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„ Orice început nou se mişcă între bucurie şi sacrificiu. Făptura consecventă devenirii 

începe în bucurie, prin darul care-i constituie începutul şi sfîrşeşte în sacrificiu. Căci 

darul împlinindu-şi menirea se sacrifică, făcîndu-se jerfă, treaptă şi uşă altor daruri, 

altor începuturi”. 

                                                                                   Dionisie Areopagitul 

       

 

    Creatorul prin însuşirea misterului gestului sacrificial, determină declanşarea creaŃiei 

autentice, durabile, care conŃine şi transmite mai departe energia pozitivă care a născut-o, 

a întrupat-o, a adus-o din starea preexistentă prin „însufleŃire” datorată asumării 

fenomenului sacrificial.     

   CreaŃia este a doua jumătate a sacrificiului, aşa cum sacrificiul este cealaltă jumătate a 

creaŃiei. Capodopera este fructul acestei comuniuni care apare atunci cînd creatorul se 

confundă cu această entitate antinomică.  

    

 

   DEDIC ACEASTĂ LUCRARE PE CARE O CONSIDER ÎNCĂ UN PAS ÎN 

CERCETAREA PERSONALĂ A UNOR ASPECTE DIN FENOMENOLOGIA CREAłIEI 

ARTISTICE, TUTUROR ARTIŞTILOR, OAMENILOR DE CULTURĂ, CARE NU MAI 

SUNT ÎN PLANUL TERESTRU, DAR  CARE SUNT MEREU LÂNGĂ NOI, ACEIA CARE 

PRIN JERTFA LOR NE-AU REVELAT CALEA... 
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 Teza de doctorat “Mitul sacrificiului - Metamorfoze plastice contemporane” îşi 

propune o introspecŃie în morfologia subtilă a creaŃiei, a operei de artă, o 

investigare a planurilor “nevăzute”, transcedentale ale artei, având ca repere, pe 

care le denumim în partea a doua a lucrării studii de caz, câŃiva artişti ai 

plasticii contemporane româneşti, finalizând cu exemplificarea  unei sinteze din 

creaŃia personală, a cărei tematică se desfăşoară explicit în cadrul temei 

propuse.  

 

      În primul capitol – Mitul între istorie, legendă şi artă, după o succintă 

trecere în revistă a unor mituri universale care includ fenomenul sacrificial, 

mitul lui Orfeu, Prometeu, Pygmalion, am facut referiri la cele două mituri 

fundamentale ale culturii româneşti, mitul specificului ancestral românesc, 

Miori Ńa, şi mitul zidirii, al creaŃiei, prin jertfa asumată, mitul Meşterului 

Manole. Mitul creaŃiei, cu implicarea sacrificiului, face trimitere către 

capacitatea omului de a afla adevărul prin dăruirea absolută, atunci când forŃele 

cosmice, esenŃializate în categoriile de spaŃiu şi de timp participă la punerea în 

scenă a sacrificiului mult înainte de a se produce actul în sine. Numai astfel 

fiin Ńa umană este integrată în mod real în suprafiinŃă, reuşind să însufleŃească 

atât corpul architectonic, înălŃat ca axis mundi, cât şi totalitatea cosmică. Este o 

vocaŃie a spiritualităŃii româneşti de a se reînnoi prin jertfă, prin exersarea 

tenace a reîntoarcerii perpetue la izvoarele originare şi inepuizabile ale mitului. 

Acelaşi capitol include o viziune asupra transcendentului şi dimensiunii 

cosmice a mitului, ca şi o perspectivă actuală asupra mitului sacrificiului. Mitul 

întruchipează o formă culturală care oglindeşte sau se referă în mod direct la 

fenomene ancestrale, arhetipale, la acŃiuni care repetă creaŃia primordială, 

fixând repere spirituale transcedentale, care devin modele existenŃiale. Din 

nefericire apar în contemporaneitate orientări “de avangardă” care sacrifică 

tradiŃia şi desacralizează sacrificiul, în tendinŃe artistice care nu pot fi decât 

efemere. 
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       În capitolul doi, Sacrificiul, condiŃie a creaŃiei, plecând de la cercetarea 

primelor sensuri ale fenomenului sacrificial,  am urmărit formele şi conotaŃiile 

diferite ale acestuia în decursul istoriei, încercând descifrarea în fapt a sensului 

primordial, a semnificaŃiei profunde, a sacrificiului, în transcendenŃa sa 

atemporală,  în eternitate. Sensul sacrificiului este radical schimbat de morala 

creştină, care îl proiectează spre creaŃia binelui absolut, a creaŃiei creatoare la 

rândul ei, sacrificiul devenind un simbol al unui germene nemuritor tocmai prin 

asigurarea nemuririi, prin cultivarea harului, a datului pozitiv al fiecăruia, cu 

care ne naştem şi cu care trebuie să intrăm într-o armonie firească de la început. 

Sacrificiul face parte integrantă din structura mecanismelor intime ale 

conştiinŃei umane, din definiŃia omului; este chiar expresia culturală a mutaŃiei 

ontologice care l-a detaşat pe om de univers, de natură, de orice altă fiin Ńă 

terestră. Sacrificiul este pentru om un destin atât individual cât şi social, 

precum şi istoric. Dacă sacrificiul arhaic, ca act antropologic fundamental, era 

deci în esenŃă violenŃă mai mult sau mai puŃin conştientizată în sine, de-a 

lungul timpului acesta a înregistrat, în diferite zone culturale, diferite 

transformări, tendinŃe în general ascensionale spre o înŃelegere mai profundă a 

legăturii ancestrale dintre om, divinitate şi creaŃie. Aşadar, noul înŃeles al 

sacrificiului adus de creştinism ne oferă de fapt sensul unei ascensiuni 

spirituale pe care ar trebui să o urmărescă fiin Ńa umană, omenirea întreagă, cu 

atât mai mult arta, care are un rol covârşitor chiar în această misiune de 

înnobilare perpetuă a sensibilităŃii umane.  

       J.Grenier sesizează câteva din cele mai importante conexiuni ale 

sacrificiului cu procesul complex al actului creator: “Distrugerea nu este un 

terminus, cum s-ar putea crede la prima vedere, ci un punct de pornire, un 

stimulent. Fie că este vorba de o victimă sacrificată în mod real sau numai 

simbolic, acŃiunea de distrugere declanşează tot felul de lucruri care sînt nişte 

creaŃii, creaŃii materiale, creaŃii spirituale, creaŃii sociale ... Există aşadar un 

mod de creaŃie care este distrugerea, oricât de straniu s-ar părea, şi ajungem să-l 
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înŃelegem graŃie noŃiunii de sacru. Sacrul oferă o posibilitate de regenerare prin 

modalitatea distrugerii.”1 

      Este evident că această legătură organică între sacrificiu şi creaŃie 

este un fenomen universal care a fost şi va fi mobilul dezvoltării marilor 

civilizaŃii, a capodoperelor umanităŃii. Din perspectiva psihologiei Ştefan 

Odobleja ne oferă un concept asemănător: “Orice creaŃie trebuie să fie 

precedată de o distrugere. Orice afirmaŃie trebuie să fie precedată de o negaŃie. 

Trebuie criticat totul, să nu ne încredem în nimic, să ne îndoim de toŃi. În mod 

automat, ca şi printr-o aspiraŃie, gândirea personală va umple golul creat de 

critică. Activitatea creatoare este în raport direct cu spiritul critic... Evitând 

comunul, trebuie, totodată, să evităm căderea în anormal. Sacrificiile pe care 

creatorul şi le impune nu rămân fără a fi despăgubite.” Manole este exemplul 

artistului a cărui personalitate este transfigurată de revelaŃia creaŃiei prin  

atingerea absolutului  în iubire, urmare a asumării gestului sacrificial. El se 

identifică în acelaşi timp cu creaŃia sa şi cu sacrificiul suprem pentru aceasta. 

Comuniunea perfectă a celor două entităŃi îi oferă energia necesară desăvîrşirii 

operei. Sacrificiul devine în acest fel adevărata şi suprema măsură a naturii 

umane.  

          Capitolul al treilea, CreaŃia, premisă existenŃială, ne propune în cele trei 

subcapitole descifrarea interconexiunilor creaŃiei cu dimensiunile temporalului 

şi atemporalului între mister şi raŃiune.  J. Grenier sesizează un aspect pe care îl 

identificăm apoi în mărturisirile unor artişti ori alŃi autori, şi anume, faptul că 

traseul întregului demers al creaŃiei, care nu este altceva decât o continuă 

autodevenire, un salt al cunoaşterii, care apare în final,  mai important decât 

însăşi opera. Raportându-şi cercetarea la caracteristici fundamentale precum 

universalitate, absolut, atemporal,  ajunge la consideraŃii, de altfel logic 

fundamentate, integrând arta, creaŃia, într-o atitudine de viaŃă pe care timpul 

istoric o modulează fără s-o modifice în esenŃă. Una din primele însuşiri ale 

artistului, pe care le evidenŃiază în relaŃie cu divinitatea, este faptul că artistul 

                                                 
1
 Grenier, Jean, Arta şi problemele ei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974 
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este o „cauză secundă – este subaltern”, având în acelaşi timp o „anumită 

libertate de creaŃie”, ...deasemeni „actul creator este mai important decît 

creaŃia...(aceasta) este o consecinŃă, o rezultantă”2, afirmaŃie ce vizează o 

introspecŃie profundă a actului creator, pe care o găsim şi în mărturisirile lui 

H.Bernea şi Marin Gherasim. Această alchimie a procesului creator, aceste 

tatonări ale unui dialog abisal, mai mult sau mai puŃin chinuitor, dintre lumea 

interioară şi lumea exterioară artistului, bântuit nu de puŃine ori de nelinişti 

contradictorii, de angoase existenŃiale, visuri obsesive, am putea să spunem că 

de cele mai multe ori începe cu un tip de introspecŃie, care o putem denumi o 

meditaŃie prin autocenzură interioară, un act al „curăŃirii” luminii interioare, de 

umbre sau întuneric. Henri Delacroix, în Psihologia artei, face o serie de 

remarci în acest sens, cercetând fenomenul creaŃiei cu un deosebit spirit de 

analiză, prin care delimitează tipologii specifice una din acestea fiind ca o 

meditaŃie de tip religios – „contemplaŃia mistică”. El este de părere că „o parte 

a creaŃiei se săvîrşeşte ...într-un fel de vis. Chiar atunci cînd avem aerul că 

alegem un subiect printr-un soi de decret, s-ar putea spune că ne-a ales 

subiectul mai întîi... Artistul cucereşte inspiraŃia; el leagă o analiză de un extaz. 

Dar nu putem nega faptul că o bună parte a unei opere de oarecare importanŃă 

...se realizeză sub controlul muncii şi al reflexivităŃii. Dacă există delir în artă, 

el este întotdeauna un delir dominat,...dar pentru mulŃi artişti, dificultatea 

constă în a acorda extraordinara spontaneitate cu imaginaŃia totdeauna trează, 

cu judecata critică şi cu ordinea raŃională a gîndirii. CreaŃia artistică seamănă, 

prin unele dintre aspectele sale, cu contemplaŃia mistică, ce poate să meargă, şi 

ea, de la discursul confuz pînă la viziuni precise.3 ”         

        Acest fenomen fundamental uman,  considerăm că se poate identifica 

într- o dimensiune esenŃială a existenŃei omului în univers, dimensiune aflată la 

graniŃele dintre luciditate şi mister, dintre ştiinŃă şi religie, dintre moarte şi 

nemurire. CreaŃia este respiraŃia firească a renunŃării la limitele lumeşti, la 

                                                 
2 Grenier, Jean, Arta şi problemele ei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974 
3 Henri Delacroix, Psihologia artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983 
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efemerul sterp,  respiraŃia firească a dobândirii conştiinŃei de sine şi de celălalt 

în profunzimea abisalului, este actul transfigurator ascendent de amplificare a 

valorilor culturale. CreaŃia este a doua jumătate a sacrificiului, aşa cum 

sacrificiul este cealaltă jumătate a creaŃiei. Capodopera este fructul acestei 

comuniuni care apare atunci când creatorul se confundă cu această entitate 

antinomică.  

În capitolul patru, AccepŃiunea românească a mitului scrificiului , 

revenim în perimetrul gândirii mitice româneşti în care sacrificiul de sine 

devine astfel ofranda, oferta liber consimŃită sau impusă de conjunctura în care 

se află ceea ce este sacrificat. La toate nivelurile, macrocosmice, medii şi 

microscopice, CreaŃia se reînnoieşte permanent, schimbările ei presupunând 

sacrificii pe care omul le proiectează într-o dimensiune sacră atunci când are 

speranŃa recuperării acestora în respectiva dimensiune religioasă, considerată 

net superioară celei concrete, terestre. CredinŃa în sacru devine astfel punte 

între datul creaŃiei şi actul sacrificiului, în tradiŃia populară destule acŃiuni 

cotidiene fiind încărcate de sacralitate. AccepŃiunea românească a mitului 

sacrificiului se diferenŃiază însă de alte ipostaze şi accepŃiuni prin felul 

instaurării unei echilibrări conceptuale, ce ocoleşte  un extremism  sacrilegial, 

natura fiind deobicei cea care preia jertfa, pentru a o absorbi regenerator în 

imanenŃa ei repetitivă. Pentru că arta medievală, prin specificul reprezentărilor 

biblice rămâne un reper al mitului sacificiului în straturile lăuntrice ale 

conştiinŃei oricărui creator, dedicăm un capitol unor exemplificări din 

perimetrul acesteia, exemple care oferă  modele iconografice din arealul creştin 

şi care circulă din vechime permanent, oferind substrat ideatic şi vizual temei 

sacrificiului, aceasta ajungând mit atunci când se corelează unor concepte 

populare şi îşi extrapolează spre atemporal exprimările. 

      Capitolul cinci Mitul sacrificiului – Metamorfoze plastice contemporane, 

ilustrează în cea mai consistentă parte a tezei, tocmai transcendenŃa 

fenomenului sacrificial în arta contemporană,  prin aducerea unor exemple 

dintre artiştii contemporani, ca în final să alcătuim o sinteză analitică asupra 
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creaŃiei personale care ilustrează în mod explicit tematica de bază a tezei de 

faŃă. 

      În perimetrul artei plastice contemporane româneşti nu întâlnim mulŃi artişti 

cu preocupări constante şi direct referitoare la tema sacrificiului. Uneori ideea 

de sacrificiu transpare în subiecte mitologice, ori de influenŃă religioasă, 

preocuparea pentru introspecŃia mitului în general, fiind mai mult sau mai puŃin 

frecventă la artişti de sorginte suprarealistă sau aparŃinând  postmodernismului 

artei româneşti. Din generaŃii diferite, cu tendinŃe diferite de abordare a creaŃiei,  

am putea enumera o serie de artişi în creaŃia cărora perimetrul căutărilor în 

domeniul mitologic (uneori cu trimiteri la sacrificial) ocupă un anumit loc, 

oprindu-ne în special la câteva personalităŃi proeminente, în a căror creaŃie 

găsim opere de referinŃă care se situează mai mult sau mai puŃin evident în 

universul fenomenului sacrificial : Corneliu Baba, Vladimir Zamfirescu, 

Paul Gherasim, Ştefan CâlŃia, Marin Gherasim, Horia Bernea, Marcel 

Munteanu, Nicolae Maniu. 

    Fără a respecta o iconografie specifică, mai ales pentru spaŃiul ortodox, 

pictura lui Vladimir Zamfirescu  are o componentă spirituală, creştină, 

universul ei se construindu-se în mare măsură pe realitatea biblică (Eva, 

Alungarea, Cain şi Abel, Moise, Dansul Salomeei, Scara lui Iacov, Sărutul lui 

Iuda, etc.), acceptă sentimentul vinovăŃiei, al greşelii, al sacrificiului şi al 

nevoii de ispăşire. 

 Opera lui V. Zamfirescu ne aduce în faŃa unui spirit postmodern ce 

reevaluează segmente culturale bine-cunoscute, propunând în pictura sa o 

tematică ce invocă marile teme ale umanităŃii şi face incursiuni într-o istorie ce 

angajează conştiinŃa la modul profund. 

     Paul Gerasim este un maestru al sintezei picturale. Artistul face în 

permanenŃă o călătorie iniŃiatică către un izvor arhetipal al originilor picturii. 

De acolo se “sfinŃeşte” cu apa acestui izvor şi îşi extrage substanŃa operelor sale 

de o “simplitate” transfiguratoare. Această aparentă simplitate devine o sinteză-

simbol, mesaj transcendent al tainelor luminii. În ciclul de lucrări Octogon, 
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maestrul concentrează într-o imagine simplă, la prima vedere, potenŃialitatea 

unui întreg univers deodată cu Ziditorul său. Artistul caută să „înghesuie 

lumea-ntr-un semn”. 

    În opera lui Marin Gherasim descoperim de la început transfigurarea 

elementului sacrificial,  prin însăşi demersul central al creaŃiei sale, “facerea şi 

desfacerea”, construcŃia şi deconstrucŃia, demers care constituie în fapt 

mecanismul lăuntric al creaŃiei, tocmai prin aceste dimensiuni antinomice. 

Artistul, în “Jurnalul de atelier”, mărturiseşte el însuşi faptul că această 

preocupare obsesivă a reconstrucŃiei a devenit cu timpul o temă principală. 

Conceptul lui Marin  Gherasim despre statutul artei este căutarea perpetuă a 

adevărului şi moralităŃii. Astfel, arta (în speŃă pictura) are ca principală 

trăsătură nu seducŃia ci moralitatea; arta este nu atât frumoasă, cât adevărată. 

Arta pleacă de la senzorial, dar nu rămâne la acest nivel. Pleacă de la suprafaŃa 

lucrurilor pentru a ajunge la un nivel de profunzime şi astfel a surprinde 

esenŃele. Cupola, PorŃile ce seamănă tot mai mult cu porŃile împărăteşti ale 

bisericilor, Pragul, Tronul, Absida, Armura - veşmânt liturgic, Scutul, formează 

cadrul pentru căutarea Adevărului. Formele, din ce în ce mai epurate, sunt 

arhitecturi clare, în interiorul cărora, de multe ori, accidentul plastic devine 

semnul frământării, al decriptării mişcărilor vieŃii şi sufletului. 

    Horia Bernea a explorat  de la început profunzimile „nevăzute”şi eterne ale 

existenŃialităŃii în esenŃialitatea ei. ÎnŃelegerea profundă a fenomenului 

sacrificial,  pe care îl impune creaŃia, Horia Bernea l-a avut dintotdeauna: 

“Fiecare artist trebuie să ia vocaŃia sa ca pe un dar de la Dumnezeu, adică în 

chip de "povară" şi obligaŃie de a o fructifica. Un astfel de artist are misiunea 

unui gardian, conservator al unui tezaur spiritual, sursă de identitate pentru el şi 

ceilalŃi. El trebuie în acelaşi timp să păstreze şi să comunice (mărturisească). El 

trebuie să-i ajute şi să-i incite pe ceilalŃi să comunice cu propriile lor rădăcini – 

un rol care este esenŃialmente legat, pentru noi, de tradiŃia ortodoxă. Acceptarea 

acestei misiuni, angajarea fiinŃei sale profunde în acest scop, dă artistului 
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adevărata sa investitură; în faŃa unei lumi ameninŃate de descompunere, forŃate 

să renege reperele fundamentale ale existenŃei sale, artistul trebuie să participe 

la sensul sacrificiului ce a mântuit lumea, el trebuie "să salveze". Ciclul de 

lucrări Prapor ori Coloanele, proiectate către transcendentul “nevăzut”, 

argumentează conceptual artistului:” Această bidimensionalitate evită ab iniŃio 

tot ce este aluzie la tridimensional, fuge de idolesc. Ea, deci, nu poate fi decât 

precum cuvântul... Acesta ar fi un argument, dar trebuie dezbătut foarte pe larg. 

Altfel, a picta, mai ales după natură, înseamnă, într-un fel, a contempla în 

permanenŃă zidirea divină.”4  

   Marcel Muteanu este un reper şi rămâne un reper în eternitate pentru că el 

este în aceeaşi fiin Ńă cu creaŃia sa din preexistenŃă. Metafizica sacrificiului 

transpare în majoritatea lucrărilor sau ciclurilor de lucrări ale sale, în care ne 

oferă o lectură intuitivă a unei simbolistici arhetipale. El rămâne un spirit 

hărăzit să dăinuie în memoria vremii, prin mărturisirile artei sale care parcă ne 

restituie o identitate pierdută prin revelarea unui necunoscut, cu mijloace şi 

modalităŃi proprii. Ciclul lucrărilor Cămăşi, al artistului este o dovadă a 

sensibilitŃii extraordinare de receptare a simbolurilor centrale din spiritualitata 

culturii române. Mitul Meşterului Manole a transferat în imaginarul artistului 

starea şi sensul actului sacrificial, artistul creindu-şi propriile coordonate 

estetice pe revelarea mitologică în arta obiectului. 

   Finalul cercetării acestei teze, a cărei temă poate constitui o nesfârşită 

provocare de analiză interdisciplinară a implicării gestului sacrificial în creaŃia 

artistică, este capitolul care se ocupă de creaŃia personală, în care am fost 

preocupat printr-un aparent inexplicabil curs al destinului, care în fapt este pe 

deplin justificat în planul noetic al predestinării. ÎnŃelegerea spre totalitate, a 

creaŃiei artistice, înŃelegerea în adâncime, care am putea-o categorisi o a patra 

dimensiune a înŃelegerii, este destinată centrului esenŃei ascunse, sau nucleului 

                                                 
4 Horia Bernea, Avantajele spirituale ale unui artist din est, articol, 1990 
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atemporal al fiinŃei, locului în care locuieşte Duhul. În acest loc vieŃuieşte 

entitateatea noastră, a OMULUI, cel ascuns, ultimul nivel al profunzimii 

existenŃei noastre, absolutul fiinŃei umane cu care creatorul construieşte opera 

şi cu care privitorul trebuie să recepteaze lumea operei create. În acest nivel 

ultim, care trebuie să fie în fapt un palier al unei continue ascensiuni spirituale, 

fiin Ńează personalitatea noastră, care se manifestă inevitabil prin „adâncime”. 

Nesfârşitele spaŃii ale creaŃiei se nasc din aceste adâncimi. Noi din nefericire, 

nu înŃelegem întotdeauna clipa de profunzime, ne scapă de multe ori, ori 

trecem, independent de voinŃă, peste profunzimi ale „realităŃii” receptate, 

datorită inconsevenŃei noastre interioare.  Artistul reface, cu mijloacele sale 

spirituale şi materiale inefabilul acestor profunzimi ale fiinŃei omeneşti.  

Abordând spre exemplificare, câteva teme esenŃiale care constituie o 

preocupare nu constantă, ci ascendentă în creaŃia mea,  a introspecŃiei 

fenomenului sacrificial în procesul creativ, am sintetizat o tematică evidentă în 

acest sens : Tema mitului Meşterului Manole, a lui Icar, a CondiŃiei creatorului, 

a destinului uman, ca etapă existenŃială în Univers în Final, şi implicit altor 

direcŃii tematice care au aceeaşi „ascendentă” preocupare, a respiraŃiei fireşti 

umane din natura sa sacrificială : Autoportret, EvidenŃă apofatică, CreaŃie, 

Facerea operei, ş.a.         

În tema  Meşterului Manole, creatorul 

îşi zideşte opera în spaŃiul care devine 

în fapt o dimensiune atemporală, cele 

două lumi fiind cuprinse una în 

cealaltă. Lucrurile văzute le împlinesc 

pe cele nevăzute şi cele 

nevăzute le împlinesc 

pe cele văzute. În 

această dimensiune cele 
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două lumi nu sunt despărŃite de nimic, creatorul construindu-şi opera tocmai 

prin sacrificiul asumat, sau prin consubtanŃialitatea acestuia cu creaŃia. Manole 

hotărăşte soarta operei sale în clipa în care înŃelege misterul  nemuririi operei în 

sine, înŃelege grandoarea destinului său, consubstanŃial cu destinul operei sale.  

 

CondiŃia creatorului, a artistului, este aceea de a 

rămâne mereu cu fiinŃa interioară tensionată de 

angoasele exprimării spre totalitate, spre absolutul 

care rămâne totdeauna o himeră în lupta temerară                   

cu efemerul. Metamorfozarea fiinŃei sale capătă 

nebănuite forme în efortul rămânerii în fiinŃă, simultan cu accesul în fiinŃa 

operei şi cuprinderea infinitului 

cosmic al   acesteia. 

                                                                              

Mitul lui Icar face 

parte din aceeaşi 

zonă a miturilor 

jertfei zidirii, dar cu 

alte conotaŃii decât 

cele din Meşterul Manole. Icar şi tatăl său 

Dedalus construiesc, ca şi Manole, o operă care trebuie să dăinuie. Ei s-au 

născut pentru a crea opera desăvârşită, dar legea nescrisă a marii creaŃii include, 

într-o formă sau alta, apariŃia sacrificiului într-o etapă anume a construirii 
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operei. Echilibrarea energiilor, pe care le-a tulburat tatăl,  transformă  parcursul 

existenŃial al lui Dedalus într-o golgotă tragică, Icarus semnificând entitatea 

sacrificată. Dedalus rămâne aparent în viaŃă după zborul din labirint, dar cu atât 

mai mult pedeapsa capătă dimensiuni 

de necuprins.  CondiŃia de Icar a 

artistului este determinată de 

capacitatea acestuia de a asimila 

înŃelepciunea cunoaşterii temerare 

profunde , actul sacrificial fiind diferit 

prin saltul în conştiinŃă. Posibilitatea 

irumperii spre soare a fiinŃei se poate solda cu un eşec, aceasta 

nefiind încă pregatită sa asimileze noile faŃete  ale 

adevărului universal.  

           “Clipa este semnul absolutului şi 

particularizarea infinitului. Orice vorbă autentic 

tragică este o clipă de acest tip; ea este răzbaterea 

individualului pornind de la absolut. O viaŃă nouă este 

chemată astfel să se realizeze. Trăim această clipă ca o disoluŃie a absolutului în 

realitate, dar în acelaşi timp ca o reminiscenŃă a acestui absolut. Elementul nou 

al acestei clipe stă în starea intermediară dintre FiinŃă şi NefiinŃă.”5  
În Final singura realitate existentă este găsirea unei noi cunoaşteri. ExistenŃa 

limitată poate deveni nelimitativă, ori generatoare de “necuprins” tocmai prin 

puterea cunoaşterii.  
 Persoana este “relativ” finită, dar cunoaşterea este infinită. FINALUL, “este 

acela de moment comutativ al timpului: prin moarte se trece dintr-o     

dimensiune existenŃială în alta, dintr-un timp  într-altul, dintr-o viaŃă în alta.”6   

                                                 
5 Jean- Louis  Vieillard-Baron , Problema timpului, p.138, Ed. Paideia, Bucureşti-2000 
6 André Scrima, Antropologia apofatică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005 
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    “Vis colectiv al umanităŃii”, cum îl defineşte Eliade, mitul capătă în EvidenŃa 

apofatică o conotaŃie,  un sens al vieŃii deja întrupat în el însuşi, existenŃa 

umană trăindu-şi mitul în treptele transcendentului predeterminat.  ApariŃia 

simultană a universalităŃii şi a personalităŃii concide cu un transfer al 

ontologiei, care trece de la exterioritatea miturilor la conştiinŃa de sine înŃeleasă 

ca o referinŃă transcedentală, ca expresia unei structuri antropologice profunde.  

Exemplul suprem al sacrificiului, exemplul cristic, ne-a fost oferit prin 

crucificarea lui Iisus care ne veghează în eternitate, şoptindu-ne, în 

hipersmerenia sa, că a întins braŃele în răstignire, pentru a ne îmbrăŃişa mereu, 

în eternitate, în fiecare clipă. Crucea răstignirii rămâne nemişcată – stigmat al 

omenirii care încă îl răstignesc pe Cel care desprins de întunericul limitelor 

umane, a întins braŃele să ne îmbrăŃişeze cu lumina eternă.  

„Omul aparŃine atât cerului cât şi pământului: e fiul unuia ca şi al celuilalt. De 

cer omul s-a desprins mai demult. ...Ieşim din perioada solară ca să intrăm în 

una a tenebrelor (Soarele şi-a întunecat strălucirea sa” – scrie undeva în 

Apocalips)”7 

    Sacrificiul este sacralizarea 

procesului creator, prin sublimarea 

trăirilor interioare, nefiind altceva 

decât o creştere continuă spre 

abisul de lumină, interior, spre 

creşterea  spirituală a nucleului de 

lumină cu care ne naştem.  

       Această alchimie a procesului 

creator, aceste tatonări ale unui 

dialog abisal, mai mult sau mai puŃin chinuitor, dintre lumea interioară şi lumea 

                                                 
7 ibidem 
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exterioară artistului, bântuit nu de puŃine ori de nelinişti contradictorii, de 

angoase existenŃiale, visuri obsesive, am putea să spunem că de cele mai multe 

ori începe cu un tip de introspecŃie, care o putem denumi o meditaŃie prin 

autocenzură interioară, un act al „curăŃirii” luminii interioare, de umbre sau 

întuneric.  Latura sacrificiului asumat este ca şi o respiraŃie, fiind de fapt cauza 

pentru care creatorul dispare treptat în însăşi opera sa, este latura dimensiunii 

energetice care transfigurează. RespiraŃia creatorului este însăşi opera creată, 

creaŃia nefiind altceva decât un transcendental exerciŃiu de împletire perpetuă a 

vieŃii cu moartea, un dans al unei simbioze abisale dintre viaŃă şi moarte spre 

fiin Ńarea operei în eternitate.  

       Concluzionând, am putea afirma despre creaŃie, că acest fenomen 

fundamental uman, se poate identifica într-o dimensiune esenŃială a existenŃei 

omului în univers, dimensiune aflată la graniŃele dintre luciditate şi mister, 

dintre ştiinŃă şi religie, dintre moarte şi nemurire. CreaŃia este respiraŃia firească 

a renunŃării la limitele lumeşti, la efemerul sterp,  respiraŃia firească a 

dobândirii conştiinŃei de sine şi de celălalt în profunzimea abisalului, este actul 

transfigurator ascendent de amplificare a valorilor culturale. CreaŃia este a doua 

jumătate a sacrificiului, aşa cum sacrificiul este cealaltă jumătate a creaŃiei. 

Capodopera este fructul acestei comuniuni care apare atunci când creatorul se 

confundă cu această entitate antinomică.  

       Încheiem doar aparent acest studiu, considerând permanent deschis şi 

inepuizabil acest subiect al existenŃei fenomenului sacrificial în creaŃie, 

situîndu-ne în universul conceptului etnic al creaŃiei elaborate ca sens suprem al 

existenŃei umane, conform căreia destinul istoric al neamului, plin de 

vicisitudini, ne-a propus o cale unică de a ne păstra identitatea etnică, valoarea 

esenŃială a oricărei civilizaŃii – supravieŃuirea prin cultură. Predestinata 

neîmplinire istorică, putea fi contracarată doar de vigoarea uimitoare a 

conştientizării sentimentului creativităŃii, creaŃiei, înfăptuite cu preŃul jertfei 

asumate, condiŃie a supravieŃuirii spirituale în eternitate. 
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