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Rezumat
Compoziţia iconografică numită Deisis, având origini pre-iconoclaste, s-a dezvoltat în Bizanţ în special ulterior Triumfului Ortodoxiei din 843. Cel mai adesea,
tema reprezintă actul de intercesiune pentru credincioşi, împlinit de Maica Domnului
şi de Ioan Botezătorul către Hristos Pantocrator. Deisis în care Hristos este înveşmântat în haine arhiereşti şi poartă pe cap coroană imperială, a apărut în jurul anului
1330 în arealul Ohridei, având scopul de a-l exalta pe Hristos drept adevăratul autor
şi actor al Liturghiei. Hristos Arhiereu este uneori însoţit de Fecioară ca intercesoarea oamenilor, înveşmântată împărăteasă (ilustrând psalmii liturgici 92:1, respectiv
44:11). Imaginea relevă natura domnitoare atât divină, cât şi umană a lui Hristos, care
este adesea numit în inscripţii „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. Această
formulă iconografică a temei Deisis proliferează în arta românească post-bizantină
fiind reprezentată în pictura murală din naosul bisericilor, în pictura exterioară moldovenească şi în icoanele de iconostas. În Muntenia, ea apare ca temă de iconostas
doar după jumătatea secolului al XVII-lea, pe filiera unor pictori moldoveni. Concluzia generală a studiului este aceea că Deisis în care Hristos este reprezentat ca Mare
Arhiereu relevă actul lui Hristos de jertfire şi de primire a jertfei din oficiul liturgic,
care se împlineşte cu scopul eshatologic al mântuirii oamenilor.
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Biserica bizantină a adoptat, după triumful final al Ortodoxiei asupra iconoclasmului de la jumătatea secolului al IX-lea, un concept imperial în iconografie,
datorită dorinţei de a exalta prin imagine slava dumnezeirii şi a o face cât mai
vizibilă oamenilor. De asemenea, ca urmare a faptului că împăraţii au avut un rol
decisiv în restaurarea cultului icoanelor, adoptarea conceptului imperial în iconografia creştină era realizată în scopul exaltării instituţiei imperiale drept principala protectoare a Bisericii. Ritualul imperial bizantin, cvasi-sacerdotal1, a furnizat
Vezi Gilbert Dagron, Emperor and Priest. The Imperial Office in Byzantium, Cambridge
University Press, 2003.
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aspectul exterior al ceremoniilor Bisericii, structura imnografiei Maicii Domnului, a litaniilor adresate sfinţilor2. În iconografie, ierarhia cerească a început să fie
prezentată ca şi cum ar corespunde conceptual celei imperiale, terestre. Valul de
motive „imperiale” din iconografie după triumful Ortodoxiei, a generat ipostaze
şi teme noi, două dintre cele mai importante fiind Deisis („rugăciune” [către Hristos]) şi Hristos Pantokrator („Atotţiitorul”)3.
În scena Deisis, Hristos este prezentat, din punct de vedere formal, în mod
similar unui împărat care primeşte petiţii cu cereri de la supuşii săi. Tema imaginii
este cea a „rugăciunii” (δέησις): Hristos Împăratul, izvorul legii şi al judecăţii dar
şi al milostivirii, primeşte rugăciunile de intercesiune ale celor mai mari doi sfinţi:
Maica Sa şi „prietenul Mirelui”, Ioan Botezătorul4.
Structura icoanei Deisis arată locul privilegiat al Maicii Domnului şi al lui
Ioan Botezătorul în jurul persoanei Mântuitorului, în calitate de primi martori direcţi ai Întrupării sale: Maica sa respectiv cel care „a săltat de bucurie în pântecele
mamei sale”5 atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu întrupat. De aceea, Deisis nu
este nu numai o icoană a intercesiunii, ci şi una a teofaniei, care însumează toate
caracterele persoanei lui Hristos întrupat, înviat şi înălţat la cer6.
Scena Deisis relevă, totodată, dubla natură a lui Hristos, respectiv a dubla sa
ipostază domnitoare: ca om, stăpân (domn) şi „cunună” a Creaţiei, şi ca Dumnezeu atotstăpânitor. Apostolul Toma îl recunoscuse pe Hristos înviat drept „Domnul
meu şi Dumnezeul meu”7. În secolul al XIV-lea, Hristos va fi numit în inscripţiile
scenei Deisis „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”, precum şi „Mare Arhiereu”, ipostas iconografic hristic ce relevă pe deplin „preoţia împărătească” a lui
Hristos, Dumnezeu şi Om. Hristos s-a oferit pe sine drept jertfă de ispăşire, urcând
la ceruri -adevărata Sfânta sfintelor-, de unde va veni pentru a încheia ispăşirea8.
Ioan Evanghelistul vorbeşte în cartea Apocalipsei despre a doua venire a marelui
Preot al Bisericii, Hristos. Deisis a constituit o temă iconografică predilectă pentru
Ernst Hardwig Kantorowicz, Laudes Regiae. A Study in Liturgical Acclamations and
Mediaeval Ruler Worship, University of California Press, 1946, p. 31, 56, 146.
3
Jane Timken Matthews, „The Byzantine Use of the Title Pantokrator”, in Orientalia
Christiana Periodica (OCP), vol. XLIV (1978), 2, pp. 442-462.
4
Vezi Luca 7: 28.
5
Luca, 1: 44.
6
Vezi teza lui Otto Demus, conform căreia reprezentările monumentale ale Înălţării au stat
la baza genezei iconografiei Pantocratorului; O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of
Monumental Art in Byzantium, Londra, 1953, p. 19 sq.
7
Ioan, 20: 28.
8
Margaret Barker, The Great High Priest. The Temple Roots of Christian Liturgy, Londra,
2003, p. 57.
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Victor Lazarev, Instoria picturii bizantine, Bucureşti, 1980, vol. II, p. 75; André Grabar,
La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, p. 88; Catherine Jolivet-Levy, „Peintures byzatines
inédites à Xanthos (Lycie)”, in Jahrbuch der Österreichischen Bizantinistik (JÖB), Viena, vol. 32/5
(1982), p. 78.
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Vezi, spre exemplu, Maria Ileana Sabados, „Iconografia temei Deisis în pictura pe lemn din
Moldova secolului XVI”, in Studii şi Cercetări de Istoria Artei- Seria Artă Plastică, vol. 40 (1993),
pp.26-40.
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Carmen-Laura Dumitrescu, „Fondateurs et iconographie au XVIe siècle en Valachie”, in
Revue Roumanie d’Histoire de l’Art- Série Beaux Arts (RRHA-BA), vol. XIV (1977), pp. 21-48.
12
Christopher Walter, „Two Notes on the Deesis”, in Revue des Études Byzantines, vol. 26
(1968), pp. 311-316 and idem, „Further Notes on the Deesis”, ibidem, 28 (1970), p. 177.
13
Titos Papamastorakis „The Representation of Christ as the Great Arch-Priest” (in Greek),
in Deltion tes Christianikes Archaiologikes Hetaireias (ΔΧΑE), vol. 17 (1993/94), pp. 67-68; Sercan
Yandım, „The Italo-Cretan Religious Painting and The Byzantine-Palaeologan Legacy”, in Journal
of Faculty of Letters, Hacettepe University, Ankara, vol. 25 (2008), nr. 1, pp. 267-268.
14
Nikos Drandakis, „Panagia Drosiani”, in Manolis Chatzidakis et. al., Byzantine Art in
Greece. Naxos, Athens, 1989, p. 19. Programul hristologic al frescelor de la biserica Panaghia
Drosiani din Naxos pare a se concentra pe revelarea dublei naturi a lui Hristos, divină şi umană, fiind
orientate totodată către timpul ultim şi Judecata de Apoi; Per Olav Folgerø, „The Vision in Dan 7,
9-13 and the Ascension of Christ: On the Analepsis and the Last Judgment Scene in the Development
st
of the Cupola-Pantocrator System”, in 21 International Byzantine Congress, London, 2006, VI.8
„Art and Orthodoxy”, pp. 4-5.
15
Identificată ca atare la Alexei Lidov, „The Priesthood of the Virgin. An Image Paradigm
of the Byzantine Iconography”, in Hierotopy. Spatial Icons and Image. Paradigms in Byzantine
Culture (în lb. rusă), Moscova, 2006, pp. 227-256.
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altare, proscomidiare şi temploane, în secolele VII-XIV9, iar pentru iconostase, în
perioada post-bizantină (registrul marea Deisis cu cei 12 apostoli)10.
Opiniile cercetărilor privind posibilele funcţii ale temei Deisis sunt parţial
divizate: ea poate reprezenta atât o ilustrare a slavei divine, aşa cum se desprinde
din inscripţiile uzuale ale imaginii11, cât şi o rugăciune pentru mântuirea omenirii,
aşa cum pare a indica numele tradiţional, „deisis”, dat scenei12. Ea poate indica
timpul eshatologic, atunci când face parte din scena Judecăţii de Apoi, sau timpul
liturgic, atunci când este acompaniată de inscripţii cu psalmii vecerniei şi proscomidiei (92:1 şi 44:11), care apar în imagine începând cu epoca paleologă.
Formula scenei Deisis în care Hristos este reprezentat purtând haine arhiereşti: stihar, saccos, omofor şi coroană imperială sau mitră, a fost elaborată în
epoca paleologă (sec. XIV)13. Însă structura şi esenţa acestei imagini datează încă
din perioada pre-iconoclastă. În pictura de secol VII a absidei nordice a bisericii
Panaghia Drosiani din Naxos, apare o compoziţie care îi reuneşte pe Hristos ţinând Evanghelia şi purtând hiton şi himation aurii, Maica Domnului, Ioan Botezătorul, regele Solomon14 şi o figură regală întrunchipând Biserica (Ecclesia)15 (fig.
1). Prezenţa celor două figuri regale, ale lui Solomon şi ale Ecclesiei, însemnând
Templul Vechiului Testament şi Biserica Noului Testament, reprezentate în rugă-
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ciune către Hristos, semnifică implicit că Hristos este prezentat ca Domnul lor şi
marele lor Preot, aşa cum îl arată şi cartea Apocalipsei, capitolele 11 şi 12.
Primele reprezentări datând din epoca paleologă ale scenei Deisis imperială/ arhierească s-au păstrat aproape integral numai din spaţiul sârbo-macedonean,
din timpul domniei lui Štefan Dušan16. Hristos Împărat apare în pictura murală la
Treskavac (1343), figurat în turla pronaosului, însoţit de Maica Domnului Împărăteasă, aflat în preajma tronului Hetimasiei şi însoţit de cete îngereşti şi de sfinţi
militari. Hristos Împărat mai figurează la biserica mănăstirii Markov (1377), într-o
amplă scenă Deisis din registrul inferior al peretelui de nord al naosului, unde apare pe tron, însoţit de Fecioara încoronată, de regii David şi Solomon şi de alţi regi
ai Vechiului Testament (fig. 2), procesiune care continuă şi în pronaos, cu sfinţii
Constantin şi Elena şi cu alţi sfinţi în veşminte regale17. Marea Deisis de la Markov
reprezintă o imagine inspirată de imnografia liturgică a Săptămânii Mari, care are
ca subiect instituirea sfintei Liturghii şi a Jertfei euharistice18. Compoziţii asemănătoare se găsesc figurate şi în calotele bisericilor Sf. Clement din Ohrida, Zaim şi
Sf. Athanasie din Kastoria19, toate aflându-se în dioceza arhiepiscopiei Ohridei20.
Această Deisis împărătească/ arhierească cu rădăcini pre-iconoclaste (sec.
VII) a apărut în mediul Ohridei pe la 1330, în contextul dezbaterilor teologice
privind jertfa liturgică şi Împărăţia hristică a Noului Ierusalim21, o nouă variantă
iconografică cu o semnificaţie similară celei a tronului Hetimasiei22. Ea nu este,
prin urmare, de origine isihastă, aşa cum s-a afirmat23, fiind anterioară cu câteva
decenii perioadei de activitate a lui Grigorie Palama.
La începutul secolului al XVI-lea, Hristos Împărat mai apare în pictura bisericii Sf. Gheorghe din Vranešnica, unde poartă înscripţia „Domnul a împărăţit”, din
16
Pavlo Mijović, „L’iconographie impériale dans la peinture serbe et bulgare” (în lb. sârbă),
in Starinar, vol. XVIII (1967), p. 118.
17
Lazar Mirković, „Peut-on interpréter les fresques du monastère de Marko par la biographie
de St. Basile le Nouveau ?” (în lb. sârbă), in Starinar, vol. XII (1961), p. 89.
18
Ibidem, p. 90.
19
Tania Velmans, „La peinture murale byzantine d’inspiration constantinopolitaine du XIVe
siècle (1330-1370). Son rayonnement en Georgie”, Dečani et l’art byzantin au milieu du XIVe siècle.
Colloque organisé à l’occasion de la célébration de 650 ans du monastère de Dečani, sept. 1985,
Académie des Sciences et des Arts, Belgrad, 1985, pp 77-78.
20
Cvetan Grozdanov, Études sur la peinture d’Ohrid, Skopje, 1990, p. 216.
21
Vezi Svetan Radojčić, in Zbornik Radova. Vizantološkog Instituta (ZRVI), vol. 4, pp.
215-227.
22
C. Grozdanov, ibidem.
23
Carmen Laura Dumitrescu, „O reconsiderare a picturii din Stăneşti-Vâlcea”, in Pagini de
veche artă românească editura Academiei Române, Bucureşti, 1972, vol. II, p. 197; Evanghelia
Georgitsoyanni, Les peintures murales du vieux catholicon du monastere de la Transfiguration aux
Meteores, Atena, 1983, p. 279.
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Ioan, 18: 36
Inspirată de Psalmul 20:10 şi I Corinteni, 2:8.
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10 şi 11 (bibliografia), pp. 301-302.
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24
25

51

Studii şi articole

Psalmul 92:1 al vecerniei şi slujbei proscomidiei. Din secolele XV-XVI s-au păstrat
icoane macedonene şi greceşti reprezentându-l pe Hristos în veşminte arhiereşti,
purtând o coroană de ţar cu pandelocuri şi ţinând Evanghelia pe care se află scris:
„Împărăţia mea nu este din lumea aceasta”24 (fig. 3-4), uneori fiind însoţit de Maica
Domnului Împărăteasă (fig. 5). Formula iconografică devenită cea mai frecventă în
pictura Ţării Româneşti începând cu secolul al XVI-lea, este cea care îl reprezintă
pe Hristos pe tron, purtând veşminte liturgice şi mitră arhierească şi care este numit
în inscripţii: „Împărat al celor ce împărăţesc, domn al celor ce domnesc şi Mare
Arhiereu”. În general, este dificil de făcut o distincţie între reprezentările lui Hristos
ca Împărat şi cele ca Arhiereu, deoarece mitra episcoală şi coroana imperială sunt
adesea redate asemănător. Este mai probabil, însă, că în pictura românească postbizantină, Hristos este reprezentat în ipostaza de mare Arhiereu.
Rostul acestor imagini şi în special cel al lui Hristos ca Împărat şi Arhiereu, se dovedeşte a fi pur liturgic: având conexiuni cu tema „Împăratului slavei”25
(Hristos în mormânt) introdusă în iconografia absidei/ nişei proscomidiarului în
secolul al XIII-lea26, ea evoluează în secolul al XIV-lea, în strânsă corelaţie cu
tematica liturgică şi imnografică a Săptămânii Mari, sintetizată de Vohodul mare
în sfânta Liturghie şi de tema Liturghiei îngereşti în iconografie27, fiind exportată
în naos şi chiar pronaos28. Scenele Deisis în care Maica Domnului apare ca împărăteasă şi Biserică sunt imagini ale intercesiunii sale pentru creştini în Liturghia
euharistică realizată de Hristos marele Arhiereu, semnificaţie evocată de prezenţa
Ecclesiei ca o personificare imperială în scena Deisis timpurie din naosul bisericii
din Naxos.
Hristos marele Arhiereu purtând saccos, apare mereu în contexte iconografice care au conotaţii liturgice: în Liturghia îngerească reprezentată în turle, însoţind scene ca Împărtăşirea Mariei Egipteanca sau Cei trei tineri în cuptorul de
foc, teme care figurează pe arcele uşilor şi ale ferestrelor. Hristos Arhiereu apare,
astfel, reprezentat deasupra zonelor „de trecere”, cu semnificaţii funerare, indicând, astfel, orientarea eshatologică a Liturghiei. Tema Deisis era figurată, cu sens
eshatologic, şi deasupra întrărilor, la Vatopedi (sf. sec. XI)29, în Ţara Românească
la Sf. Nicolae Domnesc de la Argeş (deasupra intrării în naos), la Sf. ParaschivaBrajčino în Macedonia (Deisis „imperială”, parte a compoziţiei Judecăţii de Apoi,
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1486-1493)30, la Zrze (Deisis „imperială”, 1535, fig. 6) sau în Moldova, la Voroneţ
(exonartex), Pătrăuţi (pronaos), Hlincea (naos) şi Secu (Deisis „imperială” deasupra intrării sudice, cca. 1602; fig. 7)31.
Specifică Moldovei este tema Marii Deisis, apărută mai întâi în nişa din
nartexul Dolheştilor (1481), apoi ca Marea Deisis „cu cinuri” - Rugăciunea Tuturor Sfinţilor- în icoana zugravului Amfilohie (1514)32 şi, ulterior, în pictura exterioară a absidelor din Moldova (începând cu 1530). Sensul iniţial al acestor scene
ar fi unul eshatologic, presupunere motivată de prezenţa temei în nişa cu mormânt
de la Dolheşti. Sensul funerar al scenei Deisis este evident la Bačkovo (începutul
sec. XII), unde imaginea se găseşte pictată în conca criptei-osuar, precum are aceeaşi evidentă conotaţie în toate scenele Judecăţii de apoi şi în pictura gropniţelor
moldoveneşti: la Humor, la Moldoviţa (Deisis arhierească)33.
În pictura exterioară din Moldova, Hristos apare în ipostaza de Împărat şi
Arhiereu ca ilustrare a condacului 11 al Imnului Acatist, „Împărate Sfinte, de Ţiam aduce cântări si psalmi” (fig. 8).
Una dintre funcţiile principale ale temei Deisis în Bizanţ era cea de a însoţi
o mare varietate de imagini ex-voto34. Un caz particular îl reprezintă tabloul votiv
de la Suceviţa, unde are loc o interferenţă între tema Deisis votivă şi cea liturgică (arhierească). Deisis votiv era prezent în compoziţiile tablourilor ctitoriceşti
moldoveneşti, influenţate de modele sârbeşti, în care ctitorul îi închina biserica
lui Hristos pe tron, fiind intermediat, în rugăciunea sa, de către Maica Domnului
sau sfântul de hram. Ori la Suceviţa, ctitorul, voievodul Ieremia Movilă îi aduce
biserica lui Hristos Arhiereu pe tron (fig. 9), un unicum în pictura bizantină şi postbizantină datorat, probabil, mediului teologic înalt cultivat, prezent în ambianţa
acestei mânăstiri35.
Orientarea eshatologică a Liturghiei a determinat ca tema Judecăţii de Apoi
să intre în programul iconografic al părţilor vestice ale naosurilor, fiind plasate,
Viktorija Popovska-Korobar, „Wall Paintings from the Late 15th Century in the Monastery
Church of St. Paraskeve - Brajčino” (în lb. sârbă), in ZRVI, vol. XLIV (2007), pp. 553-554, 565.
31
Cornelia Pillat, „Quelques notes sur la thème de la Deisis et son emplacement dans la
peinture murale roumaine du Moyen Âge”, in Revue des Études Sud-Est Europeens, t. XIX (1981),
p. 523.
32
Marina Ileana Sabados, „Une icône moldave inconnue du commencement du XVIe siècle”,
Revue Roumaine d’Histoire, vol. XXVIII (1991), pp. 3-10; eadem, „Iconografia temei Deisis în
pictura pe lemn din Moldova secolului XVI”, Studii şi Cercetări de Istoria Artei - seria Artă Plastică
(SCIA-AP), vol. 40 (1993), p. 38, fig. 24.
33
Cornelia Pillat, „Quelques notes sur la thème de la Deisis”, p. 522.
34
C.Walter, „Further Notes on the Deesis”, p. 161.
35
Constanţa Costea, „La sfârşitul unui secol de erudiţie: pictura de icoane din Moldova în
timpul lui Ieremia Movilă. Ambianţa Suceviţei”, Ars Transsilvaniae, vol. III (1993), pp. 88-90.
30
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Viktorija Popovska-Korobar, „Icon Painting Traces from Ohrid and Struga from the
Second Half of the 15th Century” (in Serbian), in Patrimonium.Mk. Periodical for Cultural Heritage.
Monuments, Restoration, Museums, Skopje, vol. III (2010), nr. 7-8, pp. 300-302, 304.
37
Eadem, „Wall Paintings”, p. 554.
38
M.I.Sabados, „Iconografia temei Deisis”, p. 40.
39
Victor Brătulescu, „Pomelnicul schitului Brădet de pe apa Vâlsanului”, in Mitropolia
Olteniei, vol. XI (1959), nr. 5-6, p. 365.
40
Alte interpretări, la Carmen Laura Dumitrescu, „Anciennes et nouvelles hypothèses sur un
monument roumain de XIVe siècle; L’église Saint Nicolae Domnesc de Curtea de Argeş”, in RRHA,
vol. XIV (1979) p. 15 şi Corina Popa, Arta creştină în România, vol. III, „Secolul al XIV-lea”,
Bucureşti, 1983, p. 9, 72.
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apoi, în pronaos şi exonartex (sau pridvor). În plus, icoane reprezentând imagini
abreviate ale Judecăţii de Apoi, având în centru o Deisis imperială/ arhierească
erau, se pare, puse pe masa altarului, obicei atestat în Macedonia sârbească. O
icoană portabilă provenită din arealul Ohridei (Struga, aprox. 1500), reprezintă
o variantă abreviată a Judecăţii, în care sunt introduse versetele Psalmilor 44, 11
şi 92:1, de la vecernie şi proscomidie, în zona scenei Deisis imperiale/ arhiereşti
(fig. 10). În icoană, Maica Domnului este numită „Împărăteasa creştinilor”, ca şi
în picturile murale ilustrând scene Deisis „imperiale” de la Vevi (Banica, 1460) şi
Leskoec (1462)36. Deisis imperială ca parte a Judecăţii de Apoi, o raritate iconografică, se mai păstrează în pictura murală doar la Brajčino37.
Nu în ultimul rând, semnificaţia liturgică şi implicaţiile votive ale temei
Deisis au determinat ca ea să fie reprezentată şi pe pomelnicele–panou, pictate.
Pomelnicul schitului moldovenesc Văleni (sfârşitul secolului al XVI-lea) era decorat, pe coronament, cu o scenă Deisis dezvoltată, cu diverse categorii de sfinţi,
care are drept nucleu Sfânta Treime de la Mamvri38. O Deisis avându-l în centru
pe Hristos Arhiereu bust, binecuvântând, împodobea partea superioară a pomelnicului schitului argeşan Brădet (1645/6), o piesă de donaţie boierească, realizată
de zugravul Caloian39.
Tema Deisis votivă apare timpuriu în pictura muntenească, în pronaosul bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş (sec. XIV). Ea este plasată în
centrul unei reprezentări a Judecăţii de Apoi, pe peretele de răsărit deasupra intrării în naos, şi include o imagine a voievodului-ctitor la picioarele tronului lui
Hristos-Pantocrator şi a sfântului Nicolae în locul lui Ioan Botezătorul, compoziţie
ce împlineşte astfel şi rolul de icoană de hram (fig. 11). Dincolo de sensul eshatologic care s-ar putea desprinde din contextul iconografic, întreg programul picturii
pronaosului de la Argeş poate fi interpretat ca o mărturisire de credinţă a ctitorului
care a terminat şi sfinţit biserica domnească40. Flancată de reprezentările Judecăţii,
scena Deisis se află în dialog cu Intrarea Maicii Domnului în templu, pictată în
pandant, pe peretele de vest. Alături de cele şapte Sinoade ecumenice pictate pe
boltă şi pe pereţii laterali, Deisis sugerează apartenenţa la Biserica Răsăriteană
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a fondatorului noii-întemeiate Mitropolii a Ţării Româneşti, voievodul Nicolae
Alexandru. Controversata funcţie a icoanei de hram/ Deisis se înscrie în tematica
generală a programului iconografic de la Argeş, reprezentând o evocare a celei
de a doua Veniri, a instaurării Împărăţiei lui Dumnezeu în care aspiră să intre şi
ctitorii lăcaşului domnesc41.
Deisis apare şi în Transilvania, în acest interval, în pictura unor biserici ortodoxe, ca cea de la Râmeţi (1377), fiind însoţită de sfinţi militari reprezentaţi călări,
formulă iconografică ce ar semnifica un tip de Deisis militar, care are funcţia unei
rugăciuni pentru iertarea păcatelor războinicilor apărători ai graniţelor Transilvaniei, care adesea luptau ca vasali în războaiele cruciate ale regelui Ungariei, uneori
împotriva moldovenilor42.
Scena Deisis din absida sudică a navei de la Cozia a fost considerată anterior
a reprezenta o repictare ulterioară a iconografiei picturii originale, de la sfârşitul
secolului al XIV-lea43. Pictura din 1706 de la Cozia a păstrat o serie de structuri
iconografice ale picturii originale din anii 1390, printre care scena particulară a
Agneţului din altar44, copiată fidel de pictorul Preda. Însă scena Deisis reprezintă,
probabil, un adaos iconografic din perioada brâncovenească şi nu reiterează pictura originală, deoarece, la sfârşitul secolului al XIV-lea, scena Deisis arhierească
nu era încă fixată iconografic în pictura murală.
Prima reprezentare a scenei Deisis arhiereşti care se păstrează din Ţara Românească, provine din fresca de la biserica mânăstirii Curtea de Argeş (cca. 1526;
azi, la Muzeul Naţional de Artă al României; fig. 12), iar tipul iconografic numit
„imperial” (cu Maica Domnului ca împărăteasă) apare prima dată în pictura murală la Stăneşti-Vâlcea (1536; fig. 13)45. Tema Deisis figurează în toate bisericile
munteneşti din secolul al XVI-lea, păstrate, cu excepţia bolniţei Bistriţei. Absenţa
scenei Deisis arhiereşti din iconografia bolniţelor ar dovedi faptul că imaginea era
folosită predominant cu sensul liturgic în Muntenia şi nu ca Maiestas Domini, care
are o semnificaţie funerar-eshatologică46.
Ca o particularitate pentru Ţara Românească, scena Deisis arhierească este
plasată în partea de sud-est a naosului, topos cu o conotaţie specifică. După unele
Ecaterina Cincheza- Buculei, „Împărăţia lui Dumnezeu. O propunere iconografică”, In
memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, Cluj-Napoca, 2003,
p. 423.
42
Eadem, „Implicaţii sociale şi politice în iconografia picturii medievale româneşti din
Transilvania”, SCIA-AP, vol. 28 (1981), pp. 7, 30-31.
43
C.L.Dumitrescu, Pictura murală, p. 98, n. 5.
44
Ioana Iancovescu, „Hypothèses sur la peinture inconnue du XIVe siècle á Cozia”, in RRHABA, vol. XLVI (2009), pp. 3-5.
45
C. L. Dumitrescu, „O reconsiderare a picturii din Stăneşti-Vâlcea”, pp. 153-256.
46
Cum presupune C. L. Dumitrescu , ibidem, pp. 28-30.
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interpretări, punctul cardinal est în spaţiul bisericii simbolizează întruparea Domnului iar sudul –rămânerea Fiului în Biserica Sa47. La Kurbinovo (1191), vecinătatea de sud a iconostasului era străjuită, în naos, de o imagine în mărime naturală
a lui Hristos binecuvântând. Punctul cardinal vest ar simboliza apusul soarelui,
sfârşitul zilei şi al timpului48. Din acest motiv, scene ca Răstignirea, Adormirea
Maicii Domnului şi Judecata de Apoi, ca momente care marchează un sfârşit şi
un nou început, se găsesc pe pereţii vestici ai bisericilor, ca şi o altă temă care
constituie o prefigurare a celei de-a doua Veniri, Schimbarea la faţă, care în tradiţia bizantină era reprezentată în partea superioară a peretelui de vest al naosului (Kurbinovo, Sf. Nicolae Domnesc–Argeş, bolniţa Bistriţei, etc.). Şi tablourile
ctitorilor se află figurate tot în părţile vestice ale bisericilor, datorită sensului lor
funerar-eshatologic.
Tema Deisis este des reprezentată şi în icoanele româneşti, adesea fiind cuprinsă în tipul icoanei Pantocrator-bust, însoţit de figurile mis-corps ale Maicii
Domnului şi Ioan Botezătorul în rugăciune, reprezentate miniatural49. Însă tipul
iconografic în care Hristos este înfăţişat ca Împărat şi Mare Arhiereu tronând, tip
vehiculat în pictura balcanică de icoane încă din secolele XV–XVI, apare în Ţara
Românească abia în a doua jumătate a veacului al XVII-lea. Prima icoană păstrată
provine de la fosta Mitropolie din Târgovişte şi a fost realizată de un zugrav moldovean, Nicola (azi, la MNAR; fig. 14)50. Intercesorii, Maica Domnului şi Sfântul
Ioan Botezătorul, sunt figuraţi în spatele tronului, asistându-l pe Marele Judecător,
conform tipologiei munteneşti a temei Deisis ilustrată în pictura murală.
De la ctitoria mitropolitului Ştefan I de la Bălăneşti-Râmeşti (1658-1659)
se mai păstrează patru icoane împărăteşti, dintre care cea a lui Hristos prezintă o
scenă Deisis: Hristos Mare Arhiereu pe tron, este însoţit de Maica Domnului şi sf.
Ioan Botezătorul, reprezentaţi în întregime, de o parte şi de alta a tronului Judecătorului (azi, la muzeul mănăstirii Hurezi)51.
O altă formulă de Deisis arhierească, prezentă la sfârşitul secolului al XVIIlea şi începutul secolului al XVII-lea îl reprezintă pe Pantocrator tronând, flancat
de Maica Domnului şi de sf. Ioan Botezătorul ca intercesori. O primă icoană de
acest fel în Ţara Românească este cea a zugravului muntean Tudoran de la Băjeşti
(1668/9). Această iconografie evocă tema Maiestas Domini, datorită prezenţei tetramorfului la picioarele tronului. Ea este reluată apoi de zugravul Pârvu Mutu la
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icoana împărătească a lui Hristos de la Filipeştii de Pădure (1688; fig. 15). Icoana
Pantocratorului tronând în centrul unei compoziţii de tip Deisis era, însă, prezentă
în Moldova, în secolul al XVI-lea, în centrul registrului Marii Deisis a iconostaselor de la Humor şi Moldoviţa şi în icoanele împărăteşti de la Vizantea şi Conţeşti52.
Scena Deisis arhierească reapare în icoane la sfârşitul domniei lui Şerban
Cantacuzino, în icoana împărătească de la biserica Sf. Gheorghe din Turnu-Severin (azi la MNAR), pictată de zugravul Neacşu în 1687–1688, în icoana împărătească din tâmpla bisericii Sf. Gheorghe din Costeştii de Vale (Dâmboviţa)53 şi,
la sfârşitul veacului, în iconostasul bisericii mari a mânăstirii Hurezi (cca. 1694).
Icoana împărătească a lui Hristos Mare Arhiereu tronând şi asistat sau nu de
intercesori, oferă câteva date caracteristice Pantocratorului: textul de pe cartea pe
care o ţine deschisă reproduce deseori pericopa din Ioan 8: 12, „Eu sunt lumina
lumii”, text care însoţeşte imaginea bizantină a Pantocratorului încă din secolul al
XI-lea. Conotaţiile sale „imperiale” recurente sunt ilustrate în icoana zugravului
Athanasie (1699) de la Mitropolia din Târgovişte (azi, la MNAR, fig. 16), prin
reprezentarea acvilei bicefale pe saccosul lui Hristos Arhiereu54.
Intrată în iconografia Bisericii, tema Deisis are o valoare pur teologică.
Este, totuşi, adevărat faptul că recurenţa ei, în special în ctitoriile domneşti de
mari dimensiuni, atât bizantine cât şi post-bizantine (în Ţările Române, Rusia),
poate purta o semnificaţie subsidiară, care se adresează în special principilor
credincioşi care, prin protectoratul lor asupra Bisericii, aspiră să se prezinte ca
buni conducători creştini la Judecata de Apoi, în faţa marelui Împărat şi Arhiereu Hristos. Conceperea şi ilustrarea cultului conducătorului creştin nu aparţine
numai mediului de curte, ci şi teologilor, care prescriu principilor învăţături de
teologie politică, în scop parenetic. Epicentrul acestui mesaj parenetic privind
cârmuirea politică în credinţa creştină este, în programele iconografice, reprezentat de scena Deisis imperială / arhierească. Hristos este exaltat drept conducătorul prin excelenţă, Împărat şi mare Preot, care primeşte jertfele şi rugăciunile credincioşilor în jertfelnicul său cel mai presus de ceruri. El ofertă oamenilor puterea domniei şi îi judecă pentru administrarea necredincioasă a acestei
puteri, aşa cum relevă cartea Apocalipsei55. Tema Deisis adresează monarhilor
un mesaj parenetic în care Hristos este exaltat drept modelul absolut al tuturor
monarhilor şi principilor creştini.
M. I. Sabados, „Iconografia temei Deisis”, p. 32 şi fig. 11-12.
Ana Dobjanschi, Maria Georgescu, Icoane din Târgovişte. Secolele XVI-XIX, Bucureşti,
1998, nr. catalog 32.
54
Constanţa Costea, „Constantinopolul în iconografia târzie din Ţara Românească”, SCIA
-AP, vol. L (1993), p. 53 sqq.
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Ilustraţii:

Fig. 1. Panaghia Drosiani
(sec. VII) Naos, absida nordică.
Feciaora Nikopoios şi sfinţii anarghiri (calota) şi Deisis (registrul inferior) reprezentându-i pe Hristos
în centru, maica Domnului şi regele Solomon (stânga), Ecclesia şi sf.
Ioan Botezătorul (dreapta) (după
Lazar Mirković, în Starinar, t. XII
(1961)).

Fig. 2 Biserica mănăstirii Markov, peretele nordic al naosului (cca. 1376/77) (http://
www.soros.org.mk/konkurs/019/eng/i24.htm)
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Fig. 3. Hristos Împărat şi Arhiereu, panoul central al tripticului Deisis, Ohrida, secolul al XV-lea. (după Icon Painting of the
Knin Krajina (catalog de expoziţie), vol. I,
National Museum, Belgrade, March 1995)

Fig. 4. Hristos Împărat şi Arhiereu, pictorul Ioan din Creta, 1644 (azi, la
MNAR) (arhiva foto Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti).
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Fig. 5. Deisis imperială / arhierească, sec. XV (azi, la muzeul Andrei Rubliov, Moscova) (http://www.crestinortodox.ro/
biserici-manastiri/manastirea-sucevita-67947.html)

Fig. 6. Deisis imperială / arhierească, Zrze
(Macedonia), intrarea în
naos, 1535 (după Great
Monastery of Vatopaidi.
Tradition - History - Art,
Mount Athos, 1998).

Fig. 7. Deisis imperială /
arhierească, Secu, intrarea sudică în biserică, 1602 (după Lazar
Mirković, în Starinar, t. XII
(1961)).
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Fig. 8. Imnul Acatist, condacul 11,Voroneţ, peretele
sudic exterior, 1547 (arhiva foto Universitatea Naţională
de Arte, Bucureşti, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei).

Fig. 9. Suceviţa, tabloul votiv,
naos (1595-1606) (arhiva ibidem).

Fig. 10. Struga, triptic, cca. 1500, Judecata
de Apoi. Panoul superior: Deisis imperială (după
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul
galeriei de artă medievală românească, catalog
de expoziţie, Bucureşti, 2002).
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Fig. 11. Sf. Nicolae Domnesc, Curtea de Argeş, Deisis,
intrarea în naos (cca.
1370) (după ibidem)

Fig. 12. Deisis, pictură din naosul bisericii mânăstirii Curtea de
Argeş (cca. 1526; azi, la MNAR)
(arhiva foto Universitatea Naţională
de Arte, Bucureşti, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei)

Fig. 13. Biserica din Stăneşti-Valcea (1536). Absida sudică a naosului: Deisis cu Fecioara Împărăteasă (după Ana
Dobjanschi, Maria Georgescu,
Icoane din Târgovişte. Secolele
XVI-XIX, Bucureşti, 1998).
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Fig. 14. Hristos Mare Arhiereu,
zugravul Nicola, Târgovişte, a doua jumătate sec. XVII (după ibidem.).

Fig. 15. Hristos Pantocrator pe tron,
zugravul Pârvu Mutu, Filipeştii de Pădure, cca. 1685 (după De la întruparea Cuvântului la îndumnezeirea omului. Icoane
bizantine şi post-bizantine din Grecia,
catalog de expoziţie (consult. Nikos Zias,
ed. Konstantinos S. Staikos), MNAR, Bucureşti, 2008).
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Fig. 16. Hristos mare Arhiereu, zugravul Athanasie, Târgovişte, 1699.
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