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Ideea de bază a acestui text este că filosofia lui Lucian Blaga introduce un nou punct în filosofica culturii și în 

înțelegerea culturii ca determinare ontologică esențială a omului. Omul ca om este trăitor în orizontul misterului, 

existența sa autentică constând din încercările sale mereu reluate de a revela misterul, lucru care eșuează. Toate 

domeniile culturii, fie artă, religie, mitologie, știință au acest scop. Ele revelează misterul cu mijloacele proprii, 

fiecare având valoarea sa. Nu se poate face o ierarhie între ele. Aici avem un relativism, care este înrudit cu cel 

contemporan pe care îl precede și cu o viziune tragică despre lume care se acordă paradoxal cu concepția lui 

Nietzsche despre minciună în sens extramoral,  de plăsmuire ce insuflă vitalitate. 

 

Cuvinte cheie: mister, revelarea misterului, cultură, relativism, minciună vitală 

 

The basic idea of this text is that the philosophical work of Lucian Blaga represents a new point of view in the 

philosophy of culture but also in the understanding of man as a cultural being. It also introduces a new concept 

of culture, which is defined as the repeated attempts to unveil the mystery, which as horizont defines the human 

being qua human being. Philosophy, mythology, theology, art, science are such attempts. None of these branches 

are superior to the other, and none of them is able to reveal the mystery as such. In a sense, this view is akin to 

the view expressed by Nietzsche in his text on lie in extramoral sense, though Blaga reintroduces the relationship 

with a divine principle of existence. All those attempts to revelate the mystery are akin to the extramoral lies that 

increase the value of human existence and the power of its spirit. 
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 Alături de Trilogia cunoașterii, de Trilogia culturii sau de mai târzia Trilogie 

cosmologică, filosoful şi fiul preotului din Lancrăm, Lucian Blaga, a oferit cititorilor săi, dar 

şi culturii române şi o trilogie a valorii. Autorul cum se știe este un filosof şi un poet de 

anvergură, opera sa filosofică nelăsând nimic de dorit în comparație cu opere filosofice de 

prim rang din lume, deși au existat exegeți sau mai există care neagă valoarea operei sale din 

afara sferei poetice; astfel de judecăți negative nu permit înțelegerea importanței şi viziunii 

originale a operei filosofice blagiene. Din păcate astfel de opinii negative şi neîntemeiate ne 

oferă cartea scriitorului clujean, nepot al lui Alexandru Vaida-Voievod, Mircea Vaida care, în 

cartea sa Lucian Blaga. Afinități  și izvoare, editura Minerva, București, 1975, ne oferă o 

opinie paradigmatică pentru neînțelegerea marelui filosof și scriitor român, chiar dacă această 

opinie poate fi una așternută pe hârtie pentru a înșela vigilența lucrătorilor din cotloanele 

Ministerului Adevărului ce funcționa în acele vremuri. Scriitorul clujean declara la pagina a 

șasea a sus-menționatei cărți că trebuie făcută o distincție netă și fermă între creația poetică și 

cea filosofică a filosofului din Lancrăm, din punct de vedere marxist, și că opera sa filosofică 

nu rezistă dacă e supusă unui examen riguros științific (epitetul științific fiind identificat 

implicit cu abordarea marxistă, materialistă, etc. dar în locul marxismului ar putea fi orice altă 

abordare reducționistă, precum cea empiristă sau pozitivistă). Cele două aspecte ale operei 
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blagiene sunt despărțite și opuse una celeilalte, considerându-se aberant și pe nedrept că 

numai creația literară este cea care merită să fie considerată de valoare. Filosofia blagiană e 

considerată idealistă, irațională etc. „Limitele gândirii blagiene nu izbutesc să întunece 

piscurile la care s-a ridicat poezia sa în momente de profundă condensare a spiritului”
3
. 

Conform punctului de vedere pe care Mircea Vaida îl exprimă, conform acestei paradigme, în 

conflictul dintre poet și filosof, poetul e cel ce câștigă și cel care rămâne, teoretizările 

filosofice blagiene nefiind știință în adevăratul sens al cuvântului, adică nefiind delir ideologic 

marxist (sau eventual scientist) cu pretenții de științificitate. O altă remarcă care trebuie făcută 

este că, tot în cartea autorului clujean mai sus menționat, avem un capitol dedicat unei criticii 

a opiniilor care îl apropie pe filosoful ardelean de Friedrich Nietzsche. Acest lucru poate fi 

adevărat în măsura în care filosoful și poetul român nu a adoptat viziunea voinței de putere, a 

supraomului, viziunea de darwinism social, nu a adoptat anticreștinismul și antiplatonismul 

crâncen al autorului german. Influența ar fi la nivelul gândirii lirice, nu în cel al concepțiilor 

filosofice, având în vedere că filosoful român respinge abordarea biologistă a omului, nu doar 

la Nietzsche, ci și la antropologul german Arnold Gehlen. Însă chestiunea poate fi examinată 

și în alt mod, dacă în discuție intră textul postum al lui Nietzsche intitulat Über Wahrheit und 

Lüge im außermoralischen Sinne, adică Despre minciună și adevăr în sens extramoral. Acest 

scurt text va da o cheie spre înțelegerea concepției filosofiei blagiene, și va arăta că filosoful 

și poetul transilvan poate fi considerat un antemergător al teoriei relativismului și echivalenței 

culturilor, un teoretician al postmodernismului înainte de vreme, așadar pe linia filosofului 

german. 

Experiența poetică i-a oferit fără doar și poate filosofului - poet ardelean insighturi, 

dacă nu în realitate, cel puțin în puterea creatoare și revelatoare a limbajului, astfel încât el 

este unul dintre primii care oferă o justificare și care afirmă rolul cognitiv și revelator al 

metaforei înainte de Susanne K. Langer, Max Black, Paul Ricœur, George Lakoff și Mark 

Johnson etc. O apreciere negativă de tip pozitivist, scientist sau marxist a filosofiei și 

ontologiei blagiene bazată pe o neînțelegere a naturii metaforei, a limbajului și a modului în 

care funcționează cogniția este eliminată de către aceste contribuții din start. Reconsiderarea 

valorii metaforei și a altor figuri de stil/retorice/de gândire forțează filosofia, dar și pe omul de 

știință să privească lucrurile altfel. Metaforele sunt un mod de funcționare al cogniției, ele 

fiind theory-constituive până și în știință, una din caracteristicile lor fiind o funcționare 

similară modelelor teoretice din sus-numita activitate. Așadar paginile blagiene despre 

metaforă, mit, metafizică, revelație prin creație trebuie luate în serios, fiind justificată astfel 

teoria sa care acordă puterea revelatoare și cognitivă mitului, artei, științei – întreprindere 

despre care se știe astăzi nu este scutită de prezența constitutivă a metaforei. Anticipând, 

metafora este o caracteristică generală a culturii, așadar face parte din întreprinderea 

revelatorie a omului ca atare în viziunea filosofului-poet, omul fiind definit ca animal 

metaforic, paralel cu definirea lui ca om simbolic în filosofia formelor simbolice. 

 În ciuda unor prejudecăți legate  de titlurile trilogiilor, se poate spune, așa cum face 

Achim Mihu, că filosofia blagiană se centrează în jurul ideii de cunoaștere
4
. În afara 

interesului pentru știință exprimat clar și fără tăgadă în lucrarea sa Experimentul și spiritul 

matematic (1949-1953), dar și în Trilogia cunoașterii, există, conform autorului clujean, o 

influență gnostică în opera filosofică a lui Blaga. Această precizare este importantă pentru că, 

așa cred eu, dar și sociologul clujean, ea face posibilă o indistincție fundamentală pentru 

opera blagiană și pentru concepția sa antropologică. Una dintre influențe se poate referi la 

faptul că filosoful român consideră lumea sub aspectul eonilor, și mai ales al așteptării unui 

eon nou, în care să apară o metafizică nouă. Un alt aspect se leagă de faptul că gnosticismul se 

sprijină pe un anumit dualism. Gnoza – gnosis – reprezintă un anumit tip de cunoaștere 
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salvatoare, în viziunea sectelor gnostice. Numai puțin oameni pot avea acces la ea, sau o pot 

actualiza. E o cunoaștere ce se dobândește de obicei prin revelație. Avem un alt dualism decât 

cel iranian analizat și prezentat de Blaga în opera pe care o prezentăm. Dar anumite elemente 

comune există: avem o lume a luminii și una a întunericului, o lume a binelui și o lume a 

răului. Lumea materială este rea, fiind produsul unei zeități inferioare – Jehova din biblie, 

omul fiind de natură divină, însă prizonier în trup. În general legile, obiceiurile etc., inclusiv 

poruncile biblice vechi-testamentare sunt considerate ceva fiind rele și sunt respinse.  

Deasupra acestui zeu inferior se află Dumnezeul luminii, Dumnezeu adevărat, necunoscut, 

etc.  Dar omul este divin prin firea sa. Cine ajunge la această cunoaștere s-a mântuit, fiind 

deasupra legilor omenești, și putând comite acte reprobabile, fără a își pierde acest statut de 

mântuit. Diferența față de creștinism este vizibilă. Dumnezeul misterios, abisul nu este cauză 

creatoare, nu este cauza mișcătoare. Există un logos divin, dar acesta nu se confundă cu nici 

un Christos terestru, iar mântuirea lumii nu are sens, din moment ce ea este întuneric din 

capul locului, el este cunoaștere ce implică mistere, numită eon. Este și existenta perfectă, 

modelul etern, față de care creația e copie imperfectă – din diverse motive. Din această 

perspectivă, Achim Mihu afirmă că centrul ontologic al existenței denumit Marele Anonim 

reprezintă mai puțin Demiurgul creator, cât un soi de arbitru care mijlocește între cauza primă 

și adevărurile ascunse și lumea sensibilă. Sub titlul de eon dogmatic la Blaga se prezintă 

speranța într-o nouă epocă în care are loc un reviriment creator, de reînviere spirituală și 

desăvârșire a omului, care e caracterizat în ființa sa specifică de actul creației. Chiar dacă nu e 

gândit ca fiind o copie sau manifestare terestră a unei forțe sau model etern și divin noua 

spiritualitate anunțată de Blaga are asemănări cu gnoza, care face din cunoaștere forța 

mântuitoare și emancipatoare prin excelență
5
. Gnoza pare a fi  o reacție repetată a omenirii 

care se manifestă în momentele ei de criză, sociologul clujean găsind aici fiind unul din 

punctele de legătură dintre filosofia culturii la Blaga cu gnoza, deoarece noul eon dogmatic, 

noua spiritualitate apare, așa cum crede Blaga, ca o reacție pe fondul unui astfel de crize 

metafizice și spirituale. Preocupările și filosofia lui pot fi înțelese plecând de la această 

premisă, anume că Blaga mergând în sensul acesta, de a găsi sau desemna o cunoaștere care 

să fie specifică omului, care sa îl ajute la desăvârșirea sa, chiar dacă aceasta nu constă într-o 

uniune cu principiul suprem, mistica fiind pentru Blaga tot o creație culturală. Accesul la 

transcendent e interzis, iar transcendentul nu coboară. Totuși filosoful din Ardeal presupune 

sau afirmă că această nouă spiritualitate din noul eon dogmatic poate schimba spiritualitatea 

lumii în întregime (acest fel de a pune problema nu poate fi interpretat ca o anticipare a 

fenomenului New Age?). Teologia gnostică poate fi rezumată rapid la câteva ideii-cheie: 

existența un mister, a un Dumnezeu ascuns, a unei lumii create și guvernate de o divinitate 

inferioară, existența unui om compozit. Sufletul care e substanțial divin nu ține de corp, ci de 

alt orizont, de alt mod ontologic de a fi, superior. Acest mod ontologic superior, în care se 

exprimă divinitatea omului în gnoză, este ceea ce autorul din Lancrăm a desemnat ca fiind 

orizontul misterului, total opus orizontului omului hilic, material, care rămâne în întuneric. 

Gnoza înseamnă că pentru om orizontul existențial autentic nu este imediat dat, că este 

necesar un efort pentru a-l atinge, că numai puțin îl ating, astfel redevenind ceea ce sunt ei în 

profunzimea lor, că miturile și simbolurile din întreaga lume ascund același tâlc și aceeași 

poveste a faptului că lumea întunericului a luat prizoniere fărâme de divinitate, dar toate aste 

vor fi depășite. Eonul dogmatic al lui Blaga se constituie dintr-o metafizică care acceptă 

mitul, și nu doar conceptele abstracte, ea producând o nouă religiozitate, cu o nouă serie de 

dogme. Eonul dogmatic ar fi o încercare blagiană de a reconcilia religia, filosofia și teologia
6
. 

Tot sociologul clujean caracterizează opera filosofică a lui Blaga cu următoarele cuvinte: 
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 „Ea este, în plus, o încercare de înțelegere a temeiurilor aflate în spatele realității, o 

credință într-un  scop tainic și a vieții în general, și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, un 

impuls nestăvilit pentru creația de cultură.”
7
  

 Gnoza e doar privilegiul unor inițiați, a unor persoane care au reușit să treacă de valul 

lumii materiale, să depășească credința vulgară – pistis, și au ajung să se cunoască pe sine ca 

fiind Dumnezeu, își cunoaște natura adevărată, intră în posesie de sine, în posesia unui sine 

etern. Prin gnoză omul înțelege lumea, pe sine, divinitatea, pentru că omul esențial și autentic 

este divin, parte din divinitate și nu creatură. Totul intră într-o legătură de nedesprins. 

Influențe ale acestei viziuni, în afara de distincția dintre cele două orizonturi, se regăsesc și în 

volumul dedicat cunoașterii luciferice, în definirea celor două tipuri de cunoaștere, în 

definirea misterului, în descrierea celor două momente ale revelării misterului fanic și criptic.  

O altă influență gnostică se regăsește în prezentarea mitului adamic în variantă gnostică în 

Trilogia cunoașterii, unde șarpele care tentează perechea primordială este un trimis al 

dumnezeului luminii, dar și al Demiurgului. 

„Cunoașterea dată omului este una de simplă categorizare, afirmă Blaga, pe când 

Şarpele îi promite omului o cunoaștere de tip divin care scoate totul la lumină, nu mai 

lasă ascuns nimic. Dar singura cunoaștere pe care le-o poate da oamenilor este cea 

proprie, o cunoaștere care pune probleme, care sporește misterul, care deschide 

misterele ca mister, după ce păcatul a fost consumat. Şarpele le-ar fi oferit cunoașterea 

divină, dar și gnoza salvatoarea, ieșirea din cercul strâmt în care i-a circumscris 

demiurgul cunoscut ca Yehova.”
8
  

Alt exemplu adus de Achim Mihu este cel oferit de secta gnostică a ofilatriei, sectă care face 

din șarpe un fel de axis mundi din care iau naștere toate ființările, și forma să se imprimă 

tuturor lucrurilor. Există așadar un șarpe ce simbolizează binele, dar și unul care simbolizează 

binele. Şarpele, unduirea sa, este un model nu doar pentru renaștere, dar și un model pentru 

înțelegerea spațiului mioritic, alternanța deal-vale fiind similară unduirii acestui puternic 

simbol teriomorf (sigur că este îndreptățită întrebarea, plecând de la acesta premisă a șarpelui 

ca axis mundi, dacă nu cumva ideea de spațiu mioritic este o reflectare a acestei influențe în 

concepția blagiană și nu o categorie a matricei stilistice românești). Demn de menționat este, 

afirmă Achim Mihu, faptul că și în timpul unei epocii de oprimare și totalitarism, Lucian Baga 

a reușit să își afirme într-o formă mai puțin sau mai mult ocolită ideile sale despre om ca ființă 

creatoare și spirituală, trăitoare într-un dublu orizont, chiar și în volumul Aspecte 

antropologice, volum care i-a făcut să creadă  care a pe cei ce formau opiniile și dogmele 

oficiale ale regimului ca o încercare sau ca o convergență între filosofia sa și dogma 

materialistă marxistă, lucru pe care Mihu îl neagă
9
. Aspecte antropologice este un text care 

poate crea această impresie datorită informației științifice, a rigurozității sale, dar o 

interpretarea materialistă și reductivă este prematură, conținutul acestuia fiind construit pe 

opoziția între versiunea marxistă și cea blagiană a antropologii și filosofiei culturii; o adaptare 

la marxism ar fi semnificat pentru Blaga o renunțare și o negare a operei sale. Spre deosebire 

de alți filosofi care au făcut vogă în Occident și care și-au negat opera când Moscova a cerut-

o, acest lucru nu s-a petrecut cu Blaga, chiar dacă nu Moscova o cerea, ci o mini-Moscovă 

marxistă locală. Diferența dintre dogma materialistă și filosofia blagiană este tratată prin 

abordarea problemei antropogenezei, așadar a nașterii diferenței dintre om şi animal. Deși 

afirmă că antropogeneza poate fi descrisă în mod scurt, dar necuprinzător, ca un salt de la 

biologic la social, această afirmație e completată de ideea că el vede acest salt altfel decât 

alții, fiind vorba de transformare − sau izbucnire pentru a folosi termenul din Gândire magică 

și religie. Acest salt presupune anumite implicate care o fac posibilă și fără de care 
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semnificația acestei apariții a omului nu este accesibilă în plenitudinea ei, este necesară 

„râvnă” din partea celor ce cercetează și nu aplicarea oarbă a unei dogme pseudo-științifice
10i

.  

Excursul prin literatura științifică și filosofică a vremii avea două roluri; substanţierea 

propriilor afirmații, dar și critica concepției marxiste, a concepției feurbachiene că omul s-a 

născut prin muncă și că aceasta l-ar defini. Termenul de transformare folosit de Blaga pentru a 

se referi la mutația ontologică ce a produs umanitatea, și care se repetă în contemplarea unei 

opere de artă de exemplu, acoperă și subsumează atât linii evolutive, cât și mutațiile ce s-au 

produs sau despre care se crede că s-au produs). Aici apărea problema primitivismelor la om, 

a lipsei de organe specializate, a lipsei de instincte – fapte care intră în antropologia lui 

Arnold Gehlen, de exemplu, și care sunt o serioasă obiecție la adresa ideii evoluției, din 

această perspectivă, omul părând mai degrabă rezultatul opririi unei posibile evoluții.  Ceea 

conferă omului un loc aparte în lume, în univers o constituie, la nivelul morfologi, prezența 

primitivismelor biologice, adică lipsa de organe înalt specializate, adică de organe care sunt 

adaptarea la mediu în mod specific. 
 „Diese Besonderheit besteht, wie shcon angedeutet, în einem durchgehenden Mangel 

an hochspezialisierten, d.h. umweltspezifisch angepassten Organen, und dieses wären  

die von außen  sichtbaren Bedingungen eines handelden und weltoffenen, also auf sich 

selbst gestelltes Wesen.” („Această specificitate constă în, așa cum am lăsat să se 

înțeleagă, într-o lipsă generală de organe înalt specializate, adică organe care sunt 

adaptate la un mediu specific, și acestea sunt privind din exterior condițiile unei ființe 

care acționează și care e deschisă lumii, o ființă care își este lăsată sie-însăși.”)
11 

 Gehlen discută mai detaliat problema aceasta a nespecializării omului, a lipsei de 

adaptare de organe specializate, care îndeplinesc numai o anumită funcție și care permit unui 

viețuitor să trăiască într-un anumit mediu. Citând diverse lucrări și specialiști, antropologul 

german arată că, de exemplu, că forma craniului la om este de fapt punctul comun al 

dezvoltării craniilor – Schädelbildung -  la toate mamifere, omul păstrând ceea ce la alte 

animale apare drept caracter fetal.  Primitivismele sunt fie de natură ontogenetică, fie 

filogenetică, adică individul păstrează ca om matur stări fetale, iar filogenetic semnifică că, 

din punctul de vedere al anatomiei comparate,  organele umane aparțin de început, că sunt 

„vechi geologic”. Dacă există un strămoș comun al antropoidelor și al omului, atunci mai 

degrabă se poate vorbi de o involuție sau oprire a evoluției la om, iar la primate o evoluție 

prin specializare care duce la dispariția sau atenuarea acelor caracter care sunt comune cu 

omul
12

. Stările specializate, organele specializate sunt stări finale ale evoluției/dezvoltării, și 

este imposibil sau inimaginabil din punct de vedere biologic ca organe nespecializate să 

provine din cele specializate, ca atare ca acele specializate să regreseze. Acolo unde există 

Rückentwicklungen, adică despecializarea prin regresiune, aceasta este construită-

în/încastrată, ca să spunem așa – eingebaut. Adică e dată din capul locului, preprogramată, a 

să folosim un limbaj de tehnologia informației. Termenul de primitiv este sinonim cu cele de 

nespecializat, nesemnificând niciodată, în contextul dat, ceva fără valoare sau care se află pe o 

treaptă mai joasă de existență. Mai semnifică și originar, fie în sensul embrionar sau 

ontogenetic, fie cel filogenetic de arhaic. Specializarea semnifică pierderea belșugului de 

posibilități aflate într-un organ nespecializat în favoarea dezvoltării diferențiate a unor dintre 

posibilități în dauna altora
13

. O funcție pierdută nu mai poate fi dobândită, iar faptul că există 
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dezvoltări regresive ce sunt preprogramate ca procese parțiale ale specializărilor organelor 

semnifică sau accentuează li mai mult faptul că specializările sunt unumkehrbar, adică 

definitiv ireversibile. Ele sunt scopul final al dezvoltării/evoluției organice, care s-au realizat 

la toate mamiferele exceptând omul
14

. Concluzia care se impune este că specializarea nu 

poate fi reîntoarsă în nespecializare, adică organele specializate nu pot reveni la o stare ce 

conține toate posibilitățile avute la început. Marile maimuțe antropoide sunt foarte 

specializate, așadar avem de a face cu o diferență substanțială. Pentru a da o explicație sau a 

oferi o teorie a antropogenezei care să fie solidă trebuie ținut seama de acest fapt, de poziția 

deosebită a omului în lume, de diferența care îl caracterizează față de celelalte animale. E 

nevoie de o ipoteză în plus, zice Gehlen. O Zusatzhypothese, indiferent de cum arată ea, care 

poate explica această apariție a omul, prin introducerea unei legități deosebite, care să tina 

cont de această Sonderstellung a omului. O deducere directă și liniară a omului din maimuță 

nu funcționează, ci pare mai degrabă invers. Au un eventual strămoș comun, dar atât. 

Trăsăturile morfologice ale omului sunt stări sau relații fetale, care la fetuși și la primatele 

obișnuite sunt trecătoare, dar l-a om s-au stabilizat
15

. 
 Blaga vine în sprijinul concepției sale despre om cu o teorie a dublei evoluții, a 

plafoanelor de evoluție. El construiește ipoteza unei evoluții orizontale și una a evoluției 

verticale, a unei legii ipotetice a plafoanelor evoluției, a regulii mutațiilor radicale. Evoluția 

verticală este cea ce nu creează organele specializate, ci creează și se desfășoară la noi 

niveluri de organizare, ducând la apariția unor tipuri biologice superioare. De la armonia cu 

precizie - legată de nișa biologică ce determină existenta unui viețuitor se trece în cazul 

evoluției pe orizontal la suficientă armonie cu ambianțe mult mai largi, așadar dispărând 

legătura exclusivă cu o nișă ecologică. Omul nu are un mediu, omul își creează mediul, dacă e 

să vorbim în conformitate cu antropologia filosofică a lui Arnold Gehlen. Filosoful 

transilvănean încearcă de dea o explicație existenței umane și formei sale specifice cu ajutorul 

unei legi a plafonărilor biologice. Specializarea sau superspecializarea nu duc la o evoluție 

verticală, ci trag evoluția în jos. Ele zădărnicesc o evoluție verticală
16

. Această regulă 

plafoanelor biologice are ca tel și lămurirea diversității vieții pe pământ, care arată că această 

diversitate  a încetat să mai depindă de diversitatea mediilor ambiente. Animalul trăiește într-

un mediu sau nișă ecologică fixă, pe când omul se găsește pe sine într-un mediu foarte larg, 

într-o ambiental nemărginită, afirmă filosoful. Din această ambianță fac parte atât orizontul 

concret al lumii date, cât și orizontul misterului, al necunoscutului. Pentru a se realiza pe sine 

omul are la dispoziție atât orizontul misterului, cât și inteligenta cu ajutorul căreia încearcă să 

reveleze și să convertească pozitiv acest orizont. Geniul are un rol important esențial, prin 

geniu reușește omul să reveleze misterul ca mit, în viziuni religioase, metafizice etc. Deîndată 

ce omul apare ca subiect activ în lume, apare drept creator de cultură, așadar de revelator al 

misterului. Chiar și asupra uneltelor se pot imprima caractere stilistice.  Omul devine o ființă 

istorică, ființare care tine să își depășească creațiile, dar niciodată condiția sa de creatură 

istorică, care este condiționată. Așadar tot creația, istoricitatea, genul îl definesc pe om, nu 

munca. Antropogeneza rămâne cu totul diferită în concepția blagiană față de dogma marxistă, 

chiar dacă aceste ideii a trebuit să și le exprime într-o vreme în care marxismul domina și se 

dorea adevăr și catehism oficial în România. 
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