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                               PICTURA BISERICEASCĂ, 
SPECIFIC ORTODOX ,CANONICITATE, ERMINIE, PROGRAM                 
                       ICONOGRAFIC, SPAȚIU ECLESIAL. 
 
 
Bisericile ortodoxe nu sunt pictate pentru a impresiona, pentru a încânta 

ochiul, ci scopul principal al picturii este apropierea omului de Dumnezeu. Pictura 
bisericilor înfăţişează întreaga istorie a mântuirii şi, întrucât oferă o bogată Biblie 
în imagini, este şi un mijloc de cateheză. Având în vedere faptul că înainte puţină 
lume ştia să citească, bisericile pictate constituiau, pentru preoţi, un instrument de 
cateheză, la vederea căruia credincioşii puteau înţelege toate tainele Bisericii. 

Pictura bisericească este indisolubil legată de locasul de cult ortodox, este 
greu de închipuit o biserică ortodoxă fără pictură murală care acoperă de obicei 
întreaga suprafață interioară a zidurilor bisericii, iar uneori chiar suprafața 
exterioară (Nordul Moldovei). Excepțiile de la regula generală sunt puține și ele se 
explică numai prin împrejurările istorice nefavorabile, prin lipsa posibilităților 
materiale de a realiza pictarea integrală ori prin influența cultelor protestante sau 
apusene cu ai căror membrii au conviețuit credincioșii ortodocși în unele regiuni 
ale țării. Așa cum este și în Transilvania în cazul bisericilor revenite de la uniați. 
Păstrarea acestei situații în care unele biserici din episcopia noastră sunt mai mult 
zugrăvite (cu rolul) decât pictate, aduce deservicii cultului ortodox și crează 
confuzie în rândul credincioșilor, dacă bisericile respective sunt ortodoxe atunci 
specificul lor nu se pote dovedi decât prin pictarea integrală, prin îmbrăcarea în 
veșmântul lirurgic în conformitate cu canoanele ortodoxiei. Drept pentu care la 
propunerea PS Iustin în ședința adunării eparhiale din 12 septembrie 2015 s-a  
aprobat începerea proiectului „Nici o biserică ortodoxă fără pictură integrală”. 

Ca întreaga artă sacră nici pictura bisericească în general nu poate fi 
înțeleasă în adevăratul ei conținut și sens decât integrată în biserică și în viața ei 
liturgică și sacramentală. Ruptă de Biserică și de viața religioasă pictura murală 
bisericească, ca și arta iconografică în general, nu poate fi înțeleasă decât parțial și 
incomplet, ori chiar cu totul eronat, așa cum se și întâmplă adeseori în operele 
unora dintre pictorii, istoricii sau criticii laici de artă. 

Pictura murală a bisericilor ortodoxe urmărește să integreze totul în misterul 
liturgic, încât chiar în afara sfintelor slujbe, tutul în biserică este în așteptarea 
Sfintelor Taine. Această așteptare însă este ea însăși sfântă deoarece e întru totul 
plină de prezență divină și constituie un efect al acțiunii icoanelor asupra 
sufletelor: figurile prelungi, avântate către cer, înfățișate în icoane și fresce vădesc 
elanul către înălțimea Pantocratorului aflat în centrul și în locul cel mai înalt din 
biserică ținând în maâna Sa viața fiecăruia și a tuturor. În acest chip în iconografia 
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Bisericii totul este adunat și ordonat într-un cosmos liturgic, în care „toată suflarea 
laudă pe Domnul”. 

Zugrăvirea bisericilor ortodoxe se face după o rânduială precisă, pusă la 
punct de-a lungul istoriei creştinismului, de Sfinţii Părinţi sau în cadrul sinoadelor 
ecumenice. Începând cu secolul al VIII-lea, în special o dată cu Sinodul ecumenic 
de la Niceea din anul 787 şi cel de la Constantinopol din 843, s-a restabilit cultul 
icoanelor, Biserica impunând principii riguroase şi reguli precise de lucru. Din 
secolul al IX-lea a început conturarea treptată a unui program iconografic (poate 
varia în funcţie de anumite criterii) care a devenit astfel obligatoriu pentru toţi 
zugravii de biserici. Acest program este înscris în Erminiile picturii bizantine şi are 
ca idee de bază concepţia teologică, pe care se întemeiază reprezentarea şi locul 
fiecărei scene sau figuri sfinte de pe pereţii bisericii. Se întâmplă ca nu toate 
bisericile să fie pictate la fel, mai ales acolo unde zugravii sunt constrânşi de 
spaţiu. Însă dispunerea unor anumite scene şi a unor sfinţi este absolut obligatorie, 
întrucât acestea reprezintă temeiul teologic al Bisericii creştine. 

Marii tâlcuitori ai cultului ortodox, cum ar fi Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. 
Gherman, Patriarhul Constantinopolului sau Arhiepiscopul Simeon al 
Tesalonicului ne spun că distribuirea picturii pe pereţii bisericilor este determinată 
de funcţia specială pe care o are în cultul divin fiecare încăpere a bisericii - altar, 
naos, pronaos şi pridvor -, precum şi de semnificaţia simbolică a acestora. Pictura 
bisericii trebuie să comunice cu arhitectura şi totodată să fie în strânsă legătură cu 
destinaţia şi simbolismul bisericii în cultul divin. Sfântul Gherman al 
Constantinopolului spune că biserica trebuie să ne dea, în ansamblul ei arhitectonic 
şi pictural, o viziune sensibilă a Bisericii cereşti, a cerului pe pământ. În ansamblul 
ei, biserica-lăcaş ne oferă, aşadar, imaginea văzută a întregului univers, a lumii 
văzute şi a celei nevăzute, strânse în jurul lui Dumnezeu, Creatorul şi 
Providenţialul ei (pr. prof. Ene Branişte, „Programul iconografic al bisericilor 
ortodoxe“, 1975). 

În ortodoxie pictura bisericească bizantină se realizează după normativele 
sau canoanele bisericii care s-au format, dezvoltat, cristalizat și desăvârșit în 
perioada dintre Sinodul VIII Ecumenic și secolul XV (se face referință la anul 
1453,  odată cu căderea Constantinopolului). Totalitate acestor reguli de pictare 
sunt cunoscute prin termenul de erminie, definitia erminiei nu este alta decât 
manualul zugravilor de biserici sau manual de pictură bisericească. În istoria  
picturii murale întâlnim mai multe erminii, scrieri care cuprin reguli privitoare la 
meșteșugul picturii bisericești, acest meșteșug s-a transmis la început, de la pictor 
la pictor pe calea tradiției orale și a practicii. Cu timpul unii călugari mai cărturari 
din răsărit, care pictau în stilul artei bizantine, au început să-și noteze reguli 
principale privind meșteșugul lor, aceste însemnări au constituit nucleul primelor 
manuale de pictură bisericească. Cele mai multe erminii le găsim în Muntele 
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Athos, unde se mutase centrul mișcării culturale și artistice bizantine, după căderea 
Constantinopolului. Primele erminii s-au redactat încă din sec. XVI începând cu 
celebrii zugravi Manuel Panselinos și Teofan Cretanul, dar care însă nu s-au 
păstrat. Cea mai veche dintre acestea poartă numele lui Frangos Catellanos din 
Teba, pictor atonit vestit discipol direct a lui Panselin și Teofan. O singură variantă 
a erminiei zugravilor poartă numele sigur al alcătuitorului ei: ieromonahul Dionisie 
de Furna. Aceasta este cea mai completă, mai sistematică și mai cunoscută dintre 
toate redactările erminiei(c.1720), care nu e deloc o operă originală ci o compilație 
după diverse redactări mai vechi. Erminia lui Dionisie de Furna este cea după care 
se impun și astăzi regulile picturii bisericești bizantine. 

Erminia cuprinde de obicei două părți una tehnică și alta iconografică. Prima 
parte are caracter tehnic și cuprinde instrucțiunile necesare pentru pregătirea 
uneltelor și a materialelor folosite în pictură, pentru tehnica picturii icoanelor pe 
diferite suporturi, a picturii murale a pregătirii pereților a pictării catapetesmelor, 
precum și tehnica zugrăvirii și poleirii, tot aici se mai arată măsurile și proporțiile 
trupuilui omenesc sau modul cum se zugrăvesc chipurile, mâinile, părul, 
vestimentația etc. A doua parte cuprinde reguli iconografice ce alcătuiesc 
programul iconografic în pictura bisericească. Programul iconografic se derulează 
avându-se în vedere diferitele tipuri de biserici din punct dr vedere arhitectural: 
biserici cu și fără turlă, cu bolți încrucișate, cu o singură boltă, navă su în plan 
treflat etc. 

Acest program iconografic nu a fost fix și uniform de-a lungul timpului, ci el 
s-a format treptat și a variat după epoci și regiuni în funcție de evoluția arhitecturii 
religioase, a varietății tipurilor arhitecturale, de dimensiunile bisericilor și de 
suprafețele ce trebuiau pictate. Au contribuit la aceasta și curentele teologice și 
gusturile or intențiile ctitorilor de biserici, care au impus uneori pictorilor 
preferințele lor, pecum și chiar fantezia pictorilor înșiși, care în felul acesta aveau 
prilejul să-și afirme personalitatea. Fiecare parte a decorului iconografic are un 
substrat teologic, o intenție simbolică, fiecare grupă de sfinți fiecare ciclu de scenă 
ocupă în tot ansamblul sacru un loc anumit și are un rol binedefinit în demonstrația 
teologică pe care locașul bisericesc are menirea să o prezinte ochilor credincioșilor.  

Pe baza programului iconografic pictorul își strânge elementele și ordonează 
problemele în legătură cu nevoile monumentului, găsind soluțiile cele mai 
potrivite. Există așadar un program iconografic fixat de tradiție, care este uniform 
adică valabil pentru toate bisericile, în liniile lui generale, iar în amănunte este 
variabil adică adaptat de la caz la caz în funcție de loc, spațiu și arhitectură, pe care 
le-am enumerat înainte. 

În biserică- locașul de adunare și rugăciune al obștii creștine ortodoxe 
fiecare categorie de credincios ocupă locul potrivit după vrednicia ei în sânul marii 
familii creștine: altarul este locul clerului sau al sfințiților slujitori(arhierei, preoți), 
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Naosul este spațiul credincioșilor mireni, iar pronaosul, antecamera, era odinioară 
locul celor care se pregăteau a deveni credincioși(catehumenii și penitenții). În 
lumina acestei teologii simbolistice se deduc regulile ce dictează întocmirea 
programului iconografic al locașului de cult. 

Biserica-locaș trebuie să ne dea în ansamblul unitar arhitectonic și pictural o 
viziune sau imagine a bisericii cerești, a cerului pe pământ, atât prin modul 
arhitectural al bolții edificiului, care simbolizează bolta cerului de deasupra 
pământului, dar mai ales prin modul prin care este distribuită zugrăveala pe 
suprafața pereților. În felul acesta caută să ne sugereze în chip plastic rânduiala sau 
ierarhia ideală care domnește în acest imens Cosmos sau Univers bisericesc, în 
care fiecare ființă își are locul său precis determinat, care întregește astfel 
simbolismul formelor construcției și îl face intuitiv și inteligibil. 

Turla(cupola) de deasupra naosului, partea cea mai înaltă a bisericii și cea 
mai apropiată de cer va înfățișa biserica cerească și pe locuitorii cerului: pe 
Hristos-Dumnezeu întemeietorul și capul ei nevăzut, împreună cu cei mai apropiați 
ai Lui: sfinții profeți, apostoli și evangheliști, care L-au vestit care I-au slujit în 
lume și care acum se bucură de vederea nemijlocită a feței lui, ei alcătuind temelia 
neclintită pe care s-a zidit și se instituie Biserica creștină. 

Altarul încăperea cea mai sfântă și mai tainică a bisericii, simbolizează cerul, 
acel templu nefăcut de mână omenească în care a intrat Hristos arhiereul, 
transfigurat prin înviere. El reprezintă în același timp și biserica pământească în 
manifestarea ei cea mai înaltă, totuși altarul va fi rezervat chipurilor bisericii 
triumfătoare, formată din persoanele sfinte cele mai apropiate de altarul 
ceresc(Maica Domnului), care au avut un rol de seamă în cultul creștin, dar mai 
ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii, care se oficiază în altar:marii ierarhi-
autori de liturghii, ierarhii care alcătuiesc istoria Bisericii Universale, diaconii 
slujitori, scene simbolice din istoria Vechiului Testament ce au legătură cu jertfa 
liturgică. 

Naosul reprezintă imaginea vieții pământești, pictura lui va reprezenta 
îndeosebi viața activitatea și suferințele Mântuitorului și ale sfinților săi pe pământ 
înainte de a fi proslăviți în cer. 

Pronaosul ca poartă și anticameră a Bisericii reprezintă întotdeauna și în 
general chipurile celor care se luptă să câștige mântuirea: ctitori, voievozi, arhierei, 
pusnici, călugări și va înfățișa scene menite să ne instruiască și să ne amintească ce 
este biserica și cum trebuie să stăm în ea și cum să ne raportăm la spațiul liturgic. 

Între altar și pronaos se află tâmpla, iconostasul sau catapeteasma împărțită 
în mai multe registre orizontale suprapuse și având fiecare iconografia proprie bine 
precizată și stabilită în tradiția iconografică ortodoxă, indiferent de dimensiunile 
locașurilor de destinația lor și de materialele din care poate fi confecționată(lemn, 
zid, piatră etc). Tâmpla nu are un loc funcțional din punct de vedere arhitectonic, 
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cât teologic și iconografic. Nu aparține structurii originale a bisericilor de tip 
bizantin ci s-a format într-o epocă mai nouă (secolele XI-XIV). Are mai cu seamă 
un rol simbolic și liturgic de despărțire a altarului de naos, a cerului de pământ. Își 
are originea în Vechiul Testament: catapeteasma-perdea. 

După cum am văzut programul iconografic este o componentă a erminiei 
care la rândul ei cuprinde canonicitatea picturii bisericești, alcătuită din reguli 
principiale obligatorii în zugrăvirea bisericilor și a icoanelor care dacă nu sunt 
respectate rezultă grave erori dogmatice, de substanță în elementul ortodox. Pentru 
a nu se dilua acuratețea și simbolistica perfecțiunii în pictura bisericească este 
imperios necesară respectarea  cu strictețe a programului iconografic. 

În Biserica Ortodoxă Română specificul bizantin al picturii bisericești este 
protejat prin înfințarea în cadrul Administrației Patriarhale a Comisiei de Pictură 
Bisericească ce se exprimă în acest sens prin adoptarea de către Sfântul Sinod în 
anul 2012 a Regulamentului pentru Organizarea și Funcționarea Comisiei de 
Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, care cuprinde norme canonice și 
legislative în pictura bisericească, atât cât privește unitatea de cult ce dorește să 
realizeze lucrări de pictură și artă bisericească, cât și pictorii sau zugravii  
bisericești, pregătirea și promovarea lor. 

Preotul ca și păstrător al valorilor sacre, ca și continuator al tradiției 
ortodoxe are obligația să cunoască toate aceste reguli,  legi și canoane și să le 
aplice cu sfințenie atunci când are de realizat lucrări de pictură și de artă 
bisericească,  ori de restaurare și conservare a valorilor aflate în patrimoniul sacru. 
Când preotul ca factor decizional, responsabil și apărător al ortodoxiei nu ia 
măsurile cuvenite în acest sens, sacrul decade în profan, arta devine kitch, credința 
se alterează, devine îndoielnică și ortodoxia își pierde autenticitatea. 


