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Extras
Lucian Blaga (n. 9 mai 1895, Lancrăm, lângă Sebeș, comitatul Sibiu - d. 6 mai 1961, Cluj) a fost un ﬁlozof,
poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român. Personalitate
impunătoare și polivalentă a culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat perioada respectivă prin elemente
de originalitate compatibile cu înscrierea sa în universalitate.
Scriitorul, ﬁlosoful și profesorul Lucian Blaga a fost una dintre cele mai importante ﬁguri ale culturii
românești contemporane. Sistemul său ﬁlosoﬁc, comparabil ca anvergură și ca arhitectură a ideilor cu
acela lui Hegel, iar ca expresie literară cu opera lui Nietzsche sau Bergson.
Creația sa ﬁlosoﬁcă este grupată în trei trilogii:
1943 - Trilogia cunoașterii în trei volume: Eonul dogmatic, Cunoașterea luciferică, Cenzura transcendentă.
1944 - Trilogia culturii in trei volume: Orizont și stil, Spațiul mioritic, Geneza metaforei și sensul culturii
1946 - Trilogia valorilor, Știință și creație, Gândire magică și religie, Artă și valoare.
Cea de-a patra, Trilogia cosmologică, a rămas în stadiu de proiect. Din ea autorul a publicat un singur
volum, Diferențialele divine, primul din această ultimă trilogie.
Blaga este creatorul unui sistem ﬁlosoﬁc de construcție speculativă și inspirație artistică, în centrul căruia
se aﬂă noțiunea de mister. El considera că „prin artă, religie și ﬁlosoﬁe, omul năzuiește spre relevarea
misterului, dar intervine cenzura transcedentă, care așezată de Marele Anonim între el și omenire
împiedică cunoașterea esenței existenței”. În concepția sa Marele Anonim a creat lumea și o creează în
continuare și astfel se explică relativitatea existenței și a cunoașterii.
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