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CeLe

ttOi rajtrrye4te dogrryatice
aLe ieoaryei

lrytr6ducerO
Existenla icoanei, in special a icoanei lui Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, ridici o intrebare fundamental5 tradiliei
cregtine: se poate realiza un,,chip" al lui Dumnezeu? Iat

daci rispunsul este afirmativ, acesta trebuie discutat.
Mirturisind ci Iisus Nazarineanul este ,,chipul lui Dumr:r5)', Dumnezeu adevirat gi om
adevirat, tradi$a biblici gi eclesiald identifici chipul lui
Hristos cu chipul lui Dumnezeu. Mai exact, un chip al lui
Hristos este un chip al chipului lui Dumnezeu. Chipurile
sfinfilor sau ale evenimentelor, fie din Biblie, fie din istoria Bisericii, fac parte dintr-o categorie diferiti deoarece
ele infdfigeazi numai fiinfe urnane. Prin urmare, Biserica
a trebuit si-gi defineascd poziSa in legituri cu existenla
acestor doui categorii de reprezentiri cregtine: aceea a
bfuba$lor gi femeilor sfinte gi aceea a lui Dumnezeu-Omul.
La un moment dat, Biserica a fost obligati sd-gi formuleze qi si-gi exprime pozlfafap'de o practici disputatS:
nezcu celuineadzut" (Col.

Pentru trimiterile scripturistice s-a folosit Biblia sau SfLnta Sctipturd, Editura Institutului Biblic ai de Misiune al Bisericii Ortodoxe
RomAne, BucureEti, 1.gg7 clt unele adaptdri (n. trad.)
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iconografia. Dar cu mult inaintea crizei iconoclaste
din
secolele al VII-lea gi al IX-le4 Biserica deja
realiza repre_
zentdri ale lui Hristos, ale sfinfilor gi ale evenimentelor
din istoria sfAnti, fdrd areflecta, totugi, prea serios,
din
punct de vedere teologic asupra acestei activitifi.
Cu toate
acestea, in timpul luptei sAngeroase dintre
iconoclagti gi
iconoduli - cei care negau posibilitatea realizdrii
icoane_
lor gi a venerdrii lor, pe o parte, gi cei care sustineau
aceastd
posibilitate, de cealaltd parte _ Biserica Occidentului
latin
gi a Orientului grec au definit prin gAnduri
gi cuvinte
omenegti, semnificaEia acestei practici artistice.
Iconoclag_
tii bizantini au atacat icoanele, mai intAi pe cele ale
lui
Hristos, iar mai apoi pe cele ale oricdrui sfAnt,
identifi_
cAndu-le cu idolii. Iconodulii au rispuns
atacului prin
vocile Sfentului Ioan Damaschiry a celui
de al ll_lea Sinod
Ecumenic de la Niceea, a SfAntului Teodor
Studitul gi cea
a lui Nichifor al Constantinopolului,
afirmAnd nu numai
posibilitatea dar gi necesitatea de a infdgiga chipul
lui
Dumnezeu-cel-intrupat precum gi chipul apropiaEilor
Lui,
sfinfii. A respinge o astfel de tradilie iconograficd
era
similard cu a ataca inima Evangheliei insdgi, gi
anume
intrup"rea.

Triim, chiar gi astd,zi, dupd qiin

acea Tradifie contro_
versati dar intiritd gi afirmatd pe parcursul perioadei
iconoclaste. Cu toate acestea, pentru a infelege
Tradifia
din punct de vedere teologic, trebuie sd pitrundem
foarte
bine sensul a trei momente dogmati"" aur"
o marcheazi.
Aceste momente suntasociate cu trei locuri gi
date diferite:

r) Muntele Sinai, fir jurul anului n7oi.Hr._ interzicerea
oricdrei reprezentdri a chipului lui Dumnezeu
celui nevX_
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zut; z) Nazaret, in jurul anului 4 i.Hr. - trecerea de la
imposibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu la prezenla
Sa vizuti in lume; gi 3) Niceea anul787 - definirea naturii icoanei gi venerarea ei. Cei care susfin Tradifia Bisericii referitoare la icoane, cred cd Dumnezeu gi-a manifestat voinfa in aceste momente istorice. Revelaliile ce au
rezultat din intervengiile divine alcituiesc, printre altele,
fundamentul dogmatic al icoanei. in primul capitol, vom
examina aceste trei momente pentru o mai buni inlelegere
a icoanei, acea reprezentare ce poartd asupra sa taina.

l. Prirnul r4or4e4t dogr4qtie
Primul moment dogmatic a avut loc pe Muntele Sinai
in jurul anului r,z7oi.Hr. atunci cAnd Dumnezeu cel nevdzut a interzis orice reprezentare a chipului SXu.
Durnryeqeu cel 6evd.zut
CAnd un grup de refugiafi s-a transformatin poporul
lui Dumnezeu, Domnul S-a fdcut cunoscut lui Moise qi
lui Israel ca Dumnezeu cel nevdzut prin insdgi nafura Sa,
fdri de form5, neputAnd fi reprezentat prin niciun fel de
obiect creat. Este important de menEionat ci aceasti revelafie a luat forma verbali a unei negafii. Dumnezeu nu
poate fi vdzut, El nu are vreo formd. Avem aici piatra de
temelie a teologiei negative sau apofatice, care preferi, in
mod evident, sd vorbeasci despre Dumnezeu spunAnd
ceea'ce El nu este - nev5zut - mai degrabi decAt ceea ce
este. Nu gtim, gi nu putem gti, in termeni afirmativi, ce
este Dumnezeu in esenfa Sa in fiinta Sa. $tim ceva despre
actiunile Sale in creafie, dar fiinfa Sa este de nepdtruns:
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Ps. :r7:t3,,$i gi-a pus i:rtunericul acoperimAnt,

imprejurul
Lui cortul Lui, api intunecoasi in norii vdzduhului.,,; ps.
96:z ,,Nor gi negurd funprejurul Lui [. ..J" .
Este posibil si vorbim despre Dumnezeu in termeni
afirmativi, dar in cazul acest4 cuvintele pe care le atribuim
Lui au un sens simbolig figurat ps. zz:t,
,,Domnul mdpagte
L . .1" ; II Regi zz: 3,3a, ,,Dumnezen este stdnca mea cea de
scdpare, Scutul meu Ei putuea cea mkntuitoare,
Addpostul meu
cel tare Ei scdparea mea!,, ; ,,[. ..]
scut
este
El
tuturor celor ce
$i

El' . Prin imagini specifice, este posibil sd
evocdm prezenfa lui Dumnezeu prin semne indirecte:
chivotul legdmAntulur, un tron, chiar gi o mAnd. Acestea
nu sunt reprezentiri propriu_zise ale lui Dumnezeu ci,
mai degrabd, semne care ne fac si ne gAndim la Cel ce
este prezentin mod nevizut. Cu toate acestea, nicio
ima_
gine nemijlociti a Lui gi niciun cuvAnt, nu_L potexprima
gi cuprinde pe Dumnezeu.
Descoperirea caracterului nevdzut al lui Dumnezeu
se regdsegte in cea de-a doua porunci gi ia forme
variate
in primele cirfi ale Bibliei.
ndddjduiesc tn

r. Iegirea zo:4-5: ,,Sd nu-lifaci chip cioplit gi nici
unfel de asemdnare aniriunuilumt clin 6te sunt
in cer, sus, gi din c6te wnt pe pdmftnt, jos, gi din
ckte sunt in apele de sub ptunfrnil Sd rui te inchini
lor, nici sd Ie slujeEti, cd Eu, Domnul Dttmneze_
uI tdtt, sunt un Dumnezeu zelos.,'

z.Iegirea 34:17: ,,Sd nu-fi faci dumnezei turna!i.,,
3. Leviticul r9,.4: ,,Sd nu alergali Ia idoti gi dum_
nezei turnali sd rur ud
faceli, cd Eu sunt Domnul

Dumnezeul uastru.,,
4.

Leviticul z6:t: ,,Sd nu vdfaceli idoli, nici

puri cioplite; nici stilpi

sd nu ad

chi_

ridicali; nici pie_
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tre cu chipuri cioplite cu tlalta sd nu ad agezali tn
ca sd adtnchinali la ele, cd Eu

pdmintul l)ostru,

sunt Domnul Dumnezeul uostru."
5. Deuteronomul 4:r5-r8: ,,!ine{i dar bine minte cdtn ziua aceea, cknd Domnul a-a grdit din mijlocul focului, ile pe muntele Horeb, n-ali adzut niciun chip. Sd nu gregili dar gi sd nu odfaceli chipuri

cioplite, sau inchipuiri ale ureanui idol, care sd inbdrbat sau femeie, Sau indtipuirea areunui
dobitoc de pe pdmhnt, sau tnchipuiren weunei pdsdri ce zboard sub cer, Sau?nchipuirea areunei ji-

ftliyze

uine, ce se thrdqte pe pfrrnhnt, sau indip,uirm wannuipeEte din apd, de sub pfrtnhnL"

Doud. tipuri de idoLi
intr-o lume in care toate zeit5lile au devenit vizibile
prin reprezentdri materiale, sculptate sau pictate, Dumnezeul lui Israel a proclamat ci El era cu totul altul decAt
dumnezeii neamurilor - acei zei mincinoqi, inchipuili - qi
cd El era cu totul diferit de acegtia. CiutAnd si se diferentieze de dumnezeii mincinogi ai neamurilor, Dumne.
zeu a blocat drumul care a condus la gregeala omeneascd
de a ircerca sdrealizeze chipul Lui in care -?n mod gregit
- oamenii incercau si il ,,vadi" pe El (sau sd creadi cd
L-au vizut). Dumnezeu a interzis poporului Sdu chiar gi
incercarea de a-I reda chipul. Dumnezeu nu a oprit facerea propriu-zisd a chipului Sdu - acest lucru ar fi fost
oricum imposibil: Isaia 4o:r8, ,,Cu cine aeli asemdna ztoi pe
Cel Preaputernic Ei unde oeli gdsi altul asemenea Lui?".F,la
interzis, mai degrabd, incercdrile in aceastd direcfie. incetcAnd si-L asemene pe Dumnezeul lui Israel unui lucru
fdcut ar insemna deja o blasfemie, iar reprezentarea niatecare rezulti dintr-o astfel de activitate artistici nu

riali
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I

ar fi nimic altceva decAt un idol. Avem, prin
urmare, prima
definifie a idolului: o reprezentare materiald a Dumnezeului lui Israel.
Pe de altd parte, existi, un al doilea tip
de idoli: o
reprezentare materiald a unei fiinfe ce indrdznegte
si ia
locul unic qi pdstrat cu zel de Dumnezeul lui
Israel. popo_
rului lui Israel ii este cu desdvargire interzis si ii
recunoasci
pe acegti falgi dumnezei gi chipurile lor
sau sd ii venereze
din moment ce au indrizneala sd conteste tronul
Dom_
nului Dumnezeu. Unicul Dumnezeu Creator, Cel
care l_a
chemat pe Awaam gi a ficut legdmAntul cu
Moise gi Israel,
cere credinciogie totald poporului Siu. Reprezentdri
ale
divinitSlilor pigAne proclamd inaintea lui Dumnezeu
doui minciuni insultitoare gi intolerabile: r) existd
alfi
dumnezei in afari de Dumnezeul lui Avraam,
Isaac Ai
Iacob; gi z) existi reprezentdri materiale care
il pot face
ydzut, care il pot ardta intr-o formd creati. poporul lui
Dumnezeu trebuie si respingi intotdeauna
chipurile
materiale idolatre.
O a.titudi4e id.oLatrd.
A doua porunci interzice rui Israel nu numai crearea
unor reprezentdri idolatre, dar gi venerarea lor.
Numai
Dumnezeu poate fi adorat (latreia).Orice obiect
creat care
este venerat fie ci este vorba despre un
chip sau nu _
Soarele, de exemplu devine, in mod automat,
un idol,
iar cei care il venereazd atrag mAnia lui Dumnezeu.
Textele
biblice vorbesc despre rugiciunile cdtre acesti
dumnezei,
despre ingenucherea in fafa lor ca manifestare
gregitd a

adordrii. AIte gesfuri corporale, dar gi cuvinte,
pot exprima,
la rAndul lor, idolatria. prin urmare, doui lucruri
su.nt

27

CELE TREI MOMENTE DOGMATICE ALE ICOANEI

suficiente pentru ca cineva si se facd vinovat de idolatrie,
pdcatul capitalimpotriva lui Dumnezeu: r) un gest sau o
atitudine care eryrimd adorarea, gi z) un drip ce se pretinde
a fi al lui Dumnezeu sau al unei zeitdli pdgAne.
Nimeni nu arincilca legea lui Dumnezeu prin simpla
apropiere de un idol (a se vedea Sf. Pavel in Atena) sau
prin exprimarea anumitor gesturi fa!5 de diverse obiecte
sau persoane (a se vedea Facerea 49:8 unde Iacov igi bine-

fiii

spune ,,Iudo, pe tine te aor liudafralii tEi
[...linchina-se-aor lie feciorii tatdlui tdu."). Observdm ci
scopul principal al celei de-a doua porunci este acesta:
de a proteja adorarea lui Dumnezeu cel nevizut prin
interzicerea unei atitudini psihologice exprimati prin
cuvinte sau gesfuri trupegti fafd de o reprezentare materiald a lui Dumnezeu sau a unei divinite$ pdgAne.
Chiar daci revelarea Dumnezeului lui Israel, in mod
esenfial nevizut, gi interzicerea reprezentdrilor idolatre
alcituiesc, inci de la incepuf fundamentul experienfei
biblice a lui Dumnezeu, poporului lui Israel i-a luat ceva
timp gi a fost nevoit si treaci prin numeroase probe inainte de a abandona zeii fdculi de mAini omenegti gi de a
se increde numai i:r Cel ce S-a aritat pe Muntele Sinai. Se
pare ci Israel a ascultat ,,in sfArgit" cu credinli prima
parte a poruncii, aceea de a nu fiuri chipul lui Dumnezeu.
Israelilii nu au incercat niciodatd sd facd imposibilul: si-L
f.orteze pe Dumnezeu si stribatd prdpastia dintre vdzut
gi nevizut gi sd il zugrHveascd in chip material. Biblia nu
vorbegte despre o astfel de incdlcare, iar arheologii nu au
gisit niciodati o imaginecare ar putea fi binuiti ci L-ar
reprezenta pe Dumnezeul lui Israel.
cuvAnteazd

gi

