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Spiritualitate
Frumuse]ea este o calitate
nu numai a artei, ci [i a spa]iului creat [i increat, a universului natural [i uman. Oriunde este vorba de o rela]ie
a omului cu natura, cu el
`nsu[i, cu transcenden]a, `[i
face prezen]a puterea reformatoare [i edificatoare a frumosului. Frumosul nu este o
simpl\ `nsu[ire a ceva care
exist\ dincolo de noi, nu
este efectul unui „dezinteres“ absolut, ci constituie un
raport privilegiat cu valorile
ultime, o form\ fundamental\ de manifestare a umanului, o c\utare care obiectiveaz\ rostul [i destinul
omului pe p\mânt.

Frumosul
[i experien]a
religioas\

Prof. dr. Constantin Cuco[
peten]a pentru frumos se confund\,
deseori, cu setea de
transcenden]\, cele
dou\ nevoi manifestându-se
oarecum inseparabil: fiecare
persoan\ `[i dore[te o via]\ frumoas\, `mplinit\, „rotund\“, un
sfâr[it p\mântesc frumos, o
`nvecinare sau extensie `n infinit, un destin prefigurat dup\
reguli de coeren]\ [i armonie
existen]ial\.

A

Omul - principalul „obiect“
care `ntrupeaz\ frumosul
Frumosul este o valoare care
fundamenteaz\ sau directiveaz\ atât arta, cât [i alte forme de
manifestare a spiritualit\]ii.
Religia este un astfel de registru cultural, de tr\iri [i practici
care, secven]ial [i `n anumite
moduri de manifestare, se ghideaz\ nu numai `n concordan]\
cu valoarea central\ - sacrul, ci
[i cu frumosul `n calitate de categorie „nespecific\“. Atât fondul ideatic, cât [i cel practic se
conformeaz\ chem\rilor „armonice“ prefigurate de valorile
de divin [i de frumos, deopotriv\. Dac\ avem `n vedere fondul
dogmatic [i comportamental,
s\ ne gândim, de pild\, la Filocalii care, chiar ca denumire,
`nseamn\ „iubirea de frumuse]e divin\“ sau „iubirea de virtute“ (de la gr. filos - iubitor de [i
kalos - frumos). Acestea reprezint\, sub forma unei culegeri
de texte moral-diriguitoare, un
fond experien]ial ce ar putea
sta la baza „cre[terii“ [i „`nfrumuse]\rii“ spirituale - nu numai a persoanelor consacrate,
ci [i a omului generic, indiferent de timp [i spa]iu. De altfel,
la primii P\rin]i ai Bisericii,
termenul kalos se identifica cu
categoriile de bun sau bine, trimi]ând la frumuse]ea interioar\, la des\vâr[irea moral\, la
buna tocmire sau potrivire. Este vorba, de bun\ seam\, de o

„estetic\“ a form\rii omului `n
concordan]\ cu o `nalt\ „zare“
spiritual\.
Filocalia `nseamn\ iubirea
de frumos, dar nu unul de natur\ strict material\, perceptual\, ci unul uman, spiritual,
duhovnicesc. O astfel de urcare
[i perfectare de sine presupune
un registru de `ncerc\ri [i o pedagogie a re-g\sirii, a construc]iei [i des\vâr[irii de sine. Principalul „obiect“ al `ntrup\rii
frumosului - asupra c\ruia se
lucreaz\ - este omul [i omenirea. }inta evolu]iei spirituale,
prin `mbun\t\]iri continue, este sfin]enia, iar modelul acestei
frumuse]i este Dumnezeu ~nsu[i. Frumuse]ea existen]ei omului se ob]ine prin cur\]irea
[i „`nnoirea min]ii“ (Rom. 12,
2), prin `naintarea lui pe calea
eliber\rii interioare, prin maturizarea [i rafinarea noastr\
spiritual\. C\ci multe depind
de noi, de dorin]a de a ne re-pozi]iona valoric, de voin]a personal\ de a ne elibera de „solzii“
p\catului. Ne trezim la adev\rata via]\ pe m\sur\ ce persist\m `n acest urcu[, c\ci, precum spune Sfântul Marcu Ascetul, Dumnezeu st\ „ascuns `n
poruncile Sale. {i cei ce-L caut\ pe El ~l g\sesc pe m\sura
`mplinirii lor“. Cu alte cuvinte,

`l g\se[ti pe Dumnezeu când `l
ai (`n parte) `n tine, când e[ti `n
stare s\ ~l `ntâmpini, când e[ti
(cumva) pe m\sura Lui…

Armonia valorilor
Frumosul este poten]at de
alte valori (Sacru, Bine, Adev\r, Dreptate…), iar prezen]a
acestuia le cheam\ pe celelalte.
Marile valori nu sunt separate,
ele se presupun [i se alimenteaz\ reciproc. Dionisie Areopagitul definea unul dintre atributele lui Dumnezeu ca fiind Frumosul prin esen]\. Lumea `ns\[i, creat\ prin iubire, a f\cut
ca aceast\ armonie primordial\ s\ prind\ contur pe p\mânt.
Starea ini]ial\, `n care toate erau „bune foarte“ (Facere 1,
31), d\ seama de aceast\ concordie nealterat\ a `nceputurilor. Binele [i frumosul par a fi
inseparabile. „Ceea ce este bun
trebuie s\ fie, cu siguran]\, [i
frumos“, spunea Socrate, iar Oracolul din Delphi afirma c\
„cel mai drept e cel mai frumos“. Sacrul deschide noi posibilit\]i de „modulare“ a frumosului prin corela]iile sau convergen]ele cu celelalte valori.
Valorile morale pe care le reclam\ registrul religios presupun armonie a omului cu trans-

cenden]a, cu natura, cu sine
`nsu[i. Pierderea armoniei, alunecarea `n p\cat, hido[enia existen]ial\ sunt opusul valorilor [i comandamentelor divine.
Frumuse]ea de ordin sacru se
manifest\ atunci când ordinea
omeneasc\, interioar\ urmeaz\ sau se conformeaz\ modelului suprem. Generatorul [i depozitarul acestei frumuse]i este Dumnezeu ~nsu[i, `ntruchipare a frumuse]ii des\vâr[ite.
O astfel de corelativitate pune
`n eviden]\ statutul privilegiat
al omului `n raport cu Dumnezeu, de aspirant c\tre valorile ultime.
~ntre art\ [i religie, leg\turile sunt evidente. Arta autentic\ se manifest\ ca o „tain\“
a sufletului `n a se conforma
unor ademenitoare orizonturi
valorice. Artistul devine un fel
de oficiant spiritual pe altarul
celor mai `nalte [i subtile valori. Artistul autentic creeaz\
ca atins de har divin [i, asemenea Creatorului, instituie o
nou\ realitate aproape din
„nimic“ (din `ntâmpl\rile vie]ii lui, ale altora…). Religia, la
rândul ei, aduce arta `n „inima“ sacrului, prin forme expresive ce o adecveaz\ `n]elegerii umane sau o particularizeaz\ unor apeten]e perceptiv-afective (la nivel de muzic\, pictur\, arhitectur\ etc.).
Iconografia sau registrul liturgic `ncununeaz\ arta cu noi
valen]e de metamorfozare, aceasta devenind o cale de „adulmecare“ sau anun]are a valorilor sacre. Pe principiul vaselor comunicante, la scar\ istoric\, cele dou\ practici s-au
stimulat [i sprijinit reciproc
ori s-au substituit par]ial când
una dintre ele a fost nevoit\
s\ se diminueze ca prezen]\
sau ac]iune (`n regimuri represive, de pild\).

Frumosul liturgic
nu doar se prive[te,
ci se tr\ie[te reformator
Frumosul de natur\ sacr\
nu are o func]ie decorativ\,
accesorie, nu este o simpl\ form\ sau adjuvant, ci presupune miez, substan]\ ideatic\,
ac]iune, genereaz\, prin simpla sa manifestare, un con]inut transformator. Frumuse]ea va mântui lumea - spune
Dostoievski. Frumosul este
omniprezent [i omnipotent;
trebuie `ns\ s\ ne `ncredem `n
el, s\-l poten]\m, s\-l concre-

tiz\m. El `nseamn\ sete de
absolut care c\l\uze[te [i
`nal]\, salveaz\ [i mântuie fiin]ele [i lumea. ~ntreaga crea]ie st\ sub semnul frumosului,
totul are sens [i valoare `n orizontul unei `ntregiri [i unit\]i
absolute.
Frumosul religios nu decurge dintr-o raportare contemplativ\, distant\, ci presupune efort implicativ, experien]ial, organizator. El nu genereaz\ simple emo]ii [i tr\iri exterioare, sentimentalisme ieftine, identific\ri eliberatoare, ci
reform\ri de fundament, descoperiri existen]iale, reconfigur\ri bazale. Nu avem de-a
face `n nici un caz cu o raportare estetizant\ la divinitate.
O astfel de frumuse]e nu se
prive[te, ci se tr\ie[te printr-o
permanent\ conformare [i experiere a armoniei la care aderi. Este o continu\ rea[ezare a „pl\cilor tectonice“ din interiorul t\u `n concordan]\ cu
firescul unei rânduieli originare. Este o reg\sire, o creare
a omului nou prin lep\darea
de cel vechi.
Sacralitatea frumuse]ii deriv\ din puterea acesteia de a
reforma omul, de a-l `n\l]a, de
a-l `ndumnezei. Puritatea [i
perfec]iunea `nceputului vor
urm\ri [i vor avea efecte la nivelul conduitelor [i vie]ii noastre. ~ntr-un fel, adorarea frumuse]ii lumii este atât o form\ de cinstire a bun\t\]ii lui
Dumnezeu, cât [i de edificare
privind existen]a Sa, a activit\]ii Sale creatoare, a `ndur\rii Sale fa]\ de crea]ie. Rezisten]a [i „dâra“ omului l\sat\
`n timp sunt date de for]a iradiant\ a acestor valori `ngem\nate: sacru [i frumos. Lupta prezent\ [i viitoare a fiin]ei
se duce pe un teren eminamente spiritual, [i nu material. Vor `nvinge cei care vor
privilegia aceste valori spirituale, [i nu cei care se `nchid
(sau se `nchin\!) doar la valori
concrete, materiale, circumstan]iale.
Cre[tinismul privilegiaz\
raportul dintre religie [i frumos, realizând o leg\tur\ cu totul nou\ dintre adâncul sau
profunzimea credin]ei [i `naltul
sau rafinamentul expresivit\]ii
artistice. Arta [i religia, `n cele
mai `nalte moduri de `nf\]i[are, au cumva un destin asem\n\tor pentru c\ slujesc, `n forme diferite, pe cel care le dep\[e[te pe toate: pe Dumnezeu.

