ZUGRAVUL TEODOR DIN MICHERE.Cfil (SECOLUL XVDI)
de
AUREL CHIRIAC

Originar dintr-o aşezare românească care astăzi se găseşte în Ungaria,
Teodor din Micherechi este unul dintre numeroşii zugravi care în secolul
al XVIII-lea au străbătut satele din nord-vestul României, răspunzînd
solicitărilor venite din partea unor :comunităţi rurale de aici, interesate
în a decora cu picturi sau icoane pe lemn interioarele lăcaşurilor de cult.
Cele două icoane pe lemn 1 păstrate în colecţia Episcopiei din Oradea
ne permit să facem cîteva aprecieri asupra acestor realizări mai puţin cunoscute specialiştilor, semnate de zugravul amintit, despre a cărui activitate propriu-zisă, cu toate cercetările întreprinse pînă acum2 , nu deţi
nem alte informaţii. De altfel, chiar şi despre cele două lucrări expuse permanent în cadrul muzeului care funcţionează în ,incinta Episcopiei oră
dene, nu avem alte date decît ,cele care s-au conservat pe lucrarea avînd
ca temă Maria cu Iisus copil, unde apare consemnat numele şi anul realizării (Fig. 1), respectiv: ,,Aceste icone le-amă zugrăvit zugravul Teodoră
din Mikerki (Micherechi-n.n.) ani 1768"

Fig.

1

Maria cu Iisus (tip Hodighitria) - Fig. 2, se caracterizează prin
respectul faţă de modelul iconografic consacrat la această temă de tradiţia răsăriteană. Astfel, Maria, ţinînd pe Iisus pe braţul stîng, stă pe
Icoanele pe lemn analizate în acest material au făcut iparte din expoziţia Icoane
româneşti din Bihor (sec. XVII-XIX), organizată de către Muzeul Ţării Crişurilor în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Oradea, .în lunile ianuarie-martie 1990,
la sediul instituţiei muzeale.
2 Cercetările intreprinse la .Arhivele Statului Bihor Oradea nu au condus la
găsirea unor informaţii privitoare la zugravul Teodor din Micherechi.
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un tron. Capul Mariei este orientat spre privitor, iar corpul este uşor
întors spre stînga. La rîndul lui, Iisus, reţine atenţia prin corpul orientat
spre dreapta, iar faţa spre înainte. De-o parte şi alta a celor două personaje centrale, în colţurile de sus, se disting Arhanghelul Mihail (dreapta, sus) şi Arhanghelul Gavril (stînga, sus), ambii surprin~i în aceeaşi
poziţie, deci avînd corpurile imortalizate frontal şi privirile îndreptate

Fig. 2

spre scena centrală. Din tronul pe care stă Maria se văd doar cei doi
stîlpi verticali pe lateral, tăblia din partea de jos şi piciorul construit
dintr-o bucată continuă 1de lemn \pe care se distinge, :în partea centrală,
inscripţia menţionată. La rîndul ei, rama simplu profilată este decorată de jur împrejur cu o friză continuă de motive fitomorfe (lalele).
Această descriere a compoziţiei aduce în prim plan cîteva elemente
care individualizează lucrarea. Bunăoară, personajul central (Maria)
este supradimensionat, soluţie care descinde dintr-un principiu, al respectului ierarhiei, vehiculat cu prioritate de arta bizantină. Această suprahttps://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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dimensionare, însă, s-a făcut în detrimentul respectării proporţiilor, raportul dintre picioare şi corp fiind net favorabil celui de al doilea. Spre
deosebire de Maica Domnului, Iisus copil, ca şi cei doi arhangheli, sînt
mult mai exact surprinşi, dczarca proporţiilor funcţionînd firesc. G~:tica mîinilor este, de asemcnu1, în consens cu mod-elele clasice, cum
ideea interiorizării, a meditaţiei emană din privirile celor două personaje principale. În toate cazurile, dar mai ales ale Mariei şi lui Iisus, sentimentul de interiorizare este accentuat şi de poziţia sprîncenelor, delicat arcuite.
A doua icoană pe lemn are ca temă Deisis ,(Fig. 3). Punerea în pagină este dominată de bustul lui Iisus, stînd }Je un tron. Este redat frontal, cu mina dreaptă făcînd gestul binecuv,ntării, iar în cea stingă avînd

Fig. 3

Sus, în cele două colţuri, se găsesc Maria (dreapta) şi
ramă, la fel ca şi în cazul celeilalte lucrări, zugravul
a pictat o friză continuă, compusă din motivul lalelei.
Personajul central reţine prin aceeaşi lipsă în dozarea proporţiilor la
aceasta contribuind, probabil, nu numai lipsa de experienţă în acest
Biblia

deschisă.

Sf. Ioan (stînga). Pe
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sens, ci şi formaţia lui de zugrav autodidact. Trăsăturile feţei, conturate
cu meticulozitate denotă un spirit de observaţie indiscutabil şi o bună
cunoaştere a meseriei. Ele pun în evidenţă o figură hotărîtă, avînd o
privire pătrunzătoare şi limpede. Poziţia mîinii este cea consacrată,
semnul crucii fiind uşor de descifrat. Această mişcare este susţinută de
braţul drept, credem noi locul
unde sugerarea volumului îşi găseşte
cea mai bună rezolvare.
In cazul Mariei şi a Sf. Ioan, zugravul a respectat modelele tradiţio
nale. Astfel, Maria poartă un maphaorion decorat, în porţiunea ce acoperă
fruntea acesteia, cu perle. Mîinile îndreptate spre Iisus pun în evidenţă
gestul unei mame care încearcă să se apropie cu duioşie de fiul iubit.
La rîndul lui, Sf. Ioan, îmbrăcat cu o tunică peste care are o mantie
se află, de asemenea, într-o.poziţie de admiraţie şi respect.
Fără îndoială, din punct de vedere al iconografiei, Teodor din Micherechi se dovedeşte un zugrav care cunoaşte şi, implicit, respectă modelele clasice impuse de pictura bizantină care au circulat veacuri de-a rîndul în lumea românească din cele trei provincii istorice cunoscute. Dar,
discutînd soluţiile plastice pentru care a optat la un moment dat, descoperim un artist cu un orizont mult mai larg, receptiv la anumite reprezentări ale artei apusene, impact posibil aici într-un areal geografic care
a fost dintotdeauna locul de contact dintre cultura răsăriteană şi cea
apuseană. De altfel, secolul al XVIII-iea s-a dovedit a fi pentru pictura
românească de cult nu numai prolifică sub aspect cantitativ, dar şi o
perioadă în care acest gen de creaţie a reuşit să depăşească acea încorsetare impusă de un program iconografic f1i estetic consacrat, în favoarea
unor puneri în pagină în care deschiderea spre arta apuseană este evidentă (un rol important în acest sens l-a avut şi biserica unită). Sîntem
într-un răstimp în care afirmarea personalităţilor şi în acest domeniu
devine o realitate, artiştii respectivi confirmînd efortul de conştientizare
a gestului făcut, gest care îmbină, în aceeaşi măsură, recunoştinţa şi respectul faţă de comunitatea de unde a ·venit iniţiativa. Este şi cazul lui
Teodor care se situează în rîndul zugravilor ţărani, creatori ai unei picturi de factură populară românească ce a dominat sfîrşitul secolului al
XVIII-iea şi prima jumătate a veacului al XIX-lea (exemplul icoanelor
pe sticlă este concludent).
Analiza stilistică ne oferă, la rîndul 'ei, argumente suficiente pentru a
susţine această opinie. De pildă, artistul încearcă să sugereze volumele
prin tuşe de diferite culori care sînt orientate arbitrar, neţinîndu-se cont
de firescul poziţiilor. De fapt, această rezolvare vine să sublinieze o oarecare lipsă de dinamică a compoziţiilor, încremenirea fiecărui personaj,
a poziţiei mîinilor şi privirilor. Desigur, o asemenea situaţie credem că-şi
are explicaţia atît în faptul că Teodor din Micherechi este un zugrav
tributar încă principiilor şi realizărilor similare, proprii picturii de sorginte bizantină, idei de spiritualizare. Dar, tododată, el se dovedeşte un
om al locului, cunoscător al unor reprezentări inspirate din arta apuseană.
Iată, spre exemplu, încercarea, e adevărat destul de stîngace, de a sugera ·volumele; apelul la unele detalii de ambient de tipul celor incluse
in reprezentările din Occident ale temei Maria cu Iisus (introducerea coroanelor la cele două personaje); utilizarea unor ornamente care se întîlnesc în Europa Centrală şi Apuseană (motivul lalelei); reluarea la cele
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tronuri a unor elemente de inspiraţie barocă, toate fiind soluţii care
pun în evidenţă tendinţa de înscriere în contemporaneitate, în 'consens
cu spiritul epocii de trecere spre societatea modernă, trăsături care au
avut drept rezultat final cristalizarea unei picturi moderne româneşti.
lntîlnim, însă, în cazul pieselor de mobilier, respectiv a celor două tronuri,
şi elemente inspirate din artă populară din zonă (tăblia dispusă pe verticală din scena Mariei cu Iisus copil este decorată cu motive geometrice,
circumscrise artei populare româneşti pe cînd cei doi stîlpi exteriori în
care sînt fixate braţele laterale au fost sculptate în partea superioară
cu cite o lalea, ornament des folosit în arta populară maghiară).
Gama cromatică deşi pare relativ săracă (albastru ceruleum, roşu, galben, alb, negru) îşi are rolul precis în rezolvarea compoziţiei. Contururile
sînt ferm trasate, efectul obţinut fiind unul de limpezime, de perfectă
detaşare a fiecărui detaliu. Prin juxtapunerea culorilor, tehnică de altfel
des utilizată în pictura românească medievală, se reuşeşte o marcare a
jocului faldurilor hainelor, efectul lumină-umbră fiind doar intuit.
Această lipsă de nuanţare, de valorizare a tonurilor chiar dacă, aparent,
pentru unii poate însemna o scădere a calităţii, ne apropie de fapt de
creaţii în care sinceritatea se instituie ca trăsătură fundamentală. Culorile pure, tuşele limpezi şi foarte sigure, devin cartea de vizită a unui
zugrav talentat.
Pornind de la precizările făcute apreciem că Teodor din Micherechi
face parte din rîndul acelor zugravi-ţărani care în secolul al XVIII-lea
îşi fac simţită prezenţa prin creaţii peste care nu poţi să treci. De fapt:
,;Ei sînt aceia care, cu instinctul lor artistic, decid în ultimă instanţă
modalitatea în care sînt adoptate noile formule stilistice şi tot ei, prin
marea lor forţă creatoare, reuşesc să revitalizeze vechiul fond al artei
postbizantine, tocmai prin asigurarea contactului direct cu resursele şi
capacitatea de interpretare a artei poµulare" 3• Mai mult chiar, în cazul
lui, descoperim un meşter de bună factură, care a cunoscut şi a acceptat
soluţii plastice venite pe filiera Apuseană, aspect care consacră o formulă complexă, cu o contribuţie decisivă la dezvoltarea picturii româneşti, în general. De altfel, el este exponentul unui curent (pictura de factură populară), care în epocă a fost expresia unui spirit intreprinzător,
a unei conştiinţe colective româneşti puse în slujba idealurilor proprie-i
naţiuni.

LE PEINTRE D'ICONES TEODOR DE MICHERECfil

(ResumeeJ

I

Ne dans une locaRite roumaine se trouvant aujourd'hui en Hongrie, Teodor de
Micherechi est l'un des nornbreux peintres d'ici'>nes qui, au XVIJJe siecle, ont parcouru Ies villages du ouest de la Roumanie, repondant aux demandes des commu3 Anca Pop-Bratu, Pictura
diane, 1982, p. 32.
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nautes rurales roumains de decorer avec des peintures ou ic6nes sur bois l'interieur
des eglises.
Les deux ic6nes sur bois qui on garde dans la collection de l'eveche orthodoxe
de Oradea sont signees par le peintre dont on parle et nous permettent de faire des
appreciations sur ces ouvrages peu connus par Ies specialistes. Ainsi, dans Marie avec
Jesus (type Hodighitria) etl dans Deisis, les deux realisees dans la deuxieme moitie
du XVIIIe siecle, le peintre prouve la connaissance des modeles classiques imposes par la peinture byzantine ayant circule des siecle enticrs dans le monde rournain des trois provinces historiques connues. 1Mais, en ce qui conc<'rne la solution
plastique choisie on decouvre un artiste 'ayant un horizon 1beaucoup plus large,
attentif â certaines representations de l'art occidental, influence possible ici, dans
une zone geographique ayant ete depuis toujours le lieu de contact entre la eulture de !'est et celle occidentale. D'ailleurs, dans son cas, on decouvre un tres bon
rnaître, representant de la peinture populaire qui, dans l'epoque, a ete l'expression
d'une consience collective mise au service des ideaux de sa propre nation.
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