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Icoana - estetica adevărului

Frumosul nu poate fi concretizat, dar majoritatea 
cercetătorilor săi, artiștii, esteticienii și istoricii 
artei, doresc să-l definească și chiar să afle 

proprietăți ale formelor care să-l susțină și să-l fixeze în 
imagini conform unor reguli estetice: armonia, echilibrul, 
simetria.

Dar oare acesta este frumosul? Poate fi el cuprins 
într-o regulă?  Dacă da, atunci este regula cauza întregii 
lucrări de artă, a întregii creații artistice?

Nu. Regula este doar o consecință a creației care se 
concretizează ca un moment de claritate, de acord între 
conștiința contemplatoare umană și anumite aspecte ale 
creației divine, pe care, în pornirea sa naivă afectivă, omul 
ar dori să le oprească, să le blocheze în memorie și apoi să 
le folosească din nou în scopuri proprii. Dar creația este 
într-o stare de perpetuă devenire și fiecare moment este 
important. Astfel, oare mai 
au vreo valoare cauzală și 
hotărâtoare, participativă 
la devenire aceste reguli 
de armonie, de echilibru, 
surprinse de conștiința 
naivă și fixate de rațiune 
pentru memorie?

În perspectiva partici-
pării la creația divină prin 
artă, frumosul este doar o 
consecință, sau cel mult un 
instrument al exprimării 
participative.

Modul în care avem 
acces la participare nu 
este realizat prin anumite 
constructe frumoase ale 
rațiunii, ci prin adevăr. 
Acest adevăr este zenitul 

conștiinței, care nu face parte din memoria ancorată în 
trecut, ci, fiind în continuă devenire, este însuși prezentul. 
Și fiind obiectiv în mod absolut, nu este generat de vreo 
voință deductivă sau constatativă rațională, ci este dăruit 
de Dumnezeu, pentru a-i bucura pe cei ce îl primesc, 
fiind pregătiți pentru aceasta.

Un om pregătit să cunoască adevărul doar prin 
frumosul exterior, care crede că adevărul este în frumosul 
exterior, face confuzie între ele. El crede că tot ce gândește și 
face este voința lui Dumnezeu și, astfel, răstoarnă valorile. 
Astfel gândeau umaniștii și artiștii Renașterii, punând 
norma umană pe același nivel cu norma dumnezeiască, 
anulând și refuzând dogma Sfinților Părinți ai Bisericii.

De aceea, icoana, pentru omul estetic este ,,urâtă”.
De fapt, chiar trebuie să fie ,,urâtă” în ochii celor mai 

mulți pentru a fi doar adevărată și pentru ca frumosul 
să nu fie o cauză exterioară 
și aparentă a sa, ci o 
consecință interioară a 
învățăturii transmise prin 
icoană. Aceasta poate fi 
pătrunsă nu prin descifra-
rea unei reguli aparente 
de armonie rațională vi-
zuală, ci prin participare 
asumată, responsabilă și 
responsabilizatoare, adică 
prin rugăciune, care este 
șlefuirea inimilor și a 
sufletelor credincioșilor.

Așa zisa ,,urâțenie” a 
icoanelor nu înseamnă, 
deci, refuzarea frumosului, 
ci afirmarea unei atitudini 
nonestetice, adică refuzul 
frumosului exterior, pentru 
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a avea o cale mai liberă către interiorul 
conștiinței către participarea la mân-
tuire întru Hristos, în comuniune cu 
ceilalți creștini, fie ei chiar neplăcuți 
în aparențele lor exterioare estetiste 
comportamentale sau de aspect fizic. 
Deci, icoana ,,urâtă”, adică neplăcută 
la o privire superficială, te ajută să-l 
accepți pe Hristos chiar și în cei care 
nu-ți plac prin aparențele lor. Te ajută 
să-i înțelegi, să participi la greutățile 
lor în mod înțelegător, ajutându-i să 
le depășească.

Personal, ca profesor  de icoană, 
ar trebui să ofer niște reguli pentru 
exersarea pictării unor astfel de 
icoane. Nu pot decât să propun o trăire 
mai simplă, mai smerită, mai atentă 
la propriile probleme ale iconarului, 
care poate fi un ghid în descoperirea 
și în pictarea lor. De obicei nu sunt 
icoane cu prestigiu. Sunt icoane cu o 
anumită tentă populară, ca cele din 
deșertul Egiptului la Al Zaafarana, 
sau care aparțin anumitor medii 
mânăstirești, ca Sfânta Ecaterina din 
Sinai și Mirojsky din Pskov, Rusia, în 

perioade neinfluențate de estetismul 
picturii și sculpturii occidentale 
romanice sau gotice, sau de rezistență 
împotriva sectelor dizidente, ca în 
Rusia secolului al XIV-lea.

Având caracteristic acest insolit 
al expresiei exterioare ele nu pot 
fi abordate în mod gratuit. Nu 
sunt imagini convenționale care 
să fie acceptate fără întrebări doar 
pentru că se încadrează în stil, iar ca 
semnificație nu ne mai interesează 
decât de fațadă. Sunt icoane născute 
din întrebări și care trezesc întrebări 
prin modul direct, intempestiv și 
contradictoriu bunului simț comun 
de a înfățișa simbolurile iconografice. 
Sunt icoane care te învață dogmatică 
în mod catehetic și problematic, 
chiar dacă în cazul unora este posibil 
ca variantele lor tematice actuale să 
arate anumite clarificări.

Deci, fiind imagini care trezesc 
o participare directă a privitorului, 
prin trezvie angajată catehetic pentru 
lămurirea problemelor de învățătură 
creștină, înseamnă că au de fapt 

implicații în direcția catafatică a 
cunoașterii lui Dumnezeu, prin 
post al rațiunii, care nu se grăbește 
să definească și să accepte aparenta 
concretețe a definitului ca fiind 
definitivă. În icoană nu apare un 
anumit stil, ci un acord de trăire 
între maestru și Dumnezeu sau între 
ucenic și maestru, nu prin competiție, 
ci prin dăruire și ascultare. Icoana se 
află într-o continuă devenire. Este 
o stenogramă a propriilor noastre 
trăiri întru Dumnezeu întrupat. 
Mai mult decât atât, nu înseamnă 
că icoanele Sfântului Cuvios Andrei 
Rubliov sau ale lui Teofan Cretanul 
nu sunt autentice în trăire pentru că 
sunt frumoase sau au forță expresivă, 
frumosul lor aparent fiind un semn 
și o consecință a trăirii  virtuoase 
în rugăciune și nu a unei impuneri 
exterioare. Aceasta arată că trebuie să 
ne asumăm icoana pe care o pictăm 
pe sufletele noastre și nu pe lemn.

Prof. Ioan-Sergiu Manole

Vremea postului să o începem cu 
bucurie, supunându-ne pe noi 

nevoinţelor celor duhovniceşti. Să ne 
lămurim sufletul, să ce curăţim trupul. 
Să postim precum de bucate, aşa şi de 
toată patima, desfătându-ne cu virtuţile 
Duhului.

Stihira Sfântului Teodor Studitul, glasul al II‑lea,
de la Vecernia de Duminică seara,

din prima săptămână a Sfântului şi Marelui Post

Fericit este cel ce şi-a înfrânat gura 
de la toată dulceaţa pătimaşă, 

care-l desparte de Ziditorul său.                 
Fericit este  cel ce are ca hrană Pâinea 
care S-a coborât din cer şi a dăruit lumii 
viaţă.

Sfântul Isaac Sirul,
,,Cuvinte despre nevoinţă”
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În primele patru zile ale 
săptămânii întâia și la 
denia de miercuri seara 

din săptămâna a cincea a Postului 
Păresimilor se citește, fragmentar 
ori în întregime, Canonul cel Mare, 
minunata și impunătoarea realizare 
imnografică aparţinând Sfântului 
Andrei arhiepiscopul Cretei.

Acest Canon este atât de duios, 
de mângâietor și de profund în 
exprimarea adevărului, încât, citit și 
ascultat cu evlavie și luare aminte, 
trezește la realitate orice conștiinţă 
adormită și mișcă cel mai împietrit 
suflet copleșit de noianul ispitelor și 
al cumplitelor fărădelegi.

Ideea predominantă, care 
se regăsește pe tot parcursului 
Canonului este recunoașterea stării 
de păcătoșenie și căinţă adâncă 
pentru păcatele făcute. Această 
idee o întâlnim în prima cântare a 
canonului: „De unde voi începe a 
plânge faptele vieţii mele ticăloase? Ce 
început voi pune, Hristoase, acestei 
tânguri de acum? Ci, ca un milostiv, 
dă-mi iertare greşalelor.” (Stihira 
întâi a cântării întâi a Canonului cel 
Mare).

Conștiinţa căderii în păcat naște 
umilinţa și căinţa îndurerată, dar 
inspiră și sentimentul încrederii în 
milostivirea lui Dumnezeu: „Greşit-
am, fărădelege am făcut, nu m-am 
îndreptat înaintea Ta, nici am păzit, 
nici am făcut precum ne-ai poruncit 
nouă; ci nu ne părăsi pe noi până 
în sfârşit, Dumnezeul părinţilor.” 
(Irmosul Cântării a 7-a a Canonului 
cel Mare)

Se subliniază cât de critică este 
starea în care a fost adus păcătosul 
de fărădelegile sale. Situaţia aceasta 
pare de nevindecat, însă „ajutor 
şi acoperitor s-a făcut nouă spre 
mântuire” (Irmosul cântării întâi a a 
Canonului cel Mare) Dumnezeu, și 

aceasta naște speranţa îndreptării în 
sufletul său. Aceasta însă nu va ajuta 
cu nimic dacă nu va lua de îndată 
hotărârea de a pune pe Dumnezeu 
călăuză vieţii lui, mărturisindu-și 
toate păcatele sale: „Vino, ticăloase 
suflete, împreună cu trupul tău, de te 
mărturiseşte la Ziditorul tuturor; Şi 
îndepărtează-te de acum de nebunia 
cea mai dinainte şi adu lui Dumnezeu 
lacrimi de pocăinţă.” (Stihira a doua 
a Cântării întâi a a Canonului cel 
Mare)

Conștiinţa păcatului naște în 
sufletul credinciosului și regretul 
profund pentru urmările lui, și 
aprinde în acesta dorinţa sinceră 
de întoarcere. După ce ne dezvăluie 
experienţa sumbră a păcatului, 
cântările Canonului ne îndeamnă 
la pocăinţă sinceră, vărsând lacrimi 
pentru faptele săvârșite „Lacrimi din 
ochii mei, Mântuitorule, şi suspinuri 
dintru adânc curat aduc Ţie, strigând 
inima mea: Dumnezeule, greşit-am 
Ţie, milostiveşte-Te spre mine.”  (Stihira 
întâi a cântării a șasea a Canonului Cel 
Mare) Pentru credincios, lacrimile 
trebuie să constituie al „doilea botez”, 
pentru că acestea șterg întinăciunea 
păcatelor.

Astfel, credinciosul este îndemnat 
la o plângere a propriilor păcate pentru 
că întreg conţinutul canonului este 
o necontenită plângere a păcatelor. 
Păcatul este alipirea sufletului de cele 
pământești, încât „...toată mintea 
ţârână mi-am făcut” (Stihira a șasea 
a cântării a doua a Canonului Cel 
Mare) Prin păcat, omul pierde 
frumuseţea omului din Rai, sufletul 
îi este pustiu, așadar se schimbă 
demnitatea omului în rușine, iar 
apropierea de Dumnezeu se preface 
în înstrăinare de El.

Rolul și scopul Canonului 
Sfântului Andrei Criteanul este să 
ne descopere păcatul și, astfel, „să ne 

Canonul cel Mare
al Sfântului Andrei Criteanul

***Alexander Schmeman, Postul cel Mare, traducere de Andreea Stroe și Laurenţiu Constantin, Ed. Univers Enciclopedic, București, 1995, p. 70

conducă spre pocăinţă; să descopere 
păcatul nu prin definiţii și înșiruiri 
ci printr-o adâncă meditaţie asupra 
măreţei istorii biblice, care este cu 
adevărat, o istorie a păcatului, a 
pocăinţei, a iertării.”***

Pedagog Gabriel Mungiu

De unde voi începe a 
plânge faptele vieţii 

mele celei ticăloase? Ce 
începere voi pune, Hris-
toase, acestei tânguiri de 
acum? Ci ca un milostiv, 
dă-mi iertare greşealelor!

Vino, ticăloase suflete, 
împreună cu trupul 

tău, de te mărturiseşte 
la Ziditorul tuturor; Şi 
îndepărtează-te de acum 
de nebunia cea mai di-
nainte şi adu lui Dumn-
ezeu lacrimi de pocăinţă. 

Ziditorule, făcându-mă 
lut viu, ai pus în-

tru mine trup şi oase şi 
suflare şi viaţă; dar, o! 
Făcătorul meu, Mântui-
torul meu şi Judecătorul 
meu, primeşte-mă pe 
mine, cel ce mă pocăiesc!

Stihiri din Cântarea întâi
a Canonului cel Mare
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Responsabili  de  număr:
Prof. dr. Gheorghe Butuc,
Pedagog Gabriel Mungiu

Anul acesta Biserica ne-a dat 
prilejul să descoperim mai 
mult Sfintele Taine ale Eu-

haristiei și Pocăinţei. Însă noi nu pu-
tem vorbi despre aceste Sfinte Taine 
fără ajutorul lui Dumnezeu, Care ne 
arată calea cea dreaptă, și fără ajutorul 
Sfinţilor Părinţi, care, sunt însuflaţi de 
Duhul Sfânt.

Despre Sfânta Taină a Împărtășirii, 
Sfântul Ioan Hrisostom spune: „Cine 
ne asigură că semnul semnelor s-a îm-
plinit? Că Dumnezeu este acolo? Că 
Iisus Hristos este prezent pe altar, de 
când au fost pronunţate cuvintele de 
sfinţire? Că în loc de pâine, este Tru-
pul sfinţit al Mântuitorului? Că în loc 
de vin este Sângele Legii celei noi? Că 
în momentul sfinţirii o minune trans-
formă, schimbă pâinea în Trup şi vinul 
în Sânge, în aşa fel încât neavând nici 
pâine nici vin, Iisus Hristos singur este 
acolo. Iisus Hristos cu totul întreg, Tru-
pul Lui, Sângele Lui, sufletul Lui, dum-
nezeirea Sa. Cine ne afirmă aceste lu-
cruri? Cine ne vine ca garant? Cine ne 
dă siguranţa absolută? Dumnezeu În-
suşi.Cuvântul lui Dumnezeu, afirma-
ţia lui Dumnezeu. Realitatea acestui 
cuvânt nu va fi pusă la îndoială, atât 
sunt de clare pasajele Evangheliei care 
le cuprind. El a zis: Acesta este Trupul 
Meu, deci este cu adevărat Trupul Lui. 
Căci unde este cea mai mare certitu-
dine, în simţurile noastre care adesea 
ne înşeală sau în cuvântul Lui Dum-

nezeu care nu ne înşeală şi nu poate să 
ne înşele niciodată? Când deci, o creş-
tine, Dumnezeul tău ţi-a zis: Acesta 
este Trupul Meu bucură-te de o plăcere 
atât de delicioasă, îmbogăţeşte-te cu o 
atât de imensă binefacere, îmbată-te de 
o atât de suavă dulceaţă. Nu mai zice: 
Oh! cât aş vrea să-L văd, să-L ating, să 
respir parfumurile Lui divine!” 

Sfântul Ioan ne încredinţează de 
realitatea prefacerii pâinii și a vinului 
în Trupul și Sângele Mântuitorului 
aducând drept argument cuvântul Lui 
Dumnezeu care nu ne înșeală.

Sfântul Ioan învaţă și pe preoţi, care 
nu sunt decât slujitori, nu ei săvârșesc 
Taina, ci Însuși Hristos prin ei: „Tai-
nele din faţa noastră nu sunt fapte ale 
puterii omenești. Domnul, Care le-a 
săvârșit atunci la cina aceea, Același 
le săvârșește și pe acestea acum. Noi 
preoţii nu suntem decât slujitorii; El 
este Cel ce le sfinţește și le preface” . 
Nu numai că Hristos săvârșește Tai-
na dar chiar El pregătește masa ca și 
atunci: „Hristos e de faţă. Acela Care 
a pregătit atunci masa aceea, Același 
o pregătește pe aceasta și acum. Cel 
care face ca cele puse înainte să ajungă 
Trup și Sânge ale lui Hristos nu este 
un om, ci este Însuși Iisus Hristos 
Cel răstignit pentru noi. Preotul stă 
împlinind forma și rostind cuvinte-
le acelea, dar sunt puterea și harul 
lui Dumnezeu. El a spus: Acesta este 
Trupul Meu. Aceste cuvinte prefac pe 

cele puse înainte. Și după cum cuvin-
tele acelea care au spus: Creșteţi și vă 
înmulţiţi și umpleţi pământul (Fac., 1, 
28) s-au rostit o singură dată, dar se 
împlinesc cu fapta de-a lungul vremu-
rilor, pentru că acele cuvinte au întărit 
firea noastră pentru facerea de copii, 
tot astfel și cuvintele acestea, rostite o 
dată, fac desăvârșită jertfa în fiecare zi 
în biserici, de atunci și până astăzi și 
până la venirea Lui” . 

Sfântul Ioan ne arată și cum trebu-
ie să ne apropiem de Focul-Hristos: 
,,Cunoscând, dar, mijloacele de vin-
decare a rănilor noastre, (căile pocăin-
ţei), să le întrebuinţăm necontenit ca, 
făcându-ne cu adevărat sănătoși, să ne 
împărtășim cu îndrăznire cu Sfintele 
Taine, să întâmpinăm cu multă slavă 
pe Împăratul slavei, Hristos”  și ,,Mai 
înainte de a te împărtăși, postești, ca 
să te arăţi oarecum vrednic de împăr-
tășire” .

Sfântul Ioan Hrisostom ne-a încre-
dinţat că Trupul și Sângele lui Hristos 
este în Potir și că este cu noi, purtându-
ne de grijă în fiecare moment și ne-a 
încredinţat, de asemenea, de prezen-
ţa lui Hristos în Sfântul Altar și ne-a 
oferit calea cea mai bună spre Sfântul 
Trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului 
Hristos căci dacă nu mergem la Hris-
tos moarte luăm: ,,Căci după cum a se 
apropia cineva cum s-ar întâmpla este 
primejdios, tot așa și a nu se împărtăși 
din cina cea de taină este primejdios, 
este foame, este moarte veșnică.” 

Ciprian Lazăr,
Anul III Pastorală

Sfânta Taină a Euharistiei
în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur


