburarea apelor este un mister, ea şi Z(J- 
triol xe : fără să fie nicidecum, pentru simetrie, un "mister creştin", imagistica 
simbolică folosită de scenele fj nale este creş tină. lVIoşneagu 1 acceptă moartea, 
asumindu-şi vina celuilalt "profet", Popa, mîntuindu-l d eci ; morţii Moşnea- 
gului îi urmează transf'igurarea : Popa bea din potirul de cumiuecătură salvat 
de la incendiu de Moşneag, îm.p ărtăşindu-se din credinţa lui Isus-Pămîntul. 
Transferul magie se produce în modul cel mai vizibil: Popa îmbătrîneşt.e din- 
tr-odată, capătă înfăţişarea Moşn eagului. Patrasia anunţă şi ea Înfăptuirea 
"misterului". Popa pleacă în lume, predicind credinţa pe (are şi-a asimilat-o. 

Drama din Zamol xe se repetă în Tulburarea apelor, iar istoria IlU este 
decît un decor care schimbă cîteva date. 

în Tulburarea apelor, dualitat:ea sacralităţii pămîntului este încă pu- 
ţin prezentă. Meşterul Monole, dramă prin excelentă a jertfei, evidenţiază 
din plin ceea ce Mircea Eliade numeşte "ambivalenţ,a sacrului", Nu ne referim 
decît la încorporarea unor elemente arhaice În structura piesei ca, şi în cazul 
celorlalte drame. 

In interpretarea dată de Blaga legendei Meşterului se subliniază mo- 
dificarea pe teren românesc a motivului, în perspectivă soîianicăx Numai În 
varianta românească "jertfa ţine cumpănă unei fapte cereşti. Meşterul lVI.H- 
nole Îşi jertfeşte solia pentru () biserică, Iată o sublimare "sofianieă" a stră- 
vechiului motiv de aproape incredibilă cruzime"!". 

Perspectiva "sofial1ică" este interpretată intr-un mod eu totul particular 
în această dramă care vizează un simbol central al spaţiului ortodox: biserica 
"Transeendentul care coboară" este pretutindeni vizibil În opera lui Blaga; 
atrihutele lui însă sînt în egală măsură "divine" şi "demoniee". Creatorul ame- 
ninţat de exercitarea absolutei lui puteri de creaţie îşi mutilează cu preme- 
ditare creatura, aşa Încît aceasta nu va putea fi niciodată un receptacol 
adecvat pentru revelaţia divină, curn presupune spaţiul ortodox. Perspec- 
tiva sof ianică nu poate fi decît înşelătoare şi orice încercare de comuni- 
care eu esenţa transcenrlentă se rezolvă În termenii unei cruzimi a cărei 
victimă e omul. 

Ca toate simholur ile şi elementele mitologice, povestirea despre 
construcţia pentru care se cere o jertfă îşi poartă eu sine semnificaţiile; cori- 
strucţia fiind (J biserică, ea este solidară eu "simbolismul cosmologic: şi 

Iradisjac", fiind "ln. acelaşi timp imagine a cosmosului şi a Ierusalimului 
neslest, a Universului In totalitatea sa şi a Paradisului". Creaţia unei biserici 

32 L. Blaga. Spaţiul mioritic, în TrIloqiu culturii. Bucureşti, rLU.1969; p. 177 178. 
33 Mircea Eliade. Mtiitre Manole el le Monastere d' Arges, In De Zaltnoxis ti Gengis-l\ han 

ed. cit., p. 175. 
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imagine a lumii) va echivala simbolic cu () cosmogoriic.vcu o "creajie" 
în sens absolut. După nenumărate mituri eosmogoniec, lumea a luat naş- 
tere prin sacrific iu lunei divinităţi (a uto-sacrificare sa II imolare). Orice act 
de întemeiere pe modelul mitului cosrnogonic va cere o jertfă care să "Însu- 
fleţească", În sensul propriu, creaţia: " ... pentru a dura, () co nstrncţ.ie trehuie 
să fie insufleţit.ă, adică să primească În acelaşi timp () viaţă şi un suflet. 
"Transferul" sufletului nu este posibil decît pe calea unui sacrificiu; în alţi 
term cni printr-o moarte violentă. "31. 

Elementele acestui "rit de construcţie">' sînt extrem de răspîndite, 
părînd a ţine de un strat prin excelenţ.ă arhaic al credinţelor. Aria sud-- 
est europeană le-a valorificat superior in Iolclorul literar, mergînd pînă la 
capodopera românească. Mircea Eliade acceptă printre ipotezele explica- 
tive pentru această culminaţie şi pe cea a unei radiaţii a subst.ratu lui trac : 
"Este semnificativ că! ... ! (lIJioriţ(J şi I'vleşferul "11ano/e) au ca motiv dra- 
matic o "moarte v iolentă" acceptată C11 seninătate. Se poate discuta Ia in- 
finit dacă această concepţie derivă direct sau IlU din cunoscuta bucurie de 
a muri a geţilor. Cert este că folclorul poetic românesc nu a depăşit nicio- 
dată aceste capodopere elaborate în jurul ideii morţ.ii creatoare şi a morţii 
senin acceptate. "36. 

Blaga foloseşte semnificaţiile obiectiv e ale mitului, punîndu-le in relaţie 
cu metaforele centrale ale sistemului său; drama va avea sensul exernplari- 
tăţii destinului uman, care este destin al creatorului. ,:Seninătatea morţii" nu 
intră În discuţie din capul locului, de vreme ee aici drama se centrează 
asupra lui Manole, iar jertfa pe care el o acceptă este moartea altuia. (este 
unul dintre motivele Întemeiate pentru care 1. Negoiţeseu, in studiul citat, 
nu include Meşterul Mcnole în sftra tragicului). Iar Mira, În modul cel mai evi- 
dent, este victima inocentii, atrasă prin viclenie la locul "faptei". Autorul Spa- 
ţiul mioritic operează aici o abatere extrem de semnificativă de la ceea ce s-ar 
numi "discursul mioritic", al eroului care asumă şi transfigurează, proba su- 
premă. Moartea şi creaţia cornpensatorie rămîn Însă nucleul piesei;/; Încercarea 
de dezbatere în plan moral evidenţiază subordonarea moraluljii, în viziunea 
lui Blaga, de către creaţie. : 

Manole refuză, în numele legii morale, jertfa la care îl împinge Bogurnil. 
Imagini legate de predica de pe munte, prin care se enunţă legea morală 
cr eştină, revin de cîteva ori în lirica lui Blaga; cea mai coerentă este metafora 

3. Ibidem, p. 178. 
3S În viziunea de mare forţă sugestivă a lui Rene Girard, expusă In cele trei lucrări de 

răsunet: La Yiolence el le Sacre, Paris, Grasset, 1972, Des choses cachees depuis la [ondalioti du 
tnotuie .• Paris, Grasset, 1978, Le HOlle emissaire, Paris, Grasset, 1982. formulări ca "rit de con- 
strucţie", "manifestări ritualice", "origine a mitului" sali a .ritullli".se tncarcă de o sinistră ironie. 
Pentru că Intreaga "activitate mitopoetică" a comunităţilor umane (proces "pas uussi joii que 
l'imagincnt nos theorrciens du mythe et de la liLterature"., vezi Le Bouc iml.issail'f, p. 280) constă 
lu sacrificarca reală a unei victime - umane, dcsig11r, victim!l căreia i se atribuie o vină imagi- 
nară. care polarizează instinctele "mimetiee" în aucţ.iune ale mulţimii pină la centrarea lor In 
actul sll1geros şi care, odată aceste forţe ale răului "exocizate", devine din suprem viuovat - 
binefăc{ttor : victima este, cu alte cuvinte, sa eralLmtă. Teoria lui Hene Girard a stirnit o furtună 
il controverselor printre etnologi şi istoriei ai religiilor. 

Cu 1110dulări psihaualitice, coerenţa acestei teorii (la care nu am făcut apel in analizele 
prezente) şi-ar putea găsi o confirmare şi in textele dramatice ale lui Blaga, eentrate, toate (cu 
grade diferite de evidenţă) pe mecanismul victimar. Faptul r{\l1l1n( de demonstrat. 

3 Mircea Eliade. Maftre Manole ... , p. 185. 



din Bioqtaţu: (\01. Lauda somn ul ui; : "De u ruhlat, umblu ca [ileaJ'l':! cind 
vinovat pe cop eriş elc ia d u lu i ! cind făr[t păcat pe muntele cu crini" (s.n.) ; 
În dramă, interdictia vine chiar elin partea legii vechi, săpate in .Labl ele legii. 
Manole se Impot.rivcst.e la inceput sacrificiului sîngeros: "A fost odată săpat 
În piatră: sit nu ucizi ! i alt fulger de-atunci Il-a mai căzut, să şteargă po- 
runcile". Dar încearcă să-i convingă pe zidari, in urmă, că ornorul nu-i va 
intina: "Ochiul din triunghiul de sus ne vede depotrivă de huni, jertfa noastră 
nu va fi decît slăvirea lui." ,.Sacrificiul mielului" stă mărturie pentru pel'- 
manenta iddeii de jerftă : "Da. ochiul din triunghiul de sus ne vede -si mie- 
lui din potir Dacă aşa este voia mielului, S8. trecem la faptă". Fuplu este insă 
departe d e a fi o .,irnitaţ.ie" a pat.imilor, avînd III configuraţia piesei ea rac- 
t.erul unei cruzimi de nelnteles. Ea nu poate fi cerută de .,puterile ele sus", 
pentru d\ inseamuă transgresa rea legii, nici de "cele de jos", pentru er! ser- 
veşte construirii unei hiserir.i. Hăm îne p osihilitatea unei co nlucrări a puterilor 
"hogomilismul" lui Blaga. Creatorul suprem areln imaginea Marelui Anonim 
at.ribute demonice, denumite astfel de către Blaga Însuşi. Participarea răului 
la natura divinităţii este opusă imaginii ortodoxe-sofianice. Lumea de puteri 
obscure În care se desfăşoară drama ,,!\leştel'llJui" este prezidată de o d iv i- 
nitate mai întunecată decît cea care a cerut sacrificiul lui Abraharn : ., Am 
crezul. că în clipa cea mai înaltă a încercătii va opri eli un semn Lucrarea. 
Dar nu, mie mi-a cerut LoL." 

Caracterul dual al divinităţii este explicat mitic de Bogumil prin ipoteza 
"fră('.iei" întru veşnicie a celor două principii opuse. Mariana Sora consideră 
că este greşi! să se interpreteze apelul metaforic la bogomilism ca o sus ţi- 
nerc reală. a "ereziei". N-::U' fi vorba ele un dualism 81 puterilor, ei de () "c.oiu, 
cidenţă a co nlrariilo r":". Credem că este dificil d e susţ.i nut Leza stingerii 
contrariilor, atunei cînd manifestăriI .. neL dualisLc sint evidente. Iar "derniur- 
gul r{IlI" fiU este la prima sa apariJie in literat li l'a rom,ină. Ca persisten!.ă, 
sau ca reluare romantică a dualismului gnostic, ideea răului --. sîmbure al 
lumii i atribut al creatorului apare, eu accente majore, la Eminescu. La 
Blaga, ideea dualismului puterilor este UIla dintre cOJlstantele de gîndire j 
dcterminiî, suferind suhlimiîri, transfol'Inări .5i eamuflărimultiple, particula- 
rităţi ede sistem.ului : ('.oIleeplin cenzurii şi a frinelortranseendente, ca şi CO!1 
ceplia cosmologică. Sugestiile gnostÎee Îndelung meditat.e, chiar dacă primite 
mlmai din carle,! lui [,eisegang (dar Die Gllosis, după o afirmaţie a lui 1\. 
Balotă, a fost. una din corţ.ile de căpătîi ale poetului eL Arte poetice ale secolu- 
lui XX, p. 46), iradierea "demonicului" goethean şi a ullui fond foldorie (ne- 
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37 Meln[(}rf1 eornmHl a j,c.rinului" c()J!o!eazii pentru Blaga fI'lII1JUse\.efl morală indieată 
de eVi\nghclii (1\Inlei, 5- 6). pnritaten şi fnunllscţea!H\tuntlă nccorllptp, din pasajul "Lm\lţi 
seama la crinii cîmp1l11li. ... ", Matei, (i, 28.E:;adital!'<1 acestei trimiteri este confirmată şi de o 
frază din lHalwlma Gandhi, cum l-am eurlO,'cu! : "Prollabil Isus din NHzarcl ilveaacelasi ton pc 
dealul crini/o/' (s.n.) ... " (IslJoade, p.14J} De altfel. metafora este obişllui!.[\locrnai pentru că UIT 
Heeastă provcllienlă evangheliei> ; CII Il Întărire (printre alilea alteJe)llll lipsită de interes alunci 
cînd eslc vorllH despre Blaga, pe terenul "relorieii" bogol11ilice : lJOgolnilii, fmwtiei, îi lllll!l('flU 
"wlpîrci" pe reprezenlantii eleruJui oficial, în timp ee ci înşişi erull "erinii CÎmpului". (d. l'\. 
CarLojuII, Câr{ilt: populare ÎIl literatura row()Il(:(1scâ. r. BlICll1'cşli. EditurH Enciclopedic:t, 1974, 
p. 45). 

38 Marianu ŞOl'a, op. cil., nota de la pag. 87. 
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impo rt.aut cautit ativ. de altfel. supralicitat de Blaga), sali conjugat. sprp 
accentuarea ei. 

Scenele ţ.iuind de o ambiguitate il sacrului din celelalte drame culmi- 
nnlz3 deci În .,dualismul" direct din M'esternl Monole. Dup ă legenda cosmo- 
gonic[1 a ,.Diavolului şi a bunului Dumnezeu", la crearea lumii ar l'i contri- 
buit şi principiul răului : este [ircsc aşadar ca el să participe la orice creatie. 

Ptesupunern că Tu accentuarea imagisticii "demonice",pe ling:l per- 
sist.enţa amintirilor despre satul mitic al cop ilărie i Tn care spiritele 
raului îşi aveau locul hine fixat, un rol trehu ie să Ii avui pentru Blaga şi rne- 
dit.aţ.ia asupra is to rici Tarnil iei pe linie maternă. "Slri:îmoşii Maruei, spune 
Blaga, ycniserii in A rd.eal elin Maoedonia, pe la sfîrşitul veacului al XV l l-Iea, 
după reprimarea de c[ltre turci a unei răscoale, şi dup ă arderea acelei Mosco- 
p o le, cct at.e bal canic ă de strălucită Iairn ă ... "''''. 

OI', rămăşiţe ale hog'omililor, foarte puternici înt.re secolele XII --- X IV, 
se menţin In sudul Dunării pînă în secolul ni XVII-lea cind, În urma p erse- 
cu ţ ii ln r, ;\U loc emigrări masive, în nord, in ţ.ăril c rorna ne. N. Cartojan afirmă ; 
,.Migraţiunea începe mai temeinic în [Inul ](;88, cind răscoala satului pavli- 
chian Ciprovăţ impotriva turcilor este îuăbuşit.ă Sii cind o bună parte a popu- 
Jaţ.iei, spre a scăpa de rep resiu nca aut.orit.ăţ.il or, este silit.ă si! fug5 in 
\'alahia"·lo. 

Evident, uu jmat.e Ii vorba despre c red iu].e precise şi transmiterea lor, 
ci numai de orientarea at.enţ.ie i spre o anum ităatmosf eră de istorie şi e1'('- 
zie Jntun ecată de care în mod obscur Blaga se va fi simtit atras. 

In perspectiva timpului cicli«, activarea puterilor demoniee se face în 
epocile de prevestire a sfîrşitului şi a uuu i nou inceput. Dacă drama Meşt.e- 
rulu i şi a sacrificiului Inf'ăpt.u it esl:e o paradigmă a umanului (chemat c/(' lrans- 
eClldenţ[l şi refuzat de ca, clar laslndll-i creaţ.ia ca o Ini:îrLurie), exisHt însă 
un limp anume al jertfei, cel în care, dUjli:î spusele l\lirei, "parcă DjlInnezeu 
s-a întors cu spatele către noi şi noi sUUI1 in umhra lui". Epoca de .1Ifhbră esle 
a răului; pentru hog·omili, numele ÎllslIşi al diavoluluiinsemnd "umhr"8"H 
III .\ICO lui ;\Ol?, ;'IJpj'îrlatc se 111lD1eşle "umbra lui Dumnezeu". Tilnpul În care 
se ccrc jerlJa i biserica nu e primita fire şi el semnele de It18giJe sumbr[\ ale 
sfîrşitului, ca şi \eacul în care trăieşLe Popa, ca şi timpul mitic dinaintea 
dilmiului, din Arca lui Noc. 

După Illfftptuirea sacrificiului, cerul primeşte of'randa şi stihiile reintră în 
maLca lor. Zidarii, lucrînd,pot avea sentimentul illlzioriu că au învins misterul: 
,.Din gura de iad .5i-nvinsul mister/noaptea şi zi ('retem spre cer." Crealia 
hi sustine dreptul suveran --- "Dac.a fapta lloastT[t JIU e hunii, s[) fie cel [lupn 
Înc;JlăirninUtloare" cu trimitere la 11 Il vers din prima Elegie duiIlczii din 
]·(ilkf' : ,.C?lci frumosul llLl-i clecÎt ;incepuLul inspăimÎnL{dorului". 

l\leşterul dramei hlagieneişi simle destinul intre p:>deaps[t şi alegere. 
Sellsul Jlurifidll'ii, al trecerii prin dnLec i'rl ,,frumos", Blaga nu -1 acordi'1 cu 
lidev[mlL cI'f'nţ.iei sale decit În lirica tîrzie. 

;lHL. r3laga, IIronic .... p, tlf), 
40 N. Cartojall. Cârlile [Jn[Juiare ... , p. 47. 
41 Ibidem, p. 43. 



1.50 TEREZA PETRESCU 

ELEMENTS MYTHIQCES DANS L'OEUVHE DRAMATIQUE DE LUCIAN BLAGA 
HH:SUM}\'; 

18 

Fragment d'une Hude plus ample sur le theâtre de Lucian Blaga. off'rant quelques pns- 
5ibles points dappui pom une a pproche psycho-critique de cette oeuvre, l'urticle presonte, 
dans une premiere partie, les vues theoriques de Blaga concernant la rellgiositc specifique des 
Daco-Cetcs, pOU!' retrouver, dans une deuxieme partie, quelques elements rnythiques que Blaga 
considere comme appartcnant au monde religieux particulier des Daces, releves par I'a nalyse 
de trois ouvrages du theâtre de Blaga: Zumol xe, Le Troublcment des Eau.c, Maîire Manole. Ces 
elements, dont la re-cormaissance t heorique. par Blaga, n'annule point leur caractere de fi .. 
gures Ia ntasrna tiques, peuvent Hr0 group('s autour de quatre vrais nl110tifs obsessionnels", ă 
savoir : 1) presence d'un .prophcte", ainsi que des elements du discours messianique I apocalyp- 
tique : 2) accomplissernent d'un ,sacrifice magique" ; 3) drarnes structures comme des rnyste- 
res ; 4) dualisrne des puissances. presence du .mauvais demiurge". 


