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REZUMAT

Subiectul lucrării constă dintr-o prezentare cât mai completă a obiectelor folosite în cultul creștin-
ortodox, pornind de la temeiurile biblice și patristice ale acestora, cadrul în care au apărut și au
fost elaborate, istoricul lor în perioada veterotestamentară (cultul iudaic), noutestamentară, patristică

și post-patristică, până în prezent, prezentarea și descrierea lor detaliată, pe categorii (obiecte de cult din metal
și din stofă), cât și a simbolismelor ce le sunt atribuite. De asemenea, al doilea subiect principal al lucrării constă
din expunerea completă a istoricului obiectelor de cult în cadrul spațiului românesc și al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, din perioada antică până în cea contemporană, cu evoluția tehnicilor de manufacturare (inclusiv o analiză
a marii schimbări din decursul secolului al XIX-lea, când au fost introduse mijloacele industriale de producție),
a stilurilor și a întrebuințărilor liturgice.

Principala motivație a alcătuirii acestei lucrări rezidă în importanța obiectelor liturgice pentru cunoașterea
istoriei cultului creștin, ca mărturii obiective ce oferă detalii inestimabile privitoare la evoluția acestuia, constituind
totodată repere clare pentru evoluția artelor frumoase în decursul istoriei, deoarece conservă cu fidelitate feluritele
influențe regionale și particularități ale diferitelor școli artistice. Mai mult decât atât, conservatorismul justificat
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de simbolismul religios, ce a caracterizat dintotdeauna Biserica Ortodoxă, oferă, prin prisma veșmintelor și a
obiectelor de cult, ca artefacte vii văzute din prisma istoricului, o perspectivă unică asupra vestimentației și me-
diului în care viețuiau creștinii primelor veacuri. Respectiv, în spațiul românesc, prezența obiectelor de cult pe
teritoriul țării noastre încă din primele secole de după cucerirea romană reprezintă dovada certă pentru desfășu-
rarea în paralel a proceselor de romanizare și creștinare a locuitorilor acestor ținuturi.

Un alt aspect relevant al temei abordate este acela al calității ilustrative privitoare la relația dintre Biserică
și Stat constituită de către obiectele de cult, care au reprezentat adesea danii ale conducătorilor creștini către cti-
toriile lor sau alte lăcașuri, formând adevărate tezaure de artă bisericească.

În privința bibliografiei folosite în realizarea lucrării, trebuie notat în primul rând faptul că, deși omni-
prezente în cultul iudaic și creștin, obiectelor și veșmintelor liturgice nu le-a fost consacrată nicio lucrare exclusivă
în literatura biblică și patristică – nu există un tratat care să constituie un punct de plecare în cercetarea acestora.
În schimb, aproape toate scrierile care fac referire la organizarea cultului menționează, cel puțin marginal, prezența
acestora, și oferă detalii prețioase privitoare la aspectul și întrebuințarea lor. Astfel, de o deosebită importanță au
fost cărțile veterotestamentare Ieșirea, Leviticul, Cartea a III-a a Regilor, Cartea a II-a a Cronicilor (Paralipomena),
cărțile I și II Ezdra, în cadrul cărora este prezentată organizarea cultului iudaic, respectiv organizarea primului și
celui de-al doilea Templu din Ierusalim. Tot privitor la obiectele de cult folosite de către vechii evrei au fost în-
trebuințate scrierile lui Philon din Alexandria (Viața lui Moise) și Flavius Josephus (Antichități Iudaice și Istoria
războiului iudeilor împotriva romanilor), în cadrul cărora se detaliază întrebuințarea, cât mai ales simbolismul
acestora. De asemenea, un rol important l-au avut tratatele de arheologie biblică, atât românești cât și străine,
precum cele mai vechi ale părintelui Vasile Tarnavschi ori cele mai recente, precum cel al părintelui Petre Semen,
cât și ampla colecție Enciclopaedia Judaica, apărută sub coordonarea semitologului german Jakob Neusner.

Cu privire la cultul noutestamentar, mențiunile biblice sunt destul de sumare, acestea trebuind să fie
completate cu ajutorul cercetărilor actuale (de o deosebită importanță find Dictionnaire d’Archéologie chrétienne
et de Liturgie, în ediția lui Fernand Cabrol și Henri Leclerq, The New Dictionary of Sacramental Worship, în ediția
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lui Peter E. Fink și The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study of Early
Liturgy a lui Paul F. Bradshaw.

În perioada ulterioară, mai ales după acordarea libertății de cult creștinismului în timpul domniei Sfân-
tului Împărat Constantin cel Mare, cele mai prețioase surse pentru studiul obiectelor și veșmintelor liturgice
sunt reprezentate de scrierile privitoare la cult, precum tratatele Despre Sfintele Taine al Sfântului Ambrozie al
Mediolanului ori Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, istoriile bisericești ce fac referire la programul edi-
litar desfășurat de mai mulți împărați romani și alți conducători și la înzestrările lăcașurilor de cult ridicate de
aceștia (Eusebiu de Cezareea, Teodoret de Cir, Sozomen, Rufinus, Teofan Mărturisitorul, Beda Venerabilul etc.),
scrierile privitoare la viața părinților pustiei, precum Limonariul lui Ioan Moshu ori Viețile pustnicilor Palestinei
a lui Chiril de Schitopolis, ce prezintă de asemenea detalii privitoare la viața de cult în perioada secolelor V-VI.

Cel dintâi tratat dedicat simbolismului Sfintei Liturghii, principala slujbă a cultului ortodox, este repre-
zentat de scrierea Sfântului Gherman I, patriarhul Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, urmat în se-
colele următoare de opere precum cele ale Sfântului Nicolae Cabasila ori Sfântul Simeon, arhiepiscopul
Tesalonicului, ce prezintă forma definitivă de întrebuințare a obiectelor și veșmintelor liturgice în cadrul cultului,
oferind totodată și un amplu simbolism al acestora, analizat ulterior în cadrul a numeroase studii, realizate atât
de liturgiști ortodocși, precum Ioannis Foundoulis, Robert F. Taft ori ieromonahul Petru Pruteanu, cât și de cer-
cetători aparținând altor confesiuni.

Între studiile de specialitate dedicate unui singur obiect de cult, au fost deosebit de valoroase pentru cer-
cetare cele ale părintelui diacon Nica M. Tuță și al protoiereului bulgar Ivan Goșev, privitoare la sfântul antimis,
cel al mitropolitului Ilarion Alfeyev despre sfântul potir, cel al cercetătoarei britanice Jardine Grisbrooke, dedicat
veșmintelor liturgice, ori lămuririle aduse de către teologul grec Ioannis Foundoulis în folosirea sfântului epitaf.

În ceea ce privește istoria confecționării obiectelor de cult în spațiul românesc în perioada modernă, cer-
cetarea a pornit de la lucrarea de referință a istoricului de artă Marcel Romanescu, Odoarele noastre bisericești,
editată în anul 1943, cât și colecția Arta creștină în România (5 volume), realizată la inițiativa vrednicului de po-
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menire patriarh Iustin Moisescu, alături de cele două volume apărute puțin mai înainte sub semnătura părintelui
Sebastian Chilea. La acestea s-au adăugat lucrările de specialitate despre artele frumoase, fie generale, precum Is-
toria artelor plastice în România a cercetătorului Virgil Vătășianu ori lucrările criticilor de artă Vasile Drăguț și
Adriana Botez Crainic, dedicate unor provincii românești (Coriolan Petreanu, Arta românească în Transilvania)
fie lucrările dedicate unor ramuri ale artelor, precum Broderia medievală românească a Anei Maria Musicescu,
Argintăria laică și religioasă în Țările Române a Corinei Nicolescu ori Capodopere ale artei metalelor prețioase în
România a cercetătorului Victor Simion.

Nu în cele din urmă, pentru perioada ultimilor 70 de ani, când în cadrul Bisericii Ortodoxe Române a
avut loc o amplă reorganizare și dezvoltare a industriilor dedicate producerii obiectelor de cult, începând cu păs-
torirea patriarhului Justinian Marina (1948-1977), de un neîndoielnic folos au fost documentele din Arhiva In-
stitutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, privitoare la istoricul acestuia, rapoarte de activitate, sedii și demersurile
legate de ridicarea noului sediu al acestuia din Popești-Leordeni. La acestea s-au adăugat Legiuirile Bisericii Or-
todoxe Române, publicate în anul 1953, ce reglementau modul de funcționare al acestor ateliere, cât și numeroasele
articole publicate în periodicele Patriarhiei (mai cu seamă Biserica Ortodoxă Română) privitoare la activitatea
acestora.

Referitor la structura lucrării, aceasta constă din două părți, fiecare având câte două capitole. Prima parte
cuprinde istoricul apariției, dezvoltării și simbolismul obiectelor și veșmintelor de cult începând din perioada
veterotestamentară. 

Capitolul I, intitulat Temeiuri biblice și patristice ale obiectelor și veșmintelor de cult și ale gesturilor liturgice,
constă din șase subcapitole, în cadrul cărora sunt prezentate următoarele: originea cultului din punct de vedere
terminologic, istoric, dogmatic și liturgic, cât și aspectele acestuia în cadrul Vechiului Testament: istoricul și sim-
bolismul lăcașelor de cult, organizarea slujirii preoțești în cadrul acestora și veșmintele și obiectele de cult folosite,
cât și o comparație, respectiv punțile de legătură dintre acestea și cele folosite în perioada Noului Testament, res-
pectiv în cultul creștin.
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Capitolul al II-lea prezintă Istoria confecționării obiectelor de cult și veșmintelor liturgice, începând cu perioada
apostolică, separându-le apoi în funcție de cele două principale categorii de materiale din care sunt alcătuite (metal
și stofă) și prezentându-le individual, cu definiție, istoric al apariției și forme ale dezvoltării, atestări documentare,
variante și simbolism, cât și bibliografia aferentă. De asemenea, un subcapitol aparte este dedicat sfintelor icoane,
în cadrul căruia sunt expuse istoricul acestora, temeiurile dogmatice pentru cultul de venerare ce le este consacrat
în cadrul Bisericii Ortodoxe și controversele legate de acesta – mai ales în perioada iconoclastă.

Cea de-a doua parte a lucrării tratează, cât mai în detaliu posibil, istoria confecționării obiectelor de cult
în ansamblul Bisericii Ortodoxe și în Biserica Ortodoxă Română în particular. Astfel, cel de-al treilea capitol,
intitulat Icoane, obiecte din metal și din lemn sculptat, veșminte și broderii. Influențe în arta bisericească românească
din Răsărit și Apus prezintă, în paralel, evoluția obiectelor de cult în lumea ortodoxă din perioada antică până în
cea modernă (secolul al XVIII-lea) și influențele acesteia asupra manifestărilor artistice religioase din spațiul ro-
mânesc, prin expunerea unor exemple concrete, cât și a stilurilor care s-au manifestat cu predilecție de-a lungul
veacurilor.

Al patrulea capitol, cu titlul Situația actuală a confecționării și distribuirii obiectelor de cult și veșmintelor
liturgice, tratează perioada de tranziție de la manufacturarea obiectelor liturgice și a veșmintelor la etapa pre- și
industrială, caracterizată de fabricarea în masă a acestora și pierderea caracterului de unicat artistic. În prima
parte sunt abordate preliminariile (secolul al XIX-lea), cu tendințele de uniformizare a stilurilor, influențele apu-
sene asupra artei religioase românești și efectele unor măsuri ale statului (de exemplu secularizarea averilor mă-
năstirești) asupra manifestărilor acesteia. În continuare, este abordată instituționalizarea producției de obiecte
de cult în cadrul Bisericii Ortodoxe Române unite, cu primele inițiative ale patriarhilor Miron Cristea și Nicodim
Munteanu. Cel de-al treilea subcapitol este dedicat perioadei păstoririi patriarhului Justinian Marina (1948-
1977), când are loc dezvoltarea și organizarea mijloacelor de producție și distribuție a obiectelor de cult în cadrul
Patriarhiei Române, organizarea din această perioadă rămânând valabilă, cu unele modificări, până în prezent.
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Ultimul subcapitol abordează perioada de după căderea dictaturii comuniste și ultimele inițiative ale întâistătă-
torilor Bisericii Ortodoxe Române în vederea îmbunătățirii calității obiectelor de cult.

Subiectul lucrării este reprezentat, așa cum am menționat, de obiectele de cult, înțelegându-se toate
piesele confecționate din metal, stofă sau alte materiale, întrebuințate în slujirea liturgică sau având rol simbolic
în împodobirea lăcașului de cult și a slujitorilor, ce este sfințit anume pentru această funcție cultică.

Cultul reprezintă manifestarea concretă a religiei, însăși semnificația sa etimologică constituind o dovadă
că vechimea sa coincide celei a civilizației umane, acesta aflându-se la temelia tuturor celorlalte forme de orga-
nizare umană ulterioare. În ceea ce privește necesitatea sa, cultul reprezintă dorința constantă a omului de a se
apropia de divinitate și îndemnul lăuntric al omului de a-L cinsti pe Dumnezeu. De asemenea, cultul public
contribuie major la edificarea societății umane, fiind unul dintre principalii factori ai coeziunii acesteia.

Instauratorul cultului creștin este Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, întâi prin prefigurarea tainei euha-
ristice la Cina cea de taină, iar mai apoi prin jertfa de pe Cruce, cultul creștin reprezentând, esențialmente, ce-
lebrarea prezenței vii a lui Hristos în mijlocul credincioșilor, prin care se instaurează un raport de filiație între
lume și Dumnezeu, înlocuindu-se teama ce caracteriza cultul veterotestamentar. 

Inițial, principalele elemente ale cultului creștin erau reprezentate de cântările religioase, citirile din Sfânta
Scriptură, rugăciunea în comun și săvârșirea Sfintei Euharistii, el păstrând legături puternice cu vechiul cult
iudaic, ce îi predă principalele structuri, pe care acesta le dezvoltă ulterior, evidențiindu-se, desigur, și prin unele
deosebiri majore, precum înlocuirea sâmbetei cu duminica drept zi de sărbătoare.

Dezvoltarea ulterioară a cultului creștin a fost frânată în perioada persecuțiilor, cunoscând o primă sis-
tematizare începând din secolul al IV-lea, când se formează unele dintre principalele slujbe ale cultului, precum
Liturghiile Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur, este stabilit ciclul anului liturgic și se gene-
ralizează venerarea anumitor sfinți. În perioada secolelor VIII-IX, cultul creștin cunoaște o nouă perioadă de
regres din cauza persecuțiilor iconoclaste, ce au afectat major formele sale de manifestare artistică; ulterior, după
condamnarea definitivă a ereziei iconomahilor în urma Sinodului de la Constantinopol (843), formele de ma-
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nifestare ale cultului creștin cunosc perioada evolutivă finală, majoritatea acestora fiind deplin cristalizate până
la începutul celui de-al doilea mileniu.

Sub aspectul principalelor trăsături ale cultului ortodox, una dintre cele mai clare este reprezentată de
caracterul conservator al acestuia, ce îl ferește de orice schimbare inspirată de o influență vremelnică și îl constituie
drept centru al unității de viață a tuturor credincioșilor. O a doua caracteristică definitorie este aceea a hristo-
centrismului, fiecare Liturghie ortodoxă fiind o reactualizare a misterului pascal, exprimând de o manieră pro-
fundă prezența vie a Mântuitorului în mijlocul comunității credincioșilor.

De asemenea, cultul are mai multe forme de manifestare. Astfel, el poate fi public sau privat, cel dintâi
fiind săvârșit exclusiv de către ierarhia bisericească, într-un cadru bine delimitat și la momente stabilite dinainte,
în timp ce sub a doua formă se înțelege rânduiala personală a fiecărui credincios. În ceea ce privește raportul
dintre Dumnezeu, văzut ca obiect al cultului, și om, perceptul ca subiect, cultul poate fi de adorare (subiectiv)
sau sfințitor (obiectiv), în funcție de forma de raportare, prin cel dintâi fiind preamărit Dumnezeu (cult de ado-
rare, deosebit de cel de venerare închinat sfinților și îngerilor, Sfintei Cruci, sfintelor icoane și moaștelor, ori cel
de supravenerare închinat Născătoarei de Dumnezeu), iar prin cel de-al doilea fiind sfințit omul prin lucrarea
harului dumnezeiesc, ceea ce conferă tuturor actelor cultului semnificația lor adevărată. Acestor două aspecte li
se adaugă un al treilea, nu mai puțin important, respectiv cel didactic-catehetic, constând în însușirea adevărurilor
de credință ale Bisericii de către credincioși prin intermediul cultului și propagarea credinței creștin-ortodoxe
prin misiune, conducând la trăirea acestora în cadrul comunității ecleziastice.

Între principalele confesiuni creștine, Ortodoxia a reușit să păstreze simțul sacrului și al misterului asociat
cultului, incluzând adevărurile de credință în cult cu predilecție prin intermediul imnografiei și neacordând o
importanță disproporționată unuia dintre aspectele sus-menționate în detrimentul altuia, așa cum s-a întâmplat
în cadrul romano-catolicismului  (aspectul sfințitor) sau protestantismului (aspectul didactic).

În ceea ce privește spațiul de desfășurare a cultului, acesta este reprezentat de către lăcașurile de cult: în
cadrul creștinismului, acestea sunt catedralele, mănăstirile, bisericile, paraclisele, capelele ș.a. Din punctul de ve-
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dere al istoriei biblice, cel dintâi locaș de cult a fost reprezentat de Cortul mărturiei al vechilor evrei, ridicat la
porunca Sfântului Proroc Moise din prinoasele israeliților. Dat fiind că a fost alcătuit în timpul celor 40 de ani
când poporul evreu a peregrinat prin pustie, acesta avea un caracter mobil, fiind așezat întotdeauna în mijlocul
taberei, cu un perimetru bine delimitat de coloane, încadrând o curte exterioară. De formă dreptunghiulară,
cortul avea pereți din lemn de salcâm îmbrăcat în aur, fixați cu postamente de argint și cu pârghii petrecute prin
verigi, având patru rânduri de învelitori din materiale deosebite și felurit colorate pentru acoperiș. Intrarea în
Cort se afla în partea de răsărit a acestuia, intrându-se mai întâi în încăperea numită Sfânta (Hakkodeș), iar de
aici singur arhiereul putea pătrunde în Sfânta Sfintelor (Kodeș kodașim), separată de cea dintâi printr-o perdea
susținută de coloane din lemn pe postamente de argint.

Obiectele de cult ce se aflau în uz la Cortul mărturiei erau următoarele: jertfelnicul pentru arderile de
tot și baia de aramă (pentru curățirea preoților), aflate în curte, altarul tămâierii, masa pâinilor punerii înainte
și sfeșnicul (menora), aflate în Sfânta, respectiv Chivotul Legii, aflat în Sfânta Sfintelor. Acesta din urmă, ce putea
fi purtat doar de către preoți, era locul de păstrare al celor două Table ale Legii primite de Moise de la Dumnezeu
pe Muntele Sinai, al unui vas de aur cu mană, amintind hrănirea minunată a poporului evreu în pustie, și al to-
iagului lui Aaron, care odrăslise, fiind acoperit cu un capac din aur, împodobit pe laturi cu doi heruvimi cu
aripile întinse.

Cortul mărturiei a fost urmat, în cadrul istoriei biblice, după așezarea evreilor în pământul făgăduinței
și stabilirea capitalei statului acestora la Ierusalim, de către Templul regelui Solomon, unde a fost adus și Chivotul
Legământului, păstrat din perioada Exodului. Acesta fusese ridicat cu ajutorul regelui Hiram al Tirului, care ofe-
rise materialele necesare și lucrătorii, coordonați de un meșter cu același nume, care a confecționat obiectele de
cult din metal ale acestuia: marea de aramă, lavoarele și jertfelnicul pentru arderile de tot, cât și coloanele de
aramă ce precedau porticul și postamentele acestora. Forma Templului o reproducea, în proporții mai ample, pe
cea a Cortului mărturiei, având o curte exterioară și una interioară (a preoților), iar la interior fiind împărțit
între Sfânta și Sfânta Sfintelor, care însă erau despărțite de un perete; de asemenea, și obiectele de cult ale acestuia
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era aidoma celor din Cort, fiind însă confecționate la proporții mai mari și – în unele cazuri – în număr mai
mare, corespunzătoare dimensiunilor și necesităților lăcașului. Cel dintâi Templu din Ierusalim a rămas centrul
cultului israelit din zilele regelui Solomon până la distrugerea sa, în urma cuceririi Ierusalimului de către regele
babilonian Nabucodonosor al II-lea, la anul 586 î. Hr.

Acesta a fost urmat de un al doilea Templu, ridicat de către iudeii aflați sub conducerea marelui preot
Ezdra și a principelui Zorobabel, după eliberarea din robia babiloniană, prin edictul regelui persan Cyrus al
II-lea cel Mare, sfințit la anul 515 î. Hr. Și acesta a păstrat obiectele de cult folosite și la lăcașurile dinaintea sa,
cu excepția Chivotului Legii, care dispăruse în urma cuceririi Ierusalimului și în locul căruia în Sfânta Sfintelor
fusese așezată o piatră, numită piatra pozițiunii. De asemenea, acest al treilea lăcaș de cult al vechilor evrei nu a
mai fost sfințit prin ungerea cu mir, precum cele dinaintea sa. Cel de-al doilea Templu din Ierusalim a fost pro-
fanat la anul 169 î. Hr. de către monarhul seleucid Antioh al IV-lea Epifanes, care i-a jefuit vasele sfinte și a po-
runcit transformarea sa într-un sanctuar închinat lui Zeus Olimpianul. Lăcașul a fost redat cultului trei ani mai
târziu, în urma răscoalei Macabeilor, în urma căreia a fost instituită sărbătoarea evreiască Hanukkah.

Cel de-al doilea Templu a cunoscut o amplă refacere și extindere în timpul domniei regelui Irod I cel
Mare, care l-a adus la forma sa cea mai grandioasă. O mențiune interesantă a acestei perioade este denumirea,
pentru prima oară, a peretelui despărțitor dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor cu termenul de catapeteasmă. Cea din
urmă distrugere a Templului din Ierusalim, profețită de către Mântuitorul Iisus Hristos, Care venise aici în re-
petate rânduri, a avut loc la anul 70 d. Hr., în urma răscoalei antiromane a iudeilor și a cuceririi Ierusalimului
de către trupele viitorului împărat Titus, aceasta fiind văzută de către Părinții Bisericii ca o consecință a neaccep-
tării mesajului evanghelic de către evrei.

Tot în Ierusalim au fost edificate și primele lăcașuri de cult creștine, precum biserica de pe muntele Moria,
situată în partea de sud-est a Templului și menționată de Breviarul ierusalimitean. Cea mai veche biserică păstrată
până astăzi este însă cea de la Dura-Europos, localitate aflată pe malul drept al Eufratului, ce datează de la înce-
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putul secolului al III-lea. Forma acesteia este cea basilicală, deși cu timpul cel mai răspândit plan al bisericilor
creștine a devenit cel cruciform, reproducând semnul izbăvitor al Sfintei Cruci.

În perioada primelor trei secole, edificarea lăcașurilor de cult și dezvoltarea artei creștine au fost frânate
de desele persecuții dirijate de către statul roman împotriva noii religii. Aceasta va putea să se manifeste liber
abia din timpul domniei Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337), conducător care se implică personal
în edificarea unor lăcașuri din cele mai importante orașe ale imperiului (Roma, Constantinopol, Ierusalim), con-
stituind ceea ce poate fi numită o „geografie a sacrului”. Ulterior, numeroși conducători creștini îi vor urma
exemplul în a ctitori noi lăcașuri de cult; cel mai însemnat lăcaș de cult al Ortodoxiei a fost, vreme de aproape
nouă secole, basilica Sfânta Sofia din Constantinopol, ctitoria Binecredinciosului Împărat Justinian I cel Mare,
în cadrul căruia au fost definitivate formele generale ale cultului creștin.

Cu privire la ierarhia sacramentală însărcinată cu săvârșirea actelor de cult, și aceasta își are originile în
cadrul Vechiului Testament, cel dintâi slujitor menționat aici fiind Dreptul Melhisedec, care îl întâmpină pe pa-
triarhul Avraam, numit de Sfânta Scriptură „rege al Salemului” și „preot al Dumnezeului celui Preaînalt”, repre-
zentând în viziunea Părinților Bisericii o prefigurare a preoției Mântuitorului Iisus Hristos.

Instituirea slujirii preoțești la vechii evrei îi aparține tot Sfântului Proroc Moise, în urma ridicării Cortului
mărturiei. Îndatoririle cultice, respectiv îngrijirea Cortului, săvârșirea serviciului divin, învățarea și judecarea po-
porului au fost date seminției lui Levi, dintre care însă doar casa lui Aaron a fost consacrată slujirii preoțești,
capul acesteia fiind, începând cu fratele lui Moise, sfințit ca arhiereu, conducător al cultului israelit și singurul
care avea dreptul să intre, o dată pe an, în Sfânta Sfintelor. Consacrarea slujitorilor Cortului a fost făcută prin
curățirea, reîmbrăcarea și ungerea acestora cu mirul folosit la sfințirea lăcașului, aceștia fiind datori să îndeplinească
o serie de condiții.

Preoția vechilor evrei, ce juca un rol central în cadrul societății israelite, a cunoscut o decădere treptată
de-a lungul veacurilor, fiind caracterizată de formalism, idolatrie și triumfalism, fapte consemnate de literatura
profetică veterotestamentară, ce le condamna și prevestea sfârșitul slujirii acestora, ce s-a petrecut în urma dis-
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trugerii definitive a Templului din Ierusalim de către romani, la anul 70 d. Hr. Între ultimii reprezentanți ai
vechii preoții iudaice se numără arhiereii Ana și Caiafa, ale căror intrigi au condus la condamnarea, patimile și
răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Prezența unei ierarhii slujitoare a reprezentat o caracteristică permanentă a Bisericii creștine, aceasta fiind
reprezentată la momentul înființării de către Sfinții Apostoli, asupra cărora S-a pogorât Duhul Sfânt la Cincize-
cime. Ulterior, odată cu sporirea numărului de credincioși, au fost chemați la slujirea bisericească și diaconii, hi-
rotoniți prin punerea mâinilor de către Apostoli, aceștia fiind urmați de către presbiteri (bătrâni), ce vor fi numiți
la conducerea comunităților creștin nou-înființate. Inițial, în privința desfășurării cultului, primii creștini con-
tinuau să observe rânduielile iudaice, adăugând însă la acestea adunările de duminică în case particulare, unde
săvârșeau frângerea pâinii, împreună cu lecturi din Scriptură, intonări de psalmi și rugăciune în comun.

Ruptura dintre creștinism și iudaism nu va întârzia însă să se manifeste, evreii neprivind cu ochi buni
succesul noii religii. Apostolii au fost chemați de mai multe ori la judecată înaintea sinedriului, aceste măsuri
fiind urmate de represaliile cărora le va cădea victimă Sfântul Arhidiacon Ștefan și cu prigoana generalizată ce va
determina răspândirea ucenicilor în provinciile dimprejurul Ierusalimului și începerea misiunii de propovăduire
a Evangheliei în rândurile neamurilor.

Cel care va deveni cel mai de seamă propovăduitor al credinței creștine a fost fariseul Saul din Tars, care
după convertire a primit numele de Pavel. Tot el este cel care a influențat hotărârea Bisericii creștine de a-i primi
la noua credință pe păgâni fără observarea rânduielii iudaice, în urma Sinodului de la Ierusalim.

Primirea păgânilor în rândurile creștinilor fără observarea ritualului iudaic nu a făcut decât să învenineze
și mai mult relațiile dintre iudei și noua comunitate, ruptura devenind evidentă după lapidarea de către evrei a
celui de-al doilea conducător al Bisericii, Sfântul Iacob cel Mic, urmată de plecarea în exil a celorlalți membri,
cu puțin înainte de răscoala antiromană a iudeilor din anul 66. Ulterior, după distrugerea Ierusalimului, cele
două religii vor urma drumuri separate, iudaismul rămânând eminamente național, în timp ce creștinismul și-a
continuat evoluția de religie universală, ce va deveni cea mai răspândită din lume.
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De asemenea, primii creștini se evidențiau prin posedarea în comun a bunurilor, cât și prin absența ori-
căror diferențe de neam, clasă sau sex, toți fiind considerați egali înaintea lui Dumnezeu. În primele veacuri ale
Bisericii, pe lângă cele trei categorii existente ale slujitorilor bisericești (episcopi, preoți și diaconi), misiunea
evanghelică era susținută și de alte categorii, precum cea a harismaticilor, din rândurile cărora erau hirotoniți
profeți și învățători. Aceștia aveau rolul primordial de a le arăta adevărurile credinței creștine celor care doreau
să primească Taina Sfântului Botez (catehumenii). Slujirea preoțească din cadrul Bisericii creștine, considerată
cea mai înaltă dintre cele încredințate oamenilor, a fost descrisă în detaliu și elogiată de mai mulți Sfinți Părinți,
precum Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie cel
Mare (Dialogul) ori Sfântul Efrem Sirul.

Pentru evidențierea slujitorilor cultului, încă din perioada veterotestamentară au fost folosite anumite
veșminte speciale, ce au fost incluse în rândul obiectelor de cult. Astfel, în cadrul Vechiului Testament sunt men-
ționate următoarele veșminte caracteristice preoților israeliți, în ordinea purtării lor: tunica (chetonet sau hiton),
pantalonii (mihnasim), brâul și mitra, toate acestea fiind de culoare albă, ca simbol al curăției morale a slujitorilor
și a demnității cu care aceștia erau investiți.

Arhiereii evrei purtau aceste veșminte, la acestea adăugându-se, în cazul lor, meilul, purtat pe deasupra
hitonului, efodul, hoșenul sau pectoralul, o podoabă de formă pătrată purtată pe deasupra celui din urmă, împo-
dobită cu 12 pietre scumpe, semnificând cele 12 seminții ale lui Israel și având în centru oracolul Urim și Tumim,
și mitră deosebită de cea a preoților prin adăugarea chidarului, o cunună de aur purtând inscripția „Sfințenia
Domnului”.

Unele dintre veșmintele preoților și arhiereilor vechilor evrei par să fi stat la originea veșmintelor de cult
creștine, deși în această privință părerile liturgiștilor sunt împărțite, unii considerând că veșmintele ritualice ale
Bisericii sunt mai degrabă inspirate din vestimentația lumii greco-romane a primelor veacuri, dat fiind că folosirea
lor s-a impus treptat în cult. O similaritate certă este reprezentată de predominarea culorii albe – veșmintele de
cult creștine fiind însă fără excepție consacrate prin împodobirea lor cu semnul Sfintei Cruci. Mențiunile nou-
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testamentare privitoare la acestea sunt destul de puține, putând fi notată cea a felonului, menționat în Epistola
a 2-a către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Ulterior, unele scrieri patristice și istorii bisericești fac referiri sumare
la acestea, consfințind însă, astfel, existența lor. Mai detaliate sunt mențiunile făcute de literatura canonică, în-
cepând cu secolul al IV-lea, sau mărturiile oferite de reprezentările picturale ale slujitorilor, precum este cazul
mozaicurilor din basilica San Vitale din Ravenna.

Consacrarea veșmintelor sacerdotale în cadrul cultului creștin a survenit mult mai târziu, începând cu
secolul al XIII-lea, când sunt introduse în cadrul cultului rugăciunile la îmbrăcarea acestora, inițial referitoare la
ele ca întreg și ulterior individualizate, până la sfârșitul secolului următor. Categorizarea veșmintelor liturgice în
funcție de treapta ierarhică căreia îi sunt specifice a fost realizată însă din secolul al VIII-lea, de către Sfântul
Gherman, patriarhul Constantinopolului, autorul primei tâlcuiri a Sfintei Liturghii. În ceea ce privește culoarea
acestora, este un fapt cert că în perioada primară predomina albul, pentru ca ulterior, începând cu secolul al
VI-lea, să fie adoptate și alte culori, în funcție de simbolismul acestora, cea mai detaliată reprezentare regă-
sindu-se în prezent în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse. Deși nu există o rânduială ortodoxă uniformă cu privire
la culoarea veșmintelor, tradiția a consacrat unele indicații, în funcție de specificul zilei sau perioadei liturgice
sau praznicelor. De asemenea, ca obiecte consacrate cultului, veșmintele au un regim aparte în ceea ce privește
schimbarea lor atunci când se învechesc, acestea neputând fi aruncate, ci trebuind să fie arse, iar cenușa lor să fie
aruncată într-un loc curat.

Alături de veșminte, tot din perioada primară a Bisericii se încetățenește și folosirea vaselor în cadrul cul-
tului, fapt confirmat de literatura canonică, care oprea în mod categoric folosirea acestora pentru scopuri perso-
nale cât și, desigur, înstrăinarea lor (spurcarea și furtul de cele sfinte). De asemenea, existența acestora este atestată
prin apariția, începând cu secolul al IV-lea, a unei încăperi speciale în cadrul bisericilor, numită schevofilachion
și destinată anume păstrării acestora. În ceea ce privește evoluția acestor vase și materialele din care au fost con-
fecționate, este un fapt cert că, asemenea veșmintelor, ele au fost inițial apropiate de obiectele de uz casnic și
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confecționate din materiale comune, pentru ca ulterior, odată cu acordarea libertății cultului creștin, numărul
celor confecționate din materiale prețioase să sporească și formele lor să devină specifice.

În cadrul capitolului a fost operată o distincție între obiectele de cult confecționate preponderent din
metal și cele din stofă, observându-se totodată, pe baza surselor, vechimea lor istorică. Astfel, în cadrul obiectelor
din metal, cele mai vechi sunt reprezentate de sfântul disc și sfântul potir, elemente centrale în cadrul rânduielii
euharistice. 

Sfântul disc are de regulă forma unei farfurii plate, cu picior, fiind folosit pentru primirea pâinii euha-
ristice (Sfântul Agneț și miridele), simbolizând, potrivit liturgiștilor, fie ieslea în care S-a născut Mântuitorul
Iisus Hristos, fie năsălia pe care a fost așezat trupul Domnului după punerea în mormânt, fie – ținând cont de
forma sa - cerul. Întrebuințarea sa datează din perioada apostolică, fiind atestată prin formulele de binecuvântare
prezente în Liturghiile orientale. În ceea ce privește discurile menționate de scrierile patristice sau păstrate încă
în unele tezaure, cele mai vechi dintre acestea datează din secolele IV-V.

Sfântul potir are forma unei cupe cu picior, în acesta turnându-se apa și vinul ce se prefac apoi, la mo-
mentul epiclezei, în Sfântul Sânge al Mântuitorului. Originea potirului este atestă de către Sfintele Evanghelii
(Matei, Marcu și Luca), prin paharul folosit de către Fiul lui Dumnezeu cel întrupat la Cina cea de Taină, acesta
fiind ulterior menționat și de către Sfântul Apostol Pavel (1 Corinteni). Cu timpul, s-a generalizat confecționarea
cupei acestuia în forma caliciului unei flori, ceea ce explică denumirea întâlnită în cadrul Bisericii Romano-Ca-
tolice (calix). O particularitate a sfântului potir este reprezentată de consfințirea, prin mai multe canoane, a rea-
lizării acestuia preferabil din metale prețioase, pentru a preîntâmpina reacțiile chimice cu vinul liturgic și pentru
a-i respecta simbolismul de purtător al Sfântului Trup și Sânge. Simbolismul acestui obiect liturgic este asociat
mențiunilor sale istorice, acesta fiind asociat paharului folosit de către Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină
și vasului în care Iosif din Arimateea și Nicodim au strâns sângele Domnului răstignit pe Cruce.

Copia este un cuțit al cărui tăiș reproduce forma unei lănci, împodobit la capătul mânerului cu semnul
Sfintei Cruci, cu ajutorul căruia se scot Sfântul Agneț și miridele la Proscomidie. Introducerea sa în cult este ul-
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terioară secolului al V-lea, dat fiind că Bisericile Vechi-Orientale, despărțite de cele ortodoxe în această perioadă,
păstrează până în prezent ritualul artoclasiei (frângerii pâinii). Simbolismul copiei, arătat întâia oară de către
Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului, este legat de lancea cu care sutașul roman a împuns coasta
Mântuitorului aflat pe Cruce, iar folosirea sa în cadrul Proscomidiei amintește de patima Domnului, cât și de
nașterea Sa din Fecioară (prin scoaterea Sfântului Agneț).

Steaua este constituită din două benzi metalice curbe sau dreptunghiulare, unite la mijloc și având de-
asupra semnul Sfintei Cruci, având rolul de a feri Sfântul Agneț și miridele de intrarea în contact cu sfintele aco-
perăminte după Proscomidie și fiind păstrată pe sfântul disc până la săvârșirea epiclezei. Introducerea sa în cult
a avut considerente practice, fiind menționată începând cu secolul al XII-lea, iar simbolismul ei este asociat cu
steaua ce i-a condus pe cei trei magi la ieslea din Betleem, respectiv peceții puse pe mormântul Mântuitorului.

Lingurița este un obiect liturgic al cărui aspect nu se deosebește de cel folosit în mod comun decât prin
însemnarea sa cu semnul Sfintei Cruci, fiind întrebuințat la administrarea Sfintelor Taine credincioșilor la mo-
mentul împărtășirii, în timp ce clericii se împărtășesc direct din sfântul potir. Și introducerea sa în cult a fost
motivată de rațiuni practice, deși momentul exact nu este cunoscut, fiind un fapt îndeobște recunoscut că este
ulterioară secolului al VIII-lea. În ceea ce privește simbolismul linguriței, aceasta este asociată de liturgiști cleștelui
din viziunea profetului Isaia.

Sfântul Chivot este un obiect de cult confecționat de regulă din metal prețios și având forma unei biserici,
aflat pe sfânta masă, în care se păstrează peste an Sfânta Împărtășanie pentru bolnavi, respectiv Sfântul Agneț
pentru Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Simbolismul său are certe influențe veterotestamentare, el amin-
tind de năstrapa de aur aflată în interiorul Chivotului Legământului, în care se păstra mana, dar și de locul unde
a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Introducerea sa în cult este ulterioară perioadei persecuțiilor, când păs-
trarea Sfintei Euharistii nu era necesară.

Cădelnița este un alt obiect liturgic care prezintă influențe veterotestamentare, constituit dintr-un reci-
pient metalic format din două părți, unite prin intermediul unor lanțuri cu clopoței, ce sunt legate în partea su-
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perioară prin intermediul a două inele. Simbolismul său este strâns legat de cel al materiei întrebuințate – tămâia
-, arătând jertfa spirituală adusă lui Dumnezeu, cât și ofrandele prezentate de magi dumnezeiescului Prunc la
Betleem. Alături de sfântul disc și sfântul potir, cădelnița este singurul obiect de cult menționat în Noul Testa-
ment, deși forma sa actuală s-a generalizat abia în secolul al XII-lea.

Ripida este un obiect de cult având forma unui evantai rotund, cu mâner, împodobit cu chipuri de he-
ruvimi și serafimi, folosit de către diaconi pentru a feri Sfintele Daruri de impurități în cadrul Liturghiei arhierești
și purtat în procesiuni. Prin decorarea sa, simbolismul ripidei trimite clar la puterile cerești ce stau împrejurul
tronului Dumnezeirii, așa cum se arată în mai multe viziuni biblice. Asemenea steluței și linguriței, introducerea
ripidei în cult are o motivație practică, întrebuințarea acesteia fiind atestată începând cu secolul al IV-lea, când
se confecționa preponderent din materiale mai ușoare, precum penele, pieile de animale sau stofe.

Alte obiecte de cult din metal întrebuințate în cultul ortodox sunt mirnița (cutie de metal în care se păs-
trează Sfântul Mir), litierul (tavă din metal folosită pentru păstrarea artoselor la slujba Litiei), tiplota (vasul cu
ajutorul căruia se toarnă apa caldă binecuvântată în sfântul potir, la Proscomidie), anafornița (vasul în care se
păstrează anafura ce se împarte credincioșilor la sfârșitul Sfintei Liturghii, după binecuvântarea ei de către preot),
panaghiarul (tavă din metal folosită preponderent în mănăstiri și catedrale, la slujbele pentru pomenirea celor
adormiți, pentru ridicarea Panaghiei, pâine închinată Maicii Domnului), relicvariile (cutiuțe folosite pentru păs-
trarea sfintelor moaște), miruitorul (cel mai adesea de forma unei pene metalice, însemnate la capătul inferior
cu semnul Sfintei Cruci și folosit la miruirea credincioșilor de către preot), cununiile, agheasmatarul, căldărușa
pentru aghiasmă, candelele (de forme variate, fie susținute de un picior metalic sau suspendate de lanțuri) și
sfeșnicele (inclusiv dicherul și tricherul folosite de către arhierei, la care se pot adăuga și alte însemne ale slujirii
acestora, precum engolpionul și cârja pastorală).

Cea de-a doua categorie de obiecte liturgice este reprezentată de cele confecționate din stofă. Între acestea,
cea mai mare importanță o are în mod neîndoielnic sfântul antimis, constând dintr-o bucată de pânză din in
sau mătase, de formă dreptunghiulară, purtând zugrăvită în centru icoana punerii în mormânt a Mântuitorului
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Iisus Hristos, circumscrisă de cuvintele troparului „Iosif cel cu bun chip”, în cele patru colțuri chipurile Sfinților
Evangheliști, în partea de jos numele și semnătura arhiereului care l-a sfințit, respectiv al lăcașului de cult căruia
i-a fost dăruit. Acesta se păstrează împăturit pe sfânta masă și se desface în cadrul Sfintei Liturghii, pe el fiind
așezate Cinstitele Daruri. Spre deosebire de alte obiecte liturgice, apariția sfântului antimis a fost cauzată tocmai
de declanșarea persecuțiilor împotriva Bisericii creștine, acesta fiind inițial o masă mobilă, ce slujea drept altar
atunci când Sfânta Liturghie nu putea fi săvârșită într-un lăcaș. Prima mențiune documentară privitoare la acest
rol al antimisului datează din secolul al III-lea (panegiricul Sfântului Marcian, episcopul Siracuzei), deși în această
perioadă este cert că folosirea acestuia nu era obligatorie. Cu toate acestea, este cert că întrebuințarea sa a cunoscut
o generalizare în decursul secolelor următoare, ca mărturie stând mențiunile patristice și ale istoricilor bisericești,
cât și răspândirea practicii folosirii altarelor portabile în cadrul Bisericilor Vechi-Orientale și în Occident.

Momentul adoptării oficiale a sfântului antimis în cultul Bisericii este reprezentat de emiterea canonului
31 al Sinodului Trulan/Quinisext (691-692), care arată ca antimisul reprezintă încuviințarea episcopului pentru
săvârșirea slujbei în fiece locaș. Reglementarea ulterioară, de către literatura canonică, a modului în care acesta
trebuia să fie folosit și păstrat, reprezintă o dovadă în plus a folosirii sale anterioare, prima definiție a sfântului
antimis fiind oferită de către patriarhul Nichifor Mărturisitorul al Constantinopolului (806-815). Desigur, acesta
și-a păstrat o perioadă locul de înlocuitor al sfintei mese, până la începutul secolului al XVII-lea, când Biserica
a reglementat folosirea acestuia și în bisericile sfințite, rânduiala de sfințire a antimisului fiind identică cu cea a
sfintei mese, așa cum reiese din cărțile de slujbă începând cu secolul al XVI-lea (fiind în prezent inclusă în Ar-
hieraticon).

Un alt obiect de cult din stofă este reprezentat de învelitoarea sfântului antimis, denumită iliton, ce sim-
bolizează giulgiurile cu care a fost învelit trupul Mântuitorului Iisus Hristos și datează aproximativ din aceeași
perioada (secolul al IV-lea) și se deosebește față de acesta dintâi prin faptul că în iliton nu se cos moaște.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii sunt folosite și acoperămintele sfintelor vase (procovețele), confecționate
de asemenea din stofă de in sau mătase (adesea identică cu cel al felonului), de formă dreptunghiulară, împodobite
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cu semnul Sfintei Cruci, ce simbolizează scutecul în care a fost înfășat Fiul lui Dumnezeu cel întrupat la Betleem,
cât și mahrama și giulgiurile cu care a fost înfășurat la punerea în mormânt (comun cu cel al ilitonului). Originea
lor își are motivații de ordin practic, ele provenind din ștergarele folosite în vechime pentru acoperirea Darurilor,
aspectul lor actual concretizându-se începând cu secolul al VIII-lea.

Un simbolism aparte în cadrul acoperămintelor îl are sfântul aer, folosit la acoperirea celorlalte două – fiind,
așadar, de dimensiuni mai mari, ce simbolizează piatra ce a fost pusă la intrarea în mormântul Mântuitorului, cât și
– prin prisma întrebuințării sale liturgice – perioada necunoscută a vieții pământești a Fiului lui Dumnezeu. Inițial,
aceste îndeplinea și rolul deținut astăzi în cult de către sfântul epitaf, acestea două diferențiindu-se în decursul seco-
lului al XV-lea, când uzul liturgic al epitafului este limitat la slujba din Vinerea Patimilor.

Acesta are forma unei piese ample de stofă, cu formă dreptunghiulară, pe care este brodată sau zugrăvită
icoana înmormântării Domnului (asemenea sfântului antimis). Rânduiala actuală prevede întrebuințarea acestuia
o singură dată pe an, în Vinerea Mare, simbolismul său fiind implicit legat de cel al morții trupești a Domnului
Hristos.

Tot din categoria obiectelor liturgice din stofă fac parte și veșmintele slujitorilor bisericești, unele comune
celor trei trepte (stiharul și mânecuțele), altele doar treptelor superioare (epitrahilul, brâul, bedernița), iar altele
specifice fiecărei trepte în parte (felonul pentru preoți, respectiv sacosul și omoforul pentru arhierei). Tuturor
acestora le-au fost închinate rugăciuni specifice la îmbrăcare, ce revelează într-o bună măsură și simbolismul lor.

În funcție de această clasificare, cel dintâi veșmânt bisericesc, comun tuturor treptelor ierarhice, este sti-
harul, un veșmânt lung până la picioare, asemănător unei cămăși cu mâneci largi. La originea acestuia stau
hitonul purtat de arhiereii vechilor evrei  și cămașa largă din lumea greco-romană, fiind confecționat inițial din
stofă albă de in. Primele mențiuni ale acestuia datează din secolul al IV-lea. Ulterior, stiharele purtate de arhierei
au fost confecționate din stofă de culoare roșie sau cu dungi purpurii verticale, fiind uneori împodobite cu tri-
unghiuri sau cruci grecești. Actualmente, în cadrul cultului se observă o deosebire între stiharul diaconilor, care
și-a păstrat caracterul de veșmânt exterior, și cel al preoților și arhiereilor, confecționat din stofă mai ușoară și
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având un singur semn al Sfintei Cruci. În ceea ce privește simbolismul stiharului, acesta este determinat de cu-
loarea sa, cel alb fiind asociat fie cu curăția slujitorilor, amintind de veșmintele purtate de Mântuitorul Hristos
pe Muntele Tabor și de giulgiurile cu care a fost înfășurat mai înainte de a fi pus în mormânt, iar cele împodobite
cu dungi purpurii simbolizând darurile Sfântului Duh ce se revarsă asupra Bisericii și sângiuirile Mântuitorului
din timpul Patimilor. Din perspectiva purtării acestuia, dat fiind că acoperă întregul trup, el amintește de aripile
îngerilor, iar tivitura mânecilor și șnururile acestuia simbolizează legătura slujitorilor cu Hristos.

Cel de-al doilea veșmânt comun tuturor celor trei trepte ale preoției sunt mânecuțele, anume apărători
ale încheieturilor mâinii, ce se pun peste mânecile stiharului la preoți și ierarhi, respectiv peste cele ale reverendei
la diaconi. Deși există mai multe teorii cu privire la originea acestora, cel mai probabil ele provin din benzile ce
împodobeau mânecile stiharului și foloseau la strângerea acestora, deși alte păreri susțin că acestea aparțineau
inițial doar costumului împăraților bizantini, care au acordat ulterior dreptul de purtare a acestora și patriarhilor,
al căror apanaj exclusiv au rămas până în secolul al XIII-lea. Potrivit vechilor tâlcuitori ai Liturghiei, mânecuțele
amintesc de legăturile Mântuitorului Iisus Hristos din timpul Patimilor, dar și lucrarea celor dumnezeiești de
către slujitori.

Veșmântul specific treptei diaconești, orarul, este alcătuit dintr-o fâșie lungă de pânză împodobită cu
fire prețioase și modele, ce se poartă de către diaconi pe umărul stâng, cu unul dintre capete lăsat pe spate, iar
celălalt petrecut peste piept, pe sub brațul drept, și readus pe umărul stâng, fiind ridicat de către slujitori în
timpul slujbelor la momentele rostirii ecteniilor și a altor formule liturgice. Cea dintâi mențiune a orarului
datează din secolul al IV-lea (canoanele 22 și 23 ale Sinodului de la Laodiceea). Problema originii orarului a fost
îndelung dezbătută de către liturgiști, aceasta fiind atribuită fie bucății de pânză întrebuințate în cultul iudaic de
către mai marele sinagogii în anumite momente ale citirii Legii, pentru ca credincioșii să răspundă „Amin”, fie
de la veșmântul numit sudarium din lumea greco-romană de către cântăreți și oratori, întrebuințat ulterior și în
Biserica creștină de către credincioși după împărtășire. În privința simbolismului, acesta derivă majoritar din îm-
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podobirea orarului cu chipuri de serafimi și cu imnul acestora din profeția lui Isaia, preînchipuind aripile îngerilor
și arătând chipul îngeresc al slujirii diaconilor.

Cel mai des întrebuințat veșmânt liturgic de către preoți și singurul a cărui purtare este obligatorie la
toate slujbele este reprezentat de epitrahil, provenit din orarul diaconilor, cu deosebirea că laturile acestuia sunt
purtate unite pe piept, arătând superioritatea slujirii preoților și arhiereilor. Ulterior, s-a încetățenit obiceiul ca
epitrahilul să fie confecționat dintr-o singură bucată de stofă, cu o deschizătură în partea superioară și două rân-
duri de franjuri în cea inferioară. Așa cum am arătat mai sus, simbolismul epitrahilului derivă în principal din
cuvintele rugăciunii rostite la îmbrăcarea sa, acesta amintind de puterea harului dumnezeiesc ce se pogoară asupra
slujitorilor și jugul cel bun al preoției – franjurile din partea inferioară reprezentând sufletele credincioșilor de
care sunt răspunzători preoții și arhiereii, însă acesta amintește și de fâșia cu care a fost legat Mântuitorul Hristos
pentru a fi dus înaintea arhiereilor.

Un al doilea veșmânt comun preoților și ierarhilor este brâul, ce constă dintr-o bucată de stofă de forma
unui dreptunghi alungit, împodobit cu semnul Sfintei Cruci în partea centrală, purtat pe deasupra stiharului și
epitrahilului și folosit pentru strângerea acestora, pentru a înlesni mișcările slujitorilor. Fiind menționat pentru
prima oară în secolul al IX-lea, acesta provine cel mai probabil din vestimentația arhiereilor evrei, dar și din
portul obișnuit al lumii antice greco-romane. Simbolismul său este asociat pe de-o parte puterii cu care sunt in-
vestiți slujitorii bisericești, iar pe de alta vieții curate de care trebuie să dea dovadă; din punctul de vedere al
istoriei biblice, brâul aduce aminte de ștergarul cu care S-a încins Mântuitorul Hristos atunci când a spălat pi-
cioarele ucenicilor.

Veșmântul caracteristic exclusiv treptei preoțești este felonul, alcătuit dintr-o singură bucată de material
compact, de regulă împodobit și tivit, cu o deschizătură la mijloc, mai lungă în partea din spate. Acesta provine
din mantia cu același nume folosită în lumea antică, menționată de scrierile noutestamentare, fiind menționat
în viața cultică a Bisericii începând cu secolul al VIII-lea, acesta rămânând până în secolul al XV-lea comun ar-
hiereilor și preoților, fiind ulterior înlocuit la cei dintâi de către sacos. Purtarea felonului de către preot este obli-
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gatorie în cadrul Sfintei Liturghii și al celorlalte ieșiri ritualice, acesta simbolizând puterea lui Dumnezeu și
curăția cu care trebuie să fie împodobită viața slujitorilor Săi; totodată, liturgiștii l-au asociat hlamidei purtate
de Mântuitorul Hristos în timpul Patimilor, cât și cu haina neofiților la primirea Sfântului Botez.

O altă categorie aparte de obiecte de cult ale Bisericii este reprezentată de către sfintele icoane. Formată
în decursul primelor secole creștine, iconografia ortodoxă a cunoscut mai multe perioade de prefaceri și persecuții,
necesitatea sa pentru cult fiind deopotrivă susținută, cât și contestată. Argumentarea dogmatică a icoanelor este
consolidată după definitivarea terminologiei trinitare (ousia și ipostas) și explicitarea fenomenului chenotic, res-
pectiv al unirii celor două firi în persoana Fiului lui Dumnezeu – în ceea ce privește reprezentările iconografice
ale Mântuitorului Iisus Hristos. Din perspectivă canonică, maniera de reprezentare a icoanelor, cât și demnitatea
acestora este stabilită de către Sinodul Trulan/Quinisext și Sinodul VII ecumenic.

Cea de-a doua parte a lucrării prezintă evoluția istorică a obiectelor de cult, din perioada antică până în
contemporaneitate, cu stilurile majoritare și principalele etape ale acesteia. Prima perioadă de manifestare plenară
a artei bisericești este reprezentată de secolul al IV-lea, ulterior acordării libertății de cult a creștinismului de către
Sfântul Împărat Constantin cel Mare și desfășurării primului program edilitar consacrat lăcașurilor de cult, mai
ales în principalele orașe ale imperiului: Roma, Constantinopolul și Ierusalimul.

Este de la sine înțeles că aceste prime lăcașuri de dimensiuni ample au fost înzestrate de către imperialii
lor ctitori și cu tezaurele de obiecte necesare cultului, realizate majoritar din metale și stofe prețioase (unul dintre
cele mai vechi fiind cel al bisericii din Cirta, iar sub aspect individual unul dintre cele mai veche potire, datând
din perioada secolelor IV-V și descoperit în 1910 la Antiohia se păstrează în cadrul colecției Kouchagi).

În spațiul românesc, prezența obiectelor de cult încă din primele veacuri ale Bisericii creștine reprezintă
încă o dovadă a sincroniei proceselor de romanizare și încreștinare a spațiului dacic. Concentrația acestora este
în mod evident mai mare în spațiul aflat sub stăpânirea directă a Imperiului Roman, respectiv Dobrogea (pro-
vincia Scythia Minor), unde se regăsesc nu mai puțin de 14 centre episcopale la sfârșitul secolului al IV-lea, și
Transilvania cu Banatul și Oltenia (provincia Dacia Felix). Între cele mai importante obiecte de cult păstrate din
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această perioadă se numără discul episcopului Paternus al Tomisului, datat din ultimul deceniu al secolului al V-lea,
confecționat la Constantinopol și păstrat în prezent la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg. Acestuia i se pot
adăuga cădelnițele din lut ars descoperite la Tropaeum Traiani ori Dinogetia, gemele transilvane de la Potaissa,
Porolissum ori Romula, donariul de la Biertan ori tezaurul descoperit între ruinele vechii basilici de la Sucidava.

Ulterior, în perioada Evului Mediu timpuriu, ca o consecință a succesivelor invazii barbare și a retragerii
Imperiului Bizantin de la Dunăre, numărul de vestigii creștine din țara noastră scade în mod considerabil. Cu
toate acestea, descoperirea sporadică a unor obiecte cu certe influențe creștine dovedesc păstrarea acestei credințe
de către populația autohtonă. 

Acestea reapar odată cu primele secole ale mileniului al II-lea, când în Bizanț se definitivează rânduielile
și formele definitive ale obiectelor de cult (spre exemplu, cel mai vechi sfânt epitaf – „epitaful de la Tesalonic” –
datând din secolul al XIV-lea și fiind păstrat la Muzeul Bizantin din Atena), iar imperiul recapătă posesiunea te-
ritorială a teritoriilor de la răsărit de Dunăre, unde sunt reînființate unele dintre vechile scaune episcopale. 

Astfel, din această perioadă datează de asemenea unele descoperiri de obiecte de cult, precum cădelnița
din bronz descoperită la Enisala (secolele XIII-XIV), crucile pectorale-engolpioane ori crucile-relicvar, găsite în
număr mare la Dinogetia-Garvăn ori Păcuiul lui Soare. Din perioada secolelor X-XI datează și primul fragment
de broderie liturgică, descoperit tot printre ruinele vechii basilici de la Dinogetia-Garvăn.

Următoarea etapă în evoluția obiectelor de cult pe teritoriul românesc este determinată de fondarea sta-
telor medievale ale Țării Românești, Moldovei și Transilvania (aceasta din urmă sub suzeranitate ungară), de în-
ființarea mitropoliilor Ungrovlahiei și Moldovei, în decursul secolului al XIII-lea, cât și de dezvoltarea
monahismului chinovial, în mare parte datorită influenței Sfântului Nicodim de la Tismana. De la acesta din
urmă se păstrează până în prezent unele dintre cele mai prețioase obiecte de cult din spațiul românesc, precum
Tetraevanghelul manuscris păstrat la Muzeul Național de Artă ori cădelnița și engolpionul de la Tismana. În
plus, dezvoltarea unor școli artistice locale, precum atelierele de caligrafie din incinta marilor mănăstiri muntene
și moldave, stimulează la rândul ei producția de artă bisericească.
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Ulterior, producția obiectelor de cult s-a concentrat în jurul marilor ctitorii domnești și boierești (dintre
care cele mai importante sunt Cozia, Snagov, Bistrița vâlceană, Dealu, Curtea de Argeș, Căldărușani, Hurezi,
Cernica și Văcărești în Țara Românească, respectiv Neamț, Slatina, Putna, Sucevița, Moldovița, Probota, Dra-
gomirna în Moldova), fiind realizată fie în ateliere din străinătate, fie de către artizani locali, și cunoscând veritabile
perioade de apogeu în timpul domniilor unor voievozi precum Mircea cel Bătrân, Radu cel Mare, Neagoe Ba-
sarab, Matei Basarab ori Constantin Brâncoveanu în Țara Românească, ori Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare,
Petru Rareș, Ieremia Movilă sau Vasile Lupu în Moldova. 

Astfel, de la sfârșitul secolului al XIV-lea se păstrează cea mai veche broderie liturgică păstrată integral la
noi, respectiv epitaful de la Cozia (1396), urmat de procovețele de la Putna și Rădăuți, de epitaful mitropolitului
Macarie al Moldovei ori cel al starețului Siluan al mănăstirii Neamț, sau de epitrahilul cu portretul domnitorului
Alexandru cel Bun descoperit la Sankt Petersburg; din a doua jumătate a secolului următor se păstrează obiecte
de cult precum panaghiarul dăruit mănăstirii Snagov de către jupanul Drăghici Vintilescu, cădelnița de la Putna,
danie a lui Ștefan cel Mare, epitrahilul de la aceeași mănăstire ori dverele împodobite cu icoanele Adormirii
Maicii Domnului și Răstignirii Mântuitorului, cât și unele obiecte realizate în țară și dăruite mănăstirilor ortodoxe
aflate sub stăpânire otomană, precum cele două perechi de ripide și praporul trimise în dar de către Ștefan cel
Mare mănăstirii Zografu din Sfântul Munte Athos.

Între obiectele de cult păstrate în spațiul românesc din secolul al XVI-lea pot fi menționate: cele două
dvere dăruite de domnitorul Alexandru Lăpușneanu mănăstirii Slatina, păstrate la Muzeul Național de Artă, cât
și unul dintre primele obiecte de mobilier bisericesc din România, respectiv analoghionul de la mănăstirea Pro-
bota, ctitoria domnitorului Petru al IV-lea Rareș, cele incluse în tezaurul de la mănăstirea Bistrița vâlceană, unul
dintre cele mai importante din Țara Românească (cădelnița de argint dăruită de boierii Craiovești, două potire,
panaghiarul și epitrahilul cu portretele ctitorului principal, Barbu Craiovescu, și al soției sale, Neagoslava) ori
epitaful de la mănăstirea Sucevița, dania domnitorului Ieremia Movilă, una dintre cele mai ample și complexe
broderii liturgice românești. De o deosebită însemnătate artistică este de asemenea racla ce adăpostește moaștele
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Sfântului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești, dăruită de către Sfântul
Voievod Neagoe Basarab mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos. Tot în legătură cu personalitatea lui
Neagoe sunt mai multe obiecte de cult, precum dverele dăruite mănăstirilor Curtea de Argeș și Govora, cât și
bisericii din Stănești-Vâlcea.

Perioada de maximă înflorire a artei bisericești românești medievale este reprezentată de secolul al XVIII-lea,
caracterizat de relativă stabilitate pe plan intern și de cristalizarea unui stil național, stimulat de numeroasele
ctitorii ale unor domnitori precum Matei Basarab, Vasile Lupu și Constantin Brâncoveanu. În privința obiectelor
de cult, în această perioadă se remarcă mai multe influențe, unele dintre ele aparținând meșterilor locali, iar
altele fiind inspirate de influențele transilvane, domnitorul Constantin Brâncoveanu fiind recunoscut pentru
legăturile sale cu meșterii argintari și aurari din provincia de peste munți, între care îi putem enumera pe Georg
May II (ferecătură de Evanghelie și ripidă pentru biserica Sfântul Gheorghe Nou), Johannes Henning (ferecătură
de Evanghelie, anaforniță, sfeșnicele împărătești și candele pentru mănăstirea Hurezi), Georg Heltner, Sebastian
Hann (candele la mănăstirea Sărindar), omas Klosch și omas Lang.

Odată cu instaurarea domniilor fanariote în Principatele Române, arta bisericească națională cunoaște o
perioadă de declin, motivată atât de condițiile politice dificile ale perioadei, cât și de pătrunderea masivă a
influențelor străine, mai ales din spațiul grec, iar ulterior, în secolul al XIX-lea, prin importarea stilurilor
occidentale în arhitectură (romantic, neoclasic etc.), pictură (neorenascentist), sculptură (adesea prin
confecționarea mobilierului bisericesc direct în atelierele din străinătate). De asemenea, o altă manifestare a
deznaționalizării stilului românesc a fost reprezentată de restaurare a unor vechi monumente istorice fără
respectarea aspectului inițial al acestora, iar în ceea ce privește confecționarea obiectelor de cult, caracterul de
unicat avut anterior de acestea a fost înlăturat prin introducerea mijloacelor de prelucrare mecanică, favorizându-
se cantitatea în detrimentul calității artistice. Cu toate acestea, spațiul românesc nu a fost străin de creații artistice
originale nici în această perioadă, ca dovadă fiind școlile locale de pictură și sculptură, precum cea de la mănăstirea
Căldărușani sau atelierul de sculptură în lemn de la Buzău, din timpul păstoririi episcopului Chesarie Căpățână.
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O grea lovitură dată dezvoltării artei bisericești românești și Bisericii Ortodoxe Române în ansamblul ei
a fost reprezentată de secularizarea averilor mănăstirești, la anul 1863, prin care instituția ecleziastică a fost lipsită
de patrimoniul necesar pentru asigurarea prezervării lăcașurilor de cult, întreținerea clericilor și – implicit – pro-
ducerea de obiecte de cult. Cu toate acestea, procesul secularizării a avut și o latură pozitivă, respectiv prima in-
ventariere a vechilor obiecte de cult aflate în tezaurele mănăstirilor, pentru a preveni înstrăinarea acestora de
către egumenii greci, acestea fiind plasate sub autoritatea Mitropoliei și a Ministerului Cultelor.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea se observă o revigorare a curentului național românesc, ilustrat, spre
exemplu, în pictura bisericească de către preotul pictor Vasile Damian. De asemenea, tot acum sunt luate primele
măsuri legislative pentru prezervarea patrimoniului artistic al Bisericii, inspirate de mai multe personalități bise-
ricești și laice, concretizate prin Legea pentru descoperirea monumentelor și obiectelor antice și Legea pentru conser-
varea și restaurarea monumentelor publice (1892, reînnoită și îmbunătățită la anul 1913), iar ulterior prin Legea
pentru conservarea și restaurarea patrimoniului istoric (1919), cât și prin înființarea Comisiunii Monumentelor
Istorice, recunoscându-se faptul că majoritatea monumentelor istorice românești sunt de factură religioasă (doc-
torul Ioan Kalinderu).

Nici Biserica nu a rămas inactivă în această perioadă: astfel, sub conducerea unor ierarhi luminați, precum
mitropoliții-primați Nifon Rusailă și Calinic Miclescu, a fost înființată Tipografia Cărților Bisericești, ce va adă-
posti ulterior și atelierele de obiecte bisericești, și au fost restaurate mai multe lăcașuri de cult, dimpreună cu pa-
trimoniul acestora. Un eveniment semnificativ al acestei epoci legat de obiectele de cult este reprezentat de
instalarea, la anul 1888, a clopotului cel mare al Catedralei mitropolitane din București.

Ulterior, după unificarea bisericească petrecută în urma Primului Război Mondial, noul întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române, viitorul patriarh Miron Cristea, a luat primele măsuri pentru conservarea patrimo-
niului artistic al lăcașurilor de cult, însărcinând fiecare eparhie cu organizarea unui muzeu de obiecte vechi de
artă bisericească. Totodată, în această perioadă sunt luate primele hotărâri sinodale privitoare la pictarea și repic-
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tarea bisericilor, interzicându-se realizarea acestor lucrări de către persoane neautorizate, fapt ilustrat sugestiv,
între altele, prin repictarea Catedralei patriarhale din București, cât și prin numeroase alte restaurări.

Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a îngrijit și de dezvoltarea mijloacelor de producție a
obiectelor bisericești, la inițiativa sa fiind înființate, în anul 1928, atelierele de țesătorie și croitorie de la mănăstirea
Țigănești, cât și a mai multor ateliere în cadrul Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (înființat la anul 1922,
în urma îndemnului episcopului de Huși, viitorul patriarh Nicodim Munteanu), între care trebuie menționat
cel de imprimare și înrămare a icoanelor, cât și cel de recondiționare a obiectelor de cult. Aceste capacități de
producție ale atelierelor Institutului Biblic, instalate în acea perioadă la mănăstirea Antim din București, au fost
dezvoltate ulterior și de către cel de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Nicodim Munteanu, în
ciuda condițiilor istorice deosebit de grele ale păstoririi acestuia (cel de-al Doilea Război Mondial și instaurarea
dictaturii comuniste în România), acesta având, între altele, inițiativa înființării unei secții destinate realizării de
cruciulițe, icoane și medalioane, în jurul căreia se vor constitui ulterior Atelierele Patriarhiei Române.

Dezvoltarea mijloacelor de producție a obiectelor de cult în cadrul Bisericii Ortodoxe Române a cunoscut
o deosebită dezvoltare în timpul păstoririi patriarhului Justinian Marina (1948-1977). Deși a activat în perioada
dificilă a dictaturii comuniste, cel de-al treilea întâistătător al Patriarhiei Române a reușit o deplină reorganizare
a aparatului administrativ al Bisericii, sintetizat în cadrul Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii
(1948), a Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinară a mă-
năstirilor (1950) și a Regulamentului organelor centrale din Patriarhia Română.

De asemenea, patriarhul Justinian a avut o contribuție deosebită la implicarea mediului monahal în pro-
ducerea obiectelor de cult, prin înființarea școlilor monahale de la mănăstirile Neamț, Hurezi și Agapia, în cadrul
cărora viețuitorii mănăstirilor s-au putut specializa în diferite meserii, fiind ulterior încadrați în atelierele Insti-
tutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, reorganizat de către cel de-al treilea patriarh al Bisericii Române la anul
1949, prin unificarea tuturor atelierelor sub o conducere unică și impunerea unor hotărâri care să elimine con-
fecționarea ulterioară a obiectelor de cult de către întreprinderi particulare, străine de arta și tradiția Bisericii.
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Secțiile acestea funcționau inițial în cadrul mănăstirilor Plumbuita, Țigănești, respectiv Curtea de Argeș și Antim
– în incinta acestei din urmă mănăstiri au fost adăugate, la anul 1950, noi secții: filigran, email, galvanoplastie,
icoane și confecționare veșminte și haine preoțești, iar ulterior și o turnătorie de candelabre, sfeșnice și clopote.
Mai mult, celelalte secții ale atelierelor au fost renovate, reutilate și extinse, pentru a răspunde nevoilor slujitorilor
și credincioșilor Bisericii. Astfel, la anul 1958, sediul central al Atelierelor Institutului Biblic a fost mutat în noua
clădire din incinta mănăstirii bucureștene Schitul Maicilor, în timp ce pentru secțiile acestuia au fost amenajate
noi clădiri în incinta mănăstirii Plumbuita, aici fiind mutate de la Antim secțiile de sculptură (reutilată), pictură,
turnătorie ș.a; în același an a avut loc și inaugurarea atelierelor de covoare și rame de icoane de la mănăstirea
Ciorogârla.

Aceste măsuri ale patriarhului Justinian au condus la creșterea numărului și a calității produselor de artă
bisericească, fapt recunoscut inclusiv de către membrii altor Biserici Ortodoxe. De asemenea, patriarhul Justinian
a pus în aplicare mai vechea prevedere a patriarhului Miron Cristea, din anul 1920, privitoare la înființarea unor
colecții muzeale eparhiale și mănăstirești, în cadrul cărora urmau au fost expuse obiectele de valoare istorică și
artistică ale lăcașurilor, și s-a îngrijit de ridicarea, restaurarea și înzestrarea a numeroase lăcașuri de cult, între
care mai cunoscute sunt: bisericile bucureștene Sfântul Elefterie Nou (în interiorul căreia se evidențiază catape-
teasma lucrată în cadrul Atelierelor de maestrul Grigore Dumitrescu), Parcul Domeniilor-Cașin, mănăstirile
Radu Vodă (înzestrată cu cel mai mare clopot turnat până atunci în România), Antim, cât și Palatul Sfântului
Sinod, respectiv Catedrala și Reședința patriarhală, toate acestea fiind împodobite și înzestrate cu obiecte de cult
realizate în cadrul Atelierelor Institutului Biblic. O altă dovadă a amplorii activității desfășurate de acest sector
în decursul păstoririi de 29 de ani a celui de-al treilea patriarh al României este reprezentat de donațiile făcute
lăcașurilor de cult românești din diaspora, precum capelele românești din Viena și Baden-Baden, biserica parohiei
românești din Londra și așezămintele românești de la Ierusalim și Iordan.

Restaurările lăcașurilor de cult, ce constituiau centrul activității Atelierelor Patriarhiei, au continuat și
sub păstoririle patriarhilor Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu, în ciuda înăspririi regimului comunist din Ro-
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mânia, a demolării mai multor biserici și a desființării, la anul 1977, a Direcției Monumentelor Istorice. După
prăbușirea dictaturii comuniste, odată cu schimbarea radicală a situației Bisericii Ortodoxe Române, s-a impus
și necesitatea reorganizării activității Atelierelor Institutului Biblic. Acestea fuseseră mutate la anul 1982 din
sediul aflat în incinta mănăstirii Schitul Maicilor, fiind relocate, temporar, la mănăstirea Plumbuita. Ulterior,
prin purtarea de grijă a patriarhului Teoctist, a fost ridicat un nou sediu al acestora în incinta ctitoriei sale, mă-
năstirea Duminica Tuturor Sfinților din localitatea Popești Leordeni, fiind menținute și secțiile de la mănăstirile
Pasărea (croitorie și email) și Țigănești (țesătorie). Lucrările la acest nou ansamblu au fost începute încă din anul
1984, fiind finalizate abia în anul 2006, din cauza numeroaselor obstacole întâmpinate.

Și sub păstorirea actualului întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, au fost realizate reutilări ale diferitelor sectoare din cadrul Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și
s-a abordat problema stringentă a lipsei de personal calificat în cadrul Atelierelor Patriarhiei, ce cuprind în prezent
următoarele secții: metale prețioase, metale comune, tâmplărie-sculptură, filigran, pictură bisericească și tămâie.
Eficiența măsurilor de reorganizare este reflectată în calitatea și diversitatea obiectelor de cult și artă bisericească
ce sunt realizate în prezent în cadrul acestui sector, expuse în nou-înființatele spații de prezentare și folosite la
înzestrarea lăcașurilor de cult nou-ctitorite.

Atelierele de astăzi, în mod evident, își află rădăcinile în strădaniile tuturor patriarhilor, însă organizarea
lor s-a datorat mai întâi Patriarhului Justinian, care a acordat o atenție deosebită dezvoltării activității de confec -
țio nare a obiectelor de cult. În anul 1958, la zece ani de patriarhat, Patriarhul Justinian a sfințit Atelierele Pa-
triarhiei: în data de 31 mai, secția de la Mănăstirea Plumbuita, iar în data de 6 iunie, secția de la Schitul Maicilor. 

Odată cu urcarea în tronul patriarhal a Preafericitul Părinte  Patriarh Daniel  a manifestat un real interes
pentru dezvoltarea Atelierelor Institutului Biblic. Acestea au intrat astfel într-un amplu proces de retehnologizare
și modernizare firească, ținând cont de cerințele actuale. Atelierele au beneficiat de investiții în tehnologie și
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utilaje de generație nouă pentru multe secții, urmând ca acest proces să continue și de acum înainte. De asemenea,
în cadrul atelierelor au fost angajați oameni cali ficați, iar o parte din cei angajați după anul 2009 sunt tineri,
care s-au calificat la locul de muncă pentru meserii care au început să se piardă.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit pe 19 octombrie 2019, noul
spațiu de promovare a obiectelor de cult al Atelierelor Institutului Biblic al Patriarhiei Române. La slujba de bi-
necuvântare de la Atelierele Patriarhiei Române au participat Prea sfin țiții Părinți Varlaam Ploieș teanul și Ieronim
Sinaitul, Episcopi-vicari patriarhali, Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu reș tilor, preoți
consilieri patriarhali și eparhiali, precum și an gajați ai Atelierelor Patriarhiei Române, personal monahal și laic.
După slujba de binecuvântare a noului spațiu, numit „Daruri Sfinte”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
apreciat lucrarea de modernizare a secțiilor în cadrul cărora sunt confecționate obiectele bisericești de calitate și
durabilitate sporită și  a oferit distincții celor care s-au implicat în modernizarea și amenajarea spațiului.

În cadrul prezentei lucrări a fost realizat un istoric cât mai complet al obiectelor de cult în cadrul Bisericii
creștine, al originilor, evoluției și semnificației acestora, cât și al artei bisericești din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, ce reprezintă una dintre cele mai grăitoare mărturii ale trecutului Bisericii noastre.
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The OrThOdOx LiTurgicaL BeauTy – an icOn 
Of The ceLesTiaL BeauTy

The hisTOry, The arT Of Making 
and The TheOLOgicaL-syMBOLic Meanings

Of cuLT OBjecTs

Summary
                                     

Archimandrite Dionisie Dumitru CONSTANTIN

The subject of the present work consists of a most complete presentation of the objects used in
the Christian-Orthodox worship, starting from their biblical and patristic grounds, the framework
in which they appeared and were elaborated (the cult), their history during the Old Testament

period (the Jewish cult) and the New Testament period and also patristic and post-patristic period, until
nowadays, their presentation and detailed description, by categories (objects of worship of metal and fabric), as
well as of the symbolisms attributed to them. Also, the second main subject of this thesis consists of the complete
exposition of the history of the cult objects in the Romanian space and of the Romanian Orthodox Church,
from the ancient to the contemporary period, with the evolution of the manufacturing techniques (including
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an analysis of the great change in the course of the 19th century, when the industrial means of production were
introduced), of the liturgical styles and uses.

e main motivation that was the basis of the composition of this work lies in the importance of the
liturgical objects for the knowledge of the history of the Christian cult, as the objective testimonies that provide
invaluable details regarding its evolution, while also constituting clear benchmarks for the evolution of the
beautiful arts during the history, because they preserve with great care the different regional influences and the
particularities of the different artistic schools. Moreover, the conservatism justified by the religious symbolism,
which has always characterized the Orthodox Church, offers, through the prism of the vestments and the objects
of worship, as living artefacts seen from the prism of the historian, a unique perspective on the clothing and the
environment in which the Christians of the first centuries lived. Accordingly, in the Romanian space, the presence
of religious objects since the first centuries after the Roman conquest is definite evidence for conducting parallel
process of Romanization and Christianization of the inhabitants of these lands.

Another relevant aspect of the theme addressed is that of the illustrative quality regarding the relationship
between Church and State constituted by the objects of worship, which often represented the donations of some
Christian leaders to their foundations or to some other places, forming true church art treasures. 

Regarding the bibliography used in the accomplishment of the work, it should be noted first of all that,
although ubiquitous in the Jewish and Christian worship, liturgical objects and vestments have not been
consecrated to any exclusive work in the biblical and patristic literature – there is no treatise to constitute a
starting point in their research. In contrast, almost all the writings that refer to the organization of the cult
mention their presence at least marginally and offer precious details regarding their appearance and use. us,
of particular importance were the Old Testament books of Exodus, Leviticus, III Kings, II Chronicles
(Paralipomena), books I and II Ezra, in which the organization of the Jewish cult is presented, respectively the
organization of the first and second Temple in Jerusalem. Also, regarding the objects of worship used by the
ancient Jews, some writings of Philon from Alexandria (e Life of Moses) and Flavius Josephus (Jewish Antiquities
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and e History of the War of the Jews against the Romans) were used, in which the use is detailed, especially their
symbolism. Also, an important role was played by the biblical archaeology treatises, both Romanian and foreign,
such as the oldest of Father Vasile Tarnavschi or the most recent ones, such as that of Father Petre Semen, as well
as the large Encyclopaedia Judaica collection, published under the coordination of the German semitologist,
Jakob Neusner.

Concerning the New Testament cult, the biblical statements are quite summary, and they must be
supplemented with the help of the current research (of particular importance is the Dictionnaire d'Archéologie
chrétienne et de Liturgie, in the edition of Fernand Cabrol and Henri Leclerq; e New Dictionary of Sacramental
Worship, in the edition of Peter E. Fink and e Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods
for the Study of Early Liturgy by Paul F. Bradshaw).

In the subsequent period, especially after the granting of the freedom of worship to Christianity during
the reign of Saint Emperor Constantine the Great, the most valuable sources for the study of liturgical objects
and vestments are represented by the writings regarding the cult, such as the treatises on the Holy Sacraments
of St. Ambrose of Mediolanum, or the Catechesis of St. Cyril of Jerusalem, the church histories that refer to the
edict program carried out by several Roman emperors and other leaders and to the endowments of the places of
worship founded by them (Eusebius of Caesarea, eodoret of Cyrus, Sozomenos, Rufinus, eofanos the
Confessor, Bedas the Venerable etc.), writings on the life of the desert parents, such as the collection of John
Moshou or the Lives of the Palestinian heirs of Cyril of Schitopolis, which also presents details regarding the
worship life during the V-VI centuries.

e first treatise dedicated to the symbolism of the Holy Liturgy, the main service of the Orthodox cult,
is represented by the writing of Saint Germanus I, the patriarch of Constantinople, On the Divine Liturgy,
followed in the following centuries by other works, such as those of Saint Nicolas Cabasilas or those of Saint
Simeon, the archbishop of essalonica, who presents the definitive form of the use of liturgical objects and
vestments within the cult, also offering a wide symbolism of them, analysed later in numerous studies, carried
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out by both Orthodox liturgists, such as Ioannis Foundoulis, Robert F. Taft or the hieromonah Petru Pruteanu,
as well as some other  researchers from other faiths.

Among the specialized studies dedicated to a single object of worship, the ones of Father Deacon Nica
M. Tuță and that of the Bulgarian priest, Ivan Goșev, regarding the Holy Antimis, the one of the Metropolitan
Ilarion Alfeyev, about the Holy Cup and especially that of the British researcher, Jardine Grisbrooke, dedicated
to liturgical vestments, or the explanations brought by the Greek theologian Ioannis Foundoulis in the use of
the Holy Epitaph, were particularly valuable for the present research.

As for the history of creating cult objects in the Romanian space in the modern period, the research
started from the reference work of a great art historian, Marcel Romanescu, Odoarele noastre bisericești (Our
Church Treasures), published in 1943, as well as the collection called Arta creștină în România (Christian Art in
Romania, 5 volumes), made at the initiative of the Patriarch Iustin Moisescu, along with the two volumes
appeared shortly before, under the signature of Father Sebastian Chilea. To these, some other specialized works
on the fine arts were added, such as Istoria artelor plastice în România (e History of the Plastic Arts in Romania)
by the researcher Virgil Vătășianu, or the works of the art critics Vasile Drăguț and Adriana Botez Crainic,
dedicated to Romanian provinces (Coriolan Petreanu, Arta românească în Transilvania – Romanian Art in
Transylvania) or some other works dedicated to branches of the arts, such as the Broderia medievală românească
(Romanian Medieval Embroidery) of Ana Maria Musicescu, Argintăria laică și religioasă în Țările Române (e
Secular and Religious Silverware in the Romanian Countries) of Corina Nicolescu, or Capodopere ale artei metalelor
prețioase în România (e Masterpieces of the Precious Metals Art in Romania) by the researcher Victor Simion.

Last but not least, for the last 70 years, when a large reorganization and development of the industries
dedicated to the production of cult objects took place within the Romanian Orthodox Church, starting with
the shepherding of Patriarch Justinian Marina (1948-1977), of a doubtful use were the documents from Archive
of the Biblical Institute and of the Orthodox Mission, regarding its history, activity reports, headquarters and
the steps related to the foundation of its new headquarters in Popești-Leordeni. To these, the Laws of the
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Romanian Orthodox Church, published in 1953, were added, which regulated the functioning of these
workshops, as well as the numerous articles published in the periodicals of the Patriarchate (especially the Biserica
Ortodoxă Română – Romanian Orthodox Church) regarding their activity.

Regarding the structure of the work, it consists of two parts, each having two chapters. e first part
includes the history of the appearance, development and symbolism of the objects and vestments of worship
since the old-testamentary period.

Chapter I, entitled „ Temeiuri biblice și patristice ale obiectelor și veșmintelor de cult și ale gesturilor
liturgice” („Biblical and Patristic emes of Worship Objects and Vestments and Liturgical Gestures”), consists
of six sub-chapters, in which the following are presented: the origin of the cult from the terminological, historical,
dogmatic and liturgical point of view, as well as its aspects in within the Old Testament: the history and
symbolism of the places of worship, the organization of priestly ministry within them and the vestments and
objects of worship used, as well as a comparison, respectively the bridges between them and those used during
the New Testament period, respectively in the Christian worship.

Chapter II presents „Istoria confecționării obiectelor de cult și veșmintelor liturgice” („e History of
Making Cult Objects and Liturgical Vestments), starting with the apostolic period, then separating them
according to the two main categories of materials they are made of (metal and cloth) and presenting them
individually, with definition, historical appearance and forms of development, documentary attestations, variants
and symbolism, as well as the related bibliography. Also, a separate sub-chapter is dedicated to the holy icons,
in which their history is exposed, the dogmatic grounds for the cult of worship consecrated within the Orthodox
Church and the controversies related to it – especially during the iconoclastic period.

e second part of the work deals with, the history of making religious objects, in as much detail as
possible, throughout the Orthodox Church and in the Romanian Orthodox Church in particular. us, the
third chapter, entitled „Icoane, obiecte din metal și din lemn sculptat, veșminte și broderii. Influențe în arta
bisericească românească din Răsărit și Apus” („Icons, objects made of metal and carved wood, clothing and
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embroidery. Influences in the Romanian church art from the East and the West) presents, in parallel, the
evolution of cult objects in the orthodox world from the ancient to the modern (eighteenth century) and its
influences on the religious artistic manifestations in the Romanian space, by exposing some actual examples as
well as styles that have manifested with predilection over the centuries.

e fourth chapter, entitled „Situația actuală a confecționării și distribuirii obiectelor de cult și veșmintelor
liturgice” („e current situation of making and distributing worship objects and liturgical vestments”), deals
with the transition period from the manufacture of liturgical objects and vestments to the pre- and industrial
stage, characterized by their mass manufacture and the loss of their unique artistic character. In the first part,
the preliminaries (19th century) are discussed, with the trends of uniformization of styles, the western influences
on the Romanian religious art and the effects of certain measures of the state (for example, the secularization of
the monastery assets) on its manifestations. Next, the institutionalization of the production of religious objects
within the united Romanian Orthodox Church is approached, with the first initiatives of the patriarchs Miron
Cristea and Nicodim Munteanu. e third subchapter is dedicated to the period of the shepherding of Patriarch
Justinian Marina (1948-1977), when the development and organization of the means of production and
distribution of cult objects takes place within the Romanian Patriarchate, the organization of this period
remaining valid, with some modifications, until nowadays. e last subchapter deals with the period after the
fall of the communist dictatorship and the last initiatives of the hierarchs of the Romanian Orthodox Church
in order to improve the quality of the cult objects.
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