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Introducere

„Eu sunt vi]a, voi sunte]i ml\di]ele. Cel ce r\mâne întru Mine

[i Eu în el, acela aduce road\ mult\, c\ci f\r\ Mine nu pute]i face

nimic” (Ioan 15, 5). Pornind de la aceste înv\]\turi ale Mântuito-

rului Hristos, vom încerca s\ demonstr\m în acest studiu c\ arta

Bisericii este art\ duhovniceasc\ [i formatoare. 

Activând aproape exclusiv în domeniul materiei, cu scopul de

a o st\pâni [i a acumula cât mai multe valori materiale, omul modern

a suferit o degradare ce merge pân\ la nivelul materiei. Omul a

fost contagiat de caracterul ei inert [i m\rginit în spa]iu [i timp;

materia i-a în\bu[it libertatea, paralizându-i voin]a, frângându-i

elanurile, t\indu-i aripile idealului, robindu-l. Contactul cu ma[ina

a avut, de asemenea, repercusiuni neb\nuite asupra omului modern.

Rapiditatea, regularitatea [i perfec]iunea automat\ [i static\ a ma-

[inii, ca [i avantajele ei, au favorizat cre[terea ambi]iei [i a l\co-

miei acestuia pân\ la exasperare, dar [i încrederea nem\surat\ în

puterea proprie, iluzia atotputerniciei lui virtuale; ma[ina, concre-

tizare a materialului prin excelen]\, a devenit acum un alt tiran,

c\ruia trebuie s\ i se dea tributul necesar. În acela[i timp, valorile

umane au dec\zut sub nivelul materiei [i al... ma[inii; pentru pl\ceri

[i interese materiale, omul de azi e în stare s\ sacrifice chiar via]a

semenilor s\i, iar cine posed\ [i mânuie[te o ma[in\, oricât ar fi

de înapoiat, poate întrece [i reduce la sclavie pe cel mai mare geniu,

dac\ acesta este lipsit de ea. Asist\m la o r\sturnare de valori, în

dauna valorilor morale [i în avantajul celor materiale.
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Pornind de la aceste câteva idei, se observ\ c\ regularitatea

„mecanic\” a vie]ii a imprimat în activitatea omului modern un ca-

racter [i un ritm automat, care-i ucide spontaneitatea [i-i r\pe[te

ini]iativa. Nevoit de cele mai multe ori s\ execute stereotip acelea[i

mi[c\ri toat\ via]a – iar aici putem extinde observa]iile noastre [i

asupra muncii intelectuale chiar –, omul devine, cu timpul, un au-

tomat ambulant, un om-robot. În virtutea iner]iei, automatismul se

va prelungi, fire[te, [i în restul vie]ii [i al activit\]ii sale, în orele

libere, prin obi[nuin]\, devenindu-i o a doua natur\. Nemaiavând

cum s\ scape de plictiseal\, va c\uta destinderea în cultivarea pl\cerilor.

Acest automatism favorizeaz\, e adev\rat, dispozi]ii pentru disci-

plin\ [i organizare perfect\, dar, dac\ ar fi vorba despre o disci-

plin\ [i o organizare folositoare, nu automat\, care, nefiind izvorât\

din libertatea omului, sfâr[e[te prin a-l tiraniza.

Sporirea [i perfec]ionarea mijloacelor de informa]ie rapid\ a

adus un alt fel de delir al omului. Iar dac\ am face trimitere [i la

situa]ia din arta contemporan\, în general, am putea observa u[or

c\ acelea[i „încerc\ri” se observ\, fie c\ ele sunt numite „experi-

mente”, tentative, eforturi [.a.m.d. Poate dac\ am r\mâne, la în-

ceput m\car, la nivel de limbaj, la aderen]a cu trecutul am vedea

c\ ostenelile [i nevoin]ele noastre nu ar fi în zadar, ci transfigurate

prin comuniunea cu Hristos.

Cunoscând acestea, vedem c\ tot ceea ce se petrece pe glob –

cu oameni [i pentru oameni –, dar f\r\ s\ poat\ participa cineva

efectiv la suferin]a altora, ci doar vizual [i auditiv (ca s\ r\mânem

la limbajul folosit adesea în art\), va aduce mai mult\ suferin]\,

de fapt, sau se va c\dea într-un fel de subiectivism feroce. De la o

simpl\ informare, care adeseori se transform\ în pierdere de vreme

[i cultivare a bârfei, se ajunge, prin mul]imea [i succesiunea rapid\

a informa]iilor, la o varietate [i un senza]ional de tip neuroaste-

nic. Sensibilitatea omului poate fi astfel alterat\ [i intoxicat\ prin

energie, prin grab\, prin supra- sau sub-dimensionare a realit\-

]ilor [i a senza]iilor pe care le tr\ie[te. De aceea, pentru c\ omul

are o sensibilitate sl\bit\, ca s\ mai poat\ vibra el are nevoie de exci-

tante brutale1. De aceea, se înmul]esc reclamele [i se radicalizeaz\

1 Constantin C. Daniel, Tragedia omului în cultura modern\, Editura Anastasia,

Bucure[ti, 1997, p. 18.
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în diferite forme, care merg chiar pân\ la absurd. De aceea, ne

putem pune pe drept întrebarea: Ceea ce se observ\ [i ce se face

pentru omul de azi în domeniul artei (fie ea [i sacr\), dar [i în

domeniul restaur\rii patrimoniului religios-ortodox, în al muzicii,

al culturii, în general, se constituie într-un mijloc de ridicare du-

hovniceasc\? Un r\spuns exhaustiv nu se poate oferi în acest studiu,

dar m\car ceea ce încerc\m s\ demonstr\m aici este faptul de

necontestat c\ arta religioas\, în primul rând, [i toate „derivatele”

din ea – pentru c\ tot ceea ce creeaz\ omul contemporan are

m\car un sâmbure de adev\r, chiar [i atunci când se contest\

divinul – reprezint\ un efort sau o str\duin]\ duhovniceasc\. A[a

cum fiecare om se na[te cu ideea de Dumnezeu [i are fiin]ial le-

g\tura cu El, tot astfel se petrece [i în art\. Doar mijloacele difer\

[i, uneori sau prea adesea, voin]a îndreptat\ spre bine. În cele ce

urmeaz\ vom vedea în ce fel omul se realizeaz\ prin art\ sau [i

arta îl reface pe om.

Omul duhovnicesc [i arta pe care o creeaz\

În elaborarea studiului nostru vom porni tot de la ceea ce se

observ\ în lumea real\ contemporan\. Omul modern este un novator

în toate. El caut\ mereu: o via]\ mai bun\, o condi]ie social\ [i

familial\ mai bun\. În demersurile sale, pare a nu se opri niciodat\.

De aceea, afirm\m de la bun început c\ toate activit\]ile sale nu

sunt rele în sine. Dar nu toate îi sunt de folos. Omul recent se

informeaz\, comunic\ mai mult cu semenii, se implic\ asiduu, pre-

cum un c\ut\tor de comori, în tot ceea ce simte nevoia. Din p\-

cate, el s-a obi[nuit într-atât cu otrava [tirilor senza]ionale, încât le

a[teapt\ în fiecare zi ca pe o distrac]ie, cu o ner\bdare pervertit\,

[i se simte nemul]umit când nu le are. Astfel, nenorocirile [i r\z-

boaiele mai mult îl amuz\, ca ni[te competi]ii sportive, decât s\-l

îndurereze. A[a se explic\ de ce, atunci când ele s-au s\vâr[it,

cititorul încearc\ parc\ un sentiment de p\rere de r\u c\ a încetat

o surs\ care s\-i potoleasc\ setea de senza]ional. Dar ce se în-

tâmpl\ în domeniul artei? Apoi, este aceasta accesibil\ oricui, atât

la nivel de crea]ie, cât [i la nivel de percep]ie?

Excesul de organizare [i mecanizare duce la birocratism, în care

omul nu conteaz\ decât ca o pies\ în func]iune, [i la taylorism
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(acea diviziune excesiv\ a muncii, pân\ la punctul de identificare

complet\ a persoanei umane cu m\runta [i neînsemnata func]ie

pe care o exercit\ automat într-o fabric\). Regimul tehnicii meca-

nice produce în sfera vie]ii individuale [i sociale un fenomen de

depersonalizare [i nivelare, pân\ la crearea unui tip standard, cu

posibilitatea de a se reproduce în serii, ca articolele de fabrica]ie

mecanice. Într-adev\r, „civiliza]ia tehnic\, prin însu[i principiul s\u,

este impersonalist\”2, dup\ cum afirm\ gânditorul rus Nicolae Ber-

diaev; impersonalismul este chiar condi]ia ei fireasc\ [i necesar\.

Dar persoana este opus\ ma[inii prin acel ceva, care face din fie-

care chipul lui Dumnezeu în om, un centru autonom de energie,

sim]ire [i gândire, o fiin]\ liber\3.

Anturajul în care omul particip\ la via]a lumii a fost denumit

de Max Picard „cadru al fugii de Dumnezeu”4. În toate timpurile,

omul a fugit chiar [i de Dumnezeu. Ceva deosebe[te îns\ „fuga”

omului din ziua de ast\zi de cea din alte timpuri: odinioar\, cre-

din]a era normalul, ea îi st\tea omului în fa]\ [i exista o lume a

credin]ei obiective. Fuga, dimpotriv\, se petrece numai în indivi-

dul izolat; ea se realiza numai atunci când individul se rupea de

lumea credin]ei printr-un act de decizie. Dac\ voia s\ fug\, el

trebuia mai întâi s\-[i creeze fuga. Ast\zi este invers: credin]a este

minimalizat\ [i chiar distrus\. De aceea, nu credin]a, ci fuga este

„lumea obiectiv\” a omului. Iar orice situa]ie în care omul poate

s\ ajung\ este dinainte – f\r\ ca omul s\ fac\ ceva – o situa]ie de

fug\ subîn]eleas\: în lumea aceasta totul pare c\ exist\ numai sub

form\ de fug\. Omul tr\ie[te numai în m\sura în care fuge. Via]a

[i fuga sunt o singur\ realitate. Individul este, întâi de toate, un

fugar; abia prin reflec]ie el descoper\ c\ ar putea exista ceva

stabil. P\rin]ii au observat c\ toat\ fr\mântarea omului are loc în

forul lui interior, un du-te-vino care se r\sfrânge [i în ceva exterior,

într-o dinamic\ exterioar\ a fugii. Fuga a devenit independent\,

2 Nicolae Berdiaev, L’homme et la machine, Paris, Je Sers, 1993, p. 43, apud

Constantin C. Daniel, op. cit., p. 19.
3 A se vedea cuvântul de mul]umire al PF P\rinte Daniel, Patriarhul BOR, de

pe 30 septembrie 2007, care amintea de „societatea robotizat\ [i dezumanizant\”

în care tr\im [i de necesitatea unei adev\rate lupte duhovnice[ti pentru restau-

rarea persoanei umane.
4 Max Picard, Fuga de Dumnezeu, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1998.
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omul a devenit independent [i chiar a devenit o entitate corporal\

cu propriile legi. Este atât de autonom\, încât omul fuge chiar

dac\ ar uita s\ fug\. Nici nu mai este necesar un act deosebit ca

s\ fugi de Dumnezeu. Într-o situa]ie de fug\ nu exist\ nici o

pauz\, nici un schimb între a fugi [i a nu fugi, fuga dureaz\ [i se

subîn]elege ca [i aerul; este atât de subîn]eleas\, ca [i când nu ar

fi existat niciodat\ decât ea. Aceasta este lumea fugii: nu o lume a

necesarului, ci una a posibilului. Nimic nu are nevoie s\ existe

a[a cum este; el doar poate s\ fie, f\r\ a fi îns\ necesar. 

Max Picard analizeaz\ într-o arie larg\ a existen]ei acest tragism

esen]ial. Sunt a[ezate fa]\ în fa]\ cele dou\ lumi: cea a credin]ei [i

cea a fugii (emigr\rii) din universul credin]ei. Credin]a este virtutea

teologic\ de adeziune la revela]ie, la Dumnezeu, ea re-înr\d\ci-

neaz\ [i întemeiaz\ via]a în Hristos, Care, Fiu al lui Dumnezeu

fiind, S-a f\cut [i fiu al omului, pentru ca pe om s\-l fac\ fiu al lui

Dumnezeu. 

Oswald Spengler consider\ lipsa complet\ de religiozitate a

veacului nostru ca un semn sigur al declinului culturii faustice

moderne. Conform acestui gânditor, o cultur\ este, prin natura ei,

religioas\, iar civiliza]iile sunt, prin esen]a lor, [i religioase. Preocup\rile

de c\petenie ale omului civilizat din marile ora[e se reduc, dup\

Spengler, la grija de hran\ [i la igien\, c\rora într-o epoc\ de cul-

tur\ adev\rat\ religiile nu le d\deau nici o aten]ie.

Aceast\ situa]ie despre care am vorbit [i în care se afl\ omul

este, conform Sfin]ilor P\rin]i, urmarea deform\rii modului de a

percepe corect realitatea, înlocuirea Creatorului cu crea]ia [i ames-

tecul cu aceasta. Influen]a exercitat\ de materialitate asupra fiin]ei

umane – trup [i suflet – este cea mai elocvent\ dovad\ a mate-

rialit\]ii ei. Mortalitatea biologic\, ca absen]\ a vie]ii tr\it\ de su-

fletele sensibile ale fiec\rei epoci, absen]\ a sensului, este privit\

de P\rin]i ca o a doua natur\ a omului de dup\ c\dere [i „a fost

adus\ din natura vie]uitoarelor necuvânt\toare asupra naturii create

pentru nemurire prin iconomie”. Caracteristicile [i înclina]iile deiforme

ale „chipului lui Dumnezeu” în om au deviat de la direc]ia [i

func]ionalitatea lor natural\, în acord cu ra]iunea lor co-natural\,

s-au deformat, au fost supuse naturii ira]ionale, [i însu[irile acesteia

au fost îmbr\cate de om ca haine ira]ionale (haine de piele,

dermatinoi chitones). Via]a pe care au impus-o „hainele de piele”
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omului este moart\, sau biologic\, sau ira]ional\, fiindc\, în ultima

analiz\, e material\. Potrivit Sfântului Grigorie de Nyssa, „hainele

de piele” sunt cugetul trupesc. Este vorba deci de o înjugare general\

a omului cu materialitatea, cu neîncetata curgere a elementelor ce

alc\tuiesc lumea material\, cu continua mi[care [i schimbare, care-l

fac împ\timit [i „carnal” în întregul lui. 

Înainte de a fi îmbr\cat „hainele de piele”, omul purta un ve[-

mânt „]esut de Dumnezeu”, haina lui psihosomatic\ era ]esut\ din

harul, lumina [i slava lui Dumnezeu. Cei dintâi oameni crea]i „erau

îmbr\ca]i cu slava de sus..., slava de sus îi acoperea mai bine decât

orice hain\”. E vorba de ve[mântul „chipului lui Dumnezeu” în

om, de natura uman\ dinainte de c\dere, alc\tuit\ cu suflarea lui

Dumnezeu [i construit\ deiform. În acel ve[mânt str\lucea „ase-

m\narea cu Dumnezeu”, pe care o constituiau nu o „figur\ exte-

rioar\” sau o „culoare”, ci „ne-p\timirea”, „fericirea” [i „ne-stric\-

ciunea”, caracteristici în care „se contempl\ frumuse]ea dumne-

zeiasc\”.

De aceea, pentru omul alc\tuitor de frumos, via]a duhovni-

ceasc\ continu\ nu este o disciplin\ impus\ de un sistem ortodox

de cursuri sau de o institu]ie teologic\, ci o „[tiin]\” a comporta-

mentului cre[tin autentic permanent: în timpul [i în afara crea]iei

artistice. Aceasta este dobândirea harului, despre care vorbea Sfân-

tul Serafim de Sarov, de exemplu, adic\ dobândirea unei con-

duite, a unei înf\]i[\ri interioare, în primul rând, dar [i în afar\,

care arat\ prezen]a lui Dumnezeu în acel om.

{tiin]ific vorbind, normele spirituale practice ale situ\rii omului

în fa]a lui Dumnezeu nu alc\tuiesc atât o disciplin\ nou\, cât mai

ales leg\tura vie, de via]\ autentic\ în Hristos, prin intrarea în contact

cu omul duhovnicesc, cu modelul de vie]uire [i de cunoa[tere

nemijlocit\ a harului, întru „alc\tuirea” artistului. Acesta trebuie s\

realizeze leg\tura autentic\, de via]\, între el [i Dumnezeu, prin

intermediul unui duhovnic. Formarea sa duhovniceasc\ exprimat\

prin rug\ciune, lupta cu patimile, recunoa[terea [i con[tientizarea

apartenen]ei la Biserica Ortodox\ vor reprezenta via]a concret\ a

omului frumos, care lucreaz\ în domeniul artei biserice[ti. Cheia

activit\]ii lui nu este tehnica sau talentul mo[tenit de la p\rin]i, ci

este una spiritual\, liturgic\ [i dogmatic\.

Cel ce lucreaz\ în domeniul artei are ca [i caracteristic\

central\ a existen]ei sale întrebuin]area euharistic\ a puterilor lui
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naturale, spre o prefacere a lumii [i o apropiere de Dumnezeu. Aici

este vorba despre o unitate poten]ial\, a[a cum explic\ Sfântul

Maxim M\rturisitorul, ce exist\ între lumea material\ [i trupul

omului, între trup [i suflet, între suflet [i Dumnezeu. Cunoa[tem,

scrie acesta, c\ „sufletul se afl\ la mijloc, între Dumnezeu [i materie,

[i are puteri unificatoare fa]\ de amândou\”5. Adam avea drept

scop ca, utilizând corect puterile lui unificatoare, s\ realizeze în act

unitatea în poten]\, unificând [i, astfel, suprimând cele patru mari

diviziuni ale universului: diviziunea omului în b\rbat [i femeie, a

p\mântului în paradis [i lume locuit\, a naturii sensibile în cer [i

p\mânt, a naturii create în sensibil\ [i inteligibil\ [i, în fine, cea

de a cincea, cea mai înalt\ [i negr\it\ diviziune, între crea]ie [i

Creator.

Participând la c\utarea comun\ a umanit\]ii, spre reg\sirea naturii

[i a sensului celor ce sunt, Sfin]ii P\rin]i au acceptat c\ omul este

un „animal ra]ional” sau „politic” (zoon logikon kai politikon) [i n-au

pus la îndoial\ faptul c\ el este „ceea ce m\nânc\” ori „ceea ce

produce” sau „ceea ce simte”, dar au ad\ugat c\ adev\rata lui m\-

re]ie nu se g\se[te în aceste lucruri, ci în aceea c\ îi este dat\

„porunca s\ se fac\ Dumnezeu”. Au accentuat faptul c\ omul î[i

realizeaz\ existen]a în m\sura în care se înal]\ la Dumnezeu [i se

une[te cu El. „Numesc îns\ om pe cel ce a ajuns departe de uma-

nitate [i a înaintat spre Dumnezeu Însu[i.”6 În paralel, ei au descris,

cu profunzime [i subtilitate, cum este natura omului atunci când

]ine leg\tura cu Dumnezeu [i ce devine ea atunci când rupe

aceast\ leg\tur\, cum func]ioneaz\ diversele ei func]ii psihoso-

matice într-un caz sau altul, care e percep]ia existen]ei pe care o

are când este unit sau rupt de Dumnezeu.

Voca]ia ini]ial\ a omului este cea de unificator (syndesmos,

inel al crea]iei), iar aceasta este posibil\ doar prin disciplinarea [i

educarea laturii p\timitoare a fiin]ei sale [i prin orientarea ei c\tre

Dumnezeu. Via]a, ca exercitare [i suferin]\, are ca obiectiv câ[ti-

garea dragostei [i milei divine [i necesit\ încordarea total\ a voin]ei,

conjugat\ cu harul Lui eliberator [i purificator. Trecând în revist\

banalitatea tragic\ a existentului cotidian [i punând-o în paralel

5 Sfântul Maxim M\rturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR, Bucure[ti, 1983,

p. 72.
6 Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, Editura Deisis, Sibiu, 1999.
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cu puritatea degajat\ din paginile Filocaliei, putem realiza ceea ce

trebuie s\ ne transmit\ creatorul de frumos: iubirea de frumos!

Se [tie prea bine c\ prin art\ se poate realiza împlinirea uma-

nului pân\ la un punct, dar, pentru a ajunge la unirea cu Dum-

nezeu, este nevoie de mult mai mult. Arta, fie ea [i bisericeasc\,

nu înseamn\ o simpl\ dobândire de cuno[tin]e sau de no]iuni, fie

ele [i spirituale sau duhovnice[ti, ci este, mai întâi de toate, tr\irea

acestor cuno[tin]e care apar]in lui Dumnezeu. Iar tr\ire înseamn\

o permanent\ colaborare cu El, un exerci]iu continuu de aplicare

în via]a zilnic\ a preceptelor evanghelice (cf. Ioan 14, 6: odos,

alitheia, zoi). 

A[adar, un aspect important pe care-l ar\t\m aici este cel legat

de strânsa leg\tur\ dintre om [i opera sa. Este de la sine în]eles c\

nu se poate vorbi [i nu se poate asimila o art\ duhovniceasc\

autentic\, dac\ omul-creator nu cunoa[te Sfânta Scriptur\, istoria

Bisericii, rug\ciunea [i practica liturgic\ din Biseric\. Nu se poate

nici m\car imagina faptul c\ P\rin]ii Bisericii noastre nu cuno[-

teau Scriptura sau istoria, canoanele [i rânduielile ortodoxe. De

fapt, ar înceta s\ mai existe cineva în con[tiin]a Bisericii ca model

sau p\rinte duhovnicesc, dac\ nu ar fi în primul rând cunosc\tor

al rânduielilor biserice[ti [i practicant al acestora.

Rela]ia maestru-ucenic [i domeniul artei în Biseric\

Cine urc\ pentru prima dat\ un munte trebuie s\ urmeze un

traseu marcat: trebuie s\ aib\ împreun\ cu el, drept înso]itor [i

c\l\uz\, pe cineva care a urcat deja acest munte [i cunoa[te drumul.

Tocmai acesta este rolul „Avvei” sau al p\rintelui duhovnicesc în

via]a de m\n\stire [i nu numai: de a fi înso]itor [i c\l\uz\. Grecii

îl numesc gheron, iar ru[ii stare], un titlu care în amândou\ limbile

înseamn\ „b\trân”, persoan\ ajuns\ la vârsta în]elepciunii, om

„îmbun\t\]it”.7

Înc\ de la începutul monahismului, R\s\ritul cre[tin a scos în

eviden]\ importan]a ascult\rii de cei b\trâni, înduhovnici]i. Sfântul

Antonie cel Mare spunea: „{tiu c\lug\ri care, dup\ multe osteneli,

7 Irénée Hausherr, Paternitatea [i îndrumarea duhovniceasc\ în R\s\ritul

cre[tin, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 5.
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au c\zut [i întru ie[ire de min]i au venit, pentru c\ s-au n\d\jduit

în lucrul lor [i, am\gindu-se, nu au în]eles porunca celui ce a zis:

«Întreab\ pe p\rintele t\u [i î]i va vesti ]ie»”.

Figura maestrului a fost [i r\mâne o realitate indiscutabil\ [i în

domeniul artei biserice[ti. Nu ne putem imagina c\ Sfântul Luca [i

apoi to]i cei care au scris, au compus sau au realizat ceva în

domeniul picturii sau al liturgicului în Biseric\ au realizat aceasta

„de capul lor”. B\trânul înduhovnicit este, în esen]\, o figur\ ha-

rismatic\, „profetic\”; el a primit slujirea ca pe o hirotesie, cu o

nemijlocit\ contribu]ie a Duhului Sfânt. Nu este investit de o

mân\ omeneasc\, iar mâna lui este c\l\uzit\ de puterea lui Dum-

nezeu. El este un „om-eveniment”, care dep\[e[te simpla func]ie

pe care o ocup\. Lucrarea sa este, oarecum, ata[at\ celei de preot

duhovnic, definit\ precis în cadrul institu]ional al Bisericii.

A[a cum se [tie, evreii considerau zugr\virea [i cinstirea icoa-

nelor drept o `nc\lcare a poruncii a doua din Decalog: „S\ nu-]i

faci chip cioplit [i nici un fel de asem\nare a nici unui lucru din

câte sunt în cer, sus, [i din câte sunt pe p\mânt, jos, [i din câte

sunt în apele de sub p\mânt! S\ nu te închini lor, nici s\ le sluje[ti”

(Ie[ire 20, 4-5; Deuteronom 5, 13). Interdic]ia iconografiei era îns\

o m\sur\ pedagogic\ de moment, pân\ la venirea lui Hristos,

ap\rând poporul evreu de ispita c\derii în cinstirea idolilor po-

poarelor cu care venise în contact de-a lungul istoriei. Întruparea

lui Hristos a f\cut posibil\, îns\, [i zugr\virea chipului S\u.

Canonul 82 al Sinodului Quinisext (sec. al VII-lea) permitea re-

prezentarea Mântuitorului în icoan\ [i cinstirea acesteia: „Întru unele

zugr\viri din sfin]itele icoane se închipuie un miel ar\tat cu de-

getul de Înaintemerg\torul, care s-a luat spre închipuirea Darului,

în loc de adev\ratul Miel Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce mai

înainte S-a ar\tat nou\ prin Lege. Deci figurile cele vechi [i umbrele,

ca pe ni[te simboluri ale adev\rului [i mai înainte însemn\ri pre-

date Bisericii îmbr\]i[ându-le, Darul cinstim [i adev\rul, ca pli-

nire a Legii, aceasta primind-o. Deci ca deplin [i întru zugr\vituri

fe]ele tuturor s\ se închipuiasc\, poruncim ca chipul Mielului

Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce a ridicat p\catul lumii, de acum

înainte, dup\ omenire, s\ se închipuiasc\ [i pe icoane, în locul

mielului celui vechi. Prin aceasta în]elegem noi smerirea lui

Dumnezeu Cuvântul [i pov\]uindu-ne spre pomenirea petrecerii
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Lui cu trup [i a p\timirii Sale [i a mântuitoarei mor]ii Sale [i a

izb\virii lumii celei ce din aceasta s-a f\cut”. 

Comentariile sunt de prisos. Totu[i vom aminti c\ monofizi-

tismul, sect\ hristologic\ ap\rut\ în secolul al V-lea, care sus]inea

o singur\ fire a Mântuitorului, cea dumnezeiasc\, considera c\ la

Întruparea Domnului firea Lui omeneasc\ a fost absorbit\ complet

de firea dumnezeiasc\. Preluând idei de felul acesta, atât de la

evrei, cât [i de la monofizi]i, adep]ii acelora de atunci sau cei de

acum au o atitudine de abuz sau exces referitoare la icoane.

Pentru noi este neîndoielnic faptul c\ icoana reprezint\ cel mai

semnificativ obiect simbolic din contextul universului liturgic ortodox.

Biserica a cultivat un „limbaj” artistic, care exprim\ acela[i adev\r

ca [i limba vorbit\, iar acest limbaj al picturii este limpede [i

precis. În timp, s-a precizat înv\]\tura despre con]inutul dogmatic

al chipului iconografic, îmbinându-se armonios realismul istoric

cu simbolistica (iar în acest sens argumente puternice sunt ca-

noanele Sinodului Trulan din 692).

Cred c\ rela]ia duhovniceasc\ a cre[tinului cu icoana sau ceea

ce am men]ionat în subtitlul de mai sus, credin]a [i icoana, se

poate vedea foarte bine din via]a [i activitatea a doi mari corifei ai

Ortodoxiei: Sfântul Ioan Damaschinul [i Sfântul Teodor Studitul.

Ideile Sfântului Ioan Damaschin (†749) privitoare la cinstirea

sfintelor icoane pot fi rezumate astfel:

a. „Icoana este o asem\nare, un model, o întip\ritur\ a cuiva,

care arat\ în ea pe cel ce este înf\]i[at în icoan\”, cu alte cuvinte,

ne pune în eviden]\ originalul. Icoanei i se cuvine venerare, nu

închinare absolut\ sau adorare, care sunt rezervate numai lui

Dumnezeu.

b. Întrucât a luat chip de rob, putem zugr\vi icoana Fiului lui

Dumnezeu, Care, prin Întrupare, a intrat în categoria celor ce pot

fi reprezenta]i în icoane.

c. Cinstirea icoanei se îndreapt\ c\tre cel înf\]i[at în icoan\.

Drept urmare, ne închin\m deci icoanelor, dar nu aducem închi-

nare materiei, ci, prin acestea, acelora care sunt înf\]i[a]i în ele.

d. Icoana are [i un rol educativ, fiind ca o carte, mai ales

pentru cei ce nu [tiu s\ citeasc\, dar are în ea [i harul dumne-

zeiesc [i puterea de a s\vâr[i minuni.



32 Teologie [i Via]\

Un alt aprig lupt\tor împotriva iconoclasmului a fost Sfântul

Teodor (759-826) de la M\n\stirea Studion (Constantinopol), numit

pentru aceasta „Studitul”. Îndat\ dup\ interzicerea cinstirii icoa-

nelor, el a organizat, demonstrativ, o procesiune cu icoane în jurul

m\n\stirii sale, la Duminica Rusaliilor, în 815. Împ\ratul de atunci

l-a exilat, dar sfântul îndemna neîncetat, prin scrieri, pe monahii

risipi]i de prigoan\ în lume s\ nu abdice de la credin]a în sfintele

icoane. Prin via]a sa, el a r\mas un model de credin]\ [i de slujire.

A[a cum se [tie, arta cre[tin\ a ap\rut [i s-a dezvoltat

începând din secolul întâi dup\ Hristos8. Practic îns\, e mai greu

de sus]inut aceast\ tez\, pentru c\ nu exist\ crea]ii artistice care

s\ dateze din acest veac. Primele comunit\]i cre[tine apar [i se

r\spândesc pe teritoriul roman. Partea oriental\ a Imperiului Roman

era dominat\ de arta elenistic\, iar partea occidental\ de arta roman\.

În primele trei secole, arta cre[tin\ [i-a c\utat mijloace de expre-

sie mai noi, trebuind s\ le abandoneze, treptat, pe cele specifice

artei elenistice. Artistul paleocre[tin prelua întru totul estetica clasic\,

iconografia elenistic\. {i tot în timp s-a observat la unii o atitudine

de negare a posibilit\]ilor de exprimare prin imagini a tainelor

Întrup\rii, Învierii Domnului, deci a con]inutului noii religii, cu

inedita sa viziune asupra lumii. Acesta a fost, cred, motorul care a

declan[at mi[carea iconoclast\. Aceast\ mi[care, îns\, a fost prompt

contracarat\ de arti[tii care nu au acceptat imposibilitatea expri-

m\rii misterelor cre[tine prin imagini, ei considerând chiar c\ prin

imagini se poate exprima mai mult decât prin cuvânt: ,,Dac\ un

cre[tin se apropie de tine [i î]i cere s\-i ar\]i credin]a pe care o ai, du-l

în biseric\ s\ priveasc\ imaginile sfinte” (Sfântul Ioan Damaschinul).

Spre exemplificare, ar trebui s\ lu\m icoana Chipul lui Hristos,

numit\ „Mântuitorul nef\cut de mâini omene[ti”. Icoana face parte

dintre imaginile atribuite lui Hristos Însu[i, atât în Apus, cât [i în

R\s\rit. Aceast\ icoan\ are menirea s\ ateste evenimentul istoric

ce-L are în centru pe Hristos, autenticitatea imaginii Sale, a[a cum

o înf\]i[eaz\ Evangheliile [i Tradi]ia Bisericii. Icoana lui Hristos, în

genere, exprim\ în mod sintetic dogma hristologic\ fundamental\,

8 Pr. N. Ozolin, Chipul lui Dumnezeu, chipul omului, traducere de Gabriela

Ciubuc, Anastasia, Bucure[ti, 1998, p. 61.
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a unit\]ii dintre cer [i p\mânt, unirea ipostatic\ a Dumnezeului

adev\rat [i a Omului adev\rat.9

Dac\ trebuie s\ ne referim la simbolistica icoanei în sine,

observ\m c\ portretul lui Hristos, ca [i al sfin]ilor ce se vor zugr\vi

de-a lungul secolelor, este f\cut în mod normal printr-o compozi]ie

structurat\ pe patru cercuri concentrice. În aceast\ structur\, înce-

pând cu cel mai din\untru, se ascunde sensul profund al vie]ii

duhovnice[ti [i al Duhovnicului Însu[i. Primul cerc, punctul central

al tuturor cercurilor, se afl\ în frunte, între ochi, la r\d\cina nasului.

În general este invizibil, nu este schi]at. El este cercul împ\rt\[irii

din Duhul Sfânt, adic\ este punctul însufle]itor, deoarece înseamn\

îns\[i s\l\[luirea Domnului d\t\tor de via]\. Al doilea cerc cuprinde

fruntea [i ochii: este cercul sufletului, lumea duhovniceasc\, a

inteligen]ei, a sentimentului [i a voin]ei. Al treilea cerc îmbr\]i-

[eaz\ p\rul, gura, barba [i reprezint\ trupul, dimensiunea cea mai

apropiat\ de p\mântesc a omului. P\rul cade [i se albe[te; gura

exprim\ amintirea vulnerabilit\]ii fizice [i a mortalit\]ii trupului

omenesc. Cercul al patrulea este cercul luminii celei mai curate din

icoan\, a galbenului celui mai auriu [i mai luminos. Catolicii o

numesc „aureol\”, iar ortodocii „nimb”. Este lumina Duhului Sfânt,

Care din cercul cel mai dinl\untru p\trunde întreaga lume duhov-

niceasc\, iar pe cea a teluricului, a trupului, o înv\luie într-o lu-

minozitate atât de perceptibil\, încât [i noi, ceilal]i, o putem vedea.

A[a cum se [tie10, în icoane Hristos este reprezentat cu o cu-

nun\ cruciat\, în care se scriu literele O (în dreapta) w (deasupra

capului) N (în stânga), însemnând „Cel ce sunt”, dup\ cum S-a

denumit Dumnezeu fa]\ de Moise, pe Muntele Horeb (Ie[ire 3, 14).

Cununa cruciat\ are trei variante [i poate fi înlocuit\ cu cea

monogramat\ sau stelat\. Cuvântul NIKA, ce apare pe crucea

Mântuitorului, înseamn\ „cel ce învinge”. Mâna care binecuvân-

teaz\ nu are unite cele trei degete, ca la semnul sfintei cruci, ci

doar degetul mare se une[te cu cel inelar. Astfel, degetul ar\t\tor

[i îndoirea degetului mijlociu însemneaz\ numele lui Iisus, IC

(litera C=S). Degetul mare [i cel inelar, care se unesc, [i îndoirea

9 Thomas Spidlik, Marko Ivan Rupnik, Credin]a [i icoana, traducere din ita-

lian\ de Ioan Milea, Editura Dacia, Bucure[ti, 2002, p. 77-80.
10 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Editura Sofia, Bucure[ti, 2000,

p. 228. Aceast\ lucrare este definitorie pentru acest studiu.
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degetului mic însemneaz\ numele Hristos, XC (litera X=H). Cele

dou\ degete împreunate dau litera C (S) – degetul mic aplecat. {i

iat\ cum astfel afl\m un nou sens al degetelor mâinii Domnului,

printr-o gestic\ ce arat\ nu doar numele Lui, Iisus Hristos, ci

constituie o adev\rat\ doctrin\ duhovniceasc\11.

A[adar, icoana este un semn concret al lui Dumnezeu, Fiin]\

spiritual\, altfel imperceptibil\ prin sim]urile fizice, dar prin Întru-

pare [i apoi prin icoan\ coborându-Se spre forma concret\, pentru

întâlnirea cu omul spiritual [i fizic. Dumnezeu este resim]it ca o

for]\, ca o prezen]\, pentru c\ Dumnezeu este Cel Atotputernic.

Icoana aduce în mintea credinciosului imaginea arhetipal\ a lui

Dumnezeu, ca Cel ce protejeaz\ [i le poate pe toate. Icoana de]ine

o calitate specific\ lumii spirituale pozitive: este un obiect sfânt.

Recunoscându-i-se aceast\ însu[ire, se afirm\ în mod sintetic ceea

ce teologii spun: icoana este loc al prezen]ei Duhului Sfânt, adic\

este plin\ de harul sfânt, energia lui Dumnezeu, [i poate s\ trans-

mit\ acest har celui ce se roag\; prin acest dar de sfin]enie cel ce

o prive[te se roag\ lui Dumnezeu. Harul este primit de icoan\

prin slujba de sfin]ire a ei, dup\ care ea devine obiect de cult.

Icoana este sfânt\ [i pentru c\ prezint\ chipul unei persoane

sfinte. Prin sfin]ire, icoana devine un obiect al lui Dumnezeu.

Orice lucru, prin sfin]ire, este cur\]at [i oferit lui Dumnezeu.

Prin scurta analiz\ duhovniceasc\ de mai sus am c\utat s\

ar\t\m c\ icoana este o cale de imanen]\ a Fiin]ei divinit\]ii în

via]a uman\ [i mai ales faptul c\ via]a în Hristos sau via]a duhov-

niceasc\ primeaz\. Dumnezeu Se define[te prin verbul „a fi”. „Eu

sunt Cel ce sunt”, se recomand\ El lui Moise, ceea ce arat\ c\ El

este Izvorul vie]ii, D\t\torul de via]\. Exist\ cel pu]in dou\ trepte

ale vie]ii: existen]a fiin]elor [i a lucrurilor materiale [i existen]a

duhovniceasc\. Atât prin una, cât [i prin cealalt\, adic\ numai

printr-o via]\ cre[tin\, aspir\m la adev\rata via]\ duhovniceasc\.

Icoana înlesne[te, une[te [i creeaz\ o punte binef\c\toare între

cele dou\ planuri ale vie]ii: cea atemporal\, ve[nic\, [i cea vremel-

nic\, trec\toare, cu scopul de a umple de via]\ existen]a noastr\ [i

de a ne în\l]a spre cea ve[nic\.

11 Ibidem, p. 229.
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Cei doi corifei men]iona]i mai sus relev\ o tripl\ leg\tur\ între

duhovnicesc [i realitatea iconografic\ din Biseric\. Aceast\ tripl\

rela]ie este: icoan\ – rug\ciune; icoan\ – pio[enie; icoan\ – per-

soane sfinte. 

Rela]ia icoan\ – rug\ciune arat\ modul cel mai înalt al rela]iei

credinciosului cu Dumnezeu. Rug\ciunea este forma de comuni-

care a credinciosului (f\pturii) cu Dumnezeu (Creatorul), iar icoana

este o cale ce faciliteaz\ rug\ciunea omului cu Dumnezeu. Icoana

îndeamn\ spre rug\ciune, înal]\ gândul la Dumnezeu, ca o scurt\

rug\ciune sau un început de rug\ciune. Gândind la spa]iul sacru,

omul dep\[e[te realitatea uneori grea a vie]ii concrete. Rug\ciunea

prin icoan\, ca printr-o fereastr\ spre Dumnezeu, are un caracter

de intimitate în rela]ia dual\ [i profund\ a comunic\rii.

În cultul particular, icoana este a[ezat\, de obicei, într-o ca-

mer\, la r\s\rit, într-un loc special, acest fapt sprijinind intimitatea

rug\ciunii. Rolul pozitiv al icoanei pentru rug\ciune este al patrulea

factor definitoriu pentru icoan\, identificat prin analiza factorial\ a

rezultatelor chestionarului.

Rela]ia icoan\-pio[enie este vizibil\ atunci când ne gândim la

prima stare a cre[tinului în fa]a icoanei, care este o stare pioas\,

ca în fa]a lui Dumnezeu, [i favorizeaz\ apari]ia sentimentului de

c\in]\ pentru gre[elile personale. Dar intr\ în func]iune rolul ca-

tehetic al icoanei: ea aminte[te de suferin]ele Mântuitorului pentru

r\scump\rarea noastr\, de via]a sfin]ilor, care, oameni ca [i noi,

au dobândit iertarea [i bucuria ve[nic\, astfel încât cre[tinul începe

s\ mediteze la iubirea lui Dumnezeu, ajungând, în final, la cu-

noa[terea Lui, scopul rela]iei lui Dumnezeu cu omul. Rezultatul

rug\ciunii pe care o alc\tuim în fa]a icoanei lui Dumnezeu, a

Maicii Domnului sau a unui sfânt, oricare i-ar fi fost neamul lui pe

p\mânt, român, grec, rus, bulgar [.a.m.d., este restaurarea sufle-

teasc\, intrarea în `mp\r\]ia lui Dumnezeu [i devenirea de un

neam cu Hristos. Pe plan concret, aceasta înseamn\ rec\p\tarea

încrederii în sine, reculegere, sim] de t\rie sufleteasc\, putere [i

for]e noi. Dac\ privim lucrurile în mod duhovnicesc, aici este

vorba de un proces, de o metod\ de vindecare a omului prin

imagine. Dup\ ce chipul s-a deteriorat, ca urmare a p\catului,

omul poate intra în procesul de restaurare cu ajutorul lucr\rii tainice

a harului, pe care [i icoana ortodox\ ni-l face în parte accesibil.
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Urm\toarea etap\ a procesului despre care vorbeam anterior este

apari]ia sentimentelor pozitive, care cuprind starea de spirit a

celui ce se roag\: el se simte mult mai bine, lini[tea se a[az\ în

sufletul lui, pentru c\ a încetat s\-l mai mustre con[tiin]a; [i, astfel,

pacea sufletului, atât de dorit\, se dovede[te înc\ o dat\ a fi un

rod al Duhului Sfânt, o stare din Rai. Cu siguran]\, de aceea este

atât de c\utat\ [i de pre]uit\ icoana în cre[tinismul ortodox.

Rela]ia icoan\ – persoane sfinte se vede în ritualul închin\rii la

icoane; prin aceasta se aduce, de fapt, închinare lui Dumnezeu,

cinstind Chipul S\u, pe Maica Sa [i pe sfin]ii S\i, „prietenii lui

Dumnezeu”, se creeaz\ leg\tura ini]ial\ de dinaintea rug\ciunii

în duh [i adev\r. Acesta este [i un factor definitoriu al icoanei. Cei

ce cunosc efectul terapeutic spiritual al icoanei o pre]uiesc, o

poart\ tot timpul cu ei, locul icoanei nu mai este legat de locul

din r\s\ritul camerei, deoarece persoana este tot timpul în rug\-

ciune, simte nevoia s\ fie ocrotit\ tot timpul de prezen]a divin\.

Ca urmare, ace[ti credincio[i poart\ icoana oriunde merg. Impor-

tan]a icoanei poate deriva [i din frumuse]ea ei, din valoarea artistic\.

Icoana este prezent\ [i în cultul public, fiind un element ca-

racteristic al Bisericii Ortodoxe. Icoana se afl\ în spa]iul Bisericii,

este implicat\ în cult, ca obiect de cult, în ritualul t\mâierii, al ru-

g\ciunilor la icoanele împ\r\te[ti etc. Pentru credincio[ii de rând,

icoana din biseric\ este un obiect de închinare, ei f\când înaintea

ei plec\ciuni [i semnul crucii. Semnul crucii este o m\rturie

gestual\ a credin]ei în mântuirea prin jertfa Mântuitorului, credin-

ciosul exprimând apartenen]a la cultul cre[tin.

Concluzii

În urma rug\ciunii cre[tinului la icoana lui Dumnezeu [i a sfin-

]ilor S\i, acesta î[i rec\p\t\ încrederea în sine [i dobânde[te cre-

din]a restaur\rii sale suflete[ti. Numai astfel cre[tinul cap\t\ putere,

for]e noi [i poate da slav\ lui Dumnezeu pentru toate.

Iconografia ortodox\ ne aduce înaintea ochilor înv\]\tura

scris\ sau rostit\ a Bisericii despre Mântuitorul Hristos, despre Maica

Domnului sau despre sfin]i. Icoana presupune o chemare (de la

latinescul voco, -are, care înseamn\ „a chema”, „a striga”), întrucât

cei care o „alc\tuiesc” trebuie s\ aib\ o chemare deosebit\ spre
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sfin]enie. Biserica deosebe[te partea obi[nuit\ de cea metafizic\ a

imaginii, prin aceea c\ ea contempl\ în ceea ce este v\zut ceea ce

nu se vede, iar în ceea ce este vremelnic contempl\ ceea ce este

ve[nic. În acest în]eles se poate afirma c\ adev\rata icoan\ exprim\

experien]a duhovniceasc\ a sfin]eniei. În icoan\ se întâlnesc dou\

axe dialogice: prima reprezint\ dialogul iconarului cu Dumnezeu,

comunicare ce devine generatoare pentru cealalt\ ax\, cea secundar\,

a cre[tinului care se va apropia de aceasta [i va intra, astfel, în co-

municare cu Dumnezeu.

Neîndoielnic, icoana ortodox\ este cel mai plin de semnifica]ii

obiect care ar trebui s\ delimiteze spa]iul nostru liturgic, social sau

familial. Biserica a cultivat un limbaj artistic, care exprim\ acela[i

adev\r ca [i limbajul liturgic vorbit, iar acest limbaj al picturii sfinte

este limpede [i precis. Con]inutul dogmatic al chipului iconografic se

îmbin\ armonios cu realismul istoric [i cu realitatea duhovniceasc\

a vie]ii de dincolo.
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Orthodox iconography renders precisely the education of the

Church about Christ the Saviour, about the Mother of God or any

other of the saints. The icon is a calling (from the Latin term voca-
tus „to call”, „to cry”), which means that those who „make” an icon

have to gave a special calling to holiness. The Church distinguishes

in the concept of “vision” the common part from the metaphysical

part, by contemplating what is not seen in what is seen, and it con-

templates the eternal in the ephemeral. Along these lines we can

affirm that the true icon expresses the spiritual experience of

holiness. There are two dialogue axes in the icon: the first one

represents the dialogue between the icon painter and God, which

is the communication that generates the other axis; the secondary

one, of the brother who will approach the icon and communicate

to God, too.
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