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PREZENÅA ICOANELOR PE STICLÃ DIN ÅARA BÂRSEI
ÎN COLECÅIA MUZEULUI CIVILIZAÅIEI DACICE ÆI ROMANE DEVA

Secåia de artã a Muzeului Civilizaåiei dacice æi romane Deva deåine o valoroasã
colecåie de icoane pe sticlã datând din secolul al XIX-lea æi începutul secolului al XX-lea. 

Conservate æi pãstrate la loc de cinste alãturi de celelalte piese de artã plasticã, ele întregesc,
prin valoarea lor artisticã, istoricã æi documentarã, patrimoniul nostru muzeal æi judeåean. Întreg
ansamblul de icoane este ilustrativ pentru pictura pe sticlã din Transilvania, cuprinzând aproape toate 
centrele unde s-a practicat acest fenomen de artã româneascã. Ele reprezintã cel mai important
document plastic care reflectã lumea spiritualã a åãranului român din Ardeal. 

În colecåia noastrã un numãr de cinci icoane aparåin unor autori anonimi din Åara Bârsei, în
special din Æcheii Braæovului. Se cunoaæte faptul cã mulåi dintre meæterii iconari niculeni æi-au pãrãsit
satul natal, în special în prima jumãtate a secolului al XIX-lea – când meæteæugul icoanelor atinsese
apogeul –, æi s-au strãmutat în sudul Transilvaniei, cu predilecåie într-o suburbie a Braæovului, Æchei.
Strãveche aæezare româneascã, cu o puternicã viaåã culturalã æi spiritualã, Æcheii Braæovului a devenit
în acea perioadã un important centru pentru aclimatizarea picturii pe sticlã, deoarece aici exista încã din
secolul al XVI-lea un bogat æi puternic centru românesc în care au circulat zugravi de icoane æi de frescã 
din Åara Româneascã, ale cãror opere au servit drept model pictorilor de icoane pe sticlã aæezaåi aici. 

Meæterii iconari din Nicula au venit cu propriile lor concepåii artistice. Ei au fost nevoiåi
sã-æi schimbe fundamental maniera de lucru, adaptând-o condiåiilor materiale de aici æi contextului
de artã popularã, atât de înfloritoare în zonã. Aceastã schimbare în creaåia lor artisticã era necesarã
din cauza cerinåelor unui mediu mai evoluat æi a predilecåiei comanditarilor pentru un decor viu æi
bogat în încãperile mult mai mari din casele lor spaåioase. 

În aceastã conjuncturã formatul icoanelor se mãreæte, iar meæterii iconari vor lucra în cadrul
unor mici ateliere, grupaåi câte 2-3 pânã la 5 lucrãtori, cu un randament de pânã la 20 de icoane pe zi.
Caracteristicile acestui lucru în serie va marca întreaga producåie din acea perioadã. Desenul va
deveni mai schematic, în unele cazuri execuåia ajunge mai puåin îngrijitã, iar coloritul mai intens æi
suprafeåele tratate mai decorativ. Ca tehnicã de lucru se vor folosi pigmenåii de provenienåã
industrialã, iar cu timpul chiar culori de ulei. Sticla va fi æi ea înlocuitã. Procuratã iniåial din Glãjãria
de la Râænov, s-a trecut la sticla de provenienåã industrialã, care era o sticlã perfect planã. Schimbãrile 
care se vor produce în producåia de icoane din aceastã zonã au fost în multe cazuri mai puåin benefice. 
Sigur cã acest lucru nu a caracterizat întreaga creaåie a meæterilor zugravi de icoane pe sticlã. Totuæi,
vom menåiona câteva caracteristici ale picturii pe sticlã din Æchei: supradimensionarea suprafeåei
pictate va produce o mãrire atât a numãrului de personaje redate, cât æi a dimensiunilor în raport cu
suprafaåa. Figurile, devenind în acest fel mai mari, sunt aduse în prim-plan, producând în multe
cazuri aglomerarea cadrului. Se practicã acoperirea oricãrei suprafeåe rãmase libere cu elemente
decorative, ceea ce produce un real tumult cromatic. Unii cercetãtori au comparat pictura pe sticlã din 
Åara Bârsei cu vitraliul „prin explozia de vibraåii cromatice“, toate culorile având aceeaæi intensitate.
Repartizarea culorilor pe suprafaåã corespunde unei raåiuni pur decorative, o delimitare a
suprafeåelor, urmãrindu-se punerea în valoare a unor elemente principale. Ca o concluzie, nu se mai
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respectã „perspectiva cromaticã“, asemãnãtoare picturilor niculene. Împãråirea suprafeåei mari în
multe suprafeåe mici „închise în reåeaua neagrã a desenului“, asemãnãtor micilor suprafeåe din
armãtura metalicã a cloisonné-ului, colorate în tonuri de egalã luminozitate æi intensitate, produce un
efect caleidoscopic. Icoanele existente în colecåia noastrã æi atribuite Åãrii Bârsei, prin felul în care au 
fost concepute, vin sã sublinieze caracteristicile picturii pe sticlã din aceastã zonã. De asemenea, vom 
regãsi æi temele mai des abordate aici, unde tematica restrânge ciclul cristologic în favoarea
portretelor de sfinåi æi a unor reprezentãri caracteristice. Cele cinci scene reprezentate în icoanele
noastre sunt: „Botezul lui Iisus“, „Punerea în mormânt“, „Sfinåii Constantin æi Elena“, „Sfântul
Gheorghe“ æi „Sfântul Haralambie“. Icoana reprezentând „Botezul lui Iisus“ a fost realizatã în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea. Scena botezului este sugestivã, autorul dovedindu-se a fi un bun

narator. Cele trei personaje din prim-plan, Iisus, Sfântul 
Ioan Botezãtorul æi îngerul, sunt redate în poziåii
dinamice, gestica braåelor fiind deosebit de expresivã.
În partea inferioarã a cadrului, autorul redã totodatã æi
cele trei materii primordiale: pãmântul, apa, aerul
sugerat printr-un æir de nori pe care este redat îngerul.
Sfântul Ioan Botezãtorul, aflat pe pãmânt, îæi duce la
îndeplinire misiunea, botezându-l pe Iisus, redat în
apele Iordanului. În partea superioarã este reprezentat
Sfântul Duh, întruchipat în bine cunoscutul porumbel
alb cu aripile larg deschise, ce-æi trimite razele de
luminã spre chipurile celor trei personaje. Întreaga
suprafaåã liberã a compoziåiei este acoperitã cu
elemente de decor (nori) æi inscripåii cu litere chirilice. 

Caracterul grafic al scenei evidenåiazã calitãåile de siguranåã æi fluiditate ale desenului.
Coloritului viu, în care dominã cele trei culori de bazã, respectiv roæu, galben æi albastru, i se asociazã
albul, folosit la carnaåie, veæminte, nori æi, de asemenea, ca accent cromatic repartizat pe suprafeåe
mai mici, sub forma unor linii ondulatorii, folosite ca motive ornamentale ce adeseori dubleazã
conturul sau înscriu, sub raze în formã de semicerc æi zig-zag, miæcarea tumultoasã a faldurilor ce
exprimã elocvent anatomia corpurilor. 

Icoana reprezentând scena „Punerea în
mormânt“ a fost realizatã la sfâræitul secolului al
XIX-lea. Imaginea ne prezintã în prim-plan trupul alb,
lipsit de viaåã, al lui Iisus Hristos, dispus pe orizontalã
æi ocupând întregul spaåiu din partea inferioarã a
cadrului compoziåional. În plan secundar sunt redate
cinci personaje, central figura îndureratã a Maicii
Domnului, înconjuratã de femeile sfinte æi de apostoli.
Cadrul solemn este deosebit de echilibrat
compoziåional. Desenul este sigur æi sensibil, ductul
liniei este spontan æi dinamic. 

Liniile orizontale predominante din prim-plan 
se echilibreazã cu verticalele æi oblicele ritmice din
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planul secundar. Portretele personajelor sunt bine individualizate, iar atitudinile bine studiate. Ductul 
cutelor drapajului contribuie æi el la dramatismul scenei. Paleta cromaticã este sobrã, deæi tonurile
dominante sunt roæul æi brunul, care, prin combinaåie, dau subtile nuanåe de siena arsã. Albul carnaåiei 
æi al linåoliului lumineazã întregul cadru æi dã strãlucire imaginii. 

Icoana reprezentându-i pe „Sfinåii Împãraåi Constantin æi
Elena“ a fost realizatã la începutul secolului al XX-lea. Deæi nu fac
parte dintre sfinåii protectori, sunt des întâlniåi în icoanele pe sticlã
datoritã importanåei lor în evoluåia creætinismului. 

În imaginea icoanei atribuite Æcheilor Braæovului,
elementul central este Sfânta Cruce, care este puternic conturatã æi
decoratã cu elemente geometrice. 

Crucea este åinutã de cele douã personaje, Constantin æi
Elena, ale cãror chipuri sunt redate cu multã expresivitate. Dupã
felul în care este conceputã compoziåia, din maniera în care sunt
redate detaliile: forma crucii, poziåia æi vestimentaåia personajelor,
prezenåa îngerilor în registrul superior, credem cã s-a reprodus
imaginea unei xilogravuri din perioada respectivã. Desenul este
precis, conturul este clar, simåindu-se o tendinåã a autorului spre
ornamenticã. În partea inferioarã a imaginii, suprafaåa care indicã
pãmântul este redatã sub forma unor fâæii meandrice care alterneazã cromatic, fiind asemãnãtoare cu
åesãturile populare. Paleta cromaticã este lipsitã de rafinament, predominând culori puternice ce dau
acea senzaåie de imagine caleidoscopicã. 

Icoana reprezentându-l pe „Sfântul Gheorghe“ înfruntând balaurul a fost realizatã la
sfâræitul secolului al XIX-lea. 

Autorul îl reprezintã pe sfântul militar triumfãtor,
într-un decor compus în partea superioarã din draperii sugerând 
o cortinã. În imaginea noastrã, episodul legendar este
incomplet. Din distribuåia completã lipsesc împãratul,
împãrãteasa æi îngerul cu coroana victoriei, iar în locul
castelului este redatã o casã åãrãneascã specificã zonei.
Compoziåia este echilibratã, desenul este îngrijit æi expresiv, la
fel fiind æi portretele personajelor æi gestica mâinilor. În cazul
fetei de împãrat, care asistã la acåiune, mâinile sugereazã starea
de emoåie în aæteptarea triumfului final al tânãrului erou. În
cazul sfântului militar, vitejia i se vede din elanul cu care åine
lancea, înfruntând cu ea foråa rãului. 

Dramatismul scenei este marcat de poziåia dinamicã a
calului, de seria de linii oblice existente pe suprafaåa pictatã, în
special în partea inferioarã, cât æi de veæmântul învolburat al
viteazului. În partea inferioarã, totul este redat sub forma unor motive ornamentale amintind de
åesãturile populare, prezentate prin suprapunere de tonuri contrastante. 

Paleta cromaticã este vie, bogatã în tonuri æi nuanåe realizate prin combinarea culorilor
primare: roæu, galben æi albastru, cu multe accente de alb, folosit sub forma unor arabescuri care
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deschid culoarea fondului. Întreaga suprafaåã pictatã este supraîncãrcatã, fiecare loc rãmas liber a
fost acoperit ulterior cu diferite elemente ornamentale. 

Cea de-a cincea icoanã atribuitã Åãrii Bârsei, existentã în colecåia noastrã æi realizatã la
începutul secolului al XX-lea, ni-l prezintã pe „Sfântul Haralambie“, protectorul împotriva holerei æi

ciumei. Este cunoscut faptul cã în trecut, neexistând un alt
mijloc de apãrare contra unor boli incurabile, se recurgea la
ajutorul unei puteri supranaturale. Haralambie a fost atribuit 
cu puteri supranaturale în momentul în care, luptând
împotriva acestor boli, le-a biruit. 

Icoana ni-l înfãåiæeazã pe Sfântul Haralambie în
prim-plan, central, uæor supradimensionat, tocmai pentru
a-i pune eroului în valoare calitãåile supranaturale.
„Fãcãtorul de minuni“ este surprins în momentul biruinåei –
el leagã în lanåuri un personaj feminin cu coarne æi coadã,
simbolul ciumei ucigãtoare. Autorul realizeazã o
compoziåie amplã, narativã, deosebit de sugestivã. Scena
redatã este împãråitã în douã registre de o frizã realizatã
dintr-un element geometric simplu. În partea inferioarã,
acåiunea se desfãæoarã terestru, lucru sugerat de fondul
tratat sub forma unei suprafeåe parcelate modular, fiecare

modul cuprinzând câte un element vegetal. În partea superioarã sunt redaåi Sfinåii Ioan, Vasile æi
Grigore, în veæminte de arhierei. 

Desenul compoziåiei este rezolvat cu multã minuåiozitate. Se acordã mare interes portretelor 
personajelor,  formelor anatomice æi vestimentaåiei. Se resimte un uæor ecou al åinutei vestimentare
de la curtea bizantinã. Autorul a folosit drept model o xilogravurã sau o altã sursã de inspiraåie
religioasã. Paleta cromaticã este bogatã, culorile sunt bine cãutate, realizate în special prin combinaåii 
reuæite. Carnaåia are un colorit mai aproape de cel natural, cu uæoare încercãri de umbrã æi luminã,
precum æi tente de sepia æi o uæoarã valoraåie, inclusiv în vestimentaåie. 
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