
MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL ÎN COLECŢIA DE ICOANE PE LEMN DIN 
PATRIMONIUL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE DE ALBA IULIA 

Patrimoniul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia adăposteşte o renumită colecţie de icoane, 
manuscrise şi cărţi tipărite, ilustrate cu xilogravuri din sec. XVI-XX şi obiecte de orfevrărie utilizate în 
cultul ortodox. Icoanele din colecţie sunt în număr de 664, dintre care 369 icoane pe lemn, 286 icoane 
pe sticlă, 5 prapuri, 3 icoane pe pânză şi icoane neinventariate. Cele 369 icoane pe lemn au fost 
preluate, o parte din parohiile judeţului Alba, iar o altă parte aduse de la Sibiu. În icoane sunt tratate 
aproape 90 de teme iconografice din Vechiul Testament, Noul Testament şi teme apocrife. 

Din cele 369 de icoane pe lemn Iisus Hristos apare reprezentat de 127 de ori în 17 ipostaze, iar 
Maica Domnului de 85 de ori în 7 ipostaze, fapt ce demonstrează popularitatea de care s-au bucurat 
aceste teme iconografice. 

Icoanele pe lemn din patrimoniu datează majoritatea din sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea şi sunt 
zugrăvite de meşteri din Transilvania şi Ţara Românească. O parte dintre icoanele pictate de aceştia 
sunt şi cele peste 40 de reprezentări ale Maicii Domnului cu Pruncul care vor fi prezentate în acest 
capitol. 

Maica Domnului cu Pruncul este o temă iconografică de origine bizantină, primele trei 
reprezentări iconografice cunoscute fiind atribuite Sfântului Luca şi plasate în timpul primului secol al 
creştinismului. Despre aceste lucrări însă nu s-au păstrat decât informaţii scrise şi reproduceri. 

Prima mărturisire despre icoanele pictate de Sf. Luca este din secolul VI şi aparţine istoricului 
bizantin Teodor "anagnostuf', care relatează în scrierile sale că a fost trimisă de la Ierusalim la 
Constantinopol, o icoană a Fecioarei Călăuzitoare, de către împărăteasa Eudoxia, surorii sale 
PulheriaI. 

La Roma se găsea o altă icoană a Fecioarei pictată de Apostolul Luca, conform mărturiei lăsată 
de Sf. Andrei Criteanul şi Sf. Gherman, patriarhul Constantinopolului între anii 715-730. Sf. Gherman 
completează informaţia cu specificaţia că icoana a fost pictată în timpul vieţii Maicii Domnului. 
Conform informaţiilor orale care ne parvin, o a treia icoană a Maicii Domnului (binecuvântată de 
aceasta ) s-ar afla în Antiohia. 

Icoanele pictate de Sf. Luca, constituie punctul de plecare a trei tipuri de reprezentare a Maicii 
Domnului cu Pruncul în iconografie. Unul din tipuri este cel numit Eleusa (Mi/ostiva), unde legătura 
dintre Mamă şi Prunc este puternic exprimată. Pruncul are obrazul lipit de al Mamei, căutând parcă 
refugiu, iar Mama îl învăluie afectuos, amintind prin acest gest şi expresia tristă a feţei, de patimile 
Lui. 

O altă imagine este cea a Hodighitriei (Îndrumătoarea sau Cea care arată calea). Fecioara îl 
priveşte pe Cel ce se uită la ea dintr-o poziţie maestuoasă, arătându-L cu mâna dreaptă. Pruncul are 
faţa unui adult, ţine în mâna stângă rotulusul şi binecuvântează cu dreapta. 

Datele referitoare la a treia icoană sunt confuze. Este posibil să fi fost chipul Celei ce se roagă
Oranta (Panaghia), reprezentată cu sau fără Prunc. De cele mai multe ori Pruncul este reprezentat într
o migdală în faţa pieptului Maicii Sale. El ţine în mâna stângă un filacter, binecuvântând cu dreapta, 
iar Fecioara ridică braţele în semn de rugăciune. 

Se mai impune, pe aceeaşi temă în iconografie, un al patrulea tip iconografic denumit 
Atotcuprinzătoarea sau Cea care tronează (Platythera). 

Pe lângă icoanele amintite, tradiţia vorbeşte de o icoană achiropoetă, numită a Stăpânei noastre 
din Liddcl. Mărturiile despre această icoană datează din secolele al VI-lea şi al IX-lea. 

Hodighitria sau Eleusa Vladimiriskaia este cea mai renumită icoană de factură bizantină. Icoana 
de la Vladimir a fost adusă în Rusia de la Constantinopol şi aşezată aici în 1 155. Că/ăuzitoarea poartă 
copilul pe braţul drept, iar cu stânga îl arată, şi Mângâietoarea îl strânge pe Prunc la sân, subliniind 
latura maternă a Mariei. Compoziţia are forma unui triunghi înscris într-un dreptunghi, fiind realizată 
după canoanele bizantine. Faţa Mariei, ovală, nasul lung şi subţire, dau nobleţe fizionomiei. Ochii ei 
sunt mari şi sumbri, sprâncenele arcuite, iar gura este geometrizată la maximum. Fecioara poartă peste 

1 Leonid Uspenski, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, Ed. Anastasia, Bucureşti, s.l., 1994, p. 34. 
2 Ibidem, p. 43. 
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cămaşă maphorionul brodat cu un preţios şiret şi împodobit cu trei stele, una deasupra frunţii şi 
celelalte două pe umeri, semnul veşnicei feciori". Pruncul este înveşmântat în tunică şi manta. Chipul 
său serios şi maestuos reflectă înţelepciunea dumnezeiască. Veşmântul său este ţesut numai din fir de 
aur, strălucirea neînseratului soare, culoare a divinităţii3• 

Icoana de la Vladimir stă la baza multor reprezentări iconografice ale Maicii Domnului cu 
Pruncul. 

Icoanele Maicii Domnului cu Pruncul au fost încorporate patrimoniului în aniul 1982, cum ar fi 
cele din centrele: Daia Română, Alecuş, Pianu de Sus, Ghirbom, Berghin, Teiuş, Mogoş, Abrud, 
Ampoiţa, Meşcreac, Sălciua de Sus, Avram Iancu, Dealu, Fărău, Găbud, Boiu, Galda de Sus, Hăpria, 
Alba Iulia; din 1983 sunt icoanele din Hopârta, Rădeşti, Sălciua de Sus, Izvorul Ampoiului, Ponorel, 
Şpring, iar din 1986 este icoana Maicii Domnului cu Pruncul din Bucium-Poieni. După enumerarea 
parohiilor subiectul lucrării este centrat pe prezentarea icoanelor în funcţie de zonele de provenienţă. 

Din localitatea Daia Română Uud. Alba) este Maica Domnului cu Pruncul încadrată de 
îngeri (fig. 1). Maica Domnului este reprezentată tronând şi purtând în braţe Pruncul. Fecioara este 
înveşmântată într-o dalmatină de nuanţă albastră, dalmatina are marginea inferioară marcată de o 
bordură punctată în relief. Peste dalmatină Maica poartă mantie prinsă cu o fibulă. Marginea mantiei 
este prevăzută cu laticlavii. Maphorionul Maicii Domnului cu însemnele fecioriei veşnice, formează 
falduri ample. Mantia este purpurie asemeni unei împărătese, iar la gât este întredeschisă lăsând la 
vedere marginea brodată a dalmatinei. Pe cap poartă coroană împărătească, în mâna dreaptă sceptrul, 
iar cu stânga susţine Pruncul. Iisus este înveşmântat în cămaşă peste care poartă hymation-ul de nuanţă 
închisă de ocru ars. Mântuitorul binecuvântează cu dreapta, iar în stânga ţine globul cu cruce. Pe cap 
poartă coroană asemeni Maicii. Fizionomiile figurilor din icoană, atât a Maicii Domnului cu Pruncul, 
cât şi cele ale îngerilor, sunt marcate de o uşoară umbră de tristeţe. Trăsăturile sunt nobile, iar ceea ce 
reţine atenţia privitorului sunt ochii larg deschişi, întăriţi de arcade. Maica Domnului cu Pruncul în 
braţe este redată stând pe un tron de mari dimensiuni în comparaţie cu corpul personajelor, care este 
împodobit cu motive geometrice vegetale, zigzaguri şi puncte în relief ce încadrează desenele. 
Marginea icoanei este încadrată într-o "ramă" prevăzută cu desene vegetale în culorile roşu, galben, 
albastru, iar la baza inferioară a acesteia este o inscripţie în româneşte, cu caractere chirilice: "Această 
sfintă icoană iaste a Sfintei Besereci, cei neunite din Deae şi o au plătitu Ionu Moldoveanu ca să-i fie 
pomană lui şi la totu neamu". 

În opinia cercetătorilor, această icoană ar fi fost zugrăvită de Petru Popovici Zugrav4 în anul 
1785, sau de către Constantin Zugrav5• Prima idee este susţinută de argumentele următoare: cele 4 
icoane împărăteşti, incluzând şi icoana în cauză, aduse de la Daia Română, au două semnături ale 
zugravului şi seamănă între ele ca stil de abordare. 

A doua idee se susţine prin aceea că icoanele lui Constantin Zugravu sunt pictate pe panouri de 
lemn şi nu au rame aplicate, aceste fiind înlocuite de benzi colorate ca şi în cazul icoanei de faţă şi se 
ştie că acest a lucrat în Daia Română în sec. al XVID-lea. 

Fig. 1 Fig. 2 

3 Paul Evdochimov, Arta icoanei - o teologie afrumuseţii, Ed. Meridiane, Bucureşti, s.l., 1993, p. 219 - 224. 
4 Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania sec. XIII-XVIII, Ed. Academiei Române, 

Bucureşti, 1998, p. 98. 

5 G.M.Hărdl1lău, Zugravii din sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea în judeţul Alba, în Apulum, XIX, 1981, p. 398. 
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Din Galda de Sus există o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul (fig. 2), de dimensiuni 
mijlocii, realizată în două registre, de tip Hodighitria. Maica Domnului poartă un maphorion de nuanţă 
roşu cardinal prevăzută cu cele trei stele - simbol al veşnicei feciorii, bordura acestui strai fiind scoasă 
în relief prin motive geometrice şi culori. De sub maphorion se vede ieşind vălul şi cămaşa; bordura 
cămăşii de la baza gâtului, este marcată de puncte în relief asemeni manşetei. Cu mâna dreaptă Maica 
Domnului arată spre Mântuitor, iar cu stânga îl susţine; acesta binecuvântează cu mâna dreaptă, iar În 
stânga ţine un filacter. Registrul superior este realizat în foiţă de aur, cu decoruri vegetale în relief, iar 
în stânga şi dreapta registrului se relevă monogramele Maicii Domnului şi ale Mânfuitorului (MP-
8Y=MllTIlP8€Ou; ICXC= IllOVS xPO'to'tp). Tot în acest registru este redat nimbul Maicii Domnului şi al 
Mântuitorului încadrate de puncte În relief şi presărate cu stele în relief, elemente ce amintesc 
influenţa stilului baroc. Pe cele trei braţe ale crucii din nimbul Mântuitorului se vede bine inscripţia 
"Eu sunt Cel ce Sunt" (O n V). În registrul inferior, în partea stângă este o inscripţie cu caractere 
chirilice "Zugrav", iar în partea dreaptă este o alta în care este menţionat anul zugrăvirii icoanei ( 1782) 
cu cifre şi litere. În opinia cercetătorilor6 icoana ar fi fost zugrăvită de meşterul Simion Zugravul din 
BăIgrad. 

Icoana (fig. 3) la care mă voi referi în continuare provine de la Berghin şi este o icoană de tip 
Hodighitria, realizată în două registre. Primul registru, cuprinzând 
chipul şi aureola Maicii Domnului şi al Pruncului, are un fond 
albastru în care sunt marcate literele numelui dat de autor icoanei, 
Miluitoare, pe un fond roşu cu elegante caractere chirilice. Fondul 
registrului inferior este pe un roşu închis, cu un ton mai închis 
decât maphorionul. Cămaşa are bordura de la baza gâtului şi 
manşeta redate în nuanţe de galben, iar Pruncul este Îmbrăcat în 
chiton peste care poartă palliumul de nuanţă galben-auriu 
simbolizând lumina În iconografie. El binecuvântează cu dreapta 
şi în mâna stângă ţine rotulus. Nimbul este marcat punctat într-un 
relief pronunţat la fel ca şi coroana princiară purtată de Maica 
Domnului. Modul de redare a nimburilor şi coroanei princiare fac 
probabilă datarea icoanei în sec. al XVill-Iea, perioadă în care 
influenţa apuseană este tot mai puternică în arta transilvăneană. 
Caracteristic acestei icoane este faptul că fizionomia este 
umanizată, conformă aceluiaşi model apusean; sunt redate 
inclusiv urechile - lucru mai rar întâlnit în iconografie, acestea 
fiind de obicei interiorizate pentru a putea asculta glasul 
poruncilor lui Dumnezeu. 

Fig. 3 De asemenea capul Maicii 
Domnului are dimensiuni mari în comparaţie cu trupul ceea ce îi 
conferă tinereţe, având în vedere că această tehnică de redare 
este folosită, în general la zugrăvirea unui copil. 

De la Poiana Aiudului provine o icoană a Maicii 
Domnului cu Pruncul (fig. 4) de tip Atotcuprinzătoarea, 
lucrarea fiind realizată în întregime pe un fond de aur ceea ce îi 
conferă strălucire, luminozitate şi o face foarte preţioasă. Icoana 
este încadrată într-un dublu chenar torsadat pe faţa interioară şi 
împodobit cu motive geometrice incizate şi în relief. Se remarcă 
un splendid maphorion auriu cu drapaje adânci marcate de 
pensulaţii de culoare Închisă; de sub maphorion iese un văI 
fumuriu spre albastru, În aceeaşi nuanţă cu hitonul. 
îmbrăcămintea Mântuitorului seamănă cu cea a îngerilor cereşti, 
remarcându-se şi aici hlamida aurie. Contrastând cu fondul auriu 
care aminteşte de transcendent şi bogăţia veşmintelor, privirea 
Maicii Domnului şi a Pruncului este tristă, oarecum severă; ochii 
sunt foarte mari şi bine marcaţi de sprâncene arcuite, nasul fin, 

6 Marius Porumb, op. cit., p. 132. 

Fig. 4 
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iar gura geometrizată, închisă, deoarece contemplaţia postulează liniştea. Din fondul icoanei se 
desprinde cu evidenţă nimbul cruciger al Mântuitorului, în timp ce nimbul Maicii este prevăzut cu raze 
punctate în relief şi are suprafaţa marcată cu rozete incizate. Coroana Împărătesei seamănă cu o mitră 
episcopală şi este împodobită cu o multitudine de motive geometrice. Modul de redare a chipului şi 
veşmintelor dovedesc amplele cunoştinţe de tehnică metropolitană ale zugravului. Câmpul icoanei este 
incizat cu puncte şi linii fine care marchează volutele, monograma Maicii Domnului şi anul pictării 
icoanei cu cifre arabe (1774) şi caractere chirilice. Specialiştii atribuie această icoană unui artist de 
tradiţie postbrâncovenească7• 

Din satul Ampoiţa sunt două icoane cu Maica Domnului cu Pruncul. Şi ele merită atenţia 
noastră. 

Prima icoană (fig. 5) este de dimensiuni mai mari şi este realizată Într-un stil rustic, pe un fond 
albastru, într-un singur registru, de tip Hodighitria. Maica Domnului poartă un maphorion cărămiziu 
brodat cu cele trei stele ale fecioriei veşnice, având marginile brodate şi ele. Stelele maphorionului se 
multiplică pe fondul albastru intens al chitonului. Un aspect mai rar întâlnit la aceste icoane este 
nuanţa albastru intens a cămăşii Mântuitorului folosită pentru a sublinia Dumnezeirea, ca şi culoarea 
tunicii, galben aurie. Modul de realizare a fizionomiiJor, Într-o manieră rustică, aminteşte de icoana de 
la Nicula (jud. Cluj). Partea centrală a icoanei este Într-un stadiu avansat de degradare, care avansează 
spre fizionomia făpturilor, fiind afectaţi şi ochii Pruncului, stângul chiar lipsind. 

Fig. 5 Fig. 6 

A doua icoană este zugrăvită pe două suporturi de lemn, îmbinate prin pene, fapt care scurtează 
durata de viaţă a icoanei aşa cum reiese din ilustraţie. Icoana este de tip combinat, Hodighitria şi 
Atotcuprinzătoarea, într-un singur registru, pe fond auriu. Maphorionul este cărămiziu deschis cu 
drapajele incizate, cu marginile punctate În relief. Chitonul este de nuanţă albastră, cu borduri aurii. 
Îmbrăcămintea Pruncului, susţinut de mâna stângă a Maicii, seamănă cu a acesteia; El binecuvântează 
cu dreapta, iar cu stânga arată spre Maică. Coroana Maicii Domnului este de rară fineţe, filigranată. În 
planul secund sunt redaţi doi îngeri care Încadrează pe Maică şi Prunc; aceştia au aripile ocelate şi 
îmbrăcămintea în aceleaşi nuanţe. Nimburile sunt realizate în relief, presărate cu o reţea fină de 
vrejuri. Tronul este somptuos şi sobru, apropiindu-I de maniera romanică. La o analiză superficială a 
inscripţiei, greu descifrabile, se pare că lucrarea ar fi fost zugrăvită de un oarecare Mihu Zugrav, 
probabil în sec. al XVllI-lea (fig. 6). 

Icoana aflată la Mogoş-Micleşti şi adusă în patrimoniu, este de tip Hodighitria, realizată în două 
registre, prezentând, din păcate, grave deteriorări. Curioasă este camaţia Maicii Domnului având o 
tentă fumurie în comparaţie cu cea a Pruncului cu o tentă pământie sugerând înnoirea omului (Adamah 
- pământ). Maphorionul are un preţios şiret în fir de aur, asemeni icoanelor apărute după 
Vladimiriskaia; borduri le chitonului sunt brodate cu galben-auriu. Mântuitorul are o privire frontală, 

7 Marius Porumb, op. cit., p. 292. 
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Fig. 7 

binecuvântând cu ambele mâini, asemenea Arhiereului; chitonul 
său de nuanţă albastru în tonuri cumulate este prevăzut cu clavi 
de nuanţă aurie, iar capul înconjurat de un nimb crucigen. 
Nimburile sunt lucrate pe fond de aur, cU încrustaţii sub formă de 
raze, element preluat din tehnica apuseană. Este posibil ca 
această icoană să fi fost zugrăvită de un meşter ce a activat la 
mijlocul sec. al XVIII-lea, Oprea Zugravul8• El a fost atestat 
pentru prima dată în anul 1742 la Mogoş-Micleşti (fig. 7). 

De la Pianu de Sus regăsim două icoane ale Maicii 
Domnului cu Pruncul. 

Prima icoană este realizată la mici dimensiuni, pe un fond 
albastru în degrade, cu ramă aplicată probabil, ulterior. 
Ansamblul icoanei sugerează maniera de lucru academistă din 
perioada lui Grigore Tătărăscu. De pe fondul icoanei se desprind 
inscripţiile cu caractere chirilice şi cifre arabe într-o notă 
elegantă ce plasează icoana în anul 1860 şi o atribuie pictorului 
Ioan Zugrav. Maphorionul, cu falduri ample este de nuanţă roşu 
cardinal, iar chitonul de un albastru intens în contrast cu chitonul 

Pruncului de nuanţă alb-gri. Faşa interioară a maphorionului are 
o tentă verzuie; verde le, culoare a vegetaţiei, culoare telurică şi 
contrastând cu albastru, culoare celestă, simbol al nemărginirii. 
Mântuitorul binecuvântează cu ambele mâini. Aureolele sunt 
realizate în foiţă de aur, cu forme clare şi o strălucire deosebită 
(fig. 8). 

A doua icoană este realizată prin îmbinarea a două bucăţi 
de lemn, cu marginea sculptată în relief, cu fondul lucrat în 
foiţă de aur, de pe care se 
desprinde monograma 
Maicii Domnului ca un 
rotulus desfăcut, de tip 
Hodighitria. Nimburile 
aproape că nu se desprind 
din fond având doar 
marginile uşor marcate 

Fig. 8 prin incizare. Culoarea 
maphorionului, de un roşu aproape vişiniu, degajă multă căldură, 
cu cute ample şi bogate, bordura cu puncte în relief şi stelele 
lucrate în aur sunt foarte bine evidenţiate, parcă ar fi chiar soare. 
Trăsăturile Maicii Domnului sunt nobile, ochii au o blândeţe 
pregnantă şi sunt puşi în evidenţă de blicuri şi camaţia de culoare 
deschisă. Mântuitorul este înveşmântat într-un chiton albastru 
prins în talie cu un brâu auriu, peste care poartă un palium 
amplu, de nuanţă galben aurie. Pruncul este redat ca un om 
matur, cu o expresie severă şi privire adâncă (fig. 9). 

De la Vadul Moţilor este o icoană a Maicii Domnului cu 
Fig. 9 

Pruncul având partea superioară a formatului arcuită, element pe care îl vom mai regăsi în zona 
moţilor, zona lemnului moale, pretabil la arcuire. Rama icoanei pare să fie aplicată ulterior aşa cum 
sugerează motivele de inspiraţie apuseană şi coloritul foarte viu în comparaţie cu culorile picturii 
încadrate. Rama este înconjurată de coloane terminate cu capitele palmiforme, duce spre începuturile 
sec. XIX. Icoana de dimensiuni mijlocii, de tip Hodighitria, are un pronunţat caracter rustic, pare să fie 
lucrată în lemn natur, afirmaţie susţinută de nimburi, bordura maphorionului, stelele. Mântuitorul este 
îmbrăcat într-o cămaşă care aminteşte de iia românească, de culoare albă - simbol al atemporalităţii. 
Din fondul marcant cenuşiu se desprind figurile a doi îngeri care încadrează figura c<?ntraIă. Pictura, în 
sine, poate fi atribuită începutului sec. XIX (fig. 10). 

8 G.M.Hărdă1ău, op.cit., p. 399. 
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De la Sălciua de Jos se 
găsesc trei icoane ale Maicii 
Domnului cu Pruncul. 

Prima icoană, de tip 
Hodighitria, este realizată pe 
două suporturi de lemn 
îmbinate între ele prin pene şi 
se remarcă prin puternice 
influenţe bizantine adaptate la 
tradiţie. Cadrul icoanei este 
dublu cu rama interioară 
torsadată şi arc trilobat, iar la 
nivelul lobi lor laterali se 
observă busturile a doi 
arhangheli, purtând simbolurile 
patimilor. Întreaga lucrare este 
realizată pe un fond gri verzui, 

Fig. 10 Fig. 1 1  din care se desprind într-un 
relief foarte puternic nimb urile prevăzute cu motive vegetale şi geometrice în culori de verde crud, 
albastru şi roşu. La nimbul Pruncului se observă doar două braţe din cruce. Coroana Maicii Domnului 
este coroană împărătească, iar a Pruncului princiară, cu bogate sculpturi. Maica este înveşmântată într
un amplu maphorion, brăzdat cu blicuri ca şi chitonul de nuanţă albastră. Paliumul de un galben verzui 
al Pruncului are falduri ample puse în evidenţă de jocul umbră-lumină. Icoana aparţine probabil 
secolului al XVIll-Iea (fig. Il). 

A doua icoană, de dimensiuni mijlocii este realizatii_ din 
două bucăţi îmbinate, de tip Hodighitria, realizată pe un fond 
auriu, în două registre. Rama este dublată cu una de lemn. Se 
remarcă modul deosebit de redare a nimburilor printr-un relief 
proeminent. Icoana este realizată într-un stil rustic, având punctul 
focal la nivelul ochilor, care au o profunzime remarcabilă, atât la 
Maica Domnului cât şi la Prunc. Este posibil ca această lucrare să 
aparţină mijlocului secolului al XVIll-Iea (fig. 12). 

A treia icoană este de mari dimensiuni, încadrată de o ramă 
dublu torsadată, realizată pe un fond de aur din care se disting 
monogramele cu caractere greceşti de culoare roşie, de tip 
Atotcuprinzătoarea. Tronul pe care şade Maica Domnului este de 
inspiraţie barocă, prevăzut cu motive vegetale, geometrice şi 

capite le palmiforme. 
Maica Domnului este 
investită cu puterile Fig. 12 
telurice - coroana regală şi 
sceptrul în mâna dreaptă -, înveşmântată într-un maphorion 
roşu cu elegante cute puse în evidenţă de pensulaţia de nuanţă 
închisă. Pruncul este îmbrăcat într-un chiton de culoare gri
verzui, prevăzut cu clavi, peste care poartă himationul cu tentă 
aurie. Este investit cu puteri celeste: globul în mâna stângă şi 
mitra arhiepiscopală. Nimbul Maicii este marcat de un cerc 
având aceeaşi nuanţă cu maphorionul, iar al Pruncului este 
nimb cruci ger (fig. 13). 

Din oraşul Abrud se află două icoane cu tematica acestei 
lucrări. 

Prima icoană este de tip Hodighitria, Maica Domnului 
seamănă ca tip de abordare cu prima icoană din Pianu de Sus. 
Icoana are ramă simplă, chenar multiplu şi pare a fi sursa de 
inspiraţie a icoanei menţionate. Din fondul cenuşiu închis se 

Fig. 13 desprind foarte bine monogramele Maicii Domnului şi a 
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Pruncului încadrate într-un chenar elipsoidal din aur, cu litere greceşti de aur pe bleumarin. 
Veşmintele sunt în roşu şi albastru intens, iar himationul Pruncului este auriu. Nimburile de un alb 
gălbui contrastează plăcut, liniştitor cu fondul icoanei (fig. 14). 

Fig. 14 Fig. 15 

Icoana următoare 
este de mari dimensiuni, 
din două suporturi de 
lemn îmbinate, încadrată 
de un chenar bleumarin, 
mărginit de o ramă 
simplă din lemn, de tip 
Hodighitria. Compoziţia 
are un fond auriu omat 
cu o reţea fină presărată 
cu vrejuri şi uşoare 
puncte incizate. 
Aureolele sunt delimitate 
de o linie cu o tentă mai 
închisă decât fondul, în 
ele fiind înglobate 
mitrele filigranate. 
Veşmintele sunt în tonuri 
închise de cărămiziu şi 

albastre, iar hitonul Pruncului este realizat în nuanţe de ocru ars (fig. 15). 
Pare posibil ca aceste două lucrări să fi fost realizate în atelierul lui Silaghi Simeon9, în sec. 

XVIII, şi denotă o influenţă bizantină, ţinând cont de trăsăturile fizionomii lor. 
De la Ponorel se păstrează foarte bine o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, de tip 

Hodighitria, cu dimensiuni mijlocii. Icoana este încadrată de chenare în trei trepte cu exteriorul simplu 
de un roşu la fel cu al maphorionului, mijlocul brodat cu motive în relief şi interiorul simplu de 
culoare gri-verzui ca şi cămaşa Pruncului. Maphorionul este 
realizat din două bucăţi de culori diferite (alb, gri-argintiu şi 
roşu), cu feţe duble, având bordura brodată cu motive geometrice 
şi un şiret argintiu în partea superioară. Cămaşa este foarte 
vizibilă de sub maphorion, formează cute adânci şi are nuanţe 
albastru închis, iar la baza gâtului este marcată de puncte în relief 
pe fond de aur. Himationul Pruncului este de culoare cafenie, 
purtată, de obicei, de călugării catolici (franciscani), simbolizând 
moartea lentă pentru lume şi sărăcie. Cu mâna dreaptă 
binecuvântează şi în mâna stângă ţine un glob în aceeaşi nuanţă 
cu hitonul Maicii Domnului prevăzut cu o cruce de aur. 
Mântuitorul este în picioarele goale - simbolul libertăţii, al 
ruperii de stihii. Fondul în foiţă de aur, cu motive vegetale în 
relief, grupate, înglobează armonios monograma Maicii 
Domnului scrisă cu caractere chirilice. Caracterele din nimbul 
cruci ger al Pruncului sunt însoţite de palmete. Nimburile sunt 
marcate de puncte în relief. Culorile sunt bine proporţionate, 
inspirând ordine, echilibru. Se interferează influenţa bizantină cu 
cea apuseană. Cu probabilitate mărită icoana se atribuie lui Fig. 16 
Gheor�he din RăşinarilO, datată în anul 1791 (fig. 16). 

In concluzie, icoanele pe lemn din patrimoniu continuă tradiţia românească, dar întâlnim şi 
interferenţe culturale, deoarece în Transilvania influenţa apuseană a fost mai pregnantă decât în 
celelalte zone; se regăsesc îmbinări de stiluri metropolitan, romanic, baroc, rustic şi academist. Aceste 
curente şi-au lacut simţită prezenţa în realizările iconografice din arta românească. 

9 Marius Porumb, op. cit., p. 13. 
10 Ibidem, p. 300. 
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Lucrările sunt majoritatea realizate în secolele al XVID-Iea şi al XIX-lea de maeştri consacraţi 
în alte centre culturale cum ar fi centrele brâncoveneşti de la Hurezi şi Surpatele sau artişti locali buni 
cunoscători ai cerinţelor şi tradiţiilor zonale. Prin urmare icoanele ocupă un rol important şi în cadrul 
patrimoniului Bisericii Ortodoxe. Compoziţiile reunite în colecţie aparţineau unor parohii din judeţele 
Alba şi Mureş, cum ar fi Oaia Română; icoana din Oaia Română (2) are o inscripţie cu caractere 
chirilice în care este menţionat "sponsorul" ei: "Această SImtă icoană iaste a Sfintei Besereci, cei 
neunite din Deae şi o au plătitu Ionu Moldoveanu ca să-i fie pomană lui şi la totu neamu". Icoana din 
Galda de Sus este semnată "Zugrav" şi este menţionat anul zugrăvirii ei cu caractere chirilice şi cifre 
arabe, 1782. De la Poiana Aiudului se păstrează o icoană datată, de asemenea, cu caractere chirilice şi 
cifre arabe, 1774. Icoana din Pianu de Sus este semnată Ioan Zugrav şi este datată 1860. Între icoanele 
expuse există câteva cu texte cu caractere chirilice netraduse şi neinterpretate. Unele icoane sunt 
deosebite datorită cromatic ii folosite şi manierei de execuţie cum ar fi icoanele din Poiana Aiudului, 
Galda de Sus, chiar dacă curentele apusene şi-au pus amprenta asupra ei, din Pianul de Sus (10), 
Sălciua de Jos (12 şi 14), Ponorul ( 17), Izvorul Ampoiului ( 18), Meşcreac (20), Geoagiu de Sus (22) 
cu scurte influenţe brâncoveneşti, Şpring (24), Teiuş (26) de mare gravitate datorită cromaticii alese de 
zugravi. La icoana din Hopârta (32) se remarcă privirea pătrunzătoare şi învăluitoare. Privirea Maicii 
Domnului şi a Pruncului din icoana de la Fărău (39) aminteşte de compoziţiile greceşti. Icoana din 
Boiu (43) se remarcă prin nobleţea conferită de nuanţele adoptate de zugrav ce pun în evidenţă 
privirea, punctul focal al acestei icoane, fizionomia şi ţinuta hieratică. 

O parte dintre icoane sunt într-un avansat stadiu de deteriorare, datorită factorilor corozivi ele 
necesită o restaurare cât mai curând. Unele sunt zugrăvi te pe două suporturi de lemn îmbinate ceea ce 
micşorează în unele cazuri "viaţa" compoziţiei. Cele mai bine se păstrează lucrările zugrăvite pe un 
suport gros şi de mari dimensiuni, probabil este vorba de suport realizat dintr-un lemn de esenţă tare, 
cum ar fi stejarul. Geometria întâlnită în compoziţii este variată, de la fondurile aurii, argintii şi gri
albastru la îmbrăcămintea personajelor în ocruri arse sau în culori vii, aspect întâlnit şi la ramele 
compoziţiilor. 

În general materialul utilizat este inedit. Din cercetările întreprinse până acum puţine dintre 
icoanele descrise în lucrare sunt menţionate în studii de specialitate. Unele dintre icoanele expuse sunt 
menţionate în studiile de specialitate cum ar fi articolele lui G. HărdăIău, unde sunt amintite o parte 
dintre icoanele din Alecuş, Boiu, Hăpria şi zugravii care le-au realizat sau au activat în aceste centre, 
prin urmare ar fi putut zugrăvi şi una dintre aceste icoane. 

Alte compoziţii sunt amintite, identificaţi zugravi, secolele sau influenţele, de către Marius 
Porumb, cum ar fi icoanele din Oaia Română, Galda de Sus, Poiana Aiudului. În multe cazuri, în 
Dicţionarul profesorului Marius Porumb sunt menţionaţi zugravii şi centrele unde au activat. 

Din lucrările iconografice consultate la Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în vederea 
procurării materialului pentru teza de licenţă, am constatat că în compoziţiile Maica Domnului cu 
Pruncul apare de cele mai multe ori reprezentat tipul Hodighitria. Acest tip se caracterizează prin 
hieratismul personajelor asemeni tipului Atotcuprinzătoarea şi este des întâlnit în Transilvania şi 
Muntenia. În Moldova este mai des întâlnit tipul Eleusa cu tipul Glicophilousa, cunoscută în popor sub 
numele de "Dulcea Sărutare". 

În ultima parte a lucrării am inclus reproducerile unui număr de 45 icoane care se află în 
patrimoniul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia şi care reprezintă realizări deosebite şi din zone 
diferite ale judeţelor Alba şi Mureş, ale Maicii Domnului cu Pruncul. Ilustraţiile sunt prezentate pe 
zonele de provenienţă. 

TEODORA ANCATEU 
Universitatea " 1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 
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MOTHER OF GOD WIm THE CHILD JISUS IN THE COLLECTION OF ICONS MADE IN WOOD 
AT THE ORTHODOX ARCHBISHOPRY PATRIMONY FROM ALBA IULIA 

SUMMARY 

The patrimony of the OrtHodox Archbishopry shelters a well known collection of icons, manuscripts, 
printed books, ilustrated with woodcuts from the XVI-XIX centurice and also objects used in the orthodox cult. 
There are 664 icons: 369 are made in wood, 286 on glass, 3 on cloth and many univentoried. 

Many of icons made wood refer to almost 90 biblical themes from the Old and New Testament and 
apocryphal themes. The icons come from Alba

'
s parishes and some ofthem are brought from Sibiu. The wood in 

icons is generally from the seventh and from the eighteenth centuries. They are painted by masters from 
Transylvania and Ţara Românească. A part of these icons are representations of "The Mother of God with the 
Child Jesus". The study ofthis icons appeals to those who try to discover the meaning ofthe worshipped. It also 
appeals those from to icons means "a celebration for the eyes". 

EXPLANA nON OF FIGURES 

Fig. 1. Mother ofGod with the Child Jesus from Oaia Română. 
Fig. 2. Mother ofGod with the Child Jesus from Glada de Sus. 
Fig. 3. Mother of God with the Child Jesus from Berghin. 
Fig. 4. Mother of God with the Child Jesus from Poiana Aiudului. 
Fig. 5. Mother of God with the Child Jesus from Ampoiţa. 
Fig. 6. Mother ofGod with the Child Jesus from Ampoiţa. 
Fig. 7. Mother ofGod with the Child Jesus from Mogoş-Micleşti. 
Fig. 8. Mother ofGod with the Child Jesus from Pianu de Sus. 
Fig. 9. Mother ofGod with the Child Jesus from Pianu de Sus. 
Fig. 10. Mother ofGod with the Child Jesus from Vadu Moţilor. 
Fig. Il. Mother of God with the Child Jesus from Sălciua de Jos. 
Fig. 12. Mother ofGod with the Child Jesus from Sălcina de Jos. 
Fig. 13. Mother ofGod with the Child Jesus from Sălciua de Jos. 
Fig. 14. Mother of God with the Child Jesus from Abrud. 
Fig. 15. Mother ofGod with the Child Jesus from Abrud. 
Fig. 16. Mother ofGod with the Child Jesus from Ponorel. 


	ScanImage001
	ScanImage002
	ScanImage003
	ScanImage004
	ScanImage005
	ScanImage006
	ScanImage007
	ScanImage008
	ScanImage009

