CONTRIBUŢII LA CUNOA �TEREA PICTORULUI
OC TA VIAN SMIGELSCHI.
PICTURA BISERICII DIN �ANŢ (RODNA NOUĂ)
NICOLAE SABĂU

După ce se parcurge valea întortocheată a Someşului, la poalele
muntl'lui Beneş ( 1 5 8 7 m), la cea . 7 km nord-est de Rodna Veche se aită
comuna Şanr·. Pe cuprinsul localităţii numită şi Rodna Nouă. situati]
la o altitudine de 629 m, se varsă în Someş apa Cobăşelului, de-a lun
gul căreia într-un peisaj pitoresc şerpuieşte un drum forestier care se
întîlneşte cu itinerarul ce duce spre In5u.
In mijlocul satului, pe malul stîng al pîrîului amintit se ridică clă
direa albă, din piatră, ''· biseri cii ortodo :--:: e în cm�2 se păstrează o seamă
de lucrări datorate pictorului Octavian Smigelschi ( 1 8 66-1 9 1 2) .
In
ventarul complet al acestui material este alcătuit d i n şase panouri din
pînză . pictate, de formă rectangulară şi o catapeteasmă, în cinci regis
tre, cu icoanele zugrăvite pe table din lemn.
Fără să alcătuiască o etapă excepţională în cuprinsul repertoriul u i
smigelschian, lucrările p e care le vom prezenta lŞl dezvălu ie însem
nătatea mai cu seamă în privinţa aj utorului pe care ni-l oferă în deslu
şirea ş i completarea cu noi date a unei perioade ( 1 905-1 906) mai pu
ţin cunoscută din viaţa artistului .
Iconostasul, cu dimensiunile de
I = 9,30 m <>i
L. = 1 0,30 m ,
·
prezintă o formă cvasi rectangulară (fig. 1 ) . Impărţit în trei registre, î n
·

•

L ct inceputul secolului al X I II-lea cind n u eia încă deschisă o cale peste Rotunda, din dcesl loc
urca drumul presărat cu forlificalii care, trecînd pe sub muntele Cucureasa (1329 m), cobora prin
Valea Teşnei in Tara Dornelor şi făcea legăLura cu Moldova. Pe această cale numită azi Plaiul
Moldovei, au năvălit in anul 1241 o parte din pilcurile tătăreşti. In 1421, potrivit surselor documen
tare, pe locul actualei aşezări exista un oficiu de vamă. Numele localităţii provine poate de la şan
\ul cu parapet. inalt de 2,5 m, ridicat de-a-lungul văii Cobăşelului, ca un mijloc de apărare impo
triva deselor atacuri şi incursiuni ale unor seminţii străine. Cea mai veche mentiune despre Şanţ
sub toponimicul de Rodna Nouă datează din anul 1 773 (v. P. Grapini, Monografia comunei Rodna
Noul, Bistrita ,
; Coriolan Suciu, Dlcllonar Istoric al locallllllllor din Transilvania. Ed, Acade
miei R.S. România, voi. II, p. 167 ; 1 . Cosma, M. Pop, N. Sabău, Prin Ţara Nbludulul, Ed. Stadion.
Bucureşti, 1971, p. 62) .
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1 . Oct. S m i gelschi : l conostasul bisericii ortodoxe d i n Şanţ.

partea superioară acesta se închide printr-un fronton triungh iular c u
laturil e orînduite în chip de volută şi corni�ele amplu accentuate
ce
d esfăşoară un bogat decor vegetal şi geometric.
Cu relief destul de pronunţat primul brîu este alcătuit dintr-o to r 
,.:adă, apoi un spaţiu al ungit ce se d esfăşoară d intr-o parte în cealaltă.
îm podobit cu o inscri pţie (, .Veniţi toate popoarele de cunoaşteţi Putl'
rc a Tainei celei înfr i c o şate că Cristos Mîntu itorul nostru s-a răsticn it
pentru noi şi de bunăvoie s-a înmormîntat ş i a înviat din morţi ca să
mîntuiască toate"), şi în urmă o înşiruire de ornamente în combinaţii de
panglici, frunze stilizate şi arabescuri. Brîu l sau cornişa intermediară
d esfăşoară într-o formă ceva mai coerentă o seamă de elemente deco
rative, cu aspect miniatura!, a lcătuite din ove, astragale, o friză de dcn 
t iculi şi frunze de acant. Al treilea brîu şi cPl m a i amplu dezvoltă o or
namentaţie compusă din motive vegetale s tilizate, cum ar fi palmeta,
a cantul şi trefla , la care se adaugă şi o seamă dP motive geometrice al
cătuite d in cercuri, romburi sau cruci . I n acest rt>pertoriu decorativ �L'
înscriu şi bogatele motive vegetale pictate care împodobesc cîmpul fron
tonului in deselne cu traiectorii aproaţe ordonat€ şi' simetrice, cir'Cumscrisc
la fiecare dintre cele 1 1 medalioane aflate acolo. Pe suprafaţa iconosta
s ului, pretutindeni in spatiul d intre icoane ori în părţile laterale se
d esfăşoară u n decor in "rinceau", o alcătuire de tije fi.orale invirtejite
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ce par un adevărat covor vegeta l . De pe suprafaţa acestui ,,tapet" se
desprind mai cu seamă frumoasele şi delicatele motive de acant.
Formatul icoanelor care împodobesc tîmpla bisericii din Şanţ
este destul de eterogen, cu siguranţă dinainte stabJit, piesele
amintite integrîndu-se perfect într-un întreg care el însuşi nu avea un
aspect regulat. Orinduirea imaginilor religioase in cuprinsul celor patru
registre s-a făcut după aşa-numita "regulă tipiconală" de împodobire
a unui altar : jos - uşile împărăteşti cu Buna Vestire (I=0,67 m ; L = 0.34
m), şi Arhanghelii (l = 1 ,6 8 m ; L = 0,74 m) pe uşile liturgice, Isus, Maica
Domnului cu Pruncul, apoi Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Nicolae, acest2a
din urmă icoane de ace:>aşi mărime, la care se f,a c remarcate frumoa
sele rame de formă aproximativ rectangulară, care au suprafeţele deco 
rate cu motive vegetale incizate iar marginea superioară strînsă într-o
aco ladă.
La mijloc, registrul al doilea a fost consacrat icoanelor care cins
tesc sărbătorile domneşti : Naşterea Domnului, Jntîmpinarea Domnu lui,
Schimbarea la Faţă, Cina cea de Ta:nă, Intrarea în Ierusalim, Invierea
(Anastasis), Coborîrea Sf. Duh şi apoi una dintre sărbătorile Mariei,
Adormirea Maicii Domnului (1 = 1 , 1 0 m ; L = 0,76 m).
Cel de-al treilea registru este alcătuit din icoane de măr:me mij
locie (I= 1 , 30 m : L = 0,55 m) şi cuprinde fig urilf' întreg i al e celor
12
apostoli (fig. 2). Tot l a <�.cest nivPl în axa centrală se află o icoană ceva

Fig.

2. Oct. Smigelschi : Apostoli ş i Profeţi (deta l i u) , biserica ortodoxă d i n Şanţ.
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mai mare în care a fost imaginată legenda "Inălţării Domnului". Fie
care dintre panouri a fost înscris într-o nişă delimitată prin platbande
(lesene) înzestrate cu capiteluri compozite şi încoronată de arcuri în aco
ladă, ori încadrată de colonete cu capiteluri ionice şi arc polilob.
Registrul din aripa stîngă a tîmplei cuprinde chipurile apostolilor
Simion, Iacob Alfeu şi Bartolomeu la care se adaugă apoi apostolii Ma 
tei, Ioan şi Pavel . In partea dreaptă au fost orînduite Lgurile apostoli
lor Petru, Andrei, Iacob, Filip, Toma şi Iuda Tadeu.
Sus pe coronamentul tîmplei, încadrînd icoana din axa mediană
{Mari a cu Isus-copil) au fost dispuse cîte cinci medalioane care imagi
nează ch:purile unor Sfinţi Profeţi, Regi sau lnvăţaţi din Vechiul Tes
tament : Iacob, Moise Patriarhul, Regele David , Ieremia şi Isaia apoi
Zaharia, Avram, Solomon, Danil şi Ezechil (fig. 2) .
In dreptul axei centrale a iconostasului, în locul unde cele două
laturi ale frontonului se interferează într-o volută se înalţă un cruci
fix, iar lateral în nişe, obişnuitele icoane ale Mariei şi Sf. Ioan .
Pentru ca descrierea tîmplei să fie completată mai trebuie să adău
găm cele opt iconiţe (I = 0,30 m : L = 0,20 m) din cuprinsul primului re
gistru care zugrăvesc cîteva dintre scenele mai cunoscute ale Vechiului
Testament : Jertfa lui Avram, Jertfa lui Cain şi Abel, Visul lui Iosif,
Ascultarea Dascălilor, Moise scoţînd apă din stîncă, Martirul lui Simi
on (?) şi figurile întregi ale arhidiaconilor Ştefan şi Laurenţiu (fig. 1 ) .
In întregul ei catapeteasma cuprinde 5 1 d e icoane tipice la care s e
adaugă apoi şi chipurile pictate a d o i îngeri care încadrează panoul c u
"Cina de Taină" . Cele şase panouri de care a m amintit l a început au
fost executate pe suporturi de pînză. Dispuse cîte două pe peretele nor
dic, respectiv pe cel sudic, cîte una deasupra uşii care marchează in
trarea în biserică şi pe peretele nord-estic al altarului aceste icoane
de dimensiuni mai mari cuprind chipurile celor patru evanghelişti ( 1 =
2,02 m ; L = 1 . 74 m ) , figura lui Isus (I=1 ,74 m ; L = 2 1 0 m ) şi o " Punere
în mormînt" (I = 1 , 1 0 m ; L= 1 ,3 5 m ) .
De mare însemnătate pentru n o i este inscripţia trecută pe spatele
prestolului. Caligrafiată cursiv, înir'-o culoarre de ulei brună, cuprinde
următoarele date :
, , Arhitect H. G. Rudolf Adllef"
"Pictor Oc. Smigelschi prof. Erzsebetvaros"
"Arhit. asistent maestru auritor Iosif Vogel"
" 1 2 iulie 1 906 în ziua Sf. ap. Petru şi Pavel s-a
binecuvîntat şi biserica. Costul bisericii 100.000
coroane" .
protopop_ (onor.) Panfiliu Grapini.1
,

1

Panliliu Grapini ajunge protopop ul parohiei Şant (Rodna-Nouă) în anul 1904. Studiile şi le-a făcut
la Seminarul Teologic din Gherla. Incă din această perioadă tinărul seminarist dezvăluie inclinatii
şi preocupări in domeniul literar-artislic. Pub1ică o serie de poezii (.,Veslltorul•) şi traduce citeva
1 om a ne cm beletnslica germană. Panfiliu Grapini se numără şi printre membrii Societăţii literare
, .Ah.:<�• Şlncatanu• (v . .,Telegraful Român" nr. 138 din 1880).
www.cimec.ro
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Un material mult mai cuprinzător decît informaţiile prilejuite de
această inscripţie l-am depistat î n arhiva bisericii . Pe lîngă o serie de
planuri şi devize întocmite de arhitectul principal. aici se păstrează � i
trei scrisori semnate de Octavian Smigelschi, probabil o parte din co
respondenţa pe care acesta a purtat-o cu preotul din acea vreme al bi
sencn din Şanţ, Panfiliu Grapini. Pentru noi amintitele docu
mente prezintă o mare importanţă ţinînd seama de aj utorul pe care ni-l
pot oferi i n datarea picturilor şi i n dezvăluirea, ce e drept într-o formd.
rezumativă, a program ului, procedeelor, tehnicii şi materialului care au
alcătuit fundamentul acestor întreprinderi.
Pe scurt încă din prima scrisoare aflăm că l ucrările de împodobi 
re a interiorului bisericii au fost luate global în antrepriză de cătrt:!'
Octavian Smigelschi, în competenta sa revenind nu numai execuţia pa-
nourilor pictate ci şi elaborarea schemei arhitectonice a iconostasului
(fig . 3), amvonului şi prestolului .2 Intr-alt loc din corespondenţă re
marcăm străduinta şi grija cu care pictorul ii dezvăluie beneficiarulu i
cîteva d intre detaliile referitoare la procedeele tehnice pe care intenţi
cna să l e utilizeze î n procesul elaborării icoanelor.
D e pildă explica
modul în care va fi preparat panoul şi î n ce fel se vor aplica straturile
de culoare peste un grund dintr-o alcătuire specială. In continuare ara
tă modul în care o parte a fundalului, nimburile sau decorul stofelor or
natelor aveau să fie infrumuseţate prin unele aurituri (oelglanzvergol-·
d ung), iar spaţiile Ebere dintre icoane prin tehnica cromatică a alumi 
niumurilor.3
Aminteam mai înainte că Smigelsch i in cuprinsul scrisorilor abor 
rlează alături de problemele referitoare la tehnica compoziţională şi cî
teva idei de natură teoretică cu o specială atentionare a tematicii ş i a
in
iconografiei picturilor sale. In acest context este de relevat modul
care artistul îşi exprima ataşamentul şi crezul faţă de stil u l vechi bi 
zantin ca pr!ncipal izvor de inspiraţie şi suport statornic în realizarea
temeinică a programului său : . . . . . Concepţia icoanelor este i n cel mai
strict stil bizantin. Va să zică pentru fiecare icoană servesc drept moti\
vre-o icoană din monumentele clasic-e ' · . �

3

4

F r o !J cliJil c ă pentru infil.pluirea acelei ,,cheme i m a g i n d le d e Smigelschi, d e c i penlru exccularctl ico
nostc,sului. Clmvonului şi preslolului �-a ap ela t l iJ aj u l orul u n u i meşter limolar, caro i n acelaşi t i m p
e r a destul de priceput ş i l a sculplura orname n t a l ă , dovadă numeroasele exemple de acest fel ccnc
nn�>o:lohesc uşile impdră.Lesli. c orn is e l c iconosta s u l u i snu preslolul (v. Anexa 1, p.
Ibidem.
In accepţiunea lui Smigelschi ,.clasicul"' cuprinde. pe de-o parte o componentă exprimată prin arta
veche bizantină, ce înglobează i n ea o latură însemnată exprimată prin arta tradHională medieva
Jd românească., pe de altă parte. acea componentă care viza reinterpretarea ş i utilizarea creatoare
d formelor proprii cinquecento-ului italian. De allfel Smigelschi ca unul dintre cei mai inzestrati
pictori români de compoziţii monumentale, odată cu profunda cunoaştere a idealismului german, va
reusi să dc�sropere pentru p i c tnra noastră 1 1 n izvo r nesecat de pilde în fascinilnta artă bizantind
veche. Traditia, maniera artei bizantine tardive, caracterizată prin , . s tilizarea nemotivată a forme
lor" este abandonată i n favoarea unei picturi .,lip�ile de spiritul senlimentalismului fals şi teatral. .. ,
cu reprezentări pline de un convingător adevăr intern şi de un simţ sănătos, de o distinsă mode
raţie in mişcări şi gesturi" . In conglăsuire cu profunzimea conceptiei spiriluale şi potrivit noilor
realităti artistice. . . : , .reprezentarea externă formală @ • • • ) prezintă aceeaşi monumentalitate, pe
lîngă o superioară ignorare a realismului de aparentă
cu o simplicitate lapidară ş i reducere la
esential, redat în slilul sever al misticismului cu vădita inten�iune de a produce in privitor o im
presie psihică unitară, clară şi prolundă (Virgil Vătăşianu. Pictorul Octavian Smlgelschl. Ed. Kral!t
şi Drollelf S.
Sibiu, 1936, p . 45-46 ; Anexa 1, p . 1 şi
p. 6) .
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Aprofundînd în această d:recţie problemele ele concepţie împărtă
şite de pictor nu putem trece peste unele detalii îndeaj uns de semnifi
cative care i-au îmbogăţit de altfel biografia artistică. Se ştie că în şco
lile pe care le-a urmat Smigelschi s-a instruit după programele clasi
ciste, iar în Academie după cele care simpatizau cu şcoala idealismului
german pe atunci în vogă . Inapoiat pe meleagurile natale s-a convins
destul de repede că o transpunere a legendelor ortodoxe în funcţi e şi cu
ajutorul limbaj ului pe care l-a deprins ar fi profund nepotrivită . Tre
buia găsit ceva nou, o soluţie deosebită, un procedeu stilistic onest, te
iar
meinic şi viabil. Experienţele nu lipseau, eşecurile de asemenea,
succesul întîrzia să apară. Contrastul între tradiţia artistică moştenită,
în care componenta bizantină şi-a aflat de multe ori o interpretare ori
ginală, şi " pildele insolite" oferite de către unii confraţi a i pictorului,
care făceau încercări de transpunere a subiectelor religioase în funcţie
de "noile izme", vînturate cu ostentaţie în acea vreme, era prea izbi
tor. Fără îndoială că artistul sibian a ştiut ce învăţăminte să tragă din
şirul acelor încercări. Inzestrat cu temeinice cunoştinţe artistice, do
vedind un rar simţ anticipativ, Smigelschi s-a vădit a fi şi de o conşti
inciozitate deplină prin felul în care a transmis lucrărilor sale acele
componente sănătoase care să le asigure trăinicia. Incercările şi căută
rile nu l ipsite de eforturi 1-au călăuzit pe un drum care i nsemna pentru
pictura religioasă românească din aceea vreme o izvodire nouă, un nou
mod de reprezentare, care acorda în chip admirabil vechile şi imuabi
J ele imagini ale legendelor ortodoxe cu mentalitatea şi concepţia îm
părtăşită de contemporani.
In general creaţia lui Smigelschi stă sub semnul unei permanente
şi unitare legături cu admirabilele exemple ale artei bizantine împămîn
tenite la noi şi reizvodite într-un grai colorat şi dulce aflat totdeauna
într-o înţelegere armonică cu încîntătorul peisaj înconj urător . Smigel
schi era pe deplin convins că în elaborarea acestei noi picturi : , .pune 
tul de plecare trebuie să fie deoparte arta tradiţională a mănăstirilor
noastre, de altă parte arta decorativă ţărănească" . Cu toate că ideile
acestea erau împărtăşite de către artist în anul 1 904 deci înainte cu
cîţiva ani de la publicarea lor·\ nu putem să nu observăm că intuitiv
acestea şi-au aflat exemplificarea încă în anul 1 903, cînd au fost rea
lizate cartoanele pentru catedrala din Blaj .
Fără îndoială că în cristalizarea acestor concepţii un rol Însemnat
trebuie să-1 fi avut şi cele două călătorii de studiu pe care Smigelschi
le-a întreprins in anii 1 898-1 899 la Veneţia, Ravenna şi Florenţa, i ar

5 Aceste principii ce alcătuiesc un adevărat program al pictorului au fost publicate postum, conclu·
ziile prezentate sînt cît se poale de grăitoare , . 0 injghebare a unei arle naţionale puse pe baze
excluziv sănătoase ale unei traditii istorice, numai aşa este posibilă, dacă cunoscindu-i marile ca
:ittt�i nrtistice, tradiţionale. cu un simt sănătos pentru monumenlalitate - in intelesul de eternă
valoare a unei reprezentări decorative in stil mare şi prin introducerea de momente din viata su
fletească şi din manifestările artistice ale psihei nationale, artei vechi îi vom insufla aceeace
lipseşle, �pirilul personalităţii artistice şi avînlul poetic al inspiratiei individuale. Cu un cuvint a
in.lcstr cu acel ceva. mişcător de suflete, ce zace in fundul oricărei adevărate opere de artă
(Octavian Smigelschi, Pictura bizantini româneascl, ,.Luceafărul", nr. 5, 1914, p, 140).
:
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mai apoi, în toamna anului 1 904 la cele mai însemnate mănăstiri ale
României (Tismana, Cozia, Bistriţa, Hurezu, Curtea de Argeş, Bucu
reşti, Snagov, Sinaia, Iaşi, Suceava, Suceviţa, Dragomirna. Putna, Ră.
dăuţi şi Humor). In răstimpul acestor drumeţii pictorul a avut cu si
guranţă ocazia să adune un bogat şi valoros material informativ.
In
fata sa fiecare d intre aceste monumente dezvăluia asemeni unei ermi-·
nii bogat ilustrate. imagini pitoreşti şi grăitoare ale celor mai cunos
cute dintre legendele ortod oxe. Schem e iconografice, ceva din taina cu
lorilor, ori cele legate de tehnica frescelor vor Ii fost aprofundate cu
sîrguinţă de către artistul nostru în această perioadă.
La un a n de la această călătorie bibliografia transilvăneană se îm-
bogăţeşte cu o carte de mare însemnătate pentru arta reEgioasă a vre
mii, un îndreptar t�oretic de m are utilitate în alcătuirea schemelor de
împodobire a unei biserici . Cartea ni se relevă ca un gen de Erminie ce
cuprinde indicaţii din ordin iconografie, tipologie, simbolistic şi patrolo
gic culese şi inspirate din ambianta orientului ortodox. Fără indoialA
că pentru Smigelschi şi pentru întreaga pictură religioasă
d:n aceşti
ani, cartea lui Elie l.VLron Cristea, , .Iconografia şi întoc mirile din inte
riorul bisericii răsăritene' ' , Sibiu. 1 905, a constituit un moment deosebit
ce şi-a tălmăcit însem nătatea prin aplicarea sa neîntîrziată în practi
că. Astfel acest "îndreptar" a fost o călăuză statornică pentru artistul
sibian, un ghid care l-a însoţi t cu folos în munca de creare a acelui lim
baj novator din pictura relig:oasă rom{mească de la începutul secolului
al XX-lea. Cu toate că lucrarea amint:tă apare în anul 1 905, deci la doi
ani de la debutul expoziţional al pictorului," nu ne îndoim că Smigel
schi a cunoscut ceva mai devreme ideile cupr:nse în ea, aceasta m ai cu
seamă cu prilejul d iscuţiilor purtate cu membrii j uriului şi cu autorul
<'ărţii în momentul premergător elaborarii c artoanelor sibi�ne.
Problema decorării catedralei ortodoxe oarecum nouă în ambianta
societăţii româneşti de la în ceputul veacului a stîrnit ambiţii şi a des
chis o emulaţie nemaiîntîlnită pînă atunci în rîndul artiştilor şi a in
telectualilor transilvăneni . Rezultatul acestor dezbateri a avut o înrîu
rire favorabilă asupra problemelor ce vizau tematica şi conţinutul ico
nografie al picturii religioase contemporane. Concluzia la care s-a ajun�
în urma aprofundatelor studii efectuate de către Miron Cristea a fost
de mare însemnătate în ce priveşte informarea teoretică a artiştilor ca
re urmau să picteze catedrala sibiană, şi preconiza : "să se susţină toate
principiile fundamentale ale picturii şi artei orientale bizantine, dar
pictorul să ţină cont de natura lucrurilor şi de cerinţele moderne ah,
artei, aşa ca pictura întreagă să fie expresiunea artistică a gustului ro
mânesc şi a timpului in care s-a făcut, iar nu reproducţiunea îngheţa6

Ne referim aici desigur la expozitia deschisă la Blaj în 30 august 1903. mdnifestare artistică de
mare succes care se va repela cu prilejul expozi�iei de la Sibiu din sala Thalia (octombrie, 1904)
alături de cunoscutele cartoane au 1ost expuse un număr de 70 de lucrări cu lematică profană
şi religioasă (Virgil Vătăşianu, op. cll., 10 ; ,.LucNfărul'". nr. 3. din 1904) .
cind

p.
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tă şi stereotipă a unui timp de mult trecut şi a unor modele azi nepo
trivite şi neîn�elese, care de multe ori cuprind greşeli esenţiale contra
legilor perspectivei , ale anatomiei corpurilor pictate, ori peste tot a
ţintei ce se urmăreşte prin pictarea personajelor simple sau a scene
l or biblice" . '
D e mare însemnătate intre decorurile care împodobesc interiorul
unei biserici, ca punct central de atracţie spre care se îndreaptă privi
rea credincioşilor. iconostasul, trebuie şă primească o formă deosebită.
Tn această direcţie este cît se poate de sugestivă intenţia pe care Smi
gelschi o dezvăl uie preotului Grapini. În viziunea sa modelul arhitec
tonic al viitoarei timple putea fi inspirat (fireşte într-un mod creator}
din tipurile de iconostase pe care le-a văzut cu prilejul drumeţiilor
amintite : . , . . . în privinţa alcătuirii arhitectonice motivele folosite sînt
împrumutate de la biserica Stavropoleos din Bucureşti (una din cele mai.
celebre din România) precum şi de la iconostasul mănăstirii Prislop, de
prezent aflător in Blaj ' Va să zică i conostasul este ţinut într-un stil
bizantin-românesc" s
Aminteam la început că tîmpla cuprinde 52 de icoane, respectiv 49 de
icoane dacă ţinem seama de faptul că trei dintre acestea, Isus răstig
nit. Maria şi Ioan alcătuiesc o singură piesă (Trimorphon). In acest sens
trebuie remarcat faptul că pentru b�sericile mai modeste în dimensi
une, îndreptarul propunea iconostase de felul celor mai sus pomenite, în
csebire de edificiile mai spaţioase care ar reuşi să adăpostească icono
stase ce pot cuprinde pînă la 60 de icoane. Privind în mod comparativ
cele două tipuri de cat;Jpetesme am putea pe bună dreptate să ne în
trebăm dacă există vreo importan ţă în ce priveşte numărul koanelor
din cuprinsul acestora '! Socotim că există un asemenea factor însem
nat. Incă din vrPmea cînd s-au statornicit acele norme de reprezentare
a diferitelor legende iconografice, incepind cu vechil e Erminii, pentr.1
i conostas au fost desemnate un număr aproximativ exact şi imuabil de
reprezentări. In felul act•sta vechii zugravi , ori mai tîrziu pictorii de
biserici, au fost puşi în faţa imposibilităţ.ii de eludare a acestor canoa
ne. Schimbările nu erau admise n ici măcar în cazul cînd spaţiul res
trîns al bisericii ar fi oferit o îndreptăţită scuză in ce priveşte eventuale
abateri. Este fireşte un merit al artistului cînd el reuşeşte să răspundă
favorabil la o asemenea problemă chiar dacă atitudinea şi ideile necon
formiste ale celor care au dezbătut problemele teoretice, legate de pic
tarea bisericii mitropolitane, au constituit un ajutor însemnat în pri
vinţa creării clim atul ui favorabil reali 7.ării unei picturi
deosebite ca
aceea . De fiecare dată pictorul a avut ingăduinţa şi posibilitatea să com
pună un iconostac; tipic potrivit întru totul interiorului definit al mo7
B

M iron Cri�tea. Iconografia şi intocmirile din interiorul bisericii răsăritene, Sibiu, 1905, p. 28 ;
Biserica caledraUi din Sibiu. in . ,Luceafărul . 1906, p . 5. 1 3 , 16, 17, 29, 32. 33, 36. 37, 185. 193, 197 ;
Dr. Ilarion Puşcariu. Dr. Miron Cristea. Mateiu Voileanu, Biserica caledrall de Ja mitropolla Orto
doxă romAnă din Sibiu, lslorlcu zidirii 1857-1906, Sibiu, 1908.

Anexa l l l , p. 6.
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numentului respectiv. La acest punct socotim însă că indicaţi i le pe ca
re le-a cules din cartea lui Miron Cristl•a (vezi paragraful cu referinţă
la catapetesme, p. 1 65 şi următoarele) au fost utilizate în mod creator,
întreaga operă a pictorului stînd ca mărturie în această privinţă, de
monstrîndu-ne în ce fel au fost reinterpretate şi reelaborate acele sche
me care aveau la bază o inspira tie temeinică şi ştiinţifică. Dacă Smigei.
schi a respectat în bună parte miezul acestor indicaţii (iconografice), a
făcut-o în intenţia de a conferi lucrărilor sale un caracter unitar, o
formă coerentă, care să constituie în final o pildă pentru oricare din
tre cei care urmau să pă7ească pe această cale. In faţa fiecăruia dintre
iconostasele realizate de pictor îţi făureşti o impresie pozitivă în pn
vinţa reuşitei îmbinări a cunoştinţelor de meşteşug cu cele de icono
grafie. De altfel această îmbinare îşi are un cîştig binemeritat care se
exprimă de fiecare dată prin apariţia unui iconostas apropiat de cel
tipic şi încadrat definitiv în seria celor care pot fi socotite pînă la urm'j
adevărate modele. Analiza comparativă a iconostasului b!sericif
din
Şanţ (fig. 3) funcţie de iconostasul tipic (fig. 4) preconizat de
Miron Cristea, observaţiile prilejuite prin această confruntare vor fi,
socotim, argumente puternice în favoarea aserţiunilor formulate de noi
mai sus.
La iconostasul tip seria reprezentărilor debutează prin cîteva pie
se care evocă scene din Vechiul Testament. Catapeteasma de la Şan ţ
n u cuprinde aceste piese,
în
spaţiul respectiv cl esfăşurîndu-se
icoanel2 mari cu reprezentări figurative individuale (fig . 1 ). Abia în l o
cul acesta (pentru economia de spaţiu) au fost incluse în chip dispa
rat şi cîteva dintre icoanele care ar fi trebuit, potrivit schemei tip, să
alcătuiască primul registru.
Uşile împărăteşti care marchează axa centrală a iconostasului au
aproximativ 1/3 din suprafaţa canaturilor sculptată într-un frumos de
cor de motive vegetale (fig. 5) . Spaţiul netraforat este împodobit cu
i coana Bunei-Vestiri (1 = 0,67 m ; L = 0,34 m) . Din acest loc au fost însă
omise imaginile celor patru evanghelişti . piese care potrivit , .îndrepta
riului" se obişnuiesc în acest loc.
Din punct de vedere iconografie se remarcă faptul că la dispune
rea icoanelor aferente primului registru s-a ţinut seamă de "acea regu
lă tipiconală potrivit căreia în fiecare zi din săptămînă se face invoca
rea anumitor sfinţi".9 Astfel ziua de luni era dedicată îngerilor (arhan
ghelilor) : "Tropari ul mai marilor voevozi ai oştilor cereşti" , marţea
se închina Sf.-ului Ioan Botezătorul, miercurea şi vinerea Sf.-tei Cruci
a lui Cristos, joia Sfinţilor Apostoli, mai cu seamă S.-ului Nicolae de
la Mira Lechiei, sîmbăta se închina tuturor Sfinţilor, iar duminica era
socotită Ziua Domnului . Potrivit cu această . ,r-e gulă tipiconală" icoanele din primul registru al iconostasului din Şanţ au fost orînduite 1n fe9

Miron Cristea,

op.

cit.,

p.

166--- 1 67.
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l ul următor : la dreapta uşilor împărăteşti icoana lui Isus proroc Şl m
vi:iţător (fig. 5), la stînga, simetric, Maria cu pruncul în braţe' (fig. 6).
Pe uşile diaconeşti sînt cuprinse imaginile arhanghelilor Mihail,
în
dreapta (fig. 7) şi Gavril în stînga (fig. 6). Marginile registrului au fost
împodobite cu icoanele Sf.-lui Nicolae (Lg. 8) şi Sf.-lui Ioan Botezăto
rul . Dispuse sub prima cornişe, iconiţele ce cuprind scene din legendele
Vechiului Testament nu reuşesc să cuprindă în intregime tematica ico
nograLcă propusă de indrumar. Din cuprinsul registrului al doilea ce
cuprinde cele zece Praznice Domneşti a fost omisă scena "Tăierii îm
prejur", apoi din vecinătatea icoanei care imaginează
.,Cina cea de
Taină", obişnuita imagine "Sf.-ta Năframă a Veronicăi" . Cel de al trei
lea registru care încorporează icoanele apostolilor este alcătuit în bu·m ·•* ·· . Pil!··
.

fig.

)118' •• • • • es..-

5. Oct. Sm iqelschi : Icoa na l u i Isus si canat de uşă î m pă rătească
(deta li u) . Biseri ca ortodo� ă d i n Şa nţ.
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Arhang h e l u l M i h a i l s i Sf. Ioa n Botezăto ru l . Bi serica ortodoxă
d i n Şo � t.

nă parte tot în funct ie de i ndicaţiile afl ate în cartea lui M i ron Cristea
(fig. 2). Astfel cinci dintre apostol: au fost reprezenta\i
c· u chipurile
•mor tineri, în vreme ce următorii şapte au înfăţ j�area unor venerabili
bătrîni. De partea stîngă Simion-Chifa (Cf. Ioan . 1. 4:2) este imaginat ca
un bărbat aproape vîrstnic cu obrazul încadrat de o barbă încă neagră,
scurt potriv:tă. Iacob (Alfeu), ne apare tînăr cu obraml
:
umbrit de pu
fuşorul abia răsărit al bărbii, Bartolomeu (ident i ficat uneori ca Natani! :
Cf. Ioan, 1, 46) este reprezentat într-un tip figurativ a�emănător cu al
lui Iacob. Matei apostolul are părul alb, în vreme ce Ioan aşa d upă cum

se obişnuieşte, se distinge prin ch ipul său
tînăr ş i pli n de frumuseţe.
Şirul reprezentărilor de pe această latură se încheie cu icoana aposto-
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Fig.

8. Oct. Smigelschi : Sf. Nico!ae şi

a rh a ng h e l u l Gavri l . Biserica ortodox.'] d i n Şanţ.

l ului Pavel - închipuire a unui bărbat trecut de vîrsta maturităţii cu
creştetul pleşuv şi o bogată barbă nea g ră . 1 0
Partea dreaptă a registrulu i debutează prin figura apostolulu: Pe
tru, un moşneag cu părul alb, cîrlionţat, cu o barbă scurtă frumos ro
tunjită. Andrei a fost reprezentat de asemenea sub chipul unui bătrîn .
în vre m e c e Iacob, fiul lui Zcvedei exprimă tinereţe şi forţă. Nevîrst
n i ci cu barba abia mij ită au fost imaginaţi şi apostolii Toma şi Filip.
Cel din urmă d intre personajele zugrăvite pen tru această parte a re
gistru l u i , I u d a Tadeu fratele mai mare al lui Iacob, trădează î n privi
rea sa, în c i uda ch ipului cu trăsături aspre, o undă de melancol :e puţin
d:sim ulată.
Pe fronton u l catapetesmei si-au găsit locul u n numă.r de 11 icoane de
form�i circulară (în tondo) ; cu circumferin\ a variabilă, în creştere dP la
margine spre axa centrală acestea cuprind o seam ă de personaje in�:;pi-

rate d in Vechiul Testament. Dispunerea figurilor în c u prinsul unor a
semenea medalioane contribu:e la nuanţarea şi diversificarea schemei
ansamblului arhitectonic al iconostasului. Incepind cu latura stîngă a
10

In .,Ecclesiastlca Hislorla", este descris ca ,,un om tare la trup,
mijlocie, ceva lungă
H-!Ct t d , la fa�ă binişor. palid şi alb1 ;
părui
cap şi h?�rbă cret '
d;'lr nu prea imp!-lnător.
Ochii negri ceva cam
ridicate. Nasul cam lung nu se termină as..
cutil d mai mult turlil şi apăsal
de

sîngeri!:ti

d�

desupt.

din
sprincenele

H.
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frontonului distingem figura lui Iacob,1 1 un bătrîn pleşuv, ce poartă pc>
umărul drept o scară, simbol care il însoţeşte deseori, apoi imagine::t
patriarhului
Moise, un bărbat cu părul negru şi o ba rbă lungă cam
hirsută - tip iconografie neobiŞnuit care se indepărt�ază de modelele
iconografice care i-au fost consacrate. Şirul se continuă cu icoana pro
fetului David, aici un moşneag cu trăsături vig uroase care poartă dea
supra creştetului semnul demnităţii regeşti . Mai incolo Ieronim profc:>
tuP 2 a fost inchipuit de asemenea ca un bă trîn , în vreme ce Isa � a 1 :3 se
aprop:e sim ţ i tor de tipul figurativ al lui M oise. Pe latura opusă, Zal la
ria1 4 părintele lui Ioan Botezătorul şi Avacum ne apar ca nişte bătrînt
cu ochii limpez: , iar Daniil'5 şi Solomon nişte tineri robuşti cu înfăţi
şare plă.cută care se deosebesc destul de:> mult de obişnuitele tipu ri fi
gurative bi7antine, h ieratizate . Cu tenul puţin palid, şi bu7ele aproape
senzuale aceştia au fost fixaţi într-o atitudine oratorică cu un gest d e
monstrativ, convenţional in repetarea lui, dar care toc mai prin aceas
tă dublare certifică crezul in puritatea doctrinei pe care au îmbră ţi
şat-o. Tn apropiPre de axa centrală a iconostasului a fost dispusă ic:onna
lui Ezechil. imagine care se apropil' de modelul iconografie consacrat
în izvoare. 1 6
DP-a lungul axei med:anl' a timplei au fost orinduite piesele care
înm.ănu nchiază calităţile cele mai de seamă (fig. 2, 3). Din punct de ve
dere al solutiilor tehnice utilizate, al schem ei compoziţ i onale adoptate,
ori al var:antei ironografice, aceste panouri care înfăţişează , . ,Cina c e a
de Taină'' (1 = 0,85 m ; L = 1 , 58 m), "Ridicarea la cer(' (1= 1 ,00 m ; L
= 1 . 60 m) şi Maria <:a "Precistă rugătoare" cu Isus copil (I = O. 90 m ; L
= 0 .90 m) alcătuiesc exemple artistice grăitoare care îşi gă sesc pl' m e 
r i t locul alături de icoanele sinonime d e l a timpla h:sericii rnitropolita
ne din Sibiu

ldem, 189-195.
12 Alăluri de tipul iconografie utilizat la icoana din Şant (Rodna Nouă), men�ionăm că in numerodse
cE:zuri profetul este imaqinat î n intreqimc. c u slal unt potrivită, in minit tinC' UJl este ni c d r bu ni
aprinşi (Cf. Isaia. VI, 6), o ramură de migdal (XI, 1). sau pe copilul Isus a cărui venire a pro
rocit-o ( V t L 4 ) .
13 lt(lll!J�j r u f i rJ. profetului esle foarte bogaLă. DPseori este înfăţişat martiriul profetului, tăierea in două
cu
Î!l
a t a regelui Manasia (Cf. Pavel. Evreii, XI. 32-37) . De aici şi simbolul cel miii
consacrat i n reprezentări : ferăstrăul. Um�ori Isaia apare
snre rP.r. insotit de
două personaje alegorice, o femeie cu făclia întoarsă şi slinsă (Noaptea} şi un copil cu făc1in ri
dicatJ şi aprinsă
(Diminea�a)
.
14 In reprezen tările profelului Zaharia, mai ales cele din ambianta ortodoxă, este preferat ca simbol
sfeşnicul cu ş r1 p le b a l e . In iconografia
ulături de profet apcHe templul .,care se zideşlc> din
nou•.
15 Legenda pune pe ;eama lui Daniil uciderea şarpelui - idolul adorat in Babilon (Cf. Danii! XIV, 26) .
Inveşminlat intr-o tunică şi pallium Daniil prevesteşte pe Mesia care, ,.a venit in lume pentru a
zdrobi puterea deavolului". Intre secvenţele iconografice cunoscute se află şi ,.Daniil in groapa
leilor". Salvarea lui apare ca o aluzie la ,.Invierea Domnului". Mai puţin cunoscute şi mai 1ar
folosite sint reprezentările in care Daniil duce piine proroculul Habacuc (CI. Daniil, 32, 53). ori
apare ca un personaj nud (v. Miron Cristea, op." cii., p. 196).
16 Acest profet este imaqinat de obicei ca un bătrîn cu st�tura potrivită, puţin gîrbovit, ce tine un
toiag simbol al mîniei dezlănţuite fală de idolatria Ierusalimului (CI. Ieremia, ! , 11). In iconografia
veche bizantină se întîlneşte şi episodul aruncării lui Ezechil in lac, de către evrei şi apoi salva..
rea lui de Abimeleh. In pictură sint transpuse şi alte legende ale prqfetului, de pildă episodul cind
acesta n;.;ngîie· pe evreii duşi în robia Babilonului. in 586 i .e. n .. prorocindu-le reîntoarcerea, ridi..
carea "noului templu" şi îmb răţişarea unui nou cult de o puritate profundă. Alte ori Ezechil este
reprezentat alături de Baruh şi de siluetele a două turnuri - simbol al templului rezidit , Lui ii
aparUn şi alte alegorii cum ar fi carul cu patru roţi, cumpăna, sabja sau rolului . Enrico Galbiati,
La slorla delia salvezza neii1Antlco Testamenlo, Milano, 1969. p. 377).
25 - Fii� d" istorie, Val. III .
11
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Analiza comparativă a iconostasului bitsericii din
Şanţ (Rodna
Nouă) funcţie de iconostasul tip, ne-a dezvăluit rolul pe care 1-a jucat
"îndrumarul" lui Miron Cristea în procesul elaborării schemei arh i
tectonice a ansamblului, dar în aceeaşi vreme şi însemnătatea hotărî
toare a concepţiei artis tice personale sub semnul căreia pictor-ul şi-a de
finit opera.
Revenind la problema datării icoanelor trebuie remarcat faptul că
în c.:orespondenţa pe care am aflat-o la Şanţ (Rodna Nouă) nu aveam su
ficiente date care să ne înlesnească o apreciere definitivă. Fără să fi
reuşit ca în urma cercetărilor noastre să depistăm alt material, care în
tr-un chip fericit să ne faciliteze elucidarea acestei probleme ne-am
văzut siliţi să legăm datele pe care le avem de o seamă de repere crono 
logice, de unele momente mai de seamă din viaţa pictorului ce sînt
cuprinse între 28 octombrie 1 904 (data ultimei scrisori din corespon
denţa aflată în arhiva parohială) şi 1 2 iulie 1 906 (data inaugurării bi
serici i, înscrisă pe dosul prestolului). Cunoscînd apoi act:vitatea des 
făşurată de Smigelschi în răstimpul dintre sfîrşitul anului 1 904 şi în
t reg anul 1 905, am putea restrînge această perioadă de creaţie la pr'ime
le două trimestre ale anului 1 906, timp în care artistul a beneficiat de
un oarecare răgaz prilejuit de întreruperea lucrărilor de împodobire a
bisericii mitropolitane din Sibiu.17
Această încercare preliminară de încadrare cronologică a picturi
l or amintite, am propus-o înaintea problemelor de sinteză în mod in
tenţionat şi cu gîndul ca prin intermediul ei să ne creăm un punct d e
sprijin mai temeinic de la care şi în funcţie de care să stabilim locul
pe care-l ocupă acele valori stilistice particulare în contextul general
al fenomenului artistic contemporan. Socotim că fără să fie greşit, acest
procedeu care are la bază o seamă de date concrete, ne înlesneşte ca
printr-un raţionament logic, deductiv, să ne apropiem de perioada rea
lă în care au fost elaborate lucrările de la Şanţ .
Executate deci la scurtă vreme după picturile din biserica mitro
politană, lucrările prezentate dezvăluie o reutilizare aproape integrală
şi aproape în toate compartimentele a schemelor iconografice şi com
poziţionale utilizate la Sibiu . Spre exemplu cei doi arhangheli de 1<:•.
uşile diaconeşti ale tîmplei bisericii din Şanţ sînt aproape iden
tici c·u omonimii lor aflaţi în icoanele primului registru al tîmplei ca
tedralei ortodoxe din Sibiu. Aceeaşi punere în pagină, aceleaşi figuri
cu veştminte alcătuite din tunici lungi, încinse la mijloc cu brîuri î n
chise cu paftale în formă de cruce, aceleaşi fizionomii de tineri cu ova
l ul feţei mărginit de şuviţele domoale ale părului castaniu, ochii mig
dalaţi, nasul prelung şi buze senzuale, gestica şi alfabetul cromatic ase
mănător, ne oferă tot atîtea dovezi de necontestat în ce priveşte utiliza
rea nemijlocită a cartoanelor de la Sibiu. Despre deosebirile care apar

17 VirCJil Vătăşianu,

op. cit.,

p.

12.
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intre piesele amintite nu se pot spune multe, acestea fiind cu totul in
signifiante şi exprimîndu-se mai cu seamă in modalitatea după care 'l
fost elaborat fundalul. Intreaga concepţie de ,,compunere" a persona
j elor din primul registru al iconostasului de la Şanţ (Rodna Noua) dez
văluie serioasa preocupare a artistului pentru lucrurile temeinice şi ro
buste ; aici aproape ca în piesele de la S:biu pot fi remarcate acele com
ponente majore, definitorii pentru o personalitate artistică
complexă
ce s-a făurit prin muncă la capătul unor încercări şi eforturi exemplare.
Figurile pe care le-a zugrăvit Smigelschi în cuprinsul acestor icoa
n e sînt purtătoarele unor n ot•2 ce definesc în chip admirabil omenescu l .
D e altfel secretul trăiniciei ş i a l succesului imediat a l lucrărilor poatl�
fi înţeles doar prin prisma acelor legături statornice pe care le-a prac
ticat artistul în cursul experienţelor, ori al creaţiei finite, cu tot ceea
ce este firesc, cu tot ceea ce poate conţine în sine acele valenţe realiste,
profund ataşate faţă de formele tradiţionale ale pămîntului, In mod pa
ralel dar cu aceeaşi sîrguinţă şi interes se manifestă în opera artistu
lui propensiunea spre o pictură monumentală . Niciodată însă monu
mentalitatea figurilor sale nu va afecta imaginea lor realistă şi plină de
înţelegere : " Smigelschi se sileşte să redea schemelor impozante volu
mul, adecă să le reîncarneze, inspirîndu-se din figurile masive ale re
naşterii din prima j umătate a secolului al XVI-lea.18
I n cuprinsul registrului al doilea la icoanele prăznicar, în care sîn t
. .istoriate" doar opt dintre sărbătorile Domnului şi una dintre sărbă
torile Mariei s-au reluat o seamă dintre schemele iconografice mai
vechi, utilizate în lucrările sibiene. Similitudini evidente se înregis
trează mai ales la panourile care înfăţişează, " Naşterea Domnului",
.. Botezul Domnului'', .,inYierea " , "Cina cea de Taină" şi , ,Schimbare;l la
Faţă". Punerea în pagină este reuşită. cu toate că imaginarea unui număr
d estul de mare de personaje, de Ia şase la zece, răspîndite în limitele
unui spaţiu aşa de restrîns, a ridicat o seamă de probleme în ce pri
registru
veşte schema compoziţională. In general la icoanele acestui
Smigelschi a optat pentru o schemă de tip central, rezolvarea, proce
deul fiind cerut de chiar conţinutul fiecăreia dintre legendele ilustrate
acolo. Pentru oricare dintre aceste reprezentări, Isus constituie punctul
c-entral-axial de Ia care şi în funcţie de care în cele din urmă au fost
orinduite şi celelalte personaje, in grupuri coerente, aproape riguros
trasate, fără convenţionalism şi totdeauna în concordanţă cu simbolul
pe care îl circumscriu. La nivelul acelor compoziţii, un cîştig însemnat
s-a obţinut şi prin ştiinţa cu care artistul a orînduit personajele în gru
puri distincte, uneori sugerate (spre exemplu acele capete aureolate
"îmfipte" în fundal, l'acursiuri accentuate), alteori compacte dar cu fie-

18. ldem, p. 55 ; Trebuie adăugal că această viziune arlistică se întregeşle, spre cîştigul ei, prin uti
lizarea unor forme caracteristice artei bizantine.
25
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care dintre acestea bine individualizate, în scopul de a ocoli acel "obi
cei" al aglomerărilor de personaje obişnuit la icoanele de tradiţie bi
zantină.
Din întregul catapetesmei şirul apostolilor n i se pare a fi poate
partea cea mai puţin diversificată. Neîndoielnic această impresie este
confirmată atît de aspectul izomorfic al figurilor, cît şi de dispoziţia
echidistantă a icoanelor şi a cadrelor decorative care le mărginesc. Sin
gurele variaţiuni care le întrezăresc la acest nivel sînt cele care se ex
primă prin diversificarea realistă a fizionomiilor, amănunt care răs
punde în egală măsură şi canoanelor iconografice. Plasaţi într-un fel de
firide (nişe), apostolii îşi au libertatea de mişcare îngrădită de arhitec
tura iconostasului, prin aceasta ei dobîndesc însă o existenţă individ u
ală, firească şi de real ajutor în fixarea lor tipologică. Gestica după cum
se obişnuieşte în reprezentările de acest fel este simplă, la unil obişnu
ită, la alţii însă îngreunată de notele convenţional-teatrale. Prezen�a
unei cărţi în mîna fiecăruia dintre apostoli, ne apare mai degrabă ca o
modalitate de rezolvare mai simplă a schemei compoziţionale propuse.
decît atentia faţă de obligaţia irefutabilă funcţie de care trebuie expri
mat un simbol iconografie totdeauna precis. De altfel cu aceste atribu
te ale culturii şi cunoaşterii ei " parcurg'' această friză stabilind o strîn
să legătură cu importanta scenă a ,.destăinuirilor" : "Cina cea de Tai
nă". Personajele cupr:nse în medalioanele frontonului tîmplei au benefi
at de aceeaşi execuţie îngrijită. Imaginate în bust, figurile din ultimul
registru dezvăluie o suită de fizionomii care conservă în mod veridic,
fie semnele vii ale tinereţii şi maturităt ii, fie chipuri cu trăsături sobre
ale unei bătrîneţi idealizate. Nu numai mişcarea profeţilor
desluşită
prin orientarea lor într-o anumită directie, nu doar jocul de linii al dra
perrii lor, veştmintelor dau "viaţă" <• cestui registru. ci şi atributele aces
tora, imbolurile care-i ident:fică şi îi particularizează în ierarhia patrolo
gică sau îi proiectează totodată în timpul biblic. In egală măsură, la nive
lul frontonului formatul în "tondo" al icoanelor, dispunerea, în crescendo
asemănătoare unei notaţii muzicale, a contribuit la sugerarea unor accente
dinamice potrivite oarecum cu aspectul neregulat al laturilor de sus
a iconostasului.
!n privinţa icoanelor din axa mediană, în pofida formatului şi aL
dimensiunilor diferite se constată o asemănare cu panourile similare ce
împodobesc tîmpla sibiană. La panoul cu "Cina cea de Taină" (fig. 9),.
Smigelschi s-a folosit de o schemă iconografică într-un fel d iferită de
formulările tipice în care Isus constituie punctul central al compoziţiei.
Aici locul de convergenţă şi de divergenţă al coordonatelor compoziţionale
se exprimă printr-un triunghi neregulat care, în partea stîngă are ca punct
de sprijin nimbul lui Isus, în dreapta sus figura lui Iuda, iar pe aceeaşi la
tură, jos, nimbul unuia dintre apostoli . !n felul acesta printr-o rezolvare
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aparent simplă la prima vedere, d ar după cum spuneam mai puţin obiş
n uită, dacă se ţine seama şi de dispoziţia apostolilor în jurul unei mest:
In formă de segment de arc, s-a reuşit să se evidenţieze acel momeni
de înaltă valoare tensională, fără de care nu putea fi sugerată atmosfe
ra binecunoscută în care s-a .,săvîrşit" legenda. Schem a iconograficl:i
l'Ste şi mai inteligibilă dacă facem abstracţie de cei 1 1 apostoli, urmă
rind doar cele două personaje mai importante angajate în conflict.
Orînduite pe o diagonală mai puţin aparentă. dar reliefate tocmai de
poziţia lor .,externă'', personajele - aici adevărate simboluri ale bi
nelui şi răului, ale adevă.rului şi minciunii - alcătuiesc veritabile con
trarii între care s-a dezlănţuit şi s-a consumat momentul tensional. DE
o parte, "in corn u sinistra" , Isus cu chipul înobilat de linia pură a pro
filului clasic, cu privirea în care stăruie o undă de melancolie, pare că
llrtTl ăreşte reacţiile discipolilor săi. declanşate în urma dezvăluirii tră
dării pînă atunci tănu:te. De cealaltă parte, exclus din grupul apostoli
lor, l ipsit de nimbul d ivin, Iuda. strivit parcă de povara sacrilegiului
săvîrşit, ne îngăduie să ghicim atmosfera pe care a lăsat-o în urma
ucelor destănuiri. Ch:ar dacă la început aparenţele înşeală iar imaginea
care ni se o feră dezvăluie o gestică care se acordă în chip firesc cu ati
Ludinea lui Isus, după o examinare mai atentă avem convingerea că de
fapt adevăratul conflict s-a consumat deja între cele două extreme (Isus
şi Iuda), în vreme ce grupul agitat al discipolilor, oferă pictorului mai
degrabă un prilej pentru o fină şi particulară observaţie, decît sugestia
unui partener potenţial în disputa cunoscută . In felul acesta printr-un
aranjament schematic mai rar în tîlnit, am putea spune ch:ar neconfor
mist. Smigelschi a rezolvat cu succes transpunerea în imagini a acestei
legende care constituie o piatră de încercare pentru oricare dintre pic
torii de scene religioase.
Icoana ,,lnălţarea Domnului" din axa mediană a tîmplei, păstrea
ză în ce priveşte iconografia şi schema compoziţională, destule amin
tiri de l a panoul cu tematică asemănătoare aflat l a Sibiu. Pentru a scoa
te pregnant în evidenţă momentul " Inălţării" , pictorul s-a folosit de o
schemă de tip piramidal cu axa mediană puternic marcată de cele două
personaje principale. Smigelschi era convins că acest gen de compozi
ţie era impozant, potrivit reprezentărilor monumentale, rez:stent, dt>
sine stătătoare şi propriu celor mai puternice sentimente (lugubre. tris
te. grave, nobile, majestuoase, patetice, plîngătoare), marilor subiecte,
marilor mişcări, exclamaţiilor adînci,
evenimentelor
surprinzătoare,
imperative, dar simple, concentrate. Poate că piramida tocmai prin fap
tul că are o bază şi un vîrf e forţată ca prin acel vîrf să exprime un
punct culminant într-o scenă dramatică. Vîrf şi bază, gr-a vitate �i
patetism, tristeţe şi plîngere - comuniune ideală între o soluţie com
poziţională şi o încărcătură spirituală adecvată, într-o scenă simplă dar
cu profunde semnificaţii în iconografia creştină .
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Dacă zăbovim puţin în analiza tipologică asupra unuia dintre cele
două personaje mai importante din scena amintită, Maria, nu putem să
nu remarcăm reutilizarea acelui tip iconografie ideal, atît de caracteris
tic concepţiei artistului, care îşi află expresia în forma duală Maica
Domnului - Orantă, tip care potrivit canoanelor ortodoxe simbolizea
ză în mod plenar un mesaj evocator cu aluzie la mîntuirea sufletului.
su
Revenind la ansamblul compoziţional trebuie să evidentiem
gestiva distribuţi e a apostolilor, asemănătoare oarecum cu aceea a gru
purilor corale aflate într-un oratoriu unde închină imnuri de laudă lui
Isus . Simplificarea cadrulu� ambiant este aici aproape maximă, ajun
gînd la sugerarea unui decor teatral in "trompe l'oeil". Totul se reduce
la un gen de estradă pe care se desfăşoară o reprezentaţie dramatică.
Schema compoziţională prin care s-a evocat tema "Inălţarea Domnu
l ui" cuprinde două registre bine definite iar felul în care a rezolvat
Smigelschi problema legăturii dintre cele două registre demonstrea
ză multă pricepere şi o temeinică cunoaştere a schemelor compoziţio
nale din renaşterea timpurie italiană. Cu simplitate disimulată, ar
tistul a intuit veriga de legătură dintre cele două registre - schematir.
exprimată prin mijlocirea a două diagonale convergente - plasînd pe
traiectoria descrisă doi îngeri ce-l poartă pe Isus spre cer. In felul
ansamblu
acesta printr-o coerentă distribuţie axială s-a ajuns la un
figurativ perfect acordat aşa numitei scheme a piramide i simple.
In cuprinsul celui mai mare medalion al fr'O ntonului catapetesmei
revedem aceeaşi imagine a Mariei (Maica Domnului), cunoscută creatii
lor smigelschiene, cu chipul nobil plin de seninătate, cu braţele des
făcute într-un gest de binecuvîntare, ori poate intr-un fel care ne rea
m inteşte de acel tip cu profunde valenţp simbolice denumit Oranta.
Alături de ea apare reprezentat şi copilul Isus - tip figurativ în care
se repetă şi se regăsesc trăsăturile f�zionomice ale Mariei - cu o gps
tică în care desluşim din nou semnul binecuvîntării. Efectul obţinut
prin aranjamentul oarecum deliberat al acestor două personaje, al miş
cării braţelor in funcţie de două verticale care se unesc in cele din ur
mă intr-un punct bine definit, este important şi mai c u seamă sugPs
tiv prin conţinutul pe care-I comportă. Poate în felul acesta, ce se vrea
mult mai convingător, prin sincronizarea mişcării ori a gesticii care
uneşte cele două icoane di n axa mediană a iconostasului (, Inălţarea
Domnului'' şi "Maria cu copi lul Isus") S(' statorniceşte in chip evocator
acel simbol al mîntuirii şi binecuvîntării d ivine.
Ceea ce se remarcă şi în acest loc este preferinţa constant ma
nifestată de artist către formele ideale ale expresiei şi corpului ome
nesc, forme care se află de cele mai multe ori într-o deplină concor
danţă cu semnificaţia şi conţinutul teme i iconografice . Personajele pe
care le imaginează pictorul în cuprinsul acestor icoane dezvăluie o în
treagă genealogie patrologică precum ş i un repertoriu complet al vîrs
telor omeneşti. De la pruncie, cop�lărie şi adolescenţă la maturitate şi
-
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bătrîneţ.e, chipy.l omului îşi află de fiecare dată exemplificarea ideală
cu un conţinut iminent spiritualizat .
Dacă în pictura pe care o prezentăm, din punct de vedere tehnic
liniei î i revine rolul de seamă în conturarea fizică a personajelor, atunci
culorilor cu tot aspectul lor tern şi potolit li se poate atribui meritul su
gerării acelei atmosfere misterioase-mistice fără de care o operă cu
caracter religios nu poate fi convingătoare. Smigelschi nu a fost niciodată
un mare colorist şi cu toate acestea prin mijlocirea unei palete mai pu
ţin animate, dar cu mare ştiinţă selectată, ne-a sugerat acea ambianţă
spiritualizată, ideală, în care s-au " săvîrşit" legendele creştine. Şi în
acest compartiment al tehnicii cromatice a fost simţit ecoul concis, dar
folositor, al sfaturilor lui Miron Cristea : . . . ,,tonul general al culorilor
să fie liniştit în aşa fel ca ochiul să-şi afle repausul cuvenit" . H1
Cum e şi firesc chiar şi în lim itele acestor tonalităţi stinse, gama
cromatică variază de la registru la registru . Acolo unde imaginile isto
riate sînt mai complexe - la icoanele in care sint zugrăv:te mai mul
te personaje - acolo şi paleta cromatică este mai diversificată. In acest
context remarcăm la primele două registre ale iconostasului o seamă
de nuanţe cromatice reci cu luciu metalic, cum ar fi , albastru! ceru
leu, ultra-marin, verde cobalt, verde smaragd, argintiu, violet, griuri
în diverse tonalităti, dar şi o serie de culori calde, exprimate în scli
piri de cinabru, galben-auriu. ori roşu î n felurite nuanţe. Culori prima
re ori combinaţii complementare, bronzuri aurii şi argintii iată reperto
riul cromatic pe care pictorul 1-a utilizat cu o exemplară cumpătare
şi 1-a răspîndit cu o nobilă delicateţă, într-o pensulaţie fină dar precisă
de-a lungul chipurilor, veşmintelor sau celorlalte ornamente ale ico
nostasului .
In cuprinsul celui de-al tr-2ilea registru, culor:le au fost utilizat!:·
cu mai multă parcimonie. Simplitatea schematică, sobrietatea persona
j elor imaginate aici nu a îngăduit decît utilizarea unui număr mai re
strins de culori şi acestea distribuite pe suprafeţe mai întnise. Meda 
lioanele din frontonul iconostasului readuc tonusul cromatic obişnuit, adică
cel utilizat la primele două registre de icoane.
După cum am precizat, cimpul fruntariului a fost peste tot împo
dobit cu o seamă de ornamente. Fie că au fost sculptate, traforate ori
pictate, aceste decoruri de inspiraţie vegetală sau geometrică ne procu
ră acea impresie de " haror vacui", evocare stăruitoare a unei ornamen
tici dt> nuanţă orientală cu forme abundente care se proliferează îr.
desene destul de ordonate. Aşa după cum mărturisea şi pictorul în cu
prinsul celei din urmă scrisori pe care a trimis-o preotului Grapini (vezi
anexa nr. 3), catapeteasma bisericii Stavropoleos a constituit pentru el
un alt îndrumar preţios în privinţa alcătuirii " arhitectonicii'', i conosta
sului de la Şanţ (Rodna Nouă).
19

Jdem, p.

48-49.
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O notă oarecum particulară şi cu caracter insolit o prilejuiesc şi
cele cîteva motive decorative de factură populară utilizate de Smigel
schi în cîteva locur i pe suprafaţa icoanelor. Deş i ca număr şi întindere
aceste exemple ocupă un loc insignifiant în ansamblul operei, totus>i
·ele constituie pentru noi o dovadă perremtor�e a preocupărilor -şi
a interesului pe care 1-a manifestat pictorul faţă de valorosul nostru
tezaur artistic popular chiar şi într-un domeniu ca cel reEgios, în c a
re pilde de felul acesta au fost de prea puţine ori admise la noi. 2n De
altfel în cuprinsul lucrărilor smigelschiene exemplele de factură
populară au o evoluţie aproape ciclică. In cartoanele realizate pentru
catedrala din Blaj, aceste modele lipsesc, acolo utilizîndu-se o ornamen
tică geometri( ă şi motive inspirate din repertoriul decorativ b!zantin.
Poate la s faturile şi sugestiile lui lVIiron Cristea pictorul s-a străduit ca
în cartoanele elaborate pentru biserica mitropolitană sibiană să folo
sească pC'niru prima oară o seamă de motive populare, inspirate parcă
de pe frumoasele scoarţe ardelene, ori bogatele opregi bănăţene, moti
ve care într-un fel uluitor au conservat în desenul si
' coloritul lor exem
plele fericite ale vechilor şi admirabi lelor ţesături b:zantine.21
La catapeteasma bisericii ortodoxe din Şanţ (Rodna Nouă), Smi
gelschi a utilizat cu precăd ere o ornamentică combinată d�n elemente
fitomorfe şi geometrice disociate în zone exact delimitate. Acante, frun
ze în formă de treflă ori de stej ar, împletituri vegetale ce se desfăşoa
ră în traiectorii liniştite şi ordonate, asemănătoare cu motivele de fac
tură lombardă, alcătuiesc fondul decorativ de bază al arhitecturii tim
piei.
Exemplele de ornamentică inspirate de modelele populare se reduc
aici în mod sim ţitor. Răspîndite ici-colo pe suprafaţa icoanelor, ori în
cuprinsul benzilor circulare din care se alcătuieşte cercul de flăcări ce
însoţeşte ridicarea l ui Isus la cer, pe circumferinţa astrului diurn din
icoana Botezului, ori cele din cuprinsul mandorlei din scena " Sch im
barea la Faţă'', motive ornamentale în exclusivitate geometrice (rom
huri zig-zag-uri, cruciuliţe, coadă de rîndunică) ne amintesc, în chip
surprinzător de sobrele şi elegantele ţesături din zona Făgăraşului şi
a RucăruluF�. De altminteri acest12i perioade ( 1 906) ii aparţine şi Tripti
cul NaţionaL o lucrare decorativă cu caracter simbolic în care se mai
folosesc un număr relativ însemnat de ornamente de factură populară.
De aci încolo utilizarea acestora s-a făcut tot mai sporadic. reducîndu-le
20
21

2<:

Virgil Vălăşianu, op. cll., p.
; In acesl sens vezi şi Miron Cristea, op. cU., p. 47.
De altfel Smigelschi a făcut un pas inainte in ce priveşte utilizarea motivelor populare. Pe ling�
chenarele ori fondurile şi nimburile împodobite in acest fe), el a ,.indrăznil.. pentru întîia oara
să infă�işeze în pictura noastră religioasă un personaj (sf. Filofteia) înveşmîntat într-un frumos
costum popular românesc. In concepţia artistului sibian această solutie este cît se poate de fi.
rească, utilă şi apropiată de simţămintele sale patriotice. Fără să afecteze continutul iconografie
acest nou procedeu de prezentare stabilea o punte de legătură şi mai trainică intre acele imagini
istoriate şi credinciosul din preajma lor\ ; era ca un fel de idiom care peste deosebirile de tot
felul. unea comunitatea într-un ansamblu cu o spiritualilate comună.
Virgil Vătăşianu, op. cii., p .
63-64

63--64 .
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mai cu seamă l a umpkrea unor chenare, panglici sau a fundalului icoa
nelor23.
In mod deliberat am lăsat la urmă prezentarea celor şase panouri
din pînză de l·a biserica din Şanţ (Rodna Nouă). deoarece acestea ridică
o problemă specială în raport cu lucrările cuprinse în catapeteasma
ex
aceluiaşi m onument. Panourile amintite suferă negreşit printr-o
primare mai puţin îngrij ită, o formulare tehnică mai expeditivă care
se îndepărtează simţitor de imaginea lucrărilor cu care artistul ne-a
obişnuit. O analiză mai atentă este relevantă. Prima observaţie ar pu
tea fi exprimată în funcţie de paleta cromatică utilizată, unde culorile
terne. cu tuşa putin divizată. asemănătoare într-un fel cu cromatica
opacă util izată în panourile decorative. din ciment de marmură colo
rată, nu reusesc să impresioneze prea mult A d o ua observaţie priveş
te aspectul compoziţional al acestor ,.tablouri'' . Cu toate că sursele de
inspiraţie pot fi găsite in cartoanele de la Blaj sau Sibiu sau ceva mai
încolo în ilustraţiile Evangheliarului blăjan de la 1 9002 � (fig. 1 0) , schema
compoziţională ne apare mai puţin proprie pentru o pictură realizată pe
pînză, decît pentru una care ar fi trebuit să aibă ca suport o suprafaţă
de zid. A treia observaţie şi nu fără importanţă priveşte aspectul icono
grafie al temei în care apar o seamă de incongruente ce sînt -i ncompa
tibile cu conţinutul acesteia.
Amintitele scăderi, am putea spune accidentale în cuprinsul crea
ţiei smigelschiene, le-am pune m ai degrabă pe seama unor interventii
:;: trăine de mîna meşterului, probabil a unor aj utoare care nu au înţe
les Indeajuns, sau poate n-au ştiut să reproducă cît mai exact, cartoa
nele maestrului. Afirmaţia noastră nu depăşeşte însă limitele unei pre
zumţii ştiind mai cu seamă că Smigelscili s-a folosit de prea puţine ori
de " auxiliari" în ce priveşte execuţia lucrărilor de pînză.':- In aceeaşi
vreme nu poate fi trecut cu vederea un amănunt din viaţa artistului.
care ne informează despre starea îngrijorătoare a sănătăţii sale, în to t
cuprinsul anului 1 906. fapt care cu siguranţă î n condiţiile impuse d e
respectarea unor comenzi c u contracte ferme. 1-ar f i obligat ş i l a utili
zarea unor ajutoare de atelier.
Deasupra uşii care dă spre nava bisericii este d ispus cel mai im
portant panou din seria amintită. Acesta cuprinde imag:nea "învăţă
torului Isus'' (fig . 1 1 ) încadrată de următoarea inscripţie : "EU SINT
UŞA _ PRIN . M I N E _ DE . VA _ INTRA . CINEVA . SA . VA . MIN
TUI" .2" De pe această suprafaţă circumscrisă de inscripţia amintită, S<'
desprinde, parcă d i n luneta unui portal. c·hipul lui Christos asemeni
.a1

ln marile sale întreprinderi, cum au fost in�pirate]e fresce realizate pentru biserica mitropoliei din
Sibiu, pictorul s-a inconjurat de c î t i v d colaboralori priccpu�i. Printre aceştia se numd.ra si arădea
nul Iulian Toader, (V. Horia Medeleanu, Iullan Toader, un picior arldean dintre cele doul rAzboaie
mon dia le, în Sesiunea de comunicări ştiintifice a Muzeelor de Artă, Buc.,
iunie
p,
ldem,
fig. de la pag.
Ioan Georgescu, Tipografia din Blaj, in .,Boabe de G r i u " , nr. 1 ,
Pentru detal i i iconografice. v. Miron Cristea� op. ctl., p. 50.
2-4

23
24
25

v,

20

61

(Ev.

Ioan) .

1934.
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F i g . 1 1 . Oct. Smigelschi : Isus dascăl, bi serica ortodoxă d i n Şa n ţ .

unui portret ideal - imagine eroică sintetizată din şirul celor mai bu
ne reprezentări pe care le-a oferit de-a lungul secolelor orientul creş
tin. " Pe lîngă reconstruirea monumentală a stilului bizantin, d-1 Smi
gelschi a putut îmbogăţi operele sale cu notele personale ale unei in
d ividualităţi puternice, . . . în tabloul ce reprezintă pe Christos vedem
întruchiparea perfectă a compoziţiei, nu prototipul abnegaţlunii şi îm
păcării, a suferinţei şi jertfei de sine a celui încununat cu spini cum
ni-l prezintă apusul, ci împăratul lumei, măritul domn al adevăru
lui. , . " .26 Tot la acest panou, în cuprinsul limbajului ornamental utili
zat distingem şi citeva motive geometrice stilizate ce ne amintesc de
exemplele similare din cartoanele sibiene.27 Evanghelistul Ioa n (fig. 12)
a fost imaginat cu chipul cunoscut şi consacrat în iconografia creştină
orientală : un bătrîn cu trupul încă viguros, puţin înclinat, dominat de
un cap pleşuv cu trăsături aspre care cercetează cu sîrguinţă o seamă
re
ele texte apocrife. Gestica potolită şi gravă, privirea meditativă
La
produc cu fidelitate o stare de profundă transpunere spirituală.

26 Octavian Goga, Expozitia de plcluril Oclavian Smigelschl, in "Luceafărul", nr. 24, 1903, p. 394-396.
De alllel această strădanie a pictorului de a compune un tip figurativ ideal pentru Isus îşi află
o exemplificare şi mai timpurie înlr·una dintre ilustratiile Evangheliei de la Blaj - '!i.. n 1900 (Ioan
Georgescu, op. cit., se vedea figura Pantocratorului).
27 Incă din perioada in care au fost elaborate picturile de la Rodna-Nouă se constată că din reper
Loriul de ornamentică incep să dispară molivele de Iaclură populară in locul acestora fiind utili
zate cu precădere motivele de factură bizantină, Stilizale, reinterpretate, acestea se pare că inca
drau mai bine şi conveneau mai mult slilului monumental al maestrului,
a
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Ev. ,Ioa n, biserica ortodoxă d i n Şan!.

stinga evangelistului simbolul său obişnuit - vulturul apocaliptic o evocare d isimulată a idealului său de ascensiune către sferele cele
mai inalte ale dogmaticei creştine. Această formulă iconografică folo
sită în elaborarea panoului evanghelistului Ioan nu ni se pare nouă, Lă
sînd de-o parte cîteva mici şi neînsemnate modificări, schema o regăsim
pe unul dintre pendentivii bisericii mitropolitane din Sibiu28. Deosebirile
d intre cele două reprez�C:'ntări ale aceluiaşi personaj . apa!'l mai cu seamă in
ce priveşte tehnica de execuţie şi apoi dimensionarea lucrărilor.
Re
marcăm de o parte o compoziţie echilibrată, temeinică şi impresionantă
prin forţa sa, de cealaltă parte o creaţie mai puţin definitivată cromatic
care reuşeşte să se salveze doar datorită unei reuşite scheme compo
ziţionale. Dincolo însă de aceste deosebiri care răspund mai degrabă
unor împrejurări neprielnice, decît poate condiţiilor modeste de retri
buire, rămîne acea intenţie a artistului sibian de a relua, într-o formă

28 Aici incadrarea spa�ială personajului a prilejuit o rezolvare simplă dar reuşită. Peisajul abia
schiţat, stincos şi- sterp, asemănător cu cel din ilustra.tiile manuscriselor bizantine, poale ceva mai
plastic modelat, alcătuieşte un cadru ambianl ideal, ce se află in deplină concordantă t:U semni
ficaţia legendei şi personajul de acolo (Virgil Vătăşianu, op. cit., p . 61, fig. 20, Ev. Ioan).
a
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deosebită acel tip figurativ cu trupul indesat şi viguros deprins din
exemplele cinquecento-lui italian .
Panoul următor de format asemnător cu precedentul cuprinde fi
gura Evanghelistului Marcu. In viziunea pictorului acest personaj a
fost imaginat oa un bărbat în puterea vîrstei, cu o privire lungă, pier
dută parcă spre "zări nedefinite" şi care în mod paradoxal ne dezvă
luie o stare de profundă introspecţie. Mîna dreaptă i-a rămas încreme
nită într-un gest cu valoare explicativă. didactic, iar cartea deschisă şi
sprijinită pe genunchi ne lasă să presupunem o intenţie de prezentare
sau de recomandare a scrierilor sale. începute cu viaţa lui Ioan Bote
zătorul. In partea dreaptă imaginea leului apocaliptic, oarecum nefi�
resc proporţionat, cu formele lipsite de plasticitate prezintă un contur
care ne face să-1 încadrăm mai degrabă în seria unor "silhouette", de
cît în şirul reprezentărilor sinonime aflate în medalioanele care îm
podobesc chenarul cu ilustraţia Ev. Marcu din Evangheliarul de la
Blaj .30 Intr-alt panou al bisericii din Şanţ (Rodna Nouă) revedem ti
pul figurativ imaginat încă în i lustraţia pentru Ev . Luca din pomeni
tul Evangbeliar blăjan : un bărbat matur. cu chipul frumos încadrat
de o barbă neagră, scurtă, cu fruntea nu prea î naltă şi dreaptă, din
dreptul căreia porneşte nasul bărbătesc acvilin care-i conferă o auten
tică notă de semeţie. Trupul robust al acestui bărbat n i se pare că
seamănă mult cu acela al personajelor de obîrşie populară din cunos
cuta sa lucrare "Strana", fapt care ne-ar îngădui să pn�supunPm in
acest caz utilizarea unor studi i după natură, observaţii profunde, de
nuanţă spirituală, ancorate temeinic pe tărîmul realismului.
In general vorbind î n ce priveşte geneza tipurilor figurative ale
evangheliştilor se observă pe de o parte o adaptare parţială a mode
lelor din cartoanele de la Blaj ) i Sibiu pe de altă parte o încercare de
înnoire a acestor imagini nu numai î n virtutea obişnuitelor căutări pe
care le întreprinde fiecare artist în procesul creaţie!i ci şt m raţiunea
unui răspuns onest faţă d e comanditarii săteni. care într-un nedisimu
lat orgoliu au cerut înscrierea numelui pe fiecare dintre panourile
amintite.:n Fără să fi fost însă integral reealaborate, parte dintre personajele imaginate î n cele patru panouri cu evangheliştii, ne oferă im
presia unor creaţii disparate ce corespund numai î n parte mesajului pe
care trebuiau să-l aducă ; de aceea avem poate doar o simplă repre
zentare figurativă la care sen sul anecdotic adevărat lipseşte. In f•2lul
acesta ni se pare a fi panoul cu imaginea evanghelistului Matei (fig .
1 3) . Lăsînd la o parte patronimicul observăm că acest tip figurativ il
30 Acec;le ilustratii ce cuorind in principal figurile panlocratorului si
31

ale Evangheliştilor ne dezvăluie
acea preferinţă ti mpurie a pictorului, spre un tip figuraliv robust, îndesat, şi mai puţin idealizat
(Ioan Georgescu, op. cii., v. fig. Evangheliştilor).
Fieca re dintre panouri are inscris in partea de _j os. in chenar numele donatorilor. De altfel aceşti
onomastici sint trecuţi şi pe dosul icoanelor timplei . Astfel apar numele Varvarei lui Todose, a
lui ErnanUF�l Grapini, pe icoanele Bunei Vestici, sau ule lui C-tin Popîrtac şi sotiei Ana pe icoand
lui Isus etc.
,
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Ev. Matei, biserica ortodoxă d i n Şant.

î ntîlnim în creaţi a lui Smigelschi C "eva mai devreme, anume într-unul
d in cartoanele elaborate pentru catedrala din Blaj .:12 Iconografie însă
acest tip răspunde imaginii fizice şi fondului spiritual caracteristic pro
fetului Ieremia. Probabil reu�ita şi succesul de public dobîndit odată
cu întîia pre7entare expozitională , similitudinile de natură fizică între
{touă personaje vîrstnice, îngădu i te de imaginaţia artistului �i neb::i 
nuite d e profani, i-au facil itat lui Smigelschi utilizarea acestui model
în zugrăvirea imaginii evanghelistului Matei de la biserica din Şanţ
(Rodna Nouă). In felul acesta printr-un simplu transfer onomastic s-a
rezolvat într-un timp relativ scurt o problemă atît de importantă ca
aceea legată de iconografie. Dacă din punct de vedere artistic imaginea
t>vanghelistului Matei, chiar sub această formă iconografie împrumu
tată, ar putea fi socotită printre picturile reuşite de la Şanţ, atunci din
punct de vedere al mesajului ideatic, ori în privinţa concordanţei care
se cere între imaginea fizică propriu zisă şi fondul spiritual, există o
seamă de nepotriviri . In mod inevitabil această simplă mutaţie care
neglijează oarecum semnificaţia spirituală a unui tip iconografie pre
cis scade din valoarea integrală a operei. Intre diferitele personaje care
trebuiesc definite, ind ividualizate sau caracterizate există deosebiri nu
numai în ce priveşte natura interioară ci şi în ceea ce aparţine de o a32

Virgil

Vătăşianu.

op. cit., f ig.

18,

Pro(etul

leremiil.
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numită tipologie anatomică, detaliu care de altfel pentru un artist
psiholog nu este necunoscut dar care in anumite cazuri (cum ar fi in
pictura religioasă) nu este respectat întotdeauna. Socotim însă că uti
li7.area in mai multe rînduri a unui unic tip figurativ pentru personaje
cu patronimic diferit este greşită şi neconcludentă, nu numai ca ope
raţie in sine, ci mai cu seamă faţă de ideea pe care ar fi trebuit să o
sugereze. Poate pentru chipul Ev. Matei, cel care potrivit legendei s-a
preocupat pentru întîia dată de genealogia; lui Isus, ar fi fost ma i po
trivită o variantă compoziţională tipică, in care acesta să fie reprezentat
în momentele cînd îşi scrie Evanghelia şi nu sub chipul unui moşneag
care pare prăbuşit in marea lui durere.
Panoul bisericii din Şanţ ne prezintă evident imaginea omului in
frint şi neputincios în fata destinului nefast. Scena este însă cît se poa
te de fi rească dacă ne gîndim că de fapt aici îl avem zugrăvi t pe Iere
mia în momentul cind pr:meşte vestea ,.ingenunchierii neamului său".
Cu s:guranţă că atunci cînd a compus acest personaj, mai întîi pentru
bi�;erica blăjeană, Smigelschi s-a gîndit la o secvenţă precisă ��i de pro
fundă semnificaţie din cuprinsul legendei, anume momentul in care
prorocul se lamentează la ştirea robirii poporului său : " . . .in zbuciu
mul său va�ă lacrimi amare . . . şi lacrimile !" ale par tot atîtea mărgă
ritare care s-au strîns in cuprinsul uneia dintre cele mm msemnate
scrieri din literatura hagiografică :
"Plinger:Ie lui Ieremia".
Figura
acestui legendar vizionar se relevă de un putern ic dramatism. iar mft
reţ.ia gestului său dureros ne face să ne gîndim la ,.Geremia" lui l\l i 
chelangelo, de pe bolta Capele! Sixtine, imagine eternă (fig. 1 4) a unui
sufl et eroic, care nu a fost înţeleasă el e lumea umanistă a Romei con
temporane, dar care a fascinat şi a servit drept model pentru atitea ge
nerati i de artişti.
Demn în căderea sa, cu capul plecat, priveşte intr-o parte ocolind
desluşirea slovelor care altădată îi aduceau mulţum ire şi linişte . . :·
ochii prorocului nu se deschid pentru a cuprinde zăr: nepătrunse şi n u
m ai rătăcesc in 7.area senină a vii torul ui, a r vrea 111 ăcar să nu m ai vadă
nici prezentul umilitor : pustiirea Ierusalimului şi robirea lu: Israel
Astfel îngenunche marele visător văzînd intunecîndu-se strălucirea Sionului". In suferinţa sa " nici cea mai mică nuanţă de revoltă nu-i intu
nec& jalea covîrşitoare, din expresia fpţei, din buclele curate ca 7.ăpa
da . Ca un adevărat paeta-votes el acumulează în inima lui jalea po
porului întreg şi suspine le lui sînt suspinele neamului obidit";l:l. La dreapta
prorocului îngerul apocaliptic apare sub chipul unui "tămăduitor" al
sufletului care prin gestul său elocvent pare să-i spună : . . . "aşa a fost
scris", şi că în faţa destinului omul neputinc:os trebuie să se plece.
Iată in acest exemplu o adevărată intruchipare a fatalismului (fatum
·

33 . Luceafărul",
.

nr.

1 6- 1 8 ,

1903,

p, 269.
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Fig. 1 4. M i chelangel o : Profetul Geremia
Capela Sixti nă, Vati can.
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(deta l i u ) , b o l tă,

= destin), doctrină filosofică sau religioasă, al cărei conţinut a fost cu
noscut fără îndoială de către pictorul sibian în vremea călătoriilor sa
le prin oraşele Germaniei de sud-est.
Din păcate şi panoul cu Ev. Matei trădează aceeaşi executie lapi
dară cu culori destul de opace, provenite dintr-o paletă nu prea dife
renţiată, întinse pe suprafeţp mari şi pe un suport ca1·e se pare nu <�.
beneficiat de o pregătire specială. "PunPrea în mormînt" din altarul
bisericii din Şanţ (I = 1 , 1 0 m ; L=1 ,35 m), repetă în ce priveşte
schema compoziţională, nu şi în ce priveşte dimensiunile şi calitatea
execuţiei, lucrarea (1 = 1 ,50 m ; L = 1 , 70 m) cu acelaşi subiect ce se află
în biserica ort. din Rodna (Rodna Veche), pictură de altfel pomenită şi
intr-una dintre scrisorile pe care pictorul o adresează lui Panfiliu
Grapini.
26

-
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In urma evaluării şi prezentării oarecum comparative a picturilor
cu
nu putem să nu observăm existenţa unui contrast între lucrările
prinse î n catapeteasma şi panourile din pînză dispuse pe pereti i late
raii ai bisericii . De o parte un ansamblu de picturi pe deplin realizate
schematic. iconografie ş i cromat:c, de cealaltă parte un grup mai res
trîns de lucrări care pierd în valoare din pricina incongruenţelor de na
tură tehnică şi iconografică.
Care a fost de fapt momentul şi ambianţa ce a favorizat elabora
rva acestor opere ? Documentele pe care le-am amintit şi care se află
în arhiva bisericii ne-au facilitat pînă la un anumit punct răspunsu l
la întrebarea de mai sus. Pentru completarea firească a acelui răspuns,
presupunem că încercarea pe care o vom face, de a încadra i zvoarele
cunoscute î n cuprinsul evenimentelor artistice mai de seamă din ace:t
epocă, evenimente la care în mod neîndoielnic a luat parte şi Smigelscl l i ,
n u v a f i greşită ş i n e va înlesni o apreciere ceva m a i precisă a momen . .

tului î n care au fost elaborate l ucrările amintite. In limitele acestor co
ordonate trebuie apreciată şi perioada î n care s-a purtat această cores
pondenţă. Datele extreme ·ale scri\Sm•ilor •dezvăluiesc o aproximativă
corespondenţă cu perioada 30 nov. 1 903-25 apr. 1 904, răstimp î n care
se efectuau lucrările de probă şi se susţineau examenele pentru de
semnarea celuia care avea să zugrăvească biserica mitropolitană d i n
Sibiu. Se pare c ă rezultatul neconvingător al acestor prime probe, des
făşurate sub semnu l exigenţei şi epilogate printr-un verdict destul de
sever, l-a ambiţionat pe Smigelschi îndemnîndu-1 l a o muncă intensă.
stăruitoare î n căutări şi mai cu seamă eficace. Este uşor de înţeles ci:i.
în aceste momente de maximă şi exclusivă concentrare asupra
unui
obiectiv atît de însemnat, pictorul nu a avut răgazul necesar întocm : 
ri i schiţelor o r i măcar a l unu i pla n sumar pentru împodobirea biseri
c:i din Şanţ (Rodna Nouă). De altminteri scrisorile dezvăluie cu clari
tate stad iul incipient al acestor preparative care însă după cunoştinţele
noastre n-au fost concretizate î n vreo schiţă mai importantă. Se pare că
nici î n răstimpul care s-a scurs de l a expedierea ultimei scrisori (28
oct 1 904) şi î n continuare pînă la sfîrşitul anului 1 905, Smigelschi nu
s-a ocupat în mod special de executarea acelor picturi, bănuim dej il
comandate prin contract de către Panfiliu Grapini. Presupunerea noas
tră o socotim întemeiată dacă ţinem seama de faptul
că î n perioada
amintită pictorul încă mai lucra la împodobirea bisericii mitropolita
n0 din Sibiu •şi mai avea î n atelier u n n umăr oarecare d e l ucrăr: in
stad iu de finisaj. Schimbarea survine abia la finele anului 1 90 5 , mo
ment în care din lipsă de fonduri, Smigelschi este nevoit să-ş i între
rupă activitatea pe şantierul sibian. De acum înainte pictorul a fost si
lit de împrejurări şi a trebuit să dea "atenţie" ş i unor lucrări mai pu1,in însemnate ca acele de care a fost pasionat pînă atunci . Folosindu-ne
î n acest punct de d ata î n care ştim că a avut loc sfinţirea biseric:i
i ulie 1 906

-

(12

ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel) şi corelînd la acea-
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�ta pPrioada ele la sfîrşitul anului 1 905, obţ inem printr-o deducţie lo
gica momentul elaborării picturilor bisericii ort
di n Şanţ. Du
pă părerea noastră acesta ar fi răstimpul cuprins între luniie ianuan�
�i i ulie ale anului 1 906.
S-ar presupune că această nouă comandă i-a adus artistului
pe
lîngă o seamă de avantaje de ordin material şi o compensaţie de na
tură spirituală în stare să diminueze din amărăciunea şi necazul prici
nuit de întreruperea lucrărilor din Sibiu. Fără îndoială numai cu un
an înainte perspectivele păreau strălucite. 1 n anul 1 905 artistul cu re
putatie consolidată lucrează cu intensitate. Pentru a avea răgazul ne
cesar întocmirii unor lucrări monumentale, ca acelea din biserica mi
tropolitană d in Sibiu, el se desparte de catedra de desen a liceulu i din
D umbrăveni luindu-şi un concediu pe care î l v a prelungi pînă la pre
m atura pensionare din anul 1 9 1 1 . datorată stării tot mai îngdjorătoare
a sănătăţii sale . Un moment de satisfacţie, pe care 1-a simţit şi l-a trăit
d in pl in Smigelschi î n acest răstimp, a fost împlinirea visului său din
totdeauna de a se consacra exclusiv picturii . Avea aproape patruzeci
de ani, gînduri curajoase şi slobode, îndreptate către ţeluri mari, de
părtate de spectrul sumbru al înfrîngerilor fizice şi spirituale. Intre
aceste idealuri, cu siguranţă desăvîrşirea programului de împodobire
a bisericii din Sibiu şi transpunerea în realitate a programului întoc
mit odinioară pentru catedrala unită din Blaj , se vădeau a fi de cea mai
mare importantă . Cu toate acestea decepţiile inevitabile oricărei expe
riente omeneşti nu-l vor ocoli nici pe el î n acea vreme. Astfel Smige
lscll i nu reuşeşte să primească un spaţiu potrivit cu dimensiunea şi ge
n u l picturilor pe care le-ar fi prezentat în capitala României. Este şti
ut că la această expoziţie deschisă în anul 1 906 la Bucureşti, Smigelschi
inten ţ iona să facă dovada calităţilor sale prin prezentarea unor exem
ple de adevărată pictură monumentală. Atitudinea nepăsătoare aproa
pe duşmănoasă a juriului î l dezamăgeşte. După şase ani. atunci cînd
m arele nostru artist se petrecuse dintre cei vii, I orga avea să reamin
tească cu durere şi indignare această nedreptate care i s-a făcut : "In
J �106. la expoziţk a vrut să n i se î nfăţişeze avînd ş i el mîndria, aşa
de firească şi aşa de m işcătoare pentru noi. de a fi consacrat prin ad
m iraţie în capi tala neamului său, el pe care ungurii erau gata să-1 aşe
i:l', recunoscători, întrP cei mai buni ai lor : n-am vcd să-i dăm cei citi
va metri pătraţi pentru care
se ruga . Ţinea foarte mult ca pe păreţii
vreuneia din biseriC'ilP ar·estei Românii l i ben· s ă se afle ch:puri de sfin ţ i
l u crate de dînsul ; s-au găsit alţii. m a i bint:· văzuţ i şi c u mai bune legă
t u ri, c:a să-l dea într-o parte".:1� I n schimb, ca o compensatie de ordin
spiritual, la concursul publicat pentru un tablou simbolic al neamulu i
I"Omânesc, compoziţia s a este apreciată c u prem iul a l doilea.�,; Astfel ;n
această conj unctură plină de nesiguranţă, în această oscilaţie între sa-
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tisfacţii şi mai cu seamă decepţii, Sm:gelschi s-a văzut constrîns să se
mulţumească c u comenzi ceva mai modeste, de felul celora d in Şanţ
şi Ciacova (1907).36 Dacă am vrea să facem o evaluare a lucrări
lor de la Şanţ, dacă am încerca să le fixăm locul în cuprinsul reperto
riului artistic smigelschian, atunci noi am opta pentru o încadrare în
şirul reali:r.ărilor de valoare medie. Aprecierea fără să fie părtinitoare
o socotim j ustă deoarece exprimă o referinţă la un număr aproape ma 
joritar de l ucrări de calitate mai bună aflate acolo ·; disocierea valorică.
se face abia cind se iau în considerare două dintre panourile ded icate
evangheliştilor, lucrări de calitatea mai slabă, carP însă nu pot schim
ba impresia despre valoarea integrală a picturilor de la biserica
d in
Şanţ (Rodna Nouă).
Orern lui Odavian Smigelsch i îşi relevă însemnătatea ş i prin acea
pre7.enţă i nedită, înnoitoare şi pilduitoare într-o zonă geografică care
nu cunoscuse îndeajuns formele reevaluate ale genului bizantin (stilul
neo-bi7.antin).37 Mai apropiate de tradiţiile picturii religioase româneşti,
aceste lucrări veneau să înlocuiască o pract:că destul de costisitoare.
şi n u prea e ficientă, ca aceea a importului de iconostase reali7.ate de
ateliere mai modeste din Viena sau Budapesta.38
Păstrate cu grijă şi pietate, pretuite la adevărata lor valoare, lu
crările, pretutindeni in ! ocur'Île unde l e-am aflat în această zonă a Nă
să.udului, rămîn ca o mărturie elocventă a unei statornice şi cinstite
munci d e artist şi a unei impliniri pe măsura timpului.
A �EXA 1

- S c r i s o r i -

i\.rhiva !='arohiei bis. ortodoxe din Şanţ (Hodna Nouă), Dos. VII I , nt. 4 5 _

l'vfult S timate D - le Grapinil
A lăturot am onowl o vă t rimite planul pentw iconos tos, amvon
şi tabernacol, toa te executute într-un mod, încî t pot servi drept în
dreptar la executarea faptică al acelora.
Referitor la planul iconostasului îmi permi t a observa, că toate
părţile sculp tate, adecă părcanele, copitelwile, o rcurile, etc., vor fi
execu tate în lemn de teiu ori asemenea lemn pen t ru sculptură, ictr 0 1 namentul sculpta t din rîndul al patruleo, ( . . ), unde vin meda lioonele
cu profeţi, precum şi uşa principală se vor executa în sculpturcl tra.

36 Picturile aflale in biserica ort. (română) din Ciacova au fost
de Smiqelschi i n C!. nul
Condiţiile stlpulate în contract nu se deosebeEJu pr e a mult de cele de l a ŞanL fiind cu siguran
ţă la fel de modeste . . , Calitatea picturii nu depăşeşte impresia de med iocri tate , de altfel artistul
ne făcînd a ltceva decît să copieze, la o scară mai red u să cu insignifiante modificări, cartoan el e
sibiene (Virgil Vătăşianu, op. cii., p. 13, 67).
37 Alături de i ur.răril e păstrale la Şant (Rodna-Nouă), se mai află şi astdzi seamă d!� icoane, irr.prăş
tiat<' in localităţile : llva-Mare, Măgura, Romos. Rodna şi Poiana Ilvei, (Sf. Iosif). (Virgil Vătăsi an u
op. cit., p. 7-8
ldem, Blzanllnlsm şi neoblzanlln In pictura religioasă româneasclt din Ardeal, Ar
hitectura, V, 1937, nr. 4) .
38 Un exemplu qrăitor ni l oferă timplu bis. orl. (de Jos} din Singiorz ce cuprinde icoane realizate
de unul di nt re numeroasele ateliere vieneze specializate in astfel de lucrări încă din a doua ju
1907.
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foro tă (găuri tă, Durchbrauchen). Celelalte părţi arhitectonice vor fi
executate in lemn de brod, prima cali tate, usco t.
Părţile ce se văd în plan abduce C I I culoore ourită, sunt proiec
t a te in auritură veritobilă (oelglanzvergoldung) ieu restul (cîmpurilE
dintre a rcuri), de culoare pură ornomentate cu floricele, se vor abdu
ce c1 1 oluminiu (moi durobil co orgintul, dar de ocelaşi efect şi de oce
laşi pret).
Aurituro şi oluminir rl ,·or fi oplicote pe grund de culoare de o i e 
um şi lack, vo să zică î n efectuorecr cea moi so lidă.
La celelo lte două obiecte (omvon şi tabernacol) sunt prelimino
te oce/eaşi nwterioluri, adecă w rritură :;; i oluminium.
Icoanele vor fi zugrăvite toate pe scîndură de lemn de teiu o r i
asemeneo, c e s e obişnuieşte (plop, arin) i n ( . . . ) d e ulei ş i c u fond de
a u r ''eritobil.
Concepţiunea icoanelor este în cel moi strict stil biwntin, va să
z ică pen t ru fiecare icoană servesc drept nw ti,- vre-o icoonă din mo
numen tele clasice.
Icoanele cele împărăte�ti le-am proiectat /o început în mod obiş
nuit, cu figurile Jvt întuitorului, '\ laica Domnului e tc. şezînd pe tronuri,
însă de dragul frumosului am abandonat concepţia aceasto şi cer st1
satisfac dorinţa Dtule in urmă i-om reprezentat stînd.
lcocme ga to, cum v-am fos t comunica t dejo, la momen t nu vă pol
trimi te, pentru că de cari am In dispoziţie, sunt de aşa dimensiuni Îll
cît pe poştă nu se trimit fără numai cr r trenul se pot tronsporta. De
nceia vă oclucl oici cîteva fo tografii execu tote după icoane de ale me
le ce le-am făcu t pen tm restaurarea ca tedralei din Blaj şi cari în w
mă în Pesto•=· Cll l făcu t a tito senLaţie. Dintre acestea mai mult (Cristos
pe tron, Maica Domnului etc.) se vor pu tea folosi şi la iconostasul
Dvoastră.
Altcum, dacă voiţi să vedeţi icoane originale de ale mele nu
aveţi decît să osteniţi pînă lo llva Mare s m r Rodna V eche, unde î n
sanctuar este o lmormîntare (obişnuită)'=·::· făcută de mine m a i anii tre
cuţi, cînd era încă Dl. Gherczsim Domide paroch acolo. V 'aţi pu tea
chiar şi transpo rta lo .Sa nt, fiind o icoonă de sine stătă toare aşezată
într-o mmă particuloră şi învălită în t ol, scu r nişte Jepedee, cu grijă
bună o poteţi fără s tricăciune pune pe cor.
Deasupra ico nostasului ar , -eni după dorinţo expresă o Dvoastră
Dumnezeu Ta tăl inconjwat de îngeri, zugrăviţi pe pînză.
Inscripţia "Sfînt, Sfînt, snnt, Doomne, etc.", mai bine V O fi S-0
aplicăm jur împrejurul pînzei pe orcul ce desparte naia de sanctuor,
aşa precum se vede în figura olătwat.
Nu-mi aduc bine aminte de cucul respectiv al bisericii, dor de
sigur lo tot cozul aşo cum, ·a se vcr putea aplica.
• P.: : : ! r u cronica
l a expoziţia a m i n l i tă a se vedea Luceafărul, n r . 2 , 5 decembrie 190J, p. 2 2 .
.. !coana de foarte bună calilale şi bine conservală avind o formă rectangulară (L=1,70 m ; 1 = 1 ,50 m)
este dispusă pe u n suport i n apropierea peretelui de sud al altarului bisericii ort. din Rodna Veche.
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Pentm porumbel nu om făcu t deo
comdată fiind un Jucm baga tel - nici
o schiţă. La timpul său se va face şi o
ceosta af;ja precum doriţi. Icoanele ce în
schiţo
osegnată a iconostasului le-an1
fost proiectate sub icoanele împărăteşti
(Scena din Testamentul V echi) le-am o mis din cauza că ar veni prea jos şi ni
meni nu le-ar băga în seamă.
Cred că sunt destule cele opt între
icoanele împărăteşti şi uşi. Vă rog deci.
pe bazo lucrărilor mele ocluse - pe cari
în o / te cazuri, nu obicinuiesc ale face
gmtuit ori cu puţin fără de vreo condiţie,
de un obligămînt oarecare ct pertracta
chestiunea în comitetul bisericesc şi la
timpul său a m ă onunţa despre rezu l ta t .
D e oltcum după cum v ă cunosc, predo
rea chestiunii depinde numai de la D
voastră. Comitetele docă conducătowl a re cap şi posede î ncredere
obştească pe cum in cozul de faţă, îmi ploce a crede, să po t conduce
cum vreo omul.
Eu din porte-mi vă rog c1 opu ne tootă încrederea În mine şi vă
osiqur, că precum nimeni n u s - o plîns în contra meo, nici Dvoastrd
nu veţi avea motiv de o fi nemultumit de mine.
ne asemenea Jncă odotă vă fac a te n t, că firme co Retay nu sînt
in s tme a vă face lucrări corespunzătoare din pun c t de vedere nici
.o; tilis tic, nici artistic fiindcă le lipsesc orice s tudiu special pe terenul"
acesta.
După care sun t cu tot respectul oi Dvoastră, sincer , stima t

1 111
1 1 ll

lboşfolău 1 /l 1 904.

Oct. Smigelschi, profesor

A;..; E X A I I

f\·1ult stimate d-le
Dovodo cu planurile a m odresa t /o adreso el-voastră şi un prel! 
minor de spese. Se vede însă că s-au pierdut oarecum pe la poş tă ori
oiureo. lmi permit deci c r vă t rimite o copie a uceluia precum şi une
l e desluşi r i.
După cum se vede elin preliminor, suma prelimina tă pen tru icoa
ne intrece binişor preţul lucwlui de tîmplar şi sculptură, precum nicf
nu se poote oltfel, . . . , deoarece Jet un iconostos, icoanele sunt lucrul
de căpetenie, pre cori în părţile principale le executez et t personol şi
nu le d w t în intreprindere /o începători în pictură ; ori pic tori de c r
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doua mînă, cum se întîmplă l a firmele din capitală şi ex terne, a căror
şefi de comun sunt numai in treprinzători, dar nu şi artişti.
Al doilea sunt preliminate o sumedenie de icoane, de cari încă
la catedralele din oraşe nu le vezi aplicate, spre pildă icoanele din
parter cu scienele din Tes tamen tul V echi cu toate că sunt mici, fiind
aproape de privitor, trebuie execu tate cu delicateţă, şi fiind fiecare
compoziţie cu mai multe figuri nici n-ai crede cît dau de lucru.
Deasemenea pînza cea mare deasupra iconostasului cu Dumnezeu
Tatăl şi îngerii şi ca material şi ca lucru coastă mult, aşa încît sub
suma de 500 coroane nu se poate executa. Suma totală trece n i ţel
peste cadrele indicate de Si. D-voastră ; dar să mă credeţi că mi-am
mi,·uit a vă face preţurile cele modera te.
Oarecum este de prevăzu t, că vă vom puteo oferi mai cu seamă
la lucrul de fîmplărit ceva procente scăzămîn t, întrucît se va puteu
fără a periclita soliditatea şi fmmuseţea lucwlui.
Icoane model nu vă pot pune la dispoziţie, pe core le am sunt uşu
de mori încît posta nu le primeşte spre trcwsportore. V -om trimis însc1
nişte fotografii făcute după cartoanele mele cleslinote pen t ru co tedro
la din Blaj. Icoane lucrate de mine oltcum puteţi vedea la !Iva Mare ;
asemenea o icoană se află în biserica elin Rodna V eche pe care even
tual foarte uşor o puteţi tm nsporta spre o o vedea la Rodna Nouă,
u coperind-o simplamente cu nesce lepedee, o r i asemenea şi oşezînd-o
cu grijă într-un car ori cămţă.
Fiind darea 1n executare a lucrări lor de iconos tose, o chestiune
de încredere, eu elin partea-mi ,-ă rog co să mă onoraţi cu oceastă în
credere. Cum că vă voi presta un lucru ortistic cred că este des tul
a mă provoca la repu taţia mea de ortist ; clar încă privind fidelita tea
şi celelolte calităţi precum pînă î n ziua de astăzi nu s-a înşela t nime
neo în mine, cu cine am ovut osemenea ofoceri ; puteţi fi încredinţa,
că nici D-voastră nu veţo oveo mo tiv de o fi nemulţumit C I I mine.
In fine
pretor debuisset videm
dor numai acum c1m aflol
de numire ; primesce gratulările mele lo ceo mai nouă ş i desigur b i 
neme r i t o tă distincţiune de pro topop onoror, precum şi osemenea sti
mei ce ' ă păs trează al d-voostră
-

l bw'jfolău î n

17

-

Febr.

Oct. Smigelschi
1 904.

A NE X A l i i

Mult stima te Dle Gropini !
Alăturat a m onoml o vă trimite schitele promise în număr de 3.
Una pen tru iconostas, alta pentru O lm-om ş i a 3 - cl pentru tabernacoj.
M-am nizui t o mă acomodo instrucţiun ilo r ce mi-aţi do t cînd om fost
pe l o stimo t Dvoastră.
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Forma tul şi aranjamentul icoanel-o r se poate vedea din schiţe,
osemenea şi modul executării aşa peste tot. Totuşi îmi permit a servi
cu următoarele notiţe.
l . Planul

i c onostas u l u i .

Peste tot iconostosul cuprinde în sine toa te icocwele ce se obiş
nuiesc a se oşeza pe el. i n vîrf crucifixul cu ic oane Ja te10le. Sub
oceasta profeţii ( 1 2) cu f\1a ica Domnului în mijloc. In e tajul al doilea,
icoanele mîntuitorului înconjur a t de 12 apostoli. î n etajul întîi
13
praznice. In parter cele patru icoane împărăteşti - (Si. Nicolae, Mai
ca Domnului, M întu itorul in ornat arhieresc şi Chro mul bisericii). Pe
1 1.5 a din mijloc Buno V estire cr r cele lc1 terale Sf. Arhongheli sw r arhi·
diaconi. In porter /o locwile însemnate cu X şi Y se moi pot e\ ·en
tual aşew şi c1ltele.
In privinţn alcătuirii orhitectonice motivele folosite sunt împru
mutate de !o biserico Stcwropoleos elin Bucureşti (unu elin cele mai
celebre elin România) precum şi ele io iconostaw/ mănăs tirii Prislop
( ele prezen t oflător în copela mitropolitună din Bloj !). V c1 să zică ico
nostosul este ţinu t î n t r-un stil bizontin românesc.
Icoonele vor fi zugrăvite asemeneo în cel ma i riguros st ii orien
lcil pe boza celor mai celebre monume n te din aces t gen de prin l tG 
l i o şi aiurea.
2 . Amvonu l

]\1o tivele orhilec tonice, sunt î mprumuta te în purle de Io bisericei
San Marca din V eneţia, în parte ele /o mănăstireo Argeşului. Porteo
de mijloc (unele s tă predicoforu/ formeoză u n octogon lipit ele perete)
elin cme octogon se văd cinci lo turi şi este oşezo t pc o columnă. La
lotura 5-cl conduce sccuo, oşezotă cam pieziş, însă nu nwi provi;orie,
aceasto se vo pu te o stc1 tori do că voi dispune de măsuri le exClc te c1/c
spaţiului ce stă Ia dispoziţie.
Icoanele obişnuite, în fund /o spo tele preclico torulu i icourc1 Sf.
Ioan Crisostom, ior pe cele pc1tru loturi ole octogonului 4
e nw 
ghelişti.
-

3. Taberna c o l u l

Cons truit î n formă obişnuită oşo inc it î mple laturc1 dinapoi c1 al
torului (o mensei altorului), pe bow unor motive î mpru mu tote de ]CI
mănăs tireo Curţii de Argeş. Porteo de mijloc iosă cdură din pion ş i
este prevăzută cu uşă. Pe u.� ă potirul cu icocwo mîntu itorulu i ( t rupul
şi s îngele domnului) crşo precu m se vede pe unele vechi :-eule bise
riceş ti în confesiu neo orientolă. Pe porteo anterioară ole turnuleţe/o t
laterale icoanele a doi cheruvimi. V ă rog a - mi indico roh ll pe care-I
ocupă porumbelul la tuhernocol deoorece eu nu /-om văzut uplica t
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nicăieri c1 1 toate ca m muzeele din Bucureşti am văzut mai multe ta
lJernacole originare din diferite mănăstiri româneşti.
Acestea ar fi observaţiile mele.
Vă rog a-mi comunica după prealabila examinare a schiţelor ob
serv a ţiile S tim. Dvoastre.
Inainte de executa rea planurilor definitorii vă rog a-mi pune la
dispozi ţie măsurile exacte ale bisericii, anume ale Jocurj/or, unde vin
aşezate iconostosul, tabernacolul şi amvonul. A r fi bine docă mi-ati
face prin orhitect nişte copii de pe planmile de zidire, şi anume des
pre secţiunea longitudinală, secţiuneo ln lăţime şi-o nouă grundriss,
se înţelege numai c1 părţilor acelorct cari sunt de lipsă pentru scopu
rile mele.
In fine cu fi de dorit să-mi comunicaţi suma ce aveţi de gînd t 1
sacrifica pen tru acest scop. Deoorece ştiu că doriţi a avea un lucru
frumos cu li bine dacă nu v-aţi scumpi ci că aţi pune o sumă mai mă
rişoczră la dispoziţie adecă vreo 4-5000 il. pe core ducă şi nu o veţi
-avea chiar la momen t disponibilă, după cum vă cunosc rolul ce l-aţi
pus şi-1 veţi mai pune 1n serviciul calificării bisericii - uşor o veţi
comple ta prin donaţiuni benevole ale credincioşilor parohiei,
mai
cu dare de mînă.
După care 'aşteptînd binevoitol'ul răspuns, primiţi recu noş tinţu
care vă păstrez al Dvoas tră sti mc1tor.
Octavian Smigelsclri
E rLsebetvaros
praf. gim.
în 28/X - 904 .
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BEITRĂGE ZUR KENNTN I S DES MALERS OCrA V I A N SMIGELSC H I .
DIE GEMALDE I N DER ORTODO X E N K I RCHE
VON ŞANŢ ( RODNA N O tT \ )
Z U SAf\1f\1EN FASSUNG

Der
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Die

m o n ogrophische D o rs t e l lung

der

'Vondgemălde
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doxen K i rc h e va n Ş o n ţ , s l e h t i n d e r Absich t des A u t o r s a u c h o ls e i n
ikonographisches
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dos,

die

Ma/erei erschienenen Probleme i n

gesa m m t e n , i n der religiăsen
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Die s t y l i s t ische u n d i k o n ogrophische A n olyse der

52 Ikonen v a n

cle r Decke, g e n o nn t " co topeteosmă" u n d d e r 6 w tf Leinwonci genw l t e n ,
i n d e r K i r c h e s i c h befi n d l i c h e n Gemi.ilde, dct n n e i n ige Dokumente die,
die Bestellung derer beweisen, h o ben die g e n o n n t e D o t i e r u n g und die,
exakte

Einkodrierung

in

dos

gesomm te

Smigelschische

\Ve r k

e r mă

glich t . (la m w r- l u l i 1 906)
Obwohl die e rw ă h n ten

Gemălde keine nfo lls o u t der q u o l i t o t iven

J-lohe des N i , · ew t s ii h n l ich e r i n d e r E r'/bischăfliche n K i rche v a n Her-
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nwnnstodt befindlichcn Werke stehen, be tonen sie jedoch ihre Bedeu
tung Jiir t •nsere Kunst vom Anfong des Johrill l nderts durch ih rc beis
pielgebende Anvv-esenheit in einer 7one in Sie/Jenbiirgen w o b i �; �ohio
die wiederhergestell ten Formen des neo/Jys(ln/inischen Styis unbekonn t
woren ; die der U berlieferung der rumănischen f\1olerei năher stehen
den Gemălde, dienten 1 1 1 r Frse t;�ung der ienigen klossizisonter Bilder, die,
durch eine Ll l teuere Proklik, w ts den \Verkstiit ten L\\-e i t e r /{(Ind von
Buda ocler Wicn h erkomen.
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1 . Oct. Smigelschi : Der l k onostos der O r thodoxen Ki rche zu Şanţ (Rod n a - N ouă) .
2. Oct. Smigelschi : Die Apostel u n d d i e Fropheten (Deto i l ) , d i e Orthodoxe
K i rche zu Şa nţ (Rod na - Nouă) .
3. Oct. Smigelschi : Architektonisches Schema
des l konostos, der Orthodoxen
Ki rche zu Şanţ (Rod n a - Nouă) . (Zei chnung von C. Smo ra ndoche) .
�- ;.rch i t<!k : o n i sches Schema des l k o nostos, ,.Typ " vorgesc h l ogen von E. M. Cri stea .
(le1 c i l n u ng van C. Smo ro n d o che) .
5. Oct. Smigelschi : B i l d n i s Jesu und Romen ki:inig l i cher T u r . (Deto i l ) . D i e Ortho
doxe K i rche zu Şa nţ (Rod n a - Nouă) .
6. Oct. Smigelschi : Die M utter Go ttes m i t dem K i n d un der Erzengel Ga briel. Die
Ortodoxe Ki rche z u Sant
(Rod n a - N o uă) .
'
7. Oct. Smigelschi : Der Er� engel M i c hoel un der h e i l i g e Johonnes der Tă u fer. D i e
Orthodox e Ki rche zu Sa
' nt (Rod n a - N o uă) .
8. Oct. Smigelschi : Der hei Î ige N i ko l o u s u n d der Erzengel G a b r i e l . D i e Ortho
doxe Ki rche z u Şa nţ (Rod n a - Nouă) .
9. Oct. Smigelschi : Dos heilige Aben d mo h l (Deto i l ) . Der l ko n os to s der Orthodo
xen Kirche zu Sa
, nt (Rod n a - No uă) .
1 0. Oct. Smigelschi : D er Evo n g e l i st Mothăus. l l l ustro ti o n zum Evong e l i o r von B l a j .
Blaj, 1 900.
1 1 . Oct. Smigelschi : Jesus der Lehrer, die Orthodoxe K i rche z u Şa n ţ (Rod n a - Nouă) .
1 2 . Oct. Smigelschi : Der Evo n g e l i st J o h o n nes,
d i e Orthodoxe K i rche zu Şanţ
(Rod na - N ouă) .
1 3. Oct. Smigelschi : Der Evo ngelist Mo thăus, d i e Orthodoxe K i rche zu Şanţ
(Rod n a - N ou ă ) .
1 4 . M i c h e l o n g e l o : D e r Prophet Jerem ios (Deto i l) ,
Decke, Sixti n i sche Kopel le,
Voti k o n .
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