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Après la “paix de l ’église” - qui représente la décision de Constantin (prise en 

313) de reconnaître le cidte chrétien comme religion d ’Etat, - l ’art religieux commence à 
avoir un rôle instructif. D ’une part -  les images promeuvent les idées chrétiennes, d ’autre 
part — elles servent comme moyen de propagande pour le pouvoir. Des images préservées 
jusqu’à présent dans les catacombes de cette période de l ’histoire, permettent à suivre 
l ’évolution du style pictural, qui prend peu à peu des formes classiques, bien construites, et 
qui annoncent les schémas traditionnelles des représentations impériales (Christ devant le 
peuple comme symbole du pouvoir de T empereur). Ce phénomène est illustré par trois 
exemples de cette époque: les peintures des catacombes, les murailles, et les icônes.

Perioada creştinismului de înce
put este împărţită, de obicei, de isto
ricii de artă în două etape distincte -  
înainte şi după pactul denumit tradi
ţional „paix de l ’egli.se“1.

în perioada dinaintea acestui 
eveniment - Ja paix de Teglise” - ma
nifestările artistice începuseră să se 
supună unor reguli stricte, pentru a-şi 
îndeplini menirea de purtătoare ale 
unui mesaj nou şi frapant. Simbolis
mul înlocuieşte acum interesul pentru 
obţinerea unor capodopere, spirituali
zarea fiind caracteristica fundamenta
lă a acestor compoziţii care, cel puţin 
în perioada dinaintea Păcii cu Biseri
ca, urmăreau mai puţin decorarea şi 
mai mult instrucţia privitorilor.

La modul general, fără intenţia 
de a realiza o definiţie exhaustivă, 
pictura este privită ca o modalitate de

1 în anul 313 Constantin recunoaşte 
cultul creştin, hotărât ca religie de stat de 
către Teodosie. mort în anul 395_______

redare, prin intermediul structurilor şi 
texturilor pe care le oferă privirii, a 
existenţei vizuale pe o suprafaţă pla
nă. Pictura nu este, aşadar, o artă a 
spaţiului, precum sunt arhitectura şi 
sculptura, ea fiind limitată ia supra
faţa pe care este fixată. Acest lucru ar 
fi adevărat, dacă nu ar interveni, pe 
de o parte, percepţia ochiului uman, 
foarte spaţială, care caută, în orice re
prezentare, iluzia expresivă a profun
zimii, spaţiul ca atare nefiind prezent, 
ci doar sugerat, -  iar pe de altă parte, 
dacă nu ar fi depăşită chiar însăşi 
cantonarea la suprafeţe plate, atunci 
când este vorba despre pictura sau 
mozaicul decorative, care împodobesc 
o construcţie, concepţia de „spaţiu” 
fiind prezentă în însăşi existenţa inte
riorului (sau exteriorului) respectiv.

De altfel, necesitatea existenţei 
sau neexistenţei spaţiului într-o 
lucrare de pictură preocupă doar pe 
artiştii interesaţi de o artă imitativă a 
naturii, nu pe cei pentru care arta are



ca scop, de exemplu, sensibilizarea 
privitorului faţă de o concepţie reli
gioasă. Aici avem în vedere tocmai 
perioada paleocreştinismului, a apari
ţiei unei arte care rupe cu trecutul şi 
în domeniul picturii. De ce ar conta 
sugerarea volumului sau a adâncimii 
unei reprezentări care urmăreşte 
tocmai fidelitatea faţă de noua cre
dinţă, creştinismul în formare, şi nu 
faţă de redarea aidoma a spaţiului na
tural geografic, a naturii vizibile? Aşa 
cum spunea Tatarkievicz2, „pictura 
înfăţişează privirilor nu numai ceea 
ce există sau a existat sau poate 
exista, ci chiar ceea ce nu este, nu a 
fost şi nu poate fi”. însă mijloacele de 
exprimare rămân aceleaşi şi în pe
rioada de început a creştinismului, 
instrumentele şi materialele, la fel, şi 
aceasta pentru că pictura rămâne tot 
pictură, pictorul rămâne şi acum tot 
un artist care trebuie să contopească 
elementele de limbaj plastic într-o 
compoziţie organizată după regulile 
tradiţionale, în care liniile şi culorile 
leagă figurile între ele.

Astfel, întrucît pictura este un 
limbaj, ea „nu se poate face cu ima
gini calchiate după realitate. Poezia 
nu există decât prin intermediul cu
vintelor, pictura prin intermediul for
melor. Apelând la o senzaţie privile
giată, aceea a liniilor şi a culorilor, şi 
la un loc revelator -  suprafaţa - ea se 
împlineşte, într-o acţiune plastică la 
care suntem invitaţi să luăm parte”3. 
Dar este un limbaj care, în toate 
timpurile de altfel, reconstruieşte spi
ritual lumea cu ajutorul emoţiei pe 
care o comunică, imaginea artistică 
nefiind doar o copie a realităţii. Inter-

2 Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria esteticii, 
voi.II, Bucureşti, Meridiane, 1978, p. 153 

Rene Berger, Descoperirea picturii, 
Bucureşti, Meridiane, 1975, p.125______

vine, desigur, aportul pictorului, cu 
harul şi cu inventivitatea sa, aparţi- 
nînd unei anumite culturi şi unui anu
mit moment. în cazul artei creştinis
mului de început, artistul interpre
tează simbolic realitatea, de care nu 
face abstracţie, dar pe care o surcla
sează, reconfigurând-o.

La fel se întâmplă şi cu vi
ziunea asupra spaţiului, care este în 
strânsă relaţie cu evoluţia culturală a 
vremii -  de la lumea romană, în care 
redarea profunzimii spaţiale în pictură 
este în strânsă legătură cu arhitectura, 
cu construcţia care se transformase în 
spaţiu-recipient (faţă de spaţiu-obiect, 
cum fusese până atunci) (acest fapt 
avusese loc încă de la templul grec, 
care se desprinsese treptat de spaţiul- 
corp a! templelor egiptene săpate în 
stâncă) -  la lumea creştină, unde re
fuzul explorării profunzimii spaţiale 
se reflectă în bidirnensionalitatea unei 
picturi criptice şi din ce în ce mai 
abstracte, care se oferă privirii nu spa
ţial, ci temporal, sistematic4. Pictura 
religioasă, aperspectivală, prezintă to
tul în prim-planul unui spaţiu univer
sal, subiectiv, indefinit, sugerat -  sim
bolic doar -  de albastrul profund, culoa
rea infinitului, precum şi de galbenul- 
auriu, culoarea luminii5. Toate elemen
tele sunt apropiate de privitor, într-un 
singur plan, ori chiar cu o perspectivă 
care aşteaptă parcă să fie completată 
de cel care admiră scena, întregind-o. 
Poate şi de aceea punctul de fugă se 
află în spatele nostru, al privitorilor, 
şi nu în spatele scenei redate.

4 Maria Urmă, Pecepfia spaţiului, Iaşi, 
Artes, 2003, p .l0-13
5 Lumina fiind, după Plotin, cea care ne
eliberează de destinul nostru fizic, prin 
spiritualitatea ei, îndreptându-ne sufletul 
spre divinitate. Cf. George Popa, Semni
ficaţiile spaţiului în pictură, Bucureşti, 
Meridiane, 1973, p.29_______________



După Pacea Bisericii, deşi tra
diţia elenistică a continuat, iconogra
fic arta a început să difere faţă de cea 
păgână, datorită rolului de instruire 
pe care îl juca acum6. Apar lăcaşurile 
de cult oficiale, în biserici imaginile 
care le decorau au început să devină 
tot mai fastuoase, în slujba curţii im
periale (care l-a recunoscut pe Hristos). 
Simbolurile lasă locul imaginilor 
sfinte, care fac vizibil invizibilul. Să 
urmărim câteva aspecte care ne măr
turisesc evoluţia artelor religioase din 
acele timpuri -  fenomen care condu
ce la apariţia ulterioară a stilului 
bizantin.
a) Arta catacombelor. Din secolul al 
IV-lea, au ajuns până la noi picturi doar 
din catacombe, care şi-au păstrat încă, 
în acest secol, rolul funerar. Ele sunt, 
acum mai ales, locuri sfinte, rămase 
de la martirii creştini. Au ajuns 
puţine până la noi, fiind distruse 
odată cu ridicarea bisericilor, ale că
ror păreţi şi scări au pătruns până în 
tuneluri7. Dar în timpul Papei Dama-

6 Un rol important, în acest sens, l-au 
avut marii ierarhi orientali care au apărat 
ideea unui decor figurat în biserici: Sf. 
Vasile cel Mare, care cheamă pictorii să-l 
zugrăvească pe mucenicul Varlaam mai 
bine decât o poate el face în cuvinte; Gri- 
gore din Nyssa, care laudă icoanele din 
biserica ce adăposteşte moaştele muceni
cului Teodor; Grigore Nazianzus, care 
consideră pictorul ca pe cel mai bun în
văţător; Asterie din Amasia, care este im
presionat de o reprezentare a Sf. Eufimia 
din Calcedon; Sf. Nil Sinaitul, care sfă
tuieşte ca pereţii bisericilor să înfăţişeze 
istoria sfântă. Cf. Charles Delvoye, Arta 
bizantină, vol.I, Bucureşti, Meridiane, 1976, 
p. 109; Wilhelm Nyssen, începuturile pictu
rii bizantine, Bucureşti, 1975, p.44-47
7 Andre Michel, Histoire de l 'Art depuis 
Ies premieres temps chretienes jusqu’a 
nos jours, Paris, 1906, p.55

sus8, catacombele au cunoscut o ade
vărată perioadă de apogeu, o mare 
parte dintre picturile păstrate din 
această perioadă provin din timpul şi 
datorită lui Damasus.

Stilul picturilor din catacombe 
devine mai sculptural, personajele sunt 
solide, mai bine construite şi contu
rate cu linii puternice, izolate în 
tablouri cu chenare groase sau aliniate 
rigid9, de mari dimensiuni, cu ochi 
mari şi expresivitate a feţei; scenele 
evocă triumful lui Hristos, de altfel 
temele se schimbă, influenţate de 
pictura murală a bazilicilor. Predomină 
scenele individuale (nu cicluri icono
grafice): Adam şi Eva, Oranta, Hristos 
predicând. Acest stil va persista tot 
secolul al IV-lea10 11, evoluând spre 
compoziţii mai elaborate, cu simetrie 
şi spaţiu, încadrate nu în reţele, ci în 
registre. Apare cultul sfinţilor, invo
caţi ca intermediari între sufletul de
functului şi Dumnezeu11, un exemplu 
fiind la cimitirul Saint Hermes, unde 
este înfăţişată o tânără orantă, deasupra 
căreia Hristos tronând întinde o mână 
protectoare, iar doi sfinţi, probabil 
martirii Protus şi Hyacinthe, înmor
mântaţi în acest cimitir, fac gestul de

8 Damasus a fost episcop al Romei din 
366 până în 384, foarte ataşat venerării 
relicvelor. Ibidem, p.55; vezi, pentru mai 
multe detalii, şi http://www.comitato 
catacombedigenerosa.it/public/post/the- 
generosa-catacombs-44.asp
9 Ion Bamea, Octavian Ilîescu, Constan
tin cel Mare, Bucureşti, Ştiinţifică şi En
ciclopedică, 1982, p.87
10 Les grand maîtres de la peinture, 
Paris, Hachette, 1989, p.55
11 Scenele cu sfinţi protectori care con
duc sufletul în faţa lui Dumnezeu se vor 
regăsi în arta medievală în portretele de 
donatori conduşi în faţa lui Hristos sau 
ale Fecioarei de sfântul patron al lor. Cf. 
Andre Michel, op. cit., p.56____

http://www.comitato


prezentare. Un alt exemplu este Sf. 
Petronilla o însoţeşte la cer pe de
functa Veneranda, Catacomba Domi- 
tillei, mijlocul secolului al IV-lea 
(im .l), care ne face cunoştinţă cu noi 
tendinţe artistice: monumentalitatea 
personajelor, prezenţa obiectelor care 
ambientează scena, portretul. în 
această scenă, iconografia este sim
plificată, figura lui Iisus a dispărut, 
rămânând doar matroana (înmormân
tată aici), redată în veşminte bogate, 
primită în grădina Paradisului de 
către Sf. Petronilla, îmbrăcată simplu. 
O iconografie ciudată care ne-a rămas 
din această perioadă este cea a sce
nelor din viaţa defuncţilor -  gropari,

faptul că apare acum, în decorul fu
nerar, şi o iconografie legată de cultul 
imperial. Hristos este reprezentat în 
mijlocul mulţimilor, după schema 
clasică a reprezentărilor imperiale, 
rolul propagandistic al artei facându- 
se simţit tot mai puternic.

Din secolele al V-lea şi al VI- 
lea au rămas câteva picturi în care se 
mai resimte şi influenţa elenistică -  
în Catacomba Sf. Gennaro (im.2). De 
altfel, deşi catacombele au continuat să 
fie folosite şi după Edictul de Tole
ranţă, din secolul al V-lea ele au în
cetat a mai fi preferate din motive de 
lipsă a securităţii lor în afara zidurilor 12

12 Ibidem, p.54

Romei (după jaful Romei din anul 410) 
şi datorită existenţei de acum a cimi
tirelor pentru înhumare şi a bazilici
lor pentru păstrarea relicvelor13, cata
combele transformându-se în locuri 
de pelerinaj şi având un decor re
înnoit14. Acum s-au realizat la Roma 
şi picturile din Catacomba Generosei 
(im.3) sau a Sf. Pontian, într-un stil 
hieratic15. O frescă din cimitirul Sf. 
Ioan din Siracuza (im.4) o înfăţişează 
pe Sf. Marcia îngenuncheată în faţa 
lui Hristos şi a Sf. Petru şi Pavel16 -  
acelaşi tip de scenă a sufletelor alese 
conduse în grădina Raiului (sugerată 
aici prin florile redate schematic, ca

Im. 2

Im.3

b) Pictura murală. Până la sfârşitul 
secolului al IV-lea d.PIr., Părinţii Bi
sericii şi apologeţii resping arta antro-

13 Lawrence Gowing (ed.), A History o f Art, 
Oxfordshire, Grange Books, 1995, p.359
14 Andre Michel, op. cit., p.55
15 Charles Delvoye, op. cit., p.158-59
16 Andre Michel, op. cit., p.56



pomorfa. „Dacă pentru Orientul creştin 
este tipică mai ales tendinţa icono
clastă care vine de jos şi care izvo
răşte deci spontan din masele largi po
pulare, în Occident se afirmă foarte 
repede o tendinţă iconoclastă specială, 
care provine de sus, din păturile cele 
mai înalte ale societăţii”17. Aşadar, în 
Orient, o influenţă foarte mare în dez
voltarea artei creştine de început o au 
oamenii din popor, pentru care divini
tatea este un concept abstract şi care 
preferă în bisericile lor motive decora
tive, la care se adaugă influenţa tehni
cilor artei nomade a popoarelor iranie
ne; în Occident, respingerea artei figu
rative are cauza în înţelegerea ne
potrivirii reprezentării divinităţii cu 
mijloace antice tradiţionale, rezolvarea 
fiind tot respingerea artei antropomorfe 
şi recursul la ornamente şi peisaje 
îndrăgite de populaţia urbană, de data 
aceasta însă din înalta societate.

Odată cu centralizarea Bisericii 
se naşte necesitatea unei arte figura
tive pentru a supune pe credincios şi 
pentru a atrage noi adepţi. Instrument 
propagandistic foarte puternic, pictura 
(ca de altfel şi mozaicul) va îndepărta 
abstractul, adoptând, pe la mijlocul se
colului al IV-lea d.Hr., limbajul clasic 
tradiţional -  proces care are loc atât 
în Occident, cât şi în Orient. Numai că, 
foarte important: acest limbaj al Anti
chităţii Târzii păgâne ajunsese şi el 
între timp la un înalt nivel al spiritua
lizării formelor18... Iar adoptarea lim
bajului se făcea, într-adevăr, dar prin 
adaptare la teme mereu reînnoite, ser
vind altor scopuri decât până atunci: 
arta urmăreşte acum înălţarea către 
universul spiritual, prin contemplare.

17 Viktor Lazarev, Istoria picturii bizantine, 
vol.I, Bucureşti, Meridiane, 1980, p.91
18 Ibidem, p.96_____________________ _

începe, aşadar, elaborarea progra
melor iconografice fundamentale19. 
Totul este supus unei supravegheri 
foarte riguroase, unor modele arheti
pale şi unor canoane imuabile20 * *, care, 
de altfel, vor constitui şi factorul de 
unificare stilistică -  din moment ce 
pictura religioasă era un atât de pu
ternic instrument doctrinar de propa
gandă. Pe de o parte -  propagandă

19 Problema decorării -  sau nu -  a acestor 
noi edificii cu imagini a fost tranşată, în 
partea latină a Imperiului, de papa Gri- 
gore cel Mare, care a trăit la sfârşitul se
colului al Vl-lea: „Pictura poate fi pentru 
neştiutorii de carte ceea ce este scrisul 
pentru cei ce ştiu să citească”; „Pictura, 
deşi mută, ştie să vorbească pe perete” 
(Grigore din Nyssa), „Dacă un păgân se 
apropie de tine şi îţi cere să-i arăţi 
credinţa pe care o ai... du-1 în biserică să 
privească imaginile sfinte” (Ioan Da- 
maschinul) -  sunt dovezi că acelaşi lucru 
se afirma şi în partea orientală... Cf. E.H. 
Gombrich, op. cit., 47, 52
20 Perspectivă inversă şi lipsa tridimen-
sionalităţii -  care cer parcurgerea compo
ziţiei temporal, nu spaţial (deşi apar şi re
dări în adâncime -  ceea ce denotă cu
noaşterea de către artişti a ideii de pro
funzime -  nu se insistă pe acestea, acest 
tip de reprezentări nefiind în concordanţă 
cu raportul dintre om şi univers care-i era
propriu artistului acelor timpuri); mai 
multe surse de lumină sau lumina în scenă 
este neutră, emanând din prezenţele sacre; 
fundalul monocrom, eventual aurit, intro
ducând privitorul într-o lume ideală, am
plificată şi de o cromatică ce reiterează 
aceleaşi culori; imobilitatea personajelor, 
datorată pătrunderii lor de un suflu supra
omenesc, într-o stare meditativă; ascetis
mul personajelor, acoperite cu un drapaj 
rigid care ascunde formele; frontalitate 
care facilita concentrarea privitorului asupra 
ochilor supradimensionaţi, care privesc 
ţintă la spectator; subţirimea buzelor, lipsite 
de senzualitate; totul concură la captarea 
atenţiei credinciosului care se roagă



creştină: cunoaşterea unui Dumnezeu 
şi a unei realităţi nevăzute, pentru 
aceasta inslituindu-se un canon este
tic inflexibil. Iar pe de altă parte -  
propagandă imperială: arta religioasă 
servea scopurilor politice ale statului, 
luxul ei evocând măreţia împăratului: 
cerinţa de la început a simplităţii ilus
trării scenelor se va păstra, dar, cu 
timpul, în Bizanţ mai ales, pătrunde 
în artă rafinamentul, solemnitatea şi 
grandoarea. Tema principală este re
prezentarea triumfală a divinităţii lui 
Hristos, urmând tradiţia divinizării 
imperiale, înzestrarea Lui cu aceeaşi 
strălucire şi maiestate ca a împăratu
lui. De la acesta El a început să îm
prumute însemnele puterii, reprezen
tarea aşezată pe tron, adorat de 
apostoli precum împăratul de mulţi
mile de oameni, uneori îmbrăcat în 
armura legionarilor romani atunci 
când loveşte un balaur21. încă de la 
primele reprezentări creştine este evi
dent că nu interesul pentru contempla
rea frumosului, nu dragostea pentru 
artă, în sensul obişnuit al cuvântului, 
primează. Totuşi chiar dacă, ulterior, 
redarea cât mai fastuoasă făcea parte 
din cultul religios, rolul estetic al 
imginii fiind în slujba acestuia, aceste 
reprezentări era necesar să aibă 
valoare artistică, esteticul amplificând 
trăirea pe care o încearcă privitorul: 
înălţarea spirituală spre Dumnezeu.

Deşi importanţa ei a slăbit cu 
timpul, Roma a rămas una dintre cele 
mai importante şcoli ale clasicismului 
târziu (ca şi Milano şi Ravenna): pictu
rile (şi mozaicurile) găsite aici, chiar 
dacă au influenţe orientale, nu aparţin 
şcolii bizantine22. Deşi apărută încă 
din secolul al IV-lea în bazilicile mo
numentale -  construite pentru a oferi

21 Vicktor Lazarev, op. cit., p.97-98
22 Ibidem, p.95________________

mai mult spaţiu noului ritual de vene
rare -  pictura murală s-a păstrat puţi
nă din această perioadă (de exemplu, 
din secolul al V-lea, la biserica Sf. 
Paolo fuori le Mura, Roma, medalio
nul cu portretul Papei Sircius)23. Mo
numentalitatea, vigoarea, predomi- 
nenţa liniei (în locul „impresionismu
lui” dinainte) începe din secolul al V- 
lea, când austeritatea înlocuieşte tot 
mai mult antropomorfismul din seco
lul anterior. La biserica Santa Maria 
Antiqua24 25 (im.5) picturile datează din 
secolele al Vl-lea şi al IX-lea. Există 
atmosferă, spaţiu care învăluie perso
najele, acestea modelate în volume 
mari, din pete mari de culoare, fără 
clarobscur, dar cu accente luminoase.

în ceea ce priveşte evoluţia
de după Pacea Bisericii -  a picturii 
creştine în Orient23, aici centrele im
portante erau Alexandria, Antiohia, 
Efes26, Vechi centru al elenismului, 
Alexandria produce opere care mani
festă încă clasicismul proporţiilor, al 
figurilor, al arhitecturilor perspecti-

23 Jane Turner, The Dictionary o f Art, 
vol.9, New York, Grove’Dictionaries, 
1996, p.572
24 amenajată în secolul al Vl-lea în porta
lul palatelor imperiale pe care Domiţian 
le ridicase la poalele Palatinului. Cf. 
Charles Delvoye, op. cit., p.159
25 Deşi se desprinseseră Biserica coptă din 
Egipt, de Biserica iacobită din Siria şi de 
Biserica monofizită naţională din Arme
nia, creştinismul este aici un factor unifi
cator. Cf. Wilhelm Nyssen, op. cit., p.39
26 Vicktor Lazarev, op. cit., p.100______



vale. Mergând pe linia „impresionis
mului” antic şi al portretelor de la Al 
Fayum, pictorii alexandrini au fost în 
mod firesc atraşi de acea parte a ico
nografiei creştine care se apropia de 
gustul lor pentru rafinament27. Nu au 
supravieţuit picturi mari din Alexan
dria, dar stilul ne poate fi cunoscut 
din panourile şi icoanele de la M ă
năstirea Sf. Ecaterina din muntele 
Sinai despre care vom discuta mai jos 
(în subcapitolul cu referire la icoana 
primelor secole creştine). în schimb, 
fresce din alte mănăstiri din Egipt s-au 
păstrat, de exemplu la Capela Păcii 
din necropola de la Al-Bagawat, oaza 
Kargeh, cu scene aparţinând secole
lor al IV-lea şi al V-lea, similare sti
listic cu cele găsite în catacombele 
romane şi în multe biserici timpurii din 
Egipt (Noe, im.6): factură rapidă, de
talii realiste, dar cu o iconografie di
ferită de cea a catacombelor, având 
aici origine iudaică sau palestiniană28; 
la Mănăstirea Sf. Apollo din Bawit, 
Cairo (Hristos tronând, im.7), acestea 
aparţinând secolului al Vl-Iea, absida 
prezintă întotdeauna o Teofanie: pe 
două registre, în primul, Hristos fără 
barbă, tronând, cu o carte în mână, în 
cel de jos, Fecioara cu apostolii; pre
cum şi la Mănăstirea Sf. Jeremia, 
Saqqara (Fecioara cu Pruncul, im.8), 
de secol VI sau VII, dar aparţinând 
încă perioadei de dinaintea cuceririi 
islamice. Sunt scene din Vechiul şi 
din Noul Testament, frecventă este fi
gura lui lisus în glorie -  inspiraţia 
occidentală este evidentă, -  în schimb 
Fecioara alăptând este de inspiraţie 
egipteană -  ea apare pentru prima 
oară aici, evocând reprezentările lui 
Isis alăptându-1 pe Horus; de re-

21 Ibidem, p.100
28 Charles Delvoye, op. cit., p, 156

marcat naturalismul atitudinii29. La 
mănăstirea rupestră din Deir Abu 
Hennes, de lângă Antinoe, ciclul 
copilăriei lui lisus şi cel al lui Zaharia

Exprimând idealurile neamuri
lor arameice, Antiohia a devenit şi ea 
un centru artistic foarte important. 
Atrăgând Mesopotamia, Palestina, Ca- 
padocia, arameii, al căror centru ori
ginar era Siria, au creat o iconografie

29 Albert Bernard Châtelet, Philippe 
Groslier (coord.), Istoria artei, Bucureşti, 
Univers enciclopedic, 2006, p.317; Da
vid Talbot Rice, Art o f the Byzantine Era, 
London, Thames and Hudson, 1993, p.24, 
27; Charles Delvoye, op. oit., p. 157-58 

Charles Delvoye, op, cil, p.158______



creştină deosebită, ostilă elenismului, 
înclinată spre dogmatism: cu scene 
eroice din Vechiul şi din Noul Testa
ment şi decorând cu cruci absida şi 
capelele31 32 33. Nu eleganţa elenistică, ci 
expresivitatea şi uşurinţa comunicării 
îi interesau, servindu-se de dramatis
mul persuasiv al scenelor. Putem cu
noaşte trăsăturile generale ale picturii 
din secolele al IV-lea şi al V-lea -  
foarte strâns legate de tradiţiile locale 
orientale -  doar prin prisma frescelor 
de la Dura Europos: din templele 
divinităţilor palmiriene, din casa 
creştină şi din sinagogă; până la noi 
nu a ajuns nici un exemplu de pictură 
siriană din secolele al IV-lea şi al V- 
leaj2. Oricum, evreii au acceptat până 
la sfârşitul secolului al Vl-lea imagi
nile în sinagogi3'.

Câteva fragmente de pictură 
din secolele al V-lea şi al Vl-lea s-au 
găsit în următoarele situri: la baptis- 
teriul subteran de la Cartagina, pro
babil începutul secolului al V-lea; în 
ruinele Bisericii Roşii (cca 500-50) 
de la Perushtitsa, lângă Filippopolis -  
fragmente mici de fresce cu scene 
alegorice şi compoziţii din Vechiul şi 
din Noul Testament, neîncadrate, dis
puse pe două benzi supraetajate, într- 
o succesiune continuă, fără separare 
în panouri, cu forme alungite şi arhi
tectură detaliată, un stil vioi şi un co
lorit transparent34; la biserica episco
pală din Stobi, lângă Salonic (secolul 
al V-lea), unde cele mai multe fresce 
s-au găsit în nartex: primitivitate a 
formelor, dar modeleu pictural şi 
expresivitate a chipurilor (frescele au 
fost realizate până în secolul al VII-

31 Vicktor Lazarev, op. cit., p.101-02
32 Ibidem, p.102
33 Ibidem, p.106
34 Jane Turner, op. cit., p.565; Charles
Delvoye, op. cit., p.155______________

lea); aparţinând tot periferiei Impe
riului sunt bisericile Armeniei şi 
Georgiei, numai că fragmentele care 
au ajuns până la noi, din care să ne 
putem face o idee despre stilul ima
ginilor, aparţin deja tot secolului al 
VII-lea35, când totuşi nu mai putem 
vorbi despre paleocreştinism.

Nou-întemeiatul Constantinopol 
era lipsit de tradiţia unei şcoli locale, 
fiind nevoit astfel să-şi conceapă un 
stil propriu -  punând bazele acelui 
„bizantinism” care îi este atribuit. „In 
realitate Constantinopolul a găsit în 
formă gata exprimată mult din ceea 
ce mai târziu a devenit baza esteticii 
sale. El a primit ca moştenire o artă spi
ritualistă în care se exprima limpede 
dualismul, un minuţios sistem iconogra
fic care îmbrăţişa Vechiul şi Noul Testa
ment, o tehnică evoluată a mozaicu
lui, a frescei şi a encausticii cu care 
se putea reprezenta un fenomen nu 
numai sub aspectul său static şi liniar, 
ci şi pe un plan pur pictural, impre
sionist; a primit un repertoriu foarte 
bogat de motive ornamentale, o pa
letă rafinată şi un sistem avansat de 
decoraţiuni monumentale. Totuşi, ro 
lul Constantinopolului nu s-a redus 
niciodată la imitarea servilă a mode
lelor străine -  el a început foarte re
pede o selecţie critică, respingând tot 
ceea ce nu corespundea exigenţelor 
sale”36. S-a îndepărtat de tradiţiile 
romane, occidentale, de cele siriene. 
Apropiindu-se de tradiţiile alexandrine, 
a respins influenţele populare, păs
trând formele spiritualizate ale clasi
cismului târziu. Din păcate, nu supra
vieţuit pictură constantinopolitană 
aparţinând secolelor al IV-lea şi al V- 
leaj7 (au fost descoperite doar câteva

35 Vicktor Lazarev, op. cit., p. 186-87
j6 Ibidem., p. 107-108
37 Ibidem, p.108_________________



figuri care decorau plafonul unei săli 
din palatul imperial al lui Constantin 
de la Treveri)38. Dar chiar în lipsa 
acestora, Constantinopolul este soco
tit sursa tuturor schimbărilor viitoare, 
izvorul artei bizantine. Tehnica în 
care se realizau picturile murale a 
fost cunoscută datorită restaurărilor: 
erau în general două straturi de var şi 
ipsos şi un amestec de frescă veri
tabilă şi de finisare al secco39.

De altfel, după cum s-a văzut, 
în domeniul strict al picturii murale, 
adică al frescei, exemplele, atât din 
Orient, cât şi din Occident, sunt foarte 
puţine rămase, dată fiind fragilitatea 
naturii acestei arte; ne ajută să o cu
noaştem mozaicurile contemporane 
acesteia, mai rezistente şi mai... pre
ferate în biserici: şi pentru durabili
tatea însăşi, dar şi pentru posibilită
ţile superioare frescei de a reda stră
lucirea şi măreţia dorite. 
c) Icoana. în sens strict, de lucrare 
portabilă, de mici dimensiuni, se 
consideră că icoana are ca „strămoşi” 
portretele de la Al Fayum, precum şi, 
mai apoi, icoanele copte40 care duc 
mai departe, modificată desigur, o 
dată cu apariţia creştinismului, ve
chea concepţie a egiptenilor despre 
nemurirea sufletului. (Numai că 
egiptenii portretizau decedatul pentru 
a-1 eterniza, pe când icoana transfigu
rează chipul uman îndumnezeit41). 
Nu trebuie uitat nici obiceiul de a 
aduce omagiu efigiei împăratului42.

38 Ion Bamea, Octavian Uiescu, op. cit., 
p.87
j9 Jane Turner, op. cit., p.562
40 Icoanele copte, adica ale copţilor -  pri
mii creştini din Egipt
41 Leonid Uspensky, Teologia icoanei, 
Bucureşti, Anastasia, 1994, p.224
42 Vicktor Lazarev, op. cit., p. 191

Probabil43 primele icoane sunt 
imaginile44, venerate în Egipt, Pa
lestina şi Siria, ale stâlpnicilor din 
secolul al V-lea, încă portretizaţi -  
faţă de idealul nou, ascetic, al icoa
nelor ulterioare ale lui Hristos şi ale 
sfinţilor, ce nu mai au nimic în co
mun cu redarea păgână a chipurilor45 46. 
Deşi icoana se opune la tot ce este 
portret „şi nu se raportează decît la 
ipostază”, „întruchipând”, nu urmărind 
asemanarea pamanteasca , totuşi chi
purile sfinţilor erau realizate pentru 
că „simbolizau cea mai înaltă con
sacrare faţă de Dumnezeu”47. De alt
fel, icoana este un portret, o asemă
nare cu chipul celui portretizat48.

Având, la început, pentru oame
nii din popor, rol apotropaic, ei pur- 
tându-le ca amulete, icoanele acestea 
care au circulat la nivelul maselor, 
icoanele populare, au întâmpinat opo
ziţie din partea Bisericii până în 
secolul al VI-lea49, iar împăraţii vor

... doar probabil... pentru că, în lipsa
unor alte descoperiri arheologice, nu
putem afirma sigur dacă imaginile creşti
ne de atunci lipseau sau doar nu au ajuns
până la noi. Cf. André Grabar, Iconoclas
mul bizantin, Bucureşti, Enciclopedică, 
1991, p.31
44 Deşi Nyssen afirmă că, atunci când se 
făceau, la mormintele simple ale martiri
lor, slujbele de pomenire a acestora, în 
jurul mormintelor se aşezau icoane... Cf. 
Wilhelm Nyssen, op. cit., p.26
45 Vicktor Lazarev, op. cit., p.192
46 Paul Evdochimov, Arta icoanei, Bu
cureşti, Meridiane, 1993, p.78
47 Vicktor Lazarev, op. cit., p.75
48 Eikôn -  de la verbul eiko, a semăna. 
Cf. Andrei Comea, Mentalităţi culturale 
şi forme artistice în epoca romano-bizan- 
tină (300-800), Bucureşti, Meridiane, 
1984, p.159
49 Scrierile lui Pseudo Dionisie, care a 
motivat teologic conceptul de imagine ca 
mijloc de apropiere a omului de Dumne-



introduce cultul icoanelor în viaţa 
publică50 tot abia în acest secol -  
când este pus în circulaţie Mandylio- 
nul din Edessa (azi la Capela Privată 
a Papei din Vatican, im.9)51 (sfârşitul 
secolului), -  dar al icoanelor achiro- 
piite52 (în secolul al V-lea apăruse le
genda despre chipul lui Hristos pictat 
de Sf. Luca)53.

zeu, precum şi filosofia neoplatonică au 
fost cele pe care s-a bazat Biserica pentru 
a justifica cultul icoanelor, ca şi pe 
răspândirea venerării icoanelor în masele 
oamenilor de rând, care aveau nevoie de 
reprezentări pentru a-şi întări credinţa. 
Cf. Vicktor Lazarev, op. cit., p. 191-93
50 André Grabar, op. cit., p. 156
51 O relicvă constând dintr-un dreptunghi 
de pânză pe care s-a imprimat miraculos 
faţa lui lisus. Conform legendei înregis
trată pentru întâia oară de Eusebiu din 
Cezareea, care ar fi tradus-o din arhiva 
siriană de documente a regelui Abgar al 
Edessei (Urfa, oraş în sud-estul Turciei), 
acest rege (contemporan cu Octavian 
Augustus) i-a scris lui lisus să vină să-l 
vindece de o boală; regele a primit o scri
soare însoţită de portretul Lui, în care El 
îi promitea o vizită viitoare printr-un dis
cipol. Năframa ar fi salvat, cinci secole 
după aceea, cetatea în faţa atacurilor per
sane. Prima înregistrare a imaginii a fost 
în secolul al VI-lea în cel mai vechi oraş 
al Edessei, apoi a fost mutată la Constan- 
tinopol, în 1204 reapărând ca relicvă în 
Sainte Chapelle a regelui Ludovic al IX- 
lea şi dispărând din nou în timpul 
Revoluţiei Franceze. Cf. Andrei Cornea, 
op. cit, p.57; http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Image of Edessa
52 Achiropoetos, „nefacut de mână (de 
om)”, mai poate fi tradus, conform sen
sului general, în greacă, al adjectivului 
verbal în -tos, şi prin „ceea ce nu poate fi 
făcut de mână (de om)”. Cf. Andrei 
Cornea, op. cit., p.162
53 Wilhelm Nyssen, op. cit., p.49_______

„Credinţa creştinilor era, potri
vit poruncii Domnului, preocupată de 
grija de a ieşi din graniţile unui sin
gur popor şi de a chema toate popoa
rele pământului în comunitatea popo
rului cel unul al lui Dumnezeu. [...] 
Cei convertiţi nu trebuie să fie încăr
caţi cu povara prescripţiilor legii iudai
ce.”54. Tertulian a schiţat chipul peşti
lor care se află în apă asemenea ma
relui nostru Ichthys, lisus Hristos; de 
la Clement Alexandrinul vine compa
raţia lui Orfeu cu Hristos; din scrie
rile lui Irineu se conturează gnosa 
creştină, iar în opera lui Origen se 
poate afla orice mare idee a teologiei 
creştine, de la el venind imboldul ca 
multe momente şi cuvinte ale Scripturii 
să fie înfăţişate în icoane55. Rolul lui 
Plotin, în felul în care erau privite 
imaginile Ia începutul creştinismului, 
este de necontestat. Contemplarea o 
poate face cine posedă calităţile fizi
ce şi mistice necesare. Iar Irineu a pus 
bazele a ceea ce va deveni doctrina 
Bisericii. „Chipul lui Dumnezeu este 
Fiul după asemănarea căruia a fost 
făcut omul, şi tocmai de aceea Fiul a 
fost făcut la sfârşitul timpurilor pen
tru a arăta că imaginea sa îi seamă
nă”; prin aceasta ar fi putut fi posibilă 
pictarea Tatălui sub trăsăturile Fiului,

54 Ibidem, p.33
55 Ibidem, p.35

http://en.wikipedia.org/wiki/


Dumnezeu putând fi reprezentat ca 
lisus56. Rolul anagogic (de înălţare a 
gândului) imprimă icoanelor un statut 
în ordinea dumnezeiască, în care 
pictorul este ultimul participant la 
creaţia lui Dumnezeu, opera lui fiind 
transfigurată de duhul sfânt57.

O serie de icoane şi de panouri 
de la Mănăstirea Sf. Ecaterina din 
Muntele Sinai ilustrează stilul mai 
grosier al artei copte, instaurat fiind din 
caracteristici aduse din Siria, cum este 
icoana cu Fecioara cu pruncul pe ge
nunchi (im. 10), cu atitudine hieratică 
şi frontală; alte icoane păstrează in
fluenţe ale rafinamentului stilului ele
gant alexandrin, ca Cei trei tineri în 
cuptorul de fo c  (im. Î l ) 5 . Dintre pa
nouri, este de menţionat cel de la 
Bawit, care îi înfăţişează pe Hristos şi 
pe Sf. Menna, secolul al V-lea (im. 12), 
în stil copt, cu o paletă cromatică 
strălucitoare şi puternică59.

56 Frederick Tristan, Primele imagini creşti
ne, Bucureşti, Meridiane, 2002, p.43
57 Wilhelm Nyssen, op. cit., p.48-49
58 Cel mai timpuriu panou cu un subiect 
biblic ajuns până la noi. Cf. David Talbot 
Rice, op. cit., p.24
59 Ibidem, p.27

Aşadar, în perioada de după 
Pacea Bisericii, arta figurativă, res
pinsă la început, va deveni un impor
tant instrument de atragere de noi 
adepţi ai creştinismului. Pentru 
aceasta canoanele devin tot mai 
inflexibile, iar căutările de început 
conturează un nou stil pictural, tot 
mai puternic cu timpul, care va 
facilita apariţia stilului bizantin.
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