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schools are breaking over the centuries and highlight some creations from among the many icons preserved.
The collection of icons of the Satu Mare County Museum is rich in historical and ethnographic heritage of 408 

of such creations. The first and most important quality between the icons is the underlying material of representations, 
the most common being wood and glass. The icons on wood are the most durable, with a long tradition in the Romanian 
Christian area. The real masterpieces of wood painting are the icons made initially for an iconostasis, which is the most 
visible and the most artistically representative in Eastern churches. Often, the royal icons, of considerable size, and other 
smaller representations meant for the upper registers of the iconostasis as well as the icons on wood keep the creative 
identity of some renowned regional artists, authors of real pictorial schools. Such icons are kept mainly in the history 
collection of the Satu Mare County Museum. Undoubtedly, such most important ensemble is the iconostasis of the Greek 
Catholic Church of Tarna Mare, fully preserved, whose oldest representations date from the end of the 17th century. The 
iconostasis is now ranked in the mobile cultural heritage of Romania, in the Thesaurus section.

Glass icons have an extremely varied origin and dating. As they are more mobile and often smaller, they quickly 
exceed the scope of worship inside the church and spread to the level of the individual and serve the family spirituality. 
The tradition of painting icons on glass is said to be born in the last decade of the 17th century, with the miracle per-
formed by the icon of the Holy Virgn of Nicula who is said to have wept for 26 days. Believers began to come more and 
more at the pilgrimage place and all they wanted was a copy of the blessed Icon. No wonder, therefore, that the monastery 
of Nicula has become one of the most important centres of religious painting on glass in Transylvania in the 18th and 
19th centuries.

Glass painting requires a technique different from other underlying material. The artist makes a mirror sketch on 
the side of the glass that is the back of the icon, and then he paints the details, finally covers the painting with a protective 
lacquer and frames it. Thus, the glass screen protects the visible part of the icon. 

The most valuable collection of icons on glass of the Satu Mare County Museum is preserved in the Ethnography 
section and has more than 100 such pictorial representations of the school of Nicula. Most of them date back to the nine-
teenth century and are exceptional achievements of a school that reached its full artistic adulthood.

The Mureș area and the eastern part of Transylvania are best represented by the glass icons of Iernuțeni, of which 
the Satu Mare County Museum holds a few copies. However, the fine representation and stylistic identity make these 
icons some of the most valuable icons selected for a catalogue.

In addition to these schools of painting, we must not ignore the many representations with unclear identity; 
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INTRODUCTION

The first icon is described by a legend as old as almost 2,000 years. When Jesus was travelling to Jerusalem, where 
he would be tried and crucified, King Abgar of Edessa sent for Jesus to heal him. But Jesus could not travel to Edessa, so 
he sent the king a cloth that wiped his face first. The story tells that Jesus’s face imprinted on the canvas. The king’s disease 
was cured after the canvas was handed to the King of Edessa. The story of the first icon “unmade by man” continues later: 
it is said that after King Abgar received the cloth, he recovered and placed it as a symbol on the gates of Edessa fortress. In 
544, when Persians besieged Edessa, the icon appeared in the dream of the Bishop of Edessa. He took it from the church 
wall and noticed that the image from the canvas was imprinted on the brick. The icon drove away the Persians; and there 
were two icons unmade by hand: one on canvas and one on brick. The canvas with Jesus’s face was the starting point of 
the tradition when Jesus and the saints were represented in an artistic way. The legend of the icon of Edessa, however, was 
extremely prevalent in the 8th century, especially among the Eastern Christendom.

The icon is still widespread nowadays especially among the Eastern Christian church. For the Orthodox Church, 
the icon is “a window to Heaven”, a picture of a different reality or personae, of a time more real than the current one. 
More than artistic, icons have an important spiritual role. Michel Quenot states that an icon “expresses through colour 
what the Gospel proclaims in words.”

This spiritual and educational role produces rigorous rules on the making of an icon. The author needs to prepare 
for the task of painting an icon by following a strict period of fasting and prayer. He must undergo his spirit to God’s will. 
He will not sign the icons that he will create. The author is not admired and recognized for his work as the primary role 
of icons is to inspire believers in prayer. Imagination is little used in the subject and topic of icons. The creative process, 
however, will follow a certain style and unique rules, with a tradition of several centuries.

The primary purpose of an icon is to help into the prayer. Making icons is an activity with an old tradition, which, 
they say, is preserved to the idea that the first artist actually knew and saw the real model shown in the icon. They say, 
therefore, that the first icon of Jesus and Virgin Mary was painted by St. Luke. Each of the next authors will use the origi-
nal icon as a model. Despite these limitations of the artistic creation, some authors’s talent, some original iconographic 
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Для області Муреш та східної частини Трансільванії представницькими є ікони на склі з Єрнуцені, з яких у 
Повітовому музеї Сату Маре зберігається декілька екземплярів. Проте сприйняття та витонченість представлення, 
стилістична ідентичність перетворює ці ікони у найбільш цінні, що зібрані у цьому каталозі. Крім цих шкіл 
живопису ми не повинні ігнорувати численні представлення з неясною ідентичністю, що ймовірно є творами 
місцевих майстрів, які є  цінними і репрезентативними для місцевої та регіональної духовності.

Каталог представляє селекцію, яка добре зроблена, на думку автора, як тематично, так і з точки зору 
техніки або походження релігійного живопису. Хоч і велика різноманітність ікон, які не можна зарахувати до 
якоїсь із шкіл, і важко виявити їх без представлення всієї колекції, ми сподіваємося, що вибір, заснований на 
тематичній різноманітності, датуванні та  художній цінності живопису, краще доповнить картину щодо колекції 
ікон Повітового музею Сату Маре.

Др. Ірина Люба Горват
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INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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іконою. Мовиться, що перша ікона Ісуса і Богородиці була написана євангелістом Лукою. Кожен автор згодом 
буде використовувати оригінальну ікону в якості орієнтира. Незважаючи на обмеження художньої творчості, 
талант деяких авторів іконографічних шкіл проникає крізь століття і виділяються певні творіння серед багатьох 
збережених ікон. 

Колекція ікон Повітового музею Сату Маре є багатою, установа нараховує у своїй історичній та 
етнографічній спадщині 408 таких творінь. Перша і найважливіша відмінність між іконами представляє матеріал, 
що лежить на основі зображень, найбільш поширеним з яких є дерево і скло. Дерев’яні ікони є найбільш міцними, 
з давнішими традиціями у румунському християнському просторі. Шедеври живопису по дереву представляють 
ікони, які спочатку були призначені для іконостасу, найпомітніші і найбільш представницькі з художньої точки 
зору східних церков.

Часто королівські ікони значних розмірів, але є і менших розмірів, призначені для верхніх регістрів 
іконостасу; дерев’яні ікони зберігають творчу ідентичність відомих місцевих художників, авторів справжніх 
живописних шкіл. Такі ікони зберігаються в основному в колекції історичного відділу Повітового музею Сату 
Маре. Безсумнівно, найбільш важливим такого типу ансамблем є іконостас греко-католицької церкви села Тарна 
Маре, що повністю зберігся і чиї найстаріші представлення датовані кінцем XVII століття. Іконостас сьогодні 
зараховано до мобільної культурної спадщини Румунії, до категорії Цінностей.

Ікони на склі мають надзвичайно різноманітне походження та датування. Мобільніші та часто менших 
розмірів, вони швидко виходять за рамки сфери культового призначення в середині церкви, поширюються на рівні 
особистості та  служать символом духовності у сім’ї. Вважається, що традиція живопису ікон на склі народжується 
в останнє десятиліття XVII століття, коли  сталося чудо – ікона Богоматері з Нікули плакала  протягом 26 днів. 
Віруючі масово ставали паломниками, всі вони хотіли копію благословенної ікони. Тому не дивно, що монастир 
Нікула став одним з найважливіших центрів релігійного живопису на склі в Трансільванії у XVIII-XIX століттях.

Розпис по склу потребує спеціальної техніки, інших основних матеріалів. Художник робить дзеркальний 
ескіз на склі, який буде представляти фон ікони, а потім розписує деталі, остаточно покриваючи живопис захисним 
лаком, обрамляє її. Видима частина ікони захищається скляним екраном.

Найбільш цінна колекція ікон на склі повітового музею Сату Маре збереглася у відділі етнографії, яка налічує 
більше 100 таких ікон, що належать до школи Нікула. Більшість з них датуються XIX століттям і представляють 
виняткові можливості школи, яка досягла повної творчої зрілості.
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 ВСТУП

Перша ікона розкриває зміст легенди, яка передається з уст в уста майже протягом 2000 років. Тоді, коли 
Христос подорожував до Єрусалиму, де його засудили і розіпнули, король Абгар з Едесси послав за Ісусом посланця 
з проханням зцілити його. Не в змозі поїхати в Едессу, Христос послав царю тканину, якою витер собі обличчя.

Легенда першої ікони, «не зробленої людиною», продовжується і пізніше. Вона говорить, що після того, 
як король Абгар отримав тканину, він зцілився і помістив її як емблему біля воріт Едесси. У 544 році, коли Едесса 
була оточена персами, ікона з’явилася у сні єпископу Едесси. Знявши ікону з церковної стіни, він побачив, що 
зображення на тканині відбилося на цеглі, на якій вона  поміщалася. Ікона сприяла вигнанню персів. Таким 
чином, з’явилися дві ікони мальовані не рукою: одна – на полотні, друга – на цеглі. Тканина з обличчям Ісуса була 
початком традиції представлення Ісуса і святих в художній манері. Однак легенда ікони з Едесси набула широкої 
популярності у VIII столітті, особливо серед східного християнського світу.

Ікона продовжує бути популярною і в наші дні, особливо серед вірників церкви християнського обряду. 
Для православної церкви ікона – це «вікно в Рай”, образ іншої реальності, образ людини в часі або просторі більш 
реальному, ніж сьогодення. Отже, ікони  відіграють більш духовну роль, ніж художню. Мішель Квенот стверджує, 
що ікона “виражає через колір те, що Євангеліє виражає словами”.

З цієї духовно-виховної точки зору і складені суворі правила щодо виконання ікони. Автор повинен 
підготуватися для виконання цього завдання, тобто живопису ікони, дотримуючись суворої дисципліни, посту і 
молитви. Він повинен підпорядковувати свою творчу духовність Божій волі. Такі ікони не підписувалися.

Автор не буде шанований і визнаний за його роботу тому, що основна роль ікон полягає в тому, щоб 
надихнути інших віруючих до молитви. Уява практично не використовується в тематиці та темі ікон. У творчому 
процесі буде переважати стиль з унікальними правилами та столітніми традиціями. 

Основна мета ікони полягає в наданні допомоги вірникам молитися. Створення ікони визначається 
давньою традицією, що зберігається в ідеї, про що перший художник знав і насправді бачив модель, представлену 
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іконою. Мовиться, що перша ікона Ісуса і Богородиці була написана євангелістом Лукою. Кожен автор згодом 
буде використовувати оригінальну ікону в якості орієнтира. Незважаючи на обмеження художньої творчості, 
талант деяких авторів іконографічних шкіл проникає крізь століття і виділяються певні творіння серед багатьох 
збережених ікон. 

Колекція ікон Повітового музею Сату Маре є багатою, установа нараховує у своїй історичній та 
етнографічній спадщині 408 таких творінь. Перша і найважливіша відмінність між іконами представляє матеріал, 
що лежить на основі зображень, найбільш поширеним з яких є дерево і скло. Дерев’яні ікони є найбільш міцними, 
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INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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îndelungată, care, se spune, este păstrată în ideea că primul artist a cunoscut şi a văzut în realitate modelul reprezentat în 
icoană. Se spune, astfel, că prima icoană a lui Iisus şi a Sfintei Fecioare a fost pictată de Sfântul Luca. Fiecare autor ulterior 
va folosi icoana originală ca pe un ghid. Cu toate aceste limitări ale creaţiei artistice, talentul anumitor autori, originalitatea 
unor anumite şcoli iconografice răzbat peste veacuri şi disting anumite creaţii din rândul multitudinii de icoane păstrate. 

Colecţia de icoane a Muzeului Judeţean Satu Mare este una bogată, instituţia păstrând în patrimoniul său istoric 
şi etnografic 408 de astfel de creaţii. Prima şi cea mai importantă distincţie între icoane o reprezintă materialul subiacent 
al reprezentărilor, cele mai răspândite fiind lemnul şi sticla. Icoanele pe lemn sunt cele mai trainice, având şi o tradiţie 
îndelungată în spaţiul creştin românesc.
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datează din secolul al XIX-lea şi reprezintă realizări de excepţie ale unei şcoli ajunse la o deplină maturitate artistică.
Pentru zona Mureşului şi partea estică a Transilvaniei, reprezentative sunt icoanele pe sticlă de Iernuţeni, din care 

Muzeul Judeţean Satu Mare păstrează un număr redus de exemplare. Cu toate acestea, fineţea reprezentării şi identitatea 
stilistică transformă aceste icoane într-unele dintre cele mai valoroase icoane selectate pentru catalog.
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a datării şi a valorii artistice a reprezentării vor întregi în mod fericit imaginea privind colecţia de icoane a Muzeului Judeţean 
Satu Mare.  

 
dr. Irina Liuba Horvat

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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dr. Irina Liuba Horvat



5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

24

Icoană pe sticlă, 33,5x34 cm.
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Ікона на склі, 33,5x34 cм.
Опис: Кімната з барвистою підлогою 
і столом посередині зі столовими 
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Пречистої”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
XIX ст.

Glass icon, 33,5x34 cm.
Description: The inside of a room with 
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and Anna in bed. At the end of the bed 
is the cradle of the Holy Virgin. Cyrillic 
inscription at the top: The Birth of the Holy 
Virgin (“Nașterea Precesti”). Wooden 
frame, tempera painting by template on 
the back glass. 19th century.

Nașterea Maicii Domnului
Різдво Богоматері • The Birth of the Holy Virgin  Inv. / Інв. 35050
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at the top of the icon: Annunciation (“Buna 
Vestirea”). Wooden frame, tempera painting 
by template on the back side of the glass. 19th 
century.

Buna Vestire
Inv. / Інв. 35054 Благовіщення • Annunciation
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pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
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pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

13

Introducere - Вступ - Introduction

perhaps many of these works belong to local craftsmen; however they are valuable and representative artistic creations of 
local and regional spirituality.

With the selections of this catalogue we intend to be successful, to be representative both thematically and in 
terms of technique and art or origin of the religious painting. Although the various icons that cannot be assigned to 
schools is extremely difficult to detect without presenting the entire collection, we hope the selection made based on the 
variety of subjects, dating and artistic value of the representation will complete successfully the picture of the collection 
of icons of the Satu Mare County Museum.

Dr. Irina Liuba Horvat
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 Ideea unui catalog de icoane din colecția Muzeului Județean Satu Mare s-a născut din dragostea pentru spiritualitatea 
și arta creștină, pentru icoanele care îmbină armonios creativitatea populară cu măiestria cultă a pictorilor vremii. Punerea în 
valoare a unei astfel de colecții a solicitat însă din plin munca și priceperea unei echipe complete de specialiști în diverse domenii 
conexe: istorie, istoria artei, restaurare, muzeologie. Dorim să mulțumim pe această cale celor care și-au adus contribuția la 
realizarea catalogului de față, în mod special Gianinei-Diana Iegar, cercetător științific, care s-a implicat în mod activ în toate 
etapele redactării lucrării. Mulțumim de asemenea Paulei Virag și lui Cristian Virag, cercetători științifici, care au colaborat la 
colectarea informațiilor și la realizarea părții tehnice a catalogului. Forma actuală a icoanelor se datorează muncii restauratorului 
Cristina Busuioc. În încheiere, dorim să mai mulțumim gestionarilor-custode ale colecțiilor de icoane incluse în catalog: Doina 
Dragoș și Aglaia Șimon. Nu în ultimul rând, mulțumim doamnei dr. Anastasia Veheș, lector la catedra de limba ucraineană 
din cadrul Universității Naționale din Ujgorod, și doamnei Marina Mihovich, specialist în cadrul Arhivelor de Stat a Regiunii 
Transcarpatia. 

~
 Ідея видання каталогу колекції ікон Повітового музею Сату Маре народилася з любові до духовності і 
християнського мистецтва,  з любові до ікон, які гармонійно поєднують народну творчість з культовою  майстерністю 
живописців того часу. Для того, щоб ця колекція була добре представлена, треба було докласти значних зусиль та 
майстерність фахівців різних суміжних галузей: історії, історії мистецтва, реставрації, музеєзнавства. Ми хотіли б 
подякувати тим, хто вніс свій вклад у реалізацію каталогу, особливо науковому досліднику Джаніні Діані Єгар, яка брала 
активну участь на всіх етапах редагування каталогу. Також дякуємо науковим дослідникам Паулі Віраг та  Крістіану 
Вірагу, які допомагали у зборі інформації і реалізації технічної  частини каталогу. Нинішня форма ікон отримана завдяки 
реставратору Христині Бусуйок. На закінчення ми хотіли б подякувати зберігачам колекції ікон, включених до каталогу: 
Дойні Драгош і Аглаї Шімон. І не в останню чергу – доцентові кафедри  української мови Ужгородського національного 
університету Вегеш Анастасії та головному спеціалісту Державного архіву Закарпатської області Мигович Марині.

~
The idea of making a catalogue of the icons available in the collection of the Museum of Satu Mare was born out of love 

for spirituality and Christian art, for the icons that blend harmoniously the popular creativity with the studied craftsmanship of 
the painters of the time. Such a collection implied hard work and skills from the team of specialists in various related fields: his-
tory, art history, restoration, museology. We would kindly like to thank those who contributed to this catalogue, notably Gianina 
- Diana Iegar, scientific researcher, who was actively involved in all the stages of the work. We also thank Paula Virag and Cristian 
Virag, scientific researchers, who participated in collecting information and in the technical part of the catalogue. The current 
shape of the icons is due to Cristina Busuioc, restorer. We would like to thank the custodian administrator of the collections of 
icons included in the catalogue: Doina Dragoș and Aglaia Șimon. Finally, we would like to thank dr. Anastasia Vehesh, lecturer in 
the department of Ukrainean language at the University of Uzhgorod, and Marina Mihovich, specialist at the State Archive of the 
Region of Transcarpathia.  
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Icoană pe lemn, 56,5x39 cm.
Descriere: Cei doi Sf. Arhangheli sunt reprezentați 
într-o vestimentație specifică antichității târzii, cu 
aureolele decorate cu brâuri în relief. Arhanghelul 
Gavril, ținând în mâini o floare, este redat în partea 
dreaptă, iar Arhanghelul Mihail, cu sabia și potirul, 
în partea stângă. Pictura este ușor descentrată, 
Arhanghelul Gavril dând impresia că este pictat într-
un plan mai îndepărtat. Suport de lemn, pictură cu 
tempera. Sec. XIX.

Ікона на дереві, 56,5x39 см.
Опис: Обидва святі Архангели зображені в 
характерному вбранні пізньої античності з аурами, 
прикрашеними рельєфними поясами. Архангел 
Михаїл з мечем і чашею зліва. Живопис трохи 
десцентрований. Створюється враження, що 
Архангел Гавриїл зображений на задньому плані. 
Дерев’яна основа, написана темперою. XIX ст.

Icon on wood, 56,5x39 cm.
Description: The two Archangels are represented in an 
outfit specific to the Late Antiquity with auras decorated 
by embossed belts. Archangel Gabriel holding a flower 
in his hands is on the right and Archangel Michael with 
the sword and chalice is on the left of the painting. The 
painting is slightly decentred giving the impression that 
Archangel Gabriel is painted a little bit farther in the 
background. Wooden frame, tempera painting. 19th 
century.

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Inv. / Інв. 68376 Св. Архангели Михаїл та Гавриїл • Archangels Michael and Gabriel
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Icoană pe lemn, 58x48 cm.
Descriere: Cei doi Sf. Arhangheli sunt reprezentați 
într-o vestimentație specifică antichității târzii, 
ținând în mâini împreună globul cu crucea, 
simbol al Universului. Arhanghelul Mihail, ținând 
în mâini sabia, este reprezentat în partea dreaptă, 
iar Arhanghelul Gavril cu o floare este redat în 
partea stângă a icoanei. Suport de lemn, pictură 
cu tempera. Sec. XIX.

Ікона на дереві, 58x48 см.
Опис: Архангели зображені в характерному 
вбранні пізньої античності, тримаючи в 
руках кулю з хрестом – символом Всесвіту. 
Архангел Михаїл, тримаючи в руках меч, 
знаходиться справа; Архангел Гавриїл з 
квіткою зображений зліва ікони. Дерев’яна 
основа, написана темперою. XIX ст.

Icon on wood, 58x48 cm. 
Description: The two Archangels are represented 
in an outfit specific to the Late Antiquity, holding 
in their hands the globe with a cross, symbol of 
the universe. Archangel Michael is holding in his 
hands the sword and is represented on the right 
and Archangel Gabriel with a flower is on the left 
side of the icon. Wooden frame, tempera painting. 
19th century.

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Св. Архангели Михаїл та Гавриїл • Archangels Michael and Gabriel Inv. / Інв. 34009
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Icoană pe lemn, 56,5x39 cm.
Descriere: Cei doi Sf. Arhangheli sunt reprezentați 
într-o vestimentație specifică antichității târzii, cu 
aureolele decorate cu brâuri în relief. Arhanghelul 
Gavril, ținând în mâini o floare, este redat în partea 
dreaptă, iar Arhanghelul Mihail, cu sabia și potirul, 
în partea stângă. Pictura este ușor descentrată, 
Arhanghelul Gavril dând impresia că este pictat într-
un plan mai îndepărtat. Suport de lemn, pictură cu 
tempera. Sec. XIX.

Ікона на дереві, 56,5x39 см.
Опис: Обидва святі Архангели зображені в 
характерному вбранні пізньої античності з аурами, 
прикрашеними рельєфними поясами. Архангел 
Михаїл з мечем і чашею зліва. Живопис трохи 
десцентрований. Створюється враження, що 
Архангел Гавриїл зображений на задньому плані. 
Дерев’яна основа, написана темперою. XIX ст.

Icon on wood, 56,5x39 cm.
Description: The two Archangels are represented in an 
outfit specific to the Late Antiquity with auras decorated 
by embossed belts. Archangel Gabriel holding a flower 
in his hands is on the right and Archangel Michael with 
the sword and chalice is on the left of the painting. The 
painting is slightly decentred giving the impression that 
Archangel Gabriel is painted a little bit farther in the 
background. Wooden frame, tempera painting. 19th 
century.

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Inv. / Інв. 68376 Св. Архангели Михаїл та Гавриїл • Archangels Michael and Gabriel
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colectarea informațiilor și la realizarea părții tehnice a catalogului. Forma actuală a icoanelor se datorează muncii restauratorului 
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Dragoș și Aglaia Șimon. Nu în ultimul rând, mulțumim doamnei dr. Anastasia Veheș, lector la catedra de limba ucraineană 
din cadrul Universității Naționale din Ujgorod, și doamnei Marina Mihovich, specialist în cadrul Arhivelor de Stat a Regiunii 
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~
 Ідея видання каталогу колекції ікон Повітового музею Сату Маре народилася з любові до духовності і 
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подякувати тим, хто вніс свій вклад у реалізацію каталогу, особливо науковому досліднику Джаніні Діані Єгар, яка брала 
активну участь на всіх етапах редагування каталогу. Також дякуємо науковим дослідникам Паулі Віраг та  Крістіану 
Вірагу, які допомагали у зборі інформації і реалізації технічної  частини каталогу. Нинішня форма ікон отримана завдяки 
реставратору Христині Бусуйок. На закінчення ми хотіли б подякувати зберігачам колекції ікон, включених до каталогу: 
Дойні Драгош і Аглаї Шімон. І не в останню чергу – доцентові кафедри  української мови Ужгородського національного 
університету Вегеш Анастасії та головному спеціалісту Державного архіву Закарпатської області Мигович Марині.

~
The idea of making a catalogue of the icons available in the collection of the Museum of Satu Mare was born out of love 

for spirituality and Christian art, for the icons that blend harmoniously the popular creativity with the studied craftsmanship of 
the painters of the time. Such a collection implied hard work and skills from the team of specialists in various related fields: his-
tory, art history, restoration, museology. We would kindly like to thank those who contributed to this catalogue, notably Gianina 
- Diana Iegar, scientific researcher, who was actively involved in all the stages of the work. We also thank Paula Virag and Cristian 
Virag, scientific researchers, who participated in collecting information and in the technical part of the catalogue. The current 
shape of the icons is due to Cristina Busuioc, restorer. We would like to thank the custodian administrator of the collections of 
icons included in the catalogue: Doina Dragoș and Aglaia Șimon. Finally, we would like to thank dr. Anastasia Vehesh, lecturer in 
the department of Ukrainean language at the University of Uzhgorod, and Marina Mihovich, specialist at the State Archive of the 
Region of Transcarpathia.  
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Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
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Icoană pe sticlă, 37,5x45 cm.
Descriere: Pictorul i-a reprezentat pe cei doi 
arhangheli în oglindă, astfel încât Sf. Gavril 
ținând în mâini floarea se află în dreapta 
imaginii, iar sf. Mihail, căruia îi lipsește 
atributul obișnuit, sabia, se află în partea 
stângă. Inscripțiile cu alfabet chirilic nu au 
fost însă inversate odată cu imaginile, astfel 
încât cei doi arhangheli sunt identificați greșit: 
“Mihail / și Gavril”. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Sec. XIX. 

Ікона на склі, 37,5x45 см.
Опис: Художник зобразив обох Архангелів 
в дзеркалі: Св. Гавриїл, тримаючи у руках 
квітку, знаходиться праворуч, а Св. Михаїл, 
у якого відсутній звичайний атрибут – меч, 
знаходиться ліворуч. Кириличні написи 
не були повернені разом із зображеннями, 
таким чином, обидва Архангели помилково 
ідентифіковані “Михїл / і Гавриїл”. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на 
звороті скла. XIX ст.

Glass icon, 37,5x45 cm.
Description: The painter represented the 
two archangels in the mirror so that St. Ga-
briel holding the flower in his hands stands 
on the right and St. Michael, without the 
usual attribute that is the sword is on the 
left side. The two archangels are misiden-
tified as Michael /and Gabriel (”Mihail /si 
Gavril”). Wooden frame, painted with tem-
pera by template on the back of the glass. 
19th century.

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Inv. / Інв. 35064 Св. Архангели Михаїл та Гавриїл • Archangels Michael and Gabriel
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Icoană pe sticlă, 60x40 cm.
Descriere: Icoană de Iernuțeni reprezentându-l pe Sf. 
Arhanghel Mihail ținând în mâini sabia și potirul. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera și fond din foiță de 
aur. Inscripții cu alfabet chirilic: în partea superioară 
“Arhang[h]el Mihail”, iar în partea stângă jos anul 
realizării: 1800.

Ікона на склі, 60x40 см.
Опис: Ікона з Єрнуцені зображає Архангела 
Михаїла, який тримає в руках меч і чашу. Дерев’яна 
рама, зображення виконано темперою, фон з 
сусального золота. Кириличний надпис: у верхній 
частині ”Архан[г]ел Михаїл”, а в лівому нижньому 
куті – рік виробу: 1800.

Glass icon, 60x40 cm.
Description: Iernuțeni Icon depicting Archangel 
Michael holding a sword and a chalice in his hands. 
Wooden frame, painted in tempera and background 
covered in golden foil. Cyrillic inscriptions: at the top 
Michael the Archangel (“Arhang [h]el Mihail”) and at 
the bottom left side the year of its making: 1880.

Sfântul Arhanghel Mihail
Святий Архангел Михаїл • Saint Michael the Archangel  Inv. / Інв. 279
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Icoană pe sticlă, 37,5x45 cm.
Descriere: Pictorul i-a reprezentat pe cei doi 
arhangheli în oglindă, astfel încât Sf. Gavril 
ținând în mâini floarea se află în dreapta 
imaginii, iar sf. Mihail, căruia îi lipsește 
atributul obișnuit, sabia, se află în partea 
stângă. Inscripțiile cu alfabet chirilic nu au 
fost însă inversate odată cu imaginile, astfel 
încât cei doi arhangheli sunt identificați greșit: 
“Mihail / și Gavril”. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Sec. XIX. 

Ікона на склі, 37,5x45 см.
Опис: Художник зобразив обох Архангелів 
в дзеркалі: Св. Гавриїл, тримаючи у руках 
квітку, знаходиться праворуч, а Св. Михаїл, 
у якого відсутній звичайний атрибут – меч, 
знаходиться ліворуч. Кириличні написи 
не були повернені разом із зображеннями, 
таким чином, обидва Архангели помилково 
ідентифіковані “Михїл / і Гавриїл”. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на 
звороті скла. XIX ст.

Glass icon, 37,5x45 cm.
Description: The painter represented the 
two archangels in the mirror so that St. Ga-
briel holding the flower in his hands stands 
on the right and St. Michael, without the 
usual attribute that is the sword is on the 
left side. The two archangels are misiden-
tified as Michael /and Gabriel (”Mihail /si 
Gavril”). Wooden frame, painted with tem-
pera by template on the back of the glass. 
19th century.

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
Inv. / Інв. 35064 Св. Архангели Михаїл та Гавриїл • Archangels Michael and Gabriel
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Icoană pe sticlă, 31x25,5 cm.
Descriere: Adam și Eva sunt reprezentați de 
o parte și de alta a Pomului Cunoașterii, cu 
șarpele încolăcit. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Inscripție 
cu alfabet latin în partea superioară: Adam / 
Eva. Prima parte a sec. XX. 

Iкона на склі, 31x25,5 см.
Опис: Адам і Єва зображені з обох сторін 
Дерева Пізнання з гнучкою змією. Дерев’яна 
рама, живопис виконано темперою за 
шаблоном на звороті скла. Латинський 
напис: у верхній частині: Адам / Єва. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 31x25,5 cm.
Description: Adam and Eve are represented on 
both sides of the Tree of Knowledge with the 
coiled serpent. Wooden frame, painted with 
tempera by the template on the back glass. 
Latin inscription on top: Adam / Eva. The first 
part of the 20th century.

Adam și Eva 
Inv. / Інв. 35056 Адам і Єва • Adam and Eve
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Icoană pe sticlă, 31x25,5 cm.
Descriere: Adam și Eva sunt reprezentați de 
o parte și de alta a Pomului Cunoașterii, cu 
șarpele încolăcit. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Inscripție 
cu alfabet latin în partea superioară: Adam / 
Eva. Prima parte a sec. XX. 

Iкона на склі, 31x25,5 см.
Опис: Адам і Єва зображені з обох сторін 
Дерева Пізнання з гнучкою змією. Дерев’яна 
рама, живопис виконано темперою за 
шаблоном на звороті скла. Латинський 
напис: у верхній частині: Адам / Єва. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 31x25,5 cm.
Description: Adam and Eve are represented on 
both sides of the Tree of Knowledge with the 
coiled serpent. Wooden frame, painted with 
tempera by the template on the back glass. 
Latin inscription on top: Adam / Eva. The first 
part of the 20th century.

Adam și Eva 
Inv. / Інв. 35056 Адам і Єва • Adam and Eve
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Icoană pe sticlă, 31x25 cm.
Descriere: lui sunt reprezentați Sf. Fecioară Maria și Sf. 
Apostol Ioan, cu mâinile împreunate pentru rugăciune. 
Inscripție cu caractere latine în partea mediană: 
“Restignira”. Ramă de lemn, pictură cu tempera după 
șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX.

Ікона на склі, 31x25 см.
Опис: По обидва боки від Хреста Спасителя 
зображені Свята Діва Марія і Св. Апостол Іоанн 
зі складеними в молитві руками. Напис латиною 
по середині: “Розп’яття”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 31x25 cm. 
Description: On both sides of the cross are the Virgin 
Mary and Saint John the Apostle with his hands joined 
together in prayer. Latin inscription in the middle of 
the icon: Crucifixion (“Restignira”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the glass. 
The first part of the 20th century.

Răstignirea
Розп’яття • The Crucifixion  Inv. / Інв. 35019
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Icoană pe sticlă, 24x19 cm.
Descriere: Maica Domnului în prim-plan, într-o 
mantie de culoare închisă cu decoruri florale, ținând 
mâinile împreunate și privind înspre Mântuitorul 
răstignit, reprezentat în plan îndepărtat. Inscripție cu 
caractere chirilice în partea mediană a icoanei: “IC /
XC”. Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon 
pe dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 24x19 см.
Опис: На передньому плані Матір Божа в темному 
плащі з квітковим декором зі складеними 
руками дивиться на розп’ятого Спасителя, 
який зображений вдалині. Напис кирилицею 
на середині хреста: “IC / XC”. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 24x19 cm.
Description: Mother of God in the foreground 
wearing a dark, floral cloak, holding her hands 
together and looking towards the crucified Saviour 
who is represented far from her. Cyrillic inscription 
in the middle area of the icon “IC / XC”. Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The second part of the 19th century.

Maica Domnului Îndurerată
Inv. / Інв. 586 Скорботна Божа Мати • Our Lady of Sorrows
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Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
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Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
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stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

25

Icoană pe sticlă, 30x35 cm.
Descriere: Sfânta Fecioară, cu capul ușor plecat, 
primește binecuvântarea Arhanghelului Gavril. 
Cele două personaje sunt reprezentate de o parte 
și de alta a unei mese pe care se află o carte. Dea-
supra este redat Porumbelul Sf. Duh. Inscripția 
cu caractere chirilice este reprezentată în partea 
superioară a icoanei: “Buna vestirea”. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe dosul 
sticlei. Sec. XIX. 

Ікона на склі, 30x35 см.
Опис: Богоматір зі схиленою головою 
отримує благословення Архангела 
Гавриїла. Вони зображені по обидва боки 
стола, на якому лежить книга. Вище 
зображений голуб Святого Духа. Напис 
на кирилиці, зроблений в каймі, у верхній 
частині ікони: “Благовіщення”. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на 
звороті скла. XIX ст.

Glass icon, 30x35 cm.
Description: The Holy Virgin, with the head 
slightly leaned, receives the blessing from 
Archangel Gabriel. The two characters are 
represented on both sides of a table with a 
book on it. Above, there is the dove of the Holy 
Spirit. The inscription in Cyrillic is represented 
at the top of the icon: Annunciation (“Buna 
Vestirea”). Wooden frame, tempera painting 
by template on the back side of the glass. 19th 
century.

Buna Vestire
Inv. / Інв. 35054 Благовіщення • Annunciation
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Icoană pe sticlă, 23x28 cm.
Descriere: Iosif și Maria de o parte și de alta 
ieslei în care e așezat Pruncul Iisus. În spatele 
ieslei sunt reprezentate o casă și animale. 
Partea superioară a icoanei este ștearsă. Ramă 
de lemn, pictură cu tempera după șablon pe 
dosul sticlei. Sec. XIX.

Ікона на склі, 23x28 см.
Опис: Йосип і Марія по обидва боки ясел, 
де лежить Немовля – Ісус. Позаду ясел 
намальована хата та тварини. Верхня 
частина ікони стерта. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. XIX ст.

Glass icon, 23x28 cm.
Description: Joseph and Mary on both sides of 
the manger with Baby Jesus. A house and some 
animals are behind the manger. The upper 
part of the icon is not visible. Wooden frame, 
tempera painting made by template on the 
back of the glass. 19th century.

Nașterea Domnului
Різдво Христове • The Birth of Jesus  Inv. / Інв. 35035
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Icoană pe sticlă, 25x31 cm.
Descriere: Iisus reprezentat în partea centrală, 
în apa Iordanului, primind Botezul cu brațele 
încrucișate pe piept. În partea dreaptă este redat 
Sf. Ioan Botezătorul, iar în stânga un înger, 
ținând în mâini un prosop. Sfântul Duh sub 
formă de Porumbel apare în extrema superioară 
a icoanei. Inscripție în partea superioară cu 
alfabet latin: “Botezul lui Isus”. Ramă de lemn, 
pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. 
Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 25x31 см.
Опис: В центрі зображений Ісус. Він, 
склавши руки, отримує Хрещення в 
Йорданії. Праворуч зображений Іоанн 
Хреститель, ліворуч – ангел, тримаючи в 
руках рушник. Святий Дух у вигляді голуба 
з’являється у верхній частині ікони. Напис 
у верхній частині латиною: “Хрещення 
Ісуса”. Дерев’яна рама, написана темперою 
за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 25x31 cm.
Description: Jesus in the waters of the Jordan River 
is being baptised holding his arms crossed over 
his chest. On the right is Saint John the Baptist 
and an angel on the left holding a towel in hands. 
The Holy Spirit appears as a dove in the extreme 
upper side of the icon. Inscription at the top of the 
icon in Latin: The Baptism of Jesus (“Botezul lui 
Isus”). Wooden frame, tempera painting made by 
template on the back of the glass. The first part of 
the 20th century.

Botezul Domnului 
Inv. / Інв. 34995 Хрещення Господнє • The Baptism of Jesus
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Icoană pe sticlă, 27x29 cm.
Descriere: De o parte și de alta a Crucii 
Mântuitorului sunt reprezentați Sf. Fecioară 
Maria și Sf. Apostol Ioan, cu mâinile împreunate 
pentru rugăciune. Inscripție cu caractere 
chirilice pe brațele crucii: “IC / XC”. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe dosul 
sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 27x29 см.
Опис: По обидва боки від Хреста 
Спасителя зображені Свята Діва Марія і 
Св. Апостол Іоанн зі складеними в молитві 
руками. Напис кирилицею на гербі 
хреста: “IC /XC”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 27x29 cm.
Description: On both sides of the cross are the 
Virgin Mary and Saint John the Apostle with 
his hands joined together in prayer. Cyrillic 
inscription on the arms of the cross: “IC / XC”. 
Wooden frame, tempera painting by template 
on the back of the glass. The second part of the 
19th century.

Răstignirea
Inv. / Інв. 172  Розп’яття • The Crucifixion 



5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

34

Icoană pe sticlă, 38x48,5 cm.
Descriere: Maica Domnului în prim-plan, într-o 
mantie de culoare închisă cu decoruri florale, ținând 
mâinile împreunate și privind înspre Mântuitorul 
răstignit, reprezentat în plan îndepărtat. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe dosul 
sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 38х48,5 см.
Опис: На передньому плані Діва Марія в темному 
плащі з квітковим декором зі складеними 
руками дивиться на розп’ятого Спасителя, що 
зображений на задньому фоні. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 38x48,5 cm.
Description: Mother of God in the foreground 
wearing a dark, floral cloak, holding her hands 
together and looking towards the crucified Saviour 
who is represented far from her. Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the 
glass. The second part of the 19th century.

Maica Domnului Îndurerată
Скорботна Божа Мати • Our Lady of Sorrows  Inv. / Інв. 35069
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Icoană pe sticlă, 27x29 cm.
Descriere: De o parte și de alta a Crucii 
Mântuitorului sunt reprezentați Sf. Fecioară 
Maria și Sf. Apostol Ioan, cu mâinile împreunate 
pentru rugăciune. Inscripție cu caractere 
chirilice pe brațele crucii: “IC / XC”. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe dosul 
sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 27x29 см.
Опис: По обидва боки від Хреста 
Спасителя зображені Свята Діва Марія і 
Св. Апостол Іоанн зі складеними в молитві 
руками. Напис кирилицею на гербі 
хреста: “IC /XC”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 27x29 cm.
Description: On both sides of the cross are the 
Virgin Mary and Saint John the Apostle with 
his hands joined together in prayer. Cyrillic 
inscription on the arms of the cross: “IC / XC”. 
Wooden frame, tempera painting by template 
on the back of the glass. The second part of the 
19th century.

Răstignirea
Inv. / Інв. 172  Розп’яття • The Crucifixion 
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Icoană pe sticlă, 25x31 cm.
Descriere: Iisus reprezentat în partea centrală, 
în apa Iordanului, primind Botezul cu brațele 
încrucișate pe piept. În partea dreaptă este redat 
Sf. Ioan Botezătorul, iar în stânga un înger, 
ținând în mâini un prosop. Sfântul Duh sub 
formă de Porumbel apare în extrema superioară 
a icoanei. Inscripție în partea superioară cu 
alfabet latin: “Botezul lui Isus”. Ramă de lemn, 
pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. 
Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 25x31 см.
Опис: В центрі зображений Ісус. Він, 
склавши руки, отримує Хрещення в 
Йорданії. Праворуч зображений Іоанн 
Хреститель, ліворуч – ангел, тримаючи в 
руках рушник. Святий Дух у вигляді голуба 
з’являється у верхній частині ікони. Напис 
у верхній частині латиною: “Хрещення 
Ісуса”. Дерев’яна рама, написана темперою 
за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 25x31 cm.
Description: Jesus in the waters of the Jordan River 
is being baptised holding his arms crossed over 
his chest. On the right is Saint John the Baptist 
and an angel on the left holding a towel in hands. 
The Holy Spirit appears as a dove in the extreme 
upper side of the icon. Inscription at the top of the 
icon in Latin: The Baptism of Jesus (“Botezul lui 
Isus”). Wooden frame, tempera painting made by 
template on the back of the glass. The first part of 
the 20th century.

Botezul Domnului 
Inv. / Інв. 34995 Хрещення Господнє • The Baptism of Jesus
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Icoană pe sticlă, 31x35 cm.
Descriere: Iisus reprezentat în partea 
centrală, în apa Iordanului, primind Botezul 
cu brațele încrucișate pe piept. În partea 
dreaptă este redat Sf. Ioan Botezătorul, iar în 
stânga un înger, ținând în mâini un prosop. 
Sfântul Duh sub formă de Porumbel apare în 
extrema superioară a icoanei. Spațiul rămas 
liber este decorat cu ghirlande de flori roșii. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după 
șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 31x35 см.
Опис: Ісус зображений у центрі, в 
Йорданії отримує Хрещення, склавши 
руки. Праворуч зображений Іоанн 
Хреститель, ліворуч – ангел, тримаючи 
в руках рушник. Святий Дух у вигляді 
голуба з’являється у верхній частині 
ікони. Вільний простір, прикрашений 
гірляндами з червоних квітів. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном 
на звороті скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 31x35 cm.
Description: Jesus in the waters of the Jordan 
River is being baptised holding his arms 
crossed over his chest. On the right is St. John 
the Baptist and an angel on the left holding 
a towel in hands. The Holy Spirit appears 
as a dove in the upper side of the icon. The 
free space is decorated by garlands of red 
flowers. Wooden frame, tempera painting 
by template on the back of the glass. The first 
part of the 20th century.

Botezul Domnului
Хрещення Господнє • The Baptism of Jesus  Inv. / Інв. 35052

29

Icoană pe sticlă, 38x48,5 cm.
Descriere: Iisus este reprezentat călare pe cal, 
îndreptându-se spre poarta sub formă de arcadă, 
binecuvântând mulțimea cu mâna dreaptă. În 
partea dreaptă sunt redați trei sfinți cu vestimentație 
identică, ținând în mâini ramuri de măslin. 
Inscripție cu caractere latine în partea superioară: 
“Intrara în [Ie]rusalim”. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima parte 
a sec. XX. 

Ікона на склі, 38x48,5 см.
Опис: Ісус зображений на коні, що прямує 
до воріт з арками, благословляючи натовп 
правою рукою. Справа знаходяться три святі в 
однаковому вбранні, тримаючи оливкові гілки 
в руках. Латинський напис у верхній частині: 
“Вхід в [Є]Русалим”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 38x48,5 cm.
Description: Jesus is represented on horseback, 
heading for the arched gate, blessing people in the 
crowd with his right hand. There are three saints 
on the right with identical clothes holding olive 
branches in their hands. The Latin inscription at 
the top of the icon says: The Entry into Jerusalim 
(“Intrara in [Ie]rusalim”). Wooden frame, tempera 
painting by template on the back of the glass. The 
first part of the 20th century.

Intrarea în Ierusalim
Inv. / Інв. 35059 В’їзд до Єрусалиму • The Entry into Jerusalem
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Icoană pe sticlă, 38x49,5 cm.
Descriere: De o parte și de alta a Crucii Mântuitorului 
sunt reprezentați Sf. Fecioară Maria, Maria 
Magdalena și Sf. Apostol Ioan, cu mâinile împreunate 
pentru rugăciune. Scena este decorată cu șiraguri de 
ruje de jur împrejur, în maniera școlii de la Nicula. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon pe 
dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 38х49,5 см.
Опис: По обидва боки від Хреста Спасителя 
зображені Свята Діва Марія, Марія Магдалена 
і Св. Апостол Іоанн зі складеними в молитві 
руками. Сцена прикрашена рядками троянд 
навколо святих у манері школи з Нікули. 
Дерев’яна рама, написана темперою за шаблоном 
на звороті скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 38x49,5 cm.
Description: On both sides of the cross are the Virgin 
Mary, Mary Magdalene and St. John the Apostle, 
the latter with his hands joined together in prayer. 
The scene is decorated with strings of sunflower all 
around in the style of the Nicula School. Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The second part of the 19th century.

Răstignirea
Inv. / Інв. 35068  Розп’яття • The Crucifixion 
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pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
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Icoană pe sticlă, 26,5x31 cm.
Descriere: De o parte și de alta a Crucii 
Mântuitorului sunt reprezentați Sf. Fecioară 
Maria și Sf. Apostol Ioan, cu mâinile împreunate 
pentru rugăciune. Inscripția cu caractere 
chirilice de pe brațele crucii este indescifrabilă. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon 
pe dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 26,5x31 см.
Опис: По обидва боки від Хреста 
Спасителя зображені Свята Діва Марія і 
Св. Апостол Іоанн зі складеними в молитві 
руками. Напис кирилицею на гербі хреста 
нерозбірливий. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 26,5x31 cm.
Description: The Virgin Mary and Saint John 
the Apostle are represented on both sides of the 
cross, the latter with his hands joined together 
in prayer. The Cyrillic lettering on the arms of 
the cross is illegible. Wooden frame, tempera 
painting by template on the back of the glass. 
The second part of the 19th century.

Răstignirea
Розп’яття • The Crucifixion  Inv. / Інв. 35016
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Icoană pe sticlă, 38x49,5 cm.
Descriere: De o parte și de alta a Crucii Mântuitorului 
sunt reprezentați Sf. Fecioară Maria, Maria 
Magdalena și Sf. Apostol Ioan, cu mâinile împreunate 
pentru rugăciune. Scena este decorată cu șiraguri de 
ruje de jur împrejur, în maniera școlii de la Nicula. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon pe 
dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 38х49,5 см.
Опис: По обидва боки від Хреста Спасителя 
зображені Свята Діва Марія, Марія Магдалена 
і Св. Апостол Іоанн зі складеними в молитві 
руками. Сцена прикрашена рядками троянд 
навколо святих у манері школи з Нікули. 
Дерев’яна рама, написана темперою за шаблоном 
на звороті скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 38x49,5 cm.
Description: On both sides of the cross are the Virgin 
Mary, Mary Magdalene and St. John the Apostle, 
the latter with his hands joined together in prayer. 
The scene is decorated with strings of sunflower all 
around in the style of the Nicula School. Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The second part of the 19th century.

Răstignirea
Inv. / Інв. 35068  Розп’яття • The Crucifixion 
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Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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Icoană pe sticlă, 38x48,5 cm.
Descriere: Iisus este reprezentat călare pe cal, 
îndreptându-se spre poarta sub formă de arcadă, 
binecuvântând mulțimea cu mâna dreaptă. În 
partea dreaptă sunt redați trei sfinți cu vestimentație 
identică, ținând în mâini ramuri de măslin. 
Inscripție cu caractere latine în partea superioară: 
“Intrara în [Ie]rusalim”. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima parte 
a sec. XX. 

Ікона на склі, 38x48,5 см.
Опис: Ісус зображений на коні, що прямує 
до воріт з арками, благословляючи натовп 
правою рукою. Справа знаходяться три святі в 
однаковому вбранні, тримаючи оливкові гілки 
в руках. Латинський напис у верхній частині: 
“Вхід в [Є]Русалим”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 38x48,5 cm.
Description: Jesus is represented on horseback, 
heading for the arched gate, blessing people in the 
crowd with his right hand. There are three saints 
on the right with identical clothes holding olive 
branches in their hands. The Latin inscription at 
the top of the icon says: The Entry into Jerusalim 
(“Intrara in [Ie]rusalim”). Wooden frame, tempera 
painting by template on the back of the glass. The 
first part of the 20th century.

Intrarea în Ierusalim
Inv. / Інв. 35059 В’їзд до Єрусалиму • The Entry into Jerusalem
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s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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Icoană pe sticlă, 38x48,5 cm.
Descriere: În jurul unei mese cu pâine și cupe de 
vin sunt grupate 11 personaje, avându-l în centru 
pe Hristos. Doar 10 apostoli sunt reprezentați de 
o parte și de alta a Mântuitorului, 4 în dreapta, 
iar 6 în stânga. Cel de al patrulea din dreapta este 
redat deasupra mesei, aproape în planul celor doi 
îngeri înaripați din partea superioară. Inscripția cu 
caractere chirilice este indescifrabilă. Ramă de lemn, 
pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. A 
doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 38x48,5 см.
Опис: Навколо стола з хлібом і чашами вина 
згруповані 11 людей, а в центрі знаходиться 
Христос. Тільки 10 апостолів представлені 
схематично з обох боків Спасителя: 4 – справа 
і 6 – зліва. Четвертий праворуч зображений 
над столом близько до крилатих ангелів, які 
поміщаються у верхній частині ікони. Напис 
кирилицею нерозбірливий. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 38x48,5 cm.
Description: Around a semicircular dinner table 
with bread and wine cups on it there are eleven 
characters with Jesus Christ in the centre. Only 
ten apostles are represented schematically on both 
sides of the Saviour. The fourth on the right is 
shown above the table, near the two winged angels 
painted at the top of the icon. The Cyrillic lettering 
in the centre of the icon is illegible. Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the 
glass. The second part of the 19th century.

Cina cea de Taină
Тайна вечеря • The Last Supper  Inv. / Інв. 35062
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Icoană pe sticlă, 38x49 cm.
Descriere: Iisus reprezentat stând în picioare, cu 
mâinile împreunate pentru rugăciune, iar deasupra 
îngerul ținând în mâini cupa păcatelor omenirii, 
de care Mântuitorul se ruga să fie scutit. Inscripție 
cu caractere chirilice redată în partea superioară a 
icoanei: „Rugăciun[ea] lui Hristos”. Ramă de lemn, 
pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. A 
doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 38x49 см.
Опис: Ісус стоїть зі складеними руками в 
молитві, а вище – ангел, тримаючи в руках чашу 
з гріхами людства; до нього Спаситель молився, 
щоб бути урятованим. Надпис – кирилиця у 
верхній частині ікони: “Ругачун[я] луй Христос” 
(Молит[ва] Христа). Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Друга 
половина XІX ст.

Glass icon, 38x49 cm.
Description: Jesus is represented standing with 
hands joined together in prayer, and above angel 
holding in hands the mankind cup of sins for 
which the Savior was praying to be spared. Cyrillic 
inscription rendered on top of the icon: The Prayer of 
Christ (“Rugăciun[ea] lui Hristos”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the 
glass. The second part of the 19th century.

Rugăciunea din Grădina Ghetsimani
Inv. / Інв. 35065 Молитва в Гетсиманському саду • The Prayer in the Garden of Gethsemane
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Icoană pe sticlă, 38x49 cm.
Descriere: Iisus reprezentat stând în picioare, cu 
mâinile împreunate pentru rugăciune, iar deasupra 
îngerul ținând în mâini cupa păcatelor omenirii, 
de care Mântuitorul se ruga să fie scutit. Inscripție 
cu caractere chirilice redată în partea superioară a 
icoanei: „Rugăciun[ea] lui Hristos”. Ramă de lemn, 
pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. A 
doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 38x49 см.
Опис: Ісус стоїть зі складеними руками в 
молитві, а вище – ангел, тримаючи в руках чашу 
з гріхами людства; до нього Спаситель молився, 
щоб бути урятованим. Надпис – кирилиця у 
верхній частині ікони: “Ругачун[я] луй Христос” 
(Молит[ва] Христа). Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Друга 
половина XІX ст.

Glass icon, 38x49 cm.
Description: Jesus is represented standing with 
hands joined together in prayer, and above angel 
holding in hands the mankind cup of sins for 
which the Savior was praying to be spared. Cyrillic 
inscription rendered on top of the icon: The Prayer of 
Christ (“Rugăciun[ea] lui Hristos”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the 
glass. The second part of the 19th century.

Rugăciunea din Grădina Ghetsimani
Inv. / Інв. 35065 Молитва в Гетсиманському саду • The Prayer in the Garden of Gethsemane
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Icoană pe sticlă, 40x46 cm.
Descriere: Sf. Nicolae este reprezentat 
în manieră clasică, îmbrăcat în veșminte 
specifice unui episcop ortodox și șezând 
pe un tron. În mâna stângă ține Sf. 
Evanghelie, iar cu dreapta binecuvântează. 
Inscripție cu caractere chirilice în partea 
superioară a icoanei: “Sfîntu Neculae”. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după 
șablon pe dosul sticlei. A doua parte a sec. 
al XIX-lea. 

Ікона на склі, 40x46 см.
Опис: Святий зображений традиційно: 
сидячи на троні в одязі православного 
єпископа. У лівій руці тримає 
Святу Євангелію, а правою рукою 
благословить. Напис кирилицею 
у верхній частині ікони: “Святий 
Миколай”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 40x46 cm.
Description: Saint Nicholas is represented 
in the classical manner, dressed as an 
Orthodox bishop and sitting on a throne. 
He is holding the Holy Gospel in his right 
hand and is blessing with the right one. 
Cyrillic inscription at the top of the icon:  
Saint Nicholas (“Sfîntu Neculae”). Wooden 
frame, tempera painting by template on the 
back of the glass. The second part of the 
19th century.

Sf. Nicolae
Святий Миколай • Saint Nicholas Inv. / Інв. 35063
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Icoană pe lemn, 48x38 cm.
Descriere: Sf. Nicolae este reprezentat în manieră 
clasică, îmbrăcat în veștminte specifice unui episcop 
ortodox. În mâna dreaptă ține Sf. Evanghelie, iar 
cu stânga binecuvântează. Inscripție cu caractere 
latine în partea superioară a icoanei: “Nicolaie”. 
Ramă și suport de lemn, pictură cu tempera. Prima 
parte a sec. XX. 

Ікона на дереві, 48x38 см.
Опис: Святий Миколай зображений 
традиційно: в одязі православного єпископа. 
У правій руці тримає Святу Євангелію, а 
лівою рукою благословить. Латинський напис 
у верхній частині ікони: “Миколай”. Основа 
та рама дерев’яні, написані темперою. Перша 
половина ХХ ст.

Icon on wood, 48x38 cm.
Description: Saint Nicholas is represented in the 
classical manner, dressed in robes specific of an 
Orthodox bishop and sitting on a throne. He is 
holding the Holy Gospel in his right hand and is 
blessing with the right one. The Latin inscription 
at the top of the icon says: Nicholas (“Nicolaie”). 
Wooden frame and support, painted with tempera. 
The first part of the 20th century.

 Sf. Nicolae
Inv. / Інв. 1193 Святий Миколай • Saint Nicholas
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Icoană pe sticlă, 24x19 cm.
Descriere: Maica Domnului în prim-plan, într-o 
mantie de culoare închisă cu decoruri florale, ținând 
mâinile împreunate și privind înspre Mântuitorul 
răstignit, reprezentat în plan îndepărtat. Inscripție cu 
caractere chirilice în partea mediană a icoanei: “IC /
XC”. Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon 
pe dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 24x19 см.
Опис: На передньому плані Матір Божа в темному 
плащі з квітковим декором зі складеними 
руками дивиться на розп’ятого Спасителя, 
який зображений вдалині. Напис кирилицею 
на середині хреста: “IC / XC”. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 24x19 cm.
Description: Mother of God in the foreground 
wearing a dark, floral cloak, holding her hands 
together and looking towards the crucified Saviour 
who is represented far from her. Cyrillic inscription 
in the middle area of the icon “IC / XC”. Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The second part of the 19th century.

Maica Domnului Îndurerată
Inv. / Інв. 586 Скорботна Божа Мати • Our Lady of Sorrows
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Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
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biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.
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Icoană pe sticlă, 26x31 cm.
Descriere: Sf. Fecioară încadrată de doi 
apostoli, jelindu-l pe Iisus, care este reprezentat 
în prim-plan, culcat pe un lințoliu cu ochii 
închiși. În spate, crucea Răstignirii și uneltele 
Patimilor. Scena este decorată cu șiraguri 
de ruje de jur împrejur, în maniera școlii de 
la Nicula. Inscripție cu caractere chirilice în 
partea superioară a icoanei: “Îngroparea lui 
Isus Hristos (IC / XC)”. Ramă de lemn, pictură 
cu tempera după șablon pe dosul sticlei. A 
doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 26x31 см.
Опис: Св. Діва з двома апостолами оплакує 
Ісуса, який лежить на савані з закритими 
очима. Позаду – хрест Розп’яття та 
інструменти Пристрасті. Сцена оздоблена 
рядками троянд навколо святих за манерою 
школи з Нікули. Напис кирилицею у 
верхній частині ікони: “Поховання Ісуса 
Христа (IC / XC)”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 26x31 cm.
Description: Virgin Mary sided by two apostles, 
mourning Jesus, who is lying on a shroud. In 
the background, the Crucifixion cross and 
the tools of Passions. The scene is decorated 
with roses all around in the style of the Nicula 
School. Cyrillic inscription at the top of the 
icon: The Burial of Jesus Christ (“Îngroparea 
lui Isus Hristos IC / XC”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of 
the glass. The second part of the 19th century.

Prohodul Domnului
Похорон Господній • Lamentations  Inv. / Інв. 35020
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Icoană pe sticlă, 29x23 cm.
Descriere: Sf. Fecioară încadrată de doi apostoli, 
jelindu-l pe Iisus, care este reprezentat în prim-plan, 
culcat pe un lințoliu cu ochii închiși. În spate, crucea 
Răstignirii și uneltele Patimilor. Scena este decorată 
cu șiraguri de ruje de jur împrejur, în maniera școlii 
de la Nicula. Inscripție indescifrabilă cu caractere 
chirilice în partea superioară a icoanei. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. 
A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 29x23 см.
Опис: Свята Діва з двома апостолами оплакує 
Ісуса, який лежить на савані з закритими 
очима. Позаду – хрест Розп’яття та інструменти 
Пристрасті. Сцена оздоблена рядками троянд 
навколо святих за манерою школи з Нікули. Напис 
кирилицею у верхній частині нерозбірливий. 
.Дерев’яна рама, написана темперою за шаблоном 
на звороті скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 29x23 cm.
Description: St. Virgin Mary sided by two 
apostles mourning Jesus who is represented in the 
foreground, lying on a shroud with eyes closed. In 
the background there is the Crucifixion cross and 
the tools of Passions. The scene is decorated with 
strings of sunflower all around in the style of the 
Nicula School. Illegible Cyrillic inscription at the 
top of the icon. Wooden frame, tempera painting by 
template on the back of the glass. The second part of 
the 19th century.

 Prohodul Domnului
Inv. / Інв. 170  Похорон Господній • Lamentations
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regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
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fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
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Icoană pe sticlă, 39x29 cm.
Descriere: Sf. Parascheva reprezentată încoronată, 
după modelul Fecioarei, ținând în mâna stângă 
crucea, iar în cea dreaptă o ramură de finic. Inscripție 
cu caractere latine în partea superioară a icoanei: 
“Parasc[h]iva”. Ramă de lemn, pictură cu tempera 
după șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 39x29 см.
Опис: Свята Параскева зображена з короною, 
як Пресвята Діва – у лівій руці тримає хрест, а 
у правій – пальмову гілку. Латинський напис у 
верхній частині ікони: “Параск[г]ева”. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 39x29 cm.
Description: Saint Paraskevi is represented 
crowned like the Virgin Mary holding the cross in 
her left hand and a palm branch in the right hand. 
The Latin inscription at the top of the icon says: 
“Parasc[h]iva”. Wooden frame, tempera painting by 
template on the back of the glass. The first part of 
the 20th century.

 Sf. Parascheva
Inv. / Інв. 1268 Свята Параскева • Saint Parascheva
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Icoană ferecată, 30x27 cm.
Descriere: Ferecătură aurită, redându-l în 
relief pe Sf. Ioan Gură de Aur binecuvântând 
cu mâna dreaptă, iar în mâna stângă ținând 
Sf. Liturghie. Chenarul este decorat cu 
motive florale în relief. Inscripție în limba 
slavă, cu caractere chirilice, într-un chenar 
din partea inferioară a icoanei: “C. Иоаннь 
Златауст”. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Оправлена ікона, 30x27 см.
Опис: Позолочена оправа зображує 
Святого Іоанна Златоуста, який 
благословляє правою рукою, а лівою 
тримає Божественну Євангелію. 
Облямівочка (бордюр) оздоблена 
випуклими квітковими мотивами. Напис 
кирилицею на облямівці знаходиться 
у нижній частині ікони “C. Иоаннь 
Златауст”. Друга половина XIX ст.

Icon covered with metal, 30x27 cm.
Description: Golden embosses, depicting 
Saint John Chrysostom blessing with 
his right hand and his left hand holding 
the Book of Divine Liturgy. The frame is 
decorated with embossed floral motifs. 
Slavonic inscription with Cyrillic characters 
in a box at the bottom of the icon: “C. 
Иоаннь Златауст”. The second part of the 
19th century.

Sf. Ioan Gură de Aur
Святий Іоанн Златоуст • Saint John Chrysostom Inv. / Інв. 32107
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Icoană pe sticlă, 39x29 cm.
Descriere: Sf. Parascheva reprezentată încoronată, 
după modelul Fecioarei, ținând în mâna stângă 
crucea, iar în cea dreaptă o ramură de finic. Inscripție 
cu caractere latine în partea superioară a icoanei: 
“Parasc[h]iva”. Ramă de lemn, pictură cu tempera 
după șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 39x29 см.
Опис: Свята Параскева зображена з короною, 
як Пресвята Діва – у лівій руці тримає хрест, а 
у правій – пальмову гілку. Латинський напис у 
верхній частині ікони: “Параск[г]ева”. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 39x29 cm.
Description: Saint Paraskevi is represented 
crowned like the Virgin Mary holding the cross in 
her left hand and a palm branch in the right hand. 
The Latin inscription at the top of the icon says: 
“Parasc[h]iva”. Wooden frame, tempera painting by 
template on the back of the glass. The first part of 
the 20th century.

 Sf. Parascheva
Inv. / Інв. 1268 Свята Параскева • Saint Parascheva
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Icoană pe sticlă, 29x23 cm.
Descriere: Sf. Fecioară încadrată de doi apostoli, 
jelindu-l pe Iisus, care este reprezentat în prim-plan, 
culcat pe un lințoliu cu ochii închiși. În spate, crucea 
Răstignirii și uneltele Patimilor. Scena este decorată 
cu șiraguri de ruje de jur împrejur, în maniera școlii 
de la Nicula. Inscripție indescifrabilă cu caractere 
chirilice în partea superioară a icoanei. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe dosul sticlei. 
A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 29x23 см.
Опис: Свята Діва з двома апостолами оплакує 
Ісуса, який лежить на савані з закритими 
очима. Позаду – хрест Розп’яття та інструменти 
Пристрасті. Сцена оздоблена рядками троянд 
навколо святих за манерою школи з Нікули. Напис 
кирилицею у верхній частині нерозбірливий. 
.Дерев’яна рама, написана темперою за шаблоном 
на звороті скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 29x23 cm.
Description: St. Virgin Mary sided by two 
apostles mourning Jesus who is represented in the 
foreground, lying on a shroud with eyes closed. In 
the background there is the Crucifixion cross and 
the tools of Passions. The scene is decorated with 
strings of sunflower all around in the style of the 
Nicula School. Illegible Cyrillic inscription at the 
top of the icon. Wooden frame, tempera painting by 
template on the back of the glass. The second part of 
the 19th century.

 Prohodul Domnului
Inv. / Інв. 170  Похорон Господній • Lamentations
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Icoană pe sticlă, 28x33,5 cm.
Descriere: Iisus Hristos reprezentat pe un 
nor în centrul imaginii, binecuvântându-i pe 
cei 12 Apostoli care privesc de jos Înălțarea. 
Inscripție cu caractere chirilice în partea 
superioară a icoanei: “Înălțarea lui Isus 
Hristos (IC / XC)”. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. A doua 
parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 28x33,5 см.
Опис: Ісус Христос зображений на 
хмарі в центрі ікони, благословляючи 
12 апостолів, які дивляться знизу на 
Вознесіння. Напис кирилицею у верхній 
частині ікони: “Вознесіння Ісуса Христа 
(IC / XC)”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Друга половина XІX ст.

Glass icon, 28x33,5 cm.
Description: Jesus Christ represented on a 
cloud in the centre of the image blessing the 
twelve Apostles who look at him ascending. 
Cyrillic inscription at the top of the icon: The 
Ascension of Jesus Christ (“Înălțarea lui Isus 
Hristos IC / XC”). Wooden frame, tempera 
painting by template on the back of the glass. 
The second part of the 19th century.

Înălțarea Domnului
Вознесіння Господнє • The Ascension of Jesus Christ Inv. / Інв. 35070
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Icoană pe sticlă, 26,5x31 cm.
Descriere: Iisus reprezentat ca în momentul 
Răstignirii, având doar un acoperământ în 
jurul coapselor. Din rana din coaste pornește 
un vrej de viță-de-vie, care îl înconjoară ca o 
aureolă. În mâini, Hristos ține un ciorchine 
de strugure, pe care îl stoarce într-o cupă. 
Inscripție cu caractere chirilice în jurul 
aureolei Mântuitorului: “IC / XC”. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe 
dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 26,5x31 см.
Опис: Ісус зображений як під час 
Розп’яття, маючи тільки покриття 
навколо стегон. Від грудної рани виростає 
виноградна лоза, яка оточує його, як 
аура. У руках Христос тримає гроно 
винограду і видавлює його в чашу. Напис 
кирилицею навколо аури Спасителя “IC /
XC”. Дерев’яна рама, написана темперою 
за шаблоном на звороті скла. Друга 
половина XІX ст.

Glass icon, 26,5x31 cm.
Description: Jesus represented as during 
the Crucifixion with only a covering cloth 
around the thigh. From the rib wound starts 
a vine that surrounds him like a halo. Christ 
is holding a bunch of grapes in his hands that 
he squeezes into a cup. Cyrillic inscription 
around the halo of the Saviour “IC / XC”. 
Wooden frame, tempera painting by template 
on the back of the glass. The second part of 
the 19th century.

Iisus și vița de vie 
Inv. / Інв. 35017  Ісус – Виноградна лоза • Jesus and the vine
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Icoană pe sticlă, 39x29 cm.
Descriere: Sf. Constantin și Elena de o parte și de alta a 
Crucii celei Adevărate care, potrivit tradiției creștine, a 
fost descoperită de împărăteasă în Țara Sfântă. Inscripție 
cu caractere latine în partea superioară a icoanei: 
“Constantin cu Elena”. Ramă de lemn, pictură cu tempera 
după șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX.

Ікона на склі, 39x29 см.
Опис: Святий Костянтин і Олена з обох сторін 
Істинного Хреста (Животворчого Хреста), який, 
згідно традиції, був виявлений імператрицею на 
Святій Землі. Латинський напис у верхній частині 
ікони: “Костянтин з Оленою”. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті скла. 
Перша половина XX ст.

Glass icon, 39x29 cm.
Description: Saints Constantine and Elena on both 
sides of the Cross, which, according to tradition, was 
discovered by the Empress in the Holy Land. The 
Latin inscription at the top of the icon: Constantine 
and Helena (“Constantin cu Elena”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the glass. 
The first part of the 20th century.

 Sf. Constantin și Elena
Inv. / Інв. 1269 Святі Костянтин і Олена • Saints Constantine and Helena
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Icoană pe sticlă, 49x38 cm.
Descriere: Sf. Constantin și Elena de o parte și de 
alta a Crucii celei Adevărate care, potrivit tradiției, 
a fost descoperită de împărăteasă în Țara Sfântă. 
Inscripție cu caractere latine în partea superioară a 
icoanei: “Constantin co Elia”. Ramă de lemn, pictură 
cu tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima parte 
a sec. XX.

Ікона на склі, 49x38 см.
Опис: Святі Костянтин і Олена з обох сторін 
Істинного Хреста (Животворчого Хреста), який, 
згідно традиції, був виявлений імператрицею 
на Святій Землі. Латинський напис у верхній 
частині ікони: “Костянтин з Eлія”. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 49x38 cm.
Description: Saints Constantine and Elena on both 
sides of the Cross, which, according to tradition, was 
discovered by the Empress in the Holy Land. The 
Latin inscription at the top of the icon: Constantine 
and Helena (“Constantin co Elia”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the 
glass. The first part of the 20th century.

Sf. Constantin și Elena
Святі Костянтин і Олена • Saints Constantine and Helena Inv. / Інв. 35057
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Icoană pe sticlă, 39x29 cm.
Descriere: Sf. Constantin și Elena de o parte și de alta a 
Crucii celei Adevărate care, potrivit tradiției creștine, a 
fost descoperită de împărăteasă în Țara Sfântă. Inscripție 
cu caractere latine în partea superioară a icoanei: 
“Constantin cu Elena”. Ramă de lemn, pictură cu tempera 
după șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX.

Ікона на склі, 39x29 см.
Опис: Святий Костянтин і Олена з обох сторін 
Істинного Хреста (Животворчого Хреста), який, 
згідно традиції, був виявлений імператрицею на 
Святій Землі. Латинський напис у верхній частині 
ікони: “Костянтин з Оленою”. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті скла. 
Перша половина XX ст.

Glass icon, 39x29 cm.
Description: Saints Constantine and Elena on both 
sides of the Cross, which, according to tradition, was 
discovered by the Empress in the Holy Land. The 
Latin inscription at the top of the icon: Constantine 
and Helena (“Constantin cu Elena”). Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the glass. 
The first part of the 20th century.

 Sf. Constantin și Elena
Inv. / Інв. 1269 Святі Костянтин і Олена • Saints Constantine and Helena
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Icoană pe sticlă, 26,5x31 cm.
Descriere: Iisus reprezentat ca în momentul 
Răstignirii, având doar un acoperământ în 
jurul coapselor. Din rana din coaste pornește 
un vrej de viță-de-vie, care îl înconjoară ca o 
aureolă. În mâini, Hristos ține un ciorchine 
de strugure, pe care îl stoarce într-o cupă. 
Inscripție cu caractere chirilice în jurul 
aureolei Mântuitorului: “IC / XC”. Ramă de 
lemn, pictură cu tempera după șablon pe 
dosul sticlei. A doua parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на склі, 26,5x31 см.
Опис: Ісус зображений як під час 
Розп’яття, маючи тільки покриття 
навколо стегон. Від грудної рани виростає 
виноградна лоза, яка оточує його, як 
аура. У руках Христос тримає гроно 
винограду і видавлює його в чашу. Напис 
кирилицею навколо аури Спасителя “IC /
XC”. Дерев’яна рама, написана темперою 
за шаблоном на звороті скла. Друга 
половина XІX ст.

Glass icon, 26,5x31 cm.
Description: Jesus represented as during 
the Crucifixion with only a covering cloth 
around the thigh. From the rib wound starts 
a vine that surrounds him like a halo. Christ 
is holding a bunch of grapes in his hands that 
he squeezes into a cup. Cyrillic inscription 
around the halo of the Saviour “IC / XC”. 
Wooden frame, tempera painting by template 
on the back of the glass. The second part of 
the 19th century.

Iisus și vița de vie 
Inv. / Інв. 35017  Ісус – Виноградна лоза • Jesus and the vine
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Icoană pe sticlă, 39x49,5 cm.
Descriere: Sf. Apostoli Petru și Pavel reprezentați 
într-o manieră clasică a iconografiei bizantine, de 
o parte și de alta a unei biserici. Edificiul de cult 
sugerează rolul pe care l-au avut cei doi sfinți 
în stabilizarea și unificarea Bisericii Creștine. 
Inscripție cu caractere latine în partea superioară a 
icoanei: “Petru / Pavel.” Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima parte 
a sec. XX. 

Ікона на склі, 39x49,5 см.
Опис: Святі апостоли Петро і Павло представлені 
у традиційній манері візантійської іконографії по 
обидва боки однієї церкви. Будівля поклоніння 
вказує на ту місію, яку мали виконати святі у 
стабілізації і уніфікації християнської церкви. 
Латинський напис у верхній частині ікони: 
“Петро / Павло”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 39x49,5 cm.
Description: Saints Peter and Paul represented in 
a classic Byzantine iconography on both sides of 
a church. The place of worship suggests the role 
that the saints had in stabilizing and unifying the 
Christian Church. The Latin inscription at the top 
of the icon: Peter / Paul (“Petru / Pavel”). Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The first part of the 20th century.

Sf. Apostoli Petru și Pavel
Святі апостоли Петро і Павло • Saints Peter and Paul Inv. / Інв. 35061
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Icoană pe lemn, 25,3x21,5 cm.
Descriere: Sf. Apostoli Petru și Pavel 
reprezentați într-o manieră clasică a 
iconografiei bizantine, de o parte și de alta a 
unei biserici. Edificiul de cult sugerează rolul 
pe care l-au avut cei doi sfinți în stabilizarea 
și unificarea Bisericii Creștine. Inscripție 
cu caractere chirilice în partea superioară a 
icoanei: S[fin]ții Ap[ostoli] Petru / și Pavil. 
Suport de lemn, pictură cu tempera. A doua 
parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на дереві, 25,3x21,5 см.
Опис: Святі апостоли Петро і Павло 
представлені у традиційній манері 
візантійської іконографії по обидва боки 
однієї церкви. Будівля поклоніння вказує 
на ту місію, яку мали виконати святі у 
стабілізації і уніфікації християнської 
церкви. Напис кирилицею у верхній 
частині ікони: “С[вя]ті ап[остоли] Петро 
/ і Павло”. Дерев’яна основа, написана 
темперою. Друга половина XІX ст.

Icon on wood, 25,3x21,5 cm.
Description: Saints Peter and Paul 
represented in a classic Byzantine 
iconography on both sides of a church. 
The place of worship suggests the role that 
the saints had in stabilizing and unifying 
the Christian Church. Cyrillic inscription 
at the top of the icon: Apostles Peter and 
Paul (“S[fin]ții Ap[ostoli] Petru / și Pavil”). 
Wooden support, tempera painting. The 
second part of the 19th century.

 Sf. Apostoli Petru și Pavel
Inv. / Інв. 33981 Святі апостоли Петро і Павло • Saints Peter and Paul
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Icoană pe lemn, 25,3x21,5 cm.
Descriere: Sf. Apostoli Petru și Pavel 
reprezentați într-o manieră clasică a 
iconografiei bizantine, de o parte și de alta a 
unei biserici. Edificiul de cult sugerează rolul 
pe care l-au avut cei doi sfinți în stabilizarea 
și unificarea Bisericii Creștine. Inscripție 
cu caractere chirilice în partea superioară a 
icoanei: S[fin]ții Ap[ostoli] Petru / și Pavil. 
Suport de lemn, pictură cu tempera. A doua 
parte a sec. al XIX-lea.

Ікона на дереві, 25,3x21,5 см.
Опис: Святі апостоли Петро і Павло 
представлені у традиційній манері 
візантійської іконографії по обидва боки 
однієї церкви. Будівля поклоніння вказує 
на ту місію, яку мали виконати святі у 
стабілізації і уніфікації християнської 
церкви. Напис кирилицею у верхній 
частині ікони: “С[вя]ті ап[остоли] Петро 
/ і Павло”. Дерев’яна основа, написана 
темперою. Друга половина XІX ст.

Icon on wood, 25,3x21,5 cm.
Description: Saints Peter and Paul 
represented in a classic Byzantine 
iconography on both sides of a church. 
The place of worship suggests the role that 
the saints had in stabilizing and unifying 
the Christian Church. Cyrillic inscription 
at the top of the icon: Apostles Peter and 
Paul (“S[fin]ții Ap[ostoli] Petru / și Pavil”). 
Wooden support, tempera painting. The 
second part of the 19th century.

 Sf. Apostoli Petru și Pavel
Inv. / Інв. 33981 Святі апостоли Петро і Павло • Saints Peter and Paul
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Icoană pe lemn, 86x64 cm.
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe 
Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament 
și făcând semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. 
Inscripție cu caractere chirilice în jumătatea 
superioară a icoanei: “Isus H[ri]stos Ispăsitoriu lumi 
A[n]i Do[m]nului 17...(greșeală în redarea datei)”. 
Suport de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a 
secolului al XIX-lea.

Ікона на дереві, 86x64 см.
Опис: Одне з найстаріших і найвідоміших 
зображень у християнській іконографії. Ісус 
Христос тримає у лівій руці Новий Завіт, а правою 
рукою благословляє. Напис кирилицею у верхній 
частині ікони: “Ісус Христос Спаситель світу. Роки 
божі 17... (транскрипція помилкова?)”. Основа 
дерев’яна, написана темперою. Друга половина XIX 
ст.

Icon on wood, 86x64 cm.
Description: One of the oldest and most common 
representations in Christian iconography. Jesus 
Christ is holding the New Testament in his left hand 
and blessing with his right hand. Cyrillic inscription 
at the upper half of the icon: Jesus Christ the Saviour 
of the World 17...(mistaken year); (“Isus H[ri]stos 
Ispăsitoriu lumi A[n]i Do[m]nului 17...”). Wooden 
support, tempera painting. The second half of the 
19th century.

Iisus Pantocrator
Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator Inv. / Інв. 68367
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Icoană pe lemn, 82x62 cm.
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe 
Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și 
făcând semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. În partea 
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боків зображені Спаситель і Діва Марія (ймовірно) 
і Святий апостол Іоанн. Основа дерев’яна, написана 
темперою. Друга половина XIX ст.

Icon on wood, 82x62 cm.
Description: One of the oldest and most common 
representations in Christian iconography. Jesus Christ is 
holding the New Testament in his left hand and doing the 
blessing gesture with his right hand. At the top, framed 
in oval medallions, are the Virgin Mary and (probably) 
John the Apostle on the left and right side of Jesus Christ. 
Frame and wooden support, painted with tempera. The 
second half of the 19th century.

Iisus Pantocrator
Inv. / Інв. 68368 Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator
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Icoană pe lemn, 48x38 cm.
Descriere: Sf. Nicolae este reprezentat în manieră 
clasică, îmbrăcat în veștminte specifice unui episcop 
ortodox. În mâna dreaptă ține Sf. Evanghelie, iar 
cu stânga binecuvântează. Inscripție cu caractere 
latine în partea superioară a icoanei: “Nicolaie”. 
Ramă și suport de lemn, pictură cu tempera. Prima 
parte a sec. XX. 

Ікона на дереві, 48x38 см.
Опис: Святий Миколай зображений 
традиційно: в одязі православного єпископа. 
У правій руці тримає Святу Євангелію, а 
лівою рукою благословить. Латинський напис 
у верхній частині ікони: “Миколай”. Основа 
та рама дерев’яні, написані темперою. Перша 
половина ХХ ст.

Icon on wood, 48x38 cm.
Description: Saint Nicholas is represented in the 
classical manner, dressed in robes specific of an 
Orthodox bishop and sitting on a throne. He is 
holding the Holy Gospel in his right hand and is 
blessing with the right one. The Latin inscription 
at the top of the icon says: Nicholas (“Nicolaie”). 
Wooden frame and support, painted with tempera. 
The first part of the 20th century.

 Sf. Nicolae
Inv. / Інв. 1193 Святий Миколай • Saint Nicholas
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Icoană pe lemn, 68x58 cm.
Descriere: Sf. Nicolae este reprezentat în 
manieră clasică, îmbrăcat în veștminte 
specifice unui episcop ortodox. În mâna 
stângă ține Sf. Evanghelie, iar cu dreapta 
binecuvântează. Inscripție cu caractere 
chirilice în jumătatea superioară a icoanei: 
“S[fân]tul Părintele Nicolae de la Mil[a] 
Făcătorul de minuni […] 1795”. Ramă și 
suport de lemn, pictură cu tempera.

Ікона на дереві, 68x58 см.
Опис: Святий Миколай зображений в 
класичній манері, в одязі православного 
єпископа. В лівій руці тримає Святу 
Євангелію, а правою рукою благословить. 
Напис кирилицею у верхній частині ікони: 
“С[вя]тий Отец Миколай (з Мил[и]) 
Мирлікійський[…] 1795”. Основа та рама, 
дерев’яні, написані темперою.

Icon on wood, 68x58 cm.
Description: Saint Nicholas is represented 
in the classical manner, dressed in robes 
specific of an Orthodox bishop and sitting 
on a throne. He is holding the Holy Gospel in 
his right hand and is blessing with the right 
one. Cyrillic inscription at the upper half of 
the icon: St. Nicholas of Mila the Miracle 
Worker (“S[fân]tul Părintele Nicolae de la 
Mil[a] Făcătorul de minuni […] 1795”). 
Wooden frame and support, painted with 
tempera.

Sf. Nicolae
Святий Миколай • Saint Nicholas Inv. / Інв. 68370 
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Icoană pe lemn, 89x62 cm.
Descriere: Sf. Nicolae este reprezentat în manieră 
clasică, îmbrăcat în veșminte specifice unui episcop 
ortodox. În mâna stângă ține Sf. Evanghelie, iar cu 
dreapta binecuvântează. De o parte și de alta a capului 
Sf. Nicolae, reprezentați într-un cadran din motive 
vegetale incizate, sunt reprezentați Mântuitorul 
ținând Evanghelia și Sf. Fecioară. Inscripție cu 
caractere chirilice în partea superioară a icoanei: 
“S[fântul] Ni[col]ai”. Ramă și suport de lemn, pictură 
cu tempera. Sec. al XIX-lea.

Ікона на дереві, 89x62 см.
Опис: Святий Миколай зображений в класичній 
манері, в одязі православного єпископа. У лівій 
руці тримає Святу Євангелію, а правою рукою 
благословить. З обох боків голови Святого 
Миколая зображені Спаситель, що тримає 
Євангеліє, та Свята Діва. Напис кирилицею у 
верхній частині ікони: “С[вятий] Ми[кoл] ай”. 
Основа та рама дерев’яні, написані темперою. 
ХІХ ст.

Icon on wood, 89x62 cm.
Description: Saint Nicholas is represented in the 
classical manner, dressed in robes specific of an 
Orthodox bishop. He holds the Holy Gospel in the 
left hand and he is blessing with the right one. On 
both sides of the head of Saint Nicholas are the 
Saviour holding the Gospel and the Virgin Mary, 
both in one quadrant made of incised vegetal motifs. 
Cyrillic inscription on top of the icon: Saint Nicholas  
(“S[fântul] Ni[col]ai”). Frame and wooden base, 
painted with tempera. 19th century.

 Sf. Nicolae
Inv. / Інв. 63378 Святий Миколай • Saint Nicholas
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Icoană pe sticlă, 40,5x51cm.
Descriere: Iisus Hristos cu Crucea Răstignirii și 
Dumnezeu Tatăl ținând globul cu crucea, simbol 
al universalității, stând așezați de o parte și de alta 
a icoanei. În plan superior central este reprezentat 
Porumbelul Sfântului Duh. Inscripție cu caractere 
latine în partea mediană a icoanei: “Treime”. Prima 
parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 40,5x51 см.
Опис: Ісус Христос з Хрестом Розп’яття і 
Бог Отець з Глобусом і хрестом – символом 
універсальності – сидять по обидва боки. У 
верхній центральній частині зображений Голуб 
– символ Святого Духа. Напис латинською 
мовою посередині ікони “Трійця”. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 40,5x51cm.
Description: Jesus Christ with the Crucifixion 
Cross and God the Father holding the globe with 
a cross, symbol of universality, represented on 
both sides of the icon. The central upper level is 
the Dove of the Holy Spirit. Inscription in Latin in 
the middle of the icon: Trinity (“Treime”). The first 
part of 20th century.

 Sf. Treime
Inv. / Інв. 35067 Свята Трійця • The Holy Trinity
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Icoană ferecată, 31x26 cm.
Descriere: Maica Domnului ținând Pruncul 
în brațe și arătând spre El cu mâna dreaptă, 
ca spre o călăuză a Mântuirii. Ferecătură 
argintată, ramă de lemn. A doua parte a 
secolului al XIX-lea. 

Оправлена ікона, 31x26 см.
Опис: Богоматір на руках з Немовлям 
вказує на нього правою рукою, як на 
Спасителя. Оправлена сріблом, дерев’яна 
рама, написана темперою. Друга 
половина XIX ст.

Icon covered with metal, 31x26 cm.
Description: Virgin Mary holding the Child in 
her arms and pointing at Him with her right 
hand as to a guide to salvation. Embosses 
covered with silver, wooden frame. The second 
half of the 19th century.

Maica Domnului cu Pruncul - Hodighitria
Богоматір з Немовлям – Одигітрія • Virgin Mary and Child - Hodighitria         Inv. / Інв. 1409
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Icoană pe sticlă, 40,5x51cm.
Descriere: Iisus Hristos cu Crucea Răstignirii și 
Dumnezeu Tatăl ținând globul cu crucea, simbol 
al universalității, stând așezați de o parte și de alta 
a icoanei. În plan superior central este reprezentat 
Porumbelul Sfântului Duh. Inscripție cu caractere 
latine în partea mediană a icoanei: “Treime”. Prima 
parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 40,5x51 см.
Опис: Ісус Христос з Хрестом Розп’яття і 
Бог Отець з Глобусом і хрестом – символом 
універсальності – сидять по обидва боки. У 
верхній центральній частині зображений Голуб 
– символ Святого Духа. Напис латинською 
мовою посередині ікони “Трійця”. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 40,5x51cm.
Description: Jesus Christ with the Crucifixion 
Cross and God the Father holding the globe with 
a cross, symbol of universality, represented on 
both sides of the icon. The central upper level is 
the Dove of the Holy Spirit. Inscription in Latin in 
the middle of the icon: Trinity (“Treime”). The first 
part of 20th century.

 Sf. Treime
Inv. / Інв. 35067 Свята Трійця • The Holy Trinity
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Icoană pe lemn, 89x62 cm.
Descriere: Sf. Nicolae este reprezentat în manieră 
clasică, îmbrăcat în veșminte specifice unui episcop 
ortodox. În mâna stângă ține Sf. Evanghelie, iar cu 
dreapta binecuvântează. De o parte și de alta a capului 
Sf. Nicolae, reprezentați într-un cadran din motive 
vegetale incizate, sunt reprezentați Mântuitorul 
ținând Evanghelia și Sf. Fecioară. Inscripție cu 
caractere chirilice în partea superioară a icoanei: 
“S[fântul] Ni[col]ai”. Ramă și suport de lemn, pictură 
cu tempera. Sec. al XIX-lea.

Ікона на дереві, 89x62 см.
Опис: Святий Миколай зображений в класичній 
манері, в одязі православного єпископа. У лівій 
руці тримає Святу Євангелію, а правою рукою 
благословить. З обох боків голови Святого 
Миколая зображені Спаситель, що тримає 
Євангеліє, та Свята Діва. Напис кирилицею у 
верхній частині ікони: “С[вятий] Ми[кoл] ай”. 
Основа та рама дерев’яні, написані темперою. 
ХІХ ст.

Icon on wood, 89x62 cm.
Description: Saint Nicholas is represented in the 
classical manner, dressed in robes specific of an 
Orthodox bishop. He holds the Holy Gospel in the 
left hand and he is blessing with the right one. On 
both sides of the head of Saint Nicholas are the 
Saviour holding the Gospel and the Virgin Mary, 
both in one quadrant made of incised vegetal motifs. 
Cyrillic inscription on top of the icon: Saint Nicholas  
(“S[fântul] Ni[col]ai”). Frame and wooden base, 
painted with tempera. 19th century.

 Sf. Nicolae
Inv. / Інв. 63378 Святий Миколай • Saint Nicholas
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Icoană pe sticlă, 28x34 cm.
Descriere: Sf. Gheorghe îmbrăcat în armură 
cavalerească, călare pe cal și ucigând balaurul cu 
lancea. Decor format dintr-un șir de semisfere de 
jur împrejur. Ramă de lemn, pictură cu tempera 
după șablon pe dosul sticlei. A doua parte a sec. 
al XIX-lea. 

Ікона на склі, 28x34 см.
Опис: Святий Георгій, одягнений в лицарські 
обладунки, на коні вбиває списом змію. Декор 
складається з серії півкуль навколо. Дерев’яна 
рама, написана темперою за шаблоном на 
звороті скла. Друга половина XІX ст.

Glass icon, 28x34 cm.
Description: Saint George dressed in knightly 
armour, on horseback, killing the dragon with 
a spear. The decoration consists of a row of 
hemispheres going around. Wooden frame, 
tempera painting by template on the back of the 
glass. The second part of the 19th century.

Sf. Gheorghe
Святий Георгій (Юрій) • Saint George Inv. / Інв. 35079
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Icoană ferecată, 20x13 cm.
Descriere: Ferecătură aurită, reprezentându-l pe Sf. 
Gheorghe îmbrăcat în armură cavalerească, călare 
pe cal și ucigând balaurul cu lancea. În spatele 
sfântului este redat turnul unui castel, iar lateral 
prințesa care asistă la uciderea balaurului. În partea 
stângă, în planul superior, este reprezentat un înger. 
Inscripție cu caractere chirilice într-un chenar în 
partea superioară a icoanei: “Святый Георгий”. A 
doua parte a sec. al XIX-lea. 

Оправлена ікона, 20х13 см.
Опис: Позолочена оправа зображає Святого 
Георгія, одягненого в лицарські обладунки, на 
коні, що вбиває списом змію. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Позаду Святого Юрія зображена вежа 
замку, а поруч – принцеса, яка дивиться, як 
він вбиває змію. Ліворуч, у верхній частині 
зображений ангел. Напис кирилицею на 
бордюрі у верхній частині ікони: “Святый 
Георгий”. Друга половина XIX ст.

Icon covered with metal, 20x13 cm.
Description: surface covered with golden metal 
representing Saint George dressed in knightly 
armour, on horseback and killing the dragon with 
his spear. Behind Saint George there is the tower of 
a castle and at his side is the princess attending his 
killing the dragon. There is an angel at the upper 
left side of the icon. Cyrillic inscription in a box at 
the top of the icon: “Святый Георгий”. The second 
part of the 19th century.

 Sf. Gheorghe
Inv. / Інв. 32111 Святий Георгій (Юрій) • Saint George
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Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
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Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

57

Icoană pe lemn, 44x38 cm.
Descriere: Maica Domnului reprezentată 
cu mâinile desfăcute, având pe pântece un 
medalion în care este redată imaginea Pruncului 
Iisus. Maniera de reprezentare și ornamentația 
veșmintelor se inspiră din stilul icoanelor rusești, 
ajuns la noi pe filieră moldovenească. Inscripție 
cu caractere chirilice în partea superioară a 
icoanei: “Святая […]”. Suport de lemn, pictură 
cu tempera. A doua parte a secolului al XIX-lea. 

Ікона на дереві, 44x38 см.
Опис: Богоматір зображена з розкритими 
руками, має на животі медальйон з образом 
Немовляти Ісуса. Манера зображення та 
оздоблення одягу запозичена від російських 
ікон, яка дійшла до нас молдавським шляхом. 
Напис кирилицею у верхній частині ікони 
“Святая […]”. Основа дерев’яна, написана 
темперою. Друга половина XIX ст.

Icon on wood, 44x38 cm.
Description: Virgin Mary represented with open 
arms having a medallion on her belly depicting 
Baby Jesus. The style of Russian icons appears 
to inspire the manner of representation and 
decoration of clothes. This style has reached 
our country by Moldavian branch. Cyrillic 
inscription on top of the icon: “Святая [...]”.
Wooden support, tempera painting. The second 
half of the 19th century.

 Maica Domnului cu Pruncul - Oranta
Inv. / Інв. 33999 Богоматір з Немовлям – Оранта • Virgin Mary and Child - Orant
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Icoană pe lemn, 88x61 cm.
Descriere: Maica Domnului ținând Pruncul în 
brațe, cu capul ușor aplecat spre acesta, într-
un gest afectuos. Maniera de reprezentare 
și ornamentația veșmintelor se inspiră din 
stilul icoanelor rusești, ajuns la noi pe filieră 
moldovenească. Inscripție indescifrabilă cu 
caractere chirilice în partea superioară a icoanei.
Suport de lemn, pictură cu tempera. Jumătatea 
secolului al XIX-lea. 

Ікона на дереві, 88x61 см.
Опис: Богоматір тримає на руках Немовля, 
головою легко і ласкаво схиляється над ним. 
Манера зображення та оздоблення одягу 
запозичена від російських ікон, яка дійшла 
до нас молдавським шляхом. Нерозбірливий 
напис кирилицею у верхній частині ікони. 
Основа дерев’яна, написана темперою. Перша 
половина XIX ст.

Icon on wood, 88x61 cm.
Description: Virgin Mary holding the Child in 
her arms with her head slightly bent towards 
Him in an affectionate gesture. The style of 
Russian icons appears to inspire the manner of 
representation and decoration of clothes. This 
style has reached our country by Moldavian 
branch. Illegible inscription in Cyrillic at the top 
of the icon. Wooden support, tempera painting. 
The second half of the 19th century.

Maica Domnului cu Pruncul 
Богоматір з Немовлям • Virgin Mary and the Child  Inv. / Інв. 68379
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Icoană pe lemn, 44x38 cm.
Descriere: Maica Domnului reprezentată 
cu mâinile desfăcute, având pe pântece un 
medalion în care este redată imaginea Pruncului 
Iisus. Maniera de reprezentare și ornamentația 
veșmintelor se inspiră din stilul icoanelor rusești, 
ajuns la noi pe filieră moldovenească. Inscripție 
cu caractere chirilice în partea superioară a 
icoanei: “Святая […]”. Suport de lemn, pictură 
cu tempera. A doua parte a secolului al XIX-lea. 

Ікона на дереві, 44x38 см.
Опис: Богоматір зображена з розкритими 
руками, має на животі медальйон з образом 
Немовляти Ісуса. Манера зображення та 
оздоблення одягу запозичена від російських 
ікон, яка дійшла до нас молдавським шляхом. 
Напис кирилицею у верхній частині ікони 
“Святая […]”. Основа дерев’яна, написана 
темперою. Друга половина XIX ст.

Icon on wood, 44x38 cm.
Description: Virgin Mary represented with open 
arms having a medallion on her belly depicting 
Baby Jesus. The style of Russian icons appears 
to inspire the manner of representation and 
decoration of clothes. This style has reached 
our country by Moldavian branch. Cyrillic 
inscription on top of the icon: “Святая [...]”.
Wooden support, tempera painting. The second 
half of the 19th century.

 Maica Domnului cu Pruncul - Oranta
Inv. / Інв. 33999 Богоматір з Немовлям – Оранта • Virgin Mary and Child - Orant
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Icoană ferecată, 20x13 cm.
Descriere: Ferecătură aurită, reprezentându-l pe Sf. 
Gheorghe îmbrăcat în armură cavalerească, călare 
pe cal și ucigând balaurul cu lancea. În spatele 
sfântului este redat turnul unui castel, iar lateral 
prințesa care asistă la uciderea balaurului. În partea 
stângă, în planul superior, este reprezentat un înger. 
Inscripție cu caractere chirilice într-un chenar în 
partea superioară a icoanei: “Святый Георгий”. A 
doua parte a sec. al XIX-lea. 

Оправлена ікона, 20х13 см.
Опис: Позолочена оправа зображає Святого 
Георгія, одягненого в лицарські обладунки, на 
коні, що вбиває списом змію. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Позаду Святого Юрія зображена вежа 
замку, а поруч – принцеса, яка дивиться, як 
він вбиває змію. Ліворуч, у верхній частині 
зображений ангел. Напис кирилицею на 
бордюрі у верхній частині ікони: “Святый 
Георгий”. Друга половина XIX ст.

Icon covered with metal, 20x13 cm.
Description: surface covered with golden metal 
representing Saint George dressed in knightly 
armour, on horseback and killing the dragon with 
his spear. Behind Saint George there is the tower of 
a castle and at his side is the princess attending his 
killing the dragon. There is an angel at the upper 
left side of the icon. Cyrillic inscription in a box at 
the top of the icon: “Святый Георгий”. The second 
part of the 19th century.

 Sf. Gheorghe
Inv. / Інв. 32111 Святий Георгій (Юрій) • Saint George
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Icoană pe sticlă, 38,5x49 cm.
Descriere: Sfântul Haralambie, apărătorul de 
ciumă și de foamete, ține în mâna dreaptă o 
carte de rugăciuni și lanțul cu care este legat un 
diavol, simbol al ciumei. Sfântul este reprezentat 
în veșminte specifice unui episcop ortodox. 
Inscripție cu caractere latine în partea superioară 
a icoanei, indescifrabilă, și în partea mediană: “S. 
Haralampi[e]”. Ramă de lemn, pictură cu tempera 
după șablon pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 38,5x49 см.
Опис: Святий Харлампій – захисник від чуми 
і голоду - тримає в правій руці молитовник і 
ланцюг, яким пов’язаний диявол – символ чуми. 
Святий зображений в одязі православного 
єпископа. Латинський напис у верхній 
частині ікони нерозбірливий, а всередині: 
“С. Харалампі[е]”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. Перша 
половина XX ст.

Glass icon, 38,5x49 cm.
Description: Saint Haralambos, the protector from 
plague and famine, is holding in the right hand a 
prayer book and the chain that binds a devil, the 
symbol of plague. The saint is wearing specific 
vestments of an Orthodox bishop. The Latin 
inscription at the top of the icon is illegible and 
in the middle it says: “S. Haralampi[e]”. Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The first part of the 20th century.

Sf. Haralambie
Святий Харлампій • Saint Haralambos Inv. / Інв. 35073
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Icoană pe sticlă, 26x20 cm.
Descriere: Maica Domnului ținând Pruncul 
în brațe și arătând spre El cu mâna dreaptă, ca 
spre o călăuză a Mântuirii. Marginile icoanei 
sunt decorate cu motive florale în culori 
tari. Inscripție cu caractere latine în partea 
superioară a icoanei: “Maica [D]omnul[ui]”. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon 
pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 26x20 см.
Опис: Богоматір з Немовлям на руках вказує 
на нього правою рукою як на провідника 
Спасіння. Краї ікони прикрашені 
квітковими мотивами яскравих кольорів. 
Латинський напис у верхній частині ікони: 
“Богоматір”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Перша половина XX ст.

Glass icon, 26x20 cm.
Description: Virgin Mary holding the Child in 
her arms and pointing at Him with her right 
hand as to a guide to salvation. The icon edges 
are decorated by floral motifs in bright colours. 
The Latin inscription is at the top of the icon: 
Mother of God (“Maica [D]omnul[ui]”). 
Wooden frame, tempera painting by template 
on the back of the glass. The first part of the 
20th century.

 Maica Domnului cu Pruncul - Hodighitria
Inv. / Інв. 174 Богоматір з Немовлям – Одигітрія • Virgin Mary and Child - Hodighitria
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Icoană pe sticlă, 26x20 cm.
Descriere: Maica Domnului ținând Pruncul 
în brațe și arătând spre El cu mâna dreaptă, ca 
spre o călăuză a Mântuirii. Marginile icoanei 
sunt decorate cu motive florale în culori 
tari. Inscripție cu caractere latine în partea 
superioară a icoanei: “Maica [D]omnul[ui]”. 
Ramă de lemn, pictură cu tempera după șablon 
pe dosul sticlei. Prima parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 26x20 см.
Опис: Богоматір з Немовлям на руках вказує 
на нього правою рукою як на провідника 
Спасіння. Краї ікони прикрашені 
квітковими мотивами яскравих кольорів. 
Латинський напис у верхній частині ікони: 
“Богоматір”. Дерев’яна рама, написана 
темперою за шаблоном на звороті скла. 
Перша половина XX ст.

Glass icon, 26x20 cm.
Description: Virgin Mary holding the Child in 
her arms and pointing at Him with her right 
hand as to a guide to salvation. The icon edges 
are decorated by floral motifs in bright colours. 
The Latin inscription is at the top of the icon: 
Mother of God (“Maica [D]omnul[ui]”). 
Wooden frame, tempera painting by template 
on the back of the glass. The first part of the 
20th century.

 Maica Domnului cu Pruncul - Hodighitria
Inv. / Інв. 174 Богоматір з Немовлям – Одигітрія • Virgin Mary and Child - Hodighitria
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Icoană pe lemn, 82x62 cm.Icoană pe lemn, 82x62 cm.
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe 
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe 
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 

Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și 
făcând semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. În partea făcând semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. În partea 
Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și 
făcând semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. În partea 
Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și Iisus Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și 

superioară, încadrați în niște medalioane ovale, de-a superioară, încadrați în niște medalioane ovale, de-a 
dreapta și de-a stânga Mântuitorului sunt reprezentați dreapta și de-a stânga Mântuitorului sunt reprezentați 
Fecioara Maria și (probabil) Sfântul Apostol Ioan. Ramă Fecioara Maria și (probabil) Sfântul Apostol Ioan. Ramă 
și suport de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a și suport de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a 
secolului al XIX-lea.secolului al XIX-lea.

Ікона на дереві, 82x62 см.Ікона на дереві, 82x62 см.
Опис: Одне з найстаріших і найвідоміших зображень Опис: Одне з найстаріших і найвідоміших зображень 
у християнській іконографії. Ісус Христос тримає у у християнській іконографії. Ісус Христос тримає у 
лівій руці Новий Завіт, а правою рукою благословляє. лівій руці Новий Завіт, а правою рукою благословляє. 
У верхній частині в овальних медальйонах з обох У верхній частині в овальних медальйонах з обох 
боків зображені Спаситель і Діва Марія (ймовірно) боків зображені Спаситель і Діва Марія (ймовірно) 
і Святий апостол Іоанн. Основа дерев’яна, написана і Святий апостол Іоанн. Основа дерев’яна, написана 
темперою. Друга половина XIX ст.темперою. Друга половина XIX ст.

Icon on wood, 82x62 cm.Icon on wood, 82x62 cm.
Description: One of the oldest and most common Description: One of the oldest and most common 
representations in Christian iconography. Jesus Christ is representations in Christian iconography. Jesus Christ is 
holding the New Testament in his left hand and doing the holding the New Testament in his left hand and doing the 
blessing gesture with his right hand. At the top, framed blessing gesture with his right hand. At the top, framed 
in oval medallions, are the Virgin Mary and (probably) in oval medallions, are the Virgin Mary and (probably) 
John the Apostle on the left and right side of Jesus Christ. John the Apostle on the left and right side of Jesus Christ. 
Frame and wooden support, painted with tempera. The Frame and wooden support, painted with tempera. The 
second half of the 19th century.second half of the 19th century.

Iisus Pantocrator
Inv. / Інв. 68368 Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator
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Icoană pe lemn, 91x61 cm.Icoană pe lemn, 91x61 cm.
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Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe Iisus 
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 

Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și făcând Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și făcând 
semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. Ramă și suport semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. Ramă și suport 
de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a secolului al de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a secolului al 
XIX-lea. XIX-lea. 

Ікона на дереві, 91x61 см.Ікона на дереві, 91x61 см.
Опис: Одне з найстаріших і найпопулярніших Опис: Одне з найстаріших і найпопулярніших 
зображень у християнській іконографії. Ісус Христос зображень у християнській іконографії. Ісус Христос 
тримає у лівій руці Новий Завіт, а правою рукою тримає у лівій руці Новий Завіт, а правою рукою 
благословляє. Основа дерев’яна, написана темперою. благословляє. Основа дерев’яна, написана темперою. 
Друга половина XIX ст.Друга половина XIX ст.

Icon on wood, 91x61 cm.Icon on wood, 91x61 cm.
Description: One of the oldest and most common Description: One of the oldest and most common 
representations in Christian iconography. Jesus Christ is representations in Christian iconography. Jesus Christ is 
holding the New Testament in his left hand and doing the holding the New Testament in his left hand and doing the 
blessing gesture with his right hand. Frame and wooden blessing gesture with his right hand. Frame and wooden 
support, painted with tempera. The second half of the 19th support, painted with tempera. The second half of the 19th 
century.century.

Iisus Pantocrator
Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator Inv. / Інв. 68377
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Iisus Pantocrator
Inv. / Інв. 68373 Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator
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http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/
phare/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/regional_policy
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http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
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Icoană pe lemn, 90x61 cm.Icoană pe lemn, 90x61 cm.
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe Iisus reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe Iisus 
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 
reprezentări în iconografia creștină. Îl reprezintă pe Iisus 
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai frecvente 

Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și făcând Hristos ținând în mâna stângă Noul Testament și făcând 
semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. Ramă și suport semnul binecuvântării cu mâna dreaptă. Ramă și suport 
de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a secolului al de lemn, pictură cu tempera. A doua parte a secolului al 
XIX-lea. XIX-lea. 

Ікона на дереві, 90х61 см.Ікона на дереві, 90х61 см.
Опис: Одне з найстаріших і найпоширеніших Опис: Одне з найстаріших і найпоширеніших 
зображень у християнській іконографії. Ісус Христос зображень у християнській іконографії. Ісус Христос 
тримає у лівій руці Новий Завіт, а правою рукою тримає у лівій руці Новий Завіт, а правою рукою 
благословляє. Основа дерев’яна, написана темперою. благословляє. Основа дерев’яна, написана темперою. 
Друга половина XIX ст.Друга половина XIX ст.

Icon on wood, 90x61 cm.Icon on wood, 90x61 cm.
Description: One of the oldest and most common Description: One of the oldest and most common 
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Iisus Pantocrator
Inv. / Інв. 68373 Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator
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INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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Icoană ferecată, 27x22 cm.
Descriere: Una dintre cele mai vechi și mai 
frecvente reprezentări în iconografia creștină. 
Îl reprezintă pe Iisus Hristos ținând în mâna 
stângă Noul Testament și făcând semnul 
binecuvântării cu mâna dreaptă. Ferecătură 
aurită și argintată. A doua parte a secolului al 
XIX-lea. 

Оправлена ікона, 27х22 см.
Опис: Одне з найстаріших і найвідоміших 
зображень у християнській іконографії. 
Ісус Христос тримає у лівій руці Новий 
Завіт, а правою рукою благословляє. 
Основа дерев’яна, написана темперою. 
Оправлена золотом та сріблом. Друга 
половина XIX ст.

Icon covered with metal, 27x22 cm.
Description: One of the oldest and most 
common representations in Christian 
iconography. Jesus Christ is holding the New 
Testament in his left hand and doing the 
blessing gesture with his right hand. Embosses 
covered with gold and silver. The second half 
of the 19th century.

Iisus Pantocrator
Ісус Вседержитель (Пантократор) • Jesus Pantocrator Inv. / Інв. 32109
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Icoană pe lemn, 29x22 cm.
Descriere: Având în centru Răstingnirea, este 
împărțită în patru regiștri așezați în cruce. În 
partea superioară sunt reprezentați Fecioara cu 
Pruncul și Sf. Nicolae, iar în partea inferioară, Sf. 
Gheorghe și Sf. Dumitru. Inscripție în limba slavă 
cu caractere chirilice deasupra fiecărei reprezentări: 
...Богородица / Святый Николай (registrele 
superioare), Михаиль / Хеоргий (registrele 
inferioare). Suport de lemn, pictură cu tempera. 
Prima parte a secolului al XIX-lea.

Ікона на дереві, 29х22 см.
Опис: Ікона складається з чотирьох частин 
(регістрів), які виставлені у формі хреста. У 
центрі зображене Розп’яття. У верхній частині 
зображені Богоматір з Немовлям і Святий 
Миколай, а в нижній частині – Св. Юрій та Св. 
Дмитрій. Напис кирилицею над кожним святим: 
...Богородица / Святый Николай (у верхній 
частині), Михаиль / Хеоргий (у нижній частині). 
Основа дерев’яна, написана темперою. Перша 
половина XIX ст.

Icon on wood, 29x22 cm.
Description: The crucifixion is in the centre and the 
icon is divided into four registers laid cross-like. At 
the top are represented the Holy Virgin with the 
Child and Saint Nicholas, and in the lower part are 
Saint George and Saint Dmitri. There is a Slavonic 
inscription in Cyrillic above each representation: 
...Богородица / Святый Николай (upper registers) 
Михаиль / Хеоргий (lower registers). Wooden 
support, tempera painting. The first part of the 19th 
century.

Prăznicar
Inv. / Інв. 32106 Празники • Feast
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Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
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Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 

69

BIBLIOGRAFIE / БIБЛIОГРАФIЯ/ BIBLIOGRAPHY

BĂLU, Daniela; SZŐCS, Péter Levente (coord.), Ghidul expoziției de istorie și etnografie / A történelmi és 
néprajzi kiállítás kalauza / Guide of the Historical and Ethnographical Exhibition / Führer der Geschichtlichen 
und Etnographischen Ausstellung, Satu Mare, 2008.  

DEVLOYE, Charles, Arta bizantină, vol. I-II, București, 1976.

Dionisie din FURNA, Erminia picturii bizantine, București, 2000.

DUMITRAN, Ana, Colecţia de icoane a Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, vol. I. Maierii Bălgradului, 
Alba Iulia, 2011.

DUMITRAN, Ana; SZÖCS, Fűlöp Károly; BĂJENARU, Elena, Icoane pe sticlă din Transilvania. Colecția 
Szöcs, Alba Iulia, 2012.

GRAD, Cornel, Date noi privind răspândirea icoanelor pe sticlă în Sălaj, in Acta Musei Porolissensis, 1978, 
p. 427-429.

GRAD, Cornel, Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj, in Acta Musei Porolissensis, 1977, p. 438-439.

IONESCU, Alina Geanina, Icoane pe lemn. Icoane pe sticlă - cercetare, restaurare, valorificare, Sibiu, 2014.

KINCES, Diana, Icoane pe sticlă de Iernuțeni. Catalog de expoziție, Satu Mare, 2012.

LAZAREV, Victor, Istoria picturii bizantine, vol. I-II-III, București, 1980.

POP, Valer; POP, Călin Ovidiu, Icoanele pe sticlă de Iernuțeni, Târgu Mureș, 2007.

QUENOT, Michel, Icoana, fereastră spre absolut, București, 1993.

 Bibliografie - Бiблiографiя - Bibliography



5

Introducere - Вступ - Introduction

INTRODUCERE

Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
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s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
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pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.
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Icoană pe sticlă, 24x28,5 cm.
Descriere: Icoană divizată în patru regiștri sub 
forma unor romburi și decorate cu motive florale. 
În cei patru regiștri sunt reprezentați Sf. Fecioară 
cu Pruncul (Hodighitria), Iisus Pantocrator, Sf. 
Parascheva și Sf. Nicolae. Ramă de lemn, pictură cu 
tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima parte 
a sec. XX.

Ікона на склі, 24x28,5 см.
Опис: Ікона розділена на 4 частини у вигляді 
ромбів, які оздоблені квітковими узорами. На 
чотирьох регістрах зображені Св. Богоматір 
з Немовлям (Одигітрія), Ісус Пантократор, 
Св. Параскева і Св. Миколай. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 24x28,5 cm.
Description: The icon is divided into four 
registers shaping rhombuses with floral motifs. 
The four registers are depicting The Holy Virgin 
and the Child (Hodighitria), Jesus Pantocrator, 
Saint Paraskevi and Saint Nicholas. Wooden 
frame, tempera painting by template on the back 
of the glass. The first part of the 20th century.

Masa Raiului
Райська трапеза • The Table of Plenty Inv. / Інв. 35033
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Prima icoană este descrisă de o legendă transmisă de aproape 2000 de ani. În vremea în care Hristos călătorea spre 
Ierusalim, unde avea să fie judecat şi crucificat, regele Abgar din Edessa a trimis după Iisus, rugându-l să-l vindece. Hristos 
însă nu putea călători spre Edessa, aşa încât a trimis regelui o pânză pe care îşi ştersese faţa. Povestea spune că pânza trimisă 
regelui păstra imprimată faţa lui Iisus. Boala regelui a fost vindecată după ce materialul textil a fost înmânat conducătorului 
Edessei. 

Povestea primei icoane “nefăcute de om” continuă şi mai târziu: se spune ca dupa ce regele Abgar a primit pânza, 
s-a însănătoşit şi a aşezat-o ca pe o emblemă la porţile cetăţii Edessa. În anul 544, cand Edesa a fost asediată de perşi, icoana 
s-a arătat in vis episcopului Edesei. Acesta a luat-o din zidul bisericii si a observat că imaginea de pe pânză se imprimase 
pe cărămida peste care fusese așezată. Icoana i-a alungat pe persi; astfel au apărut două icoane nefacute de mână: cea de 
pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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Icoană pe lemn, 29x22 cm.
Descriere: Având în centru Răstingnirea, este 
împărțită în patru regiștri așezați în cruce. În 
partea superioară sunt reprezentați Fecioara cu 
Pruncul și Sf. Nicolae, iar în partea inferioară, Sf. 
Gheorghe și Sf. Dumitru. Inscripție în limba slavă 
cu caractere chirilice deasupra fiecărei reprezentări: 
...Богородица / Святый Николай (registrele 
superioare), Михаиль / Хеоргий (registrele 
inferioare). Suport de lemn, pictură cu tempera. 
Prima parte a secolului al XIX-lea.

Ікона на дереві, 29х22 см.
Опис: Ікона складається з чотирьох частин 
(регістрів), які виставлені у формі хреста. У 
центрі зображене Розп’яття. У верхній частині 
зображені Богоматір з Немовлям і Святий 
Миколай, а в нижній частині – Св. Юрій та Св. 
Дмитрій. Напис кирилицею над кожним святим: 
...Богородица / Святый Николай (у верхній 
частині), Михаиль / Хеоргий (у нижній частині). 
Основа дерев’яна, написана темперою. Перша 
половина XIX ст.

Icon on wood, 29x22 cm.
Description: The crucifixion is in the centre and the 
icon is divided into four registers laid cross-like. At 
the top are represented the Holy Virgin with the 
Child and Saint Nicholas, and in the lower part are 
Saint George and Saint Dmitri. There is a Slavonic 
inscription in Cyrillic above each representation: 
...Богородица / Святый Николай (upper registers) 
Михаиль / Хеоргий (lower registers). Wooden 
support, tempera painting. The first part of the 19th 
century.

Prăznicar
Inv. / Інв. 32106 Празники • Feast
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Icoană pe lemn, 48x38 cm.
Descriere: Icoană reprezentând Praznicele 
Împărătești. Inscripție în limba slavă cu caractere 
chirilice în dreptul fiecărei reprezentări: Святая 
Троица / Рождество Пресвятой Богородиці /Введение в 
храм Прєсвятой Богородицы / Благовищение Пресвятой 
Богородицы / Воскресение Христа / Преображение Господне 
/ Воздвижение Христа / Успения Пресвятой Богородицы / 
Вознесения Господне / Вход Господне в Эрусалим / Стретение 
Господне / Хрещение Христа. Suport de lemn, pictură 
cu tempera. Prima parte a secolului al XIX-lea. 

Ікона на дереві, 48х38 см.
Опис: На іконі зображено Великі Свята. Напис 
кирилицею над кожним зображенням: Святая 
Троица / Рождество Пресвятой Богородиці /Введение в 
храм Прєсвятой Богородицы / Благовищение Пресвятой 
Богородицы / Воскресение Христа / Преображение 
Господне / Воздвижение Христа / Успения Пресвятой 
Богородицы / Вознесения Господне / Вход Господне в 
Эрусалим / Стретение Господне / Хрещение Христа. 
Основа дерев’яна, написана темперою. Перша 
половина XIX ст.

Icon on wood, 48x38 cm.
Description: Icon representing the Great Feasts. 
There is a Slavonic inscription in Cyrillic with every 
representation: Святая Троица / Рождество Пресвятой 
Богородиці /Введение в храм Прєсвятой Богородицы 
/ Благовищение Пресвятой Богородицы / Воскресение 
Христа / Преображение Господне / Воздвижение Христа 
/ Успения Пресвятой Богородицы / Вознесения Господне 
/ Вход Господне в Эрусалим / Стретение Господне 
/ Хрещение Христа. Wooden support, tempera 
painting. The first part of the 19th century.

Prăznicar
Празники • Feast Inv. / Інв. 1441
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Icoană pe sticlă, 49x38,5 cm.
Descriere: Icoană divizată în patru regiștri sub 
forma unor romburi și decorate cu motive florale. 
În cei patru regiștri sunt reprezentați Sf. Fecioară 
cu Pruncul (Hodighitria), Iisus Pantocrator, Sf. 
Parascheva și Sf. Nicolae. Inscripții de indetificare 
în dreptul fiecărui registru, cu caractere latine, iar 
în partea inferioară “Masa”. Ramă de lemn, pictură 
cu tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima 
parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 49x38,5 см.
Опис: Ікона розділена на 4 частини у вигляді 
ромбів, які оздоблені квітковими узорами. На 
чотирьох регістрах зображені Св. Богоматір 
з Немовлям (Одигітрія), Ісус Пантократор, 
Св. Параскева і Св. Миколай. Ідентифікаційні 
написи до кожного регістру латинською мовою, 
а внизу написано “Стіл”. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 49x38,5 cm.
Description: The icon is divided into four registers 
shaping rhombuses with floral motifs. The four 
registers are depicting The Holy Virgin and the Child 
(Hodighitria), Jesus Pantocrator, Saint Paraskevi and 
Saint Nicholas. There are inscriptions that describe 
each register, written with the Latin alphabet and at 
the bottom is written: The Table (“Masa”). Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The first part of the 20th century.

Masa Raiului
Inv. / Інв. 35055 Райська трапеза • The Table of Plenty
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pe pânză și cea de pe cărămidă. Pânza cu faţa lui Iisus a constituit începutul tradiţiei în reprezentarea lui Iisus şi a sfinţilor 
în manieră artistică. Legenda icoanei din Edessa era însă extrem de răspândită în secolul al VIII-lea, mai ales în rândurile 
creştinătăţii orientale. 

Icoana continuă să fie răspândită şi în zilele noastre îndeosebi în rândul bisericii creştine de rit oriental. Pentru 
biserica ortodoxă, icoana este “o fereastră spre Rai”, o imagine a unei alte realităţi, a unei persoane, timp sau spaţiu mai real 
decât prezentul. Mai mult decât cel artistic, icoanele au un important rol spiritual. Michel Quenot afirmă că icoana “exprimă 
prin culoare ceea ce Evanghelia proclamă în cuvinte”.

Din acest rol spiritual-educativ rezidă şi regulile riguroase privind crearea unei icoane. Autorul trebuie să se 
pregătească pentru sarcina pictării unei icoane, prin urmarea cu o disciplină strictă a unei perioade de post şi rugăciune. 
Trebuie să-şi supună spiritul creator voinţei lui Dumnezeu. Icoanele pe care le va crea nu vor fi semnate. Autorul nu va 
fi admirat sau recunoscut pentru creaţia sa, deoarece rolul primordial al icoanelor este să-i inspire pe alţi credincioşi în 
rugăciune. Imaginaţia este puţin folosită în subiectul şi tematica icoanelor. Procesul creativ va fi dominat în schimb de un 
stil şi de reguli unice, cu o tradiţie de mai multe secole.

Scopul primordial al icoanei este de a ajuta rugăciunea credincioşilor. Crearea unei icoane este definită de o tradiţie 
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Icoană pe sticlă, 49x38,5 cm.
Descriere: Icoană divizată în patru regiștri sub 
forma unor romburi și decorate cu motive florale. 
În cei patru regiștri sunt reprezentați Sf. Fecioară 
cu Pruncul (Hodighitria), Iisus Pantocrator, Sf. 
Parascheva și Sf. Nicolae. Inscripții de indetificare 
în dreptul fiecărui registru, cu caractere latine, iar 
în partea inferioară “Masa”. Ramă de lemn, pictură 
cu tempera după șablon pe dosul sticlei. Prima 
parte a sec. XX. 

Ікона на склі, 49x38,5 см.
Опис: Ікона розділена на 4 частини у вигляді 
ромбів, які оздоблені квітковими узорами. На 
чотирьох регістрах зображені Св. Богоматір 
з Немовлям (Одигітрія), Ісус Пантократор, 
Св. Параскева і Св. Миколай. Ідентифікаційні 
написи до кожного регістру латинською мовою, 
а внизу написано “Стіл”. Дерев’яна рама, 
написана темперою за шаблоном на звороті 
скла. Перша половина XX ст.

Glass icon, 49x38,5 cm.
Description: The icon is divided into four registers 
shaping rhombuses with floral motifs. The four 
registers are depicting The Holy Virgin and the Child 
(Hodighitria), Jesus Pantocrator, Saint Paraskevi and 
Saint Nicholas. There are inscriptions that describe 
each register, written with the Latin alphabet and at 
the bottom is written: The Table (“Masa”). Wooden 
frame, tempera painting by template on the back of 
the glass. The first part of the 20th century.

Masa Raiului
Inv. / Інв. 35055 Райська трапеза • The Table of Plenty


