GESTICA ICOANEI
VICTOR ANTIPA
Când pictorului îi este hărăzită vocaţia teologică devine iconar, „zugrav
de subţire", investit cu capacitatea de
a-şi dona mâna drept vehicul al epifaniei Adevărului Unic.
Încorsetat de formele imperfecte
ale propriei existenţe, lui îi va fi, totuşi, dat să depăşească folositorul,
plăcutul ori paradoxalul care decurg
din ele. Zugravul izbHteşte să se elibereze de sub presiunea aporetică
a formelor întâmplării, ale unei miş
cări gratuite, utile sau eronate. El nu
lucrează cu inspiraţia, evoluând în
miezul lumii aparente, maculate de
păcat, ci îşi livrează căutarea, harului, care îi revelează realitatea esenţialei la modul epifanie.
El nu inventează, ci ascultă şi execută poruncile adânci şi blânde ale tainelor ultime.
într-o zonă în care lumea virtuală
se comportă precum o perdea ce împiedică accesul omului la sacru, ispitindu-l cu faustice, precare demiurgii, orice contact cu acesta din urmă
se stochează în memoria colectivă, insinuându-se, cu pertinenţă, drept riguroasă tradiţie, rigidă stipulaţie erminică. Şi totuşi, disciplina fermă nu
împinge actul picteral în evanescenţe sterile, în iluzorii reiterării devenite, inevitabil, la un moment dat,
neingurgitabile. El are puterea de a
fascina perpetuu.

Acestor exigenţe li se sHpune şi
scenografia iconică, gestica personajelor zugrăvite, fiind circumscrisă unor norme apodictice. Gesticulaţia
anarhică a· mundanităţii este epurată
de tensiunile-i centrifuge, prin înscrierea lor în rigorile canonului iconografic. Intâmplătorul se. îmblânzeşte, astfel, şi, prin aderarea la dogmă, este eliberat de propria-i lipsă
de consistenţă.
Gesturile spaţi1.:1loi
sacru sunt simple, directe, neechivoce şi elocvente, dispunând de abilitatea de a exprima inefabilul, de a-l
prelua într-o manieră sensibilă.
De aceea atitudinile sfinţilor sunt
reduse ca număr, frizând acele stereotipii care sublimează profanul, îl
purifică, „lămurindu-l", până ce, acesta, atinge consistenţa divinului.
Gestul este, pentru sfânt, legJ.tura pe care o poate el instaura intre două nivele ontice : acela al stă
rii impure, minore şi acela al transcendenţei
strălucitoare,
quasiintangibilă.

excelenţă

Dar gestul icoanei ortodoxe nu este
simpla subiacenţă a unei coregrafii
sacre. Nu este o detaliere expresivă
a teofaniilor.
El mijloceşte, exprimând miracolul Intrupării. Atrage atenţia asupra mântuirii carnalului, prin focalizarea interesului divin pe condiţia trecătoare, împlinind-o, epuizi1n-
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du-i, fertil, menirea. De aceea gestul tiatice, care ne învaţă să ne asumăm
are ceva eschatologic, amintindu-r1e,
benefic, condiţia prezentă.
fări'1 odihnă, de sensul adânc al treAstfel, regăsim in fletus în icoacerii noastre.
na Adormirii Maicii Domnului ca uÎn omenesc, sacrul se mişcă cu nul dintre gesturile apostolilor aduşi
disponibilităţile acestuia, se adapteaîn mod minunat din cele patru zări
ză lui fără a-şi minimaliza potenla catafalcul Sfintei Fecioare. Slujba
ţele. Dimpotrivă. Gestul său va fi ade înmormântare, oficiată de către
cela al umanităţii la un moment dat, apostolii Petru şi Pavel, este asistao umanitate plenară pe cale de a se tă de ceilalţi, care îşi exteriorizeaz.:-1
ataşa definitiv trancendenţei.
starea de spirit prin gesturile baEste în icoană un hiatus imobil, o nale ale aceloraşi ocazii pământeşti
captare sincronică a diacroniei ne- Icoana Adormirii :Maicii Domnului
încetate. Căci icoana surprinde divi- imortalizează derularea unui miranul în ipostaza atitudinii omeneşti, col hărăzit a deveni lumesc fără a
cobor~1t în lumesc, .stare ce receptease devitaliza. De aceea ea operează
ză, ce se umple, se impregnează până
cu arhetipuri, pe care le propune ca
la saturaţie de sacru, astfel încât soluţii existenţiale cu valoare sotedeveni.rea sa nu mai este proprie riologică.
sieşi, ci deţine acele virtuţi care o
Puternică este legătura dintre tepot lansa către o tainică, dar reve- restru şi extramundan şi în cazul
labi,lă transcendenţă.
Fortificat în celor aflaţi in lamentatio. Frângâncondiţia
umană
pana la ultimele du-şi mâinile în urma traversării uconsecinţe, P,i vin~l rămâne, .însă, acnei teribile încercări, a unei imense
t~v. salvând continuu,
dez~fectând
dureri aceştia îşi suportă irnperfecdetracantele înclinaţii ale starii post- ţiunea condiţiei prihănite ca pe o inedentice.
·
cintă carcerală, ca pe o evanescenţă.
Întâlnim următoarele gesturi mai torţiqnară de tip pi:ocrustian. Astfel
mult sau mai puţin, standardizate : se întâmplă cu Maica Domnului în
~n fletus, in la,mentatio, in alocutio, scena Răstignirii, ]n scena Plângerii,
in s.._p1,l~tio. in intei;ce'sio, in vene- în cea a Ingropării ori în icoanele
de tip Ahtârskiia sau Mater Dolorat~9•. in l;>ene~ictio, ,in :!i~b.qiissio, in
proskynesis.
rosa cum mai este cunoscută aşa-nu
Primul, in fletus, cel mai terestru, mita Maică a Plângerii, precum ~i
o variantă, de fa,pt, a atitudinii in cu unii din aposiolii icoanei Adormirii Maicii Domnului. Pe toţi, sulamentaţio, indică durerea pămân
teas~ă, prin mânfl dusă la ochi. Su- ferinţa îi acaparează şi îi domină în
aşa măsură încât îi adoptă gesticuferinţa este, aici, o prezenţă deosebit .de incisivă şi împinge în prim laţia specifică. Este stadiul în care
plan condiţia omenească pentru a i- spiritul se ascute, însuşirile-i supralustra traiectoria naturii terestre în fireşti devenind efective, active, transcurs de reabilitare. îl întâlnim în ferând sensul dramelor ce se des~pecial, în· ico;mele care s-au conso- făşoară în faţa noastră către spaţiul
lidat Pe aspectul trecerii de la o na- purităţii, perfeoţiunii, al .esenţelor.
tură inferioară la una superioară, pe
Atitudinea discursivă, retorică, nureminiscenţele
nostalgice ale unei mită in alocuito se referă la .gestul
perisabilităţi oblţgată la a-şi urma
celui ce îşi etalează opinia, înceralgoritmul devenirii sale pentru a ac- când să o transforme în certitudine,
cede la superioritatea ipostazei mân- convingere inatacabilă, străduindu-se
tuite. Este o diegetică cu virtuţi ini- să-şi depăşească stadiul incertitudihttp://cimec.ro
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nii dubitative nefericite, contorsionante şi să se amenajeze într-un receptacol al Sf. Duh, întotdeauna
mfmgâ~etor, alinător.

Este o gesticulaţie des întfllnită în
ciclurile iconografice, precum şi în
derularea sinaxarului caracteristic fiind personajele care predică, cuvfmtă sau discută.
Decurgând din alocuţie in suplicatio este gestul care se asociază convorbirii credinciosului cu divinitatea, o divinitate tăcută dar nu retractilă, o divinitate mereu implicată salvific în demersul suplicantului. ln
felul acesta, devotul reuşeşte să o cunoască, izbutind, în ultimă instanţă,
să coabiteze cu Ea, să par:ticipe la
demersul ei fiinţial.
Este gestul rugăciunii, un gest frecvent întâlnit în majoritatae imaginilor reprezentând sfinţi martiri sau
cuvioşi. De asemenea îl aflăm în seenele ciclurilor iconografice : ciclul
eristic, ciclul marial, ciclul baptimal,
ciclul Sf. Nicolae, ciclul Sf Gheorghe etc.
De aceeaşi specie cu in suplicatio, deci tot o rugăciune, este situarea in intercesio. Aceasta este asimilabilă, cu predilecţie, prezenţei principalilor intercesori,
intercesorilor
priri excelenţă ai creştinismului :
Maica Domnului şi Sf. Ioan Boteză
torul. Scena specifică mijlocirii în
favoarea omenirii în curs de recuperare este „Deîsis"-ul (Rugăciunea).
Iisus Hristos ca Mare Judecător este
flancat de ,;Cea mai strălucitoare dintre sfinţi", prototipul sfinţeniei, Maica Domnului {Theothokos) şi de Sf.
Ioan Botezătorul, ultimul profet şi
primul mal'tir, de tăcerea ce întrupează şi de vocea care strigă în pustie, de Theotokos şi de cel ce a recunoscut şi arătat pe Mielul care a
luat asupra Sa păcatele lumii, de -Mireasa ~i de Prietenul 'Mirelui, cum
mai sunt numiţi cei doi campioni ai
cre:?tinismului.
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De asemenea in intercesio apar şi
care susţin ofranda ctitorilor
în tablourile votive ale iconografiei
ce împodobeşte bisericile, intervenind,
de astă dată, în sensul acceptării e:i
şi, în consecinţă, a· obţinerii degrevă
rii de resturile păcatului originar ce
mai sunt resimţite şi după episodul
eristic, precum· şi a răscumpărârii
greşelilor personale.
Intercesia este, de fapt, o suplicaţie de un tip special, o suplicaţie pe
tema optimizării relaţiei om-Dumnezeu. Intercesorul are capacitatea
de a transla intre două lumi la fel
de reale, dar aflate într-un clivaj dureros după sincopa insubordonării
adamice. Într-un anume sens el anesteziază, face suportabilă conştien
tizarea căderii noastre, adică întemeiază debutul reabilitării.
Mâinile încrucişate la piept sau
mâna dusă la inimă sunt caracteristice atitudinii in veneratio. Dumnezeirea acceptată, slăvită şi devenită
paI'tener al unui dialog fundamental
este, acum, venerată. Gestul sugerează abandonul voinţei prQprii în
.favoarea celei superioare, incomprehensibile în ordinea omenească a sacrului. Scenele de martirii sunt pline de astfel de secvenţe, ele explicând într-un mod indirect performanţa prodigioasfi. a muceniciei, apoi iconografia Bunei Ve.stiri redă
,,fiat"-ul Fecioarei („Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău I",
(Luca 1, 38), de cele mai multe ori tot
printr-o veneratio şi este firesc să fie
aşa deoarece întreaga sfinţenie veterotestamentară condensată în Fecioară se prezintă în faţa unei divinităţi,
care nu poate participa la intrarea
în istorie a celei de a treia persoane
a Treimii cţecât, pispunând de consimţământul omenesc liber, de acceptan~a Mariei de a mijloci cu propriul trup evoluţia veşniciei în temporalitate .şi a timpului în veşnicie.
întâmpinarea Domnului o află pe
sfinţii
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Maica Domnului in aceeaşi ipostază
asimilabilă, de altfel, şi Intrării în
Biserică a Maicii Domnului sau, câteodată, Botezului Domnului.
Cel aflat in veneratio este, deja,
depozitar al harnlui divin, reuşind
să îşi depăşească condiţia pasageră
şi să acceadă la perfecţhme.

Această caracteristică este, potrivit
Sf. Apostol Pavel, simptomatică tuturor celor care ••n-avem în vedere
cele ce se văd, dar cele ce nu se văd,
fiindcă cele ce· se văd sunt vremelnice pe când cele ce nu se văd sunt
veşnice". (a doua Epistolă către corinteni, cap. 4). Şi tot Sf. Apostol
Pavel ne atrage atenţia în scrisoarea
I-a către corinteni, în capitolul 13,
că : „Acum vedem ca prin oglindă,
în ghicitură ... ", handicap pe care îl
putem anihila doar renunţând la prezumţioasele noastre veleităţi demiurgice.
Semn al deţinerii Sf. Duh este, în
iconografia ortodoxă, şi reprezentarea personajelor in submissio aşa
numita atitudine de orant, executând
în fapt, gestul harismaticilor. Palmele s1:mt îndreptate spre privitor în
virtutea perspectivei inverse exersate de iconografia bizantină, cu interiorul în faţă. Este un gest acroşabil Maicii Domnului cu PruncBl
de tip Orantă, sau de tipul Vlahernitissa, cunoscut şi sab numele de
Znamenie (a Semm1lui), Maica Domnului a încarnării, Marea Panaghie
ori Platytera. II mai regăsim tot la
Maica Domnului în episoadele !năl
ţării, şi al Pogorârii Sf. Dmh (G~o
ssololia, Ru.sallile), ca şi în anarmte
portrete de sfinţi (în special Cl!lvioasa Paraschiva).
Semn al transcendării unei imanenţe cor'Clptibile, gestml in submissio accentuează aspectul livrării integrale,
a personajulmi avat in vedere, raţil!l
nilor de sorginte divină, acesta avJnd ocazia de a-şi abandona ine-

vitabilul şi lamentabilul eşec mascat
de exerciţiul voinţei proprii.
Pe aceleaşi coordonate se înscrie
şi situarea in proskyinesis. Nu este un
gest propriu zis, ci o atitudine ce angajează plenar, modificând întreaga
fiinţă, aducând-o într-o stare amorfă din care reconstrucţia purificatoare este nu numai dezirabilă ci şi
posibilă. In proskyinesis semnifică o
atitudine de riguroasă influenţă ră
săriteană, atitudine în care iconografia ortodoxă îi surprinde pe îngerii
din Botezul Domnuh:1i, sau din icoanele împărăteşti ale Maicii Domnului cu Pruncul ori pe apostolii martori ai Schimbării la faţă a Mântuitorului (Petru, Ioan, Iacov). Se are
în vedere exteriorizarea, vizualizarea
metanoiei, a transformării înnoitoare. Devotul se smereşte, dezbrăcân
du-se de veleităţile-i deliberative, interzicându-şi
judecăţile elective şi
participă la divinitate împlinind destinul real al omenescului - îndumnezeirea. Proskyneza reprezintă, fă
ră îndoială, un exod către Dumneze1:1, un exod ce deschide perspectivele iminente ale existenţei de tip
divin.
Având şi o valoare expiatoare
proskyneza rectifică alcătuirea labirintică a omului mânat de inegale
cucernicii, consolidând o luciditate
soporifică ale cărui începuturi, libertatea obligată de atâtea ori la banalitate, acum, este în stare, a le instaura. Este acesta un pas ferm, suveran, prin ingeniozitatea simplicită
ţii sale fervente, spre mântuire.
Gestl!ll binecuvântării (in benedictio) indentifică momentul în care divinul comunică efectiv cu profanul,
mediinda-i recuperarea. Şi acesta
este l!ln soi de regresie spre primordii, dar din perspectiva comandamentelor genezice, care reiam, apoi,
actml creaţiei epnrat de riscul eşec1!1lui, al păcatoloi. Defecţiunea adamică
este, astfel, anulată, iar devenirii i
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se propune o traiectorie tedempţioa
să întemeiată eristic. Atenţia divină
se centrează pe privitor. Capacitatea
acestui gest o au doar cei investiţi
în mod special : Iisus, sfinţii ierarhi,
mai rar Maica Domnului.
Binecuvântarea, înfăptuită cu mâna dreaptă sau cu ambele mâini în
cazul lui Iisus Emanoil, are virtuţi
ontogenetice, reiterând, cum s-a spus,
geneza ca urmare a unei ubicuităţi
spaţio-temporale. Cel asupra căruia
se îndreaptă binecuvântarea este cuprins în articulaţiile protectoare ale
Logosului care zideşte necontenit. Un
cumul de soartă bună se produce în
jurul său, armonizându-l cu universul pe care îl străbate de-a lungul
existenţei sale terestre.
Un gest aparte este cel al Maicii
Domnului care îl arată, îl prezintă
pe pruncul Iisus din braţele sale.
Este vorba despre tipul iconografic
Hodighitria (Îndrumătoarea), datorat
harismei evanghelistului Luca, cel care îl zugrăveşte pentru prima dată.
Maica Domnului îşi ţine Pruncul de
partea stângă, indidi.ndu-1 cu braţul
drept. Ipostazele atitudinale ale acestei scheme reprezintă tot atcitea variante iconografice : Eleusa (Umilenie) Milostiva Glikofilousa Iubind cu dulceaţă, Surăzătoare, Episkepsis - A Conjurării, Zastupniţa
- Ocrotitoarea, Vzigranie - Maica
Domnului jucându-se cu Pruncul,
Vimatarissa - Fecioara in allocutio,
Uteşenie (Mângâierea) - Maica Domnului sărutând mâna Pruncului, Aniketos - Neânvinsa.
în fond, Hodighitria reprezintă,
la modul emblematic, Noua Lege,
gestul îndrumării fiind omologabil
celui al ghidării pe calea credinţei
creştine spre realizarea plenarei împliniri omeneşti - theosis-ul.
Fisurile subversive ale celor ce se
văd asupra cărora atrăgea atenţia
Sf. Apostol Pavel în scrisoarea înt;îia
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sunt sal'v'ate de la evoluţia spre superiîciale' eferve5cenţe de suprafaţă, prin intervenţia icoanei. Ea domesticeşte căderea postedenică, ajustează o temporalitate macerantă, astfel încât să devină inocătre corint-eni

fensivă.

în registrul sacerdotal icoana cercertitudinile vizuale, abdicând
de la otice vanitoasă astuţie imagistică ce ar duce, inevitabil, la angoaasante aporii cu pretenţii salvifice„
Ea ataşează ochiului eternitatea ca
pe o experienţă personală care trebuie transgresată, cu necesitate, de
cel ce aspiră la regăsirea autenticităţii primordiale, la escaladarea intimă,
constructivă a perisabilitc'iţii
ce-l încorsetează irevocabil.
Icoana nu este un simplu prilej, element al unui înveliş de ritualisme,
mai mult sau mai puţin sterile. Ea
se eliberează de aparenţa devoţiunilor de circumstanţă, ipocrite şi lipsite de consistenţă, reuşind să scoată
din starea de vestigiu, timpuri şi gesturi arhetipale, făcându-le tonifiante şi perpetuu contemporane. Ca şi
întreaga imagistică iconică, gestica, în calitatea ei de sistem de semne, se defineşte drept un limbaj. Este
un limbaj sacru, sacerdotal, care procedează nu mistagogic, ci comunică
ritualic Absolutul relevat, oficiază
nu iniţiază în misterele sacre. Aici,,
precaritatea, inaugurând un parcurs
anagogic face ca gestionarea eşecului să nu mai fie alienantă, nereuşind
să rămână în siajul eternităţii şi debilitând la modul absolut în urma
damnării cu care este penalizată.
Credinciosul este emancipat de sub
tirania constatărilor şi opţiunilor mai
mult sau mai puţin contingente, evitând, în acelaşi timp, formalismul
uscat al limbajelor profane. Cor,ţi
nutul evocator al gestcn elo;: îndepc'"tează de o simplă, banală. mo.:-fok,gie
tifică
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grafică, de o simplă incantaţie, frizând sonorităţi cultice. De aceea gestica este standardizată, supusă unor
exigenţe aparte ce depăşesc proteismul echivoc al terestrului. Ele nu se

manifestă introductiv, ci au forţa unor mecanisme de fascinare purificate de ademenirea iluzoriului, rezidind, în fapt, fără odihnă, o lume
doar astfel vizibilă, aici şi acum.

Resume
L'auteur effectue une analyse approfondie de la signification des
gestes dans l'icâne. La maniere de
peindre Ies figures structurantes de

la religion orthodoxe - J esus Christ,
la Sainte Vierge, la Saint-Esprit denote une profonde connaissance des
textes sacrees.
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