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Ce este arta creştină?

O trecere în revistă a artei creştine va include în mod necesar o mare parte din istoria
artei occidentale şi a unor regiuni din Orientul Mijlociu, din Africa, din Asia, din cele
două Americi şi din Australasia, din Antichitate până în prezent. Aceasta reprezintă,
desigur, numai o iţă din complicata ţesătură a culturii şi a istoriei mondiale, şi una
care reflectă în mare parte amalgamul cultural al Europei şi al îndepărtatelor
meleaguri colonizate de popoarele bătrânului continent. Căci, în ciuda faptului că se
trage din Orientul Mijlociu, creştinismul a ajuns să fie asumat ca normă socială de
credinţă pe întinsul acestor teritorii din momentul în care a devenit religia de stat a
Imperiului Roman – ca urmare a decretelor emise de Teodosiu începând cu anul
380 d.H. – şi până la ascensiunea secularismului imediat după cele două războaie
mondiale din secolul al XX-lea. O mare parte din arta creată în acest interval reflectă
teme şi agende creştine, uneori împletite peste măsură cu cele din sfera laicităţii.
Arta pusă în slujba Împărăţiei lui Dumnezeu a fost adesea folosită pentru atingerea
obiectivelor împărăţiilor lumeşti; dar, în acelaşi fel, i-a stat în putinţă să le conteste,
aşa cum se întâmplă uneori în zilele noastre cu arta, cu publicitatea, cu filmele, cu
radiodifuziunea şi cu cărţile. Şi totuşi, aceste contexte publice ale artei au fost
echilibrate de rolul pe care îl are arta în stimularea contemplării private şi a unei
reacţii afective, intelectuale şi senzoriale din partea individului. Frumuseţea îl înalţă
şi îl inspiră pe privitor şi, în acest fel, poate sluji deopotrivă scopurilor culturii şi ale
credinţei. Şi totuşi arta, religioasă sau de altă natură, nu este întotdeauna frumoasă.
Arta creştină poate fi religioasă atunci când serveşte necesităţilor religiei şi
transmite învăţăturile ei prin simboluri şi imagini recognoscibile; poate fi spirituală
atunci când, la fel ca şi arta nespecifică credinţei, ne dă posibilitatea să deschidem o
dimensiune a existenţei şi a semnificaţiei care transcende domeniul pur fizic şi
material; şi poate fi sacră atunci când păstrează cu sfinţenie valorile considerate în
mod universal drept sacrosancte şi sublime.
Rolul didactic al artei în cadrul creştinismului – în explorarea şi în comentarea
semnificaţiei acestuia, în inspirarea devotamentului şi în asigurarea unei focalizări în
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vederea contemplaţiei şi rugăciunii – a stimulat o bogată moştenire culturală creştină
şi şi-a adus contribuţia la dezvoltarea artei în general. Dar există şi alte considerente
care au ieşit din când în când la iveală, ca de exemplu suspiciunile de idolatrie legate
de venerarea imaginilor iconografice şi neliniştea cu privire la comanditarea unor
opere de artă costisitoare, având în vedere că Cristos susţinuse întrebuinţarea averilor în scopul alinării suferinţei oamenilor sărmani. Ca rezultat, la o extremă au apărut
iconoclasmul şi puritanismul evanghelic, care frizează filistinismul, în vreme ce acte
excesiv de grandioase de patronaj artistic – care vizau mai degrabă glorificarea
individului şi a funcţiei decât a lui Dumnezeu – au constituit caracteristica principală
a celeilalte extreme. Imaginile vulgare sau înspăimântătoare ale pietăţii populare,
care au de-a face mai mult cu folclorul şi cu superstiţia decât cu estetica, se regăsesc
în arta creştină, deoarece aceasta are o funcţie care o depăşeşte pe cea a artelor
„frumoase”. Fiindcă arta asociată cu credinţa are şi o finalitate practică, şi anume
aceea de a-i da privitorului posibilitatea şi, de cele mai multe ori, chiar şi creatorului
să se apropie mai mult de Dumnezeu. Astfel de imagini funcţionale fac parte
totodată din aventura artei creştine, chiar dacă, de regulă, nu sunt considerate parte a
„istoriei artei”.
Mulţi teologi au scris despre artă, încă de pe vremea lui Grigore cel Mare şi a lui
Ioan Damaschinul, explorând vocabularul comun care este utilizat deseori de cei care
au avut parte de intuiţii de natură spirituală prin intermediul artei: Balthasar, Karl
Barth, Hans Küng, Jacques Maritain, Paul Tillich şi, mai recent, Michael Austin, Margaret
Barker, David Brown, David Tracy şi Rowan Williams, ca să amintim doar câţiva.
Cartea de faţă nu urmăreşte procedeze în acelaşi fel, ci îşi propune mai degrabă să
urmărească convergenţe semnificative între artă, credinţele creştine şi contextul social
în decursul istoriei. Este o întreprindere de anvergură, ca să nu spunem temerară, şi
în mod inevitabil unele materiale şi subiecte au fost insuficient acoperite sau au fost
lăsate pe dinafară din neatenţie, lucru pentru care îi cer citorului iertare şi îngăduinţă.

11

Încercare de a defini arta „creştină”

Aşadar, ce este arta „creştină”? Să fie oare o artă creată de creştinii practicanţi? Dacă
da, atunci va trebui să lăsăm pe dinafară vitraliile bisericeşti inspiratoare ale
artistului evreu Chagall, picturile înfăţişând frumoase Madone cu gâtul de lebădă
ale alchimistului Parmigianino, Fecioarele anoste ale lui Perugino, cel care s-a
declarat ateu, şi senzualele chipuri de sfinţi şi păcătoşi ale lui Caravaggio, un artist
pătruns de latura întunecată a sexualităţii, a violenţei şi a crimei.
Oare arta este creată pentru un public specific creştin sau ca artă sacră a
credinţei creştine, folosite pentru a-i susţine scrierile şi ritualurile în lăcaşurile de
cult? Dacă da, atunci instalaţiile video ale lui Bill Viola, care încorporează aspecte
ale filozofiei şi ale artei creştine într-o reţea cuprinzătoare de referinţe culturale, nu
au să le comunice nimic spectatorilor creştini pentru simplul fapt că nu i-au vizat în
mod specific pe ei? Cu certitudine nu aceasta a fost intenţia creatorilor lor. Dacă
INTRODUCERE
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Întruchiparea legăturii dintre
uman şi divin în momentul
creaţiei. Michelangelo,
Crearea lui Adam, 1508–1512;
tavanul Capelei Sixtine,
Vatican.
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arta creştină ar fi fost numai pentru consumul celor credincioşi, atunci puterea ei de
a evangheliza sau de a contribui la dialogul interconfesional prin transmiterea
experienţei umane comune ar fi negată, ca să nu mai vorbim despre ţelurile mai
nobile ale artei ca mod universal de comunicare şi identificare afectivă şi ca mijloc
de căutare a adevărului şi a unei realităţi ultime. Însăşi enclava sfântă din inima
Ierusalimului dovedeşte pericolul unor asemenea pretenţii exclusiviste, reunind,
aşa cum se şi întâmplă, locul jertfei lui Avraam, locul Templului iudaic, care au fost
în mare măsură martorii slujirii lui Cristos, şi locul Călătoriei Nocturne şi al înălţării
profetului Mahomed, despre care ne aminteşte Domul de pe Stâncă. Luptele pentru
preluarea controlului asupra acestui loc sfânt au dat naştere multor conflicte de-a
lungul veacurilor şi, din nefericire, continuă încă să o facă, în vreme ce locul rămâne
totuşi un simbol sacru pentru toţi.
Este artă „creştină” numai arta care relatează naraţiuni biblice sau cea care ţine
de subiecte, de simboluri şi de iconografia creştină? Dacă da, atunci aceasta ar
exclude posibilitatea unei reacţii spirituale din partea creştinilor în faţa unor lucrări
de artă nespecifice credinţei, cum ar fi formele impresionante şi îmbinate organic
ale sculpturii Mamă cu prunc, a umanistului Henry Moore. Ar nega în acelaşi fel şi
adeziunea creştinilor la protestul extrem de elocvent al lui Picasso împotriva
obscenităţii războiului — Guernica.
Este evident că nicio definiţie simplă nu este îndestulătoare, iar în lucrarea de
faţă s-a adoptat o abordare cuprinzătoare, care depăşeşte limitările, pentru a cerceta
felul în care arta a reflectat şi a stimulat o luare de poziţie faţă de învăţăturile lui
Cristos şi faţă de gândirea şi experienţa creştină de-a lungul veacurilor şi modul în
care continuă să ne vorbească, ajutându-ne să înţelegem, să punem sub semnul
întrebării, să percepem şi să creştem. Aşa cum a arătat Maritain, arta, la fel ca
muzica, poate face lucrurile „mai mult decât sunt” şi penetrează dincolo de actul
văzului şi al experienţei, spre un nivel mai adânc al percepţiei. Dând frâu liber
operei de artă şi lăsând-o să fie ea însăşi, artistul recunoaşte implicit puterea creaţiei
de a face ca un lucru să devină mai mult decât este: un fel de decojire a cepei, ca să
descoperim în egală măsură complexitatea şi simplitatea regenerativă a miezului ei,
după modelul rolului tradiţional al exegezei şi al hermeneuticii. Căci dacă imboldul
uman de a crea poate fi văzut ca parte constitutivă a unei încercări neostoite de a se
apropia mai mult de forţa creatoare ultimă, pe care creştinii, la fel ca mulţi alţii, o
cunosc drept „Dumnezeu”, atunci actul prin care se naşte arta – la fel ca naşterea
copiilor sau a ideilor – este o expresie viguroasă a acelui impuls. După cum scrie
arhiepiscopul Rowan Williams în cartea sa Grace and Necessity [Har şi necesitate]1,
arta este „silită să arate ceea ce este într-un anumit sens real; arată ceva diferit de
propria muncă de creaţie”. Aidoma rugăciunii, ea oferă un traseu potenţial pentru
intrarea în relaţie cu Creatorul, aşa cum a recunoscut Michelangelo atunci când a
plăsmuit electrizanta imagine iconografică care adastă pe bolta Capelei Sixtine, întruchipând clipa creaţiei şi prefigurând reconcilierea, când vârfurile întinse ale degetelor lui Dumnezeu şi ale lui Adam, divinul şi umanul, sunt pe cale să se atingă.
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