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Prefa]\

Dup\ ce Biserica, timp de peste trei veacuri, fusese
supus\ la cele mai crâncene persecu]ii din partea p\gâ-
nilor, dup\ ce fusese atacat\ cu furie de vr\jma[ii ei p\-
gâni [i evrei cu armele intelectuale, dup\ ce, în sfâr[it,
timp de alte trei veacuri [i jum\tate ea se dezvoltase [i
progresase în chip uimitor prin râvna [i munca f\r\
preget a slujitorilor ei, închizând gurile ereticilor, iat\ c\
a ap\rut pe la începutul secolului al VIII-lea un nor negru
care a întunecat cerul luminos al acestei biserici timp de
peste un veac. Acest nor întunecos a fost iconoclasmul
sau lupta împotriva icoanelor, [i el a fost provocat chiar
de împ\ra]ii bizantini.

Cultul icoanelor a fost stabilit înc\ de la început în
Biseric\ [i credincio[ii l-au practicat netulbura]i de ni-
meni, atât în locuin]ele lor particulare, cât [i în biserici.
Urme de icoane [i alte embleme sfinte g\sim înc\ din
cele mai îndep\rtate timpuri ale cre[tinismului, mai ales
prin catacombe. Potrivit înv\]\turii Bisericii [i Sfintei
Tradi]ii, credincio[ii, închinându-se sfintelor icoane, nu
ador\ sau nu venereaz\ însu[i obiectul material, ci fiin-
]ele pe care le reprezint\ acele icoane, adic\ Sfânta Treime,
Mântuitorul Hristos, Sfânta Fecioar\ [i to]i sfin]ii sau
pl\cu]ii lui Dumnezeu.

S-au g\sit îns\ unii oameni r\t\ci]i în socotin]ele lor,
care au considerat aceast\ venera]ie a icoanelor drept
idolatrie.

Cel dintâi care a dat semnalul luptei `mpotriva cul-
tului icoanelor a fost împ\ratul bizantin Leon al III-lea
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Isaurul. Om ridicat din popor, soldat aspru [i aproape
incult, acest împ\rat nepricepând înalta filosofie cre[-
tin\, nu se împ\ca cu acest cult al icoanelor. Punându-[i
în gând s\ converteasc\ evreii [i mahomedanii din im-
periul s\u [i considerând icoanele o piedic\, a dat, dup\
sfatul unor pseudoteologi, un edict `n anul 726, prin
care porunci ca icoanele s\ fie ridicate, ca astfel poporul
s\ nu le mai poat\ s\ruta. Dar nu s-a oprit aici; în anul
730 a dat un edict [i mai aspru, ca icoanele s\ fie scoase
din biserici. Dar clerul [i poporul credincios, în frunte
cu patriarhul de Constantinopol, s-au opus cu t\rie acestei
m\suri samavolnice. Patriarhul Ghermano a fost silit s\
demisioneze, iar în locul lui a fost numit un curtean, un
oarecare Anastasie, care c\ut\ s\ fac\ pe placul împ\ra-
tului Leon. Lupta contra icoanelor a devenit violent\.
Toate chipurile sfinte erau scoase de pretutindeni, batjo-
corite [i distruse. Poporul s-a revoltat, îns\ armata a în\-
bu[it aceast\ revolt\ în sânge. Acum lupta împotriva
icoanelor era împ\r]it\ în dou\ tabere, una numeroas\ a
închin\torilor la icoane, numi]i [i iconoduli, iar alta a
distrug\torilor de icoane, numi]i [i iconocla[ti. Poporul
drept-credincios era indignat la culme. Ap\r\torii icoa-
nelor erau persecuta]i [i exila]i. Mul]i dintre ei au suferit
necazuri [i au murit în temni]\. În[i[i episcopii Romei,
Grigorie al II-lea [i Grigorie al III-lea l-au dezaprobat pe
Leon al III-lea prin ni[te scrisori pline de curaj, dar f\r\
rezultat. În anul 741 Leon al III-lea a murit blestemat de
tot poporul. Dup\ Leon a urmat fiul s\u Constantin al
V-lea Copronimul, numit [i Cabalin, care a întrecut pe
tat\l s\u în cruzime [i în fanatism în lupta sa contra
icoanelor. El s-a silit din r\sputeri ca s\ stârpeasc\ din
tot imperiul cultul acestora. În acest scop, a atras de partea
sa mai mul]i oameni care s\ ia ap\rarea actelor sale
s\lbatice. {i fiindc\ rezisten]a cea mai mare o avea din
partea c\lug\rilor, împotriva acestora a început cea mai
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aprig\ persecu]ie, batjocorindu-i în toate chipurile. Unii
au fost groaznic mutila]i, t\indu-li-se nasul [i urechile,
sco]ându-li-se ochii sau retezându-li-se mâinile. Altora
li s-au uns b\rbile cu smoal\ [i li s-a dat foc. Unii au fost
lovi]i cu icoanele peste cap. Mul]i c\lug\ri au fost sco[i
din m\n\stiri [i c\s\tori]i cu de-a sila. Multe m\n\stiri
au fost pref\cute în caz\rmi [i grajduri. Tezaurele de
pictur\ bisericeasc\ au fost distruse [i tablourile cele
mai frumoase din biserici au fost înlocuite cu chipuri
profane [i scene de vân\toare. Episcopul Romei, {tefan
al II-lea, a protestat contra acestor barbarii. În anul 775 a
murit Constantin Copronim, urât [i blestemat de popor,
iar în locul lui s-a urcat pe tron fiul s\u Leon al IV-lea
Chazarul care a crezut c\ a încetat cu totul cultul icoanelor.
Descoperind îns\ c\ [i so]ia sa Irina este iconodul\, se
convinse c\ venerarea icoanelor n-a disp\rut. Murind el,
so]ia sa Irina a devenit regent\ în numele fiului s\u Con-
stantin al VI-lea Porfirogenetul. Aceast\ femeie evlavi-
oas\ [i-a dat silin]a ca s\ restabileasc\ în Biseric\ cultul
icoanelor [i astfel s\ readuc\ în imperiu pacea mult
dorit\. Dup\ ce a fost ales ca patriarh secretarul ei Tarasie,
împ\r\teasa a convocat un sinod la care a luat parte de-
lega]i din toat\ lumea cre[tin\. Dar garda imperial\, care
era de partea iconomahilor, a împiedicat aceast\ adunare.
Atunci împ\r\teasa a trimis aceast\ gard\ în Asia Mic\
unde a dezarmat-o [i astfel s-a adunat în lini[te Sinodul
al VII-lea Ecumenic la anul 787 în Niceea, la care parti-
cipar\ peste 300 de episcopi. Acest sinod s-a ocupat pe
larg de problema închin\rii la icoane, stabilind astfel în
privin]a aceasta c\ nu numai c\ este permis, dar este [i
folositor [i foarte pl\cut lui Dumnezeu a avea icoane [i
a le da cinstea cuvenit\, apoi aceast\ cinste s\ fie numai
închinare, iar nu adorare care se cuvine numai lui Dum-
nezeu; aceast\ cinstire este numai relativ\, pentru c\ ea
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se d\ icoanei numai pentru persoana care este repre-
zentat\ pe dânsa.

Lini[tea se restabili pentru un timp. Pacea a fost din
nou îns\ tulburat\ prin suirea pe tron a lui Leon al V-lea
Armeanul (813-820). Acesta a început iar\[i lupta contra
icoanelor, cerând patriarhului Nichifor ca s\ le îndep\r-
teze din biserici. Nichifor s-a opus cu energie [i a fost
depus din func]ie [i aruncat la închisoare, iar în locul lui
a fost pus un oarecare Teodot Casiteras care a f\cut pe
voia împ\ratului. Icoanele au fost din nou înl\turate [i
s-au ivit noi tulbur\ri. Cei mai zelo[i ap\r\tori ai icoa-
nelor a fost acum Nichifor M\rturisitorul [i eruditul monah
Teodor Studitul.

Dup\ Leon Armeanul a urmat Mihail al II-lea Bâlbâitul
care a fost mai moderat, iar dup\ el urm\ fiul s\u Teofil
care nu a fost mai prejos decât predecesorii s\i în ura fa-
natic\ ce o nutrea contra închin\torilor de icoane. Murind
el în 842, i-a urmat pe tron so]ia sa Teodora, ca regent\ a
fiului s\u Mihail al III-lea. Aceast\ împ\r\teas\ credin-
cioas\, doritoare de pace în Biseric\ [i în imperiu, a adus
ca patriarh pe Metodie M\rturisitorul, care suferise mai
înainte pentru icoane, [i a convocat un sinod la Con-
stantinopol în anul 842. Acest sinod a stabilit pentru tot-
deauna cultul icoanelor, a condamnat pe iconomahi ca
eretici [i vr\jma[i ai Bisericii [i a hot\rât s\ se reintro-
duc\ în mod solemn icoanele în biserici. În duminica I a
Postului Mare, sfintele icoane au fost purtate în triumf
de c\tre clerici [i credincio[i [i a fost o s\rb\toare aleas\
pentru tot imperiul. Aceast\ zi a fost numit\ „Duminica
Ortodoxiei” [i s-a hot\rât de c\tre Biseric\ s\ fie pr\z-
nuit\ în fiecare an ca o pioas\ amintire a biruin]ei dreptei
credin]e asupra înv\]\turilor r\t\cite.

Cum vedem, lupta împotriva icoanelor a durat de la
726 pân\ la 842 cu mici întreruperi. Drept-credincio[ii
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au suferit multe persecu]ii [i s-a v\rsat mult sânge pân\
s\ se stabileasc\ definitiv cultul sfintelor chipuri. Mul]i
lupt\tori devota]i au ie[it la iveal\ în aceste timpuri grele,
oameni sfin]i care ne uimesc prin curajul lor ne]\rmurit,
între care amintim pe Ioan Damaschin1, Teodor Studitul,
Nichifor M\rturisitorul, Teofan M\rturisitorul, Maxim
M\rturisitorul, Emilian M\rturisitorul, Mihail M\rturi-
sitorul, Vasilie M\rturisitorul, Teofilact M\rturisitorul [i
al]ii care au fost trecu]i în rândul sfin]ilor. În aceste tim-
puri grele, monahii au dat dovad\ de mult\ râvn\ [i t\rie
a credin]ei [i merit\ toat\ admira]ia noastr\.

La noi, românii, cultul icoanelor a avut o înrâurire
foarte mare asupra evlaviei credincio[ilor. Datorit\ dom-
nilor [i boierilor din trecut, bisericile [i m\n\stirile noastre
au fost împodobite cu icoane zugr\vite în stil bizantin [i
atonit [i m\iestrit îmbr\cate în argint [i suflate în aur.
Admir\m aceste odoare sfinte când le vedem în monu-
mentele religioase ale ctitorilor. Ni se umple sufletul de
duio[ie când ne gândim cu cât\ evlavie venerau str\-
mo[ii no[tri aceste obiecte sfinte [i cu cât\ râvn\ p\strau
în casele lor asemenea chipuri, dându-le ca pre]ioas\ mo[-
tenire fiilor [i nepo]ilor lor. Dar nu ne mâhnim mai
pu]in când ne gândim c\ ast\zi în multe din casele cre[-
tinilor de pe la ora[e nu se mai g\sesc icoane. Mul]i dintre
or\[enii no[tri se cred prea cul]i sau prea sus-pu[i ca s\
mai ]in\ în casele lor asemenea lucruri, bune numai
pentru cei de jos [i incul]i, cum zic ei. În locul icoanelor
au tablouri, unele chiar obscene, care î]i dau impresia c\
te afli în casa unor necre[tini. Unii chiar trateaz\ sfintele
chipuri cu pu]in respect [i vorbesc de venerarea lor cu
atâta u[urin]\, c\ î]i vine mai mult s\ le plângi de mil\
decât s\-i acuzi. Nu se gândesc deloc cu cât\ nevoin]\,

1 Despre asta s\ se vad\ prefa]a c\r]ii mele Iosafat.
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cu cât necaz [i cu cât\ jertf\ a stabilit Biserica închinarea
la sfintele icoane [i cu cât\ râvn\ s-au luptat Sfin]ii P\rin]i
ca aceast\ închinare s\ se fac\ în lini[te [i în libertate!
Nu-[i închipuie cât de mult influen]eaz\ asupra educa-
]iei tineretului imaginile sfin]ilor din Biseric\! Existen]a
icoanelor în casele cre[tinilor va denota gradul de cre-
din]\ [i de evlavie al celor ce locuiesc în ele. {i ce podoabe
mai frumoase pot fi la pieptul copilelor [i femeilor cre[-
tine, decât cruciuli]ele [i iconi]ele cu imagini sfinte?

Privind aceste chipuri sfinte, numaidecât ne aducem
aminte de fiin]ele pe care le reprezint\ [i ne d\ prilejul
ca s\ ne rug\m cu c\ldur\ [i s\ ne ferim de fapte rele.

Citirea prezentei c\r]i mi-a umplut sufletul de nespus\
duio[ie [i m-am hot\rât s-o traduc. Am cerut acordul
autorului, domnul Otto von Schaching (Dr. Otto Denk)
din Regensburg [i domnia sa mi l-a dat cu mult\ bun\-
voin]\. Pentru aceasta îi aduc mul]umirile mele cordiale.

În istorisirea de fa]\ se cuprinde un episod din timpul
împ\ratului Leon al III-lea Isaurul [i se arat\ dragostea
cea mare a unor persoane credincioase pentru sfintele
icoane.

Fie ca citirea acestei c\r]i s\ aprind\ în multe suflete
venera]ia pentru aceste sfinte odoare [i s\ de[tepte râvna
pentru credin]a str\mo[easc\!

Arhiereul Anthim Petrescu-Boto[\neanul
30 aprilie 1912, Ia[i
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Capitolul I

Chipul

În secolul al optulea, Imperiul Roman de R\s\rit nu
se mai numea propriu-zis Imperiul Roman, ci purta mai
mult numele de „Imperiul Grecesc”. Pe lâng\ multele
tulbur\ri interne, mai ales r\zboaiele crâncene cu arabii
[i cu per[ii au f\cut ca imperiul s\-[i piard\ din ce în ce
mai mult din putere, a[a încât deseori abia era în stare
s\ se apere de du[mani.

Capitala imperiului, Constantinopolul, întemeiat\,
dup\ cum se [tie, de împ\ratul Constantin cel Mare, se
num\ra printre ora[ele cele mai mari [i mai frumoase
din lume. Ea era de neegalat, atât prin pozi]ia natural\
[i prin num\rul de locuitori, cât [i prin bog\]ie [i art\.

Într-o diminea]\ din luna iunie a anului 730, doi
oameni discutau aprins în apropierea m\re]ului palat
imperial din Constantinopol. Amândoi purtau îmbr\c\-
mintea demnitarilor de la palatul imperial, unul era se-
natorul Constans Elpidiu, cel\lalt era Teodosie, coman-
dantul g\rzii imperiale:

– Ei, Constans, ai auzit ce-o s\ se întâmple? întreb\
cel mai în vârst\ dintre ei.

– M\ pui s\ dezleg o ghicitoare, Teodosie, r\spunse
cel\lalt zâmbind, dar totu[i curios.

– O ghicitoare n-are s\ fie, ci o problem\ destul de
serioas\, l\muri Teodosie. Eu m\ gândeam c\ poate [tii
cu ce se ocup\ cei de-aici chiar acum, la modul cel mai
serios, [i el ar\t\ spre fereastra palatului imperial.
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Constans cl\tin\ din cap, privind întreb\tor c\tre
prietenul s\u:

– M\ faci într-adev\r curios, zise el. Leon nu va mai
încerca iar\[i s\…

– Leon vrea s\ publice un alt edict împotriva închi-
n\torilor la icoane, complet\ Teodosie.

– Este adev\rat?
– Ascult\ ce-]i spun! {tefan, secretarul intim al îm-

p\ratului, trebuie s\ fi preg\tit edictul; a[teapt\ doar sem-
n\tura împ\ratului.

Constans oft\:
– Când va con[tientiza oare Leon c\ prin ura împo-

triva icoanelor î[i atrage ura poporului? zise el aproape
involuntar. {i ce l-ar costa dac\ le-ar îng\dui credincio-
[ilor s\ se închine la icoanele sfin]ilor? Biserica asta vrea!
Nu în]eleg de ce se împotrive[te împ\ratul!

– {tii [i tu de ce! El [i-a pus în cap s\-i converteasc\
pe iudei [i pe mahomedani. Pentru c\ religiile astea dou\
consider\ închinarea la icoane ca o form\ de idolatrie,
împ\ratul Leon vrea s\ înl\ture piedica – fie cu blânde]e,
fie cu asprime.

– Cu blânde]e! repet\ Constans, [i un zâmbet amar i
se ivi în col]ul gurii. Când [i-a urm\rit oare Leon sco-
pul cu blânde]e?! De patru ani, de când a oprit cultul
icoanelor, actele de barbarie s-au perindat unul dup\ altul.
Leon este un tiran – Constans coborî vocea – [i nevred-
nic de tron!

– Mergi prea departe, Constans, îl mustr\ cel\lalt.
Leon nu este un tiran; poate în purtarea sa este aspru
câteodat\, dar prin asta are în vedere doar binele impe-
riului, [i nimeni nu trebuie s\ aib\ ceva de zis când el
domne[te cu t\rie [i cu în]elepciune.

– Cu t\rie, da – îns\ cu în]elepciune?! Nu, prietene,
cred c\ nu vorbe[ti serios… De ce n-ai face-o, de altfel,
de vreme ce e[ti de partea lui Leon!
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Pe fruntea lui Teodosie se formar\ încre]ituri serioase:
– Da, Constans, r\spunse el lini[tit, dar ap\sat, eu

sunt de partea împ\ratului [i-i împ\rt\[esc vederile în
privin]a cultului icoanelor. Nu sunt dintre cei ce ur\sc
cu s\lb\ticie icoanele [i n\v\lesc în biserici [i le distrug,
dar nici nu-mi place s\ m\ închin înaintea lor fiindc\
sunt f\r\ de via]\. Sufletul mi se strânge ori de câte ori
trebuie s\-mi fac rug\ciunea înaintea unei icoane cu r\s-
tignirea lui Iisus; pe scurt, nu sunt adeptul icoanelor.
Iart\-m\ Constans, dar astea sunt ideile mele [i nu am
ce face. Asta n-o s\ afecteze totu[i prietenia noastr\, nu-i
a[a?

– Dac\ rela]ia cu un idolatru ca mine nu-]i d\uneaz\,
îi zise Constans cu o u[oar\ ironie, atunci putem conti-
nua s\ fim prieteni. Dar s\ nu speri c\-mi voi schimba
vreodat\ ideile. Acum trebuie s\ plec. La revedere, Teodosie!
Îndrepteaz\-te! [i Constans rosti ultimele cuvinte zâmbind.

Teodosie în schimb, r\mase foarte serios:
– La revedere, Constans! Îndrepteaz\-te tu mai întâi!
Îndat\ dup\ asta Teodosie a disp\rut pe sub portalul

palatului împ\r\tesc, pe când Constans î[i îndrept\ pa[ii
spre Biserica Sfânta Sofia, construit\ de împ\ratul Jus-
tinian în anul 537. 

În apropierea acestui m\re] l\ca[ de cult se afla o
cas\ impun\toare. Aici intr\ Constans. Trecu mai întâi
printr-un coridor lung, pardosit cu marmur\ colorat\ [i
urc\ apoi o scar\ lat\ construit\ din marmur\ de Corint
[i acoperit\ cu covoare de Persia. Parcurse un al doilea
coridor [i, pe la mijlocul lui, se opri înaintea unei icoane
frumoase cu Iisus Hristos, care era atârnat\ în perete.
Plecându-[i capul cu smerenie, îngenunche [i se rug\,
apoi î[i continu\ drumul pân\ ce ajunse la o poart\ înalt\.
P\[i dincolo de ea [i p\trunse într-un apartament luxos
cu pere]i acoperi]i cu tapete de m\tase în culori închise.


