Þara Bârsei

Elena BÃJENARU
OGLINDA CELUI DIN LÃUNTRU – TEMÃ ICONOGRAFICÃ
RARÃ ÎN PICTURA ÞÃRÃNEASCÃ PE STICLÃ
Considerând cã viaþa religioasã fãrã icoanã „înceteazã, pierde din substanþã ºi este
ameninþatã în înseºi adevãrurile sale fundamentale“1, creºtinii ortodocºi i-au acordat acesteia
importanþa cuvenitã. Vãzând în icoanã nu numai o imagine religioasã menitã sã trezeascã emoþii, ci ºi
un mod prin care Dumnezeu se aratã oamenilor, þãranii din satele Þãrii Fãgãraºului (ºi nu numai)
ºi-au împodobit interioarele cu icoane pe sticlã viu colorate.
Meºteºugul picturii pe sticlã, apãrut în Transilvania în secolul al XVIII-lea2, a cunoscut în
zona Fãgãraº o dezvoltare deosebitã, prin creaþiile unor iconari care vor avea un renume în epocã:
Nicolae Caþavei, Ioan Pop, Savu Moga etc.
Ioan Pop a pictat la Fãgãraº, la mijlocul secolului al XIX-lea. Se pare cã se trage din familia
Popp-Moldovan, venitã din nordul Transilvaniei ºi stabilitã în Galaþi la începutul secolului al
XIX-lea.3 Pe lângã icoane pe sticlã, cu valoare artisticã deosebitã, Pop a mai pictat catapeteasma
bisericii din Mândra la 1854 ºi uºa sudicã a altarului bisericii Sfânta Treime din Fãgãraº.
În colecþia de icoane pe sticlã a muzeului nostru se pãstreazã o piesã pictatã la 1863 de Ioan
Pop cu un subiect iconografic rar – Oglinda omului celui din lãuntru.
Icoana este structuratã pe douã registre: registrul superior – Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
registrul inferior – omul ºi pãcatele sale.
În registrul superior, ce înfãþiºeazã lumea spiritualã – un spaþiu destinat prin excelenþã
sacrului –, Ioan Pop zugrãveºte trei elemente antropomorfe – ochiul, urechea, mâna. Acestea, cu
valoare de simbol, sugereazã trinitatea dumnezeirii ºi amintesc de atribute ale divinitãþii, precum
atotºtiinþa, atotprezenþa ºi atotputernicia. Mesajele scrise în dreptul acestor simboluri au rolul de a
întãri exprimarea plasticã a temei iconografice: „Ochiul vede“, „Urechea aude“ ºi „Mâna scrie
fãrãdelegile lor“. Substratul acestor texte are legãturã cu judecata eshatologicã. Dumnezeu cunoaºte
toate faptele noastre, chiar ºi cele mai ascunse gânduri ale fiinþei umane. Razele de luminã care
izvorãsc din Ochiul lui Dumnezeu simbolizeazã lumina cunoºtinþei divine, iar norul care desparte
lumina de fondul icoanei sugereazã misterul ºi taina dumnezeirii, imposibilitatea existenþelor umane
de a-l cunoaºte pe Dumnezeu în fiinþa Sa, în plenitudinea Sa.
Trecerea de la registrul superior la cel inferior este realizatã de Pop printr-un text care
explicã tema iconograficã: „Aceastã icoanã este oglinda omului celui din lãuntru“.
Registrul inferior este împãrþit în trei subregistre, a cãror succesiune trebuie urmãritã de la
dreapta la stânga. În aceste subregistre este înfãþiºat omul lãuntric, omul tainic al inimii în trei
ipostaze: omul pãcãtos care se depãrteazã de Dumnezeu ºi dã prilej pãcatelor ºi diavolului sã
sãlãºluiascã într-însul; omul care realizeazã care este condiþia sa (cãzutã în pãcat) ºi prin cãinþã
acceptã pocãinþa (metanoia) ºi omul împãcat cu sine însuºi ºi cu Dumnezeu, stare la care ajunge prin
ascezã.
Omul lãuntric este reprezentat sub forma unei inimi deoarece, în tradiþia biblicã ºi în
spiritualitatea creºtinã, inima este consideratã centrul cel mai adânc al omului, în care sunt integrate
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toate facultãþile sufletului omenesc. Inima este un centru al comuniunii interpersonale, un loc al
întâlnirii omului cu Dumnezeu ºi de aceea nu înceteazã sã aspire cãtre transcendent.4
În interiorul inimii sunt reprezentate cele ºapte pãcate capitale ºi diavolul, iar în partea ei
superioarã ochiul ºi steaua. Textul explicã: „Î[n]chipuirea din lãuntru a omului care slujeºte pãcatului
ºi lasã vieþii diavolului într-însul“.
Ochiul reprezentat în partea superioarã a inimii simbolizeazã ochiul minþii, al înþelepciunii
ºi al raþiunii umane. Aºa cum trupul nostru se foloseºte de simþuri pentru a percepe în mod sensibil
realitãþile înconjurãtoare, tot aºa ºi sufletul se foloseºte de simþurile duhovniceºti ale minþii pentru a
vedea ºi cunoaºte raþiunile dumnezeieºti necreate care stau la baza existenþei tuturor fãpturilor.
Steaua pictatã în vecinãtatea ochiului este lumina necreatã a harului Duhului Sfânt, pe care
omul îl primeºte la botez. Atunci când omul pãcãtuieºte, lumina harului îºi pierde din strãlucirea
originarã, nemaifiind perceputã de cãtre ochiul inimii, a cãrui putere de înþelegere este întunecatã de
vãlul patimilor (steaua este pictatã în negru).
Potrivit dogmei creºtine, pãcatul este definit ca o „cãlcare cu deplinã ºtiinþã ºi voie liberã,
prin gând, cuvânt sau faptã a voiei lui Dumnezeu, ca un exil, ca o excludere sau mai binezis ca o
autoexcludere“5. Aceastã încãlcare poate veni din afara sau din lãuntrul omului. Pãcatele din lãuntrul
omului sunt considerate capitale, „deoarece izvorãsc din firea omeneascã slãbitã de pãcatul
strãmoºesc“6. Pãcatul porneºte din inima omului, adicã de la gândurile, sugestiile ºi impulsurile care
se înfiripã în mintea noastrã.
Rãul nu are substrat ontologic, el este perceput ca lipsã a binelui, iar pãcatul, ca sustragere
de la realizarea virtuþii. Inima este astfel înþeleasã ca un spaþiu al confruntãrii dintre luminã ºi
întuneric, pãcat ºi virtute.
Întreaga istorie a Bisericii creºtine înregistreazã o continuã meditaþie creºtinã asupra
pãcatului, a pornirilor care îl conduc pe om spre o atitudine pãcãtoasã.
Origene (+252) vorbeºte, pentru prima datã, despre existenþa celor opt gânduri de rãutãþi
care izvorãsc din inimã ºi îl duc pe om la pãcat.
Evagrie Ponticul (+399) preia aceastã idee ºi alcãtuieºte lista celor opt duhuri ale rãutãþii,
acordând o atenþie deosebitã ordinii ºi clasificãrii. El vorbeºte despre existenþa a trei puteri ale
sufletului: raþionalã, irascibilã ºi concupiscentã (poftitoare), care au rolul de a-l apropia pe om de
Dumnezeu, creatorul sãu. Sufletul raþional lucreazã potrivit firii atunci când partea sa poftitoare
doreºte virtutea, partea irascibilã luptã pentru dobândirea ei, iar partea raþionalã se avântã spre
contemplarea fãpturilor.7 Partea raþionalã a sufletului este specificã numai persoanelor umane, pe
când partea iraþionalã, adicã irascibilitatea ºi concupiscenþa, este o caracteristicã pe care omul o are în
comun cu celelalte vieþuitoare.
Demonii, fiinþe spirituale, au puterea de a induce, în mintea omului, impulsuri ºi senzaþii
care – dacã acesta le acceptã – denatureazã adevãrata cunoaºtere. Acþionând cu precãdere asupra
pãrþii iraþionale a sufletului, îl fac pe om sã cadã din raþionalitate în instinctivitate, însuºire pe care o
împrumutã de la animalele sãlbatice îndatã dupã cãdere. Omul înlocuieºte astfel „haina de luminã“ a
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harului dumnezeiesc cu „hainele de piele“, simbol al instinctivitãþii animalice.8 Înºiºi demonii sunt
percepuþi, prin prisma acestui fapt, asemenea unor animale, a cãror mânie nestãpânitã tulburã
armonia fiinþei umane, înlãnþuind puterea raþionalã a sufletului.
Gândurile pe care aceºtia încearcã sã ni le insufle sunt lãcomia, preacurvia, avariþia,
tristeþea, mânia, acedia (lenea, plictisul), slava deºartã ºi trufia.
Prin intermediul Sfântului Ioan Cassian învãþãtura despre cele opt gânduri ale rãutãþii a fost
transpusã ºi în mediul religios occidental.
Acolo, Papa Grigore cel Mare (+404) este autorul celebrei liste a celor ºapte pãcate capitale.
Numãrul pãcatelor nu este întâmplãtor, cifra ºapte fiind un simbol al omului, patru este cifra trupului
în componenþa cãruia intrã cele patru elemente primordiale ale universului: pãmânt, apã, aer, foc, iar
trei e cifra sufletului, simbolizând cele trei puteri ale acestuia: raþionalã, iraþionalã ºi concupiscentã
(poftitoare). Numãrul ºapte este ºi simbol al plenitudinii, al desãvârºirii, deoarece ºi viciile, care se
opun virtuþilor ºi celor ºapte daruri ale Duhului Sfânt, sunt tot în numãr de ºapte. Papa Grigore
defineºte pãcatele ca fiind „capitale“ pentru cã fiecare din aceste ºapte pãcate este rãdãcina ºi capul de
serie al altora. Cele ºapte pãcate sunt, dupã Papa Grigore cel Mare, urmãtoarele: slava deºartã,
invidia, mânia, tristeþea (în care este inclusã ºi lenea spiritualã), avariþia, lãcomia ºi desfrâul.9
Diferenþa majorã pe care Grigore cel Mare o introduce constã în faptul cã gândurile sunt înlocuite cu
viciile, scopul combaterii lor fiind mai degrabã unul social decât cel spiritual, de dobândire a liniºtii
interioare, în vederea rugãciunii ºi a contemplaþiei.10
Nu numai lumea ecleziasticã a fost preocupatã de pãcat, ci ºi lumea laicã, literatura
medievalã. Amintim aici numai pe Dante, cu a sa Divina Comedia – remarcabilã operã a Evului
Mediu – care este în întregime fondatã pe pãcat.
În reprezentarea pãcatelor capitale, iconarul Ioan Pop a folosit lista elaboratã de
Mitropolitul Petru Movilã (+1646) în „Mãrturisirea Ortodoxã“11.
Ordinea în care pãcatele au fost aºezate în inima omului nu este întâmplãtoare, ea
prezentându-se astfel:
scumpetea
mândria
(avariþia)
irascibilitatea
zavistia
desfrânarea
(invidia)
concupiscenþa
lãcomia
lenea
Mândria a fost aºezatã în partea dreaptã, sus, deoarece ea este privitã ca început al pãcatului,
pricinã a cãderii îngerilor rãi, dar ºi al primilor oameni. Ea este pãcatul prin care cad în special cei
desãvârºiþi. De aceea, Însuºi Mântuitorul a fost ispitit spre acest pãcat de diavol la începutul lucrãrii
Sale în lume.
Avariþia este a doua în registrul celor ºapte pãcate, pe acelaºi nivel cu mândria, fiind socotitã
o rãdãcinã a tuturor relelor.
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Desfrânarea ºi lãcomia sunt reprezentate în partea dreaptã a inimii, fiind pãcate care þin de
partea poftitoare a sufletului. Desfrânarea este pictatã prima, deoarece ea afecteazã întreaga fiinþã
umanã, înþeleasã ca trup ºi suflet: „Fugiþi de desfrânare! Orice pãcat pe care îl va sãvârºi omul este în
afarã de trup. Cine se dedã însã desfrânãrii pãcãtuieºte în însuºi trupul sãu“ (I Cor. 6, 18).
În partea stângã sunt aºezate mânia ºi invidia, care îºi au originea în partea irascibilã a
sufletului.
Raþiunea acestei aºezãri a ultimelor patru pãcate amintite poate consta ºi în faptul cã
desfrânarea ºi lãcomia apar, în unele clasificãri, ca pãcate ale tinereþii sau pãcate trupeºti, afectând, în
special, pe cei începãtori în viaþa duhovniceascã.
Mânia ºi invidia sunt socotite pãcate ale bãtrâneþii sau sufleteºti, deoarece determinã
cãderea celor care deja au dobândit o anumitã experienþã duhovniceascã.
Lenea este la baza inimii, deoarece ea produce slãbirea tuturor puterilor omului (atât a celor
trupeºti, cât ºi a celor sufleteºti, respectiv, concupiscenþa ºi irascibilitatea).
În icoana pictatã de Pop, fiecare pãcat are un corespondent în lumea animalã: mândria –
pãunul, scumpetea – cârtiþa; curvia – þapul; zavistia – ºarpele; lãcomia – porcul; mânia – leul; lenea –
broasca. În cãrþile populare, cu circulaþie în mediul românesc, precum „Fiziologul“ sau „Floarea
darurilor“, sunt tratate pe larg obiceiuri ale animalelor care sunt folosite ca simboluri ale pãcatelor.12
Acest sistem iconografic, constând în a asocia animalele pãcatelor, a fost rãspândit în Apus
începând cu secolul al XIV-lea, în special în mediul rural religios, constituind un instrument
important al pedagogiei morale.13
Trebuie remarcatã atenþia deosebitã pe care autorul o acordã detaliilor. Animalele care
simbolizeazã pãcatele ce paraziteazã fiinþa umanã sunt reprezentate în spaþiul din interiorul inimii,
gravitând spre centrul ei. Exprimarea plasticã, deosebit de sugestivã, trãdeazã sentimentele de dispreþ
pe care acestea le manifestã faþã de fiinþa umanã (de exemplu, ºarpele, mai degrabã balaurul, are
coada veninoasã ºi scuipã foc).
În însuºi adâncul inimii, într-un loc care nici pe departe nu i se cuvine, este pictat diavolul,
pe jumãtate animal. Prezenþa sa trãdeazã bucuria mârºavã, trufia, mândria, îngâmfarea de a fi
contribuit la cãderea ºi rãtãcirea unui nou suflet. Aceastã atitudine este sugeratã de þopãiala, de dansul
pe care pare sã-l interpreteze, depãºind chiar ºi limitele grotescului.
Elementele pictate în exteriorul spaþiului destinat inimii sunt prezentate în antitezã cu cele
legate de pãcat.
Aici apare Îngerul bun, care, ca trimis al lui Dumnezeu, are rolul de a sãdi în inima omului
gândurile bune. Porumbelul reprezintã Duhul Sfânt, care, învãluit de nor, nu poate fi perceput de
omul pãcãtos. Darurile sale sunt ca roua ºi picãturile de ploaie care sunt absorbite de pãmântul
însetat, adicã de sufletul doritor de Dumnezeu. Omul este o fiinþã vizitatã, trupul sãu este creat pentru
a fi templul Duhului Sfãnt. Omul nu-ºi deschide sufletul pentru a primi în inima sa binecuvântarea
dumnezeirii, acest lucru fiind sugerat de lacrimile de culoare roºie. Biserica vede în lacrimi una din
manifestãrile „pozitive ºi dãtãtoare de viaþã“14 ale pocãinþei. Sfântul Grigore din Nyssa (+354) le
considera sângele ce curge din rãnile sufletului. În secolul al XII-lea, Pierre de Celle, episcop de
Chartres, considera cã lacrimile sunt pâinea sufletului aflat în pocãinþã, „ele sting focul pasiunilor,
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sufocã viciile, ºterg pãcatele, înmoaie inima, însoþesc vorbele bune, atrag îndurarea ºi bunãvoinþa lui
Dumnezeu“.
Pictarea acestor elemente în afara inimii are rolul de a scoate în evidenþã libertatea omului,
liberul arbitru, lipsa oricãrei constrângeri din partea lui Dumnezeu.
În cel de-al doilea subregistru este reprezentatã „Î[n]chipuirea cea din lãuntru a pãcãtosului
care se cãieºte ºi începe a se depãrta de pãcate“.
Începutul pocãinþei îl reprezintã conºtientizarea greºelii, iar acest lucru se întâmplã când
este dobânditã smerenia, când omul, coborât în adâncurile fiinþei sale, îºi uneºte mintea cu inima,
încât ochiul raþiunii ºi al conºtiinþei sã vadã rãul care existã înlãuntrul sãu.
Pocãinþa este vãzutã ca o „metanoia“, ca o „schimbare a minþii“, adicã o schimbare a
modului ºi a atitudinii noastre de a percepe lucrurile ºi persoanele din jurul nostru. Ea reprezintã o
înnoire a omului, o revigorare a puterilor sale de cunoaºtere, care sunt trezite din amorþeala pãcatului
de cãtre harul lui Dumnezeu.
Pop a pictat sugestiv acest lucru. Îngerul bun care insuflã, în mintea omului, gândurile bune,
poartã în mâna stângã o sabie, iar în cea dreaptã luna. Sabia este un simbol al judecãþii, al dreptãþii lui
Dumnezeu. Ea aminteºte de sabia de foc pe care o purta Îngerul care pãzea intrarea în Eden, dupã ce
primii oameni au fost alungaþi din paradis. Luna este simbolul morþii, dar ºi al schimbãrii, ea
reprezintã moartea omului vechi ºi schimbarea firii umane care, prin pocãinþã, se înnoieºte.
Acest subregistru poate fi socotit o icoanã a Cincizecimii Duhului Sfânt în inima omului.
Omul rãspunde chemãrii tainice a lui Dumnezeu ºi îºi deschide inima sa, care primeºte suflarea de
viaþã a Duhului Sfânt. Asemeni limbilor de foc care s-au pogorât peste apostoli la Cincizecime, roua,
lacrimile Duhului Sfânt invadeazã inima omului, catalizând puterile sufletului pânã atunci amorþite
de pãcat (culoarea albã a lacrimilor – simbol al curãþirii, al purificãrii). Sugestiv, animalele ºi diavolul
pãrãsesc inima omului.
În cel de-al treilea subregistru este pictatã „Î[n]chipuirea cea din lãuntru a ascezii omului care
prin a[…]s ascultare de Dumnezeu sau împãcat în inimi ca altã numire fãrã numai pre Iisus cel Rãstignit“.
Scopul ascezei este dumnezeirea, adicã dobândirea sfinþeniei ºi a asemãnãrii noastre cu
Dumnezeu, dupã chipul Cãruia am fost creaþi. Sfinþenia este o calitate prin excelenþã a lui Dumnezeu,
iar omul nu o poate dobândi decât prin participarea la sfinþenia divinã, prin acceptarea lui Dumnezeu în
inima sa.
Acceptarea lui Hristos în fiinþa noastrã, în inima noastrã, presupune acceptarea patimilor ºi a morþii
Sale. Mesajul Îngerului de pe rotulus-ul ce-l poartã în mânã este: „Cel ce va rãbda pânã la capãt se va mântui“.
Dar omul suferã patimile ºi, implicit, moartea în perspectiva Învierii. Învierea lui Hristos nu
este altceva decât arvuna învierii noastre.
Pãcatele sunt înlãturate din inima omului prin aducerea-aminte a patimilor ºi a morþii lui
Hristos. De aceea, în icoana celor ºapte pãcate le corespund elemente ce amintesc de patimile lui
Hristos: cãmaºa, lanþurile, palma.
Stâlpul din partea dreaptã poate fi considerat un simbol al Templului din Ierusalim, în care era
propovãduitã legea mozaicã a Vechiului Testament, care este sintetizatã ºi cuprinsã în cele 10 porunci.
Scara din partea stângã reprezintã asceza omului care tinde cãtre Dumnezeu. Ea ne aduce aminte de
scara lui Iacov, care simbolizeazã ridicarea firii umane la Dumnezeu. Cocoºul reprezintã trezvia, starea
de veghe pe care trebuie sã o dobândeascã cel care practicã asceza, precum ºi îndemnul de a ne cerceta
gândurile noastre pentru a nu da nici un prilej pãcatului sã sãlãºluiascã în inima noastrã.
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