Åara Bârsei

Elena BÃJENARU
LAIC ÆI RELIGIOS ÎN PICTURA ÅÃRÃNEASCÃ PE STICLÃ
DIN ÆCHEII BRAÆOVULUI

Icoanele pe sticlã au reprezentat una din cele mai caracteristice æi mai originale manifestãri
populare de artã din åara noastrã.
Spre deosebire de Vestul Europei, de unde a fost adusã, pictura pe sticlã s-a dezvoltat, în
Transilvania, ca îndeletnicire cu caracter de artã popularã, atât din punctul de vedere al creaåiei, cât æi
al destinaåiei. Ea a existat, ca picturã religioasã, sub forma icoanelor pe sticlã, cunoscând o mare
extindere æi o mare circulaåie în mediul rural.
Meæteæugul picturii pe sticlã a apãrut în Transilvania în centre ce au permis dezvoltarea
sticlãriei æi cu o populaåie majoritar ortodoxã: Nicula, Fãgãraæ, Æcheii Braæovului, Laz.
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În Æcheii Braæovului s-a pictat pe dosul sticlei din secolul al XVIII-lea , mai devreme decât
în multe alte centre, de exemplu, Fãgãraæ. Æi aceasta datoritã faptului cã Braæovul a reprezentat
întotdeauna un centru de relaåii culturale active æi multiple în Transilvania, ca æi cu celelalte provincii
2
româneæti, fiind de-a lungul secolelor protectorul atâtor iniåiative culturale.
Pentru iconarii din Æchei, Åara Fãgãraæului a fost un debuæeu important, poate cel mai
important. Lena Constante, într-o anchetã sociologicã realizatã la Drãguæ în 1932, stabilea cã
3
dintr-un numãr de 689 icoane pe sticlã, gãsite acolo, 365 aparåineau centrului din Æchei. Totodatã,
Braæovul a contribuit æi la apariåia æi dezvoltarea picturii pe sticlã din zona Fãgãraæului. Muzeul
nostru are în colecåie 148 icoane realizate în Æchei, dintr-un total de 398. Opt dintre acestea, care
sunt æi cele mai vechi din colecåie, indicã, prin stil de picturã, similitudini în compoziåie, atmosferã
cromaticã æi ornamenticã, faptul cã au fost pictate de un iconar din Æchei, stabilit în zona
4
Fãgãraæului.
Pentru a face icoana cât mai accesibilã æi mai cognoscibilã, zugravul de icoane din
Æcheii Braæovului (æi nu numai) îæi lua libertatea de a folosi imagini cât mai explicite. Sfinåii cei
mai iubiåi æi veneraåi au trecut în pictura pe sticlã, cu modificãri, devenind åãrani de o vârstã sau
alta, ce nu au nimic supraomenesc sau divin. Iconarul evada, uneori, din domeniul canonic æi
ceda sub puternica influenåã a Tradiåiei, strecurând elemente luate din aceasta. Este cunoscut
faptul cã, faåã de aceastã putere a Tradiåiei, Biserica Ortodoxã nu a exercitat un control în pictura
pe sticlã, aæa cum s-a întâmplat în pictura muralã. Aceastã tendinåã a iconarilor, de a apropia
icoana de realitatea cunoscutã prin experienåa de viaåã, s-a manifestat prin introducerea unor
elemente luate din cotidian sau rezultate din imaginaåia popularã æi concretizate în legende cu
mare circulaåie în popor.
În unele subiecte iconografice, elementele de dogmã creætinã se vor împleti cu elemente de
legendã, neexistând nici o delimitare între ele. În alcãtuirea vieåii unui sfânt s-a pus accentul nu pe o
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reconstituire istoricã a evenimentelor sau a faptelor sale, ci pe o operã de edificare moralã,
5
împrumutând de multe ori elemente din tradiåiile sau basmele populare.
Tematica icoanelor pe sticlã pictate în Æcheii Braæovului este diversã, cuprinzând aproape
toate subiectele iconografice cu largã circulaåie, de la Adam æi Eva, scene cristologice sau din viaåa
Maicii Domnului, pânã la galeria sfinåilor.
O temã iconograficã unde Tradiåia se întretaie cu dogma creætinã este „Maica Domnului
Îndureratã“ sau „Jalnicã“, subiect des pictat de iconarii din Æchei.
Icoana are în compoziåie pe Maica Domnului privind îndureratã pe Iisus rãstignit. La baza
Crucii se aflã un craniu, identificat ca fiind craniul lui Adam, æi douã oase „sudate de sângele lui
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Hristos ce se scurge din rãnile picioarelor“ . Aceastã reprezentare îæi are sursa într-o legendã
7
bogomilicã care æi-a propus, printr-un proces de interpretare simbolicã, sã arate cum crucea pe care a
fost rãstignit Iisus a fost ridicatã pe locul unde era capul lui Adam, iar sângele lui Hristos, cãzând pe
craniu, a rãscumpãrat lumea de pãcate. În colecåia muzeului nostru existã nouã piese cu o compoziåie
aproape identicã. În ancheta realizatã în 1932, Lena Constante a stabilit un numãr de 32 de subiecte
iconografice, din care cel mai des întâlnit era „Maica Domnului Jalnicã“. De altminteri, manifestarea
unei anume preferinåe pentru scene cristologice sau sfinåi pune în evidenåã „profunzimi sufleteæti
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destul de complicate æi interesante pentru psihologia poporului român“ . Totodatã, frecvenåa sau
raritatea unor teme trebuie raportatã æi la calitãåile pe care poporul le atribuie unor sfinåi „presimåind
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în surdinã despre puterea magicã a icoanelor“ .
Credinåa cã din sângele lui Hristos, când a fost rãstignit pe cruce, a ieæit viåa de vie, a fost
10
ilustratã æi de iconografia åãrãneascã.
Icoanele ce au ca subiect pe „Iisus cu viåa de vie“ au fost realizate în numãr mare de zugravii
din Æcheii Braæovului. Compoziåia este simplã: Iisus, æezând pe o laiåã sau ladã de zestre, stoarce
strugurii în Potir; din coasta sa creæte viåa de vie ce se petrece dupã braåele unei cruci, formând un cerc
care încadreazã partea superioarã. Simbolic, icoana redã cuvintele lui Iisus: „Eu sunt Viåa, voi sunteåi
mlãdiåele“. Aceastã temã a fost inspiratã, în parte, æi de legenda Proclei, ce a avut „o mare rãsfrângere
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în tradiåiile, în arta æi în literatura oralã a poporului român“ , æi de credinåele populare, în care via
este pusã cu sângele ce a curs din coasta lui Hristos („strugurele s-a fãcut din Sângele Domnului, când
L-au rãstignit pe cruce“ sau „din sângele ce a curs a crescut via“).
O temã ce a înregistrat o mare preferinåã în atelierele din Æcheii Braæovului æi cu multe
elemente aparåinând legendelor este cea a „sfinåilor militari“: „Sfântul Gheorghe“ æi „Sfântul Teodor
Tiron“. În lumea ortodoxã tema era vãzutã ca o victorie a binelui asupra rãului. Aceastã imagine a
fost luatã din legendele datând din primele secole ale creætinismului, care i-au transformat pe martiri
în luptãtori împotriva rãului. Lupta unui erou pe malurile apei pentru salvarea unei fete de împãrat
apare în vechiul mit Perseu æi Andromeda, în legenda celtã Tristan æi Isolda, dar æi în basmele
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La aceste icoane lipseæte acea exuberanåã cromaticã specificã atelierelor din Æchei. Iconarii de aici nu folosesc foiåa de aur
pe suprafeåe mari, cum este cazul acestor opt icoane.
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româneæti, ca Balaurul cu æapte capete. Eroul trac de pe vechile monumente apare în aceeaæi
ipostazã.
Cel mai des întâlnit sfânt militar, în iconografia åãrãneascã, este Sfântul Gheorghe. Întreaga
temã este bazatã pe legendã, erminia lui Dionisie din Furna, alcãtuitã în secolul al XVIII-lea, nu face
nici o referire la aceastã minune a sfântului. Sub influenåa Sinaxariului æi a vieåii sfânåilor, dar æi cu
îngãduinåa erminiilor, zugravii de icoane cãutau sã înfãåiæeze diverse momente din viaåa unui sfânt æi,
mai ales, minunile sãvâræite de el.
Spre deosebire de alte centre de picturã pe sticlã (Nicula, de exemplu, unde sub influenåã
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apuseanã este pictat doar Sfântul Gheorghe omorând balaurul), în Æchei, ca æi în Åara Fãgãraæului,
scena este redatã în amãnunt. Pe lângã sfântul cãlare, mai apar fata de împãrat, pãrinåii acesteia,
castelul æi copilul din Amira – fiul lui Leon „credincios închinãtor al sfântului“.
Din cele douãzeci de icoane cu acest subiect pe care le deåine muzeul, treisprezece
au fost realizate în atelierele din Æchei. Aceastã frecvenåã se explicã, pe de o parte, prin credinåa în
puterile magice atribuite de popor Sfântului Gheorghe ca ocrotitor al animalelor æi protector al
primãverii, iar pe de altã parte, prin mesajul æi morala acestui subiect – victoria binelui asupra rãului.
O temã vetero-testamentarã, unde sunt întâlnite elemente de mitologie æi elemente de
etnografie æi pictatã de iconarii din Braæov, este „Ridicarea la cer a Proorocului Ilie“, consideratã o
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teofanie împrumutatã creætinismului de mitologia romanã. Se poate face o paralelã între Jupiter
(Stãpân al Tunetului), care umblã în carul solar, æi Sfântul Ilie, cãruia tradiåia popularã i-a atribuit
tunetul puternic æi fulgerul. În cazul acestei teme, zugravii de icoane æi-au asumat o anumitã libertate
de interpretare, luând elemente din arta necreætinã æi interpretându-le potrivit canoanelor creætine. Pe
lângã personajele principale – Sfântul Ilie, Elisei –, iconarii din Æchei au adãugat un înger care mânã
caii, trimiåându-ne cu gândul la Aurora – zeiåa romanã a zorilor. Aceastã temã reprezintã æi un izvor
etnografic important. Lângã Elisei apare fie Adam, fie un åãran îmbrãcat în costum popular (cãmaæã,
cioareci, æerpar, opinci) æi care arã la un plug cu corman.
În cartea sa de picturã, Dionisie din Furna prezintã astfel momentul ridicãrii la cer a
Sfântului Ilie: „Un car de foc æi cai de foc, iar în car Ilie urcându-se la cer, Elisei, dedesubt îl priveæte
æi trage cu o mânã mantia, ce I-a cãzut lui Ilie æi åinând cu cealaltã un sul zice: Pãrinte, Pãrinte caii lui
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Israel æi caii lui“ .
Un subiect iconografic, unde elemente de dogmã se întrepãtrund cu cele de folclor, care vor
fi mult mai puternice æi îi vor determina frecvenåa mare, a fost „Sfânta Paraschiva“, asimilatã în
15
popor cu Sfânta Vineri.
Ca rãmãæiåã dintr-un vechi cult sau, poate, mai cu seamã, ca o înrâurire a învãåãturilor
creætine care au fãcut din vineri o mare zi de post, ziua de vineri s-a bucurat de o mare cinste. Pe
seama ei au circulat numeroase poveæti, legende, cu o influenåã apreciabilã în popor. Datoritã acestor
elemente, icoanele având ca subiect Sfânta Paraschiva sunt des întâlnite. În galeria sfintelor, sfânta
ocupã locul trei, dupã Maica Domnului æi Sfânta Elena. În ceea ce priveæte compoziåia temei, Sfânta
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Paraschiva este reprezentatã frontal, cu însemnele puterii: Crucea æi ramura de mãslin. În icoanele ce
au ca subiect „Masa Raiului“, Sfânta Paraschiva apare alãturi de Iisus, Maica Domnului æi Sfântul
Nicolae.
Existã la zugravii de icoane din Æcheii Braæovului, æi nu numai, o tendinåã evidentã de a
introduce, pe lângã aceste elemente ce åin de legendele apocrife sau de mitologie, elemente florale,
arhitecturale (o turlã de bisericã, o cetate schematizatã) pentru a face icoana cât mai recognoscibilã æi
pentru a o apropia de sufletul åãranului. Toate acestea reprezintã, în fapt, localizãri originale,
conferind æi o notã de firesc icoanei. Întâlnim æi elemente de culoare localã – cum ar fi laiåa, lada de
zestre – sau Potirul în care Iisus stoarce strugurii, dar asemãnãtor cu paharul cu talpã ce se obåinea în
glãjãriile din sudul Transilvaniei.
Ceea ce conferã icoanei aspectul de omenesc este reprezentarea sfinåilor ce iau
chipul omului, de o vârstã sau alta, în locul înfãåiæãrii nepãmântene æi imateriale cerute de canoane.
Sã ne amintim chipul Maicii Domnului, din icoanele braæovene, ce poartã, uneori, salbã la gât, pictat
de cele mai multe ori cu nespusã gingãæie, aducând cu chipul femeii obiænuite. Sau de figura
Sfântului Nicolae ce are înfãåiæarea unui om bãtrân æi bun.
Am prezentat câteva teme iconografice pictate în Æchei, ce au în compoziåie
elemente împrumutate, fie din legende æi interpretate conform învãåãturilor creætine, fie elemente
luate din viaåa de zi cu zi, apropiind astfel icoana de sufletul mistic al oamenilor. Chiar dacã în acest
fel pictura pierde din gravitate æi este mai puåin solemnã, în ea se regãseæte sufletul adevãrat al
poporului român.
În naivitatea sa, åãranul român a crezut în lumea de miracole care îi punea în faåã,
în locul abstracåiilor teologice, icoane vii æi colorate de închipuirea ce æi-o fãcea despre lumea de
dincolo de moarte.
Oricât de multe cunoætinåe de artã ar avea cineva, cu oricât simå al culorilor ar fi
înzestrat, nu ar înåelege nimic din mentalitatea celui ce a pictat icoane, din sensul profund al scenelor
zugrãvite, dacã nu a cunoscut literatura popularã sau apocrifã ce a inspirat aceastã formã a artei
populare.
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