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CONTROVERSEI ICONOCLASTE
A Cultural Perspective on the Iconoclastic Controversy
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Abstract: Nowadays, the icon is an identity landmark in the Eastern Orthodox
Church. However, back in the eighth and ninth centuries, Iconoclasm challenged the legitimacy
of religious representations as idolatrous and blasphemous from a highly-placed-imperialposition, recalling the Decalogue‟s prohibition and the spiritual, uncircumcised nature of God.
How was it possible than for the iconophiles to win the debate? In an attempt to give an
answer, I considered the treatises against the iconoclasts of Saint John Damascene, which I
have analysed in relation to similar or adverse discourses on the sacred images, as well as to
the developing practice of the veneration of icons and its antecedents. Building on a rather
ambiguous tradition, Saint John advances a systematic apology, addressing topics such as the
didactic role of icons, the Incarnation of Christ-which renders God visible and depictable, or
the matter as a receiver of divine grace.
Keywords: icon, the Iconoclastic Controversy, the Incarnation of
Christ, the dialectics of spirit and matter, divine grace, Saint John Damascene.

Controversa iconoclastã este un capitol complex al istoriei
bizantine şi al istoriei creştinismului de rit rãsãritean, cu numeroase
implicaţii, în domeniul teologiei, spiritualitãţii, al vieţii politice sau al artei.
Studiul de faţã va încerca sã ţinã cont de toate aceste paliere,
propunându-şi însã sã prezinte viziunile divergente referitoare la
semnificaţia şi caracterul icoanelor, în mãsura în care pot fi ele recuperate
din scrierile sfântului Ioan Damaschinul, unul dintre cei mai importanţi
apologeţi ai icoanelor, prin prisma raportãrii lor la setul de mecanisme
ideatice, de convingeri şi valori fundamentale ale societãţii profund
religioase care le-a generat. Aşadar, prezenta încercare intenţioneazã sã se
circumscrie istoriei culturale,1 înţelegând prin culturã ansamblul valorilor
şi producţiei spirituale şi materiale, aşa cum s-au profilat ele în lumea
bizantinã timpurie. În acest sens, propunem prezentarea concepţiei
sfântului Ioan în legãturã cu dezvoltarea mai timpurie a unor discursuri,
antitetice în anumite puncte, privind reprezentarea sacrului, paralelã cu
evoluţia practicilor devoţionale externalizate, articulate în jurul unor
În virtutea acestei afilieri metodologice, ne propunem încadrarea fenomenului într-un
context cuprinzător, în cadrul căruia practicile, ideile şi ataşamentele să fie interpretate
ca fapte de cultură, altfel spus ca reflecţii ale unui mediu cultural, ataşat de tradiţie, dar
nu mai puţin dinamic, capabil să reflecteze, să semnifice şi să re-semnifice.
1
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suporturi figurative şi materiale, în speranţa de a aduce luminã asupra
manierei în care s-a impus cinstirea icoanelor.
Termenul de „icoanã” provine din cuvântul grecesc eikon, care
este polisemantic, putând sã desemneze o asemãnare, o imagine sau o
reprezentare, o imagine vie, o imagine în oglindã, un spectru fantomatic
sau chiar o viziune. În accepţiunea actualã, termenul se referã la imaginile
cu caracter religios, definite printr-o relaţie dinamicã cu prototipul, a
cãrui prezenţã o semnaleazã şi a cãrui putere şi voinţã se manifestã prin
intermediul lor, dar şi cu privitorul, care intrã astfel în dialog cu sacrul;
icoanele pot fi invocate prin rugãciune şi pot aveaun rol activ, de
protecţie, în viaţa credincioşilor sau comunitãţilor.2 Icoana prin excelenţã
este reprezentarea lui Hristos, în jurul cãreia, vom vedea, se concentreazã
majoritatea disputelor.3 Contemplarea unei imagini religioase încurajeazã
dezvoltarea unei relaţii directe şi personale cu divinitatea. Din punct de
vedere psihologic, putem privi icoana ca pe o expresie a dorinţei de a
reifica sacrul, de a aşeza credinţa pe fundamente concrete şi obiective,
punând astfel existenţa umanã sub zodia scepticismului lui Toma, a
nevoii de dovezi palpabile. Cultul icoanelor atinge o dimensiune fãrã
precedent începând din secolul al VII-lea, astfel cã, înainte de a fi
canonizat de Bisericã şi justificat de teologi, acesta face obiectul pietãţii
populare, 4 ca o moştenire a unui trecut îndepãrtat, precreştin, şi al
ceremonialului liturgic. Perpetuarea sa este posibilã datoritã adoptãrii de
cãtre autoritatea imperialã; posibilele explicaţii ale acestei evoluţii rezidã
în dorinţa de a atrage masele de credincioşi care cinsteau icoanele, în
puternica amprentã religioasã care va îmbrãca instituţia imperialã,
începând din secolul al VI-lea, sub influenţa aşteptãrilor escatologice, dar
şi a unei atmosfere de pietism, manifestatã la curtea unor împãraţi care
simt nevoia protecţiei divine, a apropierii, fizice, faţã de cele sfinte.5 În
Anna Kartsonis, „The responding icon”, în Linda Safran (ed.), Heaven on Earth. Art
and the Church in Byzantium, University Park, The Pennsylvania State University Press,
1998, p. 58 sqq.
3 John Meyendorff, Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York,
Fordham University Press, 1979, p. 51.
4 Într-adevăr, popularitatea stiliţilor şi credinţa în potenţialul vindecător al proximităţii
lor, ori a obiectelor care au intrat în contact ori îi reprezentau pe aceştia este mai ales un
fapt specific pietăţii populare. Însă cooptarea imaginii în viaţa religioasă poate să fi
primit un impuls şi dinspre clasele înstărite, obişnuite cu un mediu bogat decorat,
precum şi dinspre retorica imperială, aspect asupra căruia ne vom opri în cele ce
urmează. Cf. Thomas F. X. Noble, Images, Iconoclasm and the Carolingians, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 2009, p. 15.
5 Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei, volum II, Spiritul creştinătăţii
răsăritene, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 169; Ernst Kitzinger, „The Cult of Images in
2
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altã ordine de idei, iconoclasmul bizantin poate fi privit ca o manifestare
a unei filosofii abstracţioniste şi spiritualizate, moştenire a unei filiere a
culturii greco-romane, care prinde contur pe fondul expansiunii cultului
icoanelor şi al exagerãrilor la care a condus aceasta.6 Nu în ultimul rând,
controversei iconoclaste i-a fost asociatã o dimensiune cultural-teologicã
bazatã pe fundamente politico-etnice; din aceastã perspectivã, susţinãtorii
icoanelor provin dintr-un mediu grecofon, obişnuit cu o religie iconicã,
iar adversarii lor, este vorba în primul rând despre împãraţii iconoclaşti,
sunt în principiu orientali, dintr-o zonã puternic impregnatã de
monofizitism, doctrinã care, de altfel, va alimenta, într-o manierã mai
mult sau mai puţin explicitã, argumentaţia iconoclastã. 7 Apropo de
implicaţiile politice ale disputei, literatura de specialitate evidenţiazã

the Age before Iconoclasm”, în Dumbarton Oaks Papers, volum 8, 1954, pp. 126-127;
Thomas F. X. Noble, Images, Iconoclasm, p. 32. Cât priveşte viziunea potrivit căreia cultul
icoanei îşi are originea în arta sacră a antichităţii târzii, mai precis, a cultelor orientale,
care fac din aceasta un manifest al propriei identităţi. Cf. Jaś Elsner, „The Origins of the
Icon: Pilgrimage, Religion and Visual Culture in the Roman East as «Resistence» to the
Centre”, în Susan E. Alcock (ed.), The Early Roman Empire in the East, Oxbow
Monograph 95, 1997, p. 180. La fel ca mai târziu în cazul icoanelor, reprezentările zeiţei
Artemis din Efes aveau un rol public, servind în acelaşi timp devoţiunii private, sub
forma amuletelor protectoare, de pildă; în aceeaşi ordine de idei, pelerinajul la templul
zeiţei, ca loc privilegiat al manifestării puterii sale, joacă un rol important în cult. După
cum arată şi John Meyendorff, creştinii din mediul cultural grecesc au moştenit pe
această filieră gustul pentru reprezentările religioase, condamnarea sa de către Biserica
primară conducând la înlocuirea reprezentărilor tridimesnionale cu cele bidimensionale.
John Meyendorff, Byzantine Theology, p. 42.
6 Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse: from Antiquity to Byzantium”, în Art Bulletin
volum XCIV, număr 3, 2012, p. 368. Din punct de vedere teologic, privit din
perspectiva semnificaţiei pe care o dobândeşte în posteritate, iconoclasmul este ultima
dintre ereziile hristologice. Eric D. Perl, „That man might become God. Central Themes in
Byzantine Theology”, în Linda Safran (ed.), Heaven on Earth. Art and the Church in
Byzantium, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1998, p. 44.
7 John Meyendorff, Byzantine Theology, p. 42 sqq. Cât priveşte dialectica spirit orientalgândire greacă, cf. şi Michel Kaplan, La chrétienté byzantine du début du VIIᵉ siècle au millieu
du XIᵉ siècle. Images et reliques, moines et moniales, Constantinople et Rome, Sedes, 1997, p. 53.
Caracterul monofizit al doctrinei iconoclaste rezidă, în opinia autorului, în supoziţia
reprezentanţilor ei conform căreia deificarea umanităţii lui Hristos conduce la
suprimarea caracterului uman propriu-zis. Astfel, aceştia ignoră diferenţa dintre natură
şi ipostas, potrivit căreia asumarea de către Hristos a ipostazei umane este altceva decât
contopirea celor două naturi, umană şi divină, care îşi păstrează în continuare caracterul
de sine stătător, regăsindu-se în egală măsură în persoana Mântuitorului. John
Meyendorff, Byzantine Theology, p. 44.
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tendinţele autocrate ale împãraţilor iconoclaşti, 8 precum şi adversitatea
lor faţã de monahismul susţinut de împãraţii iconoduli. 9
Una dintre premisele ideologice şi culturale pe fondul cãreia se
desfãşoarã controversa iconoclastã constã în convingerea cã sacrul, sau
mai bine zis, o divinitate cu valenţe imanente, care comunicã cu lumea,
se revarsã asupra materiei şi se relevã prin intermediul materialitãţii.
Aceastã concepţie despre hierofanie, care nu constituie apanajul
creştinilor, este împãrtãşitã atât de susţinãtorii, cât şi de adversarii
icoanelor, ea reprezentând, de pildã, temelia dogmelor referitoare la
sfintele taine, în special aceea a euharistiei.10 De asemenea, adepţii celor
douã viziuni divergente au în comun un tipic liturgic, aparţinându-i lui
Vasile cel Mare, care invocã patimile reale ale unui Mântuitor care s-a
întrupat pentru rãscumpãrarea umanitãţii şi îşi exprimã totodatã
convingerea privind crearea omului „dupã chipul şi asemãnarea” lui
Dumnezeu. 11 Cu alte cuvinte, în cadrul uneia şi aceleaşi culturi şi
mentalitãţi, cele douã tabere care vor intra în istorie sub numele de
iconoduli (ceea ce se traduce etimologic prin „slujitori ai icoanelor”) şi
iconoclaşti („spãrgãtori de icoane”) 12 dezvoltã optici diferite, într-un
Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, Bucureşti, Editura
Nemira, 2012, p. 171 sqq; John Meyendorff, Byzantine Theology, p. 51; Michel Kaplan, La
chrétienté byzantine, pp. 41-49. Acesta din urmă arată că, pe fondul succeselor militare,
împăraţii Isaurieni îşi arogă gestul orgolios al detaşării de protecţia icoanelor,
înscriindu-şi propriul chip pe monede şi reclamându-şi locul în dezbaterile teologice.
Din această perspectivă, a fost adusă în discuţie pretenţia împăraţilor iconoclaşti de a
institui o guvernare cezaropapistă, arogându-şi prerogative supreme în materie de
doctrină. Asupra acestui aspect se opreşte Marie-France Auzepy, care susţine că
iconoclasmul pune în discuţie legătura dintre împărat şi Hristos. Conform viziunii
autoarei, împăraţii iconoclaşti îşi propun să ia locul lui Hristos pe pământ, eliminând
imaginea acestuia, pentru a promova propria imagine, ca singuri stăpânitori ai împărăţiei
lumeşti şi, implicit, conducători ai Bisericii. Marie-France Auzepy, L‟histoire des iconoclastes,
Paris, Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2007, p. 77
sqq.
9 Isaurienii se opun stilului de viaţă monastic, susceptibil să genereze şi să cultive
sanctitatea. Mai mult decât atât, concepţiile monastică şi profană privind relaţia dintre
cer şi pământ erau sensibil diferite: în vreme ce monahii considerau că, prin intermediul
imaginii ori a intercesiunii sfinţilor, realizarea unei legături directe între om şi
Dumnezeu este posibilă, iconodulii opun acestei perspective verticale convingerea
referitoare la existenţa a două registre orizontale etanşe, impermeabile. Michel Kaplan,
La chrétienté byzantine, p. 56.
10 Este vorba, mai precis, de doctrina jertfei reale a lui Hristos, atât pe cruce, cât şi prin
reiterarea sa euharistică. Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, p. 161.
11 Ibidem, pp. 120-122, 167.
12 Impactul efectiv al acestei atitudini, cuantificat la nivelul retragerii violente sau chiar a
distrugerii icoanelor, pare a fi fost mai curând moderat. Demonizarea iconoclaştilor se
8
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domeniu încã nereglementat, în condiţiile în care tradiţia scripturisticã şi
patristicã avea un caracter mai curând echivoc, care lãsa loc
interpretãrilor. Din punct de vedere evenimenţial, istoricii au delimitat
diferitele etape ale discuţiilor în jurul icoanelor, însã în lucrarea de faţã
vom proceda la o privire asupra ideilor invocate, conform unei logici
tematice, în detrimentul ordinii cronologice sau a expunerii argumentelor
dupã criteriul auctorial.13
Problema legitimitãţii reprezentãrii lui Hristos şi a sfinţilor a fost
ridicatã de timpuriu, din vremea creştinismului primar, stârnind, încã de
atunci, atât reacţii pozitive, cât şi respingeri vehemente. Iniţial, au fost
invocate argumente de ordin devoţional, referitoare la practica pioasã,
fiind prezentate rãspunsuri punctuale, ca replici într-un cadru polemic.
Aceastã controversã latentã, care irumpea sporadic, ajunge în secolele al
VIII-lea şi al IX-lea la nivelul unei dezbateri ample,14 de mare acuitate, pe
fondul crizei generale pe care o traversa imperiul; aceasta prilejuieşte
teoretizarea sistematicã a perspectivei iconoclaste, dar şi a celei
iconodule, ca o reacţie la combaterea icoanelor de cãtre adversarii lor.
Istoria controversei înregistreazã douã etape, prima durând între anii
726/730 şi 787, iar cea de-a doua între 815-842. Elaborarea celor douã
poziţii se datoreazã unor personalitãţi şi evenimente marcante. În contul
iconoclaştilor amintim contribuţia împãratului Constantin al V-lea (741775) şi sinodul de la Hiereia (754), care reia discuţia în termenii propuşi
de împãrat, ale cãror texte nu ne-au parvenit decât în mãsura în care au
fost reluate, spre a fi combãtute, de tabãra care se va dovedi învingãtoare
în final. Printre apãrãtorii icoanelor se remarcã în primul rând sfântul
Ioan Damaschinul, teolog şi ieromonah la Mãnãstirea Sfântul Sava de
lângã Ierusalim, apologii ulterioare, aferente celei de-a doua etape a
datorează unor scrieri ulterioare, provenite din mediul monastic. Thomas F. X. Noble,
Images, Iconoclasm, p. 69, 76.
13 Merită însă să fie menţionat un detaliu relevant pentru cadrul mental al vremii,
conform căruia prezenţa efectivă a lui Dumnezeu în lume se manifestă inclusiv prin
intermediul naturii, ale cărei fenomene traduc reacţia Sa faţă de conduita oamenilor.
Astfel, Leon al III-lea, primul împărat iconoclast, interpretează catastrofele care i-au
însoţit domnia, un cutremur maritim devastator, precum şi asediul arab al
Constantinopolului, drept pedepse divine împotriva unui popor idolatru. Hans-Georg
Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe, p. 160; Michel Kaplan, La chrétienté byzantine, p. 47. În baza
aceleiaşi logici, înfrângerile, în faţa bulgarilor, sunt interpretate ca pedepse divine,
impulsionând de această dată restituirea locului icoanelor în cult. Ibidem, p. 68.
14 În epocă, ca şi pentru posteritate, izbucnirea crizei a fost corelată cu îndepărtarea
icoanei lui Hristos de pe poarta Chalke, pusă pe seama împăratului Leon III (în 726 sau
730), eveniment pe care istoricii l-au demascat ca fiind fictiv. Marie-France Auzepy,
L‟histoire des iconoclastes, p. 145 sqq; Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse”, p. 378.
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dezbaterii, fiind semnate de Teodor Studitul şi de patriarhul Nichifor;15
amintim de asemenea rezoluţiile sinodului de la Niceea (787), care
justificã, de aceastã datã, nu imaginea în sine, ci cultul sãu. Ioan
Damaschinul redacteazã trei tratate contra iconoclaştilor; 16 reiterând o
structurã şi o argumentaţie foarte similare, cele trei texte par a fi mai
degrabã variante ale aceleaşi opere, redactatã dintru început cu scopul de
a da o replicã iconoclasmului imperial, apãrând o convingere adânc
înrãdãcinatã şi sistematizatã din punct de vedere teoretic, pornind de la
fundamente textuale patristice dezvãluite în florilegiile care însoţesc
fiecare tratat.17
Ideea de icoanã comportã semnificaţii diferite în viziunea celor
angajaţi în controversa iconoclastã. Pentru iconofobi, icoana veritabilã
este în mod necesar consubstanţialã, împãrtãşeşte aceeaşi naturã, cu
prototipul sãu. La polul opus, iconofilii înţeleg prin icoanã ceea ce nu
este identic cu prototipul, pledând pentru diferenţa esenţialã dintre
imagine şi prototip. 18 Aşadar, dezbaterea se poartã în sfera stabilirii
instrumentelor legitime ale cultului; cu acest scop, se încearcã clarificarea
semnificaţiei chipului adevãrat, în condiţiile în care ambele tabere fac apel
la pasajele care se referã la Hristos în calitate de „chip viu, natural şi întru
totul asemenea Dumnezeului celui nevãzut” (Coloseni 1:15) şi la Adam cel creat
dupã „chipul şi asemãnarea” Creatorului (Geneza 1:26-27). 19 Folosindu-se
de terminologia dogmaticã trinitarã, care defineşte dumnezeirea Fiului în
raport cu cea a Tatãlui, împãratul Constantin al V-lea a decretat cã un
chip autentic trebuie sã fie identic în esenţã, de o fiinţã, cu prototipul. În
consecinţã, chipurile folosite în cult nu pot fi decât false chipuri ale lui
Dumnezeu, singurul chip autentic sub care Hristos a convenit sã-şi
manifeste prezenţa în sânul credincioşilor fiind euharistia, care respectã
Deşi Palestina arabă a cunoscut propria variantă de iconoclasm, inspirată probabil de
tabu-ul instituit de islam în legătură cu reprezentarea fiinţelor vii, Ioan Damaschinul se
află departe de epicentrul dezbaterilor. Se pune astfel întrebarea dacă lucrările sale au
fost cunoscute în Imperiul Bizantin, profesorul Andrew Louth înclinând în favoarea
unui răspuns negativ. Andrew Louth, Sfântul Ioan Damaschinul. Tradiţie şi originalitate în
teologia bizantină-cu câteva scrieri inedite, Sibiu, Deisis, 2010, pp. 286-288.
16 În cadrul acestui studiu am folosit următoarea ediţie: Sfântul Ioan Damaschin, Cultul
sfintelor icoane. Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998.
17 Andrew Louth, Sfântul Ioan Damaschinul, p. 303 sqq.
18 Leonid Uspensky, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, Bucureşti, Editura Anastasia,
1994 (ediţie electronică Apologeticum, 2006), p. 56.
19
Versetele biblice sunt preluate de pe site-ul Resurse Creştine,
www.biblia.resursecrestine.ro, accesat în 24.V.2016, care reproduce Biblia, traducere
Dumitru Cornilescu, 1924, ediţie revizuită în 2014.
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criteriul consubstanţialitãţii; de aceea, sfânta tainã este singurul mod
valabil de a-L evoca pe Hristos cu mijloace lumeşti, a cãrui divinitate este
imposibil de circumscris într-o imagine.20
La rândul lor, iconodulii îşi înscriu viziunea despre icoane în
acelaşi cadru conceptual biblic, susţinând cã Hristos marcheazã vârful
unei ierarhii a imaginilor care cuprinde şi omul, în calitate de chip al lui
Dumnezeu, respectiv monumentele figurative şi literare, transmisiunile
pe verticalã, între cer şi pãmânt, fiind asigurate de ideile divine, respectiv
de simboluri şi categorii. 21 Una dintre ideile-forţã ale argumentaţiei
iconodule aratã, dupã cum vom vedea în cele ce urmeazã, cã evenimentul
major al istoriei sacre, Întruparea Cuvântului, schimbã starea de fapt
descrisã de Constantin al V-lea, de vreme ce Dumnezeu-omul a permis
sã fie vãzut, atins şi reprezentat. 22 Mai mult decât atât, intelectul, ca
înzestrare primitã de la Dumnezeu, se situeazã la graniţa dintre uman şi
divin, iar prin intermediul Întrupãrii s-a produs reabilitarea condiţiei
omului şi totodatã fuziunea dintre intelectul uman şi cel divin, astfel încât
partea raţionalã a umanitãţii se poate ridica mai presus de limitarea
trupeascã, ţintind înspre puritatea divinã, dobândind astfel capacitatea de
a o contempla.23
Potrivit sfântului Ioan, icoana este o asemãnare a prototipului
reprezentat, 24 cu alte cuvinte, nu stabileşte identitatea între cele douã
entitãţi, a cãrei existenţã şi folosire în cadrul cultului este revendicatã de
Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, pp. 136-137. Pentru iconoduli, în schimb, în special
pentru patriarhul Nichifor, euharistia nu este un chip, deoarece ea nu este menită să fie
văzută, ci consumată, în vederea îndumnezeirii. John Meyendorff, Byzantine Theology, p.
50.
21 John Elsner, „Image and Iconoclasm in Byzantium”, în Art History, volum 11, număr
4, 1988, p. 478.
22 Amintim în acest sens, tradiţia privind întipărirea chipului lui Hristos pe marama
sfintei Veronica, aceasta fiind cea care L-a şters pe Mântuitor de sudoare în drumul Său
spre Golgota. De altfel, din punct de vedere etimologic, numele Veronicăi se traduce
prin „chip adevărat” („vera eikon”).
23 John Elsner, „Image and Iconoclasm”, p. 479; cf. şi Eric D. Perl, „That man might
become God”, p. 45.
24 Primul tratat apologetic împotriva celor care atacă sfintele icoane 9; Tratatul al treilea contra celor
care atacă sfintele icoane 16 în Cultul sfintelor icoane, p. 45, 137. Mai mult decât atât, pentru a
conferi prestigiu reprezentării sacrului, Ioan subliniază că Dumnezeu-Tatăl este primul
făuritor de icoane, prin aceea că Fiul este „icoana Lui cea vie, naturală şi chip cu totul
asemenea al veşniciei Lui”. Tratatul al treilea 26, p. 143. Această ipostază se înscrie în
extinderea sensului pe care Damaschinul îl propune în legătură cu icoana, care este mult
mai mult decât o reprezentare figurativă, omul însuşi, în calitate de fiinţă creată după
chipul şi asemănarea Creatorului, dar şi simbolul, exemplificând conceptul de icoană.
Primul tratat 9-13, pp. 45-47.
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limitele naturii umane: ,,[...] acestea sunt reprezentate corporal pentru ca sã ne
facem o slabã idee despre Dumnezeu şi îngeri, deoarece noi nu putem sã contemplãm
pe cele necorporale fãrã de formele care sunt corespunzãtoare naturii noastre”.25
Rezultã, aşadar, cã icoana serveşte unei misiuni instructive
salutare.26 Primul text redactat în acest spirit dateazã din prima jumãtate a
secolului al VI-lea şi îi aparţine episcopului Hypatios al Efesului, care
propunea folosirea imaginii în scop didactic. De altfel, justificarea iniţialã
a angajãrii imaginii în cultul creştin, elaboratã de Pãrinţii Cappadocieni,
rezida tocmai în rolul lor didactic, fiind evocatã, în paralel, şi capacitatea
de a trezi emoţii, de a stârni o trãire religioasã intensã. 27 În strânsã
legãturã, s-au dezvoltat şi puncte de vedere intermediare, potrivit cãrora
doar anumite tipuri de reprezentãri sunt licite, cum ar fi cele decorative
sau simbolice, cele având caracter narativ ori scop didactic. În acest sens,
Iulian de Atramytion îşi manifesta îngrijorarea faţã de implicarea
obiectelor sculptate în cult, însã nu avea nimic de obiectat împotriva
imaginilor pictate. 28 În completarea raţionamentului deja amintit al
Damaschinului, patriarhul Nichifor ilustreazã rãspicat diferenţa de esenţã
şi substanţã între reprezentare şi prototip, arãtând în felul acesta cã
iconodulii nu susţin identitatea dintre Dumnezeu şi reprezentãrile sale,
între prototip şi imagine stabilindu-se în schimb o relaţie de tip cauzãefect. În acest sens, este reiterat rolul didactic al icoanei, care deschide,
prin intermediul experienţei senzoriale, poarta cãtre nevãzut şi inefabil.29
Apropo de mecanismele psihologice ale fiinţei umane limitate,
Ioan sugereazã de asemenea, pe urmele episcopului Leontius al
Neapolelui, cã ataşamentul creştinilor faţã de icoane este comparabil cu
acela pe care oamenii îl manifestã faţã de lucrurile celor dragi, atunci când
aceştia lipsesc.30 Pe de altã parte, icoana stimuleazã devoţiunea autenticã
şi practicarea virtuţii. Ea vãdeşte prin intermediul harului divin ceea ce
Tratatul al treilea 21, p. 139.
„Ceea ce este cartea pentru ştiutorii de carte, aceea este icoana pentru neştiutorii de carte”. Primul
tratat 17, p. 52.
27 Norman H. Baynes, „The Icons before Iconoclasm”, în The Harvard Theological Review,
volum 44, număr 2, 1951, p. 94.
28 Ernst Kitzinger, „The Cult of Images”, p. 89, 94.
29 Eric D. Perl, „That man might become God”, p. 48; Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, p.
146, 148; Michel Kaplan, La chrétienté byzantine, p. 72. De altfel, Evangheliile
binecuvântează simţurile care au permis oamenilor să-L cunoască pe Hristos (Matei
13:16-17), icoanele reconstituind ceea ce a putut fi văzut în vremea apostolilor. Mai
mult decât atât, apologeţii icoanelor amintesc superioritatea văzului asupra celorlalte
simţuri. Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, p. 149.
30 Norman H. Baynes, „The Icons before Iconoclasm”, p. 100. Cf. Tratatul al treilea 10,
p. 134.
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altfel ar rãmâne imperceptibil şi conţine în sine harul şi puterea de a face
minuni.31
Chiar şi în aceste condiţii, se pune problema reprezentãrii în
cadrul tradiţiei creştine. Într-o lume în care Scriptura este sistemul
absolut de referinţã, pânã în punctul în care se cãutau în aceasta chiar şi
soluţii pentru problemele cotidiene, atitudinea faţã de icoane îşi gãseşte şi
ea orientarea în pasaje biblice. La o primã privire, creştinismul, asemenea
iudaismului, se profileazã ca o religie aniconicã, a cãrei divinitate unicã şi
incomensurabilã nu poate fi redatã prin reprezentãri figurative fãrã a
comite pãcatul blasfemiei sau chiar a cãdea în idolatrie. Interdicţia
veterotestamentarã, cea de-a doua poruncã a Decalogului, este elocventã:
„Sã nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfãţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau
jos pe pãmânt sau în apele mai de jos decât pãmântul; sã nu te închini înaintea lor
nici sã nu le slujeşti” (Exodul 20:4-5); ea este întãritã şi de alte versete: „Sã
nu vã faceţi idoli, sã nu vã ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere-aminte; sã nu
puneţi în ţara voastrã nicio piatrã împodobitã cu chipuri, ca sã vã închinaţi înaintea
ei” (Leviticul 26:1), „Blestemat sã fie omul care va face un chip cioplit sau un chip
turnat, cãci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieşit din mâini de meşter şi
care-l va pune într-un loc ascuns” (Deuteronomul 27:15) etc. Mai mult decât
atât, Noul Testament oferã la rândul sãu o sugestie grãitoare în ceea ce
priveşte natura eminamente spiritualã a venerãrii licite datorate unui
Dumnezeu imaterial: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinãtorii
adevãraţi se vor închina Tatãlui în duh şi în adevãr, fiindcã astfel de închinãtori
doreşte şi Tatãl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închinã Lui trebuie sã I se închine în
duh şi adevãr” (Ioan 4:23-24). Cu alte cuvinte, aşa cum atrãgea atenţia
Minucius Felix, domeniul în care Domnul se cuvine a fi adorat este
conştiinţa umanã. Dumnezeu apreciazã o minte şi o conştiinţã curate;
singurele sacrificii pe care creştinul este dator a le oferi sunt rugãciunea,
practicarea dreptãţii şi abţinerea de la înşelãciuni.32
Iconoclaştii se raportau, deci, la interdicţia veterotestamentarã a
„chipului cioplit” denunţând cinstirea icoanelor drept idolatrie; mai mult
decât atât, pluralitatea personajelor sacre reprezentate putea semãna o
gravã confuzie, vecinã cu politeismul. În replicã, iconodulii amintesc cã
aceastã interdicţie nu este absolutã, Dumnezeu însuşi permiţând
realizarea unor imagini care sã întãreascã credinţa, cum sunt heruvimii

Ibidem, 9, 17, p. 133, 137; Primul tratat 11, p. 46. În ceea ce priveşte dezvoltarea
temelor harului şi puterii miraculoase, cf. mai jos notele 69 şi 71.
32 Apud Ernst Kitzinger, „The Cult of Images”, p. 89.
31
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care împodobeau cortul mãrturiei (Exodul 36:8-35). 33 Sfântul Ioan
Damaschinul subliniazã cã, dincolo de primirea Decalogului care
introduce interdicţia reprezentãrii divinitãţii, Moise însuşi dispune
construirea catapetesmei templului, a cortului şi chivotului legii, precum
şi reprezentarea heruvimilor, toate acestea fiindu-i poruncite de
Dumnezeu.34 Prin urmare, cinstitorii icoanelor nu inoveazã, acuzaţie ce
le-a fost adusã de sinodul de la Hiereia, ceea ce reprezintã o poziţie de
mare greutate, într-o ambianţã culturalã care preţuia tradiţia.35
Adevãrata cotiturã, care implicã o nouã perspectivã asupra
somatizãrii şi reprezentãrii este prilejuitã însã de debutul vârstei
neotestamentare: ,,Odinioarã Dumnezeu cel necorporal şi fãrã de formã nu se
zugrãvea deloc. Acum însã, prin faptul cã Dumnzeu s-a arãtat în trup, a locuit
printre oameni, fac icoana chipului vãzut al lui Dumnezeu. Nu mã închin materiei,
ci mã închin Creatorului materiei, Creatorului, care S-a fãcut pentru mine materie şi
a primit sã locuiascã în materie şi a sãvârşit prin materie mântuirea mea [...] Nu
cinstesc materia ca pe Dumnezeu”.36
Citatul de mai sus sintetizeazã douã aspecte esenţiale ale apologiei
Damaschinului, care evidenţiazã sensul şi valoarea icoanelor: evoluţia
istoriei sacre în cadrul cãreia, o datã cu Întruparea Fiului, se schimbã
Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, p. 133, 141, 151. Argumentul referitor la excepţiile
de la regula nereprezentării sacrului a fost evidenţiat anterior, de episcopul Leontius.
Norman H. Baynes, „The Icons before Iconoclasm”, p. 98.
34 Primul tratat 15, p. 48; Tratatul al treilea 9, p. 131.
35 În acest sens, controversa iconoclastă poate fi citită în cheia unei dezbateri în jurul
tradiţiei, iconofilii căutând precedetele unei practici pe care adversarii icoanelor o
cataloghează drept inovatoare şi, în consecinţă, coruptă în raport cu spiritul
creştinismului primar. La drept vorbind, însă, cultul oficiat de primele comunităţi
creştine nu este total aniconic, raportându-ne la descoperirile arheologice din situri
precum Dura Europos. Andrew Louth, Sfântul Ioan Damaschinul, pp. 283-284. Cf.
Tratatul al doilea contra celor care atacă sfintele icoane 20, în Cultul sfintelor icoane, p. 114, în care
sfântul Ioan invocă citate scripturistice referitoare la manifestarea fizică a divinităţii
(Matei 13:16-17, Luca 10:23-24; Geneza 1:26-27; Exodul 3:1-4 etc.). Apelul la tradiţia
patristică, de asemenea, oferise prilejul adâncirii disputei dintre susţinătorii şi adversarii
icoanelor, prin interpretarea diferită a aceloraşi date ale problemei. Iconoclaştii subliniau
faptul că Părinţii Bisericii nu prescriu reprezentările religioase. Iconodulii, în schimb,
aduc în sprijinul ideii că icoanele nu pot fi o inovaţie recentă argumentul cantitativ şi pe
acela al vechimii; mai mult decât atât, niciun sinod ecumenic nu le-a condamnat, iar
Dumnezeu nu ar fi permis încetăţenirea unei erori. Dacă mărturiile scrise în favoarea
icoanelor nu există, cultul lor s-a fundamentat pe credinţă şi pe tradiţia nescrisă. Jaroslav
Pelikan, Tradiţia creştină, pp. 125-126. În acest sens, Damaschinul face apel la aprecierea
sfântului Vasile cel Mare, potrivit căruia dogmele transmise prin învăţătura scrisă au
aceeaşi semnificaţie pentru credinţă ca şi cele perpetuate pe cale orală, instituite de
apostoli. Primul tratat 23, p. 59.
36 Ibidem, 16, pp. 49-50.
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paradigma privind semnificaţia obiectivãrii şi circumscrierii, respectiv
chestiunea materiei, ca intermediar al mântuirii.
Întruparea lui Hristos şi consecinţele sale
Dogma Întrupãrii legitimeazã de timpuriu reprezentarea lui
Hristos: devenind om, Dumnezeu a putut fi perceput cu ajutorul
simţurilor, fiind totodatã reprezentabil.37 La sfârşitul secolului al VII-lea,
sinodul Quinisext, prin canonul referitor la reprezentarea antropomorficã
a Mântuitorului, prilejuieşte depãşirea rolului didactic al icoanei: aceasta
înceta sã fie privitã doar ca o rememorare, pentru a desemna
reactualizarea Întrupãrii, eternizarea ei. 38 Mai mult decât atât, Hristos
însuşi apare în textul sfânt ca o imagine a Tatãlui: „lumina Evangheliei slavei
lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4). Pornind de la
aceste precedente, imaginea nu le pãrea bizantinilor o simplã reproducere
graficã, ea comportându-se ca o entitate animatã, care posedã o anumitã
energie, provenitã din fluxul energiei divine care se revarsã dinspre
Creator spre creaţie, dinspre prototip spre reprezentarea lui.
Integrându-se acestei tradiţii, Ioan Damaschinul admite fãrã
echivoc eroarea reprezentatã de pretenţia de a-L reprezenta pe
Dumnezeu, cel ce este „fãrã de corp, nevãzut, necircumscris şi fãrã de
formã”, 39 punctând însã faptul cã, o datã cu Întruparea, Dumnezeu-Fiul
devine accesibil, vizibil, tangibil şi, în mod evident, reprezentabil: ,,Nu
greşim însã atunci când facem icoana Dumnezeului Care s-a întrupat, Care s-a
arãtat pe pãmânt în corp şi a locuit printre oameni, Care a luat, din pricina
bunãtãţii Lui nespuse, firea, grosimea, forma şi culoarea corpului. Dorim sã vedem
chipul Lui [...] cãci mintea, deşi se forţeazã mult, nu poate sã iasã din cele
corporale”.40
În această direcţie, Ioan, episcop de Salonica, afirma că, prin imagini, creştinii nu
conferă o formă materială invizibilului şi incorporalului, ci îl reprezintă pe Dumnezeul
care a putut fi văzut pe pământ sub formă umană, păstrându-şi în acelaşi timp
divinitatea. Norman H. Baynes, „The Icons before Iconoclasm”, p. 96.
38 Imaginea, ca o reeditare a miracolului Întrupării este perfect întruchipată de tipul
archeiropoietai, a cărei apariţie se datorează, conform tradiţiei, puterii şi voinţei divine. Se
cuvine a menţiona faptul că sinodul este atent la exagerările produse în cadrul cultului
imaginii, interzicând reprezentarea crucii la nivelul solului şi poziţionându-se împotriva
imaginilor care, provocând simţurile, pot corupe mintea şi sufletul. John Elsner,
„Iconoclasm as Discourse”, p. 377. Dincolo de aceasta, tipul iconografic amintit mai
sus a fost privit ca o garanţie a autenticităţii reprezentării lui Hristos, motiv pentru care
aceasta putea fi copiată. Anna Kartsonis, „The responding icon”, p. 64.
39 Tratatul al doilea 5, p. 97.
40 Ibidem, 5, pp. 97-98. Cf. şi Tratatul al treilea 4, p. 125.
37
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Aşadar, expectanţele privind devoţiunea suferã o modificare o
datã cu debutul epocii neotestamentare; de pildã, obiceiuri iudaice
precum respectarea sabatului şi circumcizia nu se mai impun creştinilor.41
În cea de-a doua vârstã a disputei în jurul icoanelor, Teodor Studitul face
o diferenţiere netã între Vechiul şi Noul Testament, recurgând la
deosebirea între lege şi har pe care o puncteazã sfântul Pavel (Galateni
3:23), sugerând inferioritatea legii faţã de credinţã, deci a Vechiului
Testament, faţã de noul legãmânt. Acesta reaminteşte faptul cã Hristos a
inaugurat o epocã a harului, în care unele practici iudaice, cele
menţionate şi de Damaschin, au fost depãşite. În mod similar, Hristos
reprezintã şi oferã modelul unei noi umanitãţi, cãreia i s-a redat
posibilitatea de a intra în comuniune cu Tatãl, de a se îndumnezei. 42
Pornind de la aceste principii, stareţul de la Studion respinge acuzaţia de
idolatrie, judecând cã diferenţa dintre icoanã şi idol este colosalã,
corespunzând distanţei dintre Hristos şi diavol. 43
Împãratul Constantin al V-lea este cel care a transferat
rechizitoriul iconoclast pe teritoriul hristologiei, elaborând aşa-numita
dilemã hristologicã. Conform acesteia, sinoadele ecumenice au stabilit, în
detrimentul ereziilor nestorianã şi monofizitã, coexistenţa celor douã
naturi, umanã şi divinã, ale lui Hristos, inseparabile şi totodatã
inconfundabile, or reprezentarea Sa nu poate fi realizatã fãrã a cãdea în
erezie, întrucât natura divinã este prin definiţie imposibil de reprezentat,
iar pretenţia de a reprezenta doar natura umanã comite eroarea separãrii
celor douã naturi. Sinodul de la Hiereia pune la rândul sãu problema
reprezentãrii lui Hristos în termenii comiterii unei blasfemii, care
încurajeazã confuzia între cele douã naturi ale Mântuitorului, lansând
anateme împotriva celor care pretind cã-L pot înţelege pe Dumnezeu
prin intermediul culorilor materiale. Sinodul declarã cã adevãrata icoanã
este virtutea, pe care fiecare credincios trebuie sã şi-o imprime în suflet.44
Primul tratat 16, p. 51. De altfel, Damaschinul pune interdicţia adresată evreilor de a
reprezenta divinitatea pe seama „lesnei lor înclinări spre idolatrie”. Ibidem, 8, p. 42; Tratatul al
treilea 5, 8, p. 126, 130.
42 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, Cluj-Napoca, Editura Eikon,
2003, p. 60; John Meyendorff, Byzantine Theology, p. 48.
43 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale, p. 62. În perioada pre-iconoclastă, o judecată
similară a fost prezentată de acelaşi Leontius al Neapolelui, care arăta că nu poate fi
idolatră cinstirea celor care au murit pentru că au refuzat să se închine idolilor, martirii,
deci nici a reprezentărilor lor, care le conţin prezenţa. Norman H. Baynes, „The Icons
before Iconoclasm”, p. 101.
44 Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse”, pp. 379-380. Cu toate acestea, sinodul nu
recomandă, dimpotrivă, distrugerea obiectelor de cult inscripţionate cu imagini, ci doar
încetarea producţiei ulterioare de reprezentări. Ibidem, p. 380.
41
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Adâncindu-şi explicaţia din punct de vedere teologic, Ioan
Damaschinul demonstreazã cã închinarea la icoane nu contrazice de fapt
doctrina hristologicã stabilitã de conciliile ecumenice: ,,Mã închin unui
singur Dumnezeu, unei singure Dumnezeiri, dar ador şi Treimea ipostaselor [...].
Nu mã închin creaturii în locul Creatorului, ci mã închin Creatorului, Care a fost la
fel cu mine, Care s-a coborât spre creaturã, fãrã sã se înjoseascã şi fãrã sã piardã ceva
din fiinţa Sa, ca sã slãveascã firea mea şi sã o facã pãrtaşã firii dumnezeieşti [...]
Firea corpului n-a devenit Dumnezeire, ci, dupã cum Cuvântul fãrã sã se schimbe a
devenit trup, rãmânând ceea ce era, tot astfel şi trupul devenit Cuvânt, nepierzând
nimic din ceea ce este, ci mai degrabã identificându-se cu Cuvântul dupã ipostas”.45
Dezvoltând la rândul sãu amãnuntele doctrinei Întrupãrii,
patriarhul Nichifor va remarca faptul cã Hristos a fost om desãvârşit,
precum a fost şi Dumnezeu desãvârşit, aşa cum decreteazã sinodul de la
Efes; insistând asupra detaliilor pe care Evanghelia le oferã cu privire la
experienţele sale tipic omeneşti, cum ar fi foamea, setea sau oboseala, va
conchide cã umanitatea Sa este una efectivã, şi nu idealã. Pornind de la
aceeaşi sursã, patriarhul aratã cã Hristos nu este circumscris prin imagine,
ci este descris, prin mijloace diferite, însã cu acelaşi scop şi în vederea
aceluiaşi efect ca şi în cazul discursului, a descrierii prin intermediul
cuvântului, scris sau rostit; astfel, şi imaginea, ca şi cuvântul sunt canale
ale revelaţiei.46
În aceeaşi perioadã, acest argument de mare greutate teologicã
este adâncit şi de cãtre antemenţionatul egumen de la Studion. Teodor
subliniazã faptul cã imaginea nu se referã la vreuna dintre cele douã
naturi ale lui Hristos, care sunt indescriptibile, ci la ipostas, mai precis la
ipostaza Sa umanã, de Logos întrupat, care asumã toate trãsãturile
umanitãţii: un Dumnezeu corporal, cãruia Toma necredinciosul i-a pipãit
rãnile şi care este, în consecinţã, perceptibil prin intermediul organelor de
simţ. Aşadar, icoana lui Hristos este mai mult decât o reprezentare a
naturii Sale umane, nu emite pretenţia încadrãrii dumnezeirii într-o formã
fizicã şi nici nu confundã cele douã naturi.47
Problema materiei
Maniera de articulare a relaţiei dintre spirit şi materie pare sã fi
fost conceputã de iconoclaşti drept o veritabilã antitezã; din punctul lor
Primul tratat 4, pp. 40-41. Cf. şi Tratatul al treilea 6, p. 128.
John Meyendorff, Byzantine Theology, p. 49; Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, pp. 143144, 156-158; John Elsner, „Image and Iconoclasm”, p. 479.
47 John Meyendorff, Byzantine Theology, p. 48.
45
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de vedere, încapsularea divinitãţii într-un perimetru material, prin
procesul de reprezentare artisticã, este degradantã, cinstirea lui
Dumnezeu trebuind sã rezide, dupã cum recomandã pasajul din
Evanghelia dupã Ioan, în domeniul spiritului. În schimb, în cazul
sfântului Ioan se afirmã încredinţarea cu privire la comuniunea dintre
spirit şi materie, în virtutea faptului cã ambele sunt, în egalã mãsurã, o
creaţie divinã: „Nu defãima materia, cãci nu este netrebnicã. Nimic nu este
netrebnic din ceea ce este fãcut de Dumnezeu”. 48 În mod contrar, se comite
erezia maniheistã, care diabolizeazã lumea şi tot ceea ce ţine de ea ca o
creaţie a unui anti-demiurg, negând astfel însãşi esenţa monoteismului. În
al doilea rând, prin asumarea de cãtre Hristos a naturii umane, trupul
însuşi a fost îndumnezeit in potentiam, primind şansa de a deveni, prin har,
incoruptibil şi etern.49
Opunându-se spiritualismului iconoclast, Ioan Damaschinul
promoveazã caracterul inconturnabil al trupului în economia vieţii
religioase şi în cãutarea mântuirii.50 Se ajunge aşadar într-un punct în care
cele douã poziţii se dovedesc a fi ireconciliabile, materia fiind investitã cu
douã sensuri antitetice: dacã pentru iconoclaşti aceasta nu poate fi un
mijloc de acces la divinitate, pentru iconoduli materia este reabilitatã prin
Întrupare, devenind un receptacul al harului. 51
În aceeaşi ordine de idei, sfântul Ioan aratã cã un suport material
susţine toate componentele cultului, inclusiv altarul, crucea, Cartea
sfântã,52 toate acestea fiind cinstite de iconoclaşti. De pildã, devoţiunea
faţã de sfânta cruce se dezvoltã pe scarã largã încã din secolul al IV-lea,
vãzându-se în aceasta semnul patimilor mântuitoare ale lui Hristos, dar şi
al victoriei Sale asupra morţii. 53 Iconoclaştii argumenteazã cultul sfintei
cruci prin validarea cinstirii sale de cãtre sfântul Pavel, întrunind şi
acceptul Sfinţilor Pãrinţi.54 Astfel, subscriu şi aceştia, cel puţin incidental,
la o tendinţã universalã în mentalitatea epocii, cea de a-L regãsi pe
Primul tratat 16, p. 50. Cf. şi Tratatul al treilea 13, p. 106.
Primul tratat 21, p. 57.
50 Cf. Tratatul al treilea 12, p. 135: „Pentru că suntem făcuţi din două părţi, alcătuiţi din suflet şi
trup, şi pentru că sufletul nostru nu este simplu, ci este acoperit ca de un voal, ne este imposibil să
ajungem la cele intelectuale fără ajutorul celor corporale [...] şi prin contemplarea cu ochii trupului
ajungem la contemplarea duhovnicească. Pentru aceasta Hristos a luat trup şi suflet, pentru că omul
are trup şi suflet. Pentru aceasta şi Botezul este alcătuit din două părţi, din apă şi din duh, şi tot astfel
şi Sfânta Împărtăşanie şi rugăciunea şi psalmodia, lumânările şi tămâia”.
51 Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse”, p. 386.
52 Primul tratat 16, p. 50;
53 Ernst Kitzinger, „The Cult of Images”, pp. 89-90.
54 Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, pp. 137-138.
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Dumnezeu la nivelul materiei cu care a intrat în contact direct, sfinţind-o
şi înzestrând-o cu o semnificaţie spiritualã. Dezvoltându-şi argumentul,
Damaschinul evidenţiazã faptul cã cinstirea obiectelor de cult nu se
îndreaptã spre materialitatea lor, piatrã, lemn, pergament, cernealã, ci
spre semnificaţia metafizicã pe care o transmit. Ioan conchide cã materia
este demnã de reverenţã, întrucât Dumnezeu îşi revarsã asupra ei harul
(charis) şi energia (energeia).55
Aşadar, materia în sine, în ciuda inerentei perisabilitãţi şi
evanescenţe, face parte din planul creaţiei divine şi, mai mult decât atât,
nu este omisã nici din planul salvãrii. 56 Dincolo de aceastã premisã
favorabilã închinãrii la icoane, Ioan Damaschinul subliniazã în repetate
rânduri cã venerarea nu ţinteşte icoana ca obiect, ci persoana
reprezentatã.57 Monahul de la Sfântul Sava justificã legitimitatea cultului
icoanelor prin referire la apologia pe care Vasile cel Mare o face cultului
imperial, ipostaziat de respectul arãtat imaginii împãratului. Pe aceastã
filierã, Ioan Damaschinul susţine ideea cã cinstirea arãtatã icoanei se
transferã prototipului. În mod similar, sinodul de la Niceea îşi exprimã
îngrijorarea cã prejudiciile aduse imaginii afecteazã prototipul. Cu toate
acestea, un al doilea sinod iconoclast, convocat de împãratul Leon al Vlea, la Sfânta Sofia (815), continuã sã respingã imaginile ca inadecvate
venerãrii, întrucât nu sunt altceva decât obiecte materiale; intenţia
acestuia este ca icoanele sã nu mai fie privite ca obiecte de cult, motiv
pentru care este interzisã confecţionarea lor.58 În altã ordine de idei, dupã
cum subliniazã Elsner, respingerea imaginilor sacre echivaleazã cu
iniţiativa de a contesta tradiţia potrivit cãreia acestea adãpostesc prezenţa
celui pe care îl întruchipeazã, dezlegând imaginea de orice conexiune
ontologicã cu referentul şi aducând discuţia în sfera legãturii
epistemologice, a chestiunii dacã imaginea reprezintã o cale de
cunoaştere a lui Dumnezeu. Astfel, contrar tradiţiei antice întruchipate de
iconoduli, iconoclaştii pretind cã Dumnezeu este cu adevãrat onorat în
momentul îndepãrtãrii reprezentãrilor sale blasfemice.59
Revenind însã la analogia între cultul icoanelor şi cultul imperial,
se cuvine sã amintim cã, la rândul lor, iconoclaştii îl îmbrãţişeazã, cinstind
imaginea împãratului şi contrazicându-şi în felul acesta crezul aniconic,
Apud Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse”, p. 378.
Referitor la doctrina creştină a învierii trupului, cu deosebire în cheia interpretativă
care s-a impus în Biserica răsăriteană. Cf. Lazar Puhalo, Sufletul, trupul şi moartea, ClujNapoca, Editura Eikon, 2005.
57 Primul tratat 21, p. 56; Al doilea tratat 14, p. 107.
58 Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe, p. 190.
59 Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse”, pp. 382-385.
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chiar mai tranşant decât în cazul cinstirii crucii lui Hristos, consideratã un
simbol al mântuirii. Dincolo de argumentele scripturistice
antemenţionate, tabãra iconofobã fãcuse din atitudinea sa vizavi de
reprezentãri un manifest identitar, încercând sã detaşeze astfel cultul
creştin de tradiţia religioasã pãgânã greco-romanã, în cadrul cãreia statuile
dedicate zeitãţilor ocupau un rol esenţial. Aceastã dorinţã de purificare şi
particularizare a noii religii în raport cu practicile precreştine întâmpinã
aşadar o mare limitã. Triumful creştinismului nu a afectat cultul
tradiţional al portretului imperial, acesta continuând sã fie aclamat, sã
primeascã închinarea supuşilor şi sã fie privit ca un substitut al
împãratului absent, atribuindu-i-se chiar şi miracole; din momentul în
care instituţia imperialã a îmbrãcat haina noii religii, obiecţiile faţã de
aceastã practicã au încetat aproape în totalitate, invocându-se în schimb
ideea potrivit cãreia respectul arãtat statuii împãratului se transferã
împãratului însuşi. 60 De altfel, imaginea lui Hristos beneficia, începând
din secolul al VI-lea, de un cult similar celui dedicat imaginii împãratului,
iar procesiunile cu icoane se desfãşurau asemenea procesiunilor de
adventus imperiale. Cu toate acestea, cele douã culte se adreseazã unor
autoritãţi de esenţã diferitã: în vreme ce imaginea imperialã este necesarã
pe post de vicar legal şi de autoritate al împãratului, Dumnezeu este
omniprezent, nefiind, prin urmare, nevoie de multiplicarea sa, ceea ce
face ca raportarea la cultul imperial sã nu ofere un precedent întru totul
satisfãcãtor pentru susţinãtorii icoanelor.61
Acestea fiind spuse, remarcãm faptul cã importanţa imaginii şi
înzestrarea ei cu o semnificaţie care transcende materia din care este
realizatã este o moştenire culturalã care dãinuie în durata lungã, pe care
creştinismul nu a putut-o dizloca din mentalitatea adepţilor sãi din
perimetrul fostului Imperiu Roman. Ideea cã reprezentarea adãposteşte
prezenţa celui pe care îl întruchipeazã fãcea parte din viaţa culticã, socialã
şi politicã, cunoscând în primul rând implicaţii de ordin pragmatic, ce ţin
de experienţa cotidianã ori de scopuri propagandistice sau didactice, şi
mai puţin expuneri teoretice, imaginile fiind instrumente ale unui discurs
public, fie el politic sau teologic. Un exemplu elocvent, cu privire la
posibilitatea transmiterii unui mesaj percutant prin intermediul imaginii
este procesul de damnatio memoriae, care avea drept scop pedepsirea unor
Ernst Kitzinger, „The Cult of Images”, pp. 91-92, 122-123.
Ibidem, p. 100, 123-124. Credinţa că statuia poate trece drept un substitut în materie
de jurisprudenţă a personalităţii reprezentate se regăseşte şi în cazul cultului zeilor, fapt
demonstrat de Jaś Elsner în legătură cu statuia lui Artemis din Efes. Cf. Jaś Elsner,
„The Origins of the Icon”, p. 184.
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personae non gratae, prin martelarea sau distrugerea reprezentãrilor lor dupã
moarte, acţiuni despre care se credea cã se repercuteazã asupra destinului
lor postum.62
Viziunea potrivit cãreia puterea divinã se rãsfrânge asupra
imaginii cu caracter religios are, aşadar, precedente în trecutul
precreştin. 63 Respectiva convingere nu alimenteazã doar acele practici
prin care sacrului i se conferã un caracter proxim şi tangibil, care pot fi
lesne privite drept degenerãri datorate entuziasmului popular, ci şi poziţia
anumitor elite clericale, sprijinitã pe gândirea neoplatonicã. Aceştia au
promovat icoanele în ideea de a demonstra realitatea Întrupãrii, în
opoziţie cu doctrinele promovate de eretici.64
Dacã prima fazã în construirea apologeticii iconofile promova
reprezentãrile religioase cu scop didactic, recomandându-le în calitate de
avatare vizibile ale invizibilului, pledoariile ulterioare amintesc beneficiile
pe care acestea le aduc privitorului; icoanele încep sã fie privite tot mai
mult nu ca simple auxiliare, ci ca instrumente ale revelaţiei. Ideea potrivit
cãreia credinciosul se poate folosi de imagine ca de un canal de
comunicare cu divinitatea a primit un impuls decisiv în secolul al V-lea,
graţie reflecţiilor de concepţie neoplatonicã ale lui Pseudo-Dionisie
Areopagitul, care se vor bucura de o promptã şi favorabilã recepţie. În
viziunea acestuia, lumea sensibilã şi cea inteligibilã 65 se articuleazã ca
douã ierarhii suprapuse: una superioarã, transcendentã, de naturã
spiritualã, respectiv una umanã, ancoratã în materialitate, însã capabilã sã
se ridice spre Dumnezeu în virtutea semnelor pe care acesta le dezvãluie
simţurilor. În aceste condiţii, imaginea poate servi drept bazã de pornire
în procesul contemplãrii. Pledând în favoarea corespondenţei dintre
universul celest şi cel uman, Pseudo-Dionisie considera cã ceea ce poate
fi perceput prin intermediul simţurilor conţine un adevãr superior de
naturã spiritualã. Aşadar, pornind de la premisa existenţei unei ordini
ierarhice a universului, s-a încetãţenit ideea conform cãreia, în mod
Jaś Elsner, „Iconoclasm as Discourse”, pp. 369-373.
Ernst Kitzinger, „The Cult of Images”, p. 117.
64 Ibidem, pp. 120-121. Origeniştii, de pildă, deplâng faptul că mintea umană nu este
capabilă să se desprindă de realitatea materială pentru a se apropia de Dumnezeu aşa
cum se cuvine, adică în plan spiritual. Mai vehemenţi, arienii se opun categoric artei şi
chiar limbajului care ar nega transcendenţa lui Dumnezeu. Thomas F. X. Noble, Images,
Iconoclasm, p. 19.
65 Pentru terminologia filosofiei neoplatonice în traducere românească, dar şi pentru
explicarea conceptelor pe care le-am amintit aici, cf. Alexander Baumgarten, Principiul
cerului. Eternitatea lumii şi unitatea intelectului în filozofia secolului al XIII-lea, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2008, în special pp. 26-31.
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omolog posibilitãţii ascensiunii de la senzorial, la intelectual şi apoi la
divin, este valabilã şi traiectoria inversã: reflectarea lui Dumnezeu la
nivelul categoriilor subalterne ale universului creat şi, în cele din urmã,
chiar la nivelul materiei.
Altfel spus, o concepţie unitarã asupra fiinţei umane şi a situãrii
sale cosmice, conform cãreia trupul şi sufletul se aflã într-o relaţie de
simbiozã şi interdependenţã, iar creatura se împãrtãşeşte din dumnezeire,
aceasta presupunând totodatã cã partea reflectã întregul, 66 autorizeazã
glisarea dinspre cinstirea pur spiritualã recomandatã în Evanghelia dupã
Ioan înspre o dimensiune fizicã a cultului. Somaticul înceteazã sã mai fie
o barierã între om şi Dumnezeu, participând în schimb la destinul divin
pe care Creatorul l-a hãrãzit omului dintru început şi întru care omul a
fost reaşezat prin sacrificiul hristic. Astfel, materia devine o ambianţã
propice receptãrii divinitãţii, care poate fi perceputã la nivel trupesc, de
pildã, prin intermediul euharistiei, empiric, realizându-se totodatã pe
aceste cãi legãtura cu planul conştiinţei.
În baza caracterului inconfundabil al esenţei divine în raport cu
manifestarea divinitãţii, Ioan Damaschinul sugereazã cã închinarea nu
este o practicã unidimensionalã, ceea ce presupune cã adorarea (latreia)
care se cuvine exclusiv lui Dumnezeu nu se confundã cu venerarea
(proskynesis), adusã „din pricina lui Dumnezeu” sfinţilor, dar şi obiectelor
care au fost impregnate de scânteia divinã. 67 În fapt, unii adepţi ai
iconoclasmului ridicã obiecţii vizavi de reprezentãrile sfinţilor şi nu atât
faţã de cinstirea Mântuitorului sau a Fecioarei. Prin urmare, iconodulii
lanseazã acuzaţia potrivit cãreia aceştia se manifestã împotriva cultului
sfinţilor, primii replicând în schimb cã cinstirea Fecioarei, şi chiar a
sfinţilor, nu este acelaşi lucru cu reprezentarea personajelor istoriei sacre
creştine asemenea zeitãţilor pãgâne.68
În viziunea iconofilã, cultul sfinţilor şi al relicvelor este legitim în
virtutea convingerii cã harul divin circulã în ambele sensuri, atât dinspre
Creator spre lumea creatã, cât şi dinspre creaturã. În aceste condiţii, aşa
cum stabilise episcopul Leontius al Neapolelui, sfinţii pãstreazã în sine
Cu privire la acest aspect al gândirii Damaschinului, cf. antologia Octavian Nistor
(ed.), Între Antichitate şi Renaştere. Gândirea Evului Mediu de la începuturile patristice la Nicolaus
Cusanus, volum I, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, pp. 88-93. Sfântul Ioan susţine că
omul a fost creat ca un microcosmos în cadrul unui macrocosmos, „pământesc şi ceresc”,
„temporal şi nemuritor”, sensibil şi intelectiv deopotrivă; virtuţile, plăcerea ori viciile sunt
comune atât trupului, cât şi sufletului, care sunt inseparabile.
67 Primul tratat 14, pp. 47-48.
68 Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, pp. 138-139. Referitor la respectul faţă de Fecioară şi
sfinţi profesat de sinodul iconoclast, cf. Leonid Uspensky, Teologia icoanei, p. 58.
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chipul divin nealterat, rãspândind la rândul lor har, pornind de la propriul
trup, care îşi onoreazã menirea de „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni
6:19).69 Ioan afirmã cu tãrie cã sfinţii sunt dumnezei prin har, sunt „temple
însufleţite şi raţionale, în care îşi are Dumnezeu locuinţa”. 70 Pãstrându-şi astfel
neîntinat chipul divin primit prin creaţie, reprezentarea lor iconograficã
nu este altceva decât redarea unui „înveliş” care poartã o puternicã
amprentã a dumnezeirii, o cavitate fizicã transfiguratã de Duhul Sfânt.
Acesta aratã cã existã o continuitate de la coborârea harului de la
Dumnezeu la sfânt şi de la sfânt la reprezentare. Astfel, exemplul
sfinţilor, expus prin icoanele lor, este un memento referitor la buna
conduitã creştinã şi la şansa omului de a se îndumnezei, dar nu numai,
contemplarea icoanelor sfinţilor marcând contactul nemijlocit cu harul
divin. Mai mult decât atât, acelaşi Leontius invoca argumentul evidenţei:
icoanele sunt instrumentele prin care Dumnezeu opereazã miracole.71 În
acest context stabileşte Ioan Damaschinul faptul cã obiectele, materia,
altfel spus, alãturi de îngeri şi oameni, pot participa la lucrarea divinã,
servind mântuirii umanitãţii.72
Imaginea devine aşadar o revelaţie a sacrului, un mijloc prin care
acesta poate fi perceput, icoana, asemenea sfântului, având funcţia de a
media între om şi Dumnezeu, omul devenind capabil sã contemple
sacrul, în aceeaşi mãsurã în care harul se revarsã asupra omului.73
Cel de-al doilea sinod de la Niceea (787) declarã icoanele nu doar
licite, ci necesare;74 în cele din urmã, în 843, dupã o nouã desfãşurare de
forţe iconoclastã, cultul icoanelor se impune ca un reper identitar al
ortodoxiei bizantine. În lumina victoriei iconodulilor, negarea rolului şi
importanţei imaginilor ar însemna nerecunoaşterea faptului cã
Dumnezeu a devenit om, conferindu-i omului şansa de a se
îndumnezei.75 Dupã cum sublinieazã Jaroslav Pelikan, iconoclaştii aveau
John Elsner, „Image and Iconoclasm”, pp. 479-480. Cf. pasajele evanghelice
referitoare la semnificaţia trupului în planul dumnezeirii: „Nu ştiţi că trupul vostru este
Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?” (1 Corinteni
6:19); „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1
Corinteni 3:16).
70 Primul tratat 19, 20, p. 53, 55. Cf. şi Tratatul al doilea 15, p. 108; Tratatul al treilea 33, pp.
148-149.
71 Ernst Kitzinger, „The Cult of Images”, p. 141, 145-146; Norman H. Baynes, „The
Icons before Iconoclasm”, p. 101.
72 Tratatul al treilea 34, p. 150.
73 John Elsner, „Image and Iconoclasm”, passim.
74 În schimb, Thomas Noble subliniază faptul că sinodul nu impune cultul icoanelor, ci
îl recomandă. Thomas F. X. Noble, Images, Iconoclasm, p. 102.
75 Eric D. Perl, „That man might become God”, p. 45.
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de partea lor argumente puternice, cum ar fi interdicţiile Vechiului
Testament referitoare la închinarea la „chipul cioplit”, ideea de chip
autentic, ce exclude reprezentarea figurativã, ori doctrina celor douã
naturi ale lui Hristos, incompatibilã cu circumscrierea Sa într-o formã
oarecare. Pe de altã parte, Pelikan reliefeazã slãbiciunea iconoclaştilor,
care decurge tocmai din fineţea teologicã a argumentaţiei lor, vecinã cu
elitismul, care nu rãspundea nevoilor pietãţii populare şi monastice, mai
ales cã acestea au fost confirmate de autoritatea imperialã. Rãspunzând
obiecţiilor iconoclaste, iconodulii elaboreazã la rândul lor o poziţie
doctrinarã, în centrul cãreia se situeazã dogma Întrupãrii şi clarificãrile
hristologice privind natura şi ipostasul, precum şi principiul de sorginte
neoplatonicã privind descinderea harului asupra materiei, victoria lor
datorându-se, potrivit opiniei aceluiaşi autor, calitãţii clarificãrilor oferite
de apologeţii lor. 76 În altã ordine de idei, faptul cã cei mai importanţi
susţinãtori ai icoanelor provin din mediul monastic, mai apropiat de
pietatea şi cultura popularã, moştenitoare a convingerii antice cã imaginea
gãzduieşte prezenţa celui întruchipat, poate constitui o explicaţie
suplimentarã a confruntãrii acesteia cu viziunile unei elite culturale
abstracţioniste şi spiritualizante.
Considerãm cã victoria iconofiliei şi impunerea ei ca dogmã
oficialã se datoreazã şi faptului cã aceastã poziţie se pliazã în mai mare
mãsurã pe profilul psihologic şi cultural al societãţii care îl adoptã,
rãspunzând totodatã nevoilor ei privind un Dumnezeu proxim şi
abordabil.

76

Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, pp. 144-145.
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