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În contextul greşelilor fl agrante care sunt întâlnite în pictura de factură eclezială şi al lipsei de cunoştinţe de bază în 
acest domeniu, acest studiu vine să prezinte modalitatea în care Erminia a evoluat în decursul istoriei. Pornind din perioada 
bizantină, trecând prin etapa post-bizantină şi ajungând până în zilele noastre, Ermimia şi precursoarele ei, manuscrisele şi 
caietele de schiţe, au avut ca scop ajutarea şi menţinerea unei unităţi canonico-artistico-ecleziale în tot arealul creştin ortodox.

Un alt aspect al articolului prezintă identifi carea unor metode de abordare a Erminiei din varii puncte de vedere: tehnic, 
iconografi c-ilustrativ, compoziţional, academic şi teologic. În decursul istoriei, Erminia a fost sintetizată şi structurată în aşa 
manieră, încât să ofere un maximum de informaţii, dar volumul ei să nu fi e unul anevoios de folosit de către iconari. 
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In the context of the glaring mistakes that are encountered in ecclesiastical painting and the lack of basic knowledge in 
this fi eld, this study comes to present how Erminia has evolved throughout history. Starting from the Byzantine period, passing 
through the post-Byzantine period and reaching the present day, Erminia and its predecessors, manuscripts and sketchbooks, 
aimed to help and maintain a canonical-artistic-ecclesial unity throughout the Orthodox Christian area.

Another aspect of the article is to identify some ways of approaching Erminia from various points of view: technical, 
iconographic-illustrative, compositional, academic and theological. Th roughout history, Erminia has been synthesized and 
structured in such a way as to provide a maximum of information but its volume should not be diffi  cult to use by iconog-
raphers.
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Introducere
Noţiunea de artă bizantină a fost uzitată intens și nu întotdeauna au existat puncte de vedere con-

vergente cu privire la modul de abordare a conţinutului său. Conceptual vorbind, am putea spune că 
dăinuirea ei în timp este remarcabilă. Deși au existat diversităţi și variaţiuni, esenţa a rămas intactă. 
Termenul de bizantin, iniţial folosit cu conotaţii peiorative și chiar de către locuitorii Constantinopo-
lului, atunci când aceștia aduceau în discuţie păgânii greci, din coloniile antice (Byzantion) a devenit 
esenţa întregii Biserici Creștine de Răsărit. Arta bizantină are o dezvoltare pe două planuri. Primul se 
desfășoară pe orizontală și este cel care ţine de oicumenia creștină, iar al doilea este cel care transcende 
vertical până la Creator. Cele două planuri înglobează dumnezeirea și o integrează în vieţile noastre, 
dându-i posibilitatea artei bizantine să-și urmeze cursul organic și fi resc în istorie, de la arta paleo-
creștină până în zilele noastre.

Nu putem omite un fapt eminamente important și anume acela că factorii decizionali din lumea 
bizantină au conceptualizat, problematizat și determinat situaţia artei, în urma unor decizii din ca-
drul Sinoadelor Ecumenice, rezultând din asta, ulterior, în perioada postbizantină, o serie de erminii. 
Acestea aveau ca scop ghidarea și menţinerea controlului și a formei de integritate canonico-artisti-
co-eclezială, pe tot cuprinsul teritoriului. Unul dintre cele mai importante Sinoade a fost Sinodul al 
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VII-lea Ecumenic [1] de la Niceea, 787, și a avut ca scop corectarea ereziei iconoclaste începută încă 
dinaintea domniei împăratului Leon al III-lea (717-741). 

Paradigme genetico-evolutive 
Din punct de vedere etimologic, cuvântul erminie înseamnă: tâlcuire, explicare, comentariu, in-

terpretare [2]. Dacă privim, per ansamblu, multiplele valenţe pe care le are erminia, acestea se ramifi că 
în plan spiritual, dar și în plan artistic. Icoana trebuie să înglobeze atât partea spiritual-dogmatică și 
cultico-simbolică cât și cea artistico-plastică și stilistico-tehnică. În esenţă, Erminia, poate fi  privită ca 
un ghid sau manual de bune practici în pictura bisericească.

În arealul răsăritean-creștin, erminiile au fost rapid integrate de către zugravi și și-au păstrat locul 
în șantiere bisericești, regăsindu-se acolo chiar și acum, în zilele noastre, fapt ce nu poate fi  afi rmat și 
despre Apus. Acolo, arta și tradiţia de factură bizantină au fost uitate și au dispărut treptat, odată cu 
trecerea de la robustul stil romanic la suplul stil gotic. Acestea s-au petrecut până la începerea epocii 
Renașterii, moment în care Occidentul își însușește și asumă consecinţele rezultate din Marea Schismă 
(1054) și dezvoltă o cale proprie în materie de artă eclezială, și nu numai.

Expunând problema în așa manieră, se înţelege descoperirea uriașă pe care a constituit-o, pentru 
partea apuseană, (re)găsirea Erminiei bizantine în forma unor manuscrise ce încă erau uzitate în șan-
tierele de pictură din bisericile de factură ortodoxă.

Acum aproape 200 de ani, în anul 1828, au fost executate unele lucrări de pictură în Capela greacă 
din Munchen, de către Euthymios Dimitri, un zugrav din Peloponez. Cu ocazia asta, i-a fost semnalată 
pentru prima dată existenţa unui asemenea manuscris în care se detalia modul de realizare al picturii 
bizantine.

La plăsmuirea și realizarea picturii zugravul s-a folosit de adnotările și indicaţiile pe care le avea 
într-un manuscris. Acesta era, în esenţă, o mini iconotecă personală, am putea spune, în care se re-
găseau imagini care datau din anul 1714. Acest abecedar al icoanei a suscitat un interes din partea 
erudiţilor germani, care l-au studiat laolaltă cu alte fragmente.

Deoarece această descoperire nu a avut reverberaţii considerabile, ea propagându-se îndeosebi 
în medii restrânse și strict în reviste de specialitate, majoritatea consideră că momentul ce marchează 
(re)descoperirea Erminiei bizantine și propagarea ei în mentalitatea colectivă, de masă, accesibilă și 
celor care nu au cunoștinţe de specialitate, a fost câţiva ani după, în 1839, în Franţa [3 p. 142], fapt 
datorat istoricului de artă și arheologului Adolphe Napoleon Didron.

În anul 1839, în timp ce Didron era într-o vizită de studiu în Athos [4], are oportunitatea să pri-
vească modul în care se realiza pictura din pridvorul mănăstirii Esfi gmenu. Surprins de îndeletnicirea 
cu care era deprins zugravul, și-a dorit să afl e misterul care îl făcea să execute scene biblice de o com-
plexitate impresionantă, într-un timp record. Ioasaf, monahul zugrav, i-a arătat manuscrisul: o „inter-
pretare a picturii”, pe care pictorul îl folosea pentru a-și organiza repartizarea scenelor iconografi ce.

Manuscrisul conţinea „reţeta” iconografi că ce îi permitea unei persoane din Apus să acceadă în 
oicumenia creștină, bizantină. Ulterior, încearcă să facă rost de un manuscris de la zugravii Agapie 
și Macarie, dar tentativa eșuează. Aceștia nu ar fi  putut să-și continue munca fără manuscrise, fi ind 
nelipsite pentru ei. În cele din urmă, Didron comandă o copie a unuia dintre cele mai complete ma-
nuscrise, a zugravului Macarie. După ce copia este executată, îi este expediată în Franţa, iar acolo este 
tradusă și publicată în anul 1845 [3 p. 142]. Trezind interesul pentru subiect și având succes, cartea 
este tradusă, după un manuscris, în limba greacă și în limba germană. S-ar putea spune că această 
traducere, din anul 1855, în germană a fost chiar mai precisă și realizată cu mai multă acurateţe decât 
cea franceză. După doisprezece ani apare o traducere, doar parţială, în engleză [5]. 

Și în Rusia a existat interes pentru erminii, iar acesta a fost manifestat de către Arhimandritul 
Porfi rie Uspensky, care a sintetizat printr-o cercetare asiduă a cărţilor existente în diferite arhive și 
biblioteci din Orient și de la Sfântul Munte mai multe manuscrise [6]. El a publicat traduceri ale unor 
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manuscrise elene, dar și un text al unui manuscris al Erminiei sârbești, fapt cea evidenţiat ceea ce era 
deja de așteptat și anume – diversitatea formelor sub care se regăseau toate aceste erminii.

Un istoric de artă rus pe nume Nikodim Pavlovici Kondakov, care era expert în icoanele creștine 
rusești, a luat iniţiativă pentru realizarea editării Erminiei bizantine, în trei volume, dar nu a reușit de-
cât parţial să realizeze proiectul [6]. Bazându-se pe aceste inestimabile contribuţii, dar și pe propriile 
cercetări, Athanasios Aapadopulos Kerameus, un erudit grec, a putut concepe un compendiu în care 
a sintetizat principalele versiuni ale erminiilor și le-a publicat în anii 1900 și 1909. Ultima versiune 
publicată de el este considerată și astăzi ca fi ind versiunea fi nală, de referinţă.

Traiectoria evolutivă a Erminiei în România 
Au existat, desigur, preocupări și din partea învăţaţilor români de a realiza traduceri, de a edita 

manuscrise sau de a întocmi lucrări de specialitate pe acest subiect. Făcând abstracţie de cei care doar 
copiau un manuscris, sau care realizau un mixaj din mai multe erminii, lucru pe care l-ar fi  putut face 
oricine care avea puţină carte în acea perioadă, adică acum mai bine de 200 de ani. În 1805, s-au pus 
bazele unei noi tradiţii, cu ajutorul Arhimandritului Macarie de la Mănăstirea Căldărușani, care a 
tradus manuscrisul Erminiei lui Dionisie din Furna[7]. 

Arhimandritul Macarie nu era un zugrav și, totuși, din cauza cerinţelor vremii și a necesităţii acute 
de ghid în ceea ce privește zugrăvirea locașurilor sfi nte, el s-a văzut nevoit să traducă acest manuscris. 
Alături de el, a mai fost resimţită și intervenţia altor înalţi prelaţi, printre care îi amintim pe Ghenadie 
Enăceanu, Melchisedec Ștefănescu și chiar Miron Cristea, cel care a ajuns să fi e patriarh și care a fost 
și autorul unei iconografi i.

Spre sfârșitul secolului XIX–începutul secolului XX interesul pentru erminii începe să fi e mani-
festat și în rândul cărturarilor laici. În acest sens, am putea să-i amintim pe Nicolae Iorga, Mihail Ko-
gălniceanu, Alexandru Tzigara Samurcaș, Ștefan Berechet și ulterior – pe Olga Greceanu. Putem să-l 
menţionăm aici și pe profesorul S. Mureșianu cu Manualul de Iconografi e pe care îl publică pentru a 
fi  folosit de studenţii de la Arte Plastice și cei de la Arhitectură. Totodată, am putea să-l amintim și pe 
pictorul C. Petrescu. Acesta descindea dintr-o familie de zugravi munteni, artiști renumiţi și cu tradiţii 
vechi. El încearcă să actualizeze arta bisericească, să o cizeleze, publicând, în acest sens, o carte despre 
frescă în franceză și română.

Nu se poate pune problema de o expunere pe fi rmament, în adevăratul sens al cuvântului, pentru 
școala românească, atunci când vine vorba despre abordare, studiu și editare a Erminiei bizantine, 
decât după Primul Război Mondial. Cel care a făcut posibilă afi rmarea școlii românești este profeso-
rul Vasile Grecu [8]. Dacă putem spune că prima ediţie a erminiei există datorită lui Papadopoulos 
Kerameus, lui V. Grecu i se atribuie meritul de a fi  eruditul care a pus bazele unui important demers 
întreprins în vederea stabilirii unei tradiţii a manuscriselor Erminiei bizantine. De netăgăduit în aceas-
tă direcţie este lista de studii și cărţi ce au fost dedicate erminiei1. În opinia mea, Cărţi de pictură bise-
ricească bizantină, scrisă de Vasile Grecu, reprezintă cartea de căpătâi, care nu a putut fi  încă detronată 
din fruntea bibliografi ei de specialitate.

Există în continuare cercetări, studii și lucrări care se realizează pe anumite problematici din vas-
tul cuprins al Erminiei de pictură, unde se abordează teme care fac referinţă la caietele de modele, la 
abordarea unor programe iconografi ce, la abordarea icoanei, din punct de vedere conceptual și ilus-
trativ. Aici am putea face trimitere la teza de doctorat a lui Robu A. – Erminia ca izvor istoric [9], dar 
și la disertaţia lui Mateusz Jacek Ferens –Dionysius of Fourna: Artistic Identity Th rough Visual Rhetoric 
[10].

1 Amintim aici câteva dintre cărţile scrise de Vasile Grecu: Din frumuseţile marilor noastre biserici, Cernăuţi: Calendarul 
Glasul Bucovinei, VIII, 1927. Din pictura vechilor noastre biserici, Cernăuţi: Junimea literară, XIV, Cernăuţi, 1925. Cărţi 
de pictură bisericească bizantină Cernăuţi: Candela, 1934. Versiunile românești ale Erminiilor de pictură bizantină, Cer-
năuţi: Codrul Cosminului, 1924. Erminii de pictură bizantină, Cernăuţi: Candela,1942.
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Aspecte canonico-ecleziaste și tehnico-ilustrative urmărite în erminie
În erminie se urmăresc câteva aspecte esenţiale, printre care – organizarea compoziţională a te-

melor și a programului iconografi c, cu respectarea normativelor și indicaţiilor din biserică. În aceste 
condiţii, conţinutul erminiei ar putea fi  compus într-un mod sintetic, urmărind principiile logice. 
Acest lucru a fost sistematizat într-o abordare didactică de către profesorul Mureșianu și, din punctul 
de vedere al bisericii, de către Miron Cristea, dar a fost realizat de către Ene Braniște, datorită dublei 
sale calităţi, aceea de profesor de teologie, dar și de membru al Comisiei de pictură bisericească.

Un mod de a abordare pragmatică a erminiei aduce în discuţie aspectele ce ţin de partea tehnică 
a unui șantier de pictură: reţete pentru grunduri, procedee de laborator și de atelier, instrumente și 
instrumentar folosit, substanţe etc. Toate acestea sunt necesare și de mare relevanţă pentru zugrav, 
dar deopotrivă și pentru cei ce vor fi  chemaţi pe viitor să restaureze și să conserve pentru posteritate 
icoane, fresce, fragmente de frescă și alte bunuri mobile și imobile ce au fost realizate într-o anumită 
perioadă de timp și spaţiu,fi indcă doar cunoscând tehnicile folosite un restaurator poate interveni 
asupra unei piese, redându-i înfăţișarea iniţială fără a compromite piesa în mod irecuperabil.

 În completarea acestei abordări vine partea iconografi c-ilustrativă, care are, în mare măsură, ace-
leași interese de respectare a tradiţiei pe care a moștenit-o din repertorii vechi, desene, crochiuri, 
schiţe, izvoade și ajungând până la un număr impresionant de albume de artă, care se adresează în 
permanenţă raportării la tradiţie și la zugravii renumiţi, la acei care au creat școala pe care erminiile 
o invocă cu o frecvenţă ridicată. 

Din acest motiv, putem aminti despre modul în care izvoadele erau transmise de la un atelier la 
altul sau de la un șantier la altul, cât și constantele editări caietelor cu modele iconografi ce. Important 
de menţionat este faptul că circulaţia izvoadelor de la un zugrav la altul a avut ca efect și o unitate 
stilistico-estetică.

Mai putem privi erminiile și din punct de vedere academic, axându-ne pe partea istoric-fi lologică. 
Acest aspect este unul care se adresează, în mod evident, unui public mult mai restrâns și aici putem 
face referire la lucrările lui V. Grecu [9]. Acestea au fost intens citate în mediile academice de speciali-
tate atât din ţară cât și de peste hotare. Este de netăgăduit faptul că parcursul istorico-fi lologic nu este 
unul lipsit de limite. Acestea decurg din însăși tradiţia manuscriselor care nu sunt doar niște simple 
copii care pot conduce către un model comun, ci sunt un mixaj de experienţe personale și creativitate 
care aparţin în mod colectiv breslei zugravilor.

O altă abordare a erminiei și ultima este cea din punct de vedere teologic. Aici se poate urmări 
atât partea istorică, a Bizanţului – Bizantinologia sau pe o nișă sistematică – Iconologia, cât și partea 
practică – Programul iconografi c sau biblic. Folosindu-ne de mijloacele pe care le avem la dispoziţie 
putem face cercetări care să fi e axate cu precădere asupra aspectului iconografi c și mai puţin asupra 
aspectului care ţine de tehnici și izvoade.

Concluzii
Un deziderat care ţine de domeniul nostalgiei rămâne încă în discuţie. Ar fi  de dorit să apară o 

ediţie completă a erminiei, o ediţie critică și exhaustivă, care să cuprindă totalitatea manuscriselor și să 
abordeze problematicile ridicate de aceste abecedare de învăţătură asupra tainei zugrăvitului. Dacă un 
asemenea scop ar fi  posibil de atins, asta ar însemna să înglobeze totalitatea lumii bizantine. Așadar, 
pentru ca fenomenul să poată fi  studiat ar trebui tratat din punct de vedere hermeneutic, iar aceasta 
implică o muncă asiduă și de dimensiuni greu de conceptualizat, dar și mai greu de înfăptuit.

În momentul în care se au în vedere doleanţele pictorilor de biserici, este de netăgăduit faptul că 
aceștia au nevoie de calitate, nu de cantitate, ceea ce înseamnă comasarea unui vast volum de infor-
maţii într-un minim de spaţiu, creându-se o carte care să fi e,în același timp, utilă și indispensabilă pe 
un șantier. 
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În acest sens, mulţi zugravi care erau și autori de erminii au grupat și sintetizat erminiile și au creat 
variante practice și accesibile, care au avut ulterior aprobarea Sfântului Sinod.

Cea mai recentă ediţie a Erminiei a pictorului Alexandru Sandulescu-Verna, despre care am putea 
afi rma că este una dintre cele mai complete și de utilitate maximă, întrunește toate aspectele menţi-
onate mai sus. Autorul a reușit să adune în mod extraordinar de ingenios informaţii iconografi ce și 
de artizanat din varii manuscrise și ediţii ale Erminiei, la care a adăugat ilustraţii bogate de icoane și 
picturi murale, pentru o exemplifi care elocventă. 

În fi nal, putem afi rma că Erminia este un abecedar complet și omogen al picturii bisericești. Aceas-
ta a fost creată în perioada post-bizantină cu materiale, informaţii și tradiţii transmise atât prin viu 
grai cât și prin manuscrise adunate încă din secolul X, din necesitatea de a ușura munca zugravilor și 
de a menţine o uniformitate artistică, dar și canonică. Importanţa Erminiei face necesară cunoașterea 
aspectelor care au dus la apariţia acestei cărţi de căpătâi a picturii bisericești, care constituie o expresie 
ce validează aspectul canonic al artei ecleziale.
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