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Cer si pamânt transilvanean
Cum se nasc icoanele pe sticla

În vremurile de demult Dumnezeu, fara trup si for-
ma, nu putea fi reprezentat sub nici un aspect; dar
acum, fiindca Dumnezeu a fost vazut prin interme-
diul carnii si fiindca a trait o viata comuna cu oa-
menii, eu întruchipez ceea ce a fost vazut din Dum-
nezeu.
Sf. Ioan Damaschin, Trei tratate contra celor care ataca
sfintele icoane

Pictura icoanelor pe sticla din Transilvania a în-
ceput în primele decenii ale secolului al XVIII-
lea si a atins culmea dezvoltarii sale între 1750
si sfârsitul anilor 1800, pentru a ajunge aproa-
pe sa se stinga între cele doua razboaie mon-
diale. Muzeul Pr. Zosim Oancea ofera o panora-
ma ampla si detaliata a acestui mare fenomen
de arta religioasa populara româneasca, a carui
bogatie se prezinta într-un mod remarcabil,
daca luam în considerare vastul orizont spiritual
al traditiei crestine orientale si rolul pe care îl
are icoana clasica în cadrul acesteia.

Icoana, imagine a unei Prezente

Icoana (din grecescul eikon, care înseamna ima-
gine) este esential legata de liturghie si rugaciu-
ne. Opera în mare parte a unor pictori anonimi,
adesea calugari, icoana – dupa prestigioasa în-
vatatura a Parintilor Bisericii precum Sf. Vasile cel
Mare si Sf. Ioan Damaschin – îndeamna credin-
ciosul catre adorarea lui Dumnezeu în forma sen-
sibila care ne-a devenit accesibila prin Întruparea
Fiului. Contemplând imaginea, credinciosul nu
o adora pe aceasta în sine, ci se afla în prezenta
Celui reprezentat în aceasta si I se roaga. Depar-
te de a fi o simpla imagine care reprezinta un su-
biect religios, icoana exprima experienta de cre-
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JUDECATA DE APOI
Raspândita aproape pretutindeni, tema apare cu o
frecventa si o elaborare deosebite în zona Fagarasului, unde
interpretarea maxima si-o gaseste prin Matei Tâmforea;
anumiti cercetatori, desi parerile sunt împartite, tind sa
atribuie aceasta icoana primelor perioade de activitate ale
pictorului (a doua jumatate a secolului al XIX-lea, 77x93
cm). Iconografia Judecatii de Apoi are la baza Evanghelia si
Apocalipsa Sfântului Ioan si este îmbogatita de elemente
ulterioare apartinând traditiei religioase si populare. În
aceasta icoana, exemplu graitor al complexitatii gândirii
teologice a pictorului-taran, Judecata se desfasoara în doua
registre: superior, unde domneste Dumnezeu împreuna cu
Sfintii Sai, destin de salvare al Dreptilor; inferior, unde în
flacarile Iadului se consuma destinul de pierzanie al
pacatosilor.
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SFÂNTA TREIME
Înconjurata de Serafimi, este cel
mai înalt nivel al maiestuoasei
scene a Judecatii si de Aceasta
depinde totul.

IISUS HRISTOS
Este asezat pe tronul de Judecator
universal, fiindca Lui I-a
încredintat Tatal judecata
oamenilor. Alaturi, dar mai jos si
însarcinati cu medierea, se gasesc
Maica Domnului si Sfântul Ioan
Botezatorul (aceasta reprezentare
este cunoscuta sub numele
de Deisis).

TRONUL ETIMATIEI
(de la grecescul etoimasia, adica
pregatire). Este gol si are în centru
Sfânta Evanghelie iar deasupra
crucea. Caci Judecata se va face
dupa cuvântul Evangheliei
(Matei 25,31-46). 

IAD
Focul etern, care arde în
bratele Satanei cea neagra,
asteapta sirul pacatosilor.
Deasupra acestora se
recunoaste coada sarpelui,
care se întinde din Iad pâna
la Tronul Etimatiei.

PACATOSI
În flacarile pierzaniei
îsi afla destinul cei pacatosi.

FIARE
La Ceasul Judecatii, Pamântul si

Marea vor înapoia mortii pe
care i-au înghitit. Leul si

crocodilul, fiare ale pamântului
si apei, reprezentând acest
registru simbolic, restituie

oamenii pe care i-au devorat.





Zosim Oancea
Povestea unui om si a unui muzeu

Era 4 ianuarie 1964 când m-am coborât din tren, la
Halta Sibiel. Totul era alb si promoroaca, de la linia fe-
rata si pâna la înfundatura muntelui. M-am oprit o cli-
pa, m-am uitat peste amfiteatrul ce mi se desfasura
înaintea ochilor si m-am întrebat în gând: ce voi face si
ce ma mai asteapta si aici?
Zosim Oancea, Muzeul de icoane pe sticla „Zosim Oancea”
din Sibiel 

Un minuscul sat de pastori din Carpati, atât de
nesemnificativ pentru regimul comunist încât sa
nu fie nici macar atins de colectivizarea impusa
pretutindeni în România acelor ani: asa era
Sibielul când Parintele Zosim Oancea a ajuns
aici, ca preot al satului. Doar câteva sute de su-
flete, un grup de case, o mare tacere.
Ce anume a însufletit acest om pentru
a reusi, în plin comunism, sa realize-
ze în acest colt al Transilvaniei unul
dintre cele mai mari muzee de icoane
pe sticla din lume? Cine era Zosim
Oancea si cum a luat nastere Muzeul
care astazi îi poarta numele?
Cititorul trebuie sa se pregateasca
pentru un itinerar care, cel putin pen-
tru câteva pagini, îl va purta de la lu-
mina icoanelor la întunericul pogorât
asupra României dupa cel de-al doi-
lea razboi mondial, scenariu si context complex
în care istoria creata de Parintele Oancea si de
oamenii din Sibiel capata o valoare cu atât mai
mare.
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O troita
caracteristica pe o
ulita a Sibielului.
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maicute care l-au
ajutat la Sibiel.


