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DIN INVENTARUL BISERICII SFINȚII APOSTOLI PETRU
ȘI PAVEL DE LA SOCOLARI, JUD. CARAȘ-SEVERIN
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From the inventory of the of the „Holy Apostles Peter and Paul” church, Socolari (Caraș-Severin County)
Abstract: The study reunites a group of icons found in three collections of church art in the Metropolitan
Church of Banat, in those of the Timişoara Archbishopric, in the Caransebeş bishoric and the Reşiţa Orthodox
Deanery, all from the church of Socolari village (Ciclova Română commune, Caraş-Severin county) in the proximity of Oraviţa. This inventory comprises the fragments of an iconostasis and five icons on the Mariologic topic
illustrating: the Birth of Mary the Virgin and the Entrance into the Church, the Dormition, Resurrection and
Raising the Lord’s Mother to Heaven, Virgin of Mercy. Among these we can observe an icon, Resurrection and
the Ascent to Heaven, a new representation in Banat, with a relatively limited frequency in the paintings within
the frames of the Serbian Metropolitan Church from Sremski Karlovci. The analogies resulted from the analysis
of the iconographic sketches and the special stylistic achievement certify us to date the work between the seventh and eigth decades of the 18th centuries and attribute it to a Serbian painter, Nikola Nesković from Vârşeţ
(Vrskac, the historical Banat), an excellent representative of the „Serbian baroque” in the second half of the 18th
century. By taking the spiritual administrative affiliation of the Banat to the Episcopate from Vârşeţ into account
we assume that this inventory had changed its addressees more than once, the initial one probably being a wall
church, considering the icons’ dimensions. We can only draw some suppositions regarding the church of the
Socolari village, in all likelihood in the 19th century.
Keywords: icons of iconostasis, the Mariologic topic, painting, engravings, Ukraine, Central European baroque and
rococo
Cuvinte cheie: icoane de iconostas, tematică mariologică, pictură, gravură, Ucraina, baroc și rococo central european

1. Introducere

Î

n anii ‘70 ai secolului precedent a fost luată inițiativa de a se constitui colecţii muzeale ale cultelor,
care să funcţioneze în paralel cu cele ale instituţiilor de profil, având rol similar de protecţie a patrimoniului mobil din bisericile de pe teritoriul României. Pe teritoriul Mitropoliei Banatului s-au organizat câteva asemenea colecții, la nivelul Arhiepiscopiei Timișoarei și a Episcopiilor din Arad, Caransebeş și
Gyula (Ungaria)1. Patrimoniul din bisericile sârbe a fost concentrat în colecţia Episcopiei Ortodoxe sârbe
din Timişoara. Ca şi în cazul celorlalte instituţii muzeale şi cele ale cultelor sunt încă insuficient studiate
şi evidenţiate, nu numai prin studii ştiinţifice, dar şi prin materiale de popularizare, cu toate că asemenea iniţiative au existat în ultimele decenii şi au fost prilejuite în principal de organizarea de manifestări
expoziţionale sau de publicarea unor lucrări de sinteză2.
Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Arte și Design, str. Oituz nr. 4, Timișoara; e-mail: yna_parvulescu @yahoo.com.
Cea a Arhiepiscopiei Timișoarei, aflată la Timişoara și la Protopopiatul ortodox Lugoj; cea a Episcopiei Caransebeşului,
păstrată iniţial la Reşiţa, actualmente strămutată la Caransebeş, cea a Episcopiei ortodoxe de la Gyula, pe teritoriul actual al
Ungariei; cea a Episcopiei Aradului, la mănăstirea de la Arad-Gai; între acestea sunt publice cele ale Arhiepiscopiei Timişoarei şi Episcopiei Caransebeşului; sunt de asemenea deschise publicului colecţiile mănăstirilor arădene de la Hodoş-Bodrog
aparținând Episcopiei Aradului. Nu cunoaștem situația celei de la mănăstirea Arad-Gai aparținătoare de aceeași episcopie, care
se afla în anul 2016 în reorganizare.
2
Menţionăm întru început primul şi încă unicul catalog al colecţiei de icoane de pe teritoriul Mitropoliei Banatului, publicat
de preotul I. B. Mureşianu, sub egida mitropoliei, în anul 1973, cu titlul: „Colecţia de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului”; acesta oferă și în prezent informații extrem de utile privind inventarele vechilor biserici, multe dintre
acestea dispărute. În aceeaşi ordine de idei, amintim apariţia catalogului expoziţiei internaţionale cu titlul „Umetnicko blago srba
u Rumunji” (Tezaurul sârbilor în România), organizată de muzeul Matica Srpska din Novi Sad, Serbia în anul 1991; catalogul
consistent, „Barocul în Banat”, editat în anul 1992 cu ocazia anului internaţional al barocului publicat de Rodica Vârtaciu şi
Adriana Buzilă; studiile cu catalog ale subsemnatei dedicate iconostaselor din Banat, editate în condiţii grafice modeste în anii
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În ordinea de idei enunțată anterior, privind necesitatea de a cerceta și de a evidenția aceste colecții,
prezentul studiu atrage atenția asupra unui inventar provenit din biserica satului Socolari (comuna
Ciclova Română), aflat în apropierea oraşului Oraviţa (jud. Caraş-Severin). Opțiunile iconografice aparte,
calitatea limbajului stilistic și, nu în ultimul rând, dimensiunile câtorva dintre icoane, ridică semne de
întrebare referitoare la comanditarul și la autorul acestei lucrări cu totul deosebite, la care vom încerca să
oferim și câteva răspunsuri posibile3.

2. Biserica Sfinţii Petru şi Pavel, Socolari
(comuna Ciclova Română, județul Caraş Severin)
2.1. Istoric
Menţiunile privind satul Socolari aflat în secolul al XVIII-lea în districul Palanca şi la biserica acestuia provin din Statisticile bisericilor din Eparhia Caransebeşului, din anii 1751, 1757 şi 17754 şi conţin
doar numele preoţilor. După matricolele oficiului parohial, acestea nu sunt mai timpurii de anul 1754.
Tot atât de lacunare sunt și cele referitoare la istoria lăcaşului şi la inventarul acestuia. Într‑o cronică a
parohiei, de redacție postbelică, se precizează doar faptul că vechea biserică, din lemn, era ridicată în
partea „de sus” a satului, spre estul aşezării, la distanţă de 500–700 m de lăcaşul actual, din piatră şi
cărămidă, edificat la începutul secolului, după 19005. Într‑un inventar datând din primele decenii de
după ridicarea bisericii noi, au fost amintite 14 icoane „vechi pictate pe lemn”, cu precizarea a „12 apostoli
din biserica veche” și a altor câteva icoane ale unor apostoli6. Așa cum se prezintă azi, grupul de icoane
care a aparținut satului indică fragmentele unui iconostas cu câteva particularități, care vor face obiectul
prezentării de față7.

2.2. Analiza formală a fragmentelor de iconostas
Așadar din acest lăcaș provin, provin următoarele fragmente ale unui iconostas care corespund registrelor tematice consacrate: icoanele împărăteşti principale: Maica Domnului cu pruncul, Iisus Pantocrator
şi Uşile împărăteşti, corespunzând registrului I tematic; din registrul median: icoanele Deisis-ului mare
(cu icoana Deisis şi a unsprezece dintre Apostoli) și câteva dintre Marile Sărbători, prin icoane ale Maicii
Domnului; de pe arcul triumfal, două dintre portretele Proorocilor.
2.2.1. Icoanele împărăteşti
Dintre cele patru icoane împărăteşti canonice se păstrează doar cele două principale cu tematica specifică, respectiv Maica Domnului cu pruncul de tip Hodighitria (Fig. 1) şi Pantocrator (Fig. 2)8. Portretele
acestora, sunt prezentate figură întreagă, evidenţiindu-se pe fundal compus din albastrul cerimii şi din
nori albi care au înlocuit registrul terestru, obişnuit icoanei. Arcadele din partea superioară a fiecăreia
dintre cele două lucrări, indică locul unor rame cu profil semicircular, care au dispărut între timp. Postura
2001 şi 2002 „Iconostasul în Banat”, I și II, cu ocazia expozițiilor tematice cu aceleași teme și a celui selectiv publicat în urma
unei expoziţii de icoane şi uşi împărăteşti, în anul 2007 cu titlul: „Icoane şi uşi împărăteşti din Banat”; referirile deosebit de preţioase la patrimoniul cultelor pe care le conţin lucrările de sinteză ale academicianului Marius Porumb, în „Dicţionar de artă veche
religioasă din Transilvania secolele XIII-XVIII”; la icoane din aceste colecţii în lucrarea de sinteză „Icoane româneşti” publicată de
Alexandru Efremov în anul 2002 și nu în ultimul rând la studiile elaborate ale cercetătoarei Ana Dumitran (muzeul din Alba
Iulia) din 2008 și 2010: „Zugravii de la Feisa” și „Iacov Zugravul”, limitându-ne referirile bibliografice doar la icoanele pe lemn.
3
Am atras atenţia asupra acestui inventar, fără tratare exhaustivă; Pârvulescu 2002, 44–46; Pârvulescu 2006, 84, 85.
4
În anul 1751 este menţionat Uroş; în anul 1775, Ştefan Iancovici şi Dimitrie Petcovici; Suciu, Constantinescu 1980, 192,
236, 344; Nicolae Săcară se referea la o atestare documentară a lăcaşului în anul 1794 fără să indice însă sursa informaţiei,
Săcară 2002, 78.
5
Pentru mențiunea din anul 1754: Arh.M.B. (nr.320), 21.823/688; pentru informațiile mai târzii: Monografia satului Socolari; Arh. Mitrop. B.
6
Arh. M.B. (nr.320), 21.823/688.
7
După cum vom specifica în cele ce urmează, lucrările sunt împărțite între colecțiile Arhiepiscopiei Timișoarei, a Episcopiei
Caransebeșului și a Protopopiatului ortodox din Reșița.
8
Icoanele au următoarele dimensiuni: Maica Domnului cu pruncul: 94 × 52,3 cm, iar Pantocratorul: 93,6 × 52,7 cm. Se află
în colecţia de artă religioasă a Arhiepiscopiei Timişoarei, în expunerea permanentă din Muzeul catedralei mitropolitane; Pârvulescu 2002, 45.
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celor doi şi modeleul cromatic al vestimentaţiei, cu sugestii clare de volumetrie, sunt elemente care le
înscriu într‑un repertoriu stilistic cu circulaţie largă în pictura de tip occidentalizant, caracteristică celei
de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea în provinciile habsburgice, iar în cazul Banatului, în arealul
aflat sub autoritatea administrativă și spirituală a Mitropoliei sârbe de la Sremski Karlovci. Acestei caracterizări generale i se sustrage parţial analiza portretelor propriu-zise, la care trebuiesc precizate câteva
particularităţi. Maica Domnului şi pruncul Iisus au figurile oval rotunjit, ochii expresivi, cu pleoape
accentuate cu roz oranje, nasul şi buzele bine marcate prin umbre uşoare care par să provină dintr‑o
sursă de lumină venită dinspre partea de sus a icoanei. Aceasta accentuează un uşor sentiment de resemnare pe care le transmit – la Maica Domnului – privirea şi modeleul delicat al buzelor. La portretul
Pantocratorului, barba scurtă i-a ascuţit rotunjimea moale a feţei pe care am remarcat-o și la portretele
descrise anterior, dar desenul ochilor şi aerul meditativ pe care-l trădează direcţia privirii, sunt identice.
În mai mare măsură decât la Maica Domnului, volumul trupului i se citeşte din poziţia în contrapost
corpului, subliniată în plus și prin desenul genunchiului drept bine profilat prin tunica bogat drapată.
Cromatica celor două icoane este cea obişnuită, cu dominantă de roşu şi albastru, de la care face excepţie
tunica albă a lui Iisus şi mantia galben crom. La ambele icoane, veşmintele sunt decorate cu motive florale
stilizate.
2.2.2. Uşile împărăteşti
Pe uşile împărăteşti a fost reprezentată după tradiţie, Bunavestire9 (Fig. 3). Tema este încadrată într‑o
ramă dublu profilată, decorată cu străvechiul motiv vegetal al frunzei de acant şi se încheie cu tăietură în
acoladă multiplă și cu o coroană (mitră?). Maica Domnului, cu trupul surprins în contrapost abia schiţat,
primeşte cu smerenie vestea din partea Arhanghelului Gavriil. Într‑un decor cu scenografie de inspiraţie
barocă, trupul i se proiectează pe un fundal în care albastrul cerimii tradiţionale este îmbogăţit cu nori
albi, cu o draperie în tonuri de roz10 şi cu o lumină difuză gălbuie, din care coboară Sfântul Duh, în
chip de porumbel. Nu lipsesc ornamentele florale de pe maforion. Arhanghelul Gavriil ținând în mână
crinul, simbol al purităţii, este evidenţiat pe fundal identic, excepţie făcând draperia din icoana Maicii
Domnului. Trupul îi este static, dar o oarecare senzaţie de mişcare se citeşte din mişcarea molatecă a celor
două tunici suprapuse pe care le poartă. Cromatica acestora este caldă, în tonuri de roşu şi galben pal.
Tipologia portretelor este identică cu cea pe care am descris-o la icoana împărătească a Maicii Domnului.
2.2.3. Icoane din registrul Deisis-ului Mare (Deisis, Apostoli)
Un al treilea grup de icoane aparține registrului median al iconostasului. În acest registru pot fi reprezentate unul sau două grupaje tematice ilustrând Marile Sărbători evanghelice sau Praznicele împărăteşti
şi teoria sfinţilor Apostoli, care pot fi prezentaţi în şir continuu sau dispuşi câte şase de-o parte şi de alta
a temei Deisis.
La icoana Deisis (Fig. 4)11, din înălţimea unui tron masiv, semicircular, ridicat pe un piedestal cu
trei trepte, Iisus Pantocrator domină scena. De-o parte şi de alta a acestei prezenţe majestuoase, cei doi
intercesori, Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul, cu trupurile uşor înclinate, îi adresează rugăciunile cu
respectul şi smerenia cuvenite. Pe lângă tratarea cromatică a volumetriei corpurilor pe care am remarcat-o
şi la icoanele împărăteşti, compoziţia simetrică a acestei teme tradiţionale a fost în mod vizibil „modernizată” prin desenarea în perspectivă liniară corectă a treptelor, într‑o interpretare cu efect scenografic
remarcabil.
Trei dintre icoanele Apostolilor (Fig. 5)12 sunt decorate cu rame aplicate, dublu profilate, semicirculare în partea superioară şi încheiate în axul central, cu decor vegetal de factură barocă şi rococo. Sunt
În colecţia Protopopiatului Ortodox Reşiţa, dimensiuni: 162 × 84 cm.
Accesoriu ornamental foarte frecvent în baroc şi rococo, care trimite la interiorul templului în care Maria a primit vestea
întrupării lui Iisus.
11
În colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, în expunerea permanentă de la Muzeul Catedralei Mitropolitane; ramă laterală aplicată, fragmentară; dimensiuni: 54 × 50,5 cm.
12
Filip, Luca și Ioan şi au dimensiunile, cu ramă: 52 × 29 (31); toate cele douăsprezece icoane ale apostolilor se află în colecţia Protopopiatului ortodox Reşiţa (Caraş-Severin); mulțumesc pe această cale domnului Claudiu Vânătu de la Muzeul din
Caransebeș, pentru bunăvoința cu care ne-a ajutat la verificarea și completarea documentației fotografice și a datelor de evidență
de la icoanele apostolilor și de la cele cu tematică mariologică.
9
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reprezentaţi figură întreagă, cu trupurile evidențiate pe fundaluri tratate în maniera picturii de șevalet.
Albastrul şi rozul cerimii se întrepătrund cu spaţiul terestru, alcătuit din înălţimi muntoase schiţate vag
în tonuri delicate de albastru-gri şi ocru. Uniformitatea cu care au fost pictate fundalurile se repetă şi la
cromatica veşmintelor unde pictorul a alternat două asocieri de culoare: tunici albastre cu mantii roşii sau
tunici alb-roz, asociate cu mantii albastre. Această uniformitate relativă este în parte atenuată de poziţia
trupurilor, rezultând atitudini statice sau cu oarecare dinamică, mai mult sau mai puţin subliniată de
mişcarea mantiilor cu drapaje bogate create din acorduri tonale. Portretele li se înscriu în tipologia pe care
am evidenţiat-o la icoana împărătească a Pantocratorului, dar fiecare dintre acestea a fost individualizat,
după vârstă sau prin lungimea părului şi a bărbilor. Apostolii trăiesc astfel, prin feţele cu riduri profunde,
atenuate sau netede, prin expresivitatea deosebită a ochilor, oscilând între seninătate şi melancolie, durere
sau tristeţe, rezultând personalităţile diferite ale ucenicilor lui Iisus. De exemplu, Apostolul Luca are trupul
în contrapost abia schiţat, cu toate că mişcarea amplă a tunicii sale roşii sugerează contrariul. Portretul îl
înfăţişează matur, cu păr negru şi barbă scurtă cu figura brăzdată de umbre adânci cu buze foarte strânse,
cu privirea încărcată de tristeţe care-i conturează personalitatea sobră. Prin contrast, tinereţea şi seninătatea aferentă vârstei Apostolilor Toma şi Filip (Fig. 6), au fost excelent evidenţiate de pictor prin rotunjimile
delicate ale feţelor, prin licărirea ochilor mari şi prin zâmbetele abia schiţate.
2.2.4. Icoane din registrul Proorocilor
În organizarea tematicii unui iconostas, Proorocii pot fi reprezentaţi în registru tematic orizontal sau
pe arcul triumfal. În cazul nostru s-au păstrat doar portretele încadrate în medalioane rotunde ale lui Isaia
şi Ieremia, a căror formă le indică localizarea pe latura de vest a arcului triumfal (Fig. 7, 8)13. Cei doi au
fost prezentaţi bust, pe fundal roz, iar portretele lor sunt identice cu cele descrise ale celorlalte personaje.
Aceleaşi feţe oval ascuţite, frunţi late, ochi mari cu pleoape marcate cu roz, cu ascuţimea bărbiilor bine
evidenţiată prin pieptănătura îngrijită a bărbilor. Cu toate aceste similitudini, prin câteva detalii, sunt
conturate personalităţi diferite. La proorocul Isaia linia descendentă a mustăţilor şi desenul ascuţit al bărbii, creează umbre care intensifică severitatea privirii. Poziţia capului, în uşoară diagonală spre spate, dar
şi tunica şi mantia în acorduri de roşu şi albastru, cu drapaj modelat cromatic, lasă impresia unei prezenţe
neliniştite. Atributul său, linguriţa de împărtăşanie (labis) cu tăciunele aprins sunt supradimensionate.
Mult mai luminos, portretul proorocului Zaharia, îi trădează personalitatea liniştită. Este de remarcat
cromatica tunicii şi mantiei, cu ocru-galben şi alb, care împreună cu mitra roşie concură la sublinierea
atmosferei destinse pe care-o transmite icoana în ansamblu. Atributul său specific, sfeşnicul cu şapte braţe
a fost înlocuit în această lucrare cu candelă fumegândă, de dimensiuni mari.

2.3. Icoanele Marilor Sărbători.
Din acest registru tematic care ilustrează seria celor douăsprezece Mari Sărbători evanghelice există
în prezent cinci icoane cu tematică în exclusivitate mariologică. Acestea prezintă evenimentele legate de
viaţa şi de moartea Maicii Domnului, reunite în ciclul Marilor Sărbători sau Praznicelor împărăteşti ale
acesteia, anume: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în biserică, Adormirea, Învierea şi Înălţarea la cer,
Acoperământul Maicii Domnului14. Le-am acordat o atenție deosebită cel puțin din două motive: în primul rând, au dimensiuni mai puțin obișnuite icoanelor din acest registru tematic; în cel de-al doilea rând,
cu toate că sunt perfect identice în limbajul formal, au dimensiuni diferite, fapt care face dificilă, dacă nu
imposibilă, localizarea lor certă pe iconostas.

În colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, în expunerea permanentă de la Catedrala Mitropolitană având diametrul de 41,5 cm.
Ilustrarea tematicii mariologice s-a făcut de obicei după textul Erminiei de la Athos, a călugărului Dionisie din Furna, care
s-a inspirat la rându-i din textele apocrife: „Cuvântul lui Ioan Teologul despre Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”,
cap. XLV-L şi „Adormirea stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi-n veci Fecioară Maria, scrisă de Ioan arhiepiscop al Thesalonicului”, cap. XII-XIV; Dionisie, 2000, 138–139; Bădiliţă 2012, 330–332, 366–371; în colecţia Episcopiei ortodoxe de
la Caransebeş, cu următoarele dimensiuni: Nașterea Maicii Domnului: 81,5 × 72,5 cm; Intrarea Maicii Domnului în biserică:
82,5x 52 cm; Adormirea Maicii Domnului: 82 × 58,5cm; Învierea Maicii Domnului și Înălțarea la cer: 81,6 × 60 cm; Acoperământul Maicii Domnului: 82 × 60 cm.
13
14
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2.3.1. Icoana Naşterii Maicii Domnului
Episodul este inclus în tematica iconostaselor. În cazul nostru scena (Fig. 9) se petrece într‑un interior
în care o regie arhitecturală creată de un portic cu arcade şi stâlpi în dreapta scenei şi o coloană masivă în
partea stângă, creează planul secund al unei perspective deschise spre infinit, sugerată prin laviuri tonale.
În prim-planul acestui ambient este redată tema propriu-zisă, într‑o compoziţie orientată pe diagonală
din care nu lipsesc personajele obişnuite: Sfânta Ana, pruncul Maria, Sfântul Ioachim şi grupul de femei
care sunt prezente la eveniment. Este de remarcat caracterul său narativ, evidenţiat prin delicateţea cu
care Sfânta Ana acoperă pruncul şi mai ales prin grija pe care una dintre femeile grupului o manifestă faţă
de lehuză, căreia îi aduce farfurii cu mâncare la capul patului. Trebuie adăugat specificului narativ şi un
sentiment festivist, animat în acest caz nu de portrete, ci de mici detalii şi mai ales de cromatică. Astfel,
patul Sfintei Ana se adăposteşte sub un baldachin aurit, dedesubtul căruia se drapează perdele roşii. Acest
efect cromatic cald are corespondent la învelitoarea de pe patul Anei şi la un soclu cu desen geometric
roşu-roz, pe care stă mobilierul încăperii. Cele trei pete de roşu creează de fapt axul diagonal al imaginii
pe care l-am remarcat deja. Mult alb, ocru galben şi ocru brun, câteva pete de albastru şi de roşu, formele
mobilierului sculptat concură la realizarea atmosferei dinamice şi optimiste potrivite momentului.
2.3.2. Icoana Intrarea Maicii Domnului în biserică
Și acest episod este inclus în tematica iconostasului. În varianta de la Socolari este preluată în linii mari
schema compoziţională pe diagonală, pe care am remarcat-o și la icoana precedentă (Fig. 10). Aceasta
este bine subliniată prin liniile de fugă ale elementelor de arhitectură. Astfel, intrarea în templu este marcată de cele trei trepte simbolice, al căror desen în perspectivă conduce privirea spre un orizont infinit
sugerat în fundal15. Ideea unui interior de templu este susţinută de o draperie roşie, bine drapată şi de o
coloană care se sprijină pe un pilastru masiv. Tablele legii adăpostite într‑o nişă, un jilţ cu tapiţerie roşie
şi o cădelniţă întregesc compoziția. Personajele participante, Proorocul Zaharia, copilul Maria şi Sfinţii
Ioachim şi Ana sunt bine evidenţiate. Ca şi la icoana Naşterii tonalitatea cromatică generală este caldă, dar
în acest caz, excepţie făcând roşurile de la baldachin şi de la jilţ, este dominată de rozuri în tonuri delicate,
alăturate complementarelor albastru şi ocru.
2.3.3. Icoana Adormirea Maicii Domnului.
Icoana cu această temă încheie de obicei pe iconostas seria celor douăsprezece Mari Sărbători evanghelice. În acest caz, Adormirea Maicii Domnului16 (Fig. 11) se petrece înaintea unui interior al cărui fundal
semicircular este acoperit cu o semicalotă. În acest spaţiu, cu trimitere la o absidă de altar, pilaştri masivi
și arhitrava bine profilată, creează cadrul de perspectivă deschisă spre infinit pe care l-am remarcat și la
celelalte icoane ale grupului. În prim plan, episodul dramatic al Adormirii Maicii Domnului a fost redactat în mare după textul Erminiei de la Athos. Spre deosebire de litera textului menţionat, în zona celestă
Iisus bust dintre nori, se pregăteşte să primească sufletul mamei sale17. Cele două planuri au fost separate
vizibil prin norii învolburaţi ai cerimii şi printr‑o mulţime izocefală, cu aureole ocru-auriu reprezentând
registrul terestru. Gama cromatică este aceeaşi, dominată de roşu şi albastru destinat personajelor centrale
Maica Domnului şi Iisus, respectiv ocru, albastru deschis sau alb vibrat cu roz pe alocuri la personajele
terestre. Catafalcul şi spaţiul deschis al interiorului şi norii cerimii sunt relaţionate prin tonuri de alb18.

15
În Protoevanghelia lui Iacob este precizat textual acest detaliu: „Și a așezat-o (Profetul Zaharia, n.n.) pe a treia treaptă a altarului”; în opinia lui Cristian Bădiliță, poate fi trimitere la altarul descris de Iezechil care avea trei trepte; Iezechil, 43, 13–17;
apud Bădiliță 2012, cap. VII.3, 69 și nota 30.
16
Acest episod şi următorul, despre Învierea şi Înălţarea la cer sunt cuprinse în Erminia de la Athos, dar detaliile de interpretare par să aibă drept sursă de inspiraţie textele: „Cuvântul Sfântului Ioan Teologul despre Adormirea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu” şi „Adormirea stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi-n veci pururi Fecioară Maria, scrisă de Ioan arhiepiscop al
Thesalonicului”, foarte răspândite în Orientul bizantin şi în Occident; Dionosie 2000, cap. IV.9. 139 şi sqq.; Bădiliţă 2012,
cap. IV, 330–332, 371.
17
Este interpretarea ad litteram a textului din Epistola lui Ioan Teologul, cap. XLIV: „Iar Domnul, desfăcându-și mâinile neîntinate, îi primi sufletul sfânt şi curat; apud Bădiliţă 2012, 330.
18
Simbol al curățeniei spirituale sau al slavei divine; Cavarnos 2005, 22.
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2.3.4. Învierea şi Înălţarea la cer a Maicii Domnului
Aceste episoade ale ciclului mariologic care au fost descrise sumar de Dionisie din Furna s-au derulat
în continuarea evenimentelor dedicate acesteia19, și nu sunt incluse în tematica obișnuită a iconostaselor
(Fig. 12). În icoana de la Socolari, naraţiunea se referă la evenimentul care s-a întâmplat la trei zile de la
moartea Mariei, în varianta relatată de arhiepiscopul Ioan al Salonicului20.
2.3.5. Acoperământul Maicii Domnului (Pokrovul)
Episodul se înscrie între cele de glorificare ale Maicii Domnului și nu este inclus în tematica iconostasului tradițional21. La icoana de la Socolari (Fig. 13) naraţiunea se petrece atât în plan terestru cât şi
celest. Într‑o redactare spectaculoasă, pictorul a reluat scenografia din icoana Adormirii delimitând tranşant cele două planuri terestru şi celest. Astfel, o mulţime de trupuri surprinse în prim plan în genunchi
sau figură întreagă, cu veşminte colorate cu roşu, albastru în tonuri diferite şi pe alocuri ocru, se pierde
într‑o mare de capete izocefale, creând iluzia de perspectivă deschisă. Aceasta este amplificată în planul
intermediar spre cerime de o arhitectură identică cu cea din tema Adormirii Maicii Domnului. În planul
celest, purtată de nori, Maica Domnului în veşmânt alb, cu mantie albastră, încoronată, ține omoforul.
Este înconjurată de grupe distincte şi compacte de personaje alcătuite din prooroci, drepţi, sfinţi şi îngeri
cu aureole de aur. Cromatica dominată de alburi şi aur, susţine ideea sacralităţii şi purităţii spaţiului. Cu
toate diferenţele între cer şi pământ, revine şi la această icoană ideea relaţionării celor două spaţii, prin
intermediul arhitecturilor deschise, într‑o foarte reuşită exprimare a continuum-ului spaţial.

3. Icoanele de la Socolari
3.1. Particularităţi iconografice şi stilistice, analogii.
Am optat pentru prezentarea detaliată a icoanelor de la Socolari deoarece ne confruntăm cu o lucrare
deosebită. În pictura din Banat am regăsit într‑un singur caz o parte dintre modelele utilizate de pictorul
acestui ansamblu litugic, iar analogii iconografice și stilistice cu lucrări similare din biserici de pe teritoriul Patriarhiei de la Sremski Karlovci, am depistat în exclusivitate prin cercetare bibliografică.
În episodul Naşterii Maicii Domnului am remarcat compoziţia axată pe întretăieri de diagonale, rezultate din aşezarea scenografică a componentelor tabloului – elemente de arhitectură, draperii, mobilier –
care creează senzația de interior real, privit în perspectivă spaţială. Scheme asemănătoare apar la gravură
şi la pictură de iconostas semnate de nume cunoscute în arta din teritoriile Mitropoliei de la Sremski
Karlovci: la gravura lui Thomas Mesmer, Mânăstirea Hilandari din anul 175522; la o icoană cu aceeaşi
temă aparţinând lui Dimitrie Popovici, din biserica Înălţarea la cer, a satului Jarkovac (Banatul istoric,
Serbia), databilă în anii 1756–176023; pe iconostasul bisericii Naşterea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
din Timişoara, în lucrarea pictorilor Nikola Nescović şi Sima, din anul 176424; cu interpretare spaţială
aproape identică la pictorul Jovan Cetirević Grabovan într‑o icoană din anul 1775, aparținând iconostasului bisericii mânăstirii Orahovica25.
În istoriografia picturii sârbe se consideră că interpretarea temei Intrarea Maicii Domnului în biserică, în spiritul barocului şi rococo-ului, s-a bazat pe un model ucrainean din deceniul cinci al secolului
al XVIII-lea şi s-a încetăţenit în repertoriul iconografic al gravorilor şi pictorilor sârbi şi austrieci din
Cavarnos 2005,cap. IV.11, 139.
„După trei zile când au deschis sicriul, ca să se închine chivotului (metaforă a Maicii Domnului) vrednic de toată slava, n-au mai
mai găsit decât linţoliile căci ea fusese luată şi dusă la moştenire veşnică de către Cel care prinsese trup într‑însa, Cristos Dumnezeul”;
Bădiliţă 2012 cap. XIV, 371.
21
Acoperământul Maicii Domnului (Pocrovul) este una dintre cele mai vechi teme de origine bizantină care s-a bucurat de mare
popularitate în creştinism şi se bazează pe rolul de intercesor al Maicii Domnului faţă de divinitate. În reprezentarea cea mai
frecventă, atât în iconografia occidentală cât şi în cea răsăriteană, Maica Domnului, protectoare adăposteşte dedesubtul mantiei
(maforionului) o mulţime diversă de credincioşi; icoana de la Socolari pune în pagină o a doua variantă iconografică a temei,
originară din Rusia secolulului al XVI-lea; sursa literară a temei a fost Imnul Acatist al Maicii Domnului și mai ales icosul 6 cu
textul: „Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât cerul”; Dionisie 2012, 258; Ströter-Bender 1992, 169–180.
22
Davidov 2006, fig. 195, 196.
23
Jivanov, Kulić 2002, cat. 24.148, 82.
24
Timoteević 1996, 78 (rezumatul în limba română).
25
Icoana se află în Galeria Muzeului Matica Srpska, Novi Sad; Timoteević 1996, fig. 71.
19
20
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arealul Patriarhiei de la Sremski Karlovci. Modificările nu au vizat neapărat elementele compoziţionale
ale episodului, așa cum au fost recomandate de manualul lui Dionosie din Furna, dar au reinterpretat
substanţial limbajul stilistic, introducând perspectiva spaţială şi componente ale scenografiei baroce26.
Între exemplele notabile au fost menționate în literatura sârbă, o gravură cu acelaşi titlu, din anul 1751,
semnată de Hristofor Zefarović pentru biserica cu hramul Intrarea în biserică din Sremski Karlovci27 sau
cele comandate gravorilor Zaharia Orfelin şi Jakob Schmutzer (cu veduta mânăstirii Pakra) de către episcopul Pakrei (Slavonia) în anul 176128. În pictură, câteva dintre exemplele apropiate de varianta de la
Socolari pot fi: o lucrare din anul 1742, pentru iconostasul bisericii Schimbarea la Faţă de la Szentendre
(Ungaria), atribuită unui pictor necunoscut ucrainean; cea pentru mânăstirea Intrarea în biserică de la
Bodjani, realizată de Jov Vasilievici şi Vasilije Ostoić, în anul 1742 (sau 1745–48) și nu în ultimul rând,
interpretarea aproape identică din anul 1764, la tema pictată de Nikola Nescović pe iconostasul de la
Timişoara. Variante întrucâtva asemănătoare pot fi urmărite și la câteva lucrări din deceniile opt şi nouă
ale secolului al XVIII-lea, la pictorii Teodor Cračun și Teodor Ilić Cesljar în pictura iconostaselor din
biserica mitropolitană de la Sremski Karlovci și de la Mokrin29.
La Adormirea Maicii Domnului, ultimul episod din existenţa sa pământească, pictorul a optat pentru
o variantă iconografică identică cu cea a lui Nikola Neşković de la Timişoara, unde spre deosebire de textul Erminiei, Iisus prezidează momentul din înaltul cerului (Fig. 23). Într‑o gravură cu text bilingv, de
redacție sârbă şi greacă, cu autor anonim, comandată de Arsenije Stefanović, Arhimandritul mânăstirii de
la Sremski Kuvin (Ungaria), apare o altă variantă care-şi are precedent într‑o gravură kieveană de la sfârşitul secolului al XVII-lea, după care Maica Domnului întrupată, este ridicată la cer pe nori înspre Iisus
care o aşteaptă cu braţele deschise30. O a treia variantă asemănătoare a pictat Dimitrie Bacević la icoana
de pe iconostasul bisericii manăstirii Beočin dar a ilustrat ideea Înălţării la cer a sufletului materializat al
Mariei, într‑un trup miniatural, care pluteşte îngenuncheat pe nori spre Iisus pregătit să-l primească31.
În interpretările prezentate, artiştii gravori sau pictori, au evidenţiat ideea înălţării sufletului Mariei la cer
dar şi cea a incoruptibilităţii trupului acesteia. În schimb, la Socolari şi la iconostasul timişorean nu s-a
insistat asupra Înălţării, ci naraţiunea s-a oprit la moartea acesteia, eveniment pe care l-au descris toate
variantele de texte apocrife. Poate că această opţiune nu se justifică la interpretarea lui Nikola Neşcović,
dar este motivată la Socolari de ilustrarea în continuare a evenimentelor care au succedat morţii acesteia,
adică Învierea şi Înălţarea la cer.
Este greu de depistat sursa iconografică a acestora din urmă, dar este cert faptul că episoadele au fost
inspirate de gravura și de pictura barocului din secolul al XVII-lea, iar schemele par să fi fost preluate
ca atare şi în pictura ortodoxă din secolul al XVIII-lea32. Înălţarea la cer s-a numărat între temele care
prin specific, au oferit cadrul propice de glorificare a Maicii Domnului, bucurându-se împreună cu tema
Imaculata de mare popularitate în arta contrareformei33. A făcut obiectul picturii din altarul bisericii
catolice din Titel, realizat de Dimitrie Popovici în anul 1770, respectiv al celei de pe iconostasul realizat
de Jovan Popović la biserica Sf. Nicolae din Seghedin (Ungaria). În grafica sârbă a fost menţionată într‑o
gravură din anul 1769, cu tema Sfintele Ana şi Maica Domnului, cu veduta Muntelui Athos, cu autor
necunoscut, care conţine şi tema Învierea şi Înălţarea Maicii Domnului la cer34. Varianta pe care a pus-o
în pagină pictorul de la Socolari nu pare să fi fost foarte răspândită. Este recognoscibilă însă influența
apoteozelor epocii barocului, care au fost interpretate într‑o variantă cu dramatism moderat.
La Acoperământul Maicii Domnului, pictorul a reluat schema compoziţională din icoanele Adormirii
şi Înălţării Maicii Domnului la cer. Interpretarea similară a registrului celest de la Socolari are corespondent la icoana Adormirea Maicii Domnului din iconostasul bisericii din Timişoara. La iconografia
Timoteević 1989, 124.
Davidov 2006, cat. 57 276; Timoteević loc. cit.
28
Davidov 2006, 299 cat. 73; fig. 104, cat. 137 fig. 242; 299, 359
29
Punerea în pagină a temei a fost întrucâtva diferită, în pas cu tranziția spre formule stilistice cu influențe neoclasice; Timoteević 1989, 124.
30
Timoteević 1989, 126.
31
Timoteević 1989, 126; Davidov 2006, 364, cat. 142, fig. 261.
32
Timoteević 127.
33
Ströter-Bender 1992, 138.
34
Davidov 2006, cat. 157, 372–373, fig. 286.
26
27
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celorlalte icoane, respectiv cele două împărăteşti, la uşile împărăteşti, la icoanele Deisis şi cele ale apostolilor şi proorocilor, este evidentă intenţia pictorului de a lucra în spiritul solicitării conducerii bisericii
sârbe de a moderniza repertoriul iconografic şi stilistic tradiţional.
Modificările pe care le-am remarcat la nivel compoziţional mai cu seamă la cele cinci icoane ale
Maicii Domnului se regăsesc şi la redarea personajelor individuale sau a grupurilor. În litera modernizării
menţionate, la icoanele împărăteşti pictate după 1750, s-a instaurat în limbajul iconografic obiceiul de
a le reprezenta figură întreagă, aproape fără excepţie plutind pe nori şi însoţite adesea de putti graţioşi.
Această altă modalitate de a sublinia caracterul divin al celui reprezentat a anulat practic concepţia de
tradiţie bizantină prin care importanţa unui personaj era subliniată în special prin aşezarea acestuia pe
tron. Surclasarea canonului prin care reprezentarea simbolică a acestora a fost garantul sfinţeniei icoanei
este şi mai evidentă la stilistica acestor lucrări. O primă constatare priveşte portretistica excepţională, vizibil individualizată, cu trimitere la cea realistă, şi totodată interpretarea în aceeaşi manieră a volumetriei
corpurilor. Dacă se poate vorbi pe bună dreptate despre o relativă „uniformizare a picturii din teritoriul
Mitropoliei de la Sremski Karlovci, rezultat al utilizării unui număr relativ limitat de modele”35, observaţia
suportă precizări cel puţin în legătură cu tehnica portretului.
La icoanele de la Socolari este perfect vizibilă utilizarea de către pictor a două tipologii distincte.
Astfel, portretele personajelor masculine alcătuiesc o unitate stilistică care se individualizează prin vârstă
dar mai ales prin expresivitate bine nuanţată cu analogii apropiate de portretele lui Nikola Neşković de pe
iconostasul timişorean (Fig. 14–17). Cele feminine, Maica Domnului, femeile din episodul Naşterii, dar
și îngerii sau personajele din prim planul compoziţiilor complexe, au figurile mai delicate, oval rotunjite,
destinse. Portretul Maicii Domnului, şi mai ales cel din icoana împărătească se înscrie cu succes într‑o
adevărată serie a noilor interpretări a personajelor tradiţiei ortodoxe, tinzând mai degrabă spre exprimarea
umanităţii sale şi mai puţin a eternităţii sale ca și Theotokos („Mamă a lui Dumnezeu”) (Fig. 18–19). În
sfârșit, tipologia celorlalte portrete şi ne gândim la cele de grup, trimite și de astă dată, fără echivoc, la
personaje din iconostasul timişorean (Fig. 20–22). Completăm aceste caracteristici cu graţia personajelor, cu cromatismul cald de influenţe rococo, cu fluiditatea culorii şi credem că putem încadra lucrarea de
la Socolari între cele de bună factură barocă și rococo din Banat.
Cele enunțate anterior ne permit să apreciem faptul că, cel puțin opțiunile iconografice, la icoanele
ciclului mariologic, au corespondent în gravura sârbă și ucraineană și în pictura de iconostas din teritoriul
Patriarhiei sârbe. Dincolo de această constatare generală, am remarcat analogii perfecte cu ipostazele iconografice din iconostasul timişorean, cu redactarea tematicii mariologice și reamintim aici interpretarea
identică a perspectivei spațiale sau redactarea similară a registrului celest din icoanele Adormirea Maicii
Domnului, Învierea și Înălțarea la cer, respectiv Acoperământul Maicii Domnului (Fig. 23–26). Acestea se
completează perfect și cu limbajul stilistic extrem de apropiat de cel al pictorului sârb Nikola Neşcović,
autorul picturii iconostasului timișorean, recunoscut drept reprezentant foarte important al direcției
occidentalizante în pictura din cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea36. Icoana cu tema Deisis,
de la Socolari este la rându-i aproape identică cu cea dintr‑o icoană triptic atribuită pictorului din Vârșeț,
care provine din biserica de la Alibunar (Serbia)37. Subliniem și analogiile stilistice cu icoanele pictate pe
Pe care a remarcat-o Miodrag Jovanović, urmare a emiterii de circulare bisericeşti care au direcţionat arta bisericească spre
modele de tip occidental. Într‑o astfel de circulară emisă în anul 1742, în timpul Patriarhului Arsenije IV Sakabent, s-a stipulat
clar obligativitatea pictorilor de a utiliza modele ale pictorilor kievieni Jov Vasilievici şi Vasilie Romanovici. Aceştia au primit de
altfel comenzi din partea Mitropoliei sârbe şi unul dintre cele mai cunoscute exemple îl constituie pictura de iconostas a bisericii
mănăstireşti de la Bodjani, din anul 1748 realizată după canoane iconografice şi stilistice emanate dinspre şcoala de pictură de
la Pecerska Lavra din Kiev. Jov Vasilievici a ajuns de altfel pictorul oficial al mitropolitului Arsenije IV; Jovanović 1997, 37.
36
Pictorul Nikola Nescović a fost o personalitate a picturii sârbe din cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Formaţia
sa artistică complexă – ruso-ucraineană şi occidentală – i-a asigurat statutul aparte de pictor oficial al Episcopiei sârbe de la Vârşet (Serbia). A pictat iconostase şi de icoane mobile, a fost un pictor al cărui talent de portretist a fost remarcat şi împreună cu
Ştefan Teneţchi au lăsat unicele autoportrete de pictor din secolul al XVIII-lea. Pe teritoriul Banatului istoric, prima sa lucrare
de mari dimensiuni a fost pictura iconostasului din capela Palatului episcopal de la Vârşeț din anul 1762–1763; a pictat în anul
următor iconostasul bisericii sârbe Nașterea Sfântului Gheorghe din Timișoara (Fabric) și îi este atribuită pictura iconostasului
de la Birda (Timiș); în muzeele din Serbia se păstrează și un mare număr de icoane, între care o copie din anul 1752, pe care
pictorul a făcut-o după o icoană de secol XVI, reprezentând familia nobililor Brancović, considerați ctitorii istorici ai bisericii
mânăstirii de la Săraca; Todić 2013, II 65–67.
37
Jivanov, Kulić 2002, 51, 62 cat. 9.
35
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fragmentul unui iconostas monumental, provenit din biserica satului Birda (jud. Timiș) care îi este de
asemenea atribuit pictorului sârb, în baza calităților sale stilistice deosebite38. Lucrările menționate, cu
care se înrudesc iconografic și stilistic cele de la Socolari, alcătuiesc un grup unitar în ceea ce le privește
pictura și nu numai, dar între acestea, unicul reper certificat documentar este iconostasul din Timișoara,
din anul 1764, pictat de Nikola Nešković împreună cu Sima39.

3.2. Aspectul prezumptiv al iconostasului
Putem presupune că în forma sa inițială iconostasul în discuție se încadra în categoria celor înalte,
de tip rusesc foarte frecvente în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea40. Cele câteva ornamente
care s-au păstrat (ramele cu ancadrament la trei dintre icoanele apostolilor și proorocilor) au elemente
decorative aproape identice cu cele ale iconostasului timișorean, cu amprenta baroc și rococo pe care am
remarcat-o și la pictură. Ne gândim la forma și mai ales la decorul ramelor de la icoanele apostolilor.
Acestea au tăietură semicirculară cu decroș, terminat cu croșete care susțin o acroteră cu model de palmetă. (vezi infra, Fig. 5). Acest model de ramă – fără acroteră – se întâlnește de exemplu și la icoanele
lui Ștefan Tenețchi de la Arad-Gai, din anul 1767 și cu variante la cele de la Lipova din anul 1785. De
altfel și tăietura ușilor împărătești de la Socolari, în formă de acoladă complexă este foarte asemănătoare
cu rama icoanei centrale din iconostasul de la Timișoara dar și cu modelul de rame folosite de arădeanul
Ștefan Tenețchi (vezi infra, Fig. 3). Nu avem posibilitatea să relaționăm cele două lucrări realizate de doi
pictori contemporani foarte apreciați în epocă, dar aceste detalii de ornamentică pot servi la estimarea
unei cronologii, ținând seama de circulația modelelor de iconostas, de o modă a arhitecturii acestora și de
existența unui număr mic de ateliere producătoare de mobilier liturgic.
În ceea ce privește amploarea care s-a dat iconografiei mariale, aceasta este mai puțin obișnuită chiar și
la iconostasele din cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Putem doar propune localizarea celor
cinci episoade, pentru că în mod tradițional dar și la noile iconostase, erau incluse trei dintre sărbătorile
acesteia (Nașterea, Intrarea în biserică și Adormirea Maicii Domnului) după cum menționam anterior.
Dimensiunile relativ mari și diferite ale acestora lasă loc unor ipoteze de localizare pe iconostas.
Este interesant de precizat faptul că trei dintre icoane: Adormirea, Învierea / Înălțarea la cer și
Acoperământul – între care doar Adormirea este specifică iconostasului – au dimensiunile aproape identice. Ne întrebăm, neavând deocamdată nici un termen de comparație, dacă puteau face parte din registrul median al Marilor Sărbători alături de cele hristice, ca și simboluri ale divinității Maicii Domnului?
Celelalte două, Nașterea Maicii Domnului și Intrarea în biserică diferă mult ca și dimensiuni41 dar
una dintre acestea putea fi icoană de hram, aflându-se astfel în registrul icoanelor împărătești. Pentru a
complica acest puzzle incomplet, nici una dintre acestea din urmă nu are dimensiunile egale cu cele ale
icoanelor împărătești. Prima și credem singura concluzie pe care o putem avansa cu certitudine este că
biserica de proveniență era dedicată Maicii Domnului.
Considerăm că analogiile perfecte ale picturii de la Socolari cu cea a iconostasului din Timișoara, ne
îndreptățesc să atribuim icoanele pictorului sârb Nikola Nešković din Vârșeț. Chiar dacă tematica mariologică nu are decât corespondent parțial cu lucrarea la care ne-am referit, îi sunt caracteristice pictorului
licențele iconografice, cum sunt cele din tematica iconostasului timișorean42, care ar explica și pe cele de
la Socolari.
Cât despre o posibilă datare, optăm pentru deceniile opt sau nouă ale secolului al XVIII-lea, până
în anul 178543. Analogiile la nivelul ornamenticii cu lucrări mai timpurii, din deceniul șapte al secolului
(Timișoara, Arad-Gai) nu contravin datării propuse, știut fiind faptul că modele de ornament puteau fi
în uz încă doua, poate chiar trei decenii. Acestei perioade pare să-i fi corespuns un model de iconostas de
În colecția de artă religioasă a Arhiepiscopiei Timișoarei și este expus în expoziția permanentă din muzeul mitropolitan
Timișoara.
39
Autorul a fost identificat pe baza unei plăți efectuate de către biserică către pictor și către un colaborator al acestuia cu
numele de Sima; Timoteević 1996.
40
Jovanović 1997, 35; Pârvulescu 2002, 5–9.
41
A se vedea infra, nota nr. 14.
42
Ne gândim la includerea Patimilor în tematica acestui iconostas și prezentarea în premieră în bisericile din Banat a temelor
Ecce homo și a moleniilor cu patru personaje (Maica Domnului, Ioan Teologul, Maria Magdalena, Longinus).
43
Anul morții pictorului.
38
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tip înalt, unde, dintre Marile Sărbători evanghelice au fost selectate între cinci și șapte teme și prezentate
în tablouri mari. Icoana centrală, Cina cea de taină, a fost adesea înlocuită cu tematică de glorificare a lui
Iisus sau a Maicii Domnului. Un exemplu notabil este cel din biserica episcopală Sf. Nicolae de la Sremski
Karlovci, cu pictura realizată de Teodor Kračun și Jakov Orfelin în anul 178044. Alte exemple întrucâtva
asemănătoare, pot fi iconostasele de la Comlăuș45 și Lipova, pictate de Ștefan Tenețchi în deceniul nouă
al secolului.

4. În loc de concluzii
Necunoscutele legate de grupul de icoane de la Socolari sunt departe de a fi elucidate. Referințele
documentare pe care am avut posibilitatea să le cercetez, au fost prea puține și nu au conținut nici un
indiciu concret în ceea ce privește proveniența inițială, comanditarul sau comanditarii, modul în care
aceste fragmente au ajuns în inventarele satului. Putem presupune doar, bazându-ne pe calitatea deosebită a picturii și pe dimensiunile câtorva dintre icoane că a fost o lucrare destinată unei biserici de
zid, de mărime medie, o comandă din partea unei comunități poate chiar sătești, cu situație economică
mulțumitoare. L-am propus drept autor pe pictorul sârb din Vârșeț (Serbia) Nikola Neşcović, bazându-ne
tocmai pe personalitatea artistică distinctă a acestuia în pictura din Banatul istoric, așa cum transpare și
la aceste icoane. Calitatea rezolvărilor stilistice şi mai ales selecţia ipostazelor iconografice, înscrie această
lucrare printre cele mai reuşite exemple de picturii de factură baroc și rococo pe care le deţinem în prezent, cel puțin pe teritoriul Banatului actual. O putem enumera în egală măsură, între exemplele remarcabile de deschidere și mai ales de apropiere a comanditarilor din Banat față de noile formule picturale
din cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
În colecțiile de icoane la care ne-am referit în preambul, sunt și alte multe asemenea lucrări care
merită să dobândească atenția meritată, fie și numai gândindu-ne la efortul comunităților comanditare și
ne rezumăm la menționarea cîtorva dintre acestea: Birda, Homojdia, Bănia, Buzad, Lipova, Caransebeș și
desigur lista poate continua. Cercetarea lor interdisciplinară și integrarea lor în circuitul științific rămâne
un deziderat de actualitate cu finalitate benefică. Considerăm că este modalitatea de a obține o perspectivă mai largă, nu neapărat asupra cuantumului acțiunilor ctitoricești ci și a calității actului artistic, este
poate și o altă perspectivă de apreciere a eforturilor deosebite pe care le-au depus comunitățile bănățene
din secolul al XVIII-lea de a se integra într‑o societate intrată de doar câteva decenii în plin proces de
modernizare.
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