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Rezumat 
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Evidentă fiind avalanșa modurilor de reprezentare a feminității în spațiul contemporan, 

tratarea unor paradigme creștine feminine, ca subiect pentru o teză de cercetare în artele vizuale, 

poate părea la prima vedere un subiect învechit. Alegerea temei s-a produs odată cu curiozitatea 

de a descoperi un reper identitar al feminității, care să cuprindă valori spre care se poate aspira și 

care pot inspira. Valorile creștine, deși considerate depășite și controversate pentru actualitatea 

zilelor noastre se mai regăsesc încă, într-o mare parte din moștenirea noastră vizuală, transmisă 

din generație în generație. Acolo, în edificiile de cult religioase, importante pentru istoria 

evoluției artistice românești, putem găsi în pictura de pe pereții bisericilor, puterea expresivă a 

unor valori percepute ca tradiționale, dar cu care bunicii și strămoșii noștri s-au identificat și în 

care au crezut.  

Cercetarea de față își propune să identifice reperele feminine principale din iconografia 

ortodoxă, care se sprijină pe fundamentul tradiției iudeo-creștine, prin studierea vocabularului 

vizual și interpretarea ipostazelor în care au fost redate figurile feminine, pentru a putea eboșa 

caracteristici diferite ale condiției de a fi femeie, în interiorul imagisticii bisericilor ortodoxe.  

Studiile despre iconografia figurilor feminine din arta religioasă, s-au dezvoltat cu 

predilecție în Occident, din dorința de a explora poziția acesteia în cadrul tradiției religioase, cât 

și în contextul cultural, însă prea puține au fost elaborate despre reprezentările din contextul 

creștin ortodox. Importanța științifică a temei propuse se justifică, în principal, din două 

perspective: prima, presupune utilizarea instrumentarului iconografic, pentru a înțelege modul de 

lecturare al unei imagini, iar a doua reprezintă factorul inovativ al cercetării de față și propune o 

observare minuțioasă a paradigmei feminine creștine, regăsită în decorul mural al bisericilor 

ortodoxe. Condiția feminității în cadrul iconografic propus, poate fi stabilită prin raportarea la 

trei figuri feminine importante ale cultului răsăritean, Eva, Fecioara Maria și Maria Egipteanca, a 

căror condiții, pot reprezenta o sursă de cunoaștere a felului cum a fost percepută femeia în 

contextul creștin. Această perspectivă a rezultat în urma constatării faptului că studiile, 

consultate în această direcție, nu cuprind raportarea la cele trei paradigme, analizate împreună în 

același context, pentru a le identifica și analiza condiția exprimată în arta murală. 
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De asemenea, lucrarea de față își propune să sublinieze faptul că feminitatea, așa cum se 

reflectă în arta murală, presupune transcenderea planului fizic în cel spiritual și în esență, acest 

fenomen este despre emoție, stare, trăire. În general, toate reprezentările femeilor din cadrul 

programelor iconografice bisericești erau și sunt menite să mențină orientarea spirituală a 

femeilor. 

Cercetarea de față a ales ca punct de referință condiția feminității, ținând cont că 

reprezentările figurilor feminine au constituit o categorie importantă pentru analiză în artele 

vizuale. Prin contribuția și colaborarea mai multor cercetători din diferite domenii umaniste, 

aceasta a primit interpretări diferite în ceea ce privește structura și formarea reprezentării 

eternului feminin. Caracteristicile de bază în analizarea unor ipostaze feminine se formează pe 

seama interpretărilor date atributelor, posturilor, gesturilor, toate acestea alcătuind comunicări 

simbolice, menite să creeze un vocabular vizual referitor la natura feminină și condiția acesteia. 

În raport cu valorile religioase, natura feminină primește o semnificație distinctă, condiționată de 

cunoașterea și înțelegerea unui anumit limbaj cultural, prin care trebuie privită.  

S-a propus de asemenea să se identifice ipostazele feminine esențiale din iconografia 

ortodoxă și să li se  interpreteze condiția, ținând cont de principalele surse creștine (care au 

contribuit la fundamentarea și formarea conceptului de feminitate), în vederea înțelegerii 

contextului de ansamblu în care s-au format și perpetuat aceste concepte, prin exemplificarea cu 

imaginile regăsite încă în decorul mural al bisericilor ortodoxe. Privite ca trei studii de caz 

distincte, printr-o analiză statistică și o analiză a modelelor de reprezentare a feminității, putem 

evalua tipologia și ipostazele în care se regăsesc cele mai importante dintre paradigmele 

feminine creștine. 

Noutatea temei își are temei în alăturarea Arhetipului feminității creștine, reprezentat de 

Fecioara Maria (aceasta fiind cea mai cunoscută, analizată și pictată femeie din istoria artei 

universale), la încă două figuri feminine, considerate necesare pentru o explorare mai amplă a 

condiției feminității în interiorul decorului mural a peste douăzeci și unu de biserici selectate 

pentru analiză. Cele două figuri feminine reprezentate prin imaginea Evei și a Cuvioasei Maria 

Egipteanca stabilesc un reper identitar mai aproape de înțelegerea femeii reale, datorită raportării 

mai facile la condiția acestora. O analiză, doar despre Arhetipul feminității ortodoxe ar fi 

insuficientă pentru a elabora caracteristicile condiției feminității, datorită statutului desăvârșit, de 

fecioară-mamă în care este aceasta redată în iconografia ortodoxă. Cele două modele de 
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feminitate prezentate de Eva și Maria Egipteanca aduc în față, alte modalități de expresie a 

caracteristicilor feminității pământene. 

Imaginile femeilor din cadrul iconografic au puterea de a dezvălui adesea caracteristici 

despre ambele genuri, datorită faptului că sunt ilustrate mereu în tandem cu o reprezentare 

masculină. Se poate observa deseori cum feminitatea se definește prin raport cu masculinitatea. 

Imaginile femeilor reflectă în general percepția bărbaților despre felul de a fi al acestora și despre 

locul lor în societate, însă prezintă și alte aspecte legate de maternitate, sfințenie și mântuire. Cu 

toate acestea, prisma masculină creștină, prin care sunt construite imaginile femeilor nu exclud 

complet urme ale experiențelor trăite de femei. 

Cercetarea se desfășoară în sistemul tripartiției, prima parte (capitolele I, II) având rolul 

să ne expună partea teoretică prin propunerea iconografiei ca mod de lecturare a imaginilor, 

pentru cunoașterea ulterioară a personajelor reprezentate în acestea, a doua parte (capitolele III, 

IV) prezintă un dosar iconografic semnificativ, menit să evidențieze complexitatea redării 

stilistice a paradigmelor feminine în raport cu fundamentele teoretice și frecvența lor în 

decorurile murale supuse cercetării, iar în ultima parte (capitolul V) sunt coroborate lucrări 

personale, inspirate și realizate pe parcursul acestei cercetări, având în prim plan procesul de 

transformare al propriului interior, printr-o raportare contemporană și ludică în vederea ilustrării 

conceptului de feminitate. 

Metodologia cercetării se bazează în primul stadiu al lucrării pe instrumentele iconografiei. 

Metoda iconografică, propriu-zis este drumul către destinul figurilor și al poveștilor din imaginea 

reprezentată. Iconografia poate fi definită pe scurt, ca o învățătură despre conținutul imaginii. 

Definiția termenului a primit acestă semnificație odată cu cercetările recente în domeniul istoriei 

artei. 

Iconografia creștină necesită o altfel de abordare, presupunând o înțelegere a modului în 

care funcționează și este codificat limbajul vizual, prin aflarea modului de lecturare a 

elementelor de bază ale imaginilor, figurilor, și a valorilor compoziționale. 

O asemenea temă necesită un cadru teoretic complex și valorificarea studiilor de 

specialitate din diverse domenii:, filosofie, teologie, iconografie, istoria religiilor, istoria artei și 

psihologie. Această perspectivă multidisciplinară ne oferă posibilitatea de a cerceta modul în 

care se configurează în decorul mural imaginea femeii, ca proiecție sublimată a tradiției creștine 

sau ca simbol, ca un ideal feminin, care se reflectată în trei ipostaze distincte, ne rezumă trei 
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condiții ale feminității, propuse de cultul ortodox ca inspirație și model pentru femeia reală. 

Datorită consultării surselor de teologie și iconografie am putut identifica și înțelege semnificația 

tipologiilor analizate și a importanței acestora în contextul decorurilor murale ale edificiilor de 

cult. 

Cercetarea în curs de derulare reprezintă un studiu intensiv  asupra unor exemple dintr-o 

entitate completă, în cazul nostru programul iconografic expimat în decorul mural, având 

principii teologice specifice, neschimbate, care pot fi însă subiecte interesante pentru o abordare 

filosofică și artistică a unor concepte precum feminitate și condiție. Această lucrare, nu 

reprezintă o tratare exhaustivă a subiectului propus, ci presupune o abordare teoretică asupra 

subiectului feminin dintr-un context creștin. 

Cercetarea de teren a presupus vizitarea edificiilor de cult din proximitatea Sibiului, 

fotografierea monumentelor,cu predilecție a decorurilor murale constitutive, obținând astfel 

imaginile cu reprezentările feminine, care au constituit suportul analizei și sintezei cu privire la 

condiția feminuității ce derivă din prototipurile selecționate. S-a aplicat de asemenea, un 

chestionar la fiecare reprezentare feminină, ca ulterior să putem obține o formulă grafică, o 

statistică cu scopul de a ne indica frecvența redării figurilor feminine și a trăsăturilor acceptate 

ale condiției feminității în cadrul iconografiei ortodoxe. 

Originea reprezentărilor feminine are ca sursă de inspirație o carte de bază a iconografiei 

ortodoxe numită Erminia picturii bizantine, scrisă de Dionisie din Furna,1 călugăr din muntele 

Athos care a trăit între anii 1670-1744, a cărui preocupare esențială a fost elaborarea unui 

îndrumar pentru iconarii de rit răsăritean. Acesta a pus bazele unor metode de realizare a 

icoanelor, prin detalierea  tehnicilor și  materialelor folosite în diverse tehnici (fresco, al seco, 

tempera) precum și stabilirea unor canoane stilistice. Studiul lui reprezintă și în vremurile 

contemporane un punct de reper în elaborarea icoanelor și a decorurilor murale. Un alt reper 

important în iconografia ortodoxă reprezintă studiul despre compoziția murală și tehnicile ei2, al 

artistul muralist Olga Greceanu care este folosit pentru o înțelegere rezumativă ale 

caracteristicilor artei murale. 

Apostolos-Cappadona Diane în studiul ei Femeile în arta religioasă susține faptul că 

cercetările critice ale iconografiei feminine au fost limitate în tradițiile religioase, dezvoltându-se 

                                                        
1 Dionisie din Furna, Erminia picturii Bizantine, Ed. Sophia,București, 2000 
2 Greceanu, N. Olga, Compoziția murală, Legile și tehnica ei, București, 1935 



 6 

abia la începutul secolului al XX-lea, predominant din perspectiva occidentală, prin examinarea 

iconografiei feminine în arta religioasă, având în vedere înțelegerea poziției femeilor atât în 

cadrul unei tradiții religioase, cât și în cea a unei culturi mai largi.3  

Una dintre puținele voci feminine, care s-a problematizat de situația femeii în contextul 

religios ortodox, este cea a Ancăi Manolache, prin a cărui studiu aceasta identifică și 

argumentează (folosind interpretarea istorică, teologică și juridică), ipostaza? discriminării, pe 

care au suportat-o femeile ortodoxe române, alături de rolurile subordonate și secundare pe care 

le-au jucat în biserică și familie.4 Teologul francez ortodox Elisabeth Behr-Siegel și-a manifestat 

interesul spre zona feminină în contextul rolului femeii în Biserică, indicând o abordare inedită 

care afirmă că femeia are o „dimensiune antropologică în planul mântuirii și în viața Bisericii”5. 

Formularea obiectivelor și ipotezele cercetării au fost elaborate ținând cont că biserica 

ortodoxă prin tradiția sa și datorită iconografiei picturii murale a reușit să păstreze timp de secole 

trei paradigme ale condiției feminității oglindite în cele trei reprezentări feminine: Eva, Fecioara 

Maria și Maria Egipteanca.  

Termenul de condiție, folosit cu sensul de situație, presupune interogarea și evaluarea 

unor criterii, în baza cărora s-au format anumite ipostaze și tipologii. Condiția unui grup din 

cadrul reprezentărilor iconografice presupune în primul rând, cunoașterea și definirea acelui grup 

ca ipostază, ca un șablon încadrabil într-un plan iconografic, cu propria identitate, care are la 

bază un sistem de simboluri. Condiția feminității poate fi ilustrată prin raportarea la tipul de 

reprezentare a acestor trei femei în pictura murală a bisericilor din județul Sibiu din secolul 

XVIII, început de XIX și pot traduce modul în care a fost percepută femeia în concepția creștin 

ortodoxă.  

Astfel, putem să afirmăm că Eva reflectă condiția edenică a feminității, care prin păcatul 

neascultării duce la formarea condiției naturale, feminine, Fecioara Maria ilustrează condiția 

îndumnezeită, prin asumarea condiției decăzute și îndumnezeirea acesteia, fiind regăsită în toate 

bisericile de rit creștin, iar cuvioasa Maria Egipteanca ilustrează condiția eremitică, prin 

renegarea propriei feminități și a practicării vieții ascetice. 
                                                        
3 Apostolos-Cappadona, Diane, Women in Religious Art, Subject: Comparative Religions, Religion and Art, Oxford 
University Press USA, 2016, p.4, pdf 
https://oxfordre.com/religion/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-208 
4 Manolache, Anca, Problematica feminină în Biserica lui Hristos:un capitol de antropologie creștină, Ed. 
Mitropoliei Banatului, 1994, p.13 
5 Siegel, Elizabeth-Behr, The ministry of women in the Church, Oakwood Publications, Redondo Beach, 1991, 
apud. https://ziarullumina.ro/theologica/-3888.html 
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Obiectivele stabilite în vederea demonstrării acestei ipoteze au inclus următorii pași: 

identificarea celor trei paradigme feminine în decorul mural al bisericilor ortodoxe din județul 

Sibiu de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolul al XIX-lea; valorificarea modelor 

feminine prin fotografierea, analizarea, decodificarea caracterului formativ și simbolic al 

acestora; evidențierea atitudinilor acceptate și trăsăturilor accentuate ale condiției feminității în 

cadrul iconografiei ortodoxe, iar ultimul pas, formularea concluziilor ce susțin conturarea 

condiției feminității prin cele trei modele cercetate. Obiectivele specifice subordonatele celor 

principale au presupus: evaluarea modelului de feminitate ca paradigmă a gândirii creștine – 

modelul de feminitate transpus prin Eva, Fecioara Maria și Maria Egipteanca; stabilirea 

elementelor, atributelor care le determină locul figurilor feminine în programul iconografic; 

Analizarea modului în care aceste reprezentări sunt reflectate în pictura murală a bisericilor și în 

conștiința colectivă a credincioșilor. 

Primul capitol: Imaginea – elementul comun dintre artă și religie, cuprinde studiul 

conceptului de iconografie ca mod de lecturare al imaginii; arta murală ce reprezintă cadrul de 

desfășurare al iconografiei și canonul iconografic cu elementele artistice și tehnice. Pornind pe 

drumul cercetării ne dorim să subliniem parteneriatul cuprins între domeniile artelor vizuale și 

religiei creștine, care s-a materializat odată cu apariția artei creștine în interiorul catacombelor 

romane. Creștinismul se naște odată cu apariția culturii bizantine, aceasta sintetizând mai multe 

culturi, precum cea elină, romană și iudaică. Această religie monoteistă are la bază tradiția iudeo-

creștină, care are o importanță semnificativă în istoria umanității, fiindcă a sprijinit trecerea de la 

perceperea pur contemplativă sau estetică a unei imagini, la un mod de a gândi și de a fi al 

omului, descris, exprimat și zugrăvit în cadrul edificiilor de cult, oferite credincioșilor pentru a 

cuprinde și înțelege vizual istoria evenimentelor biblice. Așadar, arta creștină, formată cu 

ajutorul expresiei artistice și rigurozității iconografice conferă acestei tradiții unicitate, datorită 

imaginilor, care au o altă ținută, fiind create prin tehnici specifice, scopul final al acestora având 

rolul de a transpune privitorul spre o altă lume diferită de cea a realității imediate. Prin urmare, 

cineva din afara tradiției creștine nu ar putea înțelege pe deplin cele reprezentate în imagini, fără 

bagajul cultural teologic. Caracteristicile tehnice ale acestor imagini și artiștii, care au contribuit 

la formarea acestora, sunt necesare pentru o mai bună înțelegere a conținutului imaginii, din sfera 

artei creștine. 
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Iconografia aparține domeniului Istoriei Artei având două tipuri de semnificație. Prima 

semnificație, presupune o viziune mai amplă asupra termenului, făcând apel la decodificarea 

imaginii artistice medievale. Aceasta devine un instrument important, conform canoanelor și 

tradiției constituite pe parcursul secolelor, deoarece formează un sistem de reprezentare al 

subiectelor sau al personajelor. În acest caz, obiectivul urmărit este unul didactic, respectiv acela 

de a simplifica recunoașterea personajelor, subiectelor sau scenelor reprezentate și a le raporta la 

conceptele religioase pe care le ilustrează. 

A doua semnificație ne indică o modalitate de cercetare, prin descrierea și sistematizarea 

unor scheme și caracteristici tipologice, aplicate la reprezentarea unor personaje și subiecte din 

cadrul unui decor mural. Din acest punct de vedere, iconografia constă în studierea și 

interpretarea aspectelor simbolice și alegorice în contextul medieval, dezvoltându-se ca 

disciplină de sine stătătoare, în secolul al XIX - lea în Franța.6 Ulterior a devenit o metodă 

descriptivă prin excelență, o resursă auxiliară a științelor istorice, orientată spre organizarea și 

sistematizarea imaginilor religioase, în special creștină. Imaginile religioase au avut cu 

predilecție un spațiu de desfășurare mai amplu, întins pe toată suprafața pereților interiori, uneori 

și exteriori ai edificiului religios. 

Indiferent de cultul sau tradiția din care face parte biserica, arta regăsită în acest spațiu, 

numită și artă murală este menită să susțină ideile teologice ale doctrinei,  să explice privitorilor 

evenimentele biblice, principiile credinței sau alte aspecte cheie ale creștinismului. Edificiul 

religios reprezintă un punct de reper pentru o comunitate, un tot unitar, care prin colaborarea 

dintre arhitectură, sculptură, pictură, și muzică, creează un spațiu sacru. Pentru contextul 

cercetării de față, bisericile selectate sunt pictate în conformitate cu câteva criterii bine stabilite 

(ce respectă erminia), ținând cont de arhitectura, destinația și semnificația ei. Sursele de 

inspirație ale iconografiei sunt scrierile celor două cărți ale Bibliei, Noul și Vechiul Testament; 

hotărârile Sinoadelor Ecumenice, scrierile Sfinților Părinți, imnurile liturgice. Astfel, s-a format 

un program cu scopul de a alcătui un ansamblu logic și unitar al temelor, scenelor și figurilor 

reprezentate.7 

                                                        
6 Büttner Frank, Gottdang Andrea: Einführung in die Iconogrphie: Wege zur Deutung von Bildinhalten, München, 
2006, în Antologie de texte îngrijite de Poeschel Sabine, Ikonographie, Neue Wege de Forschung, 
ed.Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2010, traducere personală, p.89 
7 https://www.crestinortodox.ro/liturgica/pictura/notiuni-generale-despre-programul-tipicul-iconografic-70769.html  
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Programul iconografic s-a elaborat în decurs de secole și are scopul de a preciza locul 

fiecărei scene în ansamblul pictural al bisericii ortodoxe. Motivele pentru care putem regăsi în 

cadrul structurii unitare iconografice unele diferențe secundare, sunt datorate de epocile istorice, 

de zonele geografice și de evoluția regională a arhitecturii religioase, respectiv de contextul 

general în care s-au dezvoltat. Elementele cuantificabile exprimate prin caracteristicile formale 

ale unei imagini cu denumirea de icoană, sunt la fel de importante ca și teologia care le stă la 

bază. Iconografia ortodoxă este distinctivă în apariția ei, iar analiza elementelor formale, precum 

linia, ritmul, simetria, culoarea, perspectiva, forma, compoziția și alte elemente sunt esențiale în 

identificarea a ceea ce formează puterea expresivă a reprezentărilor feminine regăsite în decorul 

mural al bisericilor ortodoxe. 

În capitolul al II-lea Paradigma feminității creștine, utilizăm termenul de paradigmă 

cu sensul său de caz exemplar, model, prototip, urmărind identificarea și analizarea paradigmelor 

feminine regăsite în contextul creștin, care reprezintă acele repere identitare, fundamentate odată 

cu apariția Creștinismului, respectiv a culturii Bizantine. 

Paradigmele feminine în contextul lucrării prezente sunt purtătoare ale virtuților creștine, 

devenind centrul observației noastre, fiindcă ele reprezintă un reper de inspirație, pentru femeia 

creștină, prin propunerea unui model de viață diferit de cel contemporan, axat pe valorile 

Creștinismului. Eva, Fecioara Maria și Maria Egipteanca sunt paradigme feminine aparținătoare 

creștinismului, având o importanță deosebită, deoarece în jurul interpretărilor lor s-a format de-a 

lungul secolelor imaginea despre femeie și feminitate. 

Feminitatea exprimată în cadrul iconografic stabilit de programul mural, poate fi privită 

ca un mod specific de a ilustra reprezentările figurilor feminine într-o varietate de atitudini și 

comportamente, care formează trei tipare feminine. Acest mod de reprezentare dorește să 

sugereze o depășire a planului real, fiind perceput, mai degrabă ca o stare de spirit, ca o trăire 

interioară. Modurile de reprezentare a celor trei figuri feminine presupun de asemenea formarea 

unor tipologii iconografice care s-au conturat în baza unui sistem de credințe, valori, semnificații 

și simboluri. 

Paradigma Evei este foarte importantă, deoarece ea este punctul de referință de la care 

pornește distincția naturii feminine de cea a naturii omenești, ea fiind cea care stabilește 

atitudinile specifice ale feminității, în interiorul contextului creștin. Eva definește propriu-zis 
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condiția omenească. De asemenea, rolul Evei în contextul creștin ne poate indica modul în care 

au fost privite fetele și femeile de-a lungul istoriei omenirii. 

Condiția feminității își schimbă coordonatele, odată cu Fecioara Maria, care prezintă un 

ideal al femininului, marcat de sfințenia și ascultarea de care a dat dovadă, fiind asociată cu 

trupul lui Hristos și cu Biserica. Acest model de feminitate depășește natura feminină, fiind 

prima femeie îndumnezeită a creștinismului. Ea a fost figura principală prin care s-au configurat 

fundamentele religiei iudeo-creștine, reprezentând suportul material al condensării Divinului în 

planul umanului, devenind Născătoarea Fiului lui Dumnezeu. 

Maria Egipteanca are o funcție medială în contextul de față, între cele stabilite de modelul 

Evei și cel al Fecioarei, între condiția omului căzut și cea a purtării de virtuți. Această paradigmă 

reprezintă un exemplu de asumare a condiției feminine, având conștiința decăderii ei, însă 

restaurând valorile trupului feminin, prin practicarea virtuților și renegarea corpului, ajungând 

astfel la statutul de sfântă. Ea este imaginea reprezentativă a monahismului în contextul creștin. 

Mesajul însumat în această figură este promisiunea mântuiri, văzută ca un posibil rețetar al vieții 

monahale. 

Capitolul al III - lea, Condiția feminității în cadrul decorului mural al bisericilor 

ortodoxe din județul Sibiu, se va focusa pe principiile, atitudinile și modul în care au fost 

pictate cele trei paradigme feminine, Eva, Fecioara Maria și Maria Egipteanca în bisericile 

cercetate obiectivul nostru fiind să identificăm specificul condiției feminității pe modelul 

diversității în unitate. 

O etapă importantă pentru cercetarea în teren a bisericilor a fost elaborarea criteriilor de 

selecție a monumentelor. Astfel, s-a folosit delimitarea istorică și topografică prin raportarea la 

lista monumentelor istorice din județul Sibiu, deoarece ne-am propus să limităm aria noastră de 

analiză, pentru a stabili un punct de pornire a unui studiu, aflat încă în stadiu incipient. Vom 

utiliza, de asemenea structura noțională a organizării bisericești – de parohie - în vederea 

organizării edificiilor. Anumite biserici (deși incluse în criteriile de selecție) nu au folosit 

scopului nostru, din pricina degradării sau repictării decorului mural. Astfel, au fost analizate 

doar reprezentările feminine, aparținând picturii murale de sfârșit de secol XVIII – început de 

secol XIX, a bisericilor ortodoxe din județul Sibiu. Pentru a demonstra ipotezele, și pentru 

economia spațiului cercetării actuale ne propunem, ca pentru fiecare condiție să exemplificăm cu 

cele mai elocvente reprezentări din decorul mural al bisericilor alese pentru cercetare. Criteriile 
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de analiză a reprezentărilor feminine  (în urma cărora putem demonstra condiția feminității în 

decorurile murale ale bisericilor ortodoxe) cuprinse și în protocolul de cercetare sunt: locul în 

planul iconografic, tipul de reprezentare, corpul, atitudini și gesturi. Ținând cont de aceste 

criterii, au fost analizate reprezentările feminine Eva, Fecioara Maria și Maria Egipteanca, 

ilustrându-ne mai multe tipologii formate în cadrul unor scene iconografice precizate în Erminia 

picturii bizantine. 

Scenele iconografice în care apare reprezentată Eva sunt: Crearea lumii, Crearea lui 

Adam, Crearea Evei, Ascultarea poruncii lui Dumnezeu, Adam și Eva încălcând porunca, 

Plângerile lui Adam și a Evei și Izgonirea acestora din grădina Edenului. În urma analizării celor 

mai impozante programe iconografice selecționate, care narează și descriu în imagini procesul 

Genezei, putem observa punctul central, crucial al schimbării naturii edenice, specific Evei, în 

natura umană. În acest caz referindu-ne la scenele: Crearea lumii, Crearea lui Adam, Crearea 

Evei, Ascultarea poruncii lui Dumnezeu, Adam și Eva încălcând porunca, ni se indică modul de 

reprezentare a condiției edenice, prin ilustrarea nudității figurii feminine, ca aspect intrinsec firii 

paradisiace. Scenele aparținătoare ciclului Izgonirii, marchează definirea genului feminin, prin 

ilustrarea unui corp îmbrăcat, redat printr-o dinamică aparte, care surprinde manifestarea 

vinovăției, prin ascunderea firii feminine. 

Pentru a urmări interesul cercetării de față, cel al naturii feminine, ne propunem să 

detaliem cu exemplificări în imagini și alte scene din Geneză, care au cuprins raportarea la aceast 

aspect. Analiza a pornit de la descrierea structurii compoziționale lămurite în Erminia picturii 

Bizantine. 

Fecioara Maria întrupează toate virtuțile creștine, iar reprezentarea ei a avut un rol 

foarte important în decorurile murale ale bisericilor și în casele oamenilor. Imaginile în care este 

reprezentată Fecioare Maria au fost folosite de biserică de-a lungul secolelor pentru a prezenta un 

model arhetipal al feminității. Acest model de feminitate, al Arhetipului feminin se poate regăsi 

astfel în trei ipostaze diferite, cel ai Fecioarei Încununate, cel al Orantei și cel al Călăuzitoarei, 

prin care sunt subliniate trăsăturile esențiale feminității, exprimate într-o atitudine pioasă, blândă 

și credincioasă. Perfecțiunea Mariei este demonstrată în iconografia religioasă, printr-o 

frumusețe diferită, calmă, care dorește să reflecte calitățile ei interioare. 

Pe firul identificării trăsăturilor feminine, putem observa atitudinea smerită în care este 

reprezentată această figură feminină, aceasta fiind una dintre cele mai importante aspecte ale 
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feminității prezentate de iconografia creștină. Atitudinea reverențioasă exprimă cel mai abitir 

sintagma fie mie după Cuvântul tău, adresare făcută spre Cel care a făcut-o cea mai cunoscută 

femeie din istoria Tradiției, Fiul ei. Expresia chipului ei deși este redată ca fiind una sobră, având 

ochii mici și stilizați, au totuși o formă migdalată, care îmblânzesc trăsăturile figurii. În contextul 

tuturor reprezentărilor scenelor analizate în cercetarea de față, cadrul de bază al evenimentului 

pictural este același, diferențele se stabilesc la nivel stilistic, provenind de la interpretarea 

pictorului asupra compoziției. 

Modelul de feminitate format din trăsăturile feminine, conținute de tipologia ipostazei de 

Orantă, indică idealizarea acesteia prin rezumarea vizuală în care Maica Domnului are titulatura 

cea mai înaltă dintre reprezentatele feminine, cea de Theotokos, adică Mamă a lumi divine și 

umane. Această uniune a condițiilor divine și umane este exprimată la Fecioara Maria prin 

înglobarea virtuților: credință, nădejde și dragoste. Prin practicarea acestor virtuți și valori 

creștine, condiția feminină este îndumnezeită. Îndumnezeirea ființei se poate realiza numai într-

un context al reperelor creștine și presupune dobândirea și păstrarea virtuților umane, în vederea 

mântuiri, adică a accederii spre Divinitate. Creștinismul și iconografia ortodoxă propun ca 

exemplu al îndumnezeirii, o femeie, care prin calitățile sale feminine reușește să completeze 

ordinea cosmogonică prin reunirea a două părți complementare, umanul și divinul. 

Cuvioasa Maria Egipteanca este zugrăvită, conform Erminiei Bizantine a lui Dionisie 

din Furna, sub „chipul unei pustnice, cu părul alb și scurt până la grumaz, având trupul gol, uscat 

și înnegrit de arșiță, acoperită doar cu mantia pe care i-a aruncat-o Sfântul Zosima.”8 Ipostaza în 

care este regăsită această reprezentantă a femininului creștin este cea a condiției de pustnică, 

marcând aceasta prin vestimentația care-i acoperă doar o parte din trup ascetic. Contrastul 

cromatic dintre veșmintele celor doi, sugerează în cazul Mariei Egipteanca statutul ei de sfântă, 

iar haina părintelui statutul său uman. Specificul condiției constă în redarea corpului într-o formă 

mai alungită cu trăsături ascetice, părțile feminine fiind accentuate, exprimând modul prin care 

aceasta și-a asumat condiția eremitică, respectiv cea de pustnică. 

Capitolul al IV-lea, Interpretarea reprezentărilor feminine din decorul mural al 

bisericilor ortodoxe (sfârșit de secol XVIII și început de XIX) din județul Sibiu cuprinde 

analiza pe baza protocolului de cercetare, elaborat cu programul Google Forms, bazat pe câteva 

criterii de analiză a tiparului iconografic feminin. Protocolul conține zece întrebări generale și 

                                                        
8 Dionisie din Furna, Erminia picturii Bizantină, ed. Sophia, 2000, p.165 
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alte douăzeci modulate pe specificitatea figurii feminine, fiind aplicat pe douăzeci și trei de 

biserici din județul Sibiu, de la sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX.  

Chestionarul cuprinde trei părți: prima parte se preocupă de informațiile generale ale 

bisericilor cercetate, a doua parte conține o analizare a sistemului structural al spațiului plastic 

ales pentru analizarea modelului de feminitate, iar a treia parte se preocupă îndeosebi de 

elementele compoziționale care se pot regăsi la modelul de feminitate. 

În prima parte a protocolului putem identifica criteriul de analiză a locului în programul 

iconografic al reprezentantelor feminine. A doua parte analizează tematica compozițională din 

care face parte reprezentarea figurii feminine cu elementele compoziționale specifice. În a treia 

parte sunt investigate elementele caracteristice tiparului iconografic, cum ar fi: tipul de 

reprezentare, ipostazele, expresia posturii, atitudini și raportul dintre personaje. Protocolul 

integral este detaliat la anexele cercetării actuale. 

Dintre cele douăzeci și trei de biserici selecționate pentru suportul analizei noastre, doar 

douăzeci și unua s-au pliat pe analiza cercetării noastre, datorită modificărilor în decorul mural, 

respectiv al degradărilor sau repictărilor ulteriaore. Am considerat că sunt mai degrabă necesare 

studiului nostru reprezentările feminine originale, din perioada aleasă, pentru a ilustra un factor 

important al păstrării și conservării modelului de feminitate până în prezent.  

Un punct de plecare important în chestionar a fost cel al identificării în decorul mural al 

figurilor feminine. Astfel, în urma aplicării chestionarului s-au identificat următoarele: cele trei 

reprezentante feminine ilustrate în același decor mural se pot regăsi în doar două biserici din cele 

douăzeci și unua, care s-au potrivit studiului de față. Respectiv, în satul Jina și Mohu, din județul 

Sibiu, programul iconografic le încadrează pe toate cele trei figuri feminine: în pridvor pe Eva, în 

naos și în altar pe Maica Domnului și la interferența dintre pronaos și altar pe Maria Egipteanca. 

Acest fapt demonstrează ipoteza noastră, cu referire la analiza asupra feminității, care poate fi 

regăsită în trei condiții distincte. În patru dintre bisericile ortodoxe din satele Rășinari, Avrig, 

Arpașu de Sus, și Cârțișoara se pot regăsi, doar două dintre reprezentările figurilor feminine și 

anume Eva în pridvor și la bazele iconostasului și Maica Domnului în naos și în altar. Această 

constatare demonstrează faptul că reprezentarea condiției genului feminin transpus prin Eva are o 

frecvență de redare mai scăzută în decorul mural în comparație cu cea a Fecioarei Maria. În șapte 

dintre decorurile murale ale bisericilor analizate, s-a putut identifica prezența Maicii Domnului 

în naos și în altar, împreună cu Maria Egipteanca, fapt care ne aduce în față o frecvență de redare 
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mai mare a condiției eremitice, în comparație cu cea genului feminin, exprimată de Eva. În 

programul iconografic al bisericilor din Cristian, Sibiel, Fofeldea, Cârțișoara Oprea, și Turnu 

Roșu se păstrează reprezentările singulare ale Maicii Domnului, fără celelalte reprezentante ale 

modelului de feminitate. Constatarea aceasta subliniază importanța și frecvența redării figuri 

Fecioarei Maria, ca figură emblematică a feminității în cadrul decorului mural, al bisericilor 

ortodoxe. În Gura Râuluise regăsește în decorul mural original reprezentarea Mariei Egipteanca 

fără compania celorlalte figuri, aspect diferențiat în analiza imaginilor din capitolul anterior, prin 

distorsiunile expresiei corpului de cuvioasă. 

Ca o concluzie a acestui capitol, putem observa un număr redus de biserici care încă mai 

păstrează în decorul mural toate cele trei paradigme ale feminității. Cu toate acestea, în 

cercetarea de față, acest criteriu de observație ne evidențiază faptulul că Biserica ortodoxă încă 

păstrează de la finele Evului mediu, raportarea la aceste modele de feminitate, fiind ilustrate și 

conservate în decorurile murale. De asemenea, graficele interpretate în acest capitol au fost 

elaborate, pentru a putea vizualiza mai bine, un fel de statistică al caracteristicilor regăsite cel 

mai des la modelele de feminitate, transpuse prin figurile Evei, Fecioarei Maria și Maria 

Egipteanca. Astfel, considerăm că datorită locului în planul iconografic, al atributelor și al felului 

în care este interpretată redarea corpului, aceste modele de feminitate însumează componentele 

formatoare condiției lor. 

În urma descrierilor și graficelor aplicate acestor imagini aparținătoare cultului ortodox se 

poate observa atitudinea ambivalentă față de Eva și Fecioara Maria, explicată în partea teoretică 

a lucrării, rezumată vizual prin reprezentarea formală a corpul feminin, în care cea considerată 

Mamă a tuturor celor vii este reprezentarea femininului în starea ei naturală, iar Fecioara Maria, 

Mama pruncului Iisus reprezintă înglobarea caracteristicilor feminine obținute prin eforturile 

maternității și a păzirii virtuților creștine. Condiția ascetică a Mariei Egipteanca comportă 

împrumuturi de la cele două condiții ale Evei și Fecioarei Maria, ilustrând felul ascetic al 

corporalității genului feminin, fiind însă îmbrăcată parțial cu mantia spiritualității creștine, prin 

reușita ei de a-și renega propria feminitate în vederea mântuirii.  

Capitolul al V-lea Procesul transformării interioare – sursă de inspirație pentru 

contribuțiile personale, cuprinde descrierea unui travaliu al devenirii individuale și își dorește 

să expună o confruntare picturală, prin încercarea reconcilierii cu o suită de prejudecăți regăsite 

în sfera religioasă, a căror interpretare consider că au exilat demnitatea emoției la periferia 
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preferințelor umane Prin înțelegerea și parcurgerea emoțiilor, în locul unui continuu conflict 

interior, am putea mai degrabă să le acceptăm și să le asimilăm ca vulnerabilități, care ne 

modifică într-un sens pozitiv dezvoltarea individuală. Lucrările personale oglindesc această 

căutare a devenirii individuale, prin abordarea mai multor tehnici de exprimare a conținutului 

interior, exemplificat prin picturi în ulei pe pânză, acuarelă și tehnica mixtă a colajului. Lucrările 

realizate reprezintă elementele constitutive ale expoziției personale Exposed, care a avut loc în 

septembrie, 2018, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, din Deva. 

„Expus” reprezintă o deconstrucție a arhetipurilor feminine primordiale, într-o arheologie 

minuțioasă a sufletului, explorând și expunând părți ale mitului Genezei, secrete imaginare, 

provocări ipotetice, găsite în prejudecățile arhetipale ale femininului, regăsite în prima parte a 

lucrării prin analogia cu acceptarea emoției. Picturile au ca subiect predilect explorarea 

feminității și își propun să recompună un posibil parcurs către îndumnezeire, văzută ca alinare, 

reunire și acceptare a acestor arhetipuri într-o nouă imagine feminină, purtătoare de conștiința 

acestei reuniuni. 

Astfel, cele constate în urma cercetării, ne îndrumă să formulăm o concluzie finală a ceea 

ce presupun cele trei reprezentări feminine din iconografia ortodoxă, prin propunerea lor ca 

modele de feminitate. Datorită celor enunțate în capitolele acestei cercetări, se poate demonstra 

faptul că paradigmele feminine creștine sunt de actualitate în contextul contemporan, deoarece 

ele se găsesc în continuare conservate în edificiile de cult, reprezentând încă un reper pentru 

orientarea spirituală a femeilor, din contextul creștin. 

Conservarea modelului de feminitate este în strânsă legătură cu conservarea patrimoniului 

bisericesc. Atitudinile și ipostazele intrigante, care au presupus modificări ale tipologiei, reflectă 

detalii despre interpretări ale condiției feminității. 

Stilul mecanicist al descrierilor imaginilor, ne-a ajutat să exersăm și să împrumutăm 

instrumentarul metodei iconografice reușind astfel să observăm care sunt caracteristicile 

modelelor de feminitate și cum au fost ele exprimate în decorul mural al bisericilor alese pentru 

cercetare. De asemenea, s-au demonstrat condițiile pe care le au acestea paradigme feminine 

creștine în cadrul iconografiei cu ajutorul surselor “biografice”, prin expunerea evenimentelor la 

care au luat parte și princompletarea textului cu imagini reprezentative. Criteriile de analiză 

urmărite în descrierea imaginilor, ne-au ajutat să formulăm caracteristicile expresiei feminității, 

prin identificarea a trei condiții: feminină, îndumnezeită și sfântă. 
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Exemplificarea și demonstrarea condițiilor acestora, diferite și totuși unitare, a fost 

necesară pentru a alcătui o triadă a feminității, Eva fiind un punct de referință în formarea naturii 

feminine, fiind cea care a pus în dinamică existența lumii; Fecioara Maria depășește condiția 

omenească și implicit pe cea a feminității, iar Mariei Egipteanca i se consacră un loc aparte, 

reprezentând un ideal de sfințenie și un model de urmat datorită importanței atribuite împărtășirii 

ei în cadrul religiei creștine (modelul de feminitate însumat în condiția eremitică conține 

caracteristicile unei vieți de pustnică). În iconografia bisericilor ortodoxe alese spre cercetare 

putem observa în toate etapele ei de dezvoltare condiția feminității. Astfel, Eva, prin neascultare 

primește șansa de a deveni mama tuturor celor vii, astfel se naște genul feminin cu capacitățile 

sale. Noua Eva, Fecioara Maria, restaurează condiția feminității căzute prin practicarea virtuților 

de la vârsta fragedă. Reprezentarea ei în cele trei ipostaze diferite însumează toate virtuțile 

teologice morale fiind considerată modelul feminității. Datorită faptului că figura Fecioarei 

simbolizează întruparea virtuților creștine, în iconografie este omniprezentă în toate edificiile de 

cult creștine. Maria Egipteanca prin legătura cu Maica Domnului cunoaște virtutea și morala 

creștină, astfel încât prin mortificarea trupului și împărtășirea acestuia dobândește sfințenia. 

Distincția majoră între Eva și Maria Egipteanca este aceea că prima definește condiția 

omenească, iar a doua este cea care își asumă condiția omenească. Maria Egipteanca face din 

trupul feminin un conductor spre restaurarea valorii omenești, practicând virtuțile și valorile 

creștine. Ea ilustrează condiția omului căzut, care numai prin practicarea acestora poate ajunge la 

sfințenie. Aceasta este reprezentată în Scena Împărtășirii ei de către părintele Zosima, la intrarea 

în naos în dialog cu arhitectura bisericii. Figura ei reprezintă viața ascetică drept pentru care 

forma corporală este androgină, fiind imaginea monahismului, asumându-și condiția, mortificând 

tentațiile corpului, pentru a cunoaște și a accede spre Divinitate.  

Analizarea și descrierea minuțioasă a reprezentărilor feminine din cadrul iconografic, ne-

a demonstrat și ne-a ajutat să înțelegem un mod diferit de a reprezenta condiția feminină, datorită 

faptului că feminitatea în contextul creștin își dorește să sugereze o transcendere a planului 

imediat, spre o explorare sufletească, lăuntrică, a emoției și a stării, deviind ulterior trăire 

interioară. Astfel, considerăm că prin aceste trei paradigme feminine și ale lor condiții, conceptul 

de feminitate poate reprezenta un model pentru orientarea spirituală a femeilor, datorită 

prezumțiilor valorilor propuse de creștinism, care necesită dezvoltarea conceptelor mai ample 

despre autenticitate, libertate, asumare, și maturizare.  


