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Abstract

The present study intends to shed light on the origin of the use of the episcopal
mitra in the divine service of the Eastern Orthodox Church. On this subject many opinions
have been issued, but most of them have not been well founded on the historical sources, or
have been based on false suppositions, apparently convenient. One of these opinions,
which dominated Eastern theology, is that the mitra was assumed by the Patriarch of
Constantinople immediately after the fall of the Byzantine Empire, who received from
the Turkish Sultan the status of ethnarch, as leader of the Christians in the Ottoman
Empire. Thus, in the absence of a profane ruler, the patriarch of Constantinople began
to bear the most important emblem of the Byzantine dignity, the imperial mitra, this
custom being taken over in time by the other bishops of the East. The present research
aimed to verify this information, to approve or disapprove some of the suppositions, and to
reconstruct the context in which such an object was introduced in the Orthodox cult.
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Mitra este un acoperământ liturgic pentru cap, pe care episcopii
îl poartă în timpul serviciului liturgic. Aspectul acesteia este acela
al unui cilindru bombat; de regulă, pe suprafața ei sunt aplicate
sau brodate cruci, personaje sau scene din istoria mântuirii, iar în
vârful acesteia este așezată o cruce. Uzul liturgic al mitrei în Bi-
sericile ortodoxe răsăritene se restrânge doar la arhierei, excepție fă-
când Bisericile Rusă și Georgiană, acolo unde portul ei este permis
arhimandriților și protoiereilor care au desfășurat o activitate bo-
gată, fiind denumiți și cu apelativul de mitrofori1. 

1 Nikodemus C. Schnabel, Die liturghischen Gewänder und Insignien des Diakons,
Presbyters und Bischofs in den Kirchen des byzantinischen Ritus (Veșmintele liturgice și
însemnele diaconului, presbiterului și episcopului în bisericile ritului bizantin), Editura
Echter, Würzburg, 2008, p. 115. După cum vom vedea, portul mitrei a fost genera-
lizat undeva între secolele a XV-lea și al XVII-lea, întrucât în Biserica Rusă, obiceiul
purtării mitrei s-a extins și la arhimandriți, odată cu prevederile Sinodului de la
Moscova din 1666. Alături de privilegiul mitrei, a devenit permisă pentru arhi-
mandriți și binecuvântarea cu dicherul în lipsa unui episcop la serviciul divin.
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Din punct de vedere etimologic, termenul mitra (gr. η µι ́τρα)
provine de la verbul µιτρόοµαι, care se traduce prin „a-și prinde,
lega părul”2. Așa se face că, în sursele istorice din perioada Greciei
clasice, mitra apare inițial ca un termen asociat cu îngrijirea păru-
lui femeilor sau cu învelirea/legarea acestuia cu ajutorul un benzi
de material3. De cele mai multe ori însă, denumirea a fost folosită
de către scriitorii antici în sens larg pentru a desemna acope-
rămintele pentru cap în general, indiferent de natura lor. Așadar,
de multe ori termenul apare atât ca denumire alternativă pentru
coroana/cununa regală (gr. ο στέφανος), diadēma împărătească (gr. τό
διάδηµα) sau pentru a defini turbanele de proveniență persană sau
orientală4. Asocierea în limba greacă a acestui termen cu turbanul
oriental pare să se fi datorat celui de-al doilea sens pe care îl are cu-
vântul mitra, cel de „pântec” (η µήτρα de la η µήτηρ = mamă), de-
numirea atribuită acestei piese capilare datorită formei bombate
a turbanului, formă asemănătoare cu a pântecelui unei mame în aș-
teptarea copilului său5. În LXX cuvântul apare de mai multe ori și
este asociat fie cu un anume tip de turban feminin (Iudita 10, 3; Iudita
16, 8), cununa împărătească (Isaia 61, 10; Baruh 5, 2), dar și cu turba-
nul sacerdotal al Marelui Preot (Exod 28, 37; Exod 29, 6; Levitic 8, 9)6.
Pentru definirea turbanului sacerdotal, termenul cel mai frecvent
întrebuințat de LXX este cel de kidaris (gr. κιδάρεις), mitra (gr. µίτρα)
apărând mai mult ca o denumire alternativă. În perioada bizantină
denumirea de mitră a fost asociată cu toate tipurile de acoperă-
mânt pentru cap, fie că vorbim de coroana imperială, mitra episco-
pală sau turbanul turcilor7.

În ritul latin există două tipuri de acoperăminte pentru cap:
unul asemănător celui răsăritean, care poartă numele de tiara și
este purtat exclusiv de papă la anumite evenimente speciale, și mi-
tra, care are o formă conică și este întrebuințată atât de papă, cât și

2 Alexander P. Kazhdan (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2,
Oxford University Press, Oxford/New York, 1991, p. 1386.

3 Nikodemus C. Schnabel, op. cit., p. 117.
4 Ibidem, p. 117.
5 Alexander P. Kazhdan (ed.), op. cit., p. 1386. 
6 Elisabeth Piltz, Liturgische Gewander im byzantinischen Ritus (Veșmintele litur-

gice din ritul bizantin), în „Byzantinoslavica”, anul LXVII (2009), nr. 1-2, p. 240. 
7 Elisabeth Piltz, Kameluakion et mitra. Insignes byzantins impériaux et ecclésias-

tique, Acta Universitatis Upsaliensis, Upsala, 1997, pp. 70-72.
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de ceilalți episcopi8. Mitra este folosită în aproape toate riturile ori-
entale: în Biserica coptă-egipteană, episcopii utilizează la anumite
ocazii o mitră identică cu cea bizantină numită în limba coptă ko-
lonsōa, iar în arabă el-ēma, (a se deosebi de alte acoperăminte pen-
tru cap folosite de clerici numite bāllin-ul, respectiv șamla)9; în
Biserica Etiopiană este numită rasi shifani; iar în Biserica Asiriană a Es-
tului poartă denumirea de birunā10. În Biserica Armeană însă, epis-
copii utilizează o mitră asemănătoare celei latine, iar preoții și chiar
diaconii ocazional întrebuințează o mitră care se aseamănă celei
bizantine numite saghavart. Ierarhii siro-iacobiți nu folosesc în ca-
drul serviciului liturgic nici un acoperământ de cap asemănător, ci
doar aceia care sunt monahi poartă un înveliș negru de pânză brodat
cu cruciulițe numit māsnāfta11. În Bisericile de limbă greacă, mitra
mai este cunoscută și sub numele de κορώνα  (coroană) sau στέ-
φανος (cunună)12.

Referitor la proveniența mitrei, Warren T. Woodfin a consem-
nat mai multe opinii care în decursul timpului au făcut obiectul
investigării provenienței mitrei în cultul ortodox și anume:

1. Mitra episcopală ar reprezenta un împrumut al tiarei din tra-
diția apuseană. Această ipoteză este legată de numele papei Ce-
lestin și al patriarhului Chiril al Alexandriei13. În urma absenței sale
de la Sinodul al III-lea Ecumenic, papa Celestin i-ar fi încredințat
Sfântului Chiril al Alexandriei dreptul de a conduce lucrările si-
nodului, iar pentru a evidenția acest lucru i-a încredințat dreptul
de a purta tiara papală. Un împrumut al tiarei apusene în cultul or-
todox este pus totodată și pe seama patriarhului de Constantinopol
Ioan Bekkos (1275-1282), care după Unirea de la Lyon ar fi imitat
obiceiul papei de a purta tiara apuseană14.   

8 Vasile Gregorian, Veșmintele liturgice în Biserica Ortodoxă, Tipografia Sf. Mi-
tropolii a Olteniei, Craiova, 1941, p. 130.

9 Karel C. Innemée, Ecclesiastical Dress in The Medieval Near East, Ed. E. J. Brill,
Leiden/New York/Köln, 1992, pp. 54-55.

10 Vasile Gregorian, op. cit., pp. 130-131.
11 Ibidem, p. 131.
12 Nikodemus C. Schnabel, op. cit., p. 117.
13 Vasile Gregorian, op. cit., p. 132.
14 Warren T. Woodfin, The Embodied Icon: Liturgical Vestments and sacramental

Power in Byzantium, Oxford Studies in Byzantium, Oxford University Press, Ox-
ford, 2012, pp. 28-29. 
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2. Portul mitrei este pus pe seama generalizării unei tradiții lo-
cale a Bisericii din Egipt, conform căreia Patriarhul Alexandriei era
singurul episcop răsăritean care purta un acoperământ pe cap în
timpul serviciului divin15.

3. Mitra episcopală nu ar fi altceva decât un împrumut tardiv
din costumul imperial bizantin. Așadar, asumarea mitrei imperiale
s-ar fi făcut de către patriarhul de Constantinopol după căderea
Constantinopolului (1453), în urma primirii din partea sultanului
otoman a titulaturii de etnarh ca suprem conducător al ortodocșilor,
ulterior acest obicei răspândindu-se la tot episcopatul ortodox16.

4. Ultima opinie și cea mai nouă leagă portul mitrei de numele
patriarhului Constantinopolului Ioan XIV Kalekas (1334-1347),
obiceiul de a purta mitră în timpul serviciului divin existând cu
mai bine de 100 de ani înainte de căderea Constantinopolului,
după cum vom vedea în paginile care urmează17.

La începutul secolului al XV-lea Sfântului Simeon al Tesalonicu-
lui făcea precizarea că, în timpul serviciului divin, nici unul dintre
clerici nu purta vreun acoperământ pe cap, ci doar patriarhului
Alexandriei îi era îngăduit să poarte un acoperământ cunoscut

15 Maria Theocharis și Christopher Walter considerau că generalizarea mitrei
pentru tot episcopatul ortodox s-a făcut undeva la începutul secolului al XVIII-lea
în urma alegerii patriarhul Alexandriei Chiril Lukaris pe scaunul patriarhal de la
Constantinopol în 1620. Astfel, Chiril Lukaris nu ar fi renunțat la distincția pe
care o avuse ca patriarh al Alexandriei, de aici răspândindu-se la tot episcopatul
ortodox. Warren T. Woodfin afirma, pe de o parte, lipsa unei dovezi în această di-
recție, iar pe de altă parte, amintea faptul că în istoria Imperiului Bizantin au exis-
tat multe cazuri în care patriarhii Alexandriei rămâneau în exil la Constantinopol,
din cauza situației politice nefavorabile din Egipt. Un exemplu în acest sens este
chiar Theodor Balsamon (el însuși amintea încă din secolul al XII-lea despre uzul
mitrei), care fusese ales patriarh al Alexandriei, dar care în realitate nu a părăsit
niciodată Patriarhia de Constantinopol. Un astfel de împrumut ar fi fost posibil
încă de timpuriu, întrucât, cu siguranță, cei doi patriarhi interacționau în cadrul
serviciului divin și al ceremoniilor de la curtea imperială, patriarhul Alexandriei
având un loc inferior în dipticele patriarhilor răsăriteni. Christopher Walter, Art and
Ritual of the Byzantine Church, Londra, 1982, p. 30; Maria Theocharis, „Church Gold
Embroideries”, în Patmos: Treasures of the Monastery, editat de A. Kominis, Atena,
1988, p. 198; Warren T. Woodfin, op. cit., p. 164.

16 Arhim. Chrysostomos, Orthodox Liturgical Dress: An Historical Treatment,
Holy Cross Orthodox Press, Massachusetts, 1981, p. 62.

17 Ioan Cantacuzino, Historia, în PG, vol. 153, col. 909.
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sub numele de mitra. Acestuia îi era permis acest lucru în pofida
unei tradiții mai vechi, legată de Legea Veche, potrivit căreia sa-
cerdoții purtau kidaris-ul pe cap18. Referitor la acest aspect, încă
din secolul al XII-lea Theodor Balsamon și Nichifor Calixt au relatat
că patriarhii din Alexandria aveau acest drept, ca succesori ai Sfân-
tului Chiril, cel dintâi episcop care folosise mitra19. Potrivit acestora
însă, Chiril primise mitra în semn de apreciere de la papa Celestin
al Romei, care l-a însărcinat să și prezideze în locul său Sinodul III
Ecumenic de la Efes din 43120. Interpretând aceste informații, litur-
gistul catolic Joseph Braun a considerat că explicația oferită de cei
doi este una târzie, întrucât, în timpul papei Celestin un astfel de
acoperământ pentru cap nici nu a existat la Roma21. În acest sens,
stau măturie frescele vechi, care îi înfățișează pe patriarhii Alexan-
driei, având capul acoperit cu un acoperământ de formă ascuțită,
diferit atât de cel apusean, cât și de cel bizantin22. Cât despre vari-
anta preluării tiarei apusene de către patriarhul Ioan Bekkos, Warren
Woodfin a indicat că fundamentarea acestei ipoteze s-a făcut pe
baza unei alte istorisiri târzii de la sfârșitul secolului al XIX-lea,

18 Sfântul Simeon al Tesalonicului, Tâlcuire privitoare la templul sfânt, în Arhid.
Ioan Ică Jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comenta-
riilor liturgice bizantine, Editura Deisis, Sibiu, 2011, p. 380. „[acoperământul pentru
cap al patriarhului Alexandriei, n.n.] este o tradiție veche, una mai mult după
Legea Veche. Fiindcă arhiereul Legii purta pe capul său turbanul (gr. κιδάρεις), pe
care îl numeau și mitră (gr. µίτρα).”

19 Theodor Balsamon, Meditata sive responsa, în PG, vol. 138, col. 1021; Nichifor
Calixt, Istoria bisericească, în PG, vol. 146, col. 1169.

20 Nikodemus C. Schnabel, op. cit., p. 118.
21 Joseph Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient: Nach Ur-

sprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik (Vestimentația liturgică din Occi-
dent și Orient: spre origine și dezvoltare, întrebuințare și simbolistică), Freiburg im
Breisgau, 1907, p. 494. Cea mai veche reprezentare a Sfântului Chiril al Alexandriei
se găsește la Mănăstirea Sfântul Luca din Grecia. Deși Christopher Walter identi-
fică mozaicul ca fiind din secolul al IX-lea, el datează de fapt din secolul al XI-lea,
din timpul împăratului Constantin IX Monomahul (1042-1055). În această repre-
zentare acoperământul pentru cap are forma unui înveliș ce se pliază pe capul
său, asemănător acoperământului de paie purtat de către Sfântul Ierarh Spiridon
din iconografia ortodoxă. Christopher Walter, op. cit., p. 29.

22 Se poate observa faptul că forma mitrei purtată în prezent de către Patriar-
hul Alexandriei are o formă distinctă de cea a celorlalți episcopi, ducându-ne cu
gândul că originea ei este alta decât kalyptra bizantină.
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care a avut menirea să accentueze servilitatea patriarhului Ioan
Bekkos în fața latinilor23.

Cea de-a treia ipoteză privind originea mitrei este legată de co-
roana imperială bizantină, acest obicei fiind asumat de episcopatul
ortodox după căderea Constantinopolului. Această teorie a fost
susținută de liturgiștii Joseph Braun și arhim. Chrysostomos, însă
au avut rezerve în ceea ce privește stabilirea unei date precise
privind momentul asumării ei de către patriarhul de la Constanti-
nopol24. Cu toate că această opinie a existat în conștiința liturgiștilor
până de curând – uneori fiind  acceptată chiar fără o fundamen-
tare temeinică –, potrivit cercetărilor mai noi, purtarea mitrei în ca-
drul liturgic a fost identificată încă din prima jumătate a secolului
al XIV-lea. Acest lucru este atestat de Istoria împăratului Ioan al
VI-lea Cantacuzino, care a consemnat faptul că patriarhul Ioan XIV
Kalekas s-a înfățișat în timpul serviciului divin cu un acoperământ
pentru cap, numit de greci kalyptra (gr. kαλύπτρα), având aplicate
pe ea icoane cu Mântuitorul Hristos, Ioan Botezătorul și Maica
Domnului, brodate cu fire de aur25. Ioan al VI-lea Cantacuzino a
protestat împotriva acestui gest al patriarhului Kalekas, întrucât,
pe de o parte, nu era caracteristic episcopilor bizantini din vremea
sa să aibă capul acoperit în timpul serviciului divin, iar pe de altă
parte, pentru că patriarhul a recurs la un astfel de obicei neobiș-
nuit chiar în momentul încoronării împăratului Ioan al V-lea Paleo-
logul petrecută în anul 134126. În plus, viitorul împărat Ioan VI
Cantacuzino și-a exprimat dezaprobarea și pentru culoarea albas-
tră dominantă a veșmintelor patriarhului, o culoare neobișnuită
pentru vestimentația unui patriarh din secolul al XIV-lea27. Mai
precis, motivul principal pentru care Ioan VI Cantacuzino l-a cri-
ticat pe Ioan Kalekas este faptul că, deși era patriarh al Constanti-
nopolului, acesta își arogase și o demnitate laică, și anume titlul
de sebastokrator, iar acesta nu ezitase niciodată să afișeze public
acest lucru28. 

23 A. Vassiliev (ed.), Anecdota Graeco-Byzantina, vol. I, Sumptibus et typis Uni-
versitatis Caesareae, Moscova, 1893; Warren T. Woodfin, op. cit., pp. 28-29.

24 Arhim. Chrysostomos, op. cit., p. 62; Joseph Braun, op. cit., p. 494. 
25 Ioan Cantacuzino, Historia, în PG, vol. 153, col. 909.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Warren T. Woodfin, op. cit., pp. 155-156.
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Contextul în care patriarhul Ioan Kalekas a preluat titlul de se-
bastokrator este legat de situația critică în care casa imperială bi-
zantină se afla. La moartea împăratului Andronic III Paleologul,
împăratul Ioan V avea doar 9 ani și, întrucât acesta era minor, pa-
triarhul Ioan Kalekas și-a asumat regența împreună cu marele duce
(megas doux) Alexios Apakaukos (†1345), precum și titlul de sebas-
tokrator29. Demnitatea sebastokrator era acordată de obicei băr-
baților din familia imperială bizantină și, conform lui Pseudo-
Kodinos, în cadrul ceremoniilor de la curte îmbrăcămintea ofi-
cială a acestora imita în mare măsură vestimentația împăratului:
aceștia purtau sakkos-ul și loros-ul și chiar tzanghia (pantofii impe-
riali). Totodată, sebastokratorii purtau un acoperământ pentru cap
de formă cilindrică, ornamentat cu perle și pietre prețioase,
kalyptra, care imita stemma (gr. στέµµα), adică coroana împăratu-
lui bizantin30. Totodată, culoarea specifică vestimentației lor era
cea albastră potrivit rangului deținut31. Prin urmare, atitudinea lui
Ioan Kalekas de a purta în cadrul unei ceremonii liturgice un aco-
perământ pentru cap rezervat puterii seculare era una neobișnu-
ită (încoronarea împăratului se făcea după un ritual liturgic bine
stabilit în catedrala Sfânta Sofia), deoarece patriarhul ieșise din ti-
parele ceremoniei. În loc ca atenția să fie centrată pe viitorul
împărat, ea a fost axată pe patriarh și pe vestimentația extrava-
gantă a patriarhului în frunte cu kalyptra, acesta uitând, cum
spunea Ioan VI Cantacuzino, de vocația lui monahală, precum și
de acoperământul destinat călugărilor (kamelaukion)32. 

29 Ioan Cantacuzino, Historia, în PG, vol. 153, col. 909.
30 Ruth Macrides, Joseph A. Munitiz, Dimiter Angelov, Pseudo-Kodinos and the

Constantinopolitan Court: Offices and Ceremonies, Ashgate Publishing Limited, Farn-
ham, 2013, p. 45. Conform lui Pseudo-Kodinos,  kalyptra purta și denumirea de
skaranikon (gr. σκαράνικον). Ruth Macrides, Joseph A. Munitiz, Dimiter Angelov,
op. cit., pp. 40-41. 

31 Vestimentația bizantină în ansamblul ei forma un cod, care evidenția genul,
profesia, bogăția sau statutul în societate. Acest sistem semiotic era specific mai
cu seamă înaltei societăți bizantine, unde culorile, formele și accesoriile vestimen-
tare semnificau un rang precis. În această direcție, lucrările lui Constantin Profiro-
genetul și Pseudo-Kodinos prezentau configurația acestui cod, indicând rolul
esteticului în activitățile ceremoniale și protocolare de la Constantinopol, acolo
unde împăratul avea poziția cea mai însemnată. Totodată, ceremoniile festive or-
ganizate în spațiul eclezial-liturgic, la care bazileul și patriarhul de Constantino-
pol participau, erau privite ca fiind icoana sau reproducerea la scară umană a so-
lemnității atmosferei cerești.

32 Ioan Cantacuzino, Historia, în PG, vol. 153, col. 909.
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Legat de forma kalyptrei sebastokratoriale, precum și despre
coroana imperială aflăm încă din secolul al XII-lea, de la Anna
Comnena, care a consemnat următoarele: „Coroana imperială are
formă sferică, împodobită pe toate părțile cu perle și pietre, iar co-
roanele sebastokratorilor și cezarilor sunt asemănătoare acestora,
având presărate și acestea pietre și perle”33. În acest sens, mozai-
curile din Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol realizate între
anii 1118-1122, care îl înfățișează pe fratele Annei Comnena, îm-
păratul Ioan al II-lea Comnenul, întregesc descrierea mitrei imperiale
făcute de aceasta (Fig. 1a). În perioada Bizanțului târziu observăm 

că coroana imperială a suferit câteva modificări în ceea ce privește
configurația ei sferică, capătând aspect bombat. În acest sens, se

33 Anna Comnena, Alexiad, edited by D. Reinsch și A. Kambylis, Berlin, 2001,
p. 95. Doar trei coroane au supraviețuit până astăzi – coroana lui Constantin Mo-
nomahul, coroana bizantină a Constanței de Aragon (1179-1222), regină a Siciliei și
soția împăratului apusean Frederick al II-lea, și coroana Prințului Alexios (cu gal-
ben). Cu privire la acest subiect vezi Jennifer L. Ball, Byzantine Dress. Representation
of secular dress in eighth – to twelfth – century painting, Palgrave Macmillian Publishing,
New York, 2005.
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remarcă forma mitrei lui Ioan VI Cantacuzino în imaginea ce înfă-
țișează Sinodul de la Constantinopol din anul 1351 din Ms. Paris Gr.
1242, fol. 5v, aflat în Biblioteca Națională a Franței (Fig. 2b)34.  Acest
tip de mitră se poate zări chiar și la împărații de Trapezunt, așa
cum reiese dintr-un chrysobul al lui Alexios III Comnenul din 1374
(Fig. 2a)35.

 În lumea bizantină târzie, kalyptra a reprezentat o distincție
deținută aproape de toți demnitarii de la Constantinopol, și nu
doar de împărat și de sebastokratori. În acest sens, scriitorul Geor-
gios Pachymeres (1242-1310) a consemnat în Istorii compuse
(Συγγραφικαι ̀ ιστορίαι) că Ioan Paleologul, fratele împăratului
Mihail al VIII-lea, a renunțat la prerogativele sale de despot, listând
printre aceste prerogrative și kalyptra (gr. καλύπτρα), ornamentată

34 De remarcat este faptul că în imaginea din Ms. Paris Gr. 1242, fol. 5v, nici
unul din episcopii care îi sunt alături nu sunt reprezentați cu mitră.

35 Chrysobulul (gr. χρύσος = aur) era un decret emis de împărații bizantini și,
mai târziu, de monarhii în Europa în timpul Evului Mediu. Inițial, numele de
chrysobul provenea de la sigiliul de aur atașat decretului, însă ulterior ajunge să
fie aplicată pe întregul decret o folie din aur. Fig. 2a provine dintr-un chrysobul al
împăratului Alexios al III-lea de Trapezunt destinat Mănăstirii Dionisiu din Sfân-
tul Munte Athos.
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cu perle36. O altă măturie în această direcție sunt imaginile portret
ale marelui duce Alexios Apokaukos dintr-un manuscris al Lucră-
rilor lui Hippocrates (Ms. Paris Gr. 2144, cca 1341-1345), în care se re-
marcă forma identică cu mitra episcopală actuală și cea a marelui
stratopedarches, Ioan Synadenos (Ms. Paris Gr. 35, folio 2r), ambele
aflate în Biblioteca Națională a Franței (Fig. 3)37. Ineditul pe care îl
dezvăluie imaginea lui Ioan Synadenos este acela că pe suprafața
principală a kalyptrei se află chipul împăratului bizantin38. Se pare
că acest obicei era unul destul de întâlnit la curtea de la Constan-
tinopol, întrucât o altă miniatură din această perioadă îl ilustrează
pe protosebastos-ul Constantin Raul Paleologul având kalyptra cu
figura bazileului39. Potrivit lui Ioan VI Cantacuzino însă, kalyptra
purtată de Ioan Kalekas în timpul ceremoniei de întronizare avea
aplicate pe ea nu chipul împăratului, ci icoane cu Mântuitorul
Hristos, Ioan Botezătorul și Maica Domnului40. Prin urmare, în
ciuda asumării în spațiul religios a unor însemne laice, Kalekas nu
a neglijat, totuși, vocația episcopală, adaptând kalyptra la cerințele
unei ceremonii liturgice. 

36 Albert Failler, Georges Pachymérès. Relations historiques. I-II, Livres I-III et Li-
vres IV-VI, traducere în limba franceză de Vitalien Laurent, Institut français d’Étu-
des byzantines, Paris, 2006, p. 417.

37 Warren T. Woodfin, op. cit., pp. 154-155. 
38 Ibidem, p. 156.
39 Ibidem.
40 Ioan Cantacuzino, Historia, în PG, vol. 153, col. 909.
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Christopher Walter a considerat că purtarea de către Kalekas
a unui acoperământ liturgic pentru cap a fost un caz izolat41. Totuși,
observăm din frescele bisericilor sârbești din această perioadă că
gestul său a avut un impact imediat asupra vestimentației episco-
pale. O frescă din Biserica Sfântului Dimitrie din Peć (cca 1354) îl
prezintă pe un arhiepiscop sârb având kalyptra pe cap, asemănător
membrilor familiei regale din dinastia Nemanjia (Fig. 4)42, iar
o altă frescă, datând din anul 1380, din aceeași biserică îl ilus-
trează pe Sfântul Sava având un acoperământ asemănător43. Dacă
un astfel de obicei a existat în Biserica sârbă, nu ne închipuim ca în
capitala Constantinopol să se fi întrerupt practica introdusă voit
de către Ioan Kalekas. De asemenea, la începutul secolului al XV-lea,
când Sfântul Simeon al Tesalonicului a adus în discuție subiectul
liturghisirii cu capul descoperit de către clerici, acesta a consem-
nat faptul că un obicei nou s-a propagat printre ierarhii răsăriteni,
acela de a purta mitra în timpul Liturghiei, obicei contrar tradiției

41 Christopher Walter, op. cit., p. 29.
42 Binecunoscut este faptul că, în această perioadă, regii și ducii din Estul Eu-

ropei imitau costumul imperial bizantin. De menționat este că însuși Ștefan Ne-
manjia a avut titlul de sebastokrator, oferit de către împăratul bizantin Isaac II
Anghelos. Warren T. Woodfin, op. cit., pp. 168-169.

43 Ibidem, p. 31.
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existențe până atunci în Răsărit44. Așadar, deși această practică îi
atrăgea pe episcopi, pentru Sfântul Simeon era o inovație străină
de duhul și spiritualitatea Liturghiei bizantine45. Potrivit lui, acest
lucru este arătat și de faptul că în anumite momente importante
ale jertfei liturgice mitra este dată jos de către arhiereu46. Faptul că
obiceiul purtării mitrei de către episcopi se generalizase la sfârșitul
secolului al XV-lea reiese dintr-o frescă ce înfățișează Sinodul de la
Calcedon, din Biserica Sfinții Petru și Pavel din Târnovo, în care ab-
solut toți arhiereii sunt reprezentați având mitre pe cap47. Cea mai
veche mitră păstrată până astăzi datează de la mijlocul secolului al
XV-lea și se află în Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Belgrad.
A fost confecționată la porunca contesei Kantakouzina Katarina
Branković și oferită în dar mitropolitului Maxim de Belgrad (Fig. 5)48.
Suprafața ei, din mătase de culoare albastru-închis, este brodată cu
fire de aur și argint și bătută cu pietre prețioase și perle, în vârful
ei fiind atașată o cruce, însă se pare că aceasta este o adiție târzie49. 

44 Sfântul Simeon al Tesalonicului, op. cit., p. 380.  
45 Sfântul Simeon al Tesalonicului, op. cit., p. 380: „Toți ierarhii și preoții Răsări-

tului, afară de cel al Alexandriei, celebrează sfânta jertfă liturgică având capul
neacoperit, însă nu printr-o micșorare oarecare, ci potrivit unei raţiuni mai înalte
şi mai dumnezeiești, pe care o pune şi învaţă grăitorul de Dumnezeu Pavel, când
numeşte drept Cap al nostru pe Hristos, iar pe noi membre ale Lui, şi spune că
atunci când ne rugăm trebuie să avem capetele neacoperite cinstind Capul nostru
(cf. I Corinteni 11, 4-7). Nu numai însă din această pricină, ci și pentru că hirotonitul
primește hirotonia cu capul gol și, de aceea, e dator să se roage și să liturghisească
așa cum a fost hirotonit. Mai ales ierarhul care, atunci când e hirotonit, are pe cap
cuvintele predate de Dumnezeu, adică Sfânta Evanghelie, e dator să nu aibă altă
punere pe cap atunci când lucrează aducând jertfă sfântă cele mai dumnezeiești
lucruri. Dar poate va spune cineva: atunci nu face bine cel al Alexandriei, care are
un acoperământ sfânt, și mulți alții?”.

46 Sfântul Simeon al Tesalonicului, op. cit., p. 380.
47 Warren T. Woodfin, op. cit., p. 163. 
48 Kantakouzina Katarina Branković (1418-1491), soția contelui Urlich II de

Celje, a oferit în dar această mitră mitropolitului Maxim de Belgrad, cu condiția ca
ea să rămână la Biserica Adormirea Maicii Domnului din eparhia Belgradului. În
urma războaielor cu turcii, mitra a ajuns în vistieria mănăstirii Krušedol, unde a ră-
mas până în cel de-al doilea Război Mondial. De aici a fost adusă la Muzeul orga-
nizat de Patriarhia Ortodoxă Sârbă. 

49 Warren T. Woodfin, „Liturgical Textiles”, în Byzantium – Faith and Power
(1261-1557), editat de Helen C. Evans, Yale University Press, New Haven/Londra,
2004, p. 304.
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Singurul care a atribuit o semnificație simbolică mitrei episco-
pale a fost Sfântul Simeon al Tesalonicului. Potrivit acestuia, ea în-
truchipează fie „cununa de spini a Mântuitorului Hristos” (cf. Matei
27, 29), fie „năframa pusă pe capul Mântuitorului” înainte de așe-
zarea în mormânt (cf. Ioan 20, 7)50. Cu toate că s-a arătat opozant al
obiceiului de a se purta mitra în timpul serviciului divin, prin atri-
buirea unui simbolism el a încercat în ultimă instanță să o integreze
în sistemul liturgic bizantin, în care aparent un astfel de acoperă-
mânt pentru cap nu își găsea locul. Acest lucru a fost catalogat de
către Nikodemus Schnabel drept „un gest diplomatic” făcut de
Sfântul Simeon51. Ca și în cazul celorlalte piese de vestimentație li-
turgică, fundamentarea acestei semnificații simbolice s-a făcut
plecând de la realități biblice. Astfel, pentru Sfântul Simeon, mitra
închipuie cununa de spini pe care Mântuitorul a purtat-o până la
capătul pătimirilor Sale, care este totodată și semnul demnității Lui

50 Sfântul Simeon al Tesalonicului, op. cit., p. 380.
51 Nikodemus C. Schnabel, op. cit., p. 123.
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împărătești. Pe de altă parte, ea simbolizează acea mahramă așezată
pe capul Mântuitorului la punerea în mormânt și găsită mai apoi de
Apostoli52, semn al Învierii și al triumfului lui Hristos asupra morții
și a păcatului. Așadar, episcopul trebuie să își amintească perma-
nent că nu poartă o cunună a slavei lumești, ci una a jertfei și a mu-
ceniciei, având ca scop ultim – asemenea Mântuitorului – mântui-
rea oamenilor.

52 În acest sens, am constatat că în unele Biserici Ortodoxe există obiceiul ca
atunci când moare un episcop, capul său să fie acoperit în totalitate cu mitra arhi-
erească, tocmai în scopul de a aminti de învelirea capului Mântuitorului Hristos
cu mahrama găsită de Apostoli la Înviere.  


