ICOANE PE STICLĂ-CREAŢII ALE MEŞTERILOR ZUGRAVI
TRANSILVĂNENI EXISTENTE ÎN MUZEUL DIN DEVA

DOINA IONESCU

Conservată şi păstrată

la loc de cinste alături de celelalte piese de artă
de icoane pe sticlă întregeşte prin valoarea sa artistică, istorică
şi docl!mentară, patrimoniul nostru judeţean.
Intreg ansamblul de icoane este reprezentativ picturii pe sticlă din Transilvania, cuprinzând aproape toate centrele unde s-a practicat acest fenomen de artă
românească. Ramură inedită a artei populare, aflată la graniţa cu arta cultă prin
materialele folosite pentru execuţie (culori industriale, foiţă de aur), soră cu pictura de şevalet de la care a împrumutat maniera de lucru, pictura pe sticlă practicată de meşterii ţărani transilvăneni exprimă totuşi mentalitatea şi sensibilitatea
colectivităţii satului românesc. Ineditul şi farmecul acestei creaţii individuale a
meşterului popular reiese din structura sa compoziţională, expresivitatea desenului simplificat, cromatica vie şi armonioasă, gestica şi vestimentaţia personajelor, portretistica, decorul şi arhitectonica.
Tematica icoanelor existente în colecţia noastră repetă tematica specifică
icoanelor pe sticlă, meşterii iconari ilustrând temele fundamentale ale mitologici
creştine, prescrise de ermini şi transpuse în folclorul religios. Scenele şi personajele biblice au fost transpuse cu spontaneitate în peisajul şi veşmântul satului ardelenesc. După ciclul cristologie, care ocupă un loc primordial în imaginile icoanelor noastre, sunt reprezentate portretele Maicii Domnului şi scenele din viaţa
sa, portrete de sfinţi patronimiei, sfinţi protectori ai vieţii şi avutului ţăranilor,
sfinţi aducători de noroc şi belşug. Aceste imagini se repetă des, dar fiecare reprezentare este unică şi inedită prin maniera în care este redată scena în sine, prin
stilul compoziţional, simplificarea detaliilor, ductul liniei expresive şi acurateţea
desenului, cu totul original.
Din colecţia noastră de icoane pe sticlă, majoritatea aparţin atelierelor niculene. Din păcate meşterii iconari din Nicula nu şi-au semnat icoanele, de aici şi imposibilitatea de a Ic atribui unui nume. În tratarea mereu a aceloraşi teme, particularităţile constituie nota personală a iconarilor, subordonându-ss_ unei unităţi de
concepţie artistică ce caracterizează întreaga producţie a Niculei. In afara modelelor comune, iconarii sunt constrânşi de fonnatul mic, penniţându-le folosirea unui
număr limitat de personaje. Trăsătura comună a icoanelor din această zonă este
maxima simplificare a fonnelor, desenul limitându-se la linii esenţiale. Unii iconari au folosit pentru contur pene de gâscă sau peniţe, liniile apărând egale. Alţii
au desenat cu pensula, obţinând linii de grosime inegală, îngroşarea sau subţierea
plastică, colecţia
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constituind un procedeu de valoraţie. Tensiunea dramatică a icoanelor niculenc rezultă mai ales din cromatica folosită în redarea imaginii. Paleta este alcătuită din
tonuri sobre. Acordul roşu-alb-negru este dominant tuturor icoanelor de Nicula.
Roşul revine veşmintelor, albul este destinat feţelor şi mâinilor, negrul încadrează
feţele şi desenează întreg ansamblul. Fundalul rămâne liber, acoperit de elemente
decorative. Suprafeţele mari sunt pictate în culori închise, albastru în nuanţe bleugri sau albastru Prusia. ccruleum sau ocru, imitând foiţa de aur. Referitor la portretistica icoanelor niculene, meşterul iconar va folosi elemente disperate de portret,
pe care ci le încheagă în chipurile sfinţilor săi. Iconarul se dovedeşte a fi un fin observator al lumii cc-I înconjoară, cu precădere al consătenilor săi ale căror gesturi
şi veşminte Ic sull)rinde şi le redă în compoziţiile sale.
Tema cca mai des întâlnită la icoanele niculene aflate în colecţia noastră,
este „Răstignirea lui Iisus". fiind unul din subiectele favorite din această zonă.
Scena reprezintă imaginea lui Iisus răstignit pe cruce (în plan central), flancat de
obicei de două personaje, fie de Sf. Maria şi Maria Magdalena, fie de Sfinţii Clin şi Elena. Desprindem din aceste imagini forţa primară, instinctivă de a surprinde cu câteva linii, uneori nesigure, sentimentele şi stările sufleteşti ale personajelor. Trupul lipsit de viaţă al lui Iisus. depăşeşte decorativismul cu care ne-au
obişnuit iconarii niculeni. Lipsiţi de surse de inspiraţie, meşterii reuşesc să redea
trăsăturile ce caracterizează moartea (trupul inert, costelativ, cu accentuarea expresionistă a coastelor şi uşor contorsionat de durerea la care a fost supus, ochii
închişi, arcadele şi colţurile gurii căzute, mâinile şi picioarele atârnând).
La majoritatea icoanelor. fondul rămas liber este inundat de motive vegetale şi florale. Paleta cromatică se rezumă la culorile primare, roşu, galben, albastru şi negru. Scena răstignirii degajă o forţă expresivă deosebită. Dramatismul scenei este bine reliefat atât prin redarea trupului desfigurat al lui Iisus crucificat cât şi de figurile personajelor pline de suferinţă şi durere.
Des întâlnit în colecţia noastră este chipul Maicii Domnului, în mai multe
variante şi tratări. Nota de blândeţe maternă, firesc umană o găsim în simplitatea
tratării meşterului niculean, fără pretenţii artistice, dar cu mult bun simţ şi dragoste pentru mama tuturor mamelor şi patroana Mariilor fie ea veselă strângându-şi pruncul la piept fie tristă, plină de durere. Dispunerea şi gestica mâinilor
Mariei cât şi a pruncului. sunt de o expresivitate rară. În spaţiul rămas liber sunt
redate forme vegetale şi norale. Chipul Mariei îl întâlnim şi îndurerat, plângându-l pe Iisus, în tema tragică „Maica Domnului îndurerată". Aici portretul Mariei
este plin de suferinţă, cu ochii plecaţi cucernic şi mâinile împreunate, strânse la
piept rugându-se, sau frângându-şi-le de durere, având alături o miniatură a crucii
supliciului. Cu această temă, întâlnim două tipuri de reprezentare: cele care aparţin
perioadei de înflorire a picturii pe sticlă, în care scena durerii Maicii Domnului este
clară, plină de expresivitate, fondul este tratat cu simplitate şi acurateţe şi cele care
aparţin perioadei de declin a picturii pe sticlă, când elementele florale invadează
nu numai fondul, ci apar şi pe vestimentaţie, dramatismul scenei risipindu-se. Tonurile nu mai sunt în acord, ceea ce duce la o separare a suprafeţelor.
Des întâlnită în icoanele niculene din colecţia noastră este şi imaginea Sf.
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Paraschiva a cărei expresie gravă, tristă, este bine redată. De multe ori în unele
imagini executate în perioada de declin a picturii pe sticlă, această temă are un
pronunţat caracter laic, datorită elementelor de costum ţărănesc local în care este
înveşmântat personajul feminin. Vestimentaţia şi elementele florale, dau o viziune decorativă imaginii. anulând mult din severitatea expresiei personajul feminin. Culoarea predominantă este roşul în contrast cu alb, ocru şi puţin verde. Desenul este îngrijit, linia conturului este expresivă.
Scena „Buna Vestire" este preferată de iconarii niculeni şi o regăsim şi în
imaginile icoanelor noastre. Deşi aqiunca se petrece într-un decor convenţional,
imaginea povesteşte episodul Bunei Vestiri: îngerul i se arată Mariei. Spaţiul ră
mas liber între personaje este decorat cu motive florale. Ţinuta personajelor în
majoritatea imaginilor, este destul de rigidă, desenul este simplificat, iar coloritul este viu şi contrastant. Atenţia deosebită acordată decorului, încearcă să suplinească schematismul scenei.
Detinem de asemenea câteva icoane de Nicula cu tema „Masa Raiului".
Într-o rcp~czentarc grnfică ingenioasă şi în acelaşi timp ciudată, masa este simbolizată printr-un romb central pe care se sprijină alte patru romburi, în care sunt înscrişi participanţii la ospăţul ceresc: Maria cu pruncul. Iisus. Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva. Rombul central include un motiv floral, uneori un ornament geometric. În
spaţiile rămase libere sunt prezente de asemenea elemente florale şi geometrice.
Scena ,.Botezul lui Iisus" este şi ca întâlnită în imaginile icoanelor noastre. Cu toate că este compusă doar din trei personaje. scena botezului este sugestivă. Trupul nud al lui Iisus este redat în plan central, puţin aplecat înainte, întrun gest de devoţiune, pentru a primi botezul lui Ioan. Îngerul ce asistă la scenă
ţine în mâini un veşmânt bogat, este pregătit să învelească pe cel botezat, priveş
te concentrat evoluţia actului, aşteptând sfârşitul ritualului. Tatăl este amplasat
într-un decor sugestiv, nelipsind redarea undelor apei Iordanului.
Întâlnim în colecţia noastră şi imaginea Sf. Gheorghe, care s-a bucurat de
cea mai mare căuta!c, fiind nelipsit din casele ţăranilor, păzind sănătatea vitelor
şi recolta adunata. In cadrul minuscul al ,coanei niculene. este redusă lupta că
lăreţului cu balaurul din Berytos. Faţă de distribuţia completă a episodului, lipseşte fata de împărat, castelul. împăratul şi împărăteasa, îngerul cu coroana victoriei, prezente în imaginile altor centre. În icoanele noastre, chipul personajului
pare mai mult absent la acţiunea temerară. neexprimând încordarea sau satisfacţia învingătorului. Calul pare de jucărie, cu toate că în multe cazuri este redat
într-o poziţie dinamică. În unele imagini sfântul militar are de învins doar o gură
căscată în direcţia suliţei sale, balaurul nemaiîncăpând Jn cadrul icoanei. În spaţiul rămas liber sunt redate motive florale şi vegetale. ln această liberă şi naivă
reprezentare a scenei, iconarii au folosit tonuri nuanţate, contrastând cu alb-griul
calului şi cu strălucirea aureolei.
Păstrăm de asemenea câteva imagini cu portretul sfântului Niculae. În general este reprezentat singur. în plan central. în vestimentaţie de arhiereu. Desenul este expresiv. portretul sfântului este redat fie frontal sau din semiprofil,
fiind de o expresivitate deosebită. Gestica mâinilor este sugestivă, în stânga, perhttps://biblioteca-digitala.ro
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sonajul ţine Evanghelia şi cu dreapta binecuvântează.
Una din particularităţile distincte ale meşterilor niculeni, este formatul
mic al icoanelor, folosit până la mijlocul secolului al XIX-iea. Aceste dimensiuni mici nu permiteau decât redarea unui număr de personaje chiar şi în scenele
care prin tradiţie s-ar cuveni să cuprindă un număr mare de figuri. Trăsătura comună a icoanelor niculene este simplificarea şi esenţializarea subiectului propus.
Chipul sau corpul nud sunt reduse la esenţipl. De asemenea elementele vegetale
şi florale ·sunt cel mai bine stilizate, muli mai simplificate decât, de pildă, elementele arhitecturale. Această esenţializare şi simplificare a fonnelor cât şi scă
pările inevitabile unei execuţii rapide, a dus la un maximum de expresivitate, la
o inegalabilă putere de sugestie, care este accentuată tocmai prin înlăturarea
oricărui detaliu nesemnificativ. În culoare, până la mijlocul secolului al XIX-iea,
iconarii s-au rezumat la opt culori de bază. Meşterii lucrau în tonuri pure, nu foloseau amestecuri de tonuri, cel mult cu o nuanţă mai închisă sau cu alb. Nicula
este centrul care a dăruit icoanelor, cele mai evidente calităţi picturale.
În colecţia noastră un număr însemnat de icoane sunt atribuite familiei Poienaru din Laz. Satul Laz este centrul de pictură pe sticlă cel mai productiv din
zona Sebeşului. Primul zugrav din familia Poienaru, a venit din Poiana Sibiului,
de aici trăgându-se şi porecla. Icoanele aflate în colecţia noastră provin din a IIIa şi a IV-a generaţie a familiei Poienaru. Lui Ilie Poicnaru I îi atribuim icoanele
cu titlurile: Maica Domnului Îndurerată, Iisus învăţător, Adormirea Precistei şi
Judecata de Apoi. O privire de ansamblu asupra icoanelor, ne dovedeşte preferinţa pentru compoziţia mare, de prim plan. Compoziţiile sunt alcătuite liber, independente de şablon, bine echilibrate, păstrând axa centrală de simetrie în reprezentare grupurilor. Oprindu-se asupra icoanei „Maica Domnului îndurerată",
care se impune prin gingăşia ci, prin modelarea chipului frumos în umbre brunroşcate. Figura Mariei este tratată în tonuri închise, ca şi fundalul potenţând astfel dramatismul femeii. Se recunoaşte modul lui personal de a desena ochii şi
mâinile. Obrazul Mariei este modelat în tonuri de ocru-brun deschis, căpătând
datorită cromaticii şi desenului expresiv o nota dramatica. Micul simbol al durerii materne, crucifixul este plasat alături, într-un peisaj în care se conturează
profilul unei biserici.
,,Prăznicarclc'' sunt atribuite lui Partenie, fiul lui Ilic I. Desenate liber,
într-o viziune înrudită cu gravurile cărţilor religioase, dar cu vervă, desprinse de
şablon. Micile scene redate conţin notaţii din viaţa cotidiană. Partenie Poienaru
a cultivat cu deosebire desenul miniatural.
Scenele „Judecăţii de Apoi", le atribuim lui Partenie şi Ilie Poenaru. Scenele unnăresc prescripţia enninilor bisericii răsăritene. Pc şirul de nori albi, stau
grupaţi după rang proroci, apoi cuvioşii şi mucenicii, toţi înveşmântaţi în aur, detaşându-se de pc fondul de albastru cobalt pur. Centrul este ocupat de tronul Hetimasiei. În dreapta jos, drepţii, păşesc către „uşa Raiului" conduşi de Sf. Petru cu
cheile în mână, iar în colţul opus, gura leviathanului, absoarbe cu limbi de foc pă
cătoşii, nişte minuscule făpturi, care cu braţele întinse imploră iertare.
Din zona Făgăraş păstrăm două icoane semnate „Ioan Popp Zugrav" şi dahttps://biblioteca-digitala.ro
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late 1853. Ele reprezintă pe Iisus Pantocrator şi Maica Domnului Împărăţită, cu
pruncul în braţe. Ceea ce caracterizează aceste icoane, este siguranţa, acurateţea
şi eleganţa liniei, personajele fiind frumos desenate, expresive şi fin modelate.
Gestul personajelor este bine studiat, redat cu mijloace simple, dar convingă
toare. Veşmintele sunt multicolore, într-o frumoasă alternanţă de tonuri, care
sunt bine echilibrate şi puse în contrast cu foiţa de aur. Expresia luminoasă a feţelor cu ochii larg deschişi privind în zare, sugerează încordate aşteptarea unei
împliniri. Ioan Popp lucrează cu o deosebită ştiinţă a volumetriei, realizată din
modelarea culorii şi din dozarea umbrelor şi luminilor.
Din zona Săliştea Sibiului păstrăm două icoane reprezentând scena „Cina
cca de taină", amândouă atribuite lui Ioan Morar originar din Laz. Este elev a lui
Toma Poienaru, de la care îşi va însuşi tehnica picturii pe sticlă, stabilindu-se la
Sălişte pentru a evita concurenţa familiei Poienaru. Studiile făcute apoi la Viena,
explică particularităţile stilistice şi cromatice ale creaţiei sale, marcate pu'emic
de influenţa barocului vienez. Pictura realizată de Morar este fastuoasă atât prin
colorit cât şi prin desenul liber folosit în redarea elementelor de decor, personajelor, şi a detaliilor ornamentale. Foiţa de aur ocupă o suprafaţă destul de mare,
predominante fiind culorile albastrul, de la ceruleum la Prusia, albul având doar
rol de accent, culorile roşu purpuriu şi rozul în degradeuri fine. Compoziţia îmbracă o fonnă personală, apropiată barocului în alcătuirea mesei din Cina cea de
taină. Apostolii sunt adunaţi de-a lungul mesei, într-o singură latură, din lipsa
spaţiului. Faldurile grele ale feţei de masă, amintesc un model din pictura cultă.
Chipurile sunt modelate cu nuanţe de roz, umbre de gri-deschis şi cafeniu, ce dau
relief capetelor. Ioan Morar nu îşi semnează icoanele, dar se ştie prin tradiţie şi
deducţie, că este autorul acestui stil inspirat din pictura cultă, influenţată în bună
măsură de barocul vienez.
Din zona Maierii Albei Iulia păstrăm icoane realizate de familia Prodan, oprindu-se asupra scenelor „Naşterii lui Iisus", pictate de mamă şi fiică. Compoziţiile se desfăşoară pe orizontală, încadrându-se între gigantice frunze roşii cu
vârful în volută. Nici peştera, nici staulul, nu au fost redate în această reprezentare
naivă, dar plină de fannec. Steaua coboară cu razele sale asupra iestei pe axa median-verticală a compoziţiei, iar personajele sunt simetric grupate în ambele părţi. În
pictura lor predomină diferite nuanţe de roşu de la roz-cannin, roz-gri până la roşu
aprins şi vişiniu, contrastând cu bleu-griul. Acest acord este întregit cu alb şi auriu.
Icoanele familiei Prodan dovedesc un remarcabil simţ cromatic şi o viziune picturală originală. Desenul este plin de vervă alcătuit din curbe în contrasens, linia este
dinamică, contorsionată, de influenţă barocă.
Am selectat în această lucrare, doar o parte din scria de icoane pe sticlă pe
care o păstrăm, considerând a fi cele mai reprezentative atât pentru patrimoniul
nostru muzeal cât şi în general pentru o bună parte din producţia de pictură pe
sticlă din ţinuturile transilvănene, prezentând în linii mari caracteristicile esenţiale ale acestui fenomen inegalabil de artă ţărănească.
https://biblioteca-digitala.ro
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GLASS ICONS BY TRANSYLVANIAN PEASANT PAINTERS HELD IN
THE DEVA MUSEUM
ABSTRACT
Conservated and held in a place of honour bcsidc other works of arts, thc glass icon collcction compleles. owing to its artistic, historical and documentary value, our county's heritagc.
The collection is represcntative of the Transylvanian glass painting encompassing all ccnters where this Romanian art phenomen was practised.
As to the themes of thc icons in our collection reflects thc one wich is typical to any glass
icons. The biblica) sccnes and charactcrs were spontaneously transferred in 1hen specific landscapes and garrnents of the Transsylvanian villages.
The most frequent images in thc painting of our collection are the Crucifixion, Thc
Madona and Child, the ,.Mater Dolorosa", the Announciation, the Baptism of Jcsus, Thc Table of
Heaven, St. Paraschiva, The Placing of Jesus in the Tomb, St. George, St. Constantine and St.
Helen. St. Nicholas, These images are recurrent, but each representalion is unique and original.
owing to the manner in wich the scene is rendered. Most of thc glass icons in our collection come
from lhe workshops in Nicula. Unfortunately, the Nicula mastcrs did noi sign their icons. therefore no names can be ascribed to lhem. The common feature of thc feature of thc icons in this zone
is the utmost simplification of the forrncs. thc drawing bcing restricted to some fundamental li nes
vigorously drawn and continuous. Thc dramatic tension results mostly from the colours used. The
redwhite black accord is prevalent in all Nicula icons. As to the portraits. the mastcr is a obscrver
of the surrounding world, the gestures, figurcs and garrncnts wich he is to rcndcr in his works.
The following themes in our collcction arc attributed to this particular centcr: the.
Crucifixion. Thc Madonna with thc Child, lhe „Mater Dolorosa", SI. Paraschiva, The Table of
Heaven, The Announciation, Thc Baptism of Jesus. St. George, St. Nicholas.
A significant number of icons in our collection is ascribed to the Poienaru family from
Laz. a village in the Sebeş Valley. Ilie Poienaru is said Io bc thc authour of the following icons:
„Thc Last Judgmenl". To Partenie, llie's son, The „Feasl Sccncs" and 1hc „Last Judgment
,,Scencs" are ascribcd. From the Făgăraş zone, we havc icons signcd „Ioan Popp. zugrav" (painter)
and dated 1853. They show Jesus as Pantocrator and the Blesscd Virgin Mary as Qucen with the
Child in her arms. Thcse icons display an exquisitc knowledgc of volumcs. lhe portraits are wcll
drawun. and the colours arc well balanccd. From 1hc Săliştea Sibiului zone wc have icons ascribed
to Ion Morar, disciplc of Toma Poicnaru. from whom he asquired thc techniquc of glass painling.
Thc studies he subsequently made in Vicnna cxplain the style and colour pcculiari1ies of 1his creation. The scene we have exhibited is „Thc Last Supper". The painting is luxurious in matters of
colour, frec drawing and genuine, balanccd composition. Ion Morar's style is inspired by prolîesional an. bearing influences of the Viennese baroque. From lhe Alba iul ia regim1, we prcserve
icons painted by the Prodan family. lnk our study we spokc aboul the .,Na1ivity" scene. The
Prodan family icons bcar witness of a remarcable sense of colour and on original pictural vision.
ln lhe prescnt work. wc have selectcd some out of the series of icons which we preserve.
Thcse wc consider to be lhe mosl represelllative for our muscum property. as well as of a great
deal of Transylvanian glass painting produclion, roughly giving thc esscntial features of this
unparalelled phenomcnon of peasant art.
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!laica Domnului jalnică
Ilic Poienaru - fârşitul secolului XIX
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Maica Domnului împ ărătită
Făgăraş, loan Popp Zugrav a doua jumă t ate a ccolului XIX

fânta Paraschiva
sfărş itul
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Buna estire
icula
a doua jumătate a ecolului XlX

dormirea Maicii Domnului
Laz - Ilie Poicnaru
fâ rşitul seco lului XTX
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Naşte rea

lui Isus

Maierii Albei Iulia , fam . Prodan s fâr ş itu l eco lului XfX
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În vierea lui l su (prăzn i car)

Laz - fam. Poienaru
ecolului XIX

sfârşitul

Masa Raiului
sfârşitul
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