
Lucian Blaga
Remarcabila personalitate culturala a Romaniei antebelice, poet, dramaturg, filozof, profesor universitar
si diplomat, Lucian Blaga s-a nascut la 9 mai 1895 in localitatea Lancram (jud. Alba), insa, de Sibiu si-a
legat o buna parte din viata si activitatea sa. 
 Ca un omagiu adus memoriei acestuia, caracterului sau complex si original care a depasit granitele tarii,
facandu-se remarcat in cele mai inalte medii europene, numele lui Lucian Blaga a fost atribuit celei mai
importante institutii de invatamant din municipiul de pe Cibin, universitatea. Provenind dintr-o familie de
preoti aromani, in care era al noualea copil, Blaga a suferit pana la varsta de 4 ani de afazie, din care
cauza nu a putut sa articuleze niciun sunet. 

Debutul sau literar s-a produs in ziarul sibian " Tribuna " cu poezia " Pe tarm "(1910), pentru ca, tot la
Sibiu, sa publice noua ani mai tarziu, placheta de versuri " Poemele luminii ". În perioada 1914-1916 a
urmat cursurile Facultatii de Teologie din Sibiu, pe care le-a finalizat cu licenta in 1917. Apoi a studiat la
Viena biologia si filosofia, la aceasta din urma obtinand chiar doctoratul. Tot in perioada studiilor in
strainatate a cunoscut-o pe viitoarea sa sotie, Cornelia Brediceanu. În anii ce au urmat Dictatului de la
Viena a functionat ca profesor universitar la Universitatea din Cluj, mutata la Sibiu, pentru o perioada de
patru ani. Anterior s-a daruit cauzei presei romanesti din Transilvania, fiind redactor la publicatiile "
Cultura " , " Banatul " , " Patria ", " Vointa " , " Gandirea ", " Cuvantul ". În Sibiu a editat, timp de un an
(1943) revista " Saeculum ". 

 Lucian Blaga a fost si un bun diplomat care, in perioada interbelica, a ocupat functii importante precum
cea de atasat cultural la Ambasadele Romaniei din Polonia, Cehoslovacia, Portugalia, Elvetia si Austria,
ca si cele de subsecretar de stat la Ministerul de Externe (1936-1938) si ministru plenipotentiar al
Romaniei in Portugalia (1938-1939). 

 În 1956, Lucian Blaga a fost propus de catre Mircea Eliade pentru premiul Nobel, insa autoritatile
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comuniste nu au agreat respectiva idee. Blaga a fost considerat de acestea ca un filosof cu viziuni
reactionare, motiv pentru care poeziile scrise de el au si fost interzise pana la moartea sa. Lucian Blaga
s-a stins din viata in 6 mai 1961, fiind inmormantat in cimitirul din localitatea natala tocmai in ziua in
care vazuse lumina zilei (9 mai). La Sibiu sunt insa inmormantati mama poetului, Ana Blaga (decedata in
1933) si unul dintre frati, Login Blaga (mort in 1949). 
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