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1. Antimisul Mitropolitului Peter Mogila al 
Kievului, 1646
Analiza iconografi că
Structura compoziţională

Spaţiul plastic bidimensional este în formă de 
dreptunghi, cu orientare orizontală și sime-

trică faţă de axa verticală. În cele patru colţuri sunt 
amplasate patru medalioane ornamentate, spaţiul, 
de obicei, rezervat celor patru Evangheliști.

Centrul de interes este situat în partea inferioară 
faţă de axa orizontală și este creat de Sfânta Cruce 
și Mântuitorul întins pe giulgiu și ţinut de patru 
îngeri. Centrul de interes este încadrat într-un tri-
unghi sau piramidă, în partea superioară și într-un 
dreptunghi, în partea inferioară. 

Ritmicitatea este creată în zona de interes a 
compoziţiei de cei patru Îngeri, dispuși simetric, 
Iisus Hristos și Cruce. Personajele reprezentate 
sugerează o compoziţie relativ statică, faţă de alte 
compoziţii cu aceeași temă.

Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Redarea spaţialităţii, în perspectiva liniară și 

ecranul spaţializant, nu a fost o prioritate a acestei 
imagini. Mormântul este reprezentat în perspectiva 
inversă. Personajele sunt reprezentate prin ierarhi-
zarea mărimii, proporţia corpului Mântuitorului 
este de 1:9, iar îngerii sunt jumătate din lungimea 
corpului acestuia.

În partea dreaptă și stânga, deasupra braţelor 
crucii sunt iniţialele I Σ X Σ, iar sub braţele crucii, 
stânga, dreapta, H I KA. Sub braţele Crucii sunt 
reprezentate instrumentele de tortură, prăjina cu 
suliţa și prăjină cu burete.

Tehnica de realizare este imprimare pe pânză, în 
cromatică negru pe alb.

ANTIMISE – ANALIZĂ ICONOGRAFICĂ

Hedy M-Kiss*

Cuvinte cheie: Antimis, analiză iconografi că, structură compoziţională, morfologia imaginii, simbolistică, tehnică, descriere
Keywords: Antimension, iconographic analysis, compositional structure, morphology of the image, symbolism, technique, 

description

În literatura de specialitate se presupune că 
primul Antimis sârbesc al lui Arsenie Cearnoievici 
a fost executat după desenul unui zugrav anonim 
din anturajul său, după o propunere simplă a com-
poziţiei „Jelirea lui Hristos”. Această schemă com-
poziţională nu este obișnuită și nu se bazează pe 
tradiţia postbizantină, balcanică. Privind atent, se 
observă că nu a fost prezentată „Jelirea lui Hristos”, 
cea tradiţională, ci o temă nouă „Punerea în 
mormânt al lui Hristos”.

Modele formale precum și ideea că Antimisele 
să fi e efectuate într-o tehnică nouă și recunoscută 
pentru sârbi au ca început modelul ucraineano-
rusească. Ivan Goșev, în urmă cu jumătate de secol, 
și-a exprimat părerea că Antimisul lui Arsenie 
Cearnoievici, prin formulările sale este de acord cu 
Antimisul Mitropolitului din Kiev, Peter Mogila, 
sfi nţit la 16461.

Producţia curentă a Antimiselor tipărite la 
iniţiativa Mitropolitului Kievului2, a început în 
primele decenii ale secolului al XVII-lea. Pe lângă 
prezenţe simbolice, tradiţionale, asemănătoare cu 
Antimisul menţionat al lui Longin, precum și cea 
de pe Antimisul tipărit al lui Iov Boreţchi, pe ele 
apar și primele compoziţii cu scena „Plângerii lui 
Hristos” și a „Punerii în mormânt”.

După Mitropolitul din Kiev, la jumătatea 
secolului al XVII-lea, Antimisele tipărite au fost 
acceptate și de către Patriarhia din Moscova, iar 
între 1675–1697, în timpul Patriarhului Ioachim 
și Adrian, folosirea acestor Antimise devine obli-
gatorie. Înainte de această perioadă, în timpul 

*
 

 Muzeul Banatului Timișoara, piaţa Huniade, nr. 1, 300002, 
e-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk. 

1 Antimisul nu a fost restaurat de către subsemnata. M-K. H.
2 Timotijević M., Prvi srpski štampani antimisi i njihovi 
uzori, în Zbornik Matice Srpske za Likovn Umetnosti 23, Novi 
Sad (1987), p. 39–69.

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm
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patriarhului Nikon, folosirea diversifi cată a 
Antimiselor în liturgie este uniformizată după 
sfatul Patriarhului Paisie din orașul Ţarului. 

Acest Antimis este considerat un reper arhaic în 
rândul obiectelor liturgice de acest gen, care s-au 
păstrat.

2. Antimis de la Mitropolia Kruședol, 1708
Analiza iconografi că
Structura compoziţională
Structura compoziţională a scenei „Punerea în 

mormânt al Mântuitorului” este un spaţiu fi zic 
bidimensional, în formă de dreptunghi. Gravura 
este o formă de artă bidimensională. Prezenta 
lucrare este o gravură în metal pe suport textil din 
pânză de in. Spaţiul plastic bidimensional, în formă 
geometrică de dreptunghi este orientat orizontal.

Elementele plastice sunt organizate în arealul 
determinat pe întreaga suprafaţă a spaţiului plastic, 
în mod simetric și echilibrat, faţă de cele două axe, 
verticală și orizontală, a spaţiului bidimensional.

Compoziţia este închisă, atât prin inscripţia de 
pe bordura celor patru laturi, cât și prin cele patru 
medalioane de formă circulară din colţuri. 

Ritmicitatea este creată în zona de interes a 
compoziţiei de cele șapte personaje, patru Îngeri și 
trei Sfi nţi, Iisus Hristos și Cruce. 

Raportul dintre formă și fond este aproximativ 
egal, fi ind un echilibru perfect între gol și plin. 

 
Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Elementele de morfologie a imaginii, variaţia 

de mărime, respectiv ierarhizarea psihologizantă, 
sunt accentuate. Proporţiile corpului uman al per-
sonajului principal, Mântuitorul, poziţionat ori-
zontal este 1:9, iar celelalte personaje sunt de 1:6, 
sau sunt reprezentate prin dimensiuni mai mici ale 
întregului corp.

Perspectiva în acest caz nu este o prioritate, sin-
gurul element caracteristic este cea de suprapunere 
de planuri (1, 2 și 3). Compoziţia nu este un ecran 
spaţializant caracteristic.

Reprezentarea personajelor este canonică, se pot 
recunoaște elemente ale artei bizantine infuenţată 
de cea occidentală în această parte de est a Europei.

Pe scara axiologică, valoarea acestei piese se 
incadrează între primele Antimise vechi, valoroase, 
cunoscute, asemănătoare ca simplitate, compoziţi-
onală cu cele rusești din secolul al XVII-lea.

Reprezenarea Lunei, cu profi lul orientat în jos, 
este o particularitate faţă de alte Antimise cerce-
tate. De asemenea, existenţa Sf. Moaște, împache-
tată și păstrată intact în partea dreaptă a gravurii, 

în formă de un mic lăcaș pătrat, este o curiozitate, 
deoarece Antimisele scoase din uz au fost depose-
date de aceaste comori, ele fi ind introduse în alte 
Antimise noi. 

După lungi cercetări și investigaţii efectuate 
cu ajutorul specialiștilor din diferite domenii, cu 
ocazia restaurării și conservării3, am ajuns la con-
cluzia că prezentul obiect datează din anul 1708 
(data imprimării, după calendarul vechi 7216, 
din care se scad 5508 ani, pentru a obţine data 
după calendarul Gregorian, actual) și a aparţinut 
Mitropoliei de la Kruședol, respectiv Catedralei de 
la Ipek. Antimisul datează din perioada patriarhu-
lui Arsenie III. Cernoievici, care în anul 1690 a 
condus spre nord valul de emigranţi din Serbia.

Antimisul a ajuns în posesia Muzeului 
Banatului Timișoara, Secţia de Etnografi e, prin 
achiziţie din localitatea Soca, comuna Banloc, 
judeţul Timiș, în anul 1957, cu preţul de 60 de 
lei. Astăzi are numărul de inventar 1896 și se afl ă 
în colecţia Muzeului Satului Bănăţean Timișoara. 
A fost restaurat și conservat de către subsemnata, 
în anul 2004.

3. Antimis grecesc, 1733
Analiza iconografi că
Structura compoziţională
Imaginea și structura compoziţională a scenei 

„Punerea în mormânt a Mântuitorului” și ele-
mentele de morfologie sunt identice cu Antimisul 
grecesc 1751. Diferă, însă, prin inscripţie și cro-
matică. Atât forma de artă, cât și spaţiul fi zic sunt 
bidimensionale. Tabloul este expresiv cu fi gu-
rile stilizate natural și artistic4. În prim plan este 
reprezentat Mântuitorul, în poziţie orizontală, cu 
mîinile întinse pe picioare. Deasupra mormân-
tului dreptunghiular, pe un giulgiu lat, ţinut la 
cap de „IOSIF kidevei”, iar la picioare de „sin to 
Nikodimo”.

Spaţiul plastic reprezintă aria de desfășu-
rare a compoziţiei, în acest caz scena „Punerea 
în mormânt a Mântuitorului”. Suportul este din 
material textil, pânză de in, pe care este imprimată 
gravura în metal, tehnica aquaforte.

Compoziţia este simetrică, bine echilibrată faţă 
de axa verticală. Ritmul în compoziţie este creată 
3 Kiss Hedy, Restaurarea Antimisului din anul 1708 de 
la Mitropolia Kruședol, în AnB, Etnografi e, VI, (2005), 
p. 229–238.
4 Cotoșman Gh., Antimisele Mitropoliei Banatului, contri-
buţii la istoriei Mitropoliei Banatului din secolele XVIII și 
XIX, în MB, XV, Nr. 10–12, 1965, p. 718–740; Cotoșman 
Gh., Vechime Antimise din bisericile Arhiepiscopiei 
Timișoarei și Caransebeșului, în MB, XVII, Nr. 4–6, 1967, 
p. 263–289.
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de personajele biblice din jurul Mântuitorului, 
sfi nţii și îngerii, totalizând un număr de zece per-
sonaje biblice cu aureole. Ele sunt reprezentate pe 
verticală, iar Mântuitorul pe orizontală. 

Compoziţia este dinamică și închisă prin che-
narul înscripţionat și prin semicercul care repre-
zintă bolta cerească sprijinită pe două coloane. 
Spaţiul boltit este împărţit în două zone simetrice 
prin Sfânta Cruce. Simetria este creată și prin cei 
patru Evangheliști, dispuși în cele patru colţuri ale 
compoziţiei, în medalioane circulare.

Elemente de morfologie a imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Imaginea este canonică, realizată în tehnica gra-

vurii în metal, care accentuează fi neţea redării chi-
purilor și elementelor arhitecturale, ductul liniei 
este foarte fi n.

Stilistic, imaginea are conotaţii bizantine, de 
exemplu, inscripţii pe aureolă, deasemenea, se pot 
observa infl uenţele artei occidentale, în mod deo-
sebit cea barocă.

Personajele sunt reprezentate prin ierarhizare, 
variaţia de mărime psihologizantă este prezentă, 
proporţiile corpului Mântuitorului este 1:8, iar al 
Sfi nţilor 1:6. Din punct de vedere al spaţialităţii, 
perspectiva liniară nu a fost o prioritate, din această 
cauză personajele, respectiv sfi nţii și îngerii, sunt 
reprezentaţi frontal sau din semiprofi l, în poziţie 
ortostatică, iar Iisus Hristos este reprezentat ori-
zontal din perspectiva aeriană, asemeni mormân-
tului gol după Înviere.

Perspectiva Mormântului Sfânt este aeriană iar 
copacii din jur sunt reprezentaţi din vedere fron-
tală. Fondul, suportul textil de culoare albă, alter-
nează cu fi gurile bine delimitate care constituie 
forma. Câteva dintre caracteristicile de reprezentare 
a spaţiului sunt: suprapunerea de planuri (1, 2, 3 și 
4) și peisajul din fundal, Dealul Golgotei, Cetatea 
Ierusalimului, Sfântul Mormânt gol și diferenţele 
de mărime ale personajelor. Prin amplitudinea fal-
durilor personajele sunt reprezentate volumetric, 
iar medalioanele circulare, în care sunt reprentate 
Sfi nţii Evangheliști, sunt imagini în imagine.

Antimisul grecesc de la 1733 este o piesă deo-
sebită din punct de vedere artistic, totodată este 
un document preţios privind istoricul Mitropoliei 
Banatului din Timișoara. Antimisul a fost restaurat 
și conservat de către subsemnata5, în anul 2008–
2009, la Facultatea de Artă și Design Timișoara. 

5 M-Kiss Hedy, Antimisul grecesc de la 1733, în AnB. (S.N.), 
XVI (2008), p. 367–379.

4. Antimis grecesc, 1751
Analiza iconografi că
Structura compoziţională
Structura compoziţională a scenei „Punerea în 

mormânt al Mântuitorului” este de formă drept-
unghiulară. Atât forma de artă, cât și spaţiul fi zic 
sunt bidimensionale.

Spaţiul plastic reprezintă aria de desfășurare 
a compoziţiei, în acest caz scena „Punerea în 
mormânt al Mântuitorului”. Suportul este din 
material textil, pânză de in, pe care este imprimată 
gravura în metal, tehnica aquaforte.

Compoziţia este simetrică, bine echilibrată faţă 
de axa verticală. Ritmul în compoziţie este creat de 
personajele biblice din jurul Mântuitorului, sfi nţii 
și îngerii, totalizând un număr de zece personaje 
biblice cu aureole. Ele sunt reprezentate pe verti-
cală, iar Mântuitorul pe orizontală. 

Compoziţia este dinamică și închisă, prin che-
narul inscripţionat și prin semicercul care repre-
zintă bolta cerească sprijinită pe două coloane. 
Spaţiul boltit este împărţit în două zone simetrice 
prin Sfânta Cruce. Simetria este creată și prin cei 
patru Evangheliști, dispuși în cele patru colţuri ale 
compoziţiei, în medalioane circulare.

Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Imaginea este canonică, realizată în tehnica gra-

vurii în metal, care accentuează fi neţea redării chi-
purilor și elementelor arhitecturale, ductul liniei 
este foarte fi n.

Stilistic, imaginea are conotaţii bizantine, de 
exemplu, inscripţii pe aureolă, de asemenea, se pot 
observa infl uenţele artei occidentale, în mod deo-
sebit a celei baroce.

Personajele sunt reprezentate prin ierarhizare, 
variaţia de mărime psihologizantă este prezentă, 
proporţiile corpului Mântuitorului este 1:8, iar al 
Sfi nţilor 1:6. Din punct de vedere al spaţialităţii, 
perspectiva lineară nu a fost o prioritate, din această 
cauză personajele, respectiv Sfi nţii și Îngerii, sunt 
reprezentaţi frontal sau din semiprofi l, în poziţie 
ortostatică, iar Iisus Hristos este reprezentat ori-
zontal din perspectiva aeriană, asemeni mormân-
tului gol după Înviere.

Perspectiva Mormântului Sfânt este aeriană, iar 
copacii din jur sunt reprezentaţi din vedere frontală, 
fondul, suportul textil de culoare albă, alternează 
cu fi gurile bine delimitate care constituie forma. 
Câteva dintre caracteristicile de reprezentarea spa-
ţiului sunt: suprapunerea de planuri (1, 2, 3 și 4) 
și peisajul din fundal, Dealul Golgotei, Cetatea 
Ierusalimului, Sfântul Mormânt gol și diferenţele 
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de mărime a personajelor. Prin amplitudinea fal-
durilor personajele sunt reprezentate volumetric, 
iar medalioanele circulare, în care sunt reprentate 
Sfi nţii Evangheliști, sunt imagini în imagine.

Antimisul face parte, astăzi, din colecţia 
Muzeului Satului Bănăţean Timișoara. A fost resta-
urat și conservat de către subsemnata, în perioada 
2004–20056.

5. Antimisul Mitropolitului Ioan I. 
Georgievici al Carloveţului, 1770
Analiza iconografi că
Structura compoziţională
Structura compoziţională a scenei „Punerea în 

mormânt al Mântuitorului” este de formă drept-
unghiulară. Atât forma de artă cât și spaţiul fi zic 
sunt bidimensionale.

Spaţiul plastic al gravurii în metal este înca-
drat într-o formă geometrică de dreptunghi și are 
o orientare orizontală. Elementele plastice sunt 
organizate în arealul determinat pe întreaga supra-
faţă a spaţiului plastic, în mod simetric și echili-
brat faţă de axa verticală și orizontală a spaţiului 
bidimensional.

Ritmicitatea este creată prin cele șapte perso-
naje cu aureolă, orientate pe orizontală (6) și verti-
cală (1). Zona de interes a compoziţiei corespunde 
personajelor Iisus Hristos și sfi nţii.

Compoziţia este închisă prin elementele simbo-
lice și heraldice, amplasate în cele patru colţuri, și 
bordură precum și printr-un chenar inscripţionat.

 
Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
Morfologia imaginii Antimisului Mitropolitului 

Ioan I. Georgievici al Carloveţului, realizat la sfâr-
șitul secolului al XVIII-lea, respectiv în anul 1770, 
este o reprezentare canonică. Din punct de vedere 
stilistic, reprezentarea grafi că prezintă infl uenţe din 
arta bizantină, din arta renascentistă occidentală 
precum și elemente din arta barocă.

Imaginea cu cele șapte personaje, amplasată în 
centrul compoziţiei, se caracterizează prin vari-
aţie de ierarhizare, astfel cei șase Sfi nţi au pro-
porţia corpului de 1:6,5, iar proporţia corpului 
Mântuitorului este de 1:9. 

Ecran spaţializant este modalitatea de sugerare 
în profunzime și este realizată prin descreșterea în 
mărime a formelor și o ușoară estompare a inten-
sităţii tonale.

Elementele respectă regresia dimensională în 
profunzime a câmpului respectiv. Acest tip de 
6 Kiss Hedy, Restaurarea Antimisului Grecesc din 1751, în 
AnB, Etnografi e VI (2005), p. 239–249.

reprezentare grafi că nu este prezentă în totalitate, 
deoarece claritatea nu scade simţitor de la primul 
plan la cele de adâncime. Probabil rigurozitatea 
geometrică, faţă de redarea spaţiului fi zic nu a fost 
o prioritate.

Perspectiva conică, modalitate grafi că de repre-
zentare a spaţiului, este cea mai apropiată de per-
cepţia optică. Spaţiul vizibil este considerat a fi  un 
spaţiu scenic, dispus frontal faţă de privitor. 

Tehnica gravurii în metal a fost utilizată pentru 
imprimarea pânzei de culoare albă, cu cerneală de 
tipar neagră. Personajele sunt redate prin tehnica 
gravurii în volumetrie, drapajele vestimentaţiei 
sunt ample iar portretele sunt redate frontal și din 
semiprofi l. Sunt mai mult apropiate de caracterele 
renascentiste decât de cele bizantine.

Antimisul a fost restaurat și conservat de către 
subsemnata, în perioada 2004–20057. Face parte 
din patrimoniul Muzeului de Artă Timișoara.

6. Antimis Nou al Episcopiei Caransebeșului, 
2006
Analiza iconografi că
Structura compoziţională
Spaţiul plastic bidimensional al compoziţiei 

este în formă de dreptunghi și este structurat pe 
trei registre. 

Registrul central este în formă de drept-
unghi format din două pătrate identice alăturate. 
Compoziţia este dinamică, simetrică faţă de axa cen-
trală verticală. Sfânta Cruce este amplasată în mij-
locul compoziţiei. Cele șapte personaje și chipurile 
lor sunt dispuse în mod echilibrat. În partea stângă 
sunt trei personaje biblice și chipul Mântuitorului, 
iar în partea dreaptă sunt patru personaje biblice. 

Poziţionarea ritmată a personajelor este echili-
brată prin poziţia orizontală a Mântuitorului.

Centrul de interes al compoziţiei ocupă aproxi-
mativ 2/3 din imagine. Compoziţia este încadrată 
într-un chenar inscripţionat, raportul între plin și 
gol este aproximativ 1:1. Compoziţia este închisă 
prin dealurile reprezentate în stânga și dreapta 
compoziţiei, precum și prin chenar.

Registrul superior are o lăţime de aproximativ 
1/5 din lăţimea registrului central. În cele două 
pătrate dispuse la capătul registrului superior sunt 
simetrice cu cele din registrul inferior, spaţiu rezer-
vat celor patru Evangheliști.

În spaţiul dintre cele două pătrate, în medaliane 
circulare în număr de două sunt reprezentaţi sfi nţii 
cu aureole și câte un text.

7 Kiss Hedy, Restaurarea Antimisului Mitropolitului Ioan 
I. Georgievici al Carlovăţului, în AnB, Etnografi e VI (2005), 
p. 250–263.
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Registrul inferior este identic cu cel superior 
ca dimensiune și reprezentare a Evangheliștilor, 
a sfi nţilor și repartizare a inscripţiei, dar diferă în 
conţinut.

Elemente de morfologia imaginii
Descriere, Simbolistică, Tehnică
„PUNEREA ÎN MORMÂNT A DOMNULUI”, 

este inscripţia din dreapta și stânga Sfi ntei Cruci, 
de braţele căreia sunt sprijinite instrumentele de 
tortură, prăjina cu suliţa și buretele precum și câte 
un Heruvim.

Stilistic, compoziţia este parcă o revenire la com-
poziţiile decorative ale prerenașterii. Personajele 
sunt expresive, atât prin gesturi, cât și prin expresia 
chipurilor. Aurolele lor nu sunt inscripţionate. Ele 
sunt redate din semiprofi l, iar trupul Mântuitorului 
este redat frontal, faldurile veșmintelor sunt reali-
zate decorativ. Prin temă, interpretarea este cano-
nică, cu infl uenţe occidentale. Proporţia corpului 
Domnului este 1:7, iar proporţia corpului sfi nţilor 
este de 1:6. Diferenţa de ierarhizarea mărimilor nu 
este atât de evidentă ca la Antimisele vechi.

Tehnic, Antimisul este realizat pe un material 
satin, mătase artifi cială, pe care este imprimată 
imaginea în policromie, nuanţe de roșu, albastru, 
verde, gri, violet, pe fundalul galben al suportului 
textil. Căptușeala este de culoare roșie. 

Acest Antimis, piesă nouă, în prezent este în uz 
liturgic, nu necesită conservare și restaurare. 

ANTIMENSIA – ICONOGRAPHIC ANALYSIS
(Summary)

Th e author presents her conclusions regarding the 
comparative iconographic analysis, compositional 
structure and typicality of antimensia, starting with 
the fi rst consecrated cloths (1646) regarded as archaic, 
until present (2010). Among the items described and 
presented, bearing historical, documentary and cultural 
value, four antimensia are kept in the museums from 
Timişoara. Th ree of them had been restored and pre-
served by the author.
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