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Cuvinte cheie 

 

Icoana pe lemn, icoană pe sticlă, imagine radiologică simplă, imagine 

radiologică digitală, interpretare date , baza de date, interogare, analiza prin 

fluorescență de raze X, imagine microscopică digitală, comparare prin 

alăturare, comparare prin alipire, analiza grafică, pigmenți, suport, esență 

lemnoasă 

 

REZUMAT 

Iconografia ortodoxă este un domeniu extrem de vast, abordat de un 

număr impresionant de autori de pe poziții diferite - teologice, estetice, istorice 

- care au realizat lucrări remarcabile în domeniu. Totuși, deși studiată pe 

multiple planuri, icoana rămâne o temă generoasă de cercetare, mai ales în 

condițiile în care liniile generale de exprimare sunt supuse unor stricte reguli, 

putem observa variate și interesante exprimări plastice, determinate de 

contextul istoric al perioadei în care au fost pictate, cu particularități ce țin de 

un anume spațiu geografic și, evident, cu elemente specifice exprimării 

meșterului zugrav. Este un domeniu fascinant să urmărești opera unui zugrav, 

să realizezi ce măiestrie conțin aceste lucrări executate de multe ori cu mijloace 

extrem de modeste. 

Cercetarea de față a presupus continuarea eforturilor de abordare și 

promovare a metodologiilor pluri și interdisciplinare, singurele în măsură să 

facă față necesităților de sinteză și analiză a enormei cantități de informații 

caracteristice epocii noastre sau să surprindă aspecte imposibil de observat cu 

mijloacele clasice.  

Considerăm, încă din acest moment, ca necesare pentru clarificarea 

noţiunilor şi domeniilor investigaţiei noastre, o serie de scurte precizări, necesare 

atunci când ne referim la integrarea domeniilor şi ştiinţelor ce concură la 

cercetarea noastră. Distingem astfel trei tipuri de integrare. Putem vorbi de 
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pluridisciplinaritate atunci când ştiinţele se asociază în cercetare fără ca optica 

proprie fiecăreia să sufere modificări. Este vorba despre interdisciplinaritate 

atunci când schimburile foarte intense de fond, conduc la elaborarea unui limbaj şi 

a unei metodologi comune care afectează fondul disciplinelor concurente, 

modificându-l. În sfârşit, vorbim despre transdisciplinaritate atunci când 

integrarea este atât de puternică, încât rezultatele se situează în afara câmpului 

disciplinelor clasice. 

Pornind de la aceste linii generale, interesul mi-a fost acaparat în mod 

particular de icoana realizată pe panou sau pe sticlă prin prisma extrem de 

importantă a restaurării, fără a neglija aspectul teologic și realizarea artistică. 

Evident că anii de studiu din cadrul pregătirii universitare au fost decisivi în 

deschiderea acestui drum, care are o problematică complexă, restaurarea 

acestor artefacte presupunând o bună cunoaștere a dimensiunii estetice, 

teologice, istorice și mai cu seamă a celei materiale. Cheia întregului proces de 

restaurare - conservare stă în raportul dintre structură şi aspectul materiei operei 

de artă şi, aşa cum spunea Cesare Brandi, „restaurarea este obligată să înainteze 

cu abilitate şi prudenţă, orice schimbare a structurii trebuie să menţină nealterat 

aspectul operei” (Brandi 1996, p.17).  

 

Capitolul 1. ICOANA: ISTORIE, SPIRIT, ARTĂ 

Încă de la apariție icoanele au fost subiectul unor dispute ce se 

prelungesc până în perioada contemporană, discuțiile culminând în perioada 

iconoclastă. Dincolo de ceea ce înseamnă părerile divergente privind apariția 

icoanelor, semnificația și necesitatea acestora, putem sesiza o serie de dispute 

în rândul celor care, cercetând fenomenul, propun puncte de vedere diferite în 

ceea ce privește plasarea în timp sau atribuirea unor icoane. Controversele atât 

de ordin teologic cât și istoriografic continuă, mai ales că, interesul 

cercetătorilor legat de ceea ce reprezintă arta creștin-ortodoxă este tot mai 
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pregnant acum în peisajul istoriografiei de artă, în studiul semnificațiilor de 

ordin teologic ale icoanei, în ceea ce înseamnă valorificarea acestei moșteniri 

prin organizarea unor expoziții și publicarea unor cataloage, prin cercetări 

tematice care de multe ori tind a fi repertorieri serioase ale patrimoniului încă 

existent în colecții și în teritoriu, prin noi eforturi de atribuire și identificare a 

meșterilor zugravi, de multe ori analizându-se contextul istoric, temele supuse 

cercetării fiind extrem de bine ancorate în acesta.  

Icoana
1
 este imaginea sacră, expresia evlaviei creştine care face vizibil 

pe cel „nevăzut” şi care datează, conform iconografiei, din secolul al V-lea, este 

suport pentru meditaţie care ne conduce la contemplarea celor „nevăzute˝. 

„Teologie în imagini” (Quenot 1993, p. 10), icoana anunţă prin culori şi face 

prezent ceea ce Evanghelia ne transmite prin cuvânt. În icoană, cuvântul şi 

imaginea dialoghează, se întrepătrund şi fac posibilă descoperirea 

transcendentului. Moştenitor al iudaismului, în cadrul căruia Dumnezeu se face 

cunoscut numai prin cuvânt, creştinismul descoperă prin întrupare chipul văzut 

al lui Dumnezeu şi se poate afirma că “imaginea face parte din ordinea 

manifestărilor esenţiale ale creştinismului cu aceeaşi valoare de expresie ca şi 

cuvântul” (Evdochimov 1992, p.7). 

Acest capitol după o scurtă introducere incească să surprindă succint 

parcursul istoric, conținutul spiritual și principiile estetice care stau la baza artei 

icoanei. Arta creştină s-a manifestat în catacombe, acolo unde persecuţiile 

ajungeau mai greu. A apărut într-o perioadă în care artele cunoşteau o mutaţie 

profundă. Pictura creştină s-a desprins din canoanele picturii profane, a devenit 

sobră, simplă, renunţând la a reda formele şi volumele corpului omenesc 

(Ţepelea 2005, p. 6), lucrarea fiind conceputa ca un parcurs de la general la 

particular după mențiunile  coordonatelor istorice  

                                                 
1 gr.eikon, lat. imago = chip, reprezentare, slv. Ikona=obraz (cf.. Drăguț 1976, pp.174-176, Drăguț  

pp. 148-150,  Porumb 1998, p. 174-175,  Stoian 1994, p.126, Braniște 2001, p. 201) 
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În catacombele Romei se păstrează picturi creştine din primele secole. 

Cele mai vechi picturi datează de la sfârşitul secolului I, celelalte fiind din 

secolul al II-lea şi al III-lea (Ţepelea 2005, p. 11). Ca urmare a condiţiilor 

vitrege în care au apărut primele manifestări de sculptură şi pictură, 

reprezentările creştine din primele secole sunt simbolice şi de o simplitate 

fascinantă. Picturile vechi se găsesc în Cimitero di Domitilla (Mântuitorul ca 

învățător în mijlocul Apostolilor), în Catacombele lui Priscilla, în cea a 

Comodillei, a lui Pontian și cea a lui Trason, al Sfântului Saturnin şi al Sfintei 

Ilaria (Ţepelea 2005, p. 6). Simbolurile vor fi folosite în exclusivitate în arta 

creştină până în vremea împăratului Constantin cel Mare care în anul 313 

acordă libertate de manifestare noii religii (Uspensky, Lossky 2003, p. 34). 

Parcursul istoric este unul extrem de agitat până la victoria ortodoxiei (843) 

când se afirmă plenar în cele trei perioade extreme de benefice: renașterea 

macedoneeană (sec. IX-XI), epoca comnenă (sec. XII) și epoca paleologă (sec. 

XIII-XV). Icoana reprezintă şi semnifică o cu totul altă realitate decât tabloul - 

operă de artă, fiind acceptată în cultul Noului Testament nu doar ca o simplă 

necesitate estetică, ci ca  „fereastră a slavei şi luminii cereşti”, menită să 

mijlocească prezenţa reală a prototipului pe care îl reprezintă (Bizău 2005, p. 

87). 

Capitolul 2. ICOANA ÎN ȚĂRILE ROMÂNE 

Teritoriul românesc este unul în care creştin-ortodoxismul a găsit un 

teren fertil. În consecinţă, suntem păstrătorii unui valoros şi bogat patrimoniu 

artistic, care s-a dezvoltat în liniile generale generate de frământările din sânul 

bisericii, dar evident, au fost determinate de condiţiile istorice specifice precum 

şi de personalitatea, talentul și măiestria zugravilor. Ca dovadă că apar 

manifestări timpurii ale creștinismului pe teritoriul nostru stau descoperirile 

arheologice, noi oprindu-ne atenția asupra Criptei martirilor de la Niculițel care 

reprezintă un asemenea moment, încadrându-se  organic și armonios în 
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contextul european, reprezentând un adevărat punct de referință. La noi 

influenţa bizantină a pătruns prin intermediul meşterilor şi artiştilor sârbi 

(exemplu: Biserica Mănăstirii Cozia-1387). După înfiinţarea mitropoliei din 

Ţara Românească (1359) domnitorii români au adus meşteri din Bizanţ 

(arhitectura şi fresca Bisericii domneşti din Curtea de Argeş (sec. XIV). 

Relaţiile româno-bizantine au fost strânse şi importante, Mitropolitul Nifon al 

Ţării Româneşti fusese în două rânduri patriarh al Constantinopolului (Drimba 

1987, p. 231-232) 

În cazul României, icoana se dezvoltă diferit în cele trei provincii 

istorice astfel încât specialiştii în arta românească tratează separat, secvenţial şi 

de cele mai multe ori doar prin prisma valorii artistice parcursul acestui 

fenomen, fără a-l lega cu adevărat, de condiţiile istorice şi politice care-l 

determină. Icoanele de stil bizantin care s-au păstrat sunt dintr-o epocă târzie –

secolele XIV-XVII. Ovidiu Drimba menţionează că „icoana SF. ANA de la 

Mănăstirea Bistriţa ar fi – potrivit tradiţiei - dăruită în 1401 soţiei lui Alexandru 

cel Bun de Manuel II Paleologul, iar icoana Maicii Domnului  de la Neamţ, de 

împăratului Ioan VIII. Sunt icoane procesionale de dimensiuni mari, pictate pe 

ambele feţe, asemenea celor din Bizanţ” (Drimba 1987, p. 235). 

Am considerat nimerit ca în acest capitol să abordez și tematica 

icoaneler, pornind de la primele manifestări până la exemple minunate din 

creația autohtonă. Evident discursul nostru este unul care dorește să creeze 

necesarul punctul de pornire pentru propriul demers, pornind într-o abordare 

firească de la general spre particular. În același sens am considerat potrivit să  

inserăm Capitolul 3 care se dorește a fi o radiografie asupra cercetării 

domeniului în țara noastră. În acest tablou se regăsesc numele unor mari 

cercetători ai artei românești începând cu Virgil Vătășianu și continuând firesc 

cu Vasile Drăguț, Corina Nicolescu, Iuliana Dancu, Cornel Irimie, Alexandru 

Efremov, Marius Porumb, Corina Popa, Ana Dobjanschi, Tereza Sinigalia, 
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Cornel Tatay Baltă sau Georgeta Roșu. La acestea se adaugă o serie de nume 

afiramate în perioada recentă Ioan Podea, Ana Dumitran, Ioana Rustoiu, Vivian 

Dragomir, Teodora Roșca sau Cosmina Berindei. 

Trecând prin această avalanșă de scrieri, realizăm că volumul de 

informație este uriaș și în continuă creștere și ne punem problema cum putem 

gestiona informațiile. Soluția imediată la care ne gândim este conceperea unor 

baze de date care ar putea cuprinde și gestiona volumul de informație într-un 

mod practic și care, ar fi un instrument extrem de util pentru toți cei care 

studiază icoana: istorici, muzeografi, restauratori. 

Un scurt Capitol 4. Restaurarea și influența acesteia asupra 

autentificării, atribuirii și datării vine cu câteva considerații asupra 

intervenției de restaurare deoarece trebuie să ţinem seama că, fiecare artefact 

care dăinuie până în zilele noastre are un parcurs propriu pe care, l-am putea 

numi istorie, ce începe din momentul realizării şi înregistrează toate 

momentele, evenimentele, prin care trece. Icoana nu face excepţie de la acest 

lucru şi înregistrează în dimensiunea ei materială trecerea timpului. De cele mai 

multe ori prezentul ne aduce în faţă icoane cu probleme serioase care ştirbesc 

din frumuseţea originară, cu degradări evolutive care pun sub semnul întrebării 

chiar existenţa piesei, cu intervenţii succesive care în loc să rezolve problemele 

au generat noi degradări sau purtând, triste, urmele unor acte de vandalism.  De 

multe ori piesele sunt puternic degradate din cauza factorilor de mediu și a 

atacurilor biologice, suferind serioase pierderi de suport și straturi picturale. În 

alte cazuri,  verniul brunificat și straturile succesive de murdărie aderentă 

distorsionează receptarea adevăratei palete cromatice sau o ecranează, până la 

imposibilitatea citirii compoziției. Intervenția de restaurare presupune o bună 

cunoaștere a materialității obiectului drept pentru care, înainte de a efectua 

orice acțiune asupra artefactului, este indispensabilă o cercetare preliminară 

pluridisciplinară care să stabilească natura materialelor componente, tipurile de 
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atacuri biologice, cauzele degradărilor astfel încât fiecare operație pe care o 

vom efectua să fie pe deplin susținută prin rezultatele investigațiilor efectuate. 

În prezent, există o tendință tot mai accentuată în adoptarea unor metode de 

investigare care să ne ofere rezultate cât mai precise, într-un interval de timp 

scurt și, lucru extrem de important, să fie non-invazive, non-distructive sau cu 

prelevări minime din materia originală a obiectului. În acest sens, considerăm 

că demersul nostru se înscrie foarte bine în tendințele actuale, întrucât apelăm 

la mijloace de tip digital pentru cunoașterea, cercetarea și analiza patrimoniului.   

Capitolul 5. BAZE DE DATE iși propune să facă o incursiune în 

scurta istorie a bazelor de date din instituțiile de cultură din țara noastră, bazele 

realizate de CIMEC ocupând un loc de seamă. De la realizările  deja existente 

am trecut la detalierea propriul nostru demers adică, realizarea unei baze de 

date cu tema Icoane pe panou și sticlă în colecțiile C.N.M. ASTRA și o bază de 

date de gestionare a investigațiilor radiologice digitale efectuate pe icoane pe 

panou, investigații pe care le-am realizat în premieră pentru România în anul 

2006 și ulterior am extins aplicația și la cele pe sticlă. În subcapitolul imediat 

următor ne-am oprit la parcursul istoric, de la constituire și până în prezent, al 

colecției de icoane pentru care am alcătuit baza de date și am făcut o prezentare 

a icoanelor importante executate pe lemn sau pe sticlă, cu o mențiune specială 

pentru o serie de picturi pe sticlă care își au originea în ambianța apuseană de 

influență catolică. 

Capitolul 6. Baza de date „ICOANE DIN COLECȚIA OBIECTE 

DE CULT” prezintă baza de date creată, arhitectura acesteia și posibilitățile de 

interogare. Am definit 21 de coloane care conțin datele principale pentru 

fiecare obiect (număr de inventar, denumire, autor, datare, atelier, data intrării 

în colecție, imagine, legătură spre baza de date CIMEC, etc) până în prezent 

fiind introduse în bază 1037 de obiecte. În baza de date putem efectua 

interogări legate de tema icoanei, de autor, de datare, atelierul în care s-a 
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executat piesa, în principiu pe oricare din atributele existente în arhitectura 

bazei de date. Datele obținute în urma intergărilor pot fi salvate ca atare sau pot 

fi exportate. Utilitarul Access ne oferă posibilitatea de a adăuga noi coloane, de 

a șterge sau ascunde unele coloane extrem de rapid. De asemenea este demn de 

remarcat că avem posibilitatea de a exporta date din bază în celelalte aplicații 

din suita Microsoft Office. 

 

 

Deschiderea imaginii în utilitarul setat implicit 

În mod practic, după ce avem baza de date, putem realiza căutări după 

diverse criterii. Pentru aceasta, se alege coloana în care se regăsește atributul 

(atributele) pentru care efectuăm  interogarea, accesăm opțiunea de filtrare din 

bara meniului (Filter) și, în fereastra care se deschide, selectăm atributele care 

ne interesează. Spre exemplu, dacă dorim să aflăm ce icoane se înscriu temei 

Maica Domnului, selectăm coloana DENUMIRE POPULARĂ, apoi opțiunea 

FILTER și bifăm atributele care cuprind termeni înscriși temei (Fecioara, 

Maica, Madona, Maria) Programul va selecta din baza de date întotdeauna toate 

intrările care corespund termenilor selectați În cazul de față din cele 1037 de 

obiecte existente în bază la acel moment, 82 corespund căutării solicitate.  
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Selectarea atributelor care se înscriu temei 

O bază de date de dimensiuni mai mici am realizat și pentru datele cu 

privire la icoanele investigate cu ajutorul radigrafiei digitale. Dacă scopul final 

în cazul primei de baze este de a reuși într-o fază superioară să putem folosi 

întreg suportul pentru analiza compoziției, pentru citirea și descifrarea 

inscripțiilor și în ultima fază pentru efectuarea unor comparații ale 

caracteristicilor unor icoane cu ale alteia pentru a putea face atribuiri, încadrări 

în epocă, etc., cea de-a doua are ca scop păstrarea evidenței investigaților 

efectuate, suplimentar putându-se adăuga coloane în care atributele sunt alte 

tipuri de investigații efectuate, data la care s-a efectuat investigația, etc. 

Capitolul 7. ANALIZA ICOANELOR PRIN METODE ALE 

ANALIZEI IMAGINII DIGITALE este capitolul cel mai amplu care 

însumează rezultatele experimentale obținute în utilizarea imaginii digitale. 

Prima secțiune o reprezintă imaginea radiologică care ne oferă informaţii de 

profunzime pe care nu le putem seziza cu ochiul liber sau cu alte variante de 

fotografiere (ex. fotografia în lumină UV, sau IR). În abordarea noastră am 

prezentat datele istorice cu privire la descoperirea razelor X (1895) de către 

fizicianul german Wilhem Conrad Roentgen (1845-1923) în timp ce făcea 

experimente de descărcări electrice în tuburi vidate, și care a descoperit 
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întâmplător aceste radiaţii. La foarte scurt timp au apărut și aplicațiile în 

domeniul medical. Utilizarea descoperirii lui Roentgen în arheologie este 

descrisă într-o lucrare a lui Culin încă din 1898, în care este menționată munca 

depusă de Dr. Charles Leonard pentru realizarea unor radiografii ale unei 

mumii peruviene şi ale altor artefacte ale Muzeului Universităţii din 

Pennsylvania (Lang, Middleton 1998, p.1). Printre cele mai timpurii utilizări a 

radiaţilor X în studiul artefactelor din material ceramic de numără examnările 

lui Titterington (1935) şi cele efectuate la British Museum de Digby şi 

Plenderleight (1948). Metoda actuală este cea a mijloacelor digitale care au 

pătruns și în acest domeniu, aducând îmbunătățiri semnificative metodei 

clasice. În cercetarea noastră ne vom concentra atenţia tocmai asupra acestei 

metode utilizate în mod direct în cazul picturii pe panou din lemn şi a picturii 

icoanelor pe sticlă. Demersul nostru este unul dictat de dificultăţile de realizare 

a unei radiografii clasice simple. Procurarea filmelor este dificilă şi în cazul în 

care este nevoie de mai multe expuneri toate filmele trebuie să fie din acelaşi 

lot pentru a avea garanţia unui rezultat relativ uniform pentru toate imaginile 

(contrast şi luminozitate). Dincolo de aceste incoveniente, filmul obţinut nu 

suportă operaţii de post-procesare. Astfel, ne-am îndreptat atenţia către această 

variantă alternativă, nouă şi performantă realizând în premieră pentru România 

primele radiografii digitale în anul 2006. 

În demersul nostru am realizat mai multe investigații radiologice 

dintre care în teză sunt valorificate 38 de cazuri pentru care au fost efectuate 97 

de expuneri radiologice. Materialul brut a fost integral prelucrat și interpretat de 

noi rezultatele fiind menționate în conținutul capitolului. 

Pentru exemplificare redăm textul următor(conform textului integral): 

NAȘTEREA LUI IISUS, Icoană pe lemn, 236-OC, Colecţia 

Obiecte de cult (Fig. 145) 
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În anul 2009, academicianul Marius Porumb, a avut amabilitatea să 

analizeze câteva din icoanele care erau în laboratorul de restaurare, în special 

cele care reprezentau teme de licență pentru studenții ULB Sibiu, de la 

specializarea conservare și restaurare. Între piese se afla și o icoană „Deisis”, 

(fig.143-144) din colecția CNM ASTRA, nr. inv. 242 - OC, care îl înfăţişează 

pe  Iisus Hristos, în ipostaza Dreptului Judecător, fiind încadrat la dreapta de 

Sfânta Fecioară, iar în stânga de Sfântul Ioan Botezătorul, amîndoi stând în 

picioare, în calitate de sfinţi intercesori, rugându-se Mântuitorului pentru 

iertarea păcătoşilor. În urma studierii atente a elementelor ce compun icoana, 

domnia sa, a emis ideea că aceasta ar aparţine sec. XVIII, poate chiar sfârşitul 

acestuia. Demn de amintit este faptul că fondul roşu al icoanei, se folosea 

cândva,  la  icoanele vechi din Moldova, astfel putem crede, că icoana ar fi 

putut fi realizată de un iconar, influenţat de şcoala de pictură din acea zonă. În 

icoană răzbat elemente de factură brâncovenească, dar sunt mult diminuate de 

influenţa populară. Ca şi localizare, Marius Porumb sugerează centrul 

Transilvaniei, făcând trimiteri la opera iconarului Petru din Topârcea, pe care îl 

definește ca „pictor muralist şi de icoane, activ în ultimul sfert al sec.18, va 

picta în localităţi din zona centrală şi sudică a Transilvaniei”. Al cărui „stil de 

factură populară conține evidente legături cu pictura post brâncovenească din 

Sudul Transilvaniei” (Porumb 1998, p. 289). 

Între icoanele din colecția muzeului sibian se numără și o icoană cu 

tema „Nașterii Domnului”, înregistrată în evidențele aceleiași colecții la poziția 

236. Între cele două icoane există o evidentă asemănare pe mai multe planuri. 

Straturile picturale, atât cât se mai păstrează, ne demostrează că avem o gamă 

cromatică similară. Modul de confecționare al suportului, cu rama atașată la 

ambele icoane, baghetele fiind îmbinate prin metoda „nut și feder” dar ajustate 

la 45° este iarăși un element comun. Profilul baghetelor este același. Faptul că 

defectele conținute de suport au fost acoperite cu bucăți de hârtie care au 
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același aspect în ceea ce pivește textura și culoarea, degradările similare dar 

mai accentuate în cazul  prezentei icoane, distrugerile prin ardere ne apar 

similare ca poziție și profunzime ne conduc la concluzia că piesele au fost 

executate de același meșter. Mai mult, pe verso icoana Nașterii Domnului are 

menționat cu negru un număr 1786 care era încadrat de un contur lobat realizat 

tot cu negru (fig.147), care însă se păstrează parțial. Putem presupune justificat 

că cifra reprezintă anul executării icoanei, an care se înscrie perfect ipotezei 

formulate în cazul anterior de Marius Porumb. 

      
    Fig.143-144. Deisis, nr. inv. 242-OC.  Ansamblu față înainte și după restaurare 

 

Marius Porumb observă că, „fără a fi un mare desenator [Petru din 

Topârcea], lucrările impresionează prin calda paletă cromatică, prin aspectul 

deosebit de decorativ al acestora. Personajele sunt adesea aşezate pe tronuri, de 

aceeaşi inspiraţie brâncovenească, fiind tratate în spirit popular.” (Porumb 

1998, p. 289). Aceste caracteristici le găsim şi în icoana analizată, (Deisis) fapt 

ce ne permite ipoteza că meşterul este format probabil la aceeaşi şcoală cu 

zugravul din Topârcea, însă pictura sa se caracterizează printr-o factură 

populară mai pregnantă.  

Icoana Nașterii Domnului (fig. 145-147) având dimensiuni relativ mici 

(36x30cm), pentru înregistrarea informațiilor de pe întreaga suprafață a fost 
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suficientă o singură expunere. Ca atare, nu au fost necesare prelucrări ulterioare 

ale imaginii master. Imaginea obținută (fig. 146) este de bună calitate și ne 

relevă câteva particularități ale artefactului. Astfel, putem observa că suportul 

este unul neuniform, cu noduri fixe evidențiate foarte bine în radiografie, 

înregistrate în imagine ca zone cu aspect relativ circular (fig. 149), foarte 

luminoase (densitatea lemnului este mult mai mare față de restul panoului și ca 

atare avem o atenuare puternică a radiației electromagnetice). 

                
       Fig. 145. Nașterea Domnului,                     Fig. 146.  Imaginea radiologică 

        Nr.inv. 236-OC, 

        Ansamblu înainte de restaurare 

               
       Fig. 147. Ansamblu după restaurare             Fig. 148. Detaliu verso cu anul 
          inscripționat în colțul din stânga jos 

 

Foarte clar se detașează cuiele metalice din cantul superior și inferior, 

softul utilizat pentru vizualizare permițându-ne aprecierea dimensiunii lor la 
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aproximativ 3 cm. Se pot observa foarte bine urmele cuielor de lemn cu care au 

fost montate baghetele ramei iar pe latura din stânga sunt evidențiate cele 

păstrate, care asigură legătura baghetei cu suportul. Dacă privim cu atenție, 

putem sesiza că fibra lemnoasă este vizibilă ceea ce ne indică faptul că există o 

mare probabilitate ca esența lemnoasă să fie din categoria rășinoaselor. Lăcașul 

traversei se detașează ca o bandă orizontală în tonalitate mai închisă față de 

restul icoanei (grosimea mai mică atenuează mai puțin radiația). 

În urma comparării imaginii RX cu artefactul, putem emite câteva 

opinii cu privire la natura pigmenților utilizați. În acest sens, menționăm zonele 

de culoare albă sau în combinație cu alb care dau un semnal luminos care ne 

sugerează utilizarea albului de plumb. Nuanțele de roșu așa cum au fost 

înregistrate de imaginea Rx ne sugerează că meșterul a utilizat atât roșu miniu 

(posibil cu conținut de cinabru) dar și roșu pe bază de pămâturi. Putem remarca 

și din radiografie, finețea în relizarea inscripțiilor și a unor detalii.  

           
  Fig. 149. Detaliu Rx. Se observă                 Fig. 150. Detaliu verso în zona  

  urma de cui din lemn, cuiul metalic                             corespondentă 

  și nodul concrescut  
  

Zonele lacunare sunt destul de întinse, în radiografie înregistrându-se 

ca zone cu aspect neregulat în tonalități de gri închis. Putem menționa și faptul 

că zonele în care sunt vizibile arderile avem un semnal mai închis ceea ce 

demonstrează că structura suportului a fost afectată. Craclurile straturilor 

picturale precum și fisuri și crăpături ale suportului sunt de asemenea 

înregistrate de imaginea radiografică. 
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Pentru o parte din piese am realizat investigații suplimentare. La unele 

am realizat chiar noi captură foto cu un sistem de microscopie portabilă  

digitală destinat analizării stării suprafețelor din seria Dino-Lite alteori am 

apelat la analiza prin fluorescență de raze X. Determinările fiind realizate de 

această dată de dr. Geo Niculescu, cu un sistem portabil Innov-X Systems, 

Alpha Series, cu anticatod de Wolfram, cu parametrii 35 kV, 40 µA și timp de 

achizitie 30 secunde, detector Si-PIN și răcire prin efect Peltier. 

Atât aceste analize cât și altele (chimice și biologice) ne-au oferit 

informații complementare care au putut fi comparate cu propriile interpretări 

ale imaginilor radiologice, confirmându-ne opiniile.  

Ultimele două subcapitole sunt rezultatul unor analize ale imaginii 

digitale pe care am folosit-o în compararea a alte 16 artefacte dintre care 

amintim comparația a patru icoane cu tema Iisus Hristos pe tron  cea cu nr. inv. 

1128-OC fiind semnată de Savu Moga celelalte trei fiindu-i atribuite (nr. inv.  

1127-OC, nr. inv. T113-OC, și nr. inv. T79 –OC). În urma comparațiilor am 

formulat opinia că icoana cu nr. inv. T79 –OC se apropie de lucrarea semnată 

(nr. inv. 1128-OC) prin o serie de aspecte generale și câteva elemente 

particulare cum sunt: structura compozițională, gama cromatică, elemente 

decorative. Totuși desenul icoanei nu este realizat cu finețea specifică lui Savu 

Moga. Din acest motiv, dacă atribuirea rămâne valabilă, suntem de părere că 

anul executării este 1840, când probabil zugravul nu a atins măiestria scrierii 

icoanelor pe sticlă pe deplin. Totuși, între această icoană și cea datată este un 

interval de un cel mult un an, în acest caz, zugravul însemnând că a avut o 

perioadă de lucru intensă ca să ajungă la siguranța pe care o remarcăm în 

icoana martor. (Ne permitem să avansăm ideea că acest lucru ar fi însemnat și 

păstrarea mai multor artefacte din acel interval de timp). Considerăm că 

varianta anului 1846 l-ar exclude pe Savu Moga drept autor, deoarece, dacă ar 

fi așa, ar demonstra un regres în ceea ce privește meșteșugul zugrăvirii 
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icoanelor. Dincolo de aceasta, din observațiile noastre putem spune că în toate 

icoanele pe care le semnează am identificat prezența foiței metalice aurii.
2
 În 

urma comparațiilor imaginilor digitale, prin alipire pe verticală, prin alăturare și 

punere în context a elementului comparat (fig 354-357), s-a pus în evidență 

tocmai diferența de trasare a liniei, care analizată comparativ pare chiar 

grosieră. Părerea noastră este că deși cele două icoane au o sursă de inspirație 

comună totuși autorul acestei icoane nesemnate nu este Savu Moga. De 

asemenea menționăm compararea celor doua icoane cu tema Încoronării 

Precestei , una semnată de Savu Moga (Nr. inv. 1142-OC), cealaltă atribuită lui 

(Nr. inv. 1126-OC). Analiza noastră a presupus decuparea unui element martor 

– Chipul lui Iisus – din icoana de referință și plasarea alăturată elementului de 

comparat, suprapunerea zonei decupate pe zona corespunzătoare din icoana de 

comparat și o comparație prin alipire pe verticală. Rezultatul este unul 

surprinzător, elementul decupat integrându-se foarte bine în compoziție, având 

chiar zone de continuitate, ceea ce ne conduce la concluzia că icoana nesemnată 

aparține cu adevărat zugravului Savu Moga (fig. 362).  

        Fig. 362. Detaliu comparație 

Menționăm comparațiile efectuate utilizând ca martori, elemente din 

icoana pe sticlă Nașterea lui Hristos (Nr. inv. 1122-OC), respectiv fețe ale 

                                                 
2 La identificările fizico- chimice efectuate până acum pe icoane pe sticlă în nici un caz nu a fost 

identificată foița de aur, întotdeauna fiind vorba de un aliaj pe bază de cupru. 
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personajelor din compoziție comparate cu fețele redate în icoana Sfântului 

Dimitrie însoțit de Sfântul Mucenic Teodor Tiron (Nr. Inv. 1114-OC). 

De asemenea este prezentată analiza grafică a scrisului lui Ioan Pop 

din Făgaraș pentru care s-au utilizat elementele de scriere existente în cazul  

icoana cu tema „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” (nr. inv.1133-OC 

C.N.M. ASTRA). Am efectuat și transliterarea textelor în alfabet latin iar în 

urma anlizei caracteristicilor generale ale scisului acestui zugrav ne dăm seama 

că este vorba de un scris superior, realizat caligrafic, cu grijă, care dovedește o 

ușurință mânuirea pensulei. Evident scrisul de față se încadrează în categoria 

scrisurilor cu caractere tipografice și observăm că literele sunt finalizate cu 

trăsături/bare fine sus și jos. Scrisul este aproape drept, dar trebuie să 

menționăm ca o caracteristică înclinarea cifrei 6 și înclinarea și mai accentuată 

a cifrei 5. Alte elemente pe care le putem considera idiotisme grafice - 

caracteristici ieșite din comun- le identificăm, în cazul literei A, la care se 

observă o construcție buclată, suprapusă. Și în cazul literei D bucla este mai 

accentuată, uneori ajungând aproape o linie frântă. Între caracteristicile speciale 

trebuie să notăm că terminația din partea superioară a literei S (Tabel și fig.) 

este oblică.  Acest lucru se observă și la litera E, dar nu atât de accentuat și nu 

în toate cazurile. Litera O este ovală în toate cazurile. Scrierea lui Ioan Pop este 

una caligrafică, corpul literelor este de o grosime aproape constantă, modelarea 

liniei fiind realizată din poziția diferită a pensulei. Ne dăm seama că autorul are 

un exercițiu serios în realizarea inscripțiilor pictate, din comparațiile cu alte 

scripturi, fiind unul dintre meșterii care au acordat o mare atenție realizării 

inscripțiilor. Întreaga sa pictură se remarcă prin aspectul extrem de îngrijit, 

aproape calculat, care a pierdut din spontaneitatea pe care o întâlnim la Savu 

Moga, dar care execelează printr-o acuratețe a execuției care îl așează în rândul 

marilor zugravi de icoane pe sticlă. După aceste aprecieri realizat și o 

comparație cu icoana Iisus  pe tron, nr. inv.134- OC (fig. 401), icoana 
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conținând câteva elemente de scriere dintre care cel mai important este textul 

aflat pe Cartea Sfântă deschisă. Putem observa și la elementul de comparat că 

avem un scris evoluat, îngrijit, care e compus din litere cu corpul de o grosime 

aproape uniformă, că literele care au linii drepte au terminații orizontale din 

liniuțe care accentuează aspectul îngrijit al scrierii. Putem să apreciem chiar 

modul în care autorul a deplasat pensula pentru realizarea însemnului grafic. 

Dacă ne referim la aspecte ce țin de caracterele speciale observăm o asemănare 

la mai multe caractere grafice care susțin în fond, opiniile exprimate, care 

atribuie icoana zugravului Ioan Pop. 

Capitolul 8, vine cu necesarele concluzii și schițarea unor direcții de 

cercetare ulterioare. Referitor la imaginea radiologică digitală amintim că am 

adoptat-o în practica obişnuită ţinând seama de toate avantajele pe care le 

prezintă, fără a omite colaborarea cu ceilalţi specialişti investigatori. Nu putem 

avea o imagine cu adevărat completă asupra obiectului de artă, a naturii 

materialelor componente, a cauzelor ce au dus la degradarea artefactului, fără 

aportul specialiştilor în domeniul chimiei, biologiei, fizicii. Pentru ca, prestaţia 

noastră să devină una de nivel internaţional, este firesc să ne îndreptăm atenţia 

către cele mai moderne şi actuale metode gestionare a datelor, de investigare şi 

de intervenţie efectivă. Prin comunicările pe care le-am susținut metoda a fost 

adoptată și de alți specialiști, deocamdată sporadic întrucât există probleme ce 

țin de accesul la aparatura necesară. Ceea ce am realizat la Sibiu, prin aplicarea 

acestui tip de investigare la icoanele pe panou, rămâne o premieră naţională în 

România. În urma prezentărilor din cadrul sesiunilor științifice metoda a avut 

ecou  și deja există încercări promițătoare la București și Cluj. În ceea ce 

privește analiza imaginii digitale, posibilitățile de comparare de tip informatic 

considerăm că suntem abia la început, cele două căi pe care le-am abordat fiind 

doar primele dale ale unui drum care poate fi foarte lung. Și pe care probabil nu 

va fi ușor să-l construim. Dar știm cu siguranță că dacă ajungem la capăt, vom 
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simți sentimentul împlinirii, gustul dulce-amărui al mulțumirii lucrului greu-

împlinit.  
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