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Pictura postbizantină pe teritoriul României
Vlad Bedros
Pe căi încă dezbătute de specialiştii în istoria ecleziastică, populaţia de pe teritoriul
actual al României a participat, încă dinaintea cristalizării formaţiunilor statale, la sfera
de autoritate religioasă a Bizanţului, manifestată direct sau prin intermedierea unor relee
balcanice. Acest fapt a constituit o premisă pentru ulterioara integrare a spaţiului ciscarpatic în aşa numitul "Commonwealth bizantin" (Obolensky, 2002). În ceea ce priveşte
imaginarul artistic, opţiunea confesională a dus la asimilarea unor configuraţii formale
specifice, de la planimetria şi expresia exterioară ale edificiilor de cult la stilistica picturilor murale şi a multitudinii de artefacte care creează „anvelopa liturgică" a spaţiului
sacru (icoane, obiecte de cult, broderii şi mobilier liturgic etc.). Mai semnificativă
pentru o analiză a imaginarului artistic postbizantin românesc este însă altă componentă
a bazinului semantic al vizualităţii Răsăritului creştin : interpretarea mistică a imaginii.
Centralitatea imaginii în cultura bizantină - manifestată cel mai pregnant prin faptul
că a generat o polemică religioasă privind statutul ei ontologic, finalizată prin sancţio
narea teologică a legitimităţii reprezentărilor sacre - a condus şi la o specifică teoretizare
a imaginaţiei ca facultate intermediară între simţuri, pe de o parte, şi raţiune, pe de altă
parte. O marcă a acestei maniere de conceptualizare constă în caracterul central al percepţiei senzoriale, în care cele cinci simţuri se întrepătrund. Pentru bizantini, spaţiul
sacru este menit unei experimentări plurisenzoriale, a cărei miză este însă de ordin
inteligibil (Harvey şi Mullett, 2017). Acest fenomen cultural poate fi subsumat "imaginaţiei productive" definite de Ernest Cassirer, în măsura în care o vastă încărcătură
semantică este inferată în imaginile senzoriale. Totodată, o mai precaută încadrare ar fi
în ceea ce Henry Corbin numeşte "imaginai", dat fiind că această încărcătură simbolică
face de fapt referire la realităţi care, pentru credincioşi, au o plinătate ontologică superioară lumii empirice.
Bazinul semantic avut în vedere în cele ce urmează este organizat de o puternică temă,
care acaparează ansamblul de semnificaţii subiacente : tema prezenţei divine prin harisma
Bisericii şi a „revelaţiei imediate", pe care densitatea materială a „imaginii-obiect"
(Baschet, 2008) o oferă intelectului. O epigramă compusă în secolul al VI-lea de Agathias
Scolasticul pentru o icoană a arhanghelului Mihail exprimă plenar acest laitmotiv :
"Muritorul care o priveşte îşi îndreaptă pornirile sufletului, printr-o şi mai înaltă cugetare :
nimic nu-i mai tulbură închinăciunea, ci, pătrunzându-se de acest chip, se înfiorează de
parcă aievea i-ar sta în faţă; ochii trezesc adâncurile minţii" (Antologia palatină, I, 34).
Întâi de toate voi expune mecanismele de constituire a acestei tematici centrale, pentru
ca apoi, prin analiza unor contexte iconografice particulare, să cartografiez instanţe
particulare de declinare a ei în patrimoniul vizual postbizantin produs în Ţările Române
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de-a lungul secolelor XIV-XVII. Voi urmări apoi modul în care imaginile participă la
învestirea cu sens a spaţiului sacru, mai exact, felul în care, prin selecţii variate, iconografia susţine semnificaţia locurilor şi gesturilor ritualice, pe care le impregnează cu
prezenţa colorată, senzitivă, materială a imaginilor, care devin astfel purtătoare de sens :
A evoca doar imaginea ca imagine riscă să producă uitarea densităţii ei de lucru, a existenţei ei ca obiect [ .. .] . Căci imaginea medievală nu este un tablou agăţat pe peretele unui
muzeu, nici o efemeră viziune în trecere pe ecranul unui calculator. Nu există, în Evul
Mediu, imagine care să nu fie în acelaşi timp un obiect sau, cel puţin, legată de un obiect,
pe care îl decorează şi a cărui folosire o însoţeşte [ .. .] De aceea, propunem noţiunea de
imagine-obiect, tocmai pentru a sublinia că imaginea este inseparabilă de materialitatea
suportului ei, dar şi de existenţa ei ca obiect, înfăptuit şi făptuitor, în locuri şi împrejurări
specifice, implicat în dinamica raporturilor sociale şi a raporturilor cu lumea supranaturală
(Baschet, 2008, pp. 33-34).
Această virtute a imaginii este operantă, în cazul patrimoniului vizual postbizantin
din România, prin preluarea unor strategii inerente modelului tardobizantin de la care
porneşte. Caracterul frontalier al arealului ciscarpatic a favorizat formule de hibridizare
cu tradiţia vizualităţii occidentale, care au condus la variabile formale specifice, interpretate în istoriografie drept mărci ale specificului local. Declinările lor stilistice au fost
în mod tradiţional repertoriate în vederea comentării continuităţilor şi eventualelor
rupturi cu ansamblul arealului ortodox. Inflexiunile gotice ale arhitecturii moldoveneşti
din secolele XV-XVI (Balş, 1925), elementele barochizante şi orientale din aşa-zisul
„stil brâncovenesc" (Ghika-Budeşti, 1936) au prilejuit evaluări ale dialogului dintre
fundalul bizantin, filtrele balcanice prin care acesta a fost recepţionat şi interpretările
succesive locale, dialog stilistic analizat şi în cazul reprezentărilor figurative (Podlacha,
1985, pp. 299-305). Nu doar stilul participă însă la această construcţie a raporturilor
cu sursa bizantină. După cum am încercat să expun în analizele anterioare, iconografia
constituie o alternativă viabilă pentru punctarea locului pe care „imaginalul postbizantin"
de pe teritoriul României îl ocupă în concertul formulelor de supravieţuire şi metamorfoză a modelului preluat şi emulat.

Mistagogia bizantină şi dezvoltările ei târzii
În perioada bizantină medie şi târzie, spaţiul sacru este gândit ca un microcosmos ce
reiterează lumea celestă, astfel încât semnificaţia imaginii este modulată de amplasarea
ei spaţială, în virtutea unui simbolism generat de corespondenţele care iau naştere între
microcosmosul spaţiului construit şi pandantul său invizibil. O succintă descriere a
acestui tip de raport îi aparţine lui Henry Maguire, în contextul studierii modului în care
Curtea imperială bizantină era percepută drept o oglindire a desăvârşirii Curţii Împăratului
Ceresc:
Pentru a vizualiza mai bine această relaţie ar fi util să facem o paralelă cu Alice în Ţara
din Oglindă, a lui Lewis Carroll. O curte era [subliniere în original] imaginea celeilalte,
dar oglinda care media această reflectare era permeabilă ; ca şi în cazul oglinzii lui Alice,
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era cu putinţă ca personajele să o traverseze şi să ajungă de partea cealaltă. [...] Lumile
din oglindă existau în imaginarul bizantinilor, dar căpătau consistenţă prin arta lor (Maguire,
1997, p. 248).
Premisele acestui tip de simbolism sunt înregistrate încă din Antichitatea târzie, cu
în scrierile lui Pseudo-Dionisie Areopagitul, pentru care slujirea liturghiei
constituie o înfăţişare palpabilă, ca într-o imagine a vieţii inteligibile, stabilind astfel o
relaţie între un model invizibil şi efectul său vizibil. Pseudo-Dionisie nu înfăţişează
niciodată Euharistia în chip formal (comuniunea cu trupul şi sângele lui Hristos), ci ca
un simbol al unirii sufletului cu Dumnezeu. Hans Urs von Balthasar, cel mai reprezentativ exeget al corpusului dionisian, subliniază că acesta propune o sinteză între teologie
şi estetică, în care nu frumosul în sens strict reprezintă interesul principal, ci mai degrabă
"teofania imediată" pe care o generează structura materială şi spirituală a universului :
"Pseudo-Dionisie îl contemplă pe Dumnezeu nu pornind de la lucruri, ci în lucruri
[s.n.] : culori, forme, esenţe, atribute, sunt pentru el o teofanie imediată" (Balthasar,
1961-1969, II, p. 183).
În spiritul său, această abordare prezintă, după cum a probat recent Serghei Mariev,
afinităţi cu practicile teurgiei neoplatonice, ilustrate în scrierile lui Iamblichus. Teurgia
priveşte obiectele sensibile drept simboluri ale realităţilor inteligibile, implicit drept o
cale de acces la inteligibil, în virtutea unei cruµmi0sta (afinităţi) între lumea sensibilă
şi cea inteligibilă, care face ca obiectele însele, prin propria lor calitate de simbol efectiv ( uuµ~o).ov, uuv0T]µa) să ia asupra lor sarcina atribuită tradiţional reflexiei intelectuale ( EVVota). Trebuie însă subliniat că, în concepţie teurgică, raportul dintre semn şi
semnificat este inerent, căci cruµmi0sta constituie o lege universală, în vreme ce la
Pseudo-Dionisie, după cum insistă Balthasar, un asemenea raport este, dimpotrivă, exclus
(Mariev, 2013, pp. 5-10). Toată această densă încărcătură simbolică a topografiei spaţiului sacru, perceput ca loc predilect pentru manifestarea inteligibilului în forme perceptibile senzorial, ar trebui să nuanţeze interpretarea imaginilor selectate pentru a fi
prezente în spaţiul sacru.
Ultimul interval al sintezei liturgice bizantine a fost marcat de avântul isihasmului,
a cărui mistică se baza pe experienţa sacramentală a prezentei divine, prezenţă reală
într-o asemenea măsură încât poate fi percepută ca lumină vizibilă. Isihaştii propun o
sinteză organică a moştenirii patristice, îndreptată împotriva valului de spiritualism
platonizant hrănit de noul umanism bizantin din perioada Paleologilor (Meyendorff,
1969, pp. 95-99). Efortul lor era acela de a redefini teologia liturgică, întemeiată pe
misterul pascal al lui Hristos, pornind de la kenoza, Întrupării, Patimilor şi Răstignirii,
continuând cu exaltarea prin Înviere, Înălţare şi şederea de-a dreapta Tatălui şi încheind
cu slăvirea finală din liturghia cerească a Mielului în faţa tronului lui Dumnezeu, etapele
proniei divine care constituie o realitate permanentă, reactualizată prin ritualul Bisericii
şi ilustrată în imaginile care populează spaţiul liturgic (Taft, 2007).
Clasica expresie teologică a noii sinteze se găseşte în opera lui Nicolae Cabasila, cel
care reorientează teologia liturgică spre nucleul ei, departe de alegorismul multora
dintre comentariile mistagogice anterioare, din intervalul Bizanţului medieval. Îmbinând
spiritualitatea isihastă şi umanismul creştin, tratatele lui nu propun niciodată interpretări
exterioare structurilor şi semnificaţiilor riturilor şi nu înlocuiesc niciodată participarea
sacramentală prin contemplare, care constituie doar o pregătire pentru cea dintâi. Nu
precădere
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este deci vorba de un simplu spectacol, nici de un obscur sistem de simboluri, ci de un
realism hrănit de pietatea populară, care evită tentaţia intelectualismului elevat, adresat
doar unei elite spirituale. Contemporan lui Cabasilas, Sfântul Simeon, mitropolitul
Tesalonicului, se remarcă, în comentariile sale liturgice, prin abundenta explicaţiilor şi
varietatea surselor, guvernate de scrupulul de a repertoria interpretările agreate de
Biserică şi de spiritul fidelităţii faţă de tradiţie, fapt care i-a asigurat un mare prestigiu.
Texte ale acestui ierarh, dimpreună cu scrieri ale Sfântului Grigorie Sinaitul (alt autor
marcant al spiritualităţii isihaste) sunt înregistrate în manuscrise medievale de pe teritoriul României, întâi în secolul al XV-lea, iar ulterior cu prilejul revirimentului neoisihast de la Neamţ, în vremea lui Paisie Velicikovski.
Aşadar, o constantă a interpretărilor simbolice o reprezintă identificarea lăcaşului de
cult drept imagine a cosmosului transfigurat, înnoit escatologic, temă care apare la multi
autori timpurii şi este preluată de Sfântul Maxim Mărturisitorul, iar mai târziu de Sfântul
Simeon al Tesalonicului. Atât în sensul său de comuniune a credincioşilor, cât şi ca
edificiu de cult, Biserica este un semn al noii creaţii, al cosmosului restaurat, anticipat
escatologic, fapt reflectat chiar de textul epiclezei, care, recapitulând marile repere
temporale ale iconomiei, comemorează inclusiv a doua venire a lui Hristos : "Aducându-ne
aminte, aşadar, de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi :
de Cruce, de groapă, de Învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de şederea cea
de-a dreapta şi de a doua şi slăvită iarăşi venire. . . [s.n.] "
Interpretările tainei Euharistiei şi-au pus amprenta asupra decorului bisericilor, care
era gândit ca ilustrare a adevărurilor credinţei, menit să genereze o anvelopă senzorială
oferită credincioşilor strânşi la liturghie. Reprezentarea pictată şi explicarea liturghiei
sunt două aspecte îngemănate ale vieţii spirituale, în mod egal întemeiate în teologia
liturgică, raport exprimat sugestiv de Jean-Michel Spieser: Jntre demersul liturgic şi
demersul iconografic există o corespondentă, dar nu una de termen la termen, care ar
face dintr-unul ilustrarea celuilalt, ci o corespondenţă globală în semnificaţii, care sfârşeşte prin a manifesta vizual conţinutul celui mai tainic moment al liturghiei, prin
reprezentarea trupului lui Hristos pe altar", astfel încât "ciclul iconografic este o dublare,
prin mijloace proprii, a desfăşurării liturghiei" (Spieser, 1991, p. 589). Cu alte cuvinte,
imaginile transcend simplul paralelism rit-iconografie, participând, alături de toate
celelalte componente senzoriale ale slujirii Bisericii (odoriferantele, materialitatea obiectelor atinse şi sărutate, poezia şi muzica sacră), la transpunerea sensibilă a conceptelor
teologice. Deşi liturghia şi iconografia au o componentă simbolică, aceasta nu le conferă,
totuşi, o natură alegorică, metaforică sau abstractă, şi asta cu atât mai puţin în perioada
târzie a Bizanţului, când cateheza liturgică şi iconografia se reorientează dimpreună către
narativ şi concret.
Aceasta este tradiţia receptată în ambianta postbizantină locală, în care, dincolo de
circulaţia unor tradiţii de atelier documentabile la nivel formal, se resimte şi prezenta
acestei specifice modalităţi de raportare la imagine, cu precădere în cazul iconografiei
absidei altarului şi a zonelor de pasaj între compartimentele spaţiului sacru, care fac
obiectul analizei următoare, din perspectiva „imaginalului" vizual postbizantin local, cu
inflexiunile sale datorate declinărilor succesive în intervalul premodern.
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Maica Domnului în conca absidei altarului
Amprenta marianică asupra iconografiei absidale porneşte de la simpla prezenţă a imaginii ei iconice în secolele XIV-XVI (la Curtea de Argeş sau în picturile epocii lui Ştefan
cel Mare, Petru Rareş şi Neagoe Basarab, un exemplu spectaculos şi sub raport stilistic
fiind cel de la Arbore - vezi ilustraţia 11.6), mergând apoi până la intensificarea acestei
prezente prin alăturarea unor scene din Viaţa Maicii Domnului sau din Imnul Acatist,
formând microcicluri marianice, în secolele XVI-XVII (la Râşca, Suceviţa şi Dragomirna
în Moldova, şi în pictura intervalelor cantacuzin şi brâncovenesc în Ţara Românească,
de pildă la Biserica Doamnei din Bucureşti - vezi ilustraţia 11.7).
Reprezentarea Maicii Domnului în canea absidei altarului trimite către teme ale
meditaţiei asupra Euharistiei frecvente în literatura de edificare spirituală din Răsărit,
în perioada patristică, în care Maica Domnului este pusă în legătură cu liturghia euharistică pe mai multe planuri (Brock, 1979). Chiar şi în ceea ce priveşte în mod direct
taina Euharistiei, există o tradiţie orientală care interpretează acceptarea lucrării Duhului
Sfânt de către Maica Domnului în timpul Bunei Vestiri drept prefigurare a epiclezei
liturgice, fapt care instituie probabil şi tradiţia ilustrării acestei teme evanghelice în două
voleuri, flancând deschiderea sanctuarului, ca şi cum salutul angelic ar traversa spaţiul
absidei, către Fecioara aşezată la cealaltă extremitate a arcului.
Paralelismul rezidă în faptul că Euharistia instituie şi materializează o relaţie reală
între lumea sensibilă şi cea cerească, asemenea Întrupării. Preschimbarea euharistică,
paradigmă a sfinţirii lumii prin lucrarea Duhului Sfânt, se revelează „ochiului credinţei"
(el însuşi un dar divin), astfel încât starea credinciosului care participă la slujirea tainei
ar trebui să fie una de receptivitate, de acceptare a lucrării Duhului, stare perfect ilustrată de Maica Domnului în momentul Bunei Vestiri. Complementaritatea este evidentă :
atunci, Maica Domnului a dat curs unei chemări, în timp ce, în liturghie, preotul este
cel care invocă Duhul Sfânt. În cadrul fiecărei Euharistii, credinciosul este îndemnat să
urmeze răspunsul Maicii Domnului, model al deschiderii către lucrarea divină. Mai mult
chiar, Maica Domnului ca loc de întâlnire între Dumnezeu şi oameni, prin Întrupare,
reprezintă o anticipare a jertfei liturgice, prin care unirea se reactualizează. Darurile
sfinţite conţin lucrarea Duhului şi, în cazul în care răspunsul credinţei se deschide către
această lucrare, după modelul răspunsului dat de Maica Domnului arhanghelului Gavriil,
Duhul poate „să îl nască pe Hristos" în inima celui care se împărtăşeşte, aşa cum afirmă
cu îndrăzneală şi lirism Sfântul Simeon Noul Teolog.
Maica Domnului devine astfel chip al Bisericii, prin care Tainele se săvârşesc, şi
model al acceptării Duhului Sfânt de către oricare dintre credincioşi. Rolul ei este în
egală măsură istoric şi escatologic, întrucât a dat naştere lui Dumnezeu în istorie, dar,
totodată, reprezintă încă de acum, proleptic, firea umană revenită la relaţia ei naturală
cu Dumnezeu. Această citire în sens euharistic a reprezentării Maicii Domnului este
sancţionată de Andre Grabar, în opinia căruia încă din faza incipientă a includerii acestei reprezentări sintetice a primei parusii - Întruparea - printre temele absidale, este
urmată o logică euharistică, în virtutea simplei evidente că sacramentul împărtăşaniei
este condiţionat de taina naşterii din Fecioară (Grabar, 1967, p. 574).
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Împărtăşirea Apostolilor
Împărtăşirea apostolilor şi Ierarhii slujind reprezintă temele cel mai strâns legate de

jertfa euharistică. Cea dintâi imagine are o respectabilă istorie, care coboară spre secolul
al VI-lea, când, probabil, această interpretare liturgică a Cinei a fost alcătuită. A fost
folosită în secolul al IX-lea în Psaltiri, ca ilustrare a psalmilor 109/110: 4: "Tu eşti preot
în veac, după rânduiala lui Melchisedec" şi 33/34: 8 : ,,Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul".
Cu toate acestea, a fost rar reprezentată în decoraţiile monumentale ale secolului al X-lea
şi în prima jumătate a celui următor, devenind însă curentă în iconografia absidei altarului şi aproape obligatorie după secolul al Xii-lea (Walter, 1982, pp. 215-217).
Maniera uzuală de ilustrare a acestei teme presupune împărţirea sa în două voleuri,
deci şi dublarea reprezentării lui Hristos ca oficiant, oferind speciile consacrate apostolilor. Chiar dacă ilustrarea lui ca Mare Arhiereu este sporadică, prezenţa îngerilor-diaconi cu ripide, care îl flanchează, accentuează rolul lui sacerdotal. Tipul consacrat de
reprezentare a scenei presupune împărţirea apostolilor în două grupe (cum este cazul la
Curtea de Argeş - vezi ilustraţia 11.8), deşi există şi excepţii notabile, în care, la fiecare
dintre momente, participă întreaga ceată a ucenicilor (cum este cazul la Biserica Sfântul
Gheorghe din Suceava). Îndeobşte cei care primesc împărtăşania din mâinile lui Hristos
sunt Petru, conducând grupul celor ce se pregătesc să se împărtăşească cu Trupul, şi
Pavel, în fruntea celor care se apropie de potir (în unele ansambluri el este înlocuit de
Ioan). Momentul fixat în imagine este cel al distribuirii Împărtăşaniei, opţiune caracteristică iconografiei bizantine târzii, care preferă această nuanţă concretă şi narativă.
Ea înlocuieşte o variantă răspândită în intervalul bizantin mediu, când gestul lui Hristos
era de binecuvântare a pâinii, tăcând astfel trimitere la rugăciunea de mulţumire a
Anaforei, deci la celebrarea Liturghiei în general, iar nu la momentul precis al Împărtăşirii.
Această variantă mai veche a fost complet înlăturată de preferinţa înfăţişării fidele a
ritului liturgic, care, în intervalul Paleologilor, comportă şi nuanţe decorativ-teatrale
(animarea grupurilor de apostoli, angajaţi uneori în conversaţie).
Un alt accent particular al câtorva reprezentări îl constituie ilustrarea lui luda la
coada ucenicilor care primesc Euharistia, de obicei în scena Împărtăşirii cu Sângele,
într-o poză teatrală, o piruetă violentă şi dizgraţioasă. Acest accent grotesc, probabil de
sorginte apuseană, cultivat în secolul al XIV-lea, generează iconografii aparte: în secolul al XVI-lea, în Moldova, Iuda ţine în mână punga cu cei treizeci de arginţi (la Humor)
sau poartă pe umăr un diavol (la Hârlău). Altă variantă caricaturală este cea în care Iuda
vomită (la Suceviţa), accent regăsit ulterior şi în picturi din Ţara Românească, culminând
cu cazul de la Gura Motrului, unde luda de fapt profanează materia euharistică (vezi
ilustraţia II. 9). Această turnură a iconografiei poate fi corelată cu adăugarea, în secolul
al XIV-lea, a unei rugăciuni premergătoare împărtăşirii oficianţilor: "Cinei Tale celei
de Taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaş mă primeşte, căci nu voi spune vrăşmaşilor
Tăi taina Ta, nici sărutare nu-Ţi voi da ca Iuda".
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imaginea Euharistiei

În tradiţia iconografiei bizantine, portretele sfinţilor ierarhi reprezintă, pe de o parte,
comuniunea Bisericii locale cu celelalte Biserici, conferind, pe de altă parte, o legitimare
în rândul acestei vaste comunităţi confesionale. Adeseori sunt înfăţişaţi titulari ai vechilor scaune ale creştinismului răsăritean : Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Ierusalim,
arhiepiscopia autocefală a Ciprului, tradiţie păstrată şi în intervalul postbizantin, de pildă
în secolul al XVI-leala biserica mănăstirii atonite Dochiariu (Gioles, 2006, pp. 269-270).
În maniera de prezentare "liturgică" - în semiprofil, înclinaţi spre axul absidei (vezi
ilustraţia 11.10, Probata) -, ierarhii ţin, de obicei, filactere deschise, conform unei tradiţii iconografice stabilite de ilustraţia de manuscris încă din secolul al IX-lea, detaliu
care îi transpune în plină desfăşurare a slujbei Bisericii (Walter, 1982, pp. 207-212).
Selecţia sfinţilor este adeseori sugestivă, ilustrând intenţii ale comanditarilor sau
realităţi ale relaţiilor de dependenţă ecleziastică în epocă. De obicei, în tipul de înfăţi
şare liturgică a ierarhilor, figurile din ax sunt cele ale autorilor de liturghii : Ioan
Hrisostom, Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul. Încă din secolul al Xi-lea, ei sunt
comemoraţi împreună pe 30 ianuarie, iar curând după instituirea acestei practici cultice
reprezentări ale acestora împreună se răspândesc în ilustraţiile de manuscrise, îndeosebi
psaltiri cu reprezentări marginale. Al patrulea loc este ocupat, în monumentele bizantine
târzii, de Atanasie al Alexandriei sau de Nicolae, însă în Moldova, la fmele secolului
al XV-lea, această poziţie privilegiată le este rezervată cu precădere sfmţilor Chirii al
Alexandriei (la Sfântul Ilie, Voroneţ, Neamţ şi Bălineşti) sau Silvestru al Romei (la Pătrăuţi
şi Popăuţi, prezent în secolul al XIV-lea şi în Ţara Românească, la Curtea de Argeş vezi ilustraţia 11.11), abia în secolul al XVI-lea instituindu-se preeminenţa lui Nicolae.
Papa Silvestru mai apare în iconografia absidei doar la Dobrovăţ, dar într-un alt
context, căci este secondat de Grigorie Dialogul şi de Martin, fapt care sugerează o
selecţie ce pune un accent aparte pe scaunul Romei. De altminteri, cei trei papi ocupă
poziţiile a treia, a patra şi a cincea la sud, în timp ce la nord apar aproape în oglindă
(pe poziţiile a cincea şi a şasea) Mitrofan şi Nichifor, titulari ai scaunului Noii Rome,
Constantinopolul. Părăsind însă spaţiul moldovenesc, reîntâlnim constant portretele
iconice ale sfinţilor papi în monumente din Ţara Românească, în secolele al XVI-lea şi
al XVII-lea, în mod tradiţional amplasate la baza turlei naosului (la Snagov şi la bolniţa
Coziei) sau chiar în rândul celor din absidă (din nou la Snagov - vezi ilustraţia 11.12,
dar şi la Topolnita, Scăueni şi Creţuleşti). În intervalul brâncovenesc, se multiplică
exemplele de registre de medalioane dispuse la baza turlei naosului, compuse integral,
sau măcar parţial, din papi ai Romei. Ele se regăsesc la Hurezi, Mamu, Polovragi,
Surpatele, Fedeleşoiu, Govora şi Sărăcineşti. Frecvenţa integrării sfinţilor papi se datorează faptului că bizantinii nu au negat niciodată primatul lui Petru printre apostoli,
limitându-se, chiar şi în plină polemică antilatină, la a spune că primatul scaunului
Romei derivă nu din autoritatea lui Petru, ci din cea a statutului de capitală a Imperiului,
statut pierdut prin transferul constantinian către Roma cea Nouă (Falkenhausen, 1988,
pp. 651-658). Selecţia are chiar şi o componentă polemică, în sensul revendicării vechilor titulari ai scaunului Romei ca parte a autorităţii spirituale ortodoxe, într-o epocă de
intensă dispută teologică împotriva papalităţii.
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Punctul de convergenţă al procesiunii ierarhilor slujind urmează tradiţia consolidată
în epoca târzie bizantină, când Hristos prunc în patenă este reprezentat ca ilustrare a
melismos-ului (ritul sfărâmării pâinii euharistice anterior comuniunii). Seria imaginilor
de acest tip este inaugurată la Kurbinovo şi înregistrează o serie de oscilaţii până la a
se constitui ca veritabilă normă. Primele ilustrări ale temei figurează mai degrabă un
simbol decât o imagine a lui Hristos, în timp ce mai târziu s-a manifestat o oscilare
între Hristos prunc şi Hristos mort. Opţiunea finală a fost cea a lui Hristos prunc, dar
motivele rămân neclare. Un celebru text atribuit lui Chirii al Ierusalimului, datând din
secolul al VI-lea, anecdote din mediul monastic şi mai ales dezvoltarea ritului proscomidiei, al cărei simbolism este centrat pe Naştere, ar fi putut funcţiona ca resorturi în
stabilizarea temei iconografice (Walter, 1982, pp. 202-203). Plasarea îngerilor-diaconi
în vecinătatea acestei imagini a Jertfei euharistice (de pildă, în monumentala redactare
din absida Coziei, vezi ilustraţia 11.13) face parte tot din această tradiţie iconografică
bizantină târzie, în timp ce alte detalii ale reprezentării (asteriscul, pocrovăţul, dimpreună cu toate celelalte detalii liturgice ale sfintei mese) se insinuează treptat, pe măsură
ce ritul proscomidiei se fixează în forma lui târzie, canonică (Walter, 1982, pp. 232-238).
Reprezentarea pruncului Hristos cu toate atributele vitale ar putea de asemenea să
evoce un argument fundamental al Răsăritului în polemica asupra ofrandei de pâine, căci
respingerea azimelor se întemeiază tocmai pe interpretarea pâinii crescute cu drojdie ca
simbol al principiului vital. Într-adevăr, în contextul complicat al secolului al XIII-lea,
tema melismos capătă un rol tot mai important, ca manieră de manifestare vizuală a
polemicii antilatine. Ea apăruse la sfârşitul secolului al Xii-lea tocmai ca răspuns la
disputele teologice ale acelui interval, dar după Cruciada a IV-a capătă frecvenţă crescută
mai ales în spaţiile aflate sub stăpânire latină sau la frontiera cu acestea, putându-se
considera că ele răspund unei nevoi de a apăra practicile liturgice ortodoxe împotriva
celor occidentale. De pildă, în Biserica Sf. Teodori din Kafiona, în Mesa Mani, din
coasta lui Hristos curge, în mod emfatic, sânge şi apă, detaliu care ar putea trimite la
ritul turnării de apă caldă în timpul pregătirii Euharistiei (Gioles, 2006, pp. 272-274).
Detaliul apare în secolul al XV-lea în Moldova, la Voroneţ (vezi ilustraţia 11.14), dar şi
în Ţara Românească în secolul al XVII-lea, la Biserica Domnească din Târgovişte, într-un
context schimbat : reprezentarea iconică a lui Hristos într-una din ferestrele de sud ale
naosului, purtând neobişnuita inscripţie „Dulcele Iisus", de certă înrâurire occidentală
(vezi ilustraţia 11.15).
Reprezentarea ierarhilor slujind în jurul Amnosului, dimpreună cu imaginea Împărtă
şirii apostolilor, oferă o perspectivă ecleziologică, în care accentul este pus pe Biserica
cerească, biruitoare, reflectată ca într-o oglindă de cea pământească, dând astfel naştere
unei viziuni idealizate, glorioase, prin recursul la analogie (Walter, 1980, pp. 325-326).
Pe măsură ce comentariile liturgice, care vizează taina centrală a liturghiei, se impun
în literatura creştină, absida este privită drept spaţiul în care Hristos se înfăţişează sub
chipul său cel mai accesibil, şi anume cel sacramental:
Biserica bizantină nu uită să le înfătişeze credincioşilor, sub forma imaginilor, taina existentei sale. Aceasta se rezumă la celebrarea liturgică, întrucât făptura are ca primă sarcină
pe aceea de a-L lăuda pe Dumnezeu. De asemenea, universalitatea Bisericii este rezumată
de concelebrarea sfintilor ierarhi. Domnul a arătat, în timpul ultimei sale cine cu discipolii
săi, cel mai desăvârşit mod de slăvire a lui Dumnezeu. Această acpune este reluată de
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sfinţii ierarhi [...] . Deşi liturghia, aşa cum se desfăşoară în lume, reprezintă modelul după
care sunt reprezentate împărtăşirile apostolilor, [...] ele nu sunt niciodată înfăţişate de
iconografia bizantină drept o acţiune strict terestră (Walter, 1980, p. 331).

Această temă a reflecţiei bizantine asupra liturghiei îşi găseşte expresia într-o iconografie generată tot în intervalul târziu, Liturghia îngerească. Amplasată iniţial în absidă,
cum este cazul la Markov Manastir, tema se va fixa în intervalul postbizantin la baza
turlei, apărând uneori şi în cazul ansamblurilor de pe teritoriul românesc, de pildă, în
secolul al XVI-lea în Moldova, la Probota, Sfântul Gheorghe (vezi ilustraţia 11.16) şi
Suceviţa, iar în Ţara Românească în secolul al XVll-lea, la Hurezi şi la Mamu, pentru
a selecta doar câteva exemple reprezentative.

Iconografia trecerii dintre naos

şi

absida altarului

În imediata vecinătate a turlei, prinsă între spaţiul naosului şi altarului, traveea de vest a
sanctuarului fusese interpretată simbolic de mistagogia bizantină târzie în secolul al XV-lea,
prin autoritatea Sfântului Simeon al Salonicului, ca trecere între două lumi : pe de o
parte, cea materială, sensibilă, pe de altă parte, cea spirituală, inteligibilă. În calitatea
sa de prag, de pasaj spre zona cu cel mai ridicat grad de sfinţenie, boltirea răsăriteană
a fost în mod tradiţional asociată cu reprezentări teofanice. În perioada bizantină veche,
aici apare frecvent o imago clipeata a lui Hristos - însoţit de apostoli pe arcul de acces
în berna, la San Vitale din Ravenna, sau de simbolurile evangheliştilor, pe arcul triumfal de la Sant'Apollinare in Classe. Acest habitus iconografic se păstrează şi în epoci
ulterioare, adeseori tipul eristic ales fiind Emanuel. În secolul al Xii-lea, o imagine care
devine tot mai frecventă este Mandylion, care, asemenea ilustrării lui Hristos-Emanuel,
capătă, prin vecinătatea cu Maica Domnului din concă, semnificaţii legate de întruparea
Cuvântului.
O altă temă legată prin excelenţă de spaţiile-prag este Deisis. Prezenţa sa este atestată pe arcul triumfal de la Sfânta Ecaterina din Sinai, unde este constituită din trei
medalioane, în cel din ax fiind reprezentat Mielul. În intervalul medieval, tema rămâne
asociată cu zona înaltă a trecerii dinspre naos spre absida altarului, după cum atestă
situaţiile de la Sfânta Sofia din Ohrida, respectiv Sfânta Sofia din Kiev, iar în secolul
al Xii-lea, cea de la Sfinţii Anarghiri din Kastoria. Ulterior însă, aceasta va descinde
la nivelul iconostasului, printre icoanele în frescă din registrul inferior al zidurilor
perimetrale ale soleei, cum este cazul la Sfântul Gheorghe din Kurbinovo şi la Lagoudera.
Fuziunea dintre Deisis şi icoanele monumentale se va păstra în unele biserici mai târzii,
de pildă, la Sfântul Nicolae Orfanos din Salonic sau la Phorbiotissa din Asinou, ale
cărei fresce datează din secolele XIV-XV.
O temă de asemenea privilegiată în cadrul programelor iconografice ale zonei înalte
a arcului triumfal este Buna Vestire, fapt datorat evident rolului esenţial pe care îl are
în economia mântuirii. În mod semnificativ, această imagine este preluată, începând
aproximativ din secolul al Xii-lea, de iconografia uşilor împărăteşti ale iconostasului.
Reprezentările asociate trecerilor funcţionează ca promisiuni ale binecuvântării, intercesiunii şi apărării, jalonând spaţiul bisericii încă de la intrare, dar densitatea lor sporeşte
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în preajma iconostasului, loc de concentrare a imaginilor de venerare. Deşi nu poate
avea acces direct la spaţiul altarului, credinciosul contemplă totuşi semnele lui Dumnezeu
care marchează arcele şi arhivoltele, conducând spre imaginea din concă - Maica
Domnului, cea care „deschide uşa milostivirii" (Hadermann-Misguich, 1999, p. 40).
Comentând strategiile pe care arta bizantină le-a folosit cu intenţia de a reprezenta
inteligibilul, Andre Grabar insista asupra imaginilor Celui Vechi de Zile şi a lui Hristos
Emanuel plasate dedesubtul lui Hristos Pantocrator din cupola naosului. Grabar subliniază, citând surse imnografice şi exegetice, că aceste imagini trebuie citite ca o unitate,
în care Cel Vechi de Zile şi Emanuel se referă la natura divină revelată pe măsura
înţelegerii omeneşti, în timp ce Pantocratorul din înălţime evocă transcendenta absolută
a lui Dumnezeu. Autorul face trimitere la texte care, încercând să-L definească pe
Dumnezeu în raport cu timpul, trimit la aceste tipuri eristice spre a sublinia că bătrâ
neţea reprezintă aluzia la veşnicie, iar tinereţea la Întrupare. Cel Vechi de Zile şi Emanuel
sunt teofanii ale Dumnezeului veşnic, fapt ilustrat de iconografia boltirilor bizantine,
unde aceste imagini ocupă zonele înalte, în jurul reprezentării lui Hristos Pantocrator
(Grabar, 1948, pp. 54-56).
În acelaşi spirit, intervalul bizantin târziu propune şi iconografii problematice, de
această dată cu semnificaţie trinitară, care vehiculează conjuncţii ale imaginii Celui
Vechi de Zile cu cele ale lui Hristos Emanuel, Hristos Pantocrator, a Tronului Hetimasiei
sau a Columbei Duhului. Ele se regăsesc ulterior în ansambluri postbizantine locale, de
pildă, în Moldova secolului al XVI-lea, la Probata (vezi ilustraţia 11.17), sau în Ţara
Românească în secolul al XVII-lea, la Filipeştii de Pădure (vezi ilustraţia 11.18). Al
doilea exemplu aparţine celei mai percutante variante din acest repertoriu, marcată din
nou de un cert aer occidental, îndeobşte etichetată drept "Sfânta Treime nou-testamentară". În literatura de specialitate, această reprezentare este numită "antropomorfă", prin
analogie cu antropomorfismul (atribuirea de calităţi umane sau materiale lui Dumnezeu),
iar pentru o şi mai limpede clarificare, în absenta unui suport în tradiţia imaginilor care
să justifice foarte precara denumire „nou-testamentară", s-a recurs la identificarea
acestei versiuni iconografice drept Synthronoi.
Originea acestei iconografii pare a se regăsi totuşi în corpusul bizantin târziu (Kriza,
2016, pp. 108-109). În perioada bizantină târzie, conceptul de participare trinitară în jertfa
euharistică este explicitat prin imagini în contextul absidelor şi cu precădere în iconografia proscomidierelor. O trăsătură particulară a acestei perioade este legătura dintre
Jertfa lui Christos şi natura sa divină inseparabilă ca persoană a Sfmtei Treimi, exemplul
cel mai grăitor fiind cel de la biserica Peribleptos din Mistra. În acest caz, registrul cel
mai înalt al frescei îl înfăţişează pe Cel Vechi de Zile, împreună cu porumbelul Sfântul
Duh. În cel de-al doilea registru, Hristos, îmbrăcat în veşmintele liturgice bizantine,
apare ca Mare Preot al Liturghiei cereşti ; concelebranţii lui sunt îngeri, care ţin vasele
euharistice cu vin şi pâine dospită, binecuvântate de el. Sub aceşti îngeri, în registrul
inferior al frescei, sfmţii episcopi oficiază liturghia, oglindind în imagine sinaxa liturgică
a clerului catedralei. Între episcopii liturghisitori, imaginea centrală este cea a lui Hristos
în Mormânt, astfel încât iconografia propune o compoziţie verticală cu caracter trinitar,
vizualizând ideea prezentei divine în trupul lui Hristos, jertfit pe cruce. Conceptul teologic exprimat de această iconografie a devenit extrem de semnificativ, după cum este
indicat de faptul că a fost transmis în diferite moduri în bisericile ortodoxe de-a lungul
secolelor, ajungând, în cele din urmă, la ilustrarea particulară a unui imn liturgic pentru
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Sâmbăta Mare şi utrenia Învierii. De la sfârşitul secolului al XV-lea, în bisericile din
Balcani acest imn a generat o nouă temă, ilustrată fie în proscomidier, fie în nartex.
Este vorba despre cunoscutul tropar, care a fost inclus şi în slujba proscomidiei începând
cu secolul al XIV-lea, fiind ulterior introdus şi ca rugăciune de taină la încheierea
Vohodului Mare, în momentul intrării cu sfintele daruri : ,,În mormânt cu Trupul, în
iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe tron împreună cu Tatăl şi cu
Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins". Textul troparului şi
ilustrarea sa în pictura murală evidenţiază nu numai prezenta divină în trupul mort al
Hristos, ci şi faptul că natura divină a rămas împreună cu sufletul omenesc al lui Hristos,
care, la moartea sa, a fost separat de corp şi a coborât în Iad. Acesta a fost exact principalul argument soteriologic al protagoniştilor ortodocşi în controversa referitoare la
azime : Hristos, care în corpul şi sufletul său uman este inseparabil de Sfânta Treime,
a răscumpărat întreaga umanitate. Acest tropar a intrat în liturgica slavonă relativ târziu,
aproximativ concomitent cu apariţia noii iconografii trinitare „antropomorfe". Cel mai
vechi exemplu care a supravieţuit este cel de pe bolta de pronaos a bisericii mănăstirii
din Dragalevtsi din Bulgaria. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, acest ciclu a fost
de asemenea ilustrat la Gracanica, urmat de o serie de exemple mai târzii. Iconografia
sa include aşa-numitele imagini de tip Synthronoi, care par a urma o versiune occidentală a iconografiei Sfintei Treimi, stabilită în secolul al XIII-lea.
Problema care trebuie însă subliniată este aceea că, după toate aparenţele, tema
Synthronoi pare a avea şi rădăcini independente în iconografia bizantină târzie, în sensul
că iconografia occidentală a fost reelaborată în conformitate cu tendinţe proprii Bizanţului.
Faptul acesta este probat de încorporarea tipului iconografic Cel Vechi de Zile ca alegorie a Tatălui, aflată în siajul unor explorări anterioare ale iconografiei bizantine cu
scopul configurării unei imagini a naturii divine de dinaintea Întrupării, preocupare
nespecifică mediului occidental, în virtutea diferitei teologii trinitare. În Bizanţul posticonoclast şi tot mai marcat de polemica antilatină, tipurile iconografice Emanuel şi
Cel Vechi de Zile, reunite ulterior în compoziţia de tip Paternitas, ţintesc tocmai la ideea
monarhiei Tatălui, esenţială pentru teologia trinitară răsăriteană, şi în egală măsură la
distincţia dintre persoanele Sfintei Treimi. Dar dacă Paternitas trimite la monarhia
Tatălui, Synthronoi face referire primordial la „şederea de-a dreapta", exprimată răspi
cat de Troparul Sâmbetei Mari.
O alternativă la reprezentarea directă a temei Synthronoi constă în crearea de axe
iconografice pe pasajul dintre naos şi altar. Întâlnim o asemenea opţiune în Ţara
Românească în secolul al XVI-lea, la bolniţa Bistriţei: arcul de est al naosului este
ocupat de o amplă reprezentare a Columbei Duhului, care leagă imaginea Pantocratorului
din naos cu cea a Celui Vechi de Zile de pe bordura boltirii altarului. Mai mult, dinspre
această alegorie a Tatălui purcede Duhul Sfânt asupra Maicii Domnului din absidă.
Suprafaţa boltirilor constituie astfel o axă iconografică ce trimite la dogma trinitară şi
la cea a Întrupării (vezi ilustraţia 11.19). O similară tematizare a Sfintei Treimi se înregistrează ulterior în secolul al XVII-lea când, în ansambluri brâncoveneşti de după
Hurezi, apare uneori, pe arcul care leagă bolta altarului de baza turlei, un medalion cu
Cel Vechi de Zile, flancat de imaginile Înălţării şi Cincizecimii. Prin fiecare dintre acestea,
persoanele Fiului şi Duhului Sfânt sunt aluziv prezentate, reiterând astfel tematica trinitară. Se menţine şi particularitatea reprezentării purcederii Duhului către Maica Domnului
tronând asupra absidei, operând astfel din nou o punte între dogma Treimii şi cea a
Naşterii din Fecioară (vezi ilustraţia 11.20).
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de trecere

Trebuie întâi de toate ţinut cont de faptul că, în tradiţia bizantină, imaginea monumentală întreţine adeseori un raport „mimetic" cu suprafaţa peretelui pe care este instalată,
generând astfel un joc între spaţiul real, al arhitecturii, şi cel imaginar, al reprezentării,
prin exploatarea posibilelor echivalenţe între cele două (Hadermann-Misguich, 1992,
pp. 207-208). Mai precis, sunt speculate efectele pe care le poate induce configuraţia
arhitecturală pe care imaginea se pliază, cu precădere în cazul în care suportul mural
ar implica o coincidenţă între spaţiul figurat şi cel real. Lydie Hadermann-Misguich
remarcă faptul că înscrierea procesiunii Ierarhilor slujind (iconografie specific liturgică,
euharistică, inaugurată în perioada comnenă) în curba concavă a hemiciclului, care are
drept loc geometric chiar mensa, subliniază tocmai rostul liturgic al temei. Glisarea
unora dintre participanţii la cortegiu în pasaje laterale ale spaţiului liturgic real pune şi
mai acut în lumină intenţia de a fuziona spaţiul real cu cel imaginar (cum este cazul în
sanctuarul de la Sfântul Pantelimon din Nerezi, după 1164). În acelaşi spirit, din secolul al Xii-lea nişele şi arcele vor fi tot mai frecvent speculate compoziţional de zugravi.
De pildă, în cazul Judecă/ii de Apoi sunt exploatate înălţimea şi concavitatea bolţilor,
distanţele create de arce, opoziţiile diagonale ale pandantivelor, totul pentru a sublinia
cât mai pregnant distanţa şi opoziţia dintre aleşi şi damnaţi.
Interferenţa spaţiului real al arhitecturii cu cel imaginar, al reprezentării monumentale, poate să se manifeste chiar şi la un nivel mai profund, cum este cazul folosirii
luminii naturale produse de o fereastră pentru a intensifica efectul teofanie al limbilor
de foc din scena Cincizecimii, la Biserica Sfinţilor Anarghiri din Kastoria. Secole mai
târziu, strategia se regăseşte, mutatis mutandis, şi în pictura din Moldova, la Arbore.
Aici, fereastra absidei de sud este flancată de cele două voleuri ale scenei Vindecării
slăbănogului (vezi ilustraţia 11.21). Spre est sunt înfăţişaţi Iisus şi cortegiul apostolilor,
slăbănogul şi martorii miracolului ocupând spaţiul opus. Golul luminos funcţionează
aşadar ca locus al miracolului, echivalând simbolic graţia divină revărsată de Hristos cu
fasciculul de lumină care se proiectează dramatic între vindecător şi vindecat. Sensul
teofanie al luminii este subliniat şi de amplasarea Duminicii tuturor sfinJilor în ambrazură
(dispunere care speculează încă o dată efectul fasciculului de raze, intensificând caracterul vizionar al ilustrărilor lui Hristos Emanuel şi a Celui Vechi de Zile, aşezate pe
axul deschiderii). În monumente bizantine târzii, un alt tip de complexitate a jocului
dintre spaţiul real şi cel plăsmuit se regăseşte în configurarea ciboriului de deasupra
mesei de altar din scena Ierarhilor slujind, la Kurbinovo - prin includerea deschiderilor
ferestrei geminate din axul hemiciclului ca arce ale ciboriului pictat-, sau în ilustrarea
,,strângerii" cerului de către îngerul din Judecata de Apoi, într-un spaţiu el însuşi curbat.
Un alt aspect al ambiguităţii instituite între spaţiul imaginar şi cel real al arhitecturii
îl constituie icoanele imitate în frescă, uneori „suspendate" în „cuie" iluzorii. Originea
acestei practici picturale poate ţine de limitări financiare, dar intenţia iluzionistă este
clară şi se perpetuează din secolul al Xi-lea până în perioada paleologă, putând fi invocate exemple la Backovo (a doua jumătate a secolului al Xii-lea), Sfinţii Anarghiri din
Kastoria (către 1180) sau Zica (1292-1309). Tot sub acest regim de funcţionare trebuie
plasate şi cazurile în care benzile roşii, convenţie vizuală a separării dintre imagini, în
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sunt învestite de ficţiunea imaginii monumentale cu o prezenţă reală,
fiind călcate sub picior de personaje sau tratate ca "tije" pe care se agaţă draperii ori
icoane imitate în frescă, după cum menţionam. Ipotetic, am putea asocia această performativitate a imaginii bizantine cu noţiunea de "pictură care prinde viaţă" (sµncrux6c;
ypmpit), termen folosit de Mihail Psellos pentru a descrie o imagine a Răstignirii şi
invocat de Hans Belting în legătură cu efectul de prezenţă, specific percepţiei medievale
a imaginii (Belting, 1994, pp. 261-262).
Aşadar, spaţiul sacru se constituie ca materializare sensibilă a lumii invizibile, dar
oferă totodată imaginii şi posibilitatea de a specula redundanţe induse între real şi plăs
muit, de a conferi imediateţe senzorială unei naraţiuni vizuale. Situaţii care intră sub
incidenţa unei asemenea strategii de activare performativă se întâlnesc cu precădere în
spaţiile de trecere dintre compartimentele spaţiului sacru, prin aşezarea lor fie direct în
deschiderea pasajului către spaţiul sacru, fie în conexiune cu acesta (în ax cu el, pe un
registru al decorului parietal). Un exemplu relevant pentru prima categorie îl reprezintă
iconografia cea mai răspândită a portalului naosului, Împărtăşirea sfintei Maria Egipteanca
(vezi ilustraţia 11.22, Snagov), imagine care transformă acest prag al spaţiului sacru în
locul necunoscut de dincolo de Iordan, unde ieromonahul Zosima i-a adus ascetei răsplata
pentru asidua ei pocăinţă. De maximă relevanţă este faptul că imaginea în chestiune are
un raport de complementaritate cu Împărtăşirea apostolilor, temă fundamentală a absidei
altarului.
Trebuie subliniată şi relevanţa modului de împărtăşire a apostolilor, în maniera preoţilor - primind aşadar Trupul direct în mână şi bând din potirul ţinut de Hristos ca
protos al liturghiei - detaliu care consfinţeşte mesajul ecleziologic al temei. Într-adevăr,
acest privilegiu al oficianţilor de a primi Împărtăşania în vechea manieră creştină s-a
instituit pe parcursul secolelor VII-XII, pe măsură ce linguriţele şi alte receptacule s-au
impus în administrarea sacramentului către laici (Caseau, 2002, pp. 84-87), ca urmare
a unei tendinţe de protejare a tainei manifestată cel mai timpuriu în Siria şi Palestina.
Acesta din urmă este şi modul în care Zosima îi oferă sacramentul Sfintei Maria.
Împărtăşirea sfintei Maria Egipteanca tematizează însă şi un alt aspect al vieţii liturgice orientale: primirea sacramentului ca recompensă a ascezei. Renunţarea la împăr
tăşirea zilnică a congregaţiei începe să fie atestată încă din secolul al IV-lea, odată cu
"Pacea Bisericii" apărând şi problema numărului tot mai mare de catehumeni, dar şi al
celor (foarte mulţi) care trebuiau să treacă printr-o lungă penitenţă pentru apostazia în
care căzuseră pe timpul persecuţiilor. Pe acest fundal, devine tot mai pregnantă tema
caracterului de mysterium tremendum al Împărtăşaniei, prezentată drept înfricoşătoare
şi copleşitoare, în special pentru cei impuri. Ideea reapare frecvent în predicile Sfântului
Ioan Gură de Aur, având la bază o turnură specifică literaturii catehetice din perimetrul
palestinian (Chiril al Ierusalimului, Teodor de Mopsuestia). Cu toate acestea, frecvenţa
primirii Euharistiei rămâne ridicată, mai ales în comunităţile monastice, care abia în
intervalul secolelor XII-XV vor trece spre o drastică diminuare a ritmului împărtăşirii.
Se resimte un paradox : ritmul oficierii liturghiei se intensifică în primul mileniu, ajungând să fie prescrisă oficierea zilnică a liturghiei euharistice (exceptând câteva zile
aliturgice), dar frecvenţa primirii Împărtăşaniei scade în acelaşi ritm, iar în perioada
ulterioară această diminuţie devine o realitate inclusiv pentru mediul monahal (Taft,
2000). Ocultarea treptată a Euharistiei, transformată în recompensă pentru asceză, pare
la prima vedere să aibă o relevanţă pentru dezvoltarea simultană a barierei dintre naos
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şi sanctuar. Cu toate acestea, dezvoltarea templonului în primul mileniu nu pare să aibă
alt scop decât acela de a bloca accesul în sanctuar, nu însă şi vizibilitatea. După cum
remarcase Thomas F. Mathews, există un argument a silentio în acest sens : deşi mistagogiile se referă pe larg la obiectele de cult, arătând sensul lor mistic, ele nu fac nici
o referire la vreo piesă textilă care ar închide deschiderile templonului (deşi acesta ar
fi reprezentat un subiect extrem de adecvat interpretării mistagogice). De fapt, blocarea
vizibilităţii se înregistrează doar foarte târziu, după monasticizarea ierarhiei ca urmare
a triumfului asupra iconoclasmului, accelerându-se, în cazul Constantinopolului, abia
după 1204, ca urmare a influenţei crescânde a ritului de mănăstire asupra celui de

catedrală.

Revenind la complementaritatea dintre iconografiile de împărtăşire (a apostolilor în
altar, a Mariei Egipteanca în pasajul către naos), în fiecare dintre situaţii tema primirii
Euharistiei se declină în raport cu un anumit statut în cadrul comunităţii : pe de o parte,
clerul - care se autoidentifică, prin harisma sacerdotală transmisă prin hirotonisire, cu
apostolii împărtăşiţi direct de Hristos preotul -, iar pe de altă parte, comunitatea credincioşilor - căreia i se impune modelul Mariei Egipteanca, primind sacramentul drept
recompensă pentru aspra ei asceză. Dar, dincolo de aceste implicaţii, devotul care intră
în spaţiul primirii Euharistiei are o primă întâlnire cu taina prin medierea imaginii ;
portalul naosului echivalează, graţie dispozitivului său iconografic, cu spaţiul-timp în
care Maria dobândeşte cununa stăruinţei sale în asceză.
Un caz care se apropie de a doua categorie (imagini gravitând în jurul pasajului) este
cel al tratării golului ca ax în jurul căruia sunt dispuşi simetric nu doar arhanghelii
Mihail şi Gavriil (tradiţionali „gardieni ai pragului"), ci şi apostolii Petru şi Pavel,
uneori însoţiţi, fiecare dintre ei, de câte un evanghelist. Formula este răspândită în
monumente balcanice bizantine târzii. Aşadar, spaţiul liturgic este delimitat de părinţii
fondatori ai Ecclesiei, prin care comunitatea creştină s-a întemeiat şi de la care aceasta
se revendică. Situaţii complementare se întâlnesc în mediul monastic, unde portalurile
sunt uneori flancate de cei doi protagonişti ai Viziunii Sfântului Pahomie - formulă
întâlnită şi în pictura bizantină târzie din Balcani, de pildă la Zrze, reiterată în iconografia nartexurilor din secolul al XVI-lea, în Ţara Românească (la bolniţa Coziei - vezi
ilustraţia 11.23), dar şi în Moldova (la Humor). Prescrierea veşmintelor călugăreşti prin
poruncă divină şi revelaţie angelică este rememorată astfel de fiecare membru al comunităţii în momentul intrării în biserică, accentuând un loc comun al monahismului,
definit drept „viaţă îngerească". Dar dincolo de simpla rememorare, traversarea portalului flancat de Gavriil şi Pahomie înseamnă în egală măsură coparticiparea, alături de
sfântul monah, la momentul de graţie al hierofaniei petrecută illo tempore, dar activată
prin imagine. În urma acestei asumări, devotul accede, ca novus Pachomius, la spaţiul tainei.
Alt reper fundamental al monahismului este prorocul Ilie, înfăţişat în monumente
moldoveneşti adeseori în pragul absidei altarului. La Popăuţi, profetului i se alătură
discipolul său, Elisei, iar pe zidul opus sunt înfăţişaţi doi sfinţi cuvioşi, formulă care
accentuează tema filiaţiei spirituale şi a harismei pe care aceasta o implică (vezi ilustraţia 11.24). Sugestiv în acest caz este faptul că inscripţiile rotulusurilor deschise ale
profeţilor ridică problema filiaţiei duhovniceşti şi a puterii sale harismatice (o temă
profund monahală): ,,Şi i-a zis Ilie [lui Elisei] : «Stai aici, căci Domnul m-a trimis la
Iordan»" (IV Regi, 2, 6). Elisei are clarviziunea de a nu asculta această poruncă, fiind
răsplătit prin îndeplinirea unei cereri temerare : ,,Iar Elisei a zis : «Duhul care este în
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tine să fie îndoit peste mine»" (IV Regi, 2, 9). Mediul teologic moldovenesc era familiar
cu relevanta lui Ilie ca arhetip al vieţii contemplative monastice (care fundamentează de
altminteri şi asocierea profetului cu Ioan Botezătorul), după cum o probează plenar
neaşteptatul program iconografic al diaconiconului de la mănăstirea Neamţ, dedicat unui
ciclu abreviat al vieţii sale.
O altă iconografie semnificativă pentru categoria imaginilor aliniate cu pasajul este
cea din nartexul Coziei, unde intrarea este surmontată de ilustrarea Viziunii Sfântului
Petru din Alexandria, care întrerupe seria Sinoadelor ecumenice (vezi ilustraţia 11.25).
Imaginea din urmă apare ca temă a picturii murale în secolul al XIII-lea, în proscomidierele bisericilor Sfântul Clement din Ohrida, Pantanassa din Mistra, Sfântul Nicolae
din Melnik şi al Patriarhiei din Pec (ba chiar şi în diaconicoane, cum este cazul la
Mateie), ierarhul martir fiind înfăţişat în momentul liturghiei, contemplându-l pe Hristos
prunc, pe masa altarului. Amplasată în contextul sanctuarului, tema capătă valenţe
liturgice pe care nu le avea în momentul ilustrării ei în vecinătatea primului sinod ecumenic. Aceste valenţe liturgice sunt confirmate de utilizarea reprezentărilor viziunii
Sfântului Petru şi a decapitării lui în ruloul liturgic de la Ierusalim, ca imagini asociate
ecfonisului de dinaintea rugăciunii domneşti(" Tatăl nostru"), prin care, înaintea Împărtă
şaniei, este cerută iertarea păcatelor. Într-una dintre versiunile vieţii Sfântului Petru,
Hristos îi spune : ,, Tu eşti jertfa pe care trebuie să mi-o aduci, prin martiriu", fapt care
face din ierarh un antitip al ofrandei euharistice şi al ambivalentei lui Hristos, pe care
o proclamă rugăciunea secretă a preotului de dinaintea Vohodului Mare : ,, Tu eşti Cel
ce aduci şi Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi". În nartexul Coziei,
locul legitim al acestei imagini ar fi fost lângă primul sinod de la Niceea, dar alinierea
sa cu accesul în biserică face ca fiecare participant la sinaxa euharistică să intre printr-un
spaţiu marcat de una dintre cele mai puternice reprezentări ale prezentei reale a lui
Hristos în Euharistie. La ieşire, imaginea i se impune din nou, ca un memento al acestei dogme fundamentale a creştinismului.

,,Imaginai ul vizual" postbizantin local:
repere şi inflexiuni
Impregnându-se de tradiţia constituită prin intermediul mistagogiilor bizantine medievale
şi târzii, iconografia locală vehiculează un repertoriu tematic marcat în egală măsură de
constante şi variabile, sesizabile cu precădere în locurile cu maximă densitate simbolică,
absida altarului şi pasajele care jalonează spaţiul sacru. În cazul reprezentărilor absidale
ale Maicii Domnului, puţine sunt elementele care să particularizeze opţiunile locale.
Trebuie însă subliniat că, în secolele XIV-XV, când în arealul balcanic se multiplică
tradiţia inscripţionării de atribute liturgice şi devoţionale pentru figura Născătoarei de
Dumnezeu, iconografia postbizantină de pe teritoriul României nu prezintă o asemenea
turnură. Abia în secolele XVI-XVII, sub impactul practicilor balcanice, Maria începe
să fie numită "Ocrotitoarea tuturor" sau "Cea mai înaltă decât cerurile" (în special în
perimetrul muntenesc). În acelaşi spirit, multiplicarea referinţelor marianice, prin includerea unor scene din viaţa Fecioarei sau a unor strofe din Imnul Acatist, apare în secolele mai târzii (mai ales al XVII-lea), tot sub imperiul circulaţiei unor modele balcanice.

PICTURA POSTBIZANTINĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

351

O marcă aparte a opţiunilor iconografiei religioase locale constă în raritatea sfmţilor
locali (în condiţiile în care ei sunt foarte prezenţi în programele bizantine târzii şi
postbizantine din Balcani şi din lumea rusă). Figurarea Sfântului Ioan cel Nou, în
Moldova secolului al XVI-lea, cu ecouri sporadice mai târziu, sau a sfinţilor „olteni"
(adică veneraţi în centre spirituale din acest perimetru), Nicodim de la Tismana şi
Grigorie Decapolitul, în Muntenia secolelor XVII-XVIII, reprezintă mai degrabă excepţii demne de subliniat decât practici curente. Acestea ar trebui puse în relaţie cu selecţia sfmţilor ierarhi în sanctuare, care înregistrează o similară preocupare mai degrabă
pentru integrarea într-un „Commonwealth bizantin" decât pentru proclamarea unei
identităţi confesionale locale. Dar, aşa cum subliniasem în comentarea selecţiei de sfmti
ierarhi, includerea frecventă a sfmţilor papi ai Romei pare să reactiveze intenţiile polemice,
antilatine ale iconografiei, cu precădere în cazul aparte de la Snagov, impregnat de referinţa la invocarea Duhului Sfânt în timpul epiclezei ca agent al consacrării euharistice.
Acest aspect al polemicii prin imagini, în sensul constituirii de iconografii cu valente
apologetice, angrenate în temele de interes pentru mediul monastic, pe fundalul complicatelor relaţii confesionale ale intervalului medieval târziu şi premodern, merită
explorat în sine. Un nivel mult mai „popular" al unei asemenea mărci polemice, perfect
congruent cu tendinţele contemporane în restul lumii ortodoxe, îl constituie reprezentă
rile caricaturale ale lui luda în reprezentarea Împărtăşirii Apostolilor, ecou al imnografiei dedicate Săptămânii Mari, dar şi al fobiei legate de profanarea Euharistiei, văzută
ca practică specifică ereticilor şi păgânilor. Pe de altă parte însă, trebuie avut permanent
în vedere faptul că principalul vehicul de transmisie a tradiţiei artistice bizantine în
arealul local l-au constituit structurile ecleziastice, iar în interiorul acestora un rol esenţial îi revine ambianţei monastice, pe seama căreia ar putea fi puse dezvoltările mai
subtile ale intenţiei apologetice.
În acest sens, este simptomatic faptul că accentul polemic se intensifică în cazul
iconografiei absidale a sacrificiului euharistic, prin insistenta asupra atributelor vitale
ale lui Iisus Prunc în Patenă (ochii larg deschişi, mâna animată de gestul binecuvântării).
Sub acest aspect, este remarcabilă iconografia de la Voroneţ, în care Pruncul din Patenă
primeşte şi însemnele Patimilor (rănile membrelor şi mai ales rana din coastă, din care
ţâşnesc şuvoaie de sânge şi apă), variantă iconografică aparent inedită, dar cu o paralelă
cunoscută în sudul Greciei continentale.
Această aparentă intersecţie cu iconografia occidentală (Vir Dolorum cu ostentatio
vulneris), dar care de fapt implică subiacent o polemică teologică legată de controversa
azimelor şi de ritualul zeon (adăugarea de apă caldă în potir), poate fi relaţionată cu
altă marcă aparte a iconografiilor locale, şi anume preferinţa pentru referirile trinitare.
Centrate pe folosirea iconografiei eristice de tipul Cel Vechi de Zile ca alegorie a persoanei Tatălui, în joncţiune cu tipurile Emanuel şi Pantocrator, cu Columba Duhului şi
Tronul Hetimasiei, cu imaginea Maicii Domnului din absida altarului, cu temele Înălţării
(în care e inclus Iisus în slavă) şi Cincizecimii (care înfăţişează Duhul Sfânt ca limbi de
foc), aceste asocieri generează iconografii cu caracter trinitar pivotând în jurul Celui
Vechi de Zile ca imagine a Tatălui, ceea ce reprezintă în mod vizibil o hibridizare a
tradiţiei bizantine cu tema occidentală Deus Pater. Având originea în iconografia balcanică târziu bizantină, aceste practici iconografice sunt sporadic înregistrate ulterior,
marcând continuităţi ale artei postbizantine de pe teritoriul României cu practici de
atelier din centre culturale şi spirituale de prim rang (Athos şi nordul Greciei). Cu
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cea mai frapantă iconografie a acestei serii o constituie tema Synthronoi,
ca un ecou polemic faţă de imaginile trinitare occidentale, în sensul utilizării
unei scheme iconografice constituită în mediul apusean cu intenţia de a proclama vizual
o teologie trinitară bizantină, prin accentuarea distincţiei dintre persoanele Tatălui şi
Fiului. Este necesar să subliniem că această problematică iconografie trinitară pare să
fi fost transmisă tocmai prin medierea spaţiului românesc în lumea rusă, unde a constituit în secolul al XVI-lea una dintre iconografiile a căror adecvare teologică a fost intens
contestată (Sulikowska, 2003, p. 89).
O altă componentă semnificativă a continuităţilor artei postbizantine locale cu spiritul modelului bizantin emulat constă în caracterul performativ al imaginilor selectate
pentru marcarea pasajelor din interiorul spaţiului sacru, vehiculând un repertoriu marcat
de teme vizionare şi de problema asumării unei mărturisiri de credinţă. Această amprentă
trebuie citită în sensul mistagogiilor bizantine invocare în debutul studiului, fără a presupune însă neapărat o alfabetizare în masă a publicului, ci mai degrabă existenţa unei
culturi bazate pe oralitate şi memorie, pe circulaţia greu de cartografiat a temei imaginii ca „revelaţie imediată", ca „loc de comunicare a sacrului" (Palazzo, 2008), care ar
fi putut fi tematizată prin predici şi transmisă prin practici paraliturgice.
Dacă o analiză strict stilistică a patrimoniului postbizantin de pe teritoriul României
poate da seamă de variabilele configuraţiilor vizuale, analiza prin prisma imaginarului
vizual, tratând acest corpus ca semn al unei specifice forme de „imaginai", pune în
lumină inflexiuni mai puţin marcate, subliniind însă în egală măsură participarea acestei
mărturii culturale la un bazin semantic mai amplu, într-o longue duree a aşa-zisului
,,Commonwealth bizantin" devenit afortiori un „Commonwealth ortodox" care înregistrează mutaţii profunde abia în modernitatea timpurie a Europei de Sud-Est.
siguranţă
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