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Stéphane Bigham – n. la 6 septembrie 1944 în Illinois, 
Statele Unite ale Americii, într-o familie de anglicani. 
Urmează studii superioare în literatură și lingvistică 
(1974) și de teologie (1979) la seminarul anglican Sea-
bury-Western Theological Seminary. Se convertește la 
Ortodoxie în data de 8 septembrie 1978 în urma unei 
vizite în Rusia. Urmează apoi studiile Institutului Sfân-
tul Vladimir din New York pe care le absolvă în 1983 cu 
teza „The Image of God the Father in Orthodox Theology 
and Iconography. Este hirotonit diacon la 14 februarie 
1983 și preot la 30 octombrie, de sărbătoarea Tuturor 
Sfinților, în același an. În 1990 obține titlul de doctor în 
teologie de la Universitatea din Montreal cu lucrarea 
„L’Attitude des paléochrétiens à l’égard des images dans 
les trois premiers siècles de l’Église”, avându-l profesor 
pe Jean Meyendorff. Între 1998-2015 este profesor de 
teologie la Universitatea Sherbrooke din Quebec și la 
Universitatea Saint-Paul, Ottawa, Ontario, unde predă 
cursuri de iconografie, iconologie, istorie bisericească 
și liturgică ortodoxă. Autor a zeci de cărți și articole în 
engleză și franceză pe teme de iconografie. Invitat la 
simpozioane despre iconografie din Franța, Bulgaria, 
România, Liban, Cipru, SUA, Canada, Italia, Polonia, 
Finlanda și Estonia.

În România, pe lângă titlul de față, au fost publicate 
alte două traduc eri „Sfântul Epifanie al Salaminei în 
controversa iconoclastă” (Editura Doxologia, 2013) și 
„Icoana în tradiția ortodoxă” (Editura Theosis, 2016).



Nicolas Ozoline - n. la 26 mai 1942 în Brunswick, 
Germania, unde familia sa se stabilise după ce a pără-
sit Rusia, în urma înfrângerii Armatei Albe în 1920. În 
1959 devine student la Institutul Saint Serge din Paris, 
perioadă în care urmează și cursurile de iconografie 
ale lui Leonid Uspensky, căruia avea să-i devină ucenic 
apropiat. În 1964, după ce prezintă lucrarea „Locul ima-
ginii în iconomia mântuirii”, obține titlul de „magistru 
în teologie” de la Institutul Saint Serge. În 1966 este 
hirotonit diacon de Mitropolitul Antonie de Suroj în 
biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris iar în 1968 este 
hirotonit preot de Arhiepiscopul Vasile Krivocheine. În 
1974 este invitat de Părinții Alexandre Schmemann și 
John Meyendorff să predea „Artă liturgică ortodoxă” la 
Institutul Teologic Sfântul Vladimir din New York. În 
1985 Părintele Nicolas susține la Sorbona teza de doc-
torat cu titlul „Iconografia bizantină a Pogorârii Du-
hului Sfânt”. În 1986 este ales profesor de „Iconologie 
ortodoxă” la Institutul Saint Serge unde va fi decan 
între anii 2012-2014. Între 1992 și 2002, Părintele Nico-
las a fost „visiting professor” al Facultății de Arte litur-
gice a Institutului Sfântul Tihon din Moscova, unde a 
contribuit la elaborarea programului și metodei unei 
iconologii ce explorează dimensiunile iconice ale tria-
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În 1998, Editura Anastasia a publicat un volum cu 12 
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nezeu, chipul omului”. Participă la numeroase conferințe 
din România, la Academia de Arte Frumoase și la Facul-
tatea de Teologie din Cluj Napoca, Alba-Iulia și Iași. 
Primește de 2 ori titlul de „Doctor Honoris Causa” în 
țara noastră. Începând cu anul 1982 este producătorul 
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2004, printr-o ordonanță a președintelui Republicii 
Franceze, Părintele Nicolas a fost numit cavaler al „Or-
dinului Național de Merit” pentru activitatea științifică 
și pedagogică desfășurată, iar in 2005 a fost numit ca-
valer al „Ordinului Artelor și al Literelor” pentru opera 
artistică din domeniul televiziunii. 



INTRODUCER E

N u mai suntem în vremea în care trebuia 
justificată existența „iconologiei” în raport 

cu „iconografia” sau, altfel spus, în vremea în care era 
nevoie de o analiză a fundamentelor teologice ale feno-
menului artistic numit icoană. A apus și epoca în care se 
studiau icoana în particular și arta creștină, în general, 
exclusiv din punct de vedere al istoriei artei. Spun „exclu-
siv” pentru că trebuie să recunoaștem valoarea ridicată 
a acestor studii. Dar ceea ce le lipsea și ceea ce încă le 
lipsește, în anumite cazuri, urmașilor celor care și-au 
revărsat credința în aceste imagini – creștinii ortodocși 
– este conștientizarea faptului că icoana nu este o operă 
de artă a evlaviei rusești, grecești, românești etc., ci 
reprezintă o reprezentare prin excelență teologică care 
oferă o viziune asupra credinței creștine și chiar a Evan-
gheliilor, la fel de fidel precum cărțile Scripturii. 

Două aspecte îi împiedică pe ortodocși, și nu numai 
pe ei, să observe caracterul teologic al icoanei: cultura 
în care trăim și însăși evlavia acestor creștini. Dacă 
există o idee dominantă în cultura noastră, aceasta este 
că orice credință religioasă, spirituală, filosofică etc. 
este bună pentru persoanele care o acceptă: ceea ce 
este adevărat pentru cineva este adevărat pentru el, 
dar nu neapărat și pentru ceilalți. Întrebat odată ce 
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părere are despre religie, președintele Eisenhower a 
răspuns că e un lucru bun, indiferent despre ce religie 
este vorba. Cultura noastră nu caută Adevărul deoarece 
nu crede în existența Adevărului, ci crede doar că există 
mai multe adevăruri.

Dar, în mod paradoxal, constatăm că în această cul-
tură în care trăim, cu caracter sincretic și relativist, a 
apărut acum un secol o „operă de artă”, o „pictură ciu-
dată”, care îi fascinează pe mulți dintre noi: icoana. Chiar 
și credincioșii ortodocși sunt surprinși de amploarea 
fascinației pe care o provoacă aceasta. Ceea ce părea 
să facă parte din bagajul lor cultural și religios a deve-
nit, încet, dar sigur, un subiect major de studii, discuții 
și expoziții. Acest interes față de icoană este numit de 
către ortodocși și de către ceilalți creștini, dar și de 
către publicul larg „renașterea iconografiei canonice”. 
Mai mult, în paralel cu renașterea picturii icoanelor a 
crescut și necesitatea de a înțelege mesajul icoanei: 
mesajul ei teologic, evanghelic, biblic. Faptul că un grup 
etnic se mândrește expunându-și icoanele în marile 
muzee ale lumii poate fi considerat șic. E un lucru bun 
și ziditor să ascultăm discursuri care plasează istoria 
și dezvoltarea unui anumit stil iconografic în cadrul 
unei anumite Biserici; aceasta este o dovadă de erudiție. 
Dar pentru a înțelege cu adevărat icoana, pe lângă 
cunoștințele despre crearea acesteia – pentru iconari, 
în mod evident – și pe lângă studiile de istorie a artei, 
e nevoie și de o justă apreciere a viziunii teologice a 
icoanei. Aici apare o problemă. Să afirmi, în cultura 
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noastră, că icoana mărturisește despre adevărul lui 
Hristos întrupat – adică mort și înviat –, despre Cel care 
ne oferă o viață nouă în Biserică nu mai este atât de șic, 
nici atât de savant. Parcă nu mai dă atât de bine, de aici 
provine și reticența multora în a aborda icoana din punct 
de vedere teologic. Dar noi, cei care ne aflăm în tradiția 
Bisericii, Biserica Ortodoxă, care a creat icoana și care 
a înzestrat-o cu viziunea sa de credință teologică și 
dogmatică, știm că nu este suficient să cunoaștem teh-
nicile artistice ale pictării icoanei, nici dezvoltarea is-
torică a acestei arte. Icoana trebuie înțeleasă din inte-
rior; ea trebuie să fie o expresie a credinței noastre, nu 
doar obiectul cercetărilor noastre. Odată ce am ajuns 
să înțelegem astfel icoana, știm că studiile teologice nu 
sunt numai binevenite, ci și necesare.

Un al doilea obstacol important în calea înțelegerii 
caracterului teologic al icoanei se referă la evlavie, dar 
nu la evlavia în sine, deoarece viața creștină nu poate 
fi concepută fără evlavie. Numai că, în sfera icoanei, 
numai evlavia nu este suficientă pentru a înțelege cum 
se cuvine comoara iconografică a Bisericii. De aceea, 
e surprinzător să auzim din partea anumitor membri 
ai clerului ortodox că lor nu le pasă de caracterul ca-
nonic al unei icoane. Nici măcar nu se gândesc la așa 
ceva. Ceea ce contează este să ne rugăm în fața icoanei. 
Atât. Nimeni nu contestă necesitatea rugăciunii în fața 
icoanei, dar a te servi de acest raționament pentru a 
eluda aspectul caracterului canonic – al caracterului 
teologic al icoanei – deschide porțile tuturor devierilor 
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de la tradiția canonică a Bisericii pe care le cunoaștem 
astăzi, datorită numărului mare de studii de tot felul 
realizate de mai bine de un secol. Renunțarea la dimen-
siunea teologică și dogmatică a icoanei în numele ev-
laviei conduce la decadența pe care am cunoscut-o și 
pe care o cunoaștem încă. 

Sau mai auzim uneori: „Dar, Părinte, bunicul meu a 
fost vindecat de această icoană pe care dumneavoastră 
o calificați drept o reprezentare pioasă, un tablou de-
cadent”. Această replică pare să fie o lovitură răsună-
toare pentru noi, cei care dorim să facem distincția 
între o icoană și o reprezentare pioasă, dar în realitate 
nu este vorba despre așa ceva. Aflat în fața cuiva care 
oferă acest gen de răspuns, nu e, probabil, momentul 
să-i spui că Dumnezeu, din marea Sa milostivire, se 
poate folosi de orice obiect sau persoană pentru a-și 
îndeplini voia. Și, presupunând că Dumnezeu l-a vin-
decat pe bunicul acelei persoane prin intermediul re-
spectivei imagini, suntem prin aceasta scutiți de la a 
atrage atenția asupra faptului că o anumită imagine se 
îndepărtează de tradiția canonică a Bisericii? Nu. Atunci, 
odată ajunși în situația în care putem afirma că există 
o diferență între o icoană și un tablou pios, că există o 
tradiție canonică, că o reprezentare poate fi eretică, 
așa cum poate fi și un text, trebuie să recunoaștem 
caracterul teologic al icoanei și necesitatea cercetări-
lor teologice asupra acesteia. 

Repet: icoana trebuie înțeleasă din interior, de către 
cei care trăiesc în tradiția eclezială care a produs-o, 
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care a păstrat-o, care a înzestrat-o cu viziunea sa dog-
matică, care aproape că a uitat-o, care a redescoperit-o 
și care are dreptul să o interpreteze. Cei pentru care 
icoana este o expresie a propriei lor credințe trebuie 
să înțeleagă icoana din interior, și anume viziunea te-
ologică a icoanei, pentru a putea apoi să-i ajute și pe 
alții să o înțeleagă. Astfel, împreună cu Institutul de 
Cercetări Ortodoxe ne bucurăm să vă prezentăm aceste 
nouă studii, cu speranța că ele vă vor ajuta să faceți un 
pas înainte în aprofundarea cunoașterii caracterului 
teologic al icoanei.

Stéphane Bigham





CAPITOLUL 1

O privire pătrunzătoare:
ochii din icoane1

1. ÎNTREBARE. Ați remarcat 
vreodată că anumite icoane, 
deși par că vă privesc, în re-
alitate își abat privirea de la 
dumneavoastră? (fig. 1). Hris-
tos, Maica Domnului și sfinții 
au fața îndreptată direct că-
tre noi, dar, într-un mod sub-
til sau chiar evident, nu ne 
privesc drept în ochi (fig. 2). 
Desigur, nu mă refer aici la 
icoanele praznicale sau la 
icoanele centrate pe un anu-
mit eveniment, cum este, de 
exemplu, Icoana celor Patru-

zeci de Mucenici din Sevastia, al cărei scop principal este 
redarea prezenței unor persoane „într-un anumit context”. 
Icoane precum cea a Maicii Domnului Umilenie, Icoana 

1 Traducere din limba engleză de Christian Roy. Articol preluat 
din „Studii iconografice” (epuizat), Nethen, Bel., Editura Axios, 
1993, pp. 45-60.

Fig. 1 Sfântul Nicolae 
al Mirelor Lichiei
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Deisis sau Icoana Sfântului 
Apostol și Evanghelist Ioan 
în stare de meditație, deși 
sunt centrate pe anumite 
persoane, nu au cu precă-
dere rolul de a ne face să 
intrăm într-o relație perso-
nală și directă cu persoa-
nele reprezentate.

Oare sfinții din anumite 
icoane evită contactul vi-
zual din întâmplare sau în-
tr-un scop precis? Oare ico-
narii au un motiv anume să-i 

picteze astfel? Dacă da, care ar fi acela? Indiferent dacă 
icoanele sunt pictate în acest fel din întâmplare sau 
într-un scop precis, tema contactului vizual mi se pare 
una importantă. 

2. ELEMENTE PSIHOLOGICE DE BAZĂ 

Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce spui”. Și îndată, încă 
vorbind el, a cântat cocoșul. Și întorcându-Se, Domnul 
a privit spre Petru; și Petru și-a a dus aminte de cuvân-
tul Domnului, cum îi zisese că: Mai înainte de a cânta 
cocoșul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori”. Și 
ieșind afară, Petru a plâns cu amar. (Luca 22, 60-63) 

Din aceste versete, ca și din propria noastră expe-
riență, cunoaștem importanța și puterea unei priviri: 

Fig. 2 Sfânta Genoveva, 
ocrotitoarea Parisului
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„Dacă privirea ar putea ucide...”. În viața de zi cu zi, 
contactul vizual este agentul mai multor tipuri de co-
municare; însoțește la fel de bine comunicarea verbală 
ca și comunicarea non-verbală. Soarta unui orator poate 
depinde de contactul vizual. Nu ne simțim în largul 
nostru când anumite persoane ne privesc drept în ochi; 
simțim prezența cuiva sau a ceva de care nu ne dorim 
să fim aproape. Îndrăgostiții se întrepătrund printr-un 
contact vizual prelungit. Este deja un clișeu să spui că 
ochii sunt oglinda sufletului, calea de acces către mis-
terul reprezentat de ființa umană. Nu numai că îi primim 
pe ceilalți în noi înșine prin intermediul ochilor noștri, 
dar ne și revelăm celorlalți în același fel. Ochii noștri 
sunt ca ecranul unui televizor pe care ne proiectăm 
ființa noastră interioară. Atunci când contactul vizual 
cu o altă persoană este întrerupt dintr-un motiv anume 
sau în mod deliberat, simțim imediat o pierdere a con-
tactului, pierderea unei prezențe, iar comunicarea este 
astfel împiedicată. Nimic nu este mai supărător decât 
să vorbim cuiva care nu ne privește în ochi. Ați vorbit 
vreodată cu cineva care purta ochelari de soare? 

3. FOND DOCTRINAL 

[Un tâlhar se mărturisește Părintelui Spiridon] 
„Odată m-am strecurat într-o biserică în care se găsea 
o icoană făcătoare de minuni. Când m-am apropiat 
de ea, ca să pun mâna pe această pradă ușoară, m-au 
străpuns ochii Pruncului Iisus și am rămas țintuit pe 
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loc. Am așteptat câteva clipe și iar am întins mâna 
către icoană, dar Pruncul Iisus mi-a paralizat iarăși 
voința prin privirea Sa. Ia uite, mi-am zis, am pierdut 
un chilipir.”2

În cartea sa Arta icoanei: 
o teologie a frumuseții, Paul 
Evdokimov dedică un capitol 
„teologiei prezenței”. În acest 
capitol, dar și în altele, auto-
rul enunță ceea ce noi știm 
că este unul dintre scopurile 
icoanei ortodoxe, și anume, 
de a actualiza prezența per-
soanelor reprezentate. Taina 
persoanei din icoană se află 
în centrul viziunii teologice 
care stă la baza experienței 
iconografice a Bisericii Or-

todoxe. Printre altele, citim în numeroase izvoare că ochii 
sfinților, așa cum sunt pictați în icoane, sunt mai mari 
decât în realitate tocmai pentru a scoate în evidență 
această prezență personală care se află în ochi și care 
se răsfrânge prin ei (fig. 3 și 4). Alte tehnici artistice, 
precum perspectiva inversă, sunt utilizate pentru a in-
tensifica sentimentul că persoanele zugrăvite în icoane 
ne privesc, ni se adresează și ne pătrund cu privirea lor. 

2 Arhimandritul Spiridon, Mes missions en Sibérie, Paris, Editions 
du Cerf, 1968, p. 84.

Fig. 3 Sfântul Prooroc Ilie
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Oare câți oameni detestă 
icoanele și nu vor să le pri-
vească, nu din motive este-
tice, ci pentru că se simt apă-
sați de privirea pătrunză-
toare a sfințeniei care ajunge 
la ei prin ochii sfinților? 
Tocmai acesta este scopul 
acestor priviri pătrunzătoa-
re: să ne atragă atenția asu-
pra necurăției, asupra păca-
telor și tenebrelor din noi, să 
ne împingă către pocăință și 

curăție, să ne deschidă către această comuniune trans-
figuratoare care este Împărăția lui Dumnezeu. 

4. LĂMURIRE 

Prin urmare, este de la 
sine înțeles că în acele icoane 
care au ca scop crearea unei 
comuniuni personale între 
noi (cei priviți) și sfinți (cei 
care privesc), ochii care nu ne 
privesc sunt un obstacol evi-
dent în atingerea menirii 
esențiale a icoanei (fig. 5). 
Icoane precum Icoana Mân-
tuitorului Pantocrator, Icoa-

Fig. 4 
Sfântul Fotie cel Mare

Fig. 5 
Sfânta Mahramă
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na Maicii Domnului Hodi-
ghitria, icoane ale sfinților 
zugrăviți individual sau în 
grup ar trebui să ne pri-
vească în ochi, direct și fără 
niciun echivoc, astfel încât 
să ne pătrundă cu privirea 
lor transfiguratoare. Atunci 
când, dintr-un motiv sau 
altul, ochii unui sfânt sunt 

deturnați în plan orizon-
tal de la o privire directă, 
atunci când acesta are 
capul întors la 45° față de 
poziția frontală directă 
(fig. 6) sau atunci când 
privește „cu evlavie” spre 
cer cu ochii larg deschiși, 
comuniunea este pierdută 
sau, în mare măsură, di-
minuată (fig. 7).

Acest aspect este evident în anumite Icoane ale Mai-
cii Domnului Hodighitria (fig. 8): Maica Domnului ne 
„arată calea” printr-un gest al mâinii, dar ochii Săi pri-
vesc în altă parte. Hristos ne binecuvântează, dar nu 

Fig. 6 Sfântul Ioan 
Damaschin

Fig. 7 Sfântul Zaharia
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se uită către noi. Același fe-
nomen este vizibil și în icoa-
nele unor episcopi sau preoți 
care privesc în altă parte 
atunci când ne dau binecu-
vântarea (fig. 9).

Am putea afirma că 
privirile „pierdute în 
depărtare” ale anumitor 
sfinți sunt menite să scoa-

tă în evidență rolul lor de mij-
locitori între noi și Dumnezeu 
(fig. 10). Ei îl privesc pe Dum-
nezeu în locul nostru, am 
putea spune. Este adevărat, 
desigur, că sfinții sunt mijlo-
citorii noștri și că cinstea 
acordată imaginii este în-
dreptată către prototip, dar 

Fig. 8 Maica Domnului 
Hodighitria 

Fig. 9 Sfântul Nectarie 
din Eghina

Fig. 10 Sfântul Serafim 
de Sarov
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scopul unei icoane nu este acela de a ne arăta sfântul 
ca mijlocitor, ci de a ni-l arăta pe sfânt în Împărăția lui 
Dumnezeu, și, prin urmare, în calitatea lui de canal prin 
care ni se transmite harul. Prima linie de vizualizare 
este îndreptată spre noi: dinspre persoana din Împărăție, 
prin intermediul icoanei, până la noi. 

Care să fie motivele acestei priviri deviate a sfinților, 
o deviere care reduce din puterea unei priviri pătrun-
zătoare? Ar trebui oare să bănuim lipsa talentului, a 
sentimentului, lipsa priceperii, modele greșite etc.? Cel 
mai important aspect este, poate, atragerea atenției 
noastre asupra importanței teologice a ochilor care 
privesc direct către noi. Întărim astfel puterea lui Hris-
tos de a schimba viața oamenilor prin privirea pătrun-
zătoare a icoanelor. 



CAPITOLUL 2

Personificarea alegorică
în iconografia ortodoxă

1. INTRODUCERE 

Î n prim-planul acestui studiu se află rolul per-
sonificării în tradiția artistică a Bisericii Orto-

doxe, mai exact în iconografie. Dat fiind că pictura 
icoanelor, precum și studiul acestora cunosc o veritabilă 
renaștere în zilele noastre, presupunem că majoritatea 
cititorilor știu, cel puțin în linii mari, ce este o icoană. 
Cealaltă sintagmă din titlul acestui studiu, personifi-
carea alegorică, este, probabil, mai puțin familiară. O 
vom defini după cum urmează: personificarea alegorică 
este reprezentarea vizuală, sub formă umană, a unei 
idei, a unei calități sau a unui sentiment, de exemplu 
bogăția; uneori o imagine poate reprezenta un obiect, 
de exemplu, un oraș. Personificarea este o subcatego-
rie a alegoriei, ea limitându-se la figuri umane, în timp 
ce alegoria, care are un sens mai larg, permite repre-
zentarea abstracțiilor prin figuri non-umane, cum ar 
fi, de exemplu, ursul, care reprezintă Rusia, sau vultu-
rul, care reprezintă Statele Unite ale Americii. În cadrul 
alegoriei și al subcategoriei acesteia, personificarea, 
elementul esențial este acela că formele artistice, fie 
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ele umane sau din lumea animalelor, nu vizează repre-
zentarea unor persoane umane care au trăit în realitate 
sau a unor animale adevărate. Aceste imagini, denumite 
semnificanți, nu au rolul de se reprezenta pe ele însele, 
ci pe acela de a ne trimite cu gândul spre lucruri abs-
tracte, denumite semnificați, pe care este dificil – dacă 
nu imposibil – să le reprezentăm în mod direct. Fiind 
personificări, imaginile sunt dezgolite de orice conținut 
uman. Prin urmare, am comite o eroare – ar însemna 
să confundăm două categorii distincte –, în cazul unei 
personificări alegorice, să întrebăm: „Cine este acesta?”. 
Ar fi mai potrivit să întrebăm: „Ce reprezintă această 
formă umană?”. Faptul de a nu putea distinge între 
aceste două tipuri de reprezentări umane, de a nu ști 
cu ce categorie de imagini avem de-a face este una 
dintre problemele ridicate de arta paleocreștină, de 
exemplu, de arta catacombelor. 

2. FONDUL PĂGÂN

Este cunoscut faptul că alegoria constituia un element 
important în tradiția artistică greco-romană: Cele trei 
Grații3, Primăvara4, provinciile romane5 etc. Știm, de 
asemenea, că Oranta și Păstorul Cel Bun își au rădăcinile 

3 Michel Grant, The Art and Life of Pompeii and Herculaneum, 
New York, New Week Books, 1979, p. 57.

4 Les fresques de Pompéi, Paris, Ed. Atlas, 1983, p. 38.
5 T. Cornell et J. Matthews, Atlas du monde romain, Paris, Fernand 

Nathan, 1984, p. 203. 
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în imaginile păgâne ale evlaviei și filantropiei6. Aceste 
forme au primit ulterior o interpretare creștină, dar 
modelele lor artistice păgâne erau personificări alegorice.

În arta greco-romană existau, desigur, imagini ale 
unor persoane care au trăit cu adevărat. Această cate-
gorie de imagini se regăsește și în tradiția creștină, ca 
și în alte tradiții, și nu ridică probleme deosebite. 

3. FONDUL CREȘTIN

Creștinismul s-a impus în lumea greco-romană pro-
clamând că Dumnezeul lui Israel a intervenit în istorie 
pentru mântuirea lumii. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, 
Domnul Iisus, care a vorbit și a făptuit în fața martori-
lor, iar apostolii au anunțat Evanghelia ca fiind o operă 
istorică a cărei autenticitate se sprijină pe faptul că 
martorii L-au văzut și L-au auzit pe Sfântul din Israel, 
cel care a fost răstignit în zilele lui Pilat din Pont. Mai 
multe pasaje din Noul Testament pun în opoziție „ade-
vărul” Evangheliei și al „adevăratei religii” cu miturile, 
fabulele, basmele populare sau vorbele goale (1 Tim. 1, 
4; 4, 7; 6, 20; 2 Tim. 2, 15; 4, 4-5; Tit 1, 14). Sfântul Petru 
subliniază, în mod special, opoziția dintre „fabulele so-
fisticate” și „cunoașterea puterii și a întrupării Domnu-
lui nostru Iisus Hristos”, la care a fost martor pe Mun-

6 Paul Lebeau, „Aux origines de l’art chrétien”, Lumen Vitae, 
Bruxelles, 1987, pp. 17-51; Theodor Klauser, „Studien zur 
Entstehungsgeschicte der Christlichen Kunst” III, Jahrbuch 
für Antike und Christentum, Jahrgang 3 (1960).
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tele Sfânt al Schimbării la Față (2 Petru 1, 16-18). Atunci 
când apostolii vorbesc despre genealogii evreiești, 
despre mituri gnostice sau despre inutile speculații 
filosofice, ei le opun întotdeauna Evangheliei istorice a 
lui Hristos: „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit 
între noi și am văzut slava Lui”. Această orientare isto-
rică radicală a Evangheliei, legată de vocația evreiască 
pentru concret, nu a lăsat nicidecum loc personificării 
alegorice a ideilor sau a calităților abstracte.

Cu toate acestea, predicatorii creștini și-au dat re-
pede seama că trăiau într-o lume în care reprezentările 
alegorice erau importante. Devenea astfel inevitabilă 
confruntarea, nu neapărat una violentă, între două 
moduri diferite de reprezentare a persoanei umane. În 
primele reprezentări creștine, de exemplu cele din 
catacombe, cele două curente se îmbinau, astfel încât 
uneori este dificil să stabilim dacă o imagine reprezenta 
un martir, Biserica, evlavia, toate acestea în același 
timp sau cu totul altceva. Alte scene reprezentau în 
mod evident personaje istorice, cum ar fi proorocii 
Daniel și Iona, Sf. Lazăr, etc., dar odată cu evoluția ar-
tei creștine, în primele secole, se remarcă o preferință 
evidentă pentru persoane reale și pentru evenimente 
istorice, în detrimentul personificării alegorice. 

Această preferință în favoarea istoriei a fost expri-
mată în mod admirabil în al 82-lea canon al Sinodului 
Ecumenic Quinisext (692):

„În unele chipuri ale cinstitelor icoane, mielul se 
zugrăvește arătat cu degetul de Înaintemergătorul, care 
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s-a înțeles ca chip al harului, înfățișând-ne nouă mai 
înainte prin lege pe adevăratul Miel, pe Hristos Dum-
nezeul nostru. Cinstind, așadar, chipurile și umbrele 
vechi ca semne și închipuiri ale adevărului, predanisite 
Bisericii, noi cinstim în primul rând harul și adevărul, 
primindu-l pe el ca plinire a Legii. 

Drept aceea, pentru ca aceea ce este desăvârșit să se 
înfățișeze ochilor tuturor și prin meșteșugul culorilor, 
orânduim ca de acum înainte Hristos Dumnezeul nostru, 
Mielul care a ridicat păcatul lumii, să fie înfățișat și în 
icoane după chipul Său cel omenesc în locul vechiului miel, 
pentru ca, înțelegând prin aceasta măreția lui Dumnezeu 
Cuvântul, să fim îndrumați și spre aducerea-aminte de 
petrecerea Lui în trup, de patima Sa și moartea Sa mân-
tuitoare, și de izbăvirea lumii, care s-a făcut prin aceasta”7.

Deși acest canon nu vizează în mod direct personi-
ficarea alegorică păgână, ci mai degrabă tipuri vetero-
testamentare ale lui Mesia, cum ar fi mielul, Sfinții Părinți 
indică în mod clar că „preferă” reprezentarea directă a 
adevăratului Mesia, Iisus Hristos, în locul reprezentări-
lor indirecte, „chipurile și umbrele vechi”, care îl prefi-
gurau pe Mesia înainte de întruparea Sa. Ne găsim ast-
fel în fața unei devalorizări, dar nu și a unei respingeri a 

7 Gervais Dumeige, Nicée II, Paris, Editions de l’Orante, 1978, p. 
228. Pentru varianta în limba română vezi: Arhid. Prof. Dr. Ioan 
N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, 
Sibiu, 1992, p. 151 (Canonul 82: Cum să fie și cum să nu fie 
zugrăvit Mîntuitorul, în cap. Sinodul Trulian (an 692) sau 
Sinodul V-VI Ecumenic de la Constantinopol)
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simbolurilor indirecte ale persoanelor atunci când este 
posibilă crearea de imagini-portret directe. Deși cano-
nul nu se referă decât la Iisus Hristos și la tipurile sale 
veterotestamentare, ar putea fi aplicat în aceeași măsură 
și Fecioarei Maria și tuturor sfinților simbolic prefigurați 
în Vechiul Testament. Reprezentărilor iconografice ale 
acestora ar trebui să fie preferate simbolurilor indirecte. 

Dar oare canonul 82 se referă la personificarea ale-
gorică? Nu în mod direct. Putem afirma, totuși, că 
preferința declarată a Bisericii pentru imagini ale per-
soanelor istorice în defavoarea unui tip anume de sim-
bolism indirect, arată modul în care concepe Biserica 
această relație dintre icoane și orice reprezentare in-
directă. Personificarea, artă păgână, este prin urmare 
indirect devalorizată în raport cu reprezentările anu-
mitor scene sau personaje istorice.

Observăm cum această preferință a Bisericii se im-
pune treptat de-a lungul primelor secole ale artei 
creștine. Primele încercări de artă vizuală creștină au 
fost, probabil, imagini-simbol precum peștele sau an-
cora, în acest caz semne non-umane, dar nu putem 
exclude posibilitatea ca însuși Hristos sau sfinții din 
Noul Testament să fi fost și ei reprezentați. Simbolurile 
non-umane și-au pierdut din importanță sau au fost 
treptat înlocuite de imagini cu conținut istoric. Aceasta 
s-a întâmplat și în cazul Icoanei Oranta8. Această icoană, 

8 André Grabar, Les voies de la création en iconographie chréti-
enne, Paris, Flammarion, 1994, pp. 135 ș.u.
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la început o personificare păgână a virtuții evlaviei, 
fusese asociată cu o persoană decedată, reprezentând 
foarte probabil Biserica. Apoi, în acest tip de icoană au 
fost reprezentați sfinții și, mai târziu, Maica Domnului. 

Crioforul păgân, un bărbat purtând o oaie pe umeri, 
a avut o evoluție asemănătoare. La început a fost un sim-
bol păgân al virtuții filantropiei, dar mai apoi, în context 
creștin, a devenit un simbol evident al lui Hristos, Păs-
torul cel Bun. Ne putem întreba dacă acest simbol nu 
devenise o reprezentare directă a lui Hristos, pe care îl 
vedem cu nimb deasupra capului, cu o cruce în mână și 
înconjurat de oi, ca în Mausoleul de la Galla Placidia, de 
la jumătatea secolului al V-lea9. Remarcăm, de asemenea, 
că în timpul controversei iconoclaste, apărătorii icoane-
lor arătau adesea ce fel de icoane s-ar cuveni să fie pic-
tate, și anume, care ar trebui să fie conținutul acestora. 
Sinodul de la Constantinopol (869-870), în cel de-al trei-
lea canon, declară că „[...]dacă cineva nu cinstește Icoana 
Mântuitorului Hristos, nici să nu-L vadă la Cea de-A Doua 
Sa Venire. Tot astfel, venerăm și cinstim Icoanele Maicii 
Domnului Pururea Fecioară, ale sfinților îngeri pictați 
așa cum sunt descriși în Sfânta Scriptură, ca și pe cele 
ale sfinților”10. Prin urmare, orientarea radical-istorică 
a creștinismului, în general, și a iconografiei sale, în spe-
cial, pare bine definită. 

9 Munemoto Yanagi et autres, Byzantium, Secaucus (N.J.), 
Chartwell Books Inc., 1978, pp.16-17.

10 Léonide Ouspensky, Théologie de l’icône, Paris, Editions du 
Cerf, 1980, p. 182.
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4. TEMA

Întrebarea pe care dorim să o punem – și, implicit, 
tema pe care această întrebare o deschide – este ur-
mătoarea: există un loc în iconografia Bisericii Orto-
doxe pentru acest simbolism străvechi, și anume - per-
sonificarea alegorică? Teza pe care vom încerca să o 
apărăm în paginile ce urmează este aceea că personi-
ficarea joacă un rol minor în raport cu orientarea is-
torică dominantă a iconografiei, dar că, în anumite 
epoci și în anumite locuri, tradiția iconografică s-a 
îndepărtat de rădăcinile ei canonice, permițând astfel 
personificării alegorice să ocupe același loc cu orien-
tarea istorică, pe care o împinge chiar, uneori, în um-
bră. Ca element minor, atât prin importanță, cât și prin 
spațiul pe care îl ocupă într-o anumită icoană, perso-
nificarea este acceptabilă, nu și necesară. Atunci când 
dimensiunile și importanța sa devin exagerate, perso-
nificarea este o amenințare pentru echilibrul teologic 
și artistic al tradiției canonice.

Se impune să clarificăm un aspect al temei, și anume 
legătura acesteia cu „simbolismul”; cuvântul simbol este 
foarte elastic, dat fiind că foarte multe lucruri pot fi 
considerate simboluri. Dacă extindem definiția cuvân-
tului pentru a include imagini artistice, cum ar fi sim-
bolurile verbale și mentale, intrăm în vastul domeniu al 
semiologiei11, știința semnelor și a simbolurilor. Sfântul 

11 Charles Bernard, „L’activité symbolique”, Théologie symbolique, 
Paris, Téqui, 1978, pp. 9-124; Egon Sendler, „Les théories de 
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Ioan Damaschin cunoștea deja cel puțin șapte tipuri de 
imagini, atât verbale, cât și vizuale12. Sfera de cercetare 
a tezei noastre este, totuși, mult prea restrânsă, deoarece 
analizăm simbolismul într-o manieră extrem de limitată: 
un sens, semnificatul, reprezentat de o formă umană, 
și semnificantul, o persoană care nu a existat în realitate.

Nu avem nimic împotrivă ca anumite persoane care 
au trăit cu adevărat să fie reprezentate ca personificări 
ale virtuților, ale calităților, ale păcatelor sau ale ideilor 
asociate cu acestea în timpul vieții lor. O comparație cu 
Quisling sau cu Attila Hunul are un sens imediat. Dar 
personificarea alegorică nu se referă la această simbo-
lizare a unui personaj istoric. Nu înseamnă a asocia o 
semnificație unei persoane reale, ci a vizualiza un sens 
abstract cu ajutorul unei forme umane neistorice. Per-
sonificarea este inversul simbolizării. În loc de a atribui 
o semnificație unui personaj istoric, personificarea pleacă 
de la o abstracție care trebuie să fie vizualizată prin 
intermediul unei forme umane fără fond. Eseul nostru 
analizează această a doua relație dintre semnificare și 
forma umană, creșterea importanței acesteia pentru a 
se impune ca rival al principiului istoric sau pentru a-l 
împinge pe acesta din urmă în planul al doilea. 

l’image”, L’icône: Image de l’invisible, Paris, Desclée de Brouwer, 
1981, pp. 75-79.

12 Saint Jean Damascène, Le visage de l’invisible. Discours apo-
logétique de notre père saint Jean Damascène contre ceux qui 
rejettent les images saintes, Anne-Lise Darras-Worms, trad., 
Paris, Migne, 1994, pp.77-81.
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5. TRADIȚIA CANONICĂ 

Să analizăm acum câteva dintre icoanele în care 
raportul dintre personificare și principiul istoric este 
unul corect. 

A) Icoana Botezului Domnului
În Icoana Botezului Domnului găsim adesea repre-

zentați, la picioarele lui Hristos, două personaje: un 
bărbat și o femeie; aceștia încalecă uneori un pește sau 
un monstru marin. Aceste două personaje evocă un ver-
set din Psalmi: „Marea a văzut și a fugit: Iordanul s-a 
întors înapoi” (Psalmul 113, 3). Femeia este personificarea 
mării și simbolizează traversarea Mării Roșii de către 
Moise și copiii lui Israel. Ea este, prin urmare, o prefigu-
rare a botezului. Bărbatul, care stă cu spatele la Hristos, 
este o alegorie a râului Iordan. Prorocul Elisei a despărțit 
apele Iordanului cu mantia Sfântului Ilie, permițând tre-
cerea fiilor lui Israel prin mijlocul apelor fără să își ude 
picioarele, o altă prefigurare a botezului creștin.

Aceste personaje sunt de cele mai multe ori mai mici 
în raport cu restul compoziției și reprezintă elemente 
prefigurative importante, totuși secundare, din Vechiul 
Testament. Chiar dacă ar fi omise sau împinse în umbră 
într-un fel sau altul, Icoana Epifaniei nu ar avea suferit 
foarte mult. De altfel, aceste personaje nu sunt întot-
deauna prezente. Cu toate acestea, este interesant să 
observăm cum reprezintă fiecare iconar aceste curioase 
personaje, precum și peștii sau monștrii marini care le 
însoțesc adesea. 
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B) Icoana Cincizecimii 
În Icoana Pogorârii Sfântului Duh, lumea este re-

prezentată sub forma unui bărbat încoronat numit 
Cosmos. Nu e nicidecum vorba de un rege adevărat 
care s-ar numi Cosmos, ce de un personaj reprezen-
tând lumea care se afla în întuneric și asupra căreia 
s-a pogorât focul Sfântului Duh prin intermediul Bi-
sericii. Este posibil ca personificarea regelui Cosmos 
să fie rezultatul unei transformări în sens invers a 
ceea ce am observat în cazul Orantei sau al Criofori-
lor păgâni: în loc ca personificarea să cedeze locul 
reprezentării unor persoane reale, reprezentarea unor 
persoane reale a fost înlocuită de o personificare. În 
unele manuscrise din preajma anului 1000, mai multe 
persoane sunt reprezentate în spațiul întunecat din 
partea de jos a icoanei13. Anluminurile acestor manus-
crise aparțin, probabil, unei tradiții originale mai vechi, 
care presupunea pictarea unor persoane reale, dar 
anonime, care reprezentau la rândul lor umanitatea. 
În acest caz, ne-am găsi, cu siguranță, în fața unui 
exemplu de evoluție inversă: o personificare alegorică 
ținând locul unor persoane reale. 

13 Vezi reproducerile imaginilor Cincizecimii din Georges Ga-
lavaris, The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory 
Nazianzinus, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1969; 
Léonid Ouspenski, „Quelques considérations au sujet de 
l’iconographie de la Pentecôte”, Messager de l’Exarchat du 
patriarcat russe, 33-34, Paris, 1960; Christopher Watler, „La 
Pentecôte”, L’iconographie des conciles dans la tradition byzan-
tine, Paris, Archives de l’Orient Chrétien #13, 1970, pp. 190-214.
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Indiferent de transformările veritabile suferite de 
Icoana Cincizecimii de-a lungul istoriei, figura lui Cos-
mos, care ocupă spațiul întunecat al compoziției, este 
o alegorie. Chiar dacă dimensiunile acestuia îi pot limita 
importanța în cadrul compoziției, Cosmos nu este în 
niciun caz o figură neglijabilă a icoanei, iar absența lui 
ar modifica profund semnificația acesteia. Prezența sa, 
ca și cea a persoanelor reale, este indispensabilă pentru 
completarea mișcării descendente a limbilor de foc care 
purced de la Dumnezeu, coboară peste apostoli și, prin 
aceștia, ajung la lumea care zace în beznă. Prin urmare, 
Icoana Cincizecimii marchează, probabil, limita extremă 
pe care o poate atinge personificarea în tradiția icono-
grafică și, dacă manuscrisele în care sunt reprezentate 
mai multe figuri neîncoronate dovedesc existența unei 
tradiții iconografice mai vechi, am putea spune chiar 
că, în cazul imaginii lui Cosmos, personificarea a jucat 
un rol exagerat de important.

C) Ospitalitatea lui Avraam

Oare această icoană este un exemplu de personifi-
care? Eu cred că nu, din moment ce se inspiră din pasa-
jul care relatează vizita a trei personaje misterioase la 
Avraam și Sara; tradiția biblică și bisericească consideră 
că este vorba de un pasaj de factură istorică ce aduce în 
scenă oaspeți reali. Fie că acești oaspeți misterioși și 
icoana sunt interpretați ca o manifestare a Cuvântului 
cu doi îngeri sau oameni adevărați, fie că sunt interpretați 
ca o epifanie trinitară, este vorba în orice caz despre un 
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eveniment istoric căruia i s-a altoit o interpretare hris-
tologică sau trinitară. Găsim, de fapt, aceste două inter-
pretări în tradiție și chiar pasajul biblic poate produce o 
oarecare confuzie, din moment ce îi descrie pe oaspeți 
uneori drept bărbați, iar alteori drept îngeri, schim-
bându-le natura 14 (Facerea, 18-19).

Cea mai cunoscută reprezentare iconografică a 
acestui pasaj este, în mod evident, icoana Sfântului 
Andrei Rubliov, care a redus elementele istorice la ex-
presia lor cea mai simplă și chiar i-a omis pe Avraam și 
pe Sara. Această sobrietate a detaliului istoric intensi-
fică în mod firesc impresia că îngerii sunt în afara tim-
pului și a spațiului, dar ei sunt, de fapt, reprezentarea 
unor oaspeți reali, oricare ar fi natura lor, pe care 
tradiția i-a interpretat în diverse maniere. Prin urmare, 
această icoană nu este un exemplu de personificare 
alegorică, ci mai degrabă interpretarea unui eveniment 
istoric.

D) O icoană a adorării Magilor 

La Mănăstirea Dochiariu putem vedea o frescă din 
secolul al XVII-lea a adorării Magilor15. Este vorba, de 
fapt, despre o vizualizare a colindului de Crăciun: „Ce 
Ți-am putea oferi în dar, Hristoase […]”. Maica Domnu-

14 L. Thunberg, „Early Christian Interpretations of the Three Angels 
in Gen. 18”, Studia Patristica, VII („Texte und Untersuchungen”, 
92) Berlin, 1966, pp. 650-670.

15 Philip Sherrard, Athos the Holy Mountain, Overlook Press, 
Woodstock, New York, 1982, p. 13.


