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Curs 8: Bizantinologie (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Dinastiile isauriană şi amoriană. Iconoclasmul (717-867) 

 

 

 Evenimentele perioadei isaurienilor şi a amorienilor au reprezentat o urmare logică a ceea ce se 

petrecuse în secolul al VII-lea. În exterior, slavii, bulgarii sau arabii vor crea cam aceleaşi probleme ca şi până 

acum. Pierderea Occidentului, marcată de încoronarea lui Carol cel Mare, nu era decât o consecinţă firească a 

orientalizării Imperiului. În administraţie, regimul themelor a cunoscut o evoluţie echilibrată faţă de secolul 

precedent, iar în plan legislativ, Ecloga1 rămâne un document elecvent. În privinţa problemelor de ordin religios 

asistăm la apariţia iconoclasmului, o reacţie violentă care a marcat Biserica şi Imperiul bizantin între anii 730 şi 

843.  

Dinastia lui Heraclius a luat sfârşit printr-o revoltă. Ultimul împărat, Teodosie al III-lea (715-717), 

incapabil să restaureze ordinea a abdicat în momentul în care strategul anatolicilor, Leon, a fost chemat de 

către partizanii săi pentru a fi încoronat împărat. Leon al III-lea a condus Imperiul între 717-741, fiind originar 

din Germaniceea, în Nordul Siriei. El a inaugurat dinastia isauriană sau siriană, care a supravieţuit pe linie 

bărbătească până la anul 780 şi chiar până în 802, dacă adăugăm la această dinastie pe Irina, prima femeie care 

a deţinut în mod deplin funcţia de împărat, văduva lui Leon al IV-lea (775-780) şi pe fiul lor Constantin al VI-

lea, deci aproape 85 de ani. Din această dinastie a mai făcut parte şi Constantin al V-lea Copronimul (741-775). 

Irina a fost detronată de propriul ministru de finanţe, Nichifor I (802-811), care a fost omorât într-un război 

împotriva arabilor. În 813, la conducerea Imperiului a ajuns Leon al V-lea Armeanul (813-820), urmat de 

Mihail al II-lea (820-829), cel care va inaugura dinastia de Amorium (de la localitatea Amorium din Frigia). 

Din această dinastie au mai făcut parte împăraţii: Teofil (829-842) şi Mihail al III-lea (842-867). 

Iconoclasmul. 

Prin iconoclasm înţelegem acel curent eretic, care îşi are începutul mai înainte de domnia lui Leon al III-

lea, dar care, în timpul acestui împărat a luat o amploare deosebită, reprezentând chiar politica sa în materie 

religioasă2. Etimologic iconoclasmul înseamnă distrugerea icoanelor. Pentru a indica aceeaşi acţiune de 

distrugere şi de necinstire a icoanelor uneori se vorbeşte de iconomahie, adică de luptă împotriva icoanelor. 

Erezia aceasta a fost în special iniţiată şi susţinută de împăraţi, beneficiind de sprijinul lor militar şi politic, de 

aceea ea s-a deosebit de precedentele erezii prin cruzimea cu care a fost impusă. Perioada iconoclastă este 

lungă, a durat aproape un secol, începând cu dinastia isauriană (717-802) şi terminându-se în anul 843, când la 

conducerea Imperiului se aflau reprezentanţi ai dinastiei de Amorium. Iconoclasmul a cunoscut două faze: 

prima, care este inaugurată de Leon al III-lea Isaurul în anul 726 şi se încheie în timpul împărătesei Irina şi a 

fiului ei Constantin al VI-lea, odată cu Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea (787); a doua începe cu anul 

813, odată cu urcarea pe tron a lui Leon al V-lea Armeanul şi se termină în anul 843, când domnea împăratul 

Mihail al III-lea din dinastia de Amorium, patronat de mama sa, Teodora. Se poate face aici o observaţie: atât 

prin restabilirea cultului icoanelor la Sinodul al VII-lea Ecumenic, cât şi la cel din 843, acest lucru s-a făcut 

atunci când puterea supremă a Imperiului era deţinută de femei. Dacă prima restabilire a cultului icoanelor a 

fost de scurtă durată, cea de a doua a rămas în vigoare până astăzi. 

Originile şi evoluţia iconoclasmului până la Sinodul al VII-lea Ecumenic 
Icoanele există practic de la începutul creştinismului, având un scop pedagogic: învăţarea istoriei sfinte. 

Acest aspect de ordin material s-a dezvoltat în chip deosebit în secolul al IV-lea, după ce prin edictul de la 

Milan împăratul Constantin cel Mare a acordat libertate creştinilor, religia acestora devenind oficială. Astfel, ia 

naştere o formă de cult, care privea mai întâi Sfânta Cruce şi Sfintele Moaşte: în secolul al IV-lea închinarea la 

Sfânta Cruce era un lucru normal. Paralel s-au  dezvoltat şi aşa-numitele icoane domestice adică pictarea unui 

portret unic pe o bucată din lemn de dimensiuni mici. În secolul al V-lea cultul Sfintelor Icoane era asociat 

credinţei că acestea pot face minuni. Icoana integrată în practica religioasă individuală marca deja prezenţa 

dătătoare de siguranţă a Divinităţii3. Din domestic, folosirea icoanelor a capătat un caracter public, oficial. În 

anul 560, pentru a aduna fonduri în vederea construirii unei Biserici în Nordul Siriei, preoţii au străbătut cu o 

icoană a Mântuitorului Hristos în procesiune solemnă întreaga Asie Mică. Unii martori ai vremii atestă faptul că 

în timpul asediului avar din 626, patriarhul a rugat să fie pictate pe portile de Vest ale oraşului Constantinopol, 

chipurile lui Hristos şi ale Maicii Domnului. Acelaşi lucru s-a repetat şi în 717, când pe zidurile capitalei au fost 

                                                           
1 Manual juridic în care sunt cuprinse cele mai importante legi din dreptul civil şi penal. El corespunde înlocuirii limbii latine cu limba greacă. 
2 Vezi A. BRYER, J. HERRIN, Iconoclasm, Oxford, 1976, lucrare în care poate fi găsită o bibliografie deosebit de bogată. 
3 Vladimir V. WEIDLE, The Baptism of Art, Westminster, 1950, p.62. 
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plimbate în procesiune, o icoană a Maicii Domnului şi părţi din Sfânta Cruce. Tot acum s-a dezvoltat şi credinţa 

în icoanele archeiropoietes, nefăcute de mână omenească: ideea era că o icoană care conţine în ea Divinitatea 

nu poate fi făcută decât prin mijloace supranaturale4. 

Înainte de perioada iconoclastă, Sfintele Icoane deveniseră un fapt major în viaţa bizantină: folosite de 

cler, de autorităţi, de popor, ele erau cinstite atât în public cât şi în spaţiul privat; ele faceau accesibilă prezenţa 

dumnezeiască. Dintre cei care s-au ocupat cu studierea contextului în care a apărut fenomenul iconoclast, unii 

au considerat că acest fapt s-a datorat neputiinţei unor teologi de a înţelege sensul simbolic şi educativ al 

icoanei şi de a face distincţie între cinstire şi idolatrie. Ei socoteau că cinstirea Sfintelor Icoane ar fi în 

contradicţie cu unele precepte biblice, că încalcă porunca Decalogului de a nu-ţi face chip cioplit şi de a nu te 

închina lui5. Un alt argument biblic mai era şi acela conform căruia Dumnezeu trebuie cinstit numai «în duh şi 

adevăr»6. În legătură cu cinstirea icoanelor au avut loc discuţii în Spania, la un sinod ce s-a ţinut la Elvira  între 

anii 300-306, iar Părinţi şi scriitori bisericeşti precum Iustin Martirul, Atenagora Atenianul, Tertulian, Epifaniu 

de Salamina, Eusebiu de Cezareea şi alţii de mai târziu au manifestat rezerve faţă de cinstirea icoanelor. Totuşi, 

aceste rezerve nu au fost considerate justificate de Biserică, deaorece exista o distincţie între icoana materială şi 

chipul reprezentat de ea; sfântul este prezent în icoană numai din punct de vedere spiritual, iar cinstirea se dă 

doar chipului reprezentat de ea.  

Din păcate au existat şi unele excese: la un moment dat s-a dezvoltat un fel de putere magică, care făcea 

ca distincţia între icoană şi prototip să dispară. La Constantinopol Maica Domnului era ocrotitoarea oraşului, iar 

locuitorii lui îi acordau o cinste deosebită, exemplu în acest sens fiind numărul mare de biserici care-i erau 

închinate. În secolul al V-lea, Constantinopolul primea veşmintele Maicii Domnului, furate dintr-un sat din 

Galileea, spunându-se că acest lucru s-a făcut chiar cu aprobarea Fecioarei Maria; se credea că oraşul deţinea şi 

scutecele cu care Maica Domnului înfăşurase pe pruncul Iisus7. 

Din momentul acceptării crestinismului de către puterea imperială, împăratul devine locotenentul lui 

Dumnezeu pe pământ, căpătând un aspect sacru, iar ceremonialul imperial dobândea un conţinut religios. Deja 

Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Ioan Gură de Aur, admiteau că închinarea se cuvenea nu numai 

împăratului ci şi portretelor acestuia, fapt manifestat în mod concret prin lumânări şi tămâie8. În a doua 

jumătate a secolului al VI-lea, imaginile imperiale şi-au pierdut din importanţă, deoarece împăratul folosea el 

însuşi icoanele. În momentul în care suveranul era înfrânt, el căuta un ultim ajutor: să plaseze Imperiul 

universal la nivelul Divinului şi prin aceasta să depindă mai puţin de conjunctura geopolitică punând pe primul 

plan mai degrabă icoanele, decât imaginile imperiale. Succesele militare repurtate de isauri le-a permis 

revenirea la origini: monedele aveau  imprimată pe ambele părţi figura împăratului, statuile imperiale s-au 

înmulţit, puterea imperială a căutat să creeze un nou patriotism având în centru Biserica, de unde şi interesul 

restrângerii la un număr limitat de simboluri admise de toţi: Sfânta Cruce, Sfânta Euharistie, Sfintele 

Evanghelii9. 

Excesul nemulţumea în general multe persoane, iar unii erau de părere că icoanele trebuiau distruse. La 

această atitudine au mai contribuit şi unele secte şi erezii precum pavlicienii, care nu cinsteau Crucea, nu aveau 

cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor10. La rândul lor monofiziţii, foarte activi în părţile orientale ale 

Imperiului, socoteau imposibilă reproducerea pe icoane a chipului Mântuitorului, deaorece potrivit credinţei lor 

firea umană a fost «absorbită» de cea dumnezeiască, iar aceasta din urmă nu poate fi cunoscută şi reprezentată. 

Spre sfârşitul secolului al VII-lea şi începutul celui de al VIII-lea putem spune că întâlnim în lumea 

bizantină, pe de-o parte, un curent foarte puternic favoarabil icoanelor, iar pe de altă parte, manifestări 

împotriva cinstirii lor. Această din urmă atitudine, împotriva cinstirii icoanelor avea mai degrabă un caracter 

izolat în partea de Vest a Imperiului şi era mai puternică în Orient, ca urmare a influenţelor iudaice, islamice, a 

sectelor şi a ereziilor11.  

Spre sfârşitul secolului al VII-lea, la Sinodul Quinisext (691-692) se stabilea prin canonul 82 ca 

Mântuitorul să fie reprezentat ca om, nu ca miel şi aceasta cu scopul de a sublinia  că «viaţa Sa în trup, 

Patimile, Moartea dătătoare de mântuire şi Răscumpărarea lumii au fost câştigate prin Întrupare»12. Astfel, se 

                                                           
4 Alexandre SCHMEMANN, Le chemin historique…, p. 229. 
5 Exod XX, 4 şi Deuterunom V, 8. 
6 Ioan I, 18;  IV, 24  şi  Romani I, 23. 
7 Alexandre SCHMEMANN, Op.cit. p. 229-230. 
8 A. GRABAR, L’Empereur dans l’art bizantin, Londra, 1974. 
9 J. PARGOIRE, L’Eglise byzantine de 527 à 847, Paris, 1923, p.221. 
10 Paul LEMERLE, L’Histoire des Pauliciens d’Asie Mineure d’après les sources gecques, I, Sources, II Commentaire, în Travaux et Mémoires, IV 

şi V, Paris, 1970-1973. Poate fi consultat şi I.P. CULIANU, Gnozele dualiste ale Occidentului, Bucureşti, 1995, p. 236-246 (despre pavlicianism).  
11 J. GOUILLARD, L’Héresie dans l’Empire byzantin, des origines au XII e siècle, în Travaux et Mémoires, II, 1967.  
12 J. MEYENDORFF, Le Christ dans  la théologie byzantine, Paris, 1969, p. 242. 
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atrăgea atenţia asupra importanţei Întrupării, asupra realităţii ei, fapt care dădea o bază reprezentării pe icoane. 

Consecinţa imediată a acestui canon a fost reprezentarea realistă a chipului lui Hristos, inclusiv pe monedele 

emise de Justinian al II-lea. Acest canon a antrenat însă imediat şi o serie de reacţii iconoclaste la 

Constantinopol, în Asia Mică şi în Armenia: Teodosie, episcopul Efesului, Toma, episcopul de Claudiopolis şi 

Constantin de Nicoleia s-au numărat printre cei mai de seamă iconoclaşti ai acestei perioade. 

Născută din  teama de a nu cădea în idolatrie, «reţinerea» faţă de cinstirea icoanelor a evoluat spre o 

dispută pregnant hristologică şi acesta a constituit nucleul în jurul căruia se vor concentra cele mai multe 

dezbateri. Unii au afirmat (Hans Georg Beck) că iconoclasmul secolului al VIII-lea nu a început în cercurile 

imperiale, ci în cele bisericeşti arătându-se că episcopii de Efes, Claudiopolis şi Nicoleia, menţionati mai sus, 

au venit la Constantinopol să ceară patriarhului Gherman oprirea cultului icoanelor. Refuzul patriarhului, i-a 

determinat pe aceştia să treacă unilateral la îndepărtarea icoanelor şi la oprirea cinstirii lor. De asemenea, se 

presupune că odată sosiţi la Constantinopol, episcopii iconoclaşti l-au vizitat şi pe împăratul Leon al III-lea, 

adept al ideilor lor şi că acesta i-a încurajat pe drumul pe care porniseră. Aceste lucruri pot fi adevărate numai 

că fără concursul împăraţilor, opiniile ierarhiilor n-ar fi rămas decât simple atitudini13. 

Pe dea altă  parte, împăraţii iconoclaşti au pornit lupta împotriva icoanelor şi ca o reacţie împotriva 

monahismului bizantin, aprig susţinător al icoanelor. La vremea aceea, monahismul luase o dezvoltare 

deosebită, mănăstirile posedau întinse domenii funciare iar călugării beneficiau de imunităţi fiscale; ori în 

concepţia împăraţilor bizantini nu se putea tolera o astfel de situaţie, pentru că prin numărul insuficient de 

funcţionari şi de luptători, se aduceau grave prejudicii tezaurului Statul şi armatei. 

De partea lor împăraţii aveau armata din Asia Mică, pe unii înalţi funcţionari, precum şi o parte a 

populaţiei Asiei Mici sau a celor din părţile orientale. În regiunile europene ale Imperiului şi mai ales în Italia, 

poporul era însă împotriva iconoclaştilor, mai ales monahii şi femeile fiind foarte activi în această luptă. Deci, 

putem spune că apărătorii icoanelor erau mai numeroşi. 

Motivul declanşării luptei împotriva icoanelor de către Leon al III-lea l-a constituit o erupţie vulcanică 

din anul 726. În acest fenomen natural care fusese însoţit şi de un cutremur, împăratul a văzut dovada mâniei lui 

Dumnezeu din cauza idolatriei, adică a cinstirii Sfintelor Icoane. Anul 726 reprezintă deci momentul începerii 

persecuţiei împotriva icoanelor. Măsurile imperiale au întâmpinat o dârză rezistenţă. În momentul în care nişte 

ofiţeri au vrut să dea jos icoana Mântuitorului, care se găsea deasupra porţii palatului din cartierul 

Chalkoprateia, aceştia au fost omorâţi de popor cu aceasta izbucnind o puternică revoltă, încheiată cu morţi şi 

răniţi. Împăratul a dat ordin să fie făcute arestări, mulţi oameni fiind condamnaţi, mutilaţi si exilaţi. Grecia şi 

insulele Cyclade s-au răsculat în 727 şi au proclamat un nou împărat. Până la urmă revolta a fost înfrântă. Tot 

cu acest prilej se spune că împăratul Leon al III-lea ar fi poruncit închiderea Universităţii din Constantinopol, 

arderea bibliotecii şi izgonirea profesorilor deoarece nu i-a putut convinge să sprijine mişcarea iconoclastă. În 

Apus, papa Grigorie al II-lea (715-731) a protestat energic, fiind susţinut de populaţia care s-a revoltat şi a scris 

împăratului că «nu are dreptul să hotărască în materie de credinţă şi să introducă inovaţii în ceea ce avem de la 

Părinţi».  

Evenimentele ulterioare au deschis o mare prăpastie între Vestul Imperiului (cea mai mare parte a 

Italiei, Grecia continentală şi insulele din Marea Egee) susţinător al cultului icoanelor şi partea de răsărit a 

Imperiului, în special themele din Asia Mică, binecunoscute ca iconoclaste. Convins că nu-l poate aduce pe 

împărat la cinstirea icoanelor, patriarhul Gherman (715-730) a protestat energic, aşa că raporturile au atins în 

această perioadă punctul maxim de încordare. 

Pentru a da legitimitate măsurilor sale, împăratul Leon a convocat la 17 ianuarie 730 o adunare 

(silentium) ţinută în Palatul său, la care au participat mai ales înalţi funcţionari civili. Cu acest prilej s-a redactat 

un edict împotriva icoanelor, pe care patriarhul Gherman a refuzat să-l semneze. De aceea, a fost înlocuit 

imediat cu Anastasius. Acest edict a reprezenat pentru Leon al III-lea baza legală de înlăturare a icoanelor şi de 

persecutare a celor ce le cinsteau. Între anii 730 şi 741 nu avem nici o informaţie viabilă care să precizeze 

politica iconoclastă a lui Leon al III-lea. Se pare că atitudinea papei Grigorie al III-lea (731-741), care a 

excomunicat într-un sinod ţinut la Roma pe adversarii cultului icoanelor, a provocat o contramăsură din partea 

lui Leon al III-lea care confiscă proprietăţile Bisericii romane aflate pe teritoriul bizantin din Italia şi a detaşat 

de sub autoritatea papei diocezele Calabria, Sicilia, Creta şi Iliricul oriental, supunându-le patriarhului de 

Constantinopol14. În aceste condiţii raporturile dintre Răsărit şi Apus s-au deteriorat, astfel încât ruptura părea 

definitivă, iar papa începe să se îndrepte de acum încolo către regii francilor: Carol Martel, Pepin cel Scurt şi 

mai ales Carol cel Mare. 

                                                           
13 S. GERO, Byzantine Iconoclasme during the reign of Leo III, Louvain, 1973, p. 47-53. 
14 Paul EVDOKIMOV, L’Orthodoxie, Neuchâtel şi Paris, 1959, p.217.  
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Alături de papa Grigorie al III-lea şi de patriarhul Gherman, o altă personalitate ortodoxă apare acum în 

Orient, luând atitudine în favoarea icoanelor: Sfântul Ioan Damaschinul. Nucleul susţinerilor Sf. Ioan 

Damaschin despre icoane poate fi sintetizat astfel: icoana este un simbol şi intermediar între om şi Divinitate; 

icoana Mântuitorului are la bază dogma Întrupării Sale; astfel, problema icoanelor este strâns legată de doctrina 

mântuirii15.                  

Imperiul bizantin sub Constantin al V-lea (741-775) 

Cu toate meritele câştigate de Leon al III-lea în luptele cu arabii, atitudinea sa iconoclastă i-a subminat 

popularitatea. În Grecia opoziţia faţă de noua erezie ia forma unei adevărate revolte cu caracter politic. La 

rândul său, Occidentul condamnă în unanimitate iconoclasmul. La moartea lui Leon, Imperiul a trecut sub 

conducerea fiului său, Constantin al V-lea, un foarte bun general, care a obţinut victorii notabile împotriva 

arabilor şi bulgarilor; soldaţii îl iubeau şi îl cinsteau ca pe un semi-zeu16. Împăratul a profitat de criza internă 

prin care treceau arabii: este vorba despre schimbarea dinastiei omayazilor cu aceea a abasizilor, după un 

îndelung război civil. Tot acum se mută şi capitala acestora de la Damasc la Bagdad, mai departe de graniţele 

Imperiului17. Această slăbire a arabilor îi permitea lui Constantin să intre în 746 în Siria de Nord şi să ocupe 

oraşul Germaniceea, locul natal al familiei sale. În 747, nu de parte de Cipru, reuşeşte să distrugă flota arabă 

trimisă din Alexandria. 

Pe plan religios, Constantin al V-lea ia parte activă la disputele iconoclaste şi pregăteşte un sinod, care a 

avut loc în Palatul Imperial de la Hiereia, pe malul răsăritean al Bosforului, lângă Calcedon, între 10 februarie-8 

august 754. Constantin avea nevoie ca programul său iconoclast să fie sancţionat de un sinod şi nu de o adunare 

imperială, cum procedase Leon al III-lea. În vederea pregătirii sinodului, împăratul a alcătuit personal 13 

scrisori teologice, dar din acestea ne-au rămas numai două şi acestea sub forma unor fragmente. La sinod au 

participat 338 de episcopi, un număr record, şi s-a hotărât ca el să fie considerat ecumenic. Ultima şedinţă a 

avut loc în palatul Vlaherne din Constantinopol, la care a fost prezent şi împăratul. Documentele privind 

desfăşurarea lucrărilor au fost distruse în perioada când s-a restabilit cultul icoanelor, dar s-au păstrat 

concluziile dogmatice sintetizate într-un horos (definiţie dogmaticà), combătute mai târziu la Sinodul al VII-lea 

Ecumenic din 787. 

Potrivit acestui horos «împăraţii sunt egali cu Apostolii, investiţi cu puterea Duhului Sfânt nu numai 

pentru a desăvârşi şi învăţa omenirea, dar şi pentru a combate erezia diavolească». La Hiereia s-a acreditat 

ideea că atunci când pictorul face chipul lui Hristos, el poate reprezenta ori numai umanitatea Sa, separând-o 

astfel de divinitate, sau pe amândouă, umanitatea Sa şi divinitatea Sa. În primul caz, el ar cădea în nestorianism, 

iar în al doilea el ar circumscrie divinitatea în umanitate, ceea ce ar fi absurd; ori că ambele ar fi contopite şi 

atunci am avea de-a face cu monofizism18. 

Această argumentare iconoclastă nu era însă valabilà, deoarece se uita ce s-a stabilit la Sinodul de la 

Calcedon şi anume că fiecare natură îşi păstrează propria stare de a fi. Iconoclaştii susţineau că îndumnezeirea 

firii umane a lui Hristos ar suprima caracterul uman individual propriu. Ei igonrau astfel adevăratul sens al 

unirii ipostatice, care implică o distincţie reală între natură şi persoană19.  

Un alt aspect al ereziei iconoclaste era noţiunea de icoană pe care o considerau identică ori 

«consubstanţială» cu prototipul. Consecinţa acestui lucru era că icoana materială nu putea niciodată să atingă 

această identitate. De aceea singura reprezentare a lui Hristos pe care o admiteau era Euharistia, înţeleasă doar 

ca «simbol» şi chip, nu ca o prefacere reală, cum credem noi ortodocşii. Sinodul mai condamna şi ceea ce li se 

părea a fi o cinstire exgerată a Sfinţilor, socotind că o asemenea venerare era adesea un scop în sine şi îndepărta 

pe cinstitor de dragostea şi emulaţia sfinţilor, care constituia în accepţiunea participanţilor singura cale de 

conduită creştină. Tot acum era lansată şi o teorie etică despre icoane, potrivit căreia virtuţile sfinţilor sunt 

chipuri vii, pe care omul evlavios trebuie să le reproducă în el însuşi; nici Maica Domnului nu poate fi 

reprezentată pe icoane, deoarece este mai presus de ceruri şi de Sfinţi20. 

Horosul era urmat de o serie de anateme împotriva autorilor de icoane şi a cinstitorilor lor, a patriarhului 

Gherman, «adoratorul» lemnului şi a Sfântului Ioan Damaschinul, «care împărtăşeşte sentimente mahomedane, 

                                                           
15 Vezi JEAN DAMASCENE, Contre ceux qui rejettent les saintes icônes (oratio III), în La foi Orthodoxe, trad. Ponsoye, Paris: Institut Saint 

Dennys, 1966, p. 223.  
16 Vezi I. ROCHOW, Kaiser Konstantin V (741-775), Frankfurt, 1994. 
17 H. AHRWEILLER, L’Asie Mineure et les invasion arabes, în Variorum Reprints, p. 80.  
18 Vezi S. GERÖ, Byzantine Iconoclasm during the Regn of Constantine V, Louvain, 1977. 
19 Vezi HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles, Paris, 1910, t. III, p. 664. 
20 IBIDEM, p. 665.  
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a trădat pe Hristos, este duşmanul Imperiului, doctorul nelegiuirii, cinstitorul icoanelor». De asemenea, erau 

aduse laude la adresa împăratului, împărătesei, consideraţi «luminători ai Ortodoxiei», care au proclamat clar 

inseparabilitatea celor două firi ale lui Hristos şi au dat o lovitură de moarte idolatriei21. Se pare că împăratul 

Constantin a negat în cadrul sinodului chiar posibilitatea de mijlocire a Sfinţilor şi a fost împotriva cinstirii 

moaştelor; de asemenea, ar fi condamnat practica de a invoca pe Maica Domnului ca mijlocitoare. 

La puţin timp după sinodul din 754, când cinstirea icoanelor era oprită atât de legile imperiale cât şi de 

cele ale Bisericii, împăratul a dezlănţuit o prigoană fără precedent împotriva iconofililor, obligând pe toţi 

supuşii să jure că nu vor da cinstire icoanelor. Cei care nu s-au supus au fost maltrataţi şi chiar ucişi. Este greu 

de apreciat cum s-ar fi încheiat acestă persecuţie dacă acest împărat fanatic, Constantin al V-lea, nu ar fi murit 

în ziua de 14 septembrie 775. Memoria sa a fost atât de urâtă, încât rămăşiţele sale pământeşti au fost scoase din 

Biserica Sfinţilor Apostoli în perioada restabilirii cultului icoanelor. Numai victoriile sale împotriva bulgarilor a 

făcut ca poporul să meargă la mormântul său cu recunoştiinţă în momentele în care soarta Bizanţului era pusă în 

cumpănă de invaziile acestora.  

Sub fiul său, Leon al IV-lea Kazarul (775-780), care era şi el un iconoclast convins, persecuţia nu a mai 

avut aceeaşi intensitate. O nouă orientare va apărea după moartea sa, când la conducerea Imperiului se va afla 

soţia sa, Irina (780-802), fiul său, Constantin al VI-lea, fiind încă minor. Irina care venerase mereu icoanele şi 

era favorabilă călugărilor, începe pregătirile pentru ţinerea unui nou Sinod Ecumenic. 

Sinodul al VII-lea Ecumenic. Chipul omului – Hristos este de asemenea acela al lui Dumnezeu. Aşa 

cum spunea părintele G. Florovsky, «tot ceea ce este omenesc în Hristos este de asemenea o imagine vie a lui 

Dumnezeu»22. Prin această unire, materia se reînnoieşte şi devine demnă de laudă. «… Aceasta înseamnă că 

toate lucrurile din lume dimpreună cu lumea întreagă capătă o semnificaţie nouă prin Întruparea lui Dumnezeu; 

totul devine susceptibil de sfinţenie; întreaga materie devine purtătoare a harului Sfântului Duh şi încetează de a 

ne mai separa de Dumnezeu, pentru a ne deschide calea unirii cu El. Noi cinstim şi onorăm întreaga creaţie, 

pentru că întreaga creaţie a fost cinstită prin Hristos şi din acel moment noi îl venerăm practic pe Dumnezeu»23. 

Această definţie hristologică a icoanelor şi a cinstirii lor reprezintă substanţa dogmei proclamate de Sinodul al 

VII-lea. Tot în cadrul lucrărilor acestui Sinod se spunea că cinstirea icoanei este relativă, deoarece cinstim 

icoana numai pentru că reprezintă o persoană sfântă. Venerarea Sfinţilor se deosebeşte de adorare, care se 

cuvine  numai lui Dumnezeu. La rândul ei, Maica Domnului se bucură de o cinstire mai mare decât a sfinţilor, 

pe care Sinodul al VII-lea a numit-o supravenerare. Cinstirea pe care o datorăm Sfinţilor se extinde şi la 

moaştele lor şi la icoanele care-i reprezintă. Astfel, justificarea cinstirii icoanelor încheia dialectica dogmatică a 

Sinoadelor Ecumenice, centrată după cum am putut vedea pe două teme fundamentale ale Revelaţiei 

dumnezeieşti: Treimea şi Întruparea.  

La Sinodul al VII-lea s-au dat şi 22 de canoane, pentru întărirea disciplinei, slăbită în timpul 

iconoclasmului. Ultima şedinţă a Sinodului a avut loc în ziua de 23 octombrie 787, în palatul Magnaura din 

Constantinopol, fiind prezidată de Irina, însoţită de fiul ei, Constantin al VI-lea. Cu acest prilej s-a citit din nou 

hotărârea dogmatică, formulată în şedinţa a VII-a pe care au semnat-o apoi şi suveranii în ovaţiile sinodalilor 

pentru «noul Constantin şi noua Elenă»24. 

Chiar dacă din punct de vedere dogmatic Sinodul a însemnat o victorie, în Imperiul bizantin lupta 

împotriva icoanelor a izbucnit din nou, în timpul domniei împăratului Leon al V-lea Armeanul (813-820), 

începând din anul 814. Erezia iconoclastă avea încă partizanii ei, mai ales în rândul armatei (mulţi militari îl 

admirau încă pe Constantin al V-lea). Toate relele cu care s-a confruntat Imperiul în secolul al IX-lea – 

războaie, invazii, insurecţii – erau puse pe seama «cinstitorilor de icoane». În 815, împăratul Leon al V-lea 

Armeanul cere patriarhului Nichifor, ca icoanele să fie aşezate în Biserici la o înălţime care să nu mai permită 

sărutarea lor25. Din acel moment mulţi au înţeles iminenţa unei noi persecuţii. De data aceasta Biserica era 

pregătită, având la îndemână decretul recentului Sinod din 787 precum şi celelalte scrieri ale apărătorilor 

Sfintelor Icoane. Întreaga Biserică s-a ridicat împotriva împăratului, pentru apărarea Ortodoxiei. Prima victimă 

a acestei noi perioade iconoclaste a fost patriarhul Nichifor, înlocuit cu Sfântul Teodor, conducătorul 

binecunoscutei mânăstiri Studion de la Constantinopol. În duminica Floriilor a anului 815, mii de călugări 

purtând icoane au defilat prin capitală într-o mare procesiune. Cu acest prilej un serios avertisment era adresat 

                                                           
21 IBIDEM. 
22 Alexandre SCHEMEMANN, Le chemin historique…p.232.  
23 IBIDEM. 
24 G. DUMEIGE, Nicée II, Paris, 1978. 
25 Vezi pentru perioada inter-iconoclastă W. TREADGOLD, The Byzantine Revival (780-842), Stanford, 1988. 
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autorităţilor, iar o nouă persecuţie sângeroasă începea. Ea a făcut mai multe victime decât pe timpul lui 

Copronim: zeci de episcopi au fost exilaţi, călugări torturaţi în închisori, sau aruncaţi în mare în saci cusuţi. 

Persecuţia a scăzut în intensitate pe vremea succesorilor lui Leon al V-lea, Mihail al II-lea (820-829) şi Teofil 

(829-842). 

Victoria finală a Ortodoxiei a venit de data aceasta tot din partea unei femei. Împărăteasa Teodora, 

văduva lui Teofil, urmând exemplul împărătesei Irina, s-a decis, în înţelegere cu patriarhul Metodie (ales la 4 

martie 843-11 iunie 847), să reintroducă cultul icoanelor în Biserică. 

La Sinodul convocat în martie 843 la Constantinopol de patriarhul Metodie, la care au luat parte toţi 

episcopii, egumenii şi monahii care au suferit de-a lungul persecuţiilor iconoclaste, sinodalii au declarat 

valabile toate hotărârile celor şapte Sinoade Ecumenice, au restabilit cultul icoanelor şi au rostit anatema asupra 

tuturor iconoclaştilor. La sfârşit, ca o completare la cele hotărâte de Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea 

din 787, sinodalii au compus un text special de anatematizare a tuturor ereticilor în decursul istoriei, începând 

cu Simon Magul. Acest text precum şi toate dogmele Bisericii au fost citite în întreaga Biserică, în prima 

Duminică din postul Sfintelor Pasti, pe 11 martie 843, zi care s-a numit «Duminica Ortodoxiei», ca amintire a 

biruinţei Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. Duminica aceasta este celebrată de atunci de Biserica Ortodoxă în 

fiecare an, în prima duminică din Postul Paştilor. Pomenirea specială a Părinţilor Sinodului al VII-lea Ecumenic 

de la Niceea din 787, se face în fiecare an în duminica a XXI-a după Rusalii. 

Aspectul dogmatic al cinstirii Sfintelor Icoane nu a epuizat însă semnificaţiile crizei iconoclaste. Dificila 

problemă a relaţiilor dintre Biserică şi Stat a căpătat o acuitate extremă.  Conflictul Bisericii cu un împărat 

eretic nu era un lucru nou, iar Sfântul Ioan Damaschinul nu făcea decât să repete cuvintele Sfântului Maxim 

Mărturisitorul, care declara că «nu Cezarul trebuie să se ocupe de definiţiile de credinţă». Respingerea 

iconoclasmului a fost însă punctul de plecare al unei noi sinteze, al unei noi uniri între Biserică şi Imperiu care 

va fi determinantă pentru viitorul lumii bizantine. 

Această perioadă a evidenţiat şi importanţa pe care o avea acum monahismul. În momentul creştinării 

lumii, monahismul încarna aspectul eshatologic al creştinismului, care este o depăşire a lumii prin lumina 

Împărăţiei «care nu este din această lume», creştinismul fiind în acest fel împiedicat de la absorbirea lui de 

lume. Din acest punct de vedere, nimic nu poate ilustra mai bine natura relaţiilor între Biserică şi lumea 

creştină, ca monahismul şi recunoaşterea sa ca «normă» a vieţii creştine. Nu numai Biserica, dar şi Imperiul se 

va supune monahismului: împăraţii erau la concurenţă cu seniorii în ctitorirea de mânăstiri, iar la începutul 

perioadei iconoclaste, conform estimărilor, numărul călugărilor la Bizanţ atinsese cifra de cca. 

100.000. Monahismul devenise practic pătura conducătoare a Bisericii, conştiinţa şi măsura ei. 

Chiar dacă Imperiul accepta fără rezerve această victorie a monahismului, pe care-l înconjura cu tot 

felul de garanţii şi privilegii, cu timpul însă, monahismul nu putea deveni decât o sarcină greu de purtat  pentru 

economia Statului. Zeci de mii de oameni erau pierduţi pentru efectivele din armată, enormele proprietăţi 

monastice erau scutite de impozite, o parte a populaţiei scăpa de sub controlul Statului. În vederea îndreptării 

acestei situaţii au existat unele iniţiative legislative. Pe de altă parte, victoria monahismului se dovedea a fi 

dăunătoare chiar pentru monahism: de la începutul secolului al VII-lea, semnele unui veritabil declin au început 

să se înmulţească. Mânăstirile s-au îmbogăţit, numeroasele privilegii atrăgeau foarte multe persoane fără 

vocaţie pe posturi diverse: consilieri şi duhovnici pentru întreaga societate bizantină, călugării fiind adesea 

tentaţi să abuzeze de autoritatea lor. 

La începutul secolului al VIII-lea, atunci când Imperiul se găsea într-o situaţie dificilă, împăraţii 

isaurieni l-au salvat, cu preţul unui efort susţinut din partea Statului şi a întregii societăţi. Această mobilizare 

evidenţia inevitabil şi problema monahismului, iar acţiunea politică a lui Constantin al V-lea demonstrează clar 

că cinstirea Sfintelor Icoane, nu constituia singurul motiv al ostilităţii faţă de călugări. Astfel, apare mult mai 

transparent contradicţia care nu va înceta să învenineze relaţia dintre Biserică şi Stat. Pentru Biserică, Statul 

avea ca vocaţie susţinerea şi recipientul terestru al ei; el trebuia aşadar să se supună valorilor Bisericii, chiar 

dacă erau în contradicţie cu propriile interese. Dimpotrivă, în cazul Statului, creştinismul nu era decât o formă 

nouă a vechiului cult al Statului, un suport religios al Imperiului. Biserica vedea în monahism simbolul 

alterităţii ireductibile a instituţionalităţii sale, a libertăţii interioare a creştinismului şi a persoanei creştine în 

raport cu utilitarismul totalizant al Statului. La rândul său, Statul urma ca mai devreme sau mai târziu să se 

convingă sau nu de ideea inutilităţii şi caracterulului dăunător al monahismului. 
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Lupta aceasta împotriva monahismului demonstrează dorinţa isaurienilor de a subordona în întregime 

Biserica, Statului şi ideologiei utilitariste. În acest sens, isaurienii au împins până la maxim modelul teocratic, 

conştiinţa aceasta teocratică şi absolutistă fiind uşor de sesizat la Leon al III-lea în prefaţa sa la Ecloga, noul 

cod de legi promulgat în 726: «Domnul a încredinţat Imperiul împăraţilor, poruncindu-le totodată să se ocupe şi 

de turma lui Hristos, având ca exemplu pe Petru, conducătorul Apostolilor»26. 

Victoria cinstirii Sfintelor Icoane a reprezentat deci o victorie politică şi una de ordin  moral pentru 

monahism. Persecuţiile l-au regenerat şi reînnoit, iar la începutul secolului al IX-lea se înregistrează o autentică 

înflorire a monahismului bizantin, legat bineînţeles şi de numele lui Teodor Studitul; lui îi revine acum 

iniţiativa reformulării definitive a ideologiei monastice şi precizarea locului ocupat în Biserică. Sfântul Teodor 

Studitul defineşte explicit monahismul ca o slujire aparte în Biserică. După el, călugării sunt «nervul şi 

susţinerea Bisericii», «sarea pământului» şi «lumina lumii», o lumină pentru cei care se găsesc în întuneric», 

«un exemplu şi un fundament»27. Acest lucru este posibil pentru că monahul urmăreşte scopul final al oricărui 

creştin: Împărăţia lui Dumnezeu, mântuirea sufletului. Ori nu ne putem salva sufletul decât prin renunţarea la 

lume. După aceste afirmaţii nu trebuie să credem că Sfântul Teodor vede obţinerea mântuirii numai prin 

monahism. El afirmă că impunerea creştinismului nu se putea realiza fără ceea ce Evanghelia numeşte 

«renunţare», după care constată un fapt istoric: chemarea evanghelică de a nu căuta decât «unicul necesar», care 

este pusă în practică de monahism. Dacă orice creştin este chemat să împlinească preceptele evanghelice, în 

practică prevalează compromisul cu lumea. După Sfântul Teodor Studitul, călugării trebuie să fie nucleul activ 

al Bisericii, o permanentă aducere aminte a ultimei vocaţii a creştinului, «susţinerea şi fundamentul Bisericii». 

La Constantinopol, Sfântul Teodor a reformat mânăstirea Studion, care a devenit în curând un principal centru 

de viaţă bisericească bizantină. Monahismul era restabilit în mod definitiv la Bizanţ.  

Această victorie a monahismului însemna de asemenea şi eşecul tentativei iconoclaste de suprimare a 

independenţei Bisericii şi integrării sale într-o perspectivă teocratică. Între istorici au existat păreri diferite 

asupra sensului acestei victorii. Unii istorici occidentali consideră că monahii nu luptau pentru o separare a 

Bisericii de Stat, cu atât mai puţin pentru o supunere a Statului faţă de Biserică, pentru ceea ce poartă numele de 

clericalism28, ci pentru această interpretare a idealului teocratic, care din momentul convertirii lui Constantin 

deschisese Statului braţele Bisericii. În opoziţie cu aceştia şi cu alţii care judecă Bizanţul în funcţie de criterii 

occidentale29, noi putem afirma că Biserica, şi nu Imperiul, va ieşi victorioasă din această luptă. Bineînţeles că 

istoria nu cunoaşte victorii definitive, ceea ce ne rămâne nouă celor de astăzi este încercarea de a judeca un 

succes sau un eşec după criterii cât mai obiective.  

  

 

                                                           
26 C.A. SPULBER, Ecloga isaurienilor, Cernăuţi, 1929, p. 3. 
27 Vezi A.P. DOBROKLONSKIJ, Sfântul Teodor (în limba rusă), Odessa, 1913, p. 146.  
28 Adolf von HARNACK, Lehrbuch der Dogmengesichte, Freiburg, 1888, vol. II, p. 642. 
29 Vezi Alain DUCELLIER, Byzance et le monde orthodoxe, 3ed. Paris, 1997, p. 224; Alain DUCELLIER, Michel KAPLAN, Byzance IVe-XVe 

siècle, Paris, 1996, p. 37-39.  


