CATEHEZA:
DESPRE SFINTELE
ICOANE

Referinte din Scriptura
■ Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a
Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 1:14)
■ Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul
Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. (Ioan 1:18)
■ Acesta [Hristos] este chipul (imaginea) lui Dumnezeu celui nevăzut… (Coloseni 1:15)
■ Intruparea Mantuitorului = fundamentul reprezentarii lui Dumnezeu
■ Intruparea Mantuitorului = Il face pe Dumnezeu ‘vizibil’ / ‘tangibil’
■ Icoana (eίkών): imagine, asemanare, chip (reprezentare) (pe lemn, piatra, vesminte
etc)

■ Idol, idolatrie (εἴδωλον- eidolon (imagine, chip) + sufixul λάτρης-latris (adorator)
(λατρεύειν-latreuein = a adora) or λάτρον-latron = plata)
■ Cinstire, venerare (προσκύνησιν) = proskinesin

Porunca a doua a Decalogului (mostenirea iudaica)
■ Interdictia
■ Porunca 2 Decalog: Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de
asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din
câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub
pământ! 5. Să nu te închini lor, nici să le slujeşti… (Iesire 20:45)
■ Deuteronom 27:15: Blestemat să fie cel ce va face idol cioplit
sau turnat, lucru de mână de meşter şi urâciune înaintea
Domnului…
■ Perioada Macabeilor (166 – 129 BC) = influienta helenista sub
Imperiul Seleucid (Siria, Asia Mica): Sunt introdusi idoli cu forta
-> rebeliunea Macabeilor
■ Cuvinte diferite: idol – gr.: εἴδωλον = pesel (ebr.) / imagine,
icona = selem (ebr.)
– Facere 1:27: Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul
Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi
femeie. (b'tselem Elohim)

Exceptii
Iesire 25:18: Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o
bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului …
Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi
descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate…
Iesire 26:31: Să faci o perdea de în răsucit şi de mătase violetă,
stacojie şi vişinie, răsucită, iar în ţesătura ei să aibă chipuri de
heruvimi alese cu iscusinţă
Numeri 21: 8-9 (sarpele de bronz ridicat de Moise in pustiu)
De ce interdictia?
Element negativ = pentru a opri idolatria si sincretismul religios

Element pozitiv: dupa pacatul stramosesc, natura e cazuta, chipul lui
Dumnezeu e intunecat. Dar odata cu intruparea lui Hristos = chipul lui
Dumnezeu e refacut. Imaginea e restaurata.

Exceptii (influiente greco-romane):
Sinagoga Dura-Europos (Siria, aprox. 224)

Sinagoga Beth Alpha (Israel sec. 6)
- rol educational (istoria si traditiile
evreiesti)

Sinagoga Dura-Europos – ansamblu + nisa Tora

Sinagoga Dura-Europos: Cartea lui Ester

Sacrificiul lui Isac

Roata Zodiac

Sinagoga Beth Alpha: mozaic

Chivotul Legii

Perioada romana
■ Imaginea imparatului = rol / simbol legal si religios*
■ ‘Cinstea data imaginii se transmite prototipului (celui
reprezentat)’
(Sf Vasile cel Mare, Scrisori despre Duhul Sfant i8)

■ Catacombele romane (sec. 2 - 4)

Primele imagini (icoane) ale lui Hristos

Iisus – Bunul Pastor (sec. 3)
– Catacombele Callixtus
Vindecarea femeii cu curgere de sange (sec. 3),
Catacombele St. Pietro & Marcellino

Catacombele St Dimitilla, Roma

Hinton St Mary
Dorset, Anglia,
sec. 4 (mozaic)

Mausoleul Galla Placidia, Ravenna, Italia approx. 425

Hristos Imparat
victorios, Ravenna,
Italia (500+)

Catacombele St. Petru & Marcelino (sec.4)

Catacombele Commodilla (sec.4)

Catacombele St.
Petru & Marcelino
– sec 4
Biserica St Cosma & Damian Roma, sec. 6

Sf Pavel – sec 4

Catacombele Priscilla)

Catacombele Priscilla, Roma, (sec 2-3)

Catacombele Comodilla, Roma, (sec 4)

Prima icoana a Maicii Domnului (Sf Luca - traditie sec. 8)

Icoana, Rusia, sec. 16

Sf Luca pictand icoana Maicii Domnului, El Greco (Domenikos Theotokopoulos)
(1560-67)

Simbolism

ΙΧΘΥΣ (Ichthus) = (Iēsous
Christos, Theou Yios, Sōtēr) =
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Mantuitor (Efes)
Chi Rho = primele 2 litere din
HRistos – Catacombe, Roma
Biserica San Vitale, Ravenna, sec. 6
Pesti si ancora (sec. 3 Roma)
‘Pestele celor vii’

■ Sinodul de la Trullo, Constantinopol (692)
– Convocat sa reconcilieze diferente de practica ritualica in Rasarit
– (Nu e recunoscut in Vest)
■ Canon 73: Since the life-giving cross has shown to us Salvation […] in giving veneration
(προσκύνησιν) to it, we command that the figure of the cross, which some have placed on the
floor, be entirely removed therefrom, lest the trophy of the victory won for us be desecrated by
the trampling under foot of those who walk over it.
■ Canon 100: … bodily senses easily bring their own impressions into the soul. […] henceforth
there shall in no way be made pictures […] which attract the eye and corrupt the mind, and
incite it to the enkindling of base pleasures.
■ Canon 82: In some pictures of the venerable icons, a lamb is painted to which the Precursor
points his finger […] indicating beforehand through the Law, our true Lamb, Christ our God.
Embracing therefore the ancient types and shadows as symbols of the truth, and patterns given
to the Church, we prefer grace and truth, receiving it as the fulfilment of the Law. In order
therefore that that which is perfect may be delineated to the eyes of all, at least in coloured
expression, we decree that the figure in human form of the Lamb who takes away the sin of the
world, Christ our God, be henceforth exhibited in images, instead of the ancient lamb...

Disputa iconoclasta = criza teologica (persoana
lui Hristos)
Iconoclasti: ‘cei care sparg icoanele’
Prima perioada: 727 – 787
■

Argumente impotriva icoanelor:
– Contravin poruncii a doua din Decalog = sunt idoli
– Icoanele lui Hristos = ori Nestorianism (reprezentata doar natura umana)
ori Monofizitism (cele doua naturi sunt amestecate, confuzate)
– Eliminarea icoanelor*

■

Principalul aparator al icoanelor: Sf Ioan Damaschin (+749)
– A ataca icoanele = a ataca esenta credintei crestine

■

Imparateasa Irina convoaca Sinodul 2 Niceea (787) (al Saptelea Ecumenic) =
apara cultul si teologia Sf Icoane

■

Temele acestei perioade:
– idol / imagine
– cinstire / adorare
– rolul materiei in Intrupare

■ The icon is a memorial or reminder. What the written word is to those who know letters, the icon is
to the unlettered; what speech is to the ear, the icon is to the eye’. (St John of Damascus, On Icons,
I, 17)
■ Icoana este un memorial. Ce este cuvantul scris pentru cei care stiu sa citeasca, acelasi lucru este
icoana pentru cei care nu stiu sa citeasca. Ce vorbitul este pentru ureche, este icoana pentru ochi.

■ ‘Of old, God the incorporeal and formless was never depicted, but now that God has been seen in
the flesh and has associated with human kind, I depict what I have seen of God. I do not venerate
matter, I venerate the fashioner of matter, who became matter for my sake […] and through matter
worked my salvation, and I will not cease from reverencing matter, through which my salvation was
worked’.
■ Pe vremuri, Dumnezeu, care este fără forma sau trup, nu a putut fi înfatisat. Dar acum, când
Dumnezeu este văzut în trup vorbind cu oamenii, fac o înfatisare (icoana) a Dumnezeului pe care-L
putem vedea. Nu mă închin materiei, ci Dumnezeului materiei care a devenit materie pentru mine…
care a lucrat mântuirea mea prin materie. Nu voi înceta să cinstesc materia prin care mi-a adus
mântuirea. O cinstesc, dar nu ca Dumnezeu.

(John of Damascus, Apology I, 16)

A doua perioada iconoslasta: 815 – 843 (Leo V - ‘Armeanul’)
■

Teritoriu pierdut in lupte cu bulgarii si arabii = din cauza icoanelor, care sunt
idoli

■

‘o noua epoca a martiriului’

■

Iconoclasm = apostazie => oprirea de la Impartasanie, ruperea comuniunii
Euharistice

■

Principalul aparator: Sf Teodor Studitul (+826) (Constantinopl)
– Icoana lui Hristos: reprezinta o persoana (hypostasis) in care cele doua
naturi sunt unite
– Foloseste terminologie de la Sinodul of 4 Ecumenic (Calcedon 451)
■
■

persoana / ipostas
natura / fiinta (esenta)

■

Temele acestei perioade:
– dispute de teologie hristologica (Cine este Hristos?)
– Clarificare termenilor si sensului (natura, persoana, ipostas)

■

‘Triumful Orthodoxiei’ (843)
– Imparateasa Teodora
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■ ‘Materialul imaginii nu e cinsitit de loc, ci doar Hristos care e reprezentat prin el. Lucrurile care
au aceasi asemanare, bineinteles ca au o singura cinstire.’ (Sf Teodor Studitul, Despre Sfintele
Icoane, 3.3.14)
– Nu putem desparti cinstirea icoanei in sine de cinstirea lui Hristos
– (dar nu cinstim icoana separata de Hristos!)
■ Sf Teodor Studitul:
– ‘Ipostas’ (ipostasul lui Iisus Hristos)
– Natura (fiinta) – ipostas = sunt legate dar diferenta e ca cea dintre specie si individ
– Paradoxul existentei Mantuitorului se vede in ipostasul Iisus Hristos = Fiul lui Dumnezu
Intrupat.
■

Hristos = in acelasi timp infinit in dumnezeirea Sa, dar finit (circumscris) in umanitatea Sa

– ipostasul Iisus Hristos = are toate atributele ambelor naturii (cu totul Dumnezeu; cu totul
om)
– Unicitatea ipostasului creaza legatura intre Persoana si Icoana lui Hristos:
– ‘Este un singur act de cinstire (venerare), in care nu facem distinctie intre naturi, ci din
contra, afirmam identitatea care provine din unitatea unui singur ipostas’.

Simboluri si culoare in icoana
■ Hristos: rosu si albastru = natura umana si divina.
Alb si auriu = transfigurare + Inviere (dumnezeirea)
■ Maica Domnului: 3 stele = pururea fecioria;
albastru = natura divina a lui Hristos; maro sau
visiniu = umanitatea Maici Domnului + Intruparea
Domnului
■ Sfinti: fruntea lata = intelepciune; ochii mari =
vederea lui Dumnezeu

■ Asceti, pustnici = culori mute, pamantii, alungiti
■ Invatatori sau profeti = timplele alungite, manuscris
in mana
■ Martiri = Sf Cruce in mana, haine in culori sangerii,
instrumentele chinurilor
■ Proportiile nu sunt respectate, perspectiva inversa,
multi-perspectiva + planuri simultane + liniile nu
duc ‘in zare’ ci inspre privitor

Care e rolul icoanelor?
• Sa mijloceasca (intre privitor si realitatea prezentata)
• Sa marturiseasca Scriptura: ‘Evanghelia e Cuvantul proclamat; icoana e
Cuvantul reprezentat’.
• Sa faca realitatea Intruparii si a Imparatiei lui Dumnezeu prezenta
(dimensiune sacramentala).
• Sa invete (rol catehetic)
• Sa creeze un spatiu de rugaciune (arta iconografica = arta liturgica):
• ‘Rolul liturgic al icoanelor este sa aduca credinciosul intr-un context
(mediu) de expectativa, sa ii directioneze atentia catre Imparatia lui
Dumnezeu ce va sa vina’.
(Evdokimov, The Art of the Icon: A Theology of Beauty, 1991)

