ÎNRÂURIREA ANTIMISELOR ASUPRA ICOANELOR PE STICLĂ
INFLUENCES DES ANTIMENSIONS SUR LES ICÔNES SUR VERRE
RÉSUMÉ
On fait une analyse des icônes sur verre à la réalisation desquelles les maîtres populaires
N.F. (1829), Savu Moga (1850 et 1864), Prodan (seconde moitié du XIXes.) et probablement
Nicolae Oancea (1864) ont utilisé comme modèles des antimensions roumains et grecs ou des
icônes inspirées de ceux-ci.

Realizări majore ale artei noastre populare, icoanele pe sticlă sunt mult apreciate astăzi, atât în
ţară, cât şi în străinătate, datorită desenului lor sintetic şi expresiv, cromaticii vii, percutante, precum şi
pentru sentimentul de evlavie sinceră pe care îl degajă1. Unele icoane pot figura alături de
capodoperele artei moderne din secolul XX, semnate de Matisse, Picasso sau Raoult2. Procedee ca:
suprapunerea unor arabescuri şi grătare contrastante sau albe pe o suprafaţă acoperită cu ton plat,
pentru a o valora, sau înfăţişarea simultană a unor fiinţe, umane ori animale, din faţă şi din profil,
anticipează maniera de lucru a lui Matisse şi Picasso3.
Cultivată cu remarcabile succese, îndeosebi în Transilvania, pe parcursul secolelor XVIII-XIX
şi începutul secolului al XX-lea, pictura românească pe sticlă provine din Europa Centrală (Austria,
Boemia, Slovacia)4. Ea se dezvoltă în diferite centre şi zone: Nicula, Iernuţeni, Şcheii Braşovului,
Făgăraş, Ţara Oltului, Lancrăm, Laz, Alba Iulia - Maieri, Mărginimea Sibiului ş.a. Modul de realizare
a picturii pe sticlă variază în funcţie de loc, perioada de timp şi talentul meşterului. Sunt abordate teme
biblice sau care reflectă viaţa sfinţilor. În acest scop s-a apelat şi la erminii5.
În vederea executării icoanelor pe sticlă, creatorii populari s-au inspirat, aşa cum s-a arătat,
din: icoanele pe sticlă austriece (îndeosebi din Sandl), boeme şi slovace6, din icoanele pe lemn
româneşti de tradiţie bizantină7, precum şi din cele ruseşti, sârbeşti sau greceşti8, din pictura murală9,
din xilogravurile ce împodobesc cărţile religioase10 şi din xilogravurile populare (de la Hăşdate)11, din
xilogravurile greceşti de la Muntele Athos12, din cromolitografii13, din miniaturile manuscriselor14, din
ceramica15 şi ţesăturile populare16, din pictura catolică cultă17, din vitralii18, din decorul sculptat al
iconostaselor19, din basme şi legende20 şi, nu în ultimul rând, din viaţa cotidiană21. Ca atare, sunt
înfăţişate numeroase detalii realiste şi pitoreşti: o biserică de lemn maramureşeană22, o cetate cu
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turnuri (poate a Făgăraşului)23, case de tip săsesc cu frontoane triunghiulare, acoperişuri în două ape şi
ferestre în arc frânt24, o biserică-cetate săsească cu contraforturi25, un peisaj citadin cu arhitectură
barocă26, personaje ce poartă costume rustice (fustă încreţită, şorţ, laibăr, opinci, salbe de galbeni la
gât, cojoc, căciulă de oaie)27 şi orăşeneşti (ungureşti, turceşti, nemţeşti)28, obiecte casnice, ca de pildă:
lada de zestre, patul cu două perne29, unelte, ca de exemplu: plugul de lemn, coasa, furca, foarfeca de
tuns oile30, instrumente muzicale (fluier)31 etc.
Din punct de vedere iconografic şi stilistic, icoanele pe sticlă aparţin artei de tradiţie
bizantină32. Influenţa apuseană este însă vizibilă sub diferite aspecte. Sunt detectabile elemente şi
procedee ce provin din: romanic33, gotic34, Renaştere35 şi baroc36.
Este surprinzător faptul că cercetătorii pe care i-am citat, şi mulţi alţii, nu au sesizat înrâurirea
antimiselor asupra icoanelor pe sticlă, care este evidentă.
Icoanele având ca temă Îngroparea lui Isus (Prohodul, Plângerea) erau foarte căutate de
credincioşi, mai ales în săptămâna din postul Paştelui37. Vom analiza cinci asemenea piese pentru a
demonstra cele constatate de noi.
Plângerea lui Isus (Prohodul) semnată N.F. şi datată în 182938 îl reprezintă pe Mântuitorul,
aşezat pe giulgiu susţinut de Iosif din Arimateia şi de Nicodim. La extremităţi, mormântul este decorat
cu volute. Isus poartă în jurul capului nimbul cruciger cu inscripţia O.ω.N., care, întregită, se traduce
prin: „Eu sunt cel ce sunt.”, cuvinte spuse lui Moise, de Dumnezeu pe muntele Hareb. Maica Sa
îndurerată, având mâinile împreunate în semn de rugăciune, este sprijinită afectuos de Apostolul Ioan,
ucenicul iubit. Alături, Maria Magdalena manifestă aceeaşi dragoste şi mâhnire profundă. De o parte şi
de alta a mormântului, doi îngeri cu atitudini pioase, ţin în mâini lumânări aprinse. În planul următor
se reliefează crucea cu filactera I(sus) N(azarineanul) R(egele) I(udeilor). Pe cruce atârnă coroana de
spini şi sunt fixate cuie, toate constituind instrumente ale Patimilor. Pe cruce se reazemă trestia cu
buretele înmuiat în oţet şi suliţa, cu care a fost străpunsă coasta lui Isus, de asemenea, unelte ale
Patimilor. Deasupra şi dedesubtul braţului orizontal al crucii se află inscripţia IS. HS. NI KA (Isus
Hristos învinge). Sus de tot apare marama Sfintei Veronica având întipărit chipul Mântuitorului.
Lângă maramă se află inscripţia explicativă a icoanei. Scena este flancată de doi îngeri ce plutesc pe
nori. Ei poartă lumânări aprinse în mâini. În colţuri, înscrişi în medalioane ovale, sunt redaţi bust cei
patru evanghelişti ţinând Evanghelia în mâini: Marcu, Matei (sus), Ioan şi Luca (jos). Cromatica
icoanei este sobră şi se limitează la auriu (îndeosebi fondul), brun, roşu şi alb.
Schema compoziţională, dar inversată, cât şi înfăţişarea personajelor: Isus, Maica Domnului,
Apostolul Ioan, Iosif din Arimateia, Nicodim, cei doi îngeri din preajmă, la care se adaugă crucea cu
uneltele Patimilor, marama Veronicăi, plasată în partea de sus a imaginii ş.a., sunt aceleaşi cu cele din
antimisele episcopilor greco-catolici de la Blaj: Inochentie Micu (1738), Petru Pavel Aron şi Ioan Bob
(1802), realizate toate după placa gravată în lemn la Sibiu de Georgius Beera, în anul 173439.
Respectivul meşter credem că a apelat la un antimis similar din Ţara Românească de la 173040. Mai
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menţionăm că un antimis din Ţara Românească de la 179341 este identic cu cel datat în 1730, fiind
imprimat după aceeaşi placă de lemn.
Aşadar, icoana meşterului N. F. datată în 1829 a fost realizată după vreunul dintre antimisele
româneşti menţionate. De precizat că, din ampla decoraţie barocă a respectivelor antimise, iconarul a
preluat doar volutele ce împodobesc mormântul lui Hristos, iar din amplul chenar, ce cuprinde
instrumentele Patimilor şi simbolurile evangheliştilor, nu a împrumutat decât marama Sfintei
Veronica, deasupra căreia figurează volute.
Îngroparea lui Isus Hristos de renumitul iconar Savu Moga (1816-1899) din Ţara Oltului, mai
precis din Arpaşul de Sus, este datată: 1850, mai 2042, fără a fi semnată. Icoana este tipică pentru stilul
acestui foarte talentat meşter popular care aduce în pictura pe sticlă românească „ceva din
somptuozitatea artei bizantine”43. Icoanele sale fastuoase au un colorit rafinat. În icoana pe care o
analizăm, foiţa de aur este pusă în valoare de cromatica alcătuită din roşu, albastru şi verde.
Despre această icoană s-a spus că „este una din capodoperele lui Moga, ilustrând magistral
darurile sale, chiar dacă s-a inspirat pentru unele scene din gravurile cărţilor religioase”44.
După opinia noastră, atât schema compoziţională şi scena centrală, cât şi scenele secundare
Coborârea de pe cruce şi Învierea, au ca sursă de inspiraţie antimise greceşti.
Punerea lui Isus în mormânt, desfăşurată în mod firesc în centrul icoanei, reprezintă o
compoziţie amplă.
Isus mort, întins pe giulgiu, este pus în mormânt de Iosif din Arimateia şi de Nicodim. La
mijloc este redată Maica Domnului, având o fizionomie deosebit de delicată. Ea are mâinile
împreunate, în semn de rugăciune, şi este însoţită de Marta, Maria Magdalena, Apostolul Ioan şi doi
îngeri. Atitudinile personajelor exprimă o aleasă smerenie şi devoţiune. La baza mormântului, doi
îngeri susţin giulgiul pe care este aşezat Isus.
În planul următor se evidenţiază crucea, pe care a fost răstignit Isus, cu filactera I(sus)
N(azarineanul) R(egele) I(udeilor) şi cu uneltele Patimilor binecunoscute: coroana de spini, suliţa,
trestia cu buretele şi legăturile de nuiele. Deasupra crucii se află inscripţia explicativă a icoanei. Sub
braţul orizontal al crucii sunt reprezentaţi şase serafimi (cu câte şase aripi), împărţiţi în două grupe de
câte trei, iar deasupra acestuia apar şase heruvimi (cu ochi mulţi), înscrişi în cercuri înlănţuite, de
asemenea, în două grupe de câte trei. Câte o candelă atârnă de o parte şi de alta a crucii.
Scena Punerii lui Isus în mormânt se înscrie într-o impozantă arcadă, sprijinită pe stâlpi. Ea
este flancată de soare şi de lună, de Golgota (în vârful căreia au fost ridicate cele trei cruci, pe sol
zărindu-se scara ) şi Cetatea Ierusalimului (alcătuită din turnuri şi clădiri acoperite cu cupole).
La stânga şi la dreapta măreţei scene sunt reprezentate Coborârea de pe cruce, ce degajă
multă duioşie, şi Învierea, în care Mântuitorul iese biruitor din mormânt. În colţurile icoanei, înscrişi
în medalioane circulare, figurează evangheliştii însoţiţi de simbolurile lor: Matei şi Ioan (sus), Luca şi
Marcu (jos). Diferite instrumente ale Patimilor sunt înşirate în partea inferioară a icoanei.
Principalele elemente care compun această icoană, executată de Savu Moga, dar nesemnată, în
20 mai 1850, şi toate personajele descrise le întâlnim în antimisele greceşti datate în 1733 şi 175145.
Maica Domnului este însă reprezentată în mod diferit, având braţele întinse, ceea ce exprimă o
durere profundă.
În locul Coborârii de pe cruce şi al Învierii figurează chivotul, având forma unei biserici cu
turle, şi respectiv, mormântul gol după Înviere.
Coborârea de pe cruce şi Învierea le-am întâlnit înfăţişate asemănător în antimisul Patriarhiei
Ecumenice din Constantinopol de la 183046.
O icoană asemănătoare cu cea precedentă, dar care, de data aceasta, poartă semnătura lui Savu
Moga şi este datată în 186447, are la bază tot antimisele greceşti din 1733 şi 1751. Talentatul iconar
apelează acum cu şi mai multă insistenţă la tonul de aur (în care redă cadrul dantelat, crucea, unele
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elemente de arhitectură, sfeşnicele, serafimii şi heruvimii, aureolele personajelor sfinte ş.a.), juxtapus
în mod plăcut roşului, albastrului, verdelui, albului şi negrului.
Dacă comparăm această fastuoasă icoană semnată de Savu Moga cu cea realizată de el în anul
1850 şi cu antimisele greceşti menţionate, constatăm că schema compoziţională este aceeaşi, dar
scenele secundare şi unele detalii diferă în mod evident.
În scena centrală, care înfăţişează Îngroparea Domnului nostru Isus Hristos, Fecioara Maria
are braţele îndepărtate ca şi în antimise, dar, alături figurează în plus o sfântă, pe care nu am întâlnit-o,
nici în icoana anterioară a lui Savu Moga, nici în antimisele greceşti. De notat că cei doi îngeri nu se
mai află în preajma Evanghelistului Ioan, ci sunt dispuşi la stânga şi la dreapta mormântului
Mântuitorului. Nici sfeşnicele cu lumânări aprinse, situate de o parte şi de alta a crucii, nu au mai
apărut până acum.
Dacă cei patru evanghelişti, înscrişi în medalioane circulare, plasate în colţuri, se repetă (deşi
nu în aceeaşi ordine), scenele secundare sunt diferite. Sus este redat Ierusalimul, la stânga fiind
prezentate scenele: La Caiafa, La Irod, La Pilat, iar la dreapta: Sărutul lui Iuda, Cina cea de taină,
Când au dus Isus Hristos crucea.
De remarcat că în această icoană pe sticlă de Savu Moga, soldaţii poartă uniforme maghiare de
epocă.
Mai precizăm că uneltele Patimilor, aflate la baza celor două icoane de Savu Moga, provin,
după cum se vede, din antimisul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de la 1830 .
Desigur, la originea icoanei pe sticlă Plângerea lui Isus, executată de Prodan din Alba IuliaMaieri, la mijlocul secolului al XIX-lea48, au stat tot antimisele greceşti din 1733 şi 1751 sau icoane
derivate din acestea. Apar aceleaşi personaje sfinte în jurul mormântului lui Hristos, Maica Domnului
îndurerată având braţele întinse, crucea din planul secund, cu instrumentele Patimilor şi cele două
candele, serafimii, dar de data aceasta în număr redus, scena fiind cuprinsă sub o arcadă (redată acum
doar parţial) sprijinită pe stâlpi.
Despre icoana ce înfăţişează Mormântul Domnului nostru Isus Hristos, realizată probabil de
destoinicul zugrav Nicolae Oancea din Mărginimea Sibiului, datată în 1864, s-a afirmat următoarele:
„Compoziţia, închisă în partea superioară de un semicerc, este aceeaşi ca în icoanele lui Prodan (pl.
129). Comparaţia dintre cele două piese este relevantă pentru modul personal de interpretare, după un
şablon identic, al unor iconari din centre diferite”49.
Considerăm că, şi de data aceasta, modelele folosite au fost tot antimisele greceşti din 1733 şi
1751 sau icoane inspirate din ele. Deşi punerea în pagină este inversată, iar dintre serafimi au rămas
doar doi, celelalte personaje sunt aceleaşi. În colţurile de jos sunt redate, parţial, medalioanele
circulare în care se zăresc simbolurile evangheliştilor Marcu şi Luca. Pe stâlpul din partea dreaptă, ce
susţine arcada, este prezentată cămaşa Mântuitorului, frecvent întâlnită în antimise.
Înrâurirea antimiselor româneşti şi greceşti asupra icoanelor pe sticlă nu ne surprinde,
deoarece acestea circulau intens în arealul transilvan50. Apoi, unii meşteri ce practicau pictura pe sticlă
au zugrăvit şi icoane pe lemn sau fresce în biserici51. Ca atare, ei frecventau asiduu lăcaşurile de cult,
unde au putut cunoaşte antimisele aşezate pe mesele altarelor.
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Fig. 1. N. F., 1829, Pleurer Jésus.
Fig. 2. Antimension de l’évêque Ioan Bob, 1802.
Fig. 3. (Savu Moga), le 20 mai 1850, La mise au tombeau de Jésus-Christ.
Fig. 4. Antimension grec, 1733.
Fig. 5. Antimension du Patriarcat Oecuménique de Constantinople, 1830.
Fig. 6. Savu Moga, 1864, La mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ.
Fig. 7. Prodan, milieu du XIXes., Pleurer Jésus.
Fig. 8. Probablement Nicolae Oancea, 1864, Le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ.
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Fig. 1. N. F., 1829, Plângerea lui Isus.

Fig. 2. Antimisul episcopului Ioan Bob, 1802.
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Fig. 3. (Savu Moga), 20 mai 1850, Îngroparea lui Isus Hristos.

Fig. 4. Antimis grecesc, 1733.

Fig. 5. Antimisul Patriarhiei Ecumenice de
Constantinopol, 1830.
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Fig. 6. Savu Moga, 1864, Îngroparea Domnului nostru Isus Hristos.

Fig. 7. Prodan, mijl. sec. XIX,
Plângerea lui Isus.

Fig. 8. Probabil Nicolae Oancea, 1864,
Mormântul Domnului nostru
Isus Hristos.

