SPRE ORIGINILE OMOFORULUI MIC
de Robert F. Taft

Sunt bucuros să vă ofer acest scurt studiu privind omoforul mic bizantin, pentru a-l
onora pe prietenul meu şi fostul meu coleg de la Pontificio Istituto Orientale, Excelenţa Sa
episcopul Szilard Keresztes, eparhul greco-catolic al regiunii Hajdudorog din Ungaria, cu
ocazia împlinirii de către Sfinţia Sa a vârstei de 70 de ani, pe 19 iulie 2002.

I. Omoforul mic şi omoforul mare
Omoforul bizantin, însemnul distinctiv al episcopilor, se găseşte în prezent în două
forme, omoforul mare şi omoforul mic. Cel dintâi constă într-o bandă lungă de material
pentru veşmântul preoţesc, cu o lăţime de aproximativ 30 cm şi suficient de lungă încât să
fie înfăşurată în jurul umerilor episcopului şi să atârne peste umărul stâng spre tivul
sacosului în faţă şi în spate. În ziua de azi, în anumite locuri unde se păstrează tradiţia
bizantină, în special în rândul greco-catolicilor, omoforul mare este precum un pallium
roman supradimensionat, cusut, pentru comoditate, într-o formă de Y-dublu, cu vârfurile
celor doi „Y” întâlnindu-se pentru a forma un romb cu două tulpine lungi1, astfel încât să
poată fi pur şi simplu aruncat peste cap şi umeri, iar braţele lungi ale celor doi „Y” să atârne
în partea centrală a trunchiului, în faţă şi în spate. Omoforul mic, având aceeaşi lăţime ca
omoforul mare, dar nefiind la fel de lung, e ca un patrafir larg din Vest, purtat în jurul
umerilor şi peste piept, fixat acolo cu un ac de siguranţă şi atârnând până la genunchi.

II. Omoforul la Sfânta Liturghie, conform comentariilor liturgice
Din comentariile liturgice bizantine privind Sfânta Liturghie, devine clar că până în
secolul XV inclusiv exista un singur omofor bizantin, anume omoforul mare de azi.
Episcopul îşi punea acest omofor la începutul Sfintei Liturghii, îl da jos înainte de citirea
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Evangheliei, îl lăsa deoparte şi în timpul părţii euharistice a Sfintei Liturghii, iar apoi şi-l
punea la loc după Sfânta Împărtăşanie (deşi, începând cu secolul XIV, îşi punea omoforul
înainte de Sfânta Împărtăşanie)2.
Aceiaşi comentatori liturgici ne dezvăluie motivele din spatele acestui ritual.
Episcopul poartă omoforul când se comportă episcopal în sensul de a-L reprezenta pe
Hristos, sau pastoral, el fiind păstorul turmei sale. El îşi dă jos omoforul atunci când Însuşi
Hristos este Cel care acţionează, precum la citirea din Scriptură, când Domnul Însuşi ne
grăieşte, sau atunci când episcopul îndeplineşte aceeaşi slujire ca orice preot şi nu ceva
specific episcopilor, precum în cazul transformării pâinii şi a vinului în trupul şi sângele
Mântuitorului.

III. Omoforul la Sfânta Liturghie Arhierească, potrivit Arhieraticonului
1. Primele Arhieraticoane greceşti

Cărţile liturgice înseşi nu ne oferă întotdeauna o imagine uniformă3, în cele din urmă
ajungând să încalce acest principiu liturgic, după cum vom vedea. Cea mai veche diataxă
păstrată, privind Sfânta Liturghie arhierească de pe vremea bizantinilor, se află în
manuscrisul din secolul XII de la British Library Add. 34060, reflectând, consider eu, forma
pe care o avea slujba în secolul XI; ea ne oferă multe detalii. Dar tot ce ne spune despre
omofor este că acesta se dă jos înainte de citirea Evangheliei (III.10) – aşa că probabil
episcopul îl purta încă de la începutul slujbei – şi că episcopul şi-l pune din nou după Sfânta
Împărtăşanie (XI.8)4.
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Arhieraticonul lui Dimitrios Gemistos (ca. 1380) spune că episcopul trebuie să-şi
pună omoforul la începutul Liturghiei, dar să-l dea jos înainte de citirea Evangheliei, iar
textul ne specifică în mod clar că nu îşi pune din nou omoforul până la ridicarea Sfintelor
Daruri (când spune „Să luăm aminte, Sfintele sfinţilor !”), de dinainte de chemarea
credincioşilor la Sfânta Împărtăşanie5.
Un arhieraticon ceva mai laconic din secolul XV, care se regăseşte în Athos Andreas
Skete Codex ne spune că omoforul trebuie dat jos la ultimul „Aleluia” de dinainte de citirea
Scripturii, apoi trebuie purtat la Vohodul Mare – iar apoi ne spune că restul Sfintei Liturghii
are loc în mod obişnuit6.

2. Cinovnicul (arhieraticonul) slavonic pre-nikonian

Cinovnicul „Edinoveriei”, adică al celor de rit vechi (Staro-objradcy) sau al vechilor
credincioşi (Starovery), care sunt în comuniune cu Biserica Ortodoxă Rusă, a fost editat la
Moscova în 1910 şi are la bază două manuscrise slavone din secolul XVI, Moscow Synod Slav
366 (680) şi Moscow Synod Slav 367 (909)7; acest cinovnic ne oferă o folosire intermediară a
omoforului: acesta se pune la îmbrăcarea episcopului (f. 12 r), este dat jos de diaconi la
citirea Apostolului (f. 34 r), iar episcopul şi-l pune din nou când aşteaptă începerea
Vohodului Mare la uşile iconostasului (f. 49 v). Nu există pomeniri în rugăciune legate de
Proscomidie înainte de Vohodul Mare (ff. 47-49) şi nimic despre punerea omoforului
pentru instituirea narativă a Euharistiei sau pentru epicleză (ff. 57 v - 58 r), în ciuda
faptului că această sursă ne oferă multe detalii pentru diversele etape ale slujbei.
Însă episcopul trebuie să-şi fi pus înapoi omoforul într-un anumit moment de
dinainte de terminarea Sfintei Liturghii, poate chiar înainte de Sfânta Împărtăşanie, precum
într-unele din vechile surse greceşti menţionate în secţiunea III.1, din moment ce omoforul
este primul veşmânt pe care episcopul îl dă jos după terminarea slujbei (f. 77r-v).
Mitropolitul Nikodim (Rotov) al Leningradului şi Novgorodului (1929-1978) a donat acest
volum preţios Bibliotecii Institutului Pontifical Oriental pe 15 decembrie 1970, într-o
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perioadă în care relaţiile dintre Roma şi Patriarhatul Moscovei, pe atunci persecutat şi
având nevoie de sprijin, nu erau atât de isterice precum sunt astăzi. Acest cinovnic reflectă
practicile ruseşti de dinainte de reforma patriarhului Nikon al Moscovei (1652 – 1666),
despre care vom afla mai multe în secţiunea IV.2.
3. Folosirea omoforului în zilele noastre

Practicile bizantine contemporane sunt considerabil mai complexe şi nu pe de-antregul uniforme. În practicile ruseşti, omoforul mare şi omoforul mic se folosesc în timpul
Sfintei Liturghii după cum urmează8 :

1. La începutul Liturghiei, episcopul poartă omoforul mare.
2. Se scoate în timpul prochimenului, versul liturgic sau pasajul scriptural cântat sau
citit înainte de citirea Apostolului; nu se mai pune până la sfârşitul Sfintei Liturghii9.
3. Omoforul mic se pune după spălarea mâinilor episcopului la uşile împărăteşti ale
iconostasului, înainte ca episcopul să meargă la Proscomidie pentru a se pregăti
pentru Vohodul Mare.
4. Se scoate după ce episcopul şi-a terminat rugăciunile specifice Proscomidiei, chiar
înainte de Vohodul Mare, pentru că în timpul Vohodului Mare sunt darurile înseşi,
iar nu episcopul, cele ce Îl reprezintă pe Hristos10.
5. Se pune din nou la sfârşitul rugăciunii „Postsanctus” de la Anaforaua (care continuă
rugăciunile de mulţumire din Praefatio, dar punând accentul în mod deosebit pe
Întruparea Domnului, făcându-se trecere la descrierea Cinei cele de Taină), chiar
înainte de cuvintele de instituire a Euharistiei.
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6. Este scos după tripla binecuvântare epicletică a darurilor şi după binecuvântarea
diaconului. Pentru că atunci darurile sunt sfinţite şi nu ar fi potrivit ca episcopul,
care se află deja în faţa Trupului şi Sângelui lui Hristos, să poarte însemnele care Îl
reprezintă pe Hristos ca Păstorul cel bun11.
7. În cele din urmă, episcopul îşi pune din nou omoforul chiar înainte de ridicarea
Sfintelor Daruri în faţa credincioşilor şi adresarea „Sfintele sfinţilor !” şi îl poartă
până la sfârşitul Liturghiei.

Această practică e în conformitate cu foarte detaliata Liturghie arhierească a
Bisericii Ortodoxe Ruse, editată de Sfântul Sinod al Moscovei în 1874, care spune că
omoforul mare trebuie dat jos la prochimen (f. 19r). După acel moment, omoforul –
probabil e vorba de omoforul mic, dar asta nu ne este specificat – se pune după spălarea
mâinilor (f. 29r), se scoate după pomenirile legate de Proscomidie, chiar înainte de Vohodul
Mare (f. 30v), este pus din nou chiar înainte de Cuvintele de instituire (f. 41r), scos după
tripla binecuvântare epicletică: a pâinii, a potirului şi a celor două împreună (f. 43v) şi, în
cele din urmă, se pune din nou după rugăciunea legată de ridicarea Sfintelor Daruri, înainte
de Sancta sanctis („Sfintele, sfinţilor!”), episcopul purtându-l până la sfârşitul Sfintei
Liturghii (f, 51r-59 r)12.
Aceasta trebuie să fi fost cândva şi practica grecească: aceleaşi etape, traduse în
slavonă din diataxa grecească a patriarhului Athanasios III al Constantinopolului, apar în
actele Sinodului din Moscova din 166713. Şi, de fapt, se spune că este şi astăzi practica
grecească14, deşi etapele din Arhieraticonul grecesc modern nu ne oferă toate detaliile.
Într-adevăr, judecând după cel mai recent Arhieraticon grecesc pe care l-am putut
consulta, ediţia Apostoliki Diakonia din 1994, publicată la Atena, putem deduce o practică
simplificată. Etapele din această ediţie prescriu scoaterea omoforului mare la prochimen
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înainte de citirea din epistolele Apostolilor15, dar nu se spune nimic despre omoforul mic la
spălarea mâinilor sau la rugăciunile de pomenire specifice Proscomidiei, chiar înainte de
Vohodul Mare. În schimb, omoforul mic este cărat în timpul Vohodului Mare de către unul
dintre preoţi, care îl pune pe umerile episcopului, probabil când se ajunge cu Vohodul Mare
la uşile împărăteşti şi diaconul îl pomeneşte pe ierarh în rugăciune16. În acest arhieraticon
nu mai este menţionat omoforul până la sfârşitul Sfintei Liturghii17. Dar şi aici, ca şi în alte
texte, tăcerea însăşi nu poate fi luată drept argument, în special că e vorba de o tradiţie
răsăriteană, unde etapele pot să nu fie atât de clar prezentate: ceea ce contează este
practica, adică ceea ce se face de fapt.

4. Participarea mai multor ierarhi

În practica ortodoxă a devenit comun, atunci când la Sfânta Liturghie participă mai
mulţi episcopi, ca doar cel desemnat să oficieze sau cel cu rangul cel mai înalt – sau cei cu
rangul cel mai înalt, de exemplu dacă avem doi patriarhi sau doi mitropoliţi – să poarte
omoforul mare şi să-l dea jos sau să treacă la omoforul mic în momentele cerute de
desfăşurarea Sfintei Liturghii. Ceilalţi episcopi participanţi îşi pun, pur şi simplu, omoforul
mic la începutul slujbei şi îl poartă până la terminarea ei. Din nou, e de ajuns doar să ne
uităm la numeroasele fotografii din Zhurnal Moskovskoj Patriarxii pentru a observa acest
lucru18.

IV. Misterul omoforului mic
În mod curios, niciuna dintre sursele bizantine pontificale legate de taina Euharistiei
pe care le-am putut consulta, nici măcar paragrafele din textele liturgice moderne – cu o
singură excepţie, arhieraticonul grecesc din 1994, citat în secţiunea precedentă – nu fac
nicio distincţie între omoforul mare şi omoforul mic. Exceptând în noile ediţii greceşti,
15
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omoforul mic nici măcar nu este menţionat în cărţile liturgice, cu toate că este, evident,
folosit: pentru a vedea aceasta este suficient să citim cărţile pentru ceremonialele religioase
ale Bisericii Ortodoxe Ruse19 sau să vedem numeroasele fotografii din Sfintele Liturghii
Arhiereşti pe care le regăsim în Zhurnal Moskovskoj Patriarxii.
Tăcerea privind omoforul mic reflectă, cu siguranţă, situaţia legată de etapele Sfintei
Liturghii în vremurile când omoforul mic nu era cunoscut. Pappas afirmă că acest veşmânt
probabil a apărut prima dată în secolul XVII, dar nu ne oferă surse primare care să confirme
această supoziţie şi admite, cu tristeţe, că cercetătorii au ignorat, în mare parte, această
chestiune20. Din câte ştiu eu, chestiunea omoforului mic nu a fost studiată niciodată în
profunzime21, el rămânând un fel de enigmă.
Cu toate că omoforul mic este folosit în mod obişnuit de către catolicii melchiţi (care
sunt greco-catolici), se pare că unii greco-catolici nu îl folosesc deloc, iar alţii îl folosesc
doar în afara Sfintei Liturghii, în anumite împrejurări în care episcopul nu poartă toate
veşmintele specifice (adică, stihar, epitrahil, brâu, mânecuţe, epigonat, sacos, omofor,
mitră), adică poartă mantia sau chiar numai rasa. Ediţia romană din 1973 a
arhieraticonului catolicilor ruteni, scris în slavona veche, spune că episcopul trebuie să
poarte omoforul mare la începutul Sfintei Liturghii, dar apoi nu spune nimic despre niciun
fel de omofor până la sfârşitul slujbei22. Ca şi în alte exemple de diferenţe între practica
greco-catolică şi cea ortodoxă, nu putem şti dacă avem drept cauză o diferenţă legitimă
între tradiţii locale sau o păstrare a unei practici de dinainte de unirea cu Roma sau o
latinizare mai târzie sau, pur şi simplu, o ignoranţă sau o inconsistenţă endemică în rândul
greco-catolicilor privind folosirea liturgică adecvată pentru tradiţia lor.
19
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În acest caz, însă, consider că motivul absenţei omoforului în rândul grecocatolicilor este foarte simplu: iniţial exista un singur omofor bizantin, iar omoforul mic de
astăzi nu a existat până în secolele XVI-XVII, adică până la Uniunea de la Brest (1596),
respectiv Ujgorod (1646). Iar asta e ceva reflectat în surse, atât în cele greceşti, cât şi în cele
slavone, după cum voi încerca să demonstrez aici.

1. Sfântul Simeon al Tesalonicului (1381 - 1429)

Sfântul Simeon al Tesalonicului în „Despre hirotonie” 208, lasă de înţeles primul pas
în evoluţia veşmântului:

„Iar omoforul... este pus în jurul gâtului şi al umerilor episcopului, sau, uneori, măcar
în jurul umerilor, în faţă şi la spate. Însă acum, precum ca pe ceva gata pregătit şi precum
un jug divin, el şi-l pune la gât, pentru că şi-l va da jos în curând, deoarece în scurt timp se
va citi din Scriptură.”23
Din asta aş deduce că uneori omoforul mare, poate împăturit în două, era pus pur şi
simplu pe gâtul şi umerii episcopului, dacă acesta urma să şi-l dea jos la scurt timp după.
Această ipoteză e sprijinită de următoarele surse, datând dintr-o perioadă ulterioară.

2. Pontificala patriarhului Athanasios al III-lea al Constantinopolului (sec. XVII)

Unul dintre cele mai interesante şi detaliate arhieraticoane ale Sfintei Liturghii
Arhiereşti în tradiţia bizantină se regăseşte în codexul Moscow Synod Greek 255, un
manuscris grecesc al lui Athanasios al III-lea Pettelaras (Pattelarios, Pattelaros), care a fost
patriarh al Constantinopolului pentru o scurtă perioadă, 7 – 21 martie 1634 şi apoi pentru
doar două zile, în 165224. Pe când Athanasios se afla la Moscova în 1653, ruşii l-au rugat să
scrie această diataxă pontificală drept ajutor pentru reformele liturgice plănuite de
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patriarhul Nikon al Moscovei (1652 – 1666), care a avut o soartă nefavorabilă25. Tradusă în
slavonă26 şi confirmată la Sinodul din Moscova în 1667 de către patriarhii Paisie al
Alexandriei (1657 – 1678)27 şi Macarie Za’im al Antiohiei (1647 – 1672)28, diataxa a fost
încorporată în actele sinodale29, devenind astfel diataxa pontificală oficială a Bisericii
Ortodoxe Ruse. După cum am văzut în secţiunea III.2, etapele din practica ortodoxă
rusească din zilele noastre sunt substanţial identice cu cele din acest preţios document.
După rugăciunea „Nimeni nu este vrednic”, chiar înainte de Vohodul Mare, este scris
despre etape : „arhidiaconul aduce omoforul şi îl pune pe umerii episcopului cu ciucurii pe
partea stângă, iar eu consider că asta înseamnă că omoforul mare este împăturit în două şi
pus, pur şi simplu, pe umerii episcopului, cu cele două extremităţi ale sale, având ciucuri
decoraţi, peste umărul său stâng. Un cinovnic din 1683, al Spaso-Preobrazhenskij Sobor of
Xolmogory (f. 49r) repetă, în esenţă, aceeaşi etapă : „Primul diacon aduce omoforul şi îl
pune pe umerii episcopului, dar cu ciucurii pe partea stângă”30.
Argumentul este demonstrat până la capăt, cred eu, de către practica rusească din
secolul XVI, păstrată în Cinovnicul Edinoveriei, deja analizat în secţiunea III.2, unde vedem
această notă adăugată la sfârşitul Sfintei Liturghii (f. 77r-v) :
„Episcopul, marele arhiepiscop31 îşi pune omoforul nu ca înainte, cu cele două
capete separate. Acum şi-l pune el însuşi, cu ambele capete unite... Dar înainte, când
arhiepiscopul purta omoforul, o jumătate era în faţă şi cealaltă în spate, dar acum cele două
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historico-canonicus (Fonti codificazione canonica orientale, serie 2, fasc. 6), Vatican 1936, 41 – 42, 59 – 64.
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jumătăţi sunt unite şi purtate pe umăr... Deoarece omoforul îl reprezintă pe Adam, care
înseamnă omul. Şi când cele două jumătăţi sunt unite, asta înseamnă unirea cerului cu
pământul. Deoarece arhiepiscopul, marele episcop, poartă chipul lui Hristos pretutindeni.
Iar faptul că poartă omoforul pe umărul său Îl reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu care a lăsat
cele nouăzeci şi nouă de oi de pe munte şi a mers să o caute pe cea pierdută, a găsit-o şi a
purtat-o pe umărul Său”.
Este evident, aşadar, că aşa-numitul „omofor mic” era, iniţial, pur şi simplu omoforul
mare împăturit în două şi pus pe umerii episcopului. Motivul pentru aceasta nu este deloc
un mister pentru cei care au trebuit să-i pună acest veşmânt episcopului în forma lui
iniţială, un proces complicat de împăturire şi fixare care poate dura mai multe minute şi
care, cu siguranţă, nu este deloc recomandat când omoforul este îmbrăcat de episcop doar
pentru a fi dat jos la scurt timp după aceea.
Însă nu trebuie să credem că asta ar veni în sprijinul obiceiului greco-catolic din
prezent, anume acela că episcopul trebuie să poarte omoforul mare de-a lungul întregii
Sfinte Liturghii. Pontificalele greco-catolice mai vechi, precum diataxa din secolele XVI-XVII
care se regăseşte în codexul Vatican Slav 1532, sau manuscrisul de secol XVII din Biblioteca
şi muzeul bieloruse Francis Skaryna, sau cinovnicul Suprasl din 171633 ne spun că episcopul
trebuie să-şi scoată omoforul la Apostol, înainte de Evanghelie. Aceasta este tradiţia
adevărată.
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înainte de ridicarea Sfintelor Daruri, cel puţin din câte îmi pot da seama, deoarece reproducerea foto a textului este,
uneori, abia lizibilă. Dar şi aici se aplică ceea ce am spus în secţiunea III.2, adică omiterea în scris nu înseamnă că
nu se face acel lucru în practică.

V. Concluzie
Din ce am văzut, putem trage următoarele concluzii în ce priveşte omoforul bizantin
şi folosirea lui în cadrul Sfintei Liturghii :

1. Iniţial, a existat un singur omofor, adică omoforul mare de astăzi.
2. Episcopul îşi punea acest omofor mare la începutul Sfintei Liturghii, şi-l scotea
înainte să citească din Evanghelie, era fără el şi în timpul părţii euharistice a
Liturghiei, şi, în primă fază, îşi punea din nou omoforul după Sfânta Împărtăşanie,
iar, în prezent, şi-l pune înainte de Sfânta Împărtăşanie.
3. Omoforul mic era, pur şi simplu, omoforul mare împăturit în două şi pus pe umerii
episcopului în acele momente în care avea să şi-l dea jos la scurt timp după aceea.
4. Nu am văzut nicio sursă documentară din secolul XVIII care să menţioneze omoforul
mic.
5. Omoforul mic a început să existe după Uniunea de la Brest (1596) şi cea de la
Ujgorod (1646) şi probabil de aceea unii greco-catolici nu sunt familiarizaţi cu el.
6. Practica greco-catolică din prezent, adică aceea de a purta omoforul mare fără
întrerupere, pe parcursul întregii Sfinte Liturghii, nu corespunde tradiţiei şi nici nu
este o practică adecvată pentru greco-catolicism.
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