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ARTI MINN ZMIEN BIZANTIN 
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L-ikonografija tmur lura għal żmien Biżantin, fil-bidu 
taż-żmien imsejjaħ il-Medjuevu. Ħa ismu minn post 
fit-Turkija fejn Hmperatur Kostantinu bena l-belt 
ta' Kostantinopli, illum lstanbul. L-ikona hi xbieha li 
niltaqgħu magħha fil-knejjes Biżantini, speċjalment 
fil-~vant tal-Ew~opa, Iżrael u l-Eġittu. Bi xbihat 
Biżantini nifhmµ kemm dawk Ortodcssi, kif ukoll 
Kattoliċi. lltqajt m' Vincent Mangani, ikonografu Malti 
li ftit żmien ilu ta wirja tax-xogħlijiet tiegħu tir-Razzett 
tal-Markiż. 

Minn CHARLES B. SPITERI 

Vincent, kif bdiet l-ikonografija? 

Il-bniedem minn dejjem kien affa:.'Ocinat li tħares mad\varn u tata l-fowm 
u 1-1..-uluri fin-natura. Għalhekk ipprova jimitahom. Dan jidher mill-figuri 
l-aktar antiki li nstabu s'issa, impinġija bil-ħamrija u.kuluri naturali Dawn 
l-immaġini saru sa minn 30,000 sena Qabel Kristu u ħafna drabi kienu 
jb.-unu annimali bi ftit li xejn nies. 

Tant li meta 150 sena ilu l-Ingliżi marru l-Awstralja, lill-aboriġini kienu 
jqisul10m bħala annimali u nies slavaġ, jistmawhom t'annimali u sa jorb
tuhom bil-ktajjen. Iżda mbagħad skoprew l-arti kbira li kellhom, li tmur 
ghal 26,000 sena Qabel Kristu. 

L-ikonografija taf il-bidu taghha mill-arti li nsibu fl-Eġittu ta' żmien 
il-Farawni. Dan influwenza lill-Insara meta ġew biex jipproduċu ċerti xbi
hat. Meta ngħidu l-Knisja Kopta nfissru l-Knisja kemm Kattolika kif 
ukoll dik Ortodossa li hemm fl-Eġittu. Ħafna jal1sbu li l-ikonografija bdi. 
et mill-influwenza ta' din l-arti Eġizzjana. F1-ikonografija Kopta l-wiċċ 
ih.'U11 aktar fit-tond u bħall-għajnejn u x-xufftejn ikunu kbar ħafna. 

Iżda l-kelma nnifisha 'ikona' xi tfisser? 

Hi kelma Griega li tfisser xbieha u jekk inħarsu lejn l-ikonografija qisu 
dejjem għandna tliet tipi. Hemm dawk impinġijin fuq l-injam, kif inhuma 
l-biċċa l-kbira tal-ikoni li wieħed jixtri, iżda qabilhom kienu jsiru l-affreski 
u wara l-mużajk. 
Ħa nibdew mill-mużajk. Dan hu l-iżjed sempliċi. Wara li kienu jagbmlu 

d-disinn, jagħmlu t-tikħila u jwaħħlu l-biċċiet ta' rħam jew ħġieġ. Fil-każ 
tal-ħġieġ, 1..-ull fejn jidher id-del1eb ikun taħt il-ħġieġ biex ma jitqaxx
a.rX. Il-ħġieġ iwahħluh ftit immejjel, biex meta jaħbat fuqhom id-dawl, 
ma jirriflettix fl-għajnejn u b'hekk tibqa' tara x-xbieha. Iż-żewġ mużajċi 
fil-Katidral tal-Imdina magrunulin b~dan il-mod, iżda taħsibhom pittura 
ghax mhux magrunula kif titlob it-teknika tal-mużajk. 
Meta nitkellmu fuq affresk, kienu jagħmlu tikħila, fejn jinkludu fiha t-trab 
tal-irħam u sakemm tk'U11 għadha ratba kienu jagħmlu d-disinn u jpit1ġu 
bil-kuluri naturali imħallat mal-isfar tal-'.bajd u ftit ħall biex iqabbad. 

It-tpinġija ta' ikona kif issir? 

L-ikona ma tpinġihiex, iżda tiktibha. Ir-raġuni hi sempliċi ħafna u nsibu 
dawn referenza. metmdin mill-kitbiet tas-Santi Padri: ''Lil min jaf jaqra, 
ghandu l-Kelma t'Alla miktuba bil-linka fuq il-karti; lil min ma jafx jaqra 
se naghtuh il-Kelma t"Alla mpii1ġija bil-kulur." L-oħra: "Il-Kelma miktu
ba hi għal dawk li jafu jaqraw, l-ikona hi għal dawk li ma.jafux jaqra\V, u 
fejn.id-diskors hugħall-widnayl-ikona bigħall-għajnejn." 

Allura fil-knejjes Russi u dawk Griegi, ma ssibx statwi? 

Assolutament le. Fl-ikonografija tal-pajjiżi Ortodossi, speċjalment 

fil-knejjes, issibha kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra u hemm differen
zi bejn l-ikoni fir-Russja u dawk fil-Greċja. Jintużaw ukoll fi.l-purċissjoni
jiet, għax. kif ghedt m'għandhomx statwi 

Fi żmien il-persekuzzjoni tal-Knisja, x'ġara mill-ikoni? 

Insibu li fi żmien San Ġwann Damaxxenu, jiġifieri minn Damash.'U, 
fis-Seklu Tmienja u Disgħa, .kien hemm movilnent li pprova jeqred 

ix-xbihat kollha, jgħidulu 'ikonoklażmu', San Ġwann Damaxxenu kien. 
wieħed minn dawk li ddefenda x-xbihat u ta r-raġtmijiet għaliex kienu 
importanti. 

L-ikona ssir lingwa li ma tistax titkellimha mingħajr il-fidi u mingħajr 
għaqda mal-Knisja, għax l-ikona mhix tiżjin. U dan hu wieħed mill-iżbalji 
li nagħmlu aħna. Nixtru ikona sabiħa biex inżejnu biha. 
Proprjament ikona mhi"\: qiegħda biex tagħmel wirja biha, iżda fil-knisja 

glmt-talb quddiemha. Interessanti li fid-djar Ortodossi dejjem ikollhom 
rokna bl-ikoni u suppost xħin jidħlu f'dar, mhux isellem lil sid id-dar, iżda 
lill-ikoni li jh.\111 hemm u li ġeneralment ih.-unu l-ikoni tal-membri tal-famil
ja tagħl1om, li l-ewwel darba jagħtuhielhom fil-maghmudija u tibqa' 
miexja maghhom anki fiż-żwieġ. Il-ġenituri jbierku lil uliedhom bl-ikona 
tal-qaddis tagħhom u anki meta jmutu jpoġġuhomlhom fuq it-tebut waqt 
iċ-ċerimonja, iżda ma jidfoul1iex bt1ah11a aħna ma nidfnux il-Kurċifiss. _ 

- Terġa' l-venerazzjoni ssir lill~ikoni u mhux il-materja: jiġifieri l-injam jew 
iż-żebgba, jew l-affresk. Permezz tal-ikona tinghata qima lill-persuna mik
tuba (ie mpinġija) fuqha. Kif jghid San Bażilju: ''L-unur moghti lix-xbieha 
jgt1addi lil min qieghed jirrappreżenta." 

Jiġifieri l-ikoni ma jintirtux? 

Jekk tkun tal-qaddis mhux suppost li tintiret. Jekk hi fil-familja tkun inx
trat għax tirrappreżenta lil qaddis partikulari Fost l-Ortodossi ma ssibx 
min isemmi tfal b'isem li mhux ta' Q~ddis. Fil-fatt, flok jagħmlu t-tifkira 
ta' għeluq sninhom, jagħmlu t-tifkira tal-qaddis tagħllom: dak li ngħidulu 
l-onomastih.-u. 

Kif tagħraf id-differenza bejn ikona 
u oħra, ta' qaddisin differenti? 

Faċli ferm. L-ewwel baġa importmti hi li l-isem tal-persunaġġ jew ġrajja 
jrid jinkiteb. Tagtm1.f ukollis-simboliżmi, id-dettalji u wkoll il-kuluri li jill
tużaw fl-ikona. 

U hemm xi aspetti biex jgħinu lill-ikonografi? 

Iva, hemm tliet aspetti, li huma dak artistih.-u, jiġifieri l-kif tkun saret; l-as
pett spiritwali, jiġifieri x'qed jimmotiva lil dak li jkun biex jagħmilha u 
l-aspett teoloġilru, jiġifieri l-ħsieb warajha. 

Tista' tispjegali? 

L-aspett artistih.-u. Insibu li l-kelma ikonografi hi magrunula minn żewġ 
kehniet li jfissru xbieha u kitba. L-ikonografi kien ikollhom bosta man
wali ta' kif tippreżenta persunaġġ. Allura jkollok l-isem tal-qaddis, kif 
tirrappeżentah, x'kuluri tpoġġi, xi jkollu f'idu u x'tista' tiktiblu barra ismu. 
Jiġifieri hemm regoli li bilfors trid timxi magħhom u ma tiċċaqlaqx minn
hom. 
Pereżempju teżisti ikona b'156 Madonna li huma aċċettati biex wieħed 

jagħmel bħalhom. Jiġifieri meta ikonografo jk-un irid jagħmel Madonna, 
jagħżel waħda minnhom, għax l-ikonografija baqghet bl-istess stil, bi-ist
ess ħwejjeġ u bl-istess kuluri Jiġifieri ikona tat-tmien seklu u waħda tal
hun, suppost jixxiebhu ħafna. 

Tinħtieġ xi ħaġa qabel tikteb ikona? 

Iva, trid titlob u ssum. U nieħu gost nisma' tip ta' mużika tal-meditazz
joni, għax: iddaħħlek fl-atmosfera bla ma trid. 

Jidher ukoll li l-ikoni qatt ma jkollhom xenarju. 

Sewwa qed tghid. Flok xenarju dejjem jintuża d-deheb. Eżempju ċar hu li 
meta jkunu jridu juru li l-ġrajja tkun fuq ġewwa, ih.\111 hemm speċi ta' żewġ 
binjiet fil-ġnieb u btul velu jgħaqqadhom min-naha għall-ohra. 

Għaliex fuq ikona ma tarax isem l-artist? 

Dik ħaġa oħra fuq ikona. Ħadd ma jniżżel ismu fuq il-faċċata tagħha, 
iżda fuq wara. Ir-raġunijiet htuna dawn: bie.x hadd ma jassoċja s-suġġett 
ma' individwu~ ghax min jagħmilha jkun qed jimxi skont tradizzjoni u 
għalhekk id-disinn mhm tiegħu u mhtL"\: oriġinali u t-tielet għax jemmnu 

li min jagrunel l-ikona jkun ispirat mill-Ispirtu s-Santu. 

Naturalment ukoll, l-ikona jkollha aspett teoloġiku. 

Ikona suppost tressaq lill-persuna lejn Alla, iżda b'mod speċjali, il-fidi. 
fl-inkarnazzjoni - li Kristu sar Bniedem. Barra minn hekk, ikona turi lil 
Ġesll, li jirrappreżenta lil Alla li ma jidhirx. Fil-bidu u għal ħafna snin ma 
kinux jagħmlu ikoni ta' Alla l-Missier jew tat-Trinità, ghax Alla l-Missier 
ma sarx bniedem. Kienu jsiru biss ta' Ġesu, għax la ġie bħala bniedem, 
setgħu jsirulu x-:xbihat. Dak hu l-argument. 

Xi tgħidli fuq it-teknika tal-kuluri? 

Ġenerahnent tintliża t-tempra tal-bajd (egg temper). Fil1a biċċa xoghol 
kbira. Tuża l-isfar tal-bajd, trab naturali mill-hamrija jew irħam u blat u 
ġebel mishuq u l-ħall abjad. Il-hall jintuża kemm biex l-insetti ma jdurux 
għaż-żebgħa u wkoll biex jghin lill-kulur ma jagħqadx mill-ewwel, ghax 
peress li jkollok l-isfar tal-bajd, jekk ma tużalix mill-ewwel, jinxiflek fi ftit 
sigħat. U ċerti kJluri huma għaljin sew fil-prezz. Li jkollok sabiħ hu li 
jekk wara tagħti daqqa fuq l-ikona b'kulur ieħor, bħal abjad fuq l-iswed, 
il-kulur jibqa' abj:i.d.. 

Liema kulur isir l-ewwel? 

L-ewwel ma jingħata hu d-deheb, bil-folji. Imbagħad tibda mill-aktar ku
lur skur u dejjem tiċċarah u tqieghed fuqu. Jiġifieri jekk tħares lejn wiċċ, 
jaf ikollok seba' passati ta' 1.-ulur, wieħed iktar ċar mill-ieħor fuq xulxin. 
Hu xogħol labooż hafna. 

Iżda l-kuluri użati x'tifsira fihom? 

Ħa ngħidlek. Fl-antik l-abjad kien jintuża għall-allat. Kien jintuża wkoll 
ghall-kefen. Fl-ikoni jirrappreżenta d-Divinità gl1a.x nieqes minn kull ku
lur u hu qrib id-dawl. Ifisser purità u kahna, iżda fl-istess hin jiġbidlek 
l-ghajn. Hu wkoll il-kulur ta' dawk mimlija bid-'dawl' t'Alla. Hu kulur li 
jfisser ukoll innoċenza, ħelsien mill-ħtija u ferħ. 

L-ikhal hu k-ulur spit:itwali u jirrappreżenta l-misteru tal-Ħajja Di.vina. 
Jintuża għall-mantell ta' Ġesu, l-ilbies tal-Madonna u fl-isfond ta' Kristu 
ttrasfigurat. . 
L-aħmar hu l-ewn li jispira dinamiżmu u dija. Gieli jintuża fl-isfond, 

għalkemm hu kulur li tħossu jersaq lejk. Hu lewn id-demm u jintuża 
għall-martri kif ukoll ghall-ilbies ta' Gestl, li wara kollox ġie mlibbes man

. tar aħmar minn Pilatu. 
Il-vjola jispit:a l-għana. H{i sitnbolu tas-setgha u l-konsagrazzjoni: irjali 

u saċerdotali. Ġeneralment jintuża jxaqleb lejn l-aħmar skur bie,"\: jagħti 
l-idea li s-setgħa hi aktar f'idejn Alla. 
L-aħdar fih aspett ta' ħajja. Hu kulur kalm u newtrali. Hu użat flimkien 

mal-aħmar għall-ilbies tal-martri. Użat ukoll għall-profeti u r-rejiet. 
L-isfar ma jintużax minħabba d-deheb. Tarah biss fl-ikona ta' Kristu 

mqiegħed fil-qabar għax jirrifletti d-dwejjaq. 
Il-kannella jintuża f'kull ħaġa tad-dinja, bħall-blat. F'ikoni festivi, jidher 

aktar ċar u safrani. Il-kannella skur jirrifletti lbies il-patrijiet u s-sorijiet 
u l-ħajja ta' faqa:: u ċaħda tal-ferħ mondan. Għalhekk jintuża fejn ikun 
hemm ħajja monastika. · 
Fl-ahħar nett l-iswed. Lewn li jintuża għall-indannati fl-ikona tal-Ġudiz

zju Universali, kif ukoll għall-infern, il-qabar ta' l.azzru, l-għar ta' taħt 
il-kurċifiss fl-ikona tal-Kurċifissjoni u l-għar tan-Natività. Jissimbolizza 
d-dnub, il-mewt u l-ilbies tal-monaċi li mietu ghad-dinja. F1-ghajn hu qa
wwi daqs l-abjad, iżda l-effett li joħloq hu l-kontra. 

X'hemm differenti bejn ikona ta' Ġesu u tal-qaddisin? 

Fl-ikoni jkun hemm isem il-qaddis, iżda fil-każ ta' Kristu jkun hemm l-is
em imqassar bil-Grieg u wara rasu, fu-raġġiera jkollu s-salib u t-tliet ittri 
li jixhdu li Kt-istu hu dejjem haj. Interessanti wkoll is-swaba', fejn l-ewwel 
tlieta jkunu jmissu simbolu tat-Trinità u l-aħħar tnejn 'il fuq ifissru li kien 
Alla u bniedem fl-istess hin. Fir-l"igward tal-Madonna naraw tliet stilel, li 
jfissru li l-Madonna kienet verġni qabel, fit-twelid ta' Ġcsu u wara. 

Meta nħarsu lejn Kristu, għaliex ikollu 
nofs wiċċ mhux bħan-noJS l-ieħor? 

Dik hi xi ħaġa li ssir apposta mill-ikonografi. L-interpretazzjoni li tingħata 
hi biex juru li nofs wiċċ jirrappreżenta lil Alla u n-nofs l-ieħor lill-bnied
em, għax fl-ikoni joqoghdu attenti ferm għad-dettall. Insibu wkoll gha
jnejn kbar, għax jara affarijiet divini 'l bogħod minnu; il-widnejn dejjem 
mikxufin, imqar biċċa, gl1ax iridu jisimgħu. Imbaghad hemm l-imnieher, 
daqsxejn i:awwali iżda rqiq, għax mhux ixomm affarijiet ta' din id-din
ja; i.x-xufftejn dejjem żgliar u magttluqin, għax biex tisma' trid tiskot, u 
raġġiera tad-deheb, għax· kif semmejna hu bniedem f'għaqda mad"divin. 

Fl-ikoni qisu qatt ma jidher Kristu bil-kuruna tax-xewk. 
Qed ngħid sew? 

Iva, u maż-żmien l-ikoni ta' Kristu msallab bdejna narawhom b'wiċċ 
dejjem kalm, id-demm jinsab biss fejn għandu l-pjagi, mingħajr kuruna 
ra,.,.-xewk u dtjjem iħares ltjn il-lemin. Anki meta jroddu s-salib, l-Orto
dossi jagħmlu tlett iswaba' ma' }.-ulxin, għax jirrappreżentaw lit-Trinità u 
wara li jmissu moħhhom u żaqqhom, itellgħu idhom lejn il-lemin u mhm 
lejn ix-xellug, bħalna. Naraw ukoll li jekk fl-ikona. jkun hemmil-Madonna, 
din ukoll, dejjem tlam fuq in-naħa tal-lemin, ghax Kristu kellimha. Anki 
jekk fil-kurċifissjoni jkun hemm il-ħallelin, dak tajjeb ikun fuq il-lemin. 

Fl-ikoni ta' Kristu msallab dejjem nilmħu għar u ras ta' mewt. 
Xi jfissru? 

Dik hi tradizzjoni meħuda minn kitba li hi fl-istil tal-Bibbja iżda mhu
miex fil-Bibbja, li nghidulhom l-Apokra:fi, fejn hemm leġġenda li tghid 
li taħt fejn sallbu lil Ġesu, kien hemm Adam midfi.J.r\ ġp għar. Min mar 
l-Art !mqaddsa u daħal fejn hemm l-Għar ta' Kristu, fuq ix-xellug hemm 
dak li jgħidulu l-Għar ta' Adam u hemm konsentura kbira. Dan jiġi eżatt 
taħt fejn kien twaqqaf is-salib. Fil-fatt, għalhekk il-Vanġelu jsemmiha 
bħala l-Qorl"icgħa, mhm biss għa.x kienet gholja baxxa, iżda b'referenza 
għal ras Adam. Allura l-ewwel persuna li ġiet mifdiia mid-demm li ċarċar 
minn Kristu kien Adam. Dak hu s-simboliżmu. Għalhekk hemm l-għar 
11 ċ-ċarċir tad-demm. 

'~-Kelma miktuba hi għal dawk 
li jafu jaqraw, l-ikona hi għal 

dawk li ma jafux jaqraw, u 
fejn id-diskors hu għall-widna, 

l-ikona hi għall-għajnejn 


