ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN
Nr.

J23Jf-

din

0.2 ~

8<f,

2004

"

In temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor cu 1nodificările
şi completările ulterioare;
·
" baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
In
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
A vând în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasarea bunurilor culturale mobile;
Tinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4533/20.07.2004 a Comisiei
'
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor e1nite următorul

ORDIN:
Art. 1 ( 1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", un număr de 25 ( douăzeci şi cinci ) obiecte de cult creştin ortodox,
aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti,
cuprinse în li sta anexă.
( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare
pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Naţional
al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, în vederea punerii lui în aplicare.
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MONUMENTE ISTORICE
Nr. 4533 120.07.2004

ŞI

MUZEE

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 15.07.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţii l or
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", a unui număr de 25 ( douăzeci şi cinci ) de obiecte de cult creştin
ortodox, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din
Bucureşti , conform listei de obiecte anexată so licitării de clasare.
Expertiză şi

DIRECTOR D.M.I.M.
SECRETAR C.N.M.C.,

Dr.

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti ,

Telefon: (021) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (021) 224.21 .66

ANEXĂ

LA ORD INUL MINISTRULUI CULTURH

Nr.
crt.
( 1 0)

l

Denumirea
bunului
cultur<tl
( 1. 1)
lemn
M.S. 39680
Icoană

Autor(i).
atelier, marcă,
şcoa l ă. atribuire
(dup;1 caz)
( 1.2)
Autor: Mihail
ZugraYuDiaconu
Atclie•·: ntral

Tit lul sau tema
este cazul)

(dacă

(1.3)

Autor: Mihail
ZugravuDiaconn
Atelier: rural
Zonă/ce ntru:

Oltenia, Gorj

Matenal, tehni că, dimensiunj (eventual dimensiunile suportului) şi
alti parametri de i ~ent ilicare (d upă cnz)

( 1.4)

·'Maica
Îndurerată"/Molcnie

Zo n ă/ce n t ru:

Cruce,
M.S. 39681

~.Ş.f?..t ..... .J.~:..9!::..cf?.~i.

CULTELOR NR . ..

" ~~st igni rea
liSLIS"

lui

Matcrinl: lemn, culori tempera.
Tehnică: tăiat , cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Blatul este de formă eliptico-dreptungitiu l a ră decupat
în partea s11perioa ră în fonnă sem irot undă, păst rând proporţ ia cu
aureola. C1 mpul pictural este delimjtat de un chenar bicolor (ocruroşcat şj galben-portocaliu), ambele de aceeaşi dimensiune.
Câmpul pictural este împărţit in două: pa nea superioară de culoare
albnstm-eri, iar partea inferioa ră - ocru-roşcat. Veşmi ntele Sale se
compu n din două piese: o că maşă lu ngă până în pământ de culoare
albastru-verL.ui, iar pe deasupra o mantie de culoare grena care
acope ră şi capul. Mant ia este ma rcată de cruci stjJizate (formate
din 5 puncte), simboli zând întreita feciorie a Maici i Domnului.
Mâinile Sale sunt u şor ridicate spre latura stângă (unde se a fl ă în
ca t apeteasmă , crucea cu Mântuitorul ră&tig n i t) în semn de
rugăciun e că tre Acesta.
Di mensiu ni: L=60 cm; LA=40 cm
Material: lemn, culori tempera.
Te h nică: tă ia t, cioplit, fasonat; p;ctat cu pensula
Descriere: Decoml pictat începând cu marcarea conturului. La
extremit ă tile t ermina~e· în volute sunt reprezentati cei patru
eva nghe li şti - Matei-Ingerul; Ioan-Vulturul; Luca-Leul; MarcuBouml. Fieca re evanyhelist ti nea în tată o carte - Evanghelia st;risă
de autorul respectiv. 1) axul centra l al cmcii este reprezentat Iisus
rllstignit pe o cruce, deasupra cărei a, în ch iriHcă, apare inscriptia
Sll!Jiiciului Sllu - INRJ. Fiecare din cei patru evang heli şti se
sprij ină pe un curcubeu, simbolul atotputemiciei djvine; fiecare din
ei fiind realizr,t stilizat prin adilugi'rea aripilor - si mbolul sfi nteniei
creşt ine . Deasupra bratelor crucii este mentionat cu caractere
chirilice " Răsti gnirea lui Hristos".
Ditacnsi un i: L= lOOcm; LA=70 cm

fabricaţ iei

( 1.5)
1773

Obst;rv<otii (documente de
antecedente, stare de
conservare, cantitate, date
speciale + prezenta
senmil turilor, inscripti o nă rilo r,
m<'lrcilor ş.a .)
( 1.6)
Stare de conservare: Foane
referintă

Datare,
anul
(dupa caz)

Oltenia. Gorj

2

ŞI

bu n ă

lnscriJilii: "Maica Născă toa re
de Dumnezeu" - cu caractere
chirilice

1773

Stare de conservare: Foa rte
bun ă

lnsci'ÎJilii: cu caractere chirilice
şi greceşti
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M.S. 39682,
I coa nă lemn

Autor: Mihai!
ZugravuDiaconu
Atelier : rural
Zon ă/cen tr u :

O ltenia, Gorj

4

M.S. 39683,
I coa n ă lemn

Autor : Mihai l
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zon ă/cent ru :

Olten ia, Gorj

5

M.S. 39684,
I coan ă lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier : rural
Zo n ă/cen tru :

Olten ia, Go1j

6

M.S. 39685,
I coa n ă lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelie r: rural
Zo n ă /ce ntru :

Oltenia, Gorj

"Sf. Ioan
""} 1 Mater ial: lemn, culori tempera.
""\)/
Evanghelistul"/
Te hnică: tăiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
j
Descriere: Blatul este de formă el ipt ico-d reptungh i ul ară decupat
Molenie
în partea su per ioară în formă semirotun dă, păstrân d proportia cu
aureola. Câmpul pictural este delim itat de un chenar bicolor (ocrur oşcat şi galben-portocaliu). Câmpul pictural este împdrţ i t în două:
partea su per i oară de culoare albastru-g ri , iar partea i n fer ioarăocru-roşcat. Veşm intele Sale se compun din dou ă piese: o căm aşă
l u ngă până în păm ânt de culoare verde, iar pe deasupra o mantie de
culoare ocru-cărăÎn izi u care aproape se confundă cu partea
in ferioară a câmpului pictural. Sflintul cu mâna d reaptă rid i cată
spre ochi, sugerând durerea, lacrimile. Capul său este înconjurat de
o aureolă de lumin ă.
Dimensiuni: L=60 cm; LA=40 cm
"Apostolul Ioan"
Materia l: lemn, culori tempera.
Te hni că : tll iat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descrier e: lcoana este încadrată de un chenar bicolor (ocru-grena,
galben). N u are decor sau motive speciale. Sf. Ioan ţine în m ân ă
Evanghelia a IV-a a l cărei autor este. Cartea are motive geometrice
casetate. Capul Sf. Ioan este înconjurat de o aureolă de l um i n ă .
Veşmintel e se compun din două piese: cllm aşă (albastru-gri) şi o
mantie, petrecută doar pe umărul stâng, de culoare roşie. Întregul
câmp pictural este împărţit în două: partea superi oară este de
culoare albastrll, iar cea inferioară de culoare roşie.
.
Dimensiuni: L=35 cm; LA=27 cm
Mater ial: lemn, culori tempera.
"Apostolul Matei"
Te hn ică : tă i at, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Icoana este în ca drată de un chenar bicolor (ocru-grena,
ga lben). Nu are decor sau motive specia le. Sf. Matei tine în m ână
un sul (pergament) care reprezintă Evanghelia a I-a al cărei autor
este; mâna stângă este acoper ită în semn de pietate, veneraţ i e
pentru cuvântul di vin . Manuscrisul este marcat de dungi discrete
roş i i. Capu l Sf. Matei este înconjurat de o a ureo l ă de l um i nă.
Veşm intel e se compun din două piese: căm aşă (grena) şi o mantie,
petrecută doar pe umăru l stâng, de culoare albastru-gri. Veşmin tel e
sunt marcate de fal duri. În tregul câmp pictural este împăq it în
dou ă: partea s uperioară este de culoare ai bastră. reprezentând
cerul, iar cea inferioară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L= 35 cm; LA=27 cm
"Apostolul Matei"
Material: lemn, culori tempera.
Teh nici : tă iat, cioplit, fasona t; pictat cu pensula
Descriere: Icoana este încad rată de un chenar bicolor (ocru-grena,
galben). Nu are decor sau motive specia le. Sf. Matei (ine în m ân ă
Evanghelia a 1-a al c!irei autor este. Cartea are pe copertă motive
geometrice casetare - romburi, cerc. Capul Sf. Matei este
înconjurat de o aureol ă de lumin!i. Veşmint:!le se compl!n din două
piese: că m aşă (ocru-roşcat) şi o mantie, petrecută doar pe um ărul

...,. ,,"""~""~

1773

bu nă

Inscriptii: Sflintul Ioan - cu
caractere chirilice

1773

Stare d e conser vare: Foarte
bună
Insc ripţii:
Sfântul Ioan - cu
caractere chiri lice

1773

Sta r e de conserva re: Foarte
bun ă
I nsc r ipţ ii:
Apostolul Matei cu caractere chirilice
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=-Sta re de conservare: Foarte
bun ă
I nscr i pţ ii : Evanghelistul Matei
- cu caractere g receşti

·) 1 stâng, de culoare verde-închis. Veşm i ntele sunt ma
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8

M.S. 39686,
I coa n ă lemn

M.S. 39687,
I coa nă lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rura l
Zonli/centru:
Oltenia, Gorj

"Apostolul Andrei"

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Ate lier : rural

"Apostolul Luca"

Zo n ă/ce ntru:

Oltenia, Gorj

9

M.S. 39688,
I coană lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zon ă/ce ntru :

Olten ia, Gorj

" Iisus Hristos
binecuvântând"

"/f·

prin dungi
negre, discrete, de cute (falduri). Întregul câmp pi<... _al este
împărţit în două: partea superioară este: de culoare a lbastră ,
reprezentând cerul, iar cea inferioară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L=35 cm; LA=27 cm
Materia l: lemn, culori tempera.
Tehnică: tăiat , cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Icoana este în cadrată de un chenar bicolor (ocru-roşcat,
gal ben). Nu are decor sau motive speciale. Sf. Andrei tine în m ân ă
un sul (pergament). Mâna stân gă este acoperlt!i în semn de pietate,
veneraţie pentru cuvântul divin . Manuscrisul este marcat de dungi
discrete roşi i. Capul Sf. Andrei este înconjurat de o aureolă de
luminli. Veşmintele se compun din două piese: climaşli (portocaliuroşcat) şi o mantie, petrecută doar pe umărul stâng, de culoare
verde. Veşmintele sunt marcate de fa lduri. Întregul câmp pictural
este împăq it în douli: partea superioară este de culoare albast ră,
reprezentâ nd cerul, iar cea inferi oară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L=35 cm; LA=27 cm
Material: lemn, culori tempera.
Te hni că: tăiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Nu are decor sau motive speciale. Icoana esre încadrată
de un chenar bicolor (ocru -roşcat, galben). Apostolul Luca ţine în
mână o carte (Evanghelia a lli-a al căru i autor este). Mâna stângă
este acoperitli cu mantia în semn de pietate, veneraţi e pentru
cuvântul divin . Cartea are motive geometrice casetate cu cercul eţe
discrete în fiecare casetă. Capul sfă ntulu i este înconjurat de o
aureoHi de luminli. Veşmintel e se compun din două piese: cămaşă
(albastru-gri) şi o mantie, petrecută doar pe umărul stâng, de
culoare ocru-grena. Veşmjntele sunt marcate de falduri. Întregul
câmp pictural este împărţi t în două: partea superioară este de
culoare a lbastr!i, reprezentând cerul, iar cea inferioa ră de culoare
grena.
Dimensiuni: L=35 cm; LA=27 cm
Material: lem n, culori tempera.
Tehnică: t!iiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Nu are decor sau motive speciale. Tema/subiectul (;Ste
încadrat de un chenar bicolor (ocru-grena, ga lben). Mântuitorul
binecuvântează cu ambele mâini. Capul sffintului este înconjurat de
o aureolă de lumină. Veşmintele se compun din două piese:
căm aşă (grena cu o dungă alb!i d iscrc:tă la gât) şi o mantie gri,
petrecut!! doar pe umărul stâng. Întregul câmp pictural este împărţit
în două : partea super ioară este de culoare a l bastră, reprezentând
cerul, iar cea inferioară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: 1.=35 cm; LA=27 cm

Stare de conservar e: Foarte

1773

bu n ă
In sc ripţii : Apostolul Andrei cu caractere chiril ice

Sta re de conserva re: Foarte

1773

bună

Inscript ii: Apostolul Luca- cu
caractere chirilice
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1773

S tare de conservare: Foarte
bun ă
Inscripţii : !C XC; "Cel ce
este"; " Eu sunt cel ce sunt" -cu
caractere ch iri 1ice
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M.S. 39689,
I coa n ă lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier : rural

" Apostolul Petr~

Zon ă/centr·u:

Olten ia, Gorj

Il

M .S. 3969 1,
I coană lem n

Aut or: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier : rural

"Apostolul Simon"

Zo n ă/ce ntru :

Oltenia, Gorj

12

M.S. 39692,
I coa n ă lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rural

"Apostolul Marcu"

Zo n ă/ce ntru :

Olten ia, G01j

13

M.S. 39693,
I coa n ă lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zon ă/centru :

Oltenia, Gorj

"Apostolu l Pavel"

Material: lemn, culori tempera.

~:

Stare d e conserva r e: Foart~

1773

Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula

_·
Descriere: Nu are decor sau motive speciale. Tema/subiectul este
încadrat dt: un chenar bicolor (ocru-roşcat, galben). Sf. Apostol
Petru tine în mâna stângă cele două chei ale raiului. Capul
sflînlului este înconjurat de o aureolă de lumină . Veşmintele se
compun din două piese: cămaşă (albastru-gri) şi o mantie m aro,
pt::trecută doar pe um ărul drept. Întregul câmp pictural este împăr(it
în două : partea super i oară este de culoare a lbastră, reprezentând
cerul, iar cea in feri oară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L=35 cm; LA=27 cm
Materia l: lemn, culori tempera.
Te hni că: tl!iat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Nu are decor sau m,otive speciale. Tema/subiectul este
încadrat de un chenar bicolor (ocru-roşcat, galben). Sf. Apostol
Simon tine cu ambele mâini un sul (pergament) sim bolizând
Epistolele sale. Capul sflîntului este înconjurat de o aureolă de
lumin ă. Veşmintel e se compun din dou ă piese: cămaşă (a lbastrugri) şi o mantie maro-deschis, petrecută doar pe umărul drept.
Veşminete sunt marcate de cute (fulduri). Înt regul câmp pictural
este împărtit în două : partea superioadl este de culoare albastră,
reprezentând cerul, iar cea inferioară de culoare ocru-roşczt.
Dimens iuni: L=JS cm; LA=27 cm
M aterial: lemn, culori tempera.
Tehn i că : tă i at, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Nu are decor sau motive speciale. Tema/subiectul este
încadrat de un chenar bicolor (ocr u-roşcat, galben). Sf. Apostol
Marcu tine în mâna dreaptă o carte (Evanghelia a 11-a, al cărei
autor este), iar mâna stângă este acoperită cu mantia în semn de
pietate. Cartea are culoare galbenă cu motive geometrice caseta te romb şi cerc. Capul sflîntului este înconjurat de o aureolă de
lumi nă. Veşmintel e se compun din două piese: cămaşă roş i e şi o
mantie albastru-gr i, petrecută doar pe umărul stâng. Veşminete
sunt marcate de cute (fulduri). Întregul câmp pictural este împărtit
in dou ă: partea super ioară este de culoare a lbastră, reprezentând
cerul, iar cea inf.:rioară de cu loare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L=35 cm; LA=27 cm
Material: lemn, culori tempera.
Te hnică: tăiat, cioplit, fasonat; picta! cu pensula
Descriere: Nu ace dec.or sau motive speciale. Tema/subiectul este
încadrat de un chenar bicolor (ocr u -roşcat, galben). Sf. Apostol
Pavel ţine în mâini un sul (pergament) care reprez in tă scrierile sale
(cele 14 Epistole pauli ne). Manuscrisul este marcat de dungi
discrete, roşii. Capul sfântului este înconjurat de o aureolă de
l umi n ă. Veşmint el e se compun din dou11 piese: că m aşll albastru-gri
ş i o mantiP. grena, petrecută doar pe um ărul stâng. Veşminete sunt
marcate de cute (falduri). Întregul câmQ~ictural este împllrtit in

bună

Inscripţii:

Apostolul Petru cu caractere chir ilice

Sta re d e conservare: Foarte

1773

bună
Insc ripţii: Apostolul Simon
cu caractere chirilice

1773

Stare de conse rva r e: Foarte
bună
I nscr ipţii: Apostolul Marcu cu caractere chirilice
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Sta r e de conse r var e: Foarte
bună
In sc ripţii: Apostolul Pavel cu caractere chiri lice
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M.S. 39694,
I coa n ă lemn

Autor:
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zonă/centru:

O ltenia, Gorj

15

M.S. 39695,
Icoan ă lemn

Autor: Mihai l
ZugravuDiaconu
Atelier: rural

"Apostolul Filip"

Zonă/centru:

Olten ia, Gorj

16

M.S. 39707,
Icoană lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rura l
Zonă/centru:

Oltenia, Gorj

tempera.
cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descrier e: Nu are decor sau motive speciale. Tema/subiectul este
încadrat de un chenar bicolor (ocru-roşcat, galben). Sf. Apostol
Toma ţin e în mâini un sul (pergament) car e reprezi ntă Epistolele
sale. Mâna stâng~ este acoper ită cu mantia în semn de pietate
pentru cuvântul divin. Manuscrisul este marcat de dungi discrete,
roş i i . Capul sfântului este înconjurat de o aureolă de lumin ă.
Veşmi n tele se compun din două piese: cămaşă varde-închis şi o
mantie ocru-roşcat, petrecută doar pe umărul stâng. Veşminete
sunt marcate de cute ( falduri). Întregul câmp pictural este împărţit
în d ouă : partea superioară este de culoare albastră, reprezentând
cerul, iar cea infer i oară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L=35 cm· LA=27 cm
M aterial : lemn, culori tempera.
Tehnică: tă i at, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Nu are decor sau motive speciale. Tema/subiectul este
încadrat de un chenar bicolor (ocru-roşcat, galben). Sf. Apostol
Toma ţin e în mâini un sul (pergament) care reprez in tă E pistola al
c[rei autor este.Mâna dreaptă este acoperită cu mantia in semn de
pietate pentru cuvântu l divin. Manuscrisul este marcat dt: dungi
d iscrete, roşii. Capul sfântului este înconjurat de o aureolă de
lumină. Veşminte le se compun din două piese: că m aşă ocru-roşcat
şi o mantie verde-închis, petr ecută doar pe umărul drept.
Yeşminete s unt marcate de c ute (faldur i). Întregul câmp pictural
este împărţit în d ouă: partea superioară este de culoare a l bastră,
reprezentând cerul, iar cea in fer ioară de culoare ocru-roşcat.
Dimensiuni: L=35
LA=27 cm
Material: lemn, culori tempera.
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Cârn pul pictural este verde-închis. Capul Sf G!1eorghe
este încununat de aureolă de lumin ă. Sfăntul este îmbră cat în haine
militare: o cămaşă verde-închis peste care apare o cămaşă de zale.
Bratul stâng este protejat de un scut/platoşă de culoare galbenă,
fi ind decorat cu motive geometrice ş i fl orale. Pe umeri sfântul are
pr in să o mantie roşie a căre i margine este del imi tată de motive
geometrice: linii şi puncte. Cu mâna dreaptă ţine o su l iţă, care
străpun ge capul balaurului. Sf. Gheorghe este reprezentat pe un cal
- de culoare verde-închis asemănător fondului - ridicat în d ouă
picioare. Balaurul este o reprezentare zoomorfă cu gheare, aripi ş i
solzi. În col ţul drept sus, dintr-un nor apare o mană care îl
b inecuvântează (este mâna lui Dum nezeu-Tată l). Icoana este
în cad rată de un chenar bicolor.
LA=44 cm·
cm
Dimensiuni: L=64

re d e conservare:

Tehnică: tă i at,

"Sf. Gheorghe"

bun ă
Insc ripţii: Apostolul Toma cu caractere ch iri1ice

1773

Sta r e de conserva r e: Foarte
bună

In scripţii: Apostolul F ilip -cu
caractere chirilice

1773

Stare de conservare: Foarte
bună
Ins c ripţii : Sfântul Gheorghe cu caractere chiri.lice
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39708,
I coană

lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zonă /centru :

Olten:a, Gorj

18

M.S.
I coa n ă

lemn

Autor:
Gheorghe
Zugravu
Atelier: rural
Zonă /centru:

Olten ia, Gorj

19

M.S.
I coa n ă

12,
lemn

Autor: M
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zo n ă/cen tru:

Oltenia, Gorj

tempera.
cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Câmpul pictural se împarte în d ouă: ocru-roşcat de la
bază până la brâul stăntulu i , simbolizând pământu l şi partea
superi oară, până deasupra capului- albastru-gri, simbolizând
cerul. S tăntul stă în picioare, capul este încunw1at de aureol ă de
l umină. Veşm intele se compW1 din: o cămaşă (stihar) de culoare
albastr ă, l ungă până în pământ, peste aceasta atârnă epitrahirul oe
culoare galben cu motive geometrice concentrice; în partea dreaptă
atârnă bederniţa care simbolizează sabia Sf. Dult. Peste acestea are
o mantie (felonul), iar peste felon omoforul, simbolul arhieriei care
este decorat cu câte o cruce stilizată pe umeri şi pe piept. Mâna
stân gă este acoperită de felon, cu ea ţ inând o carte care
si mboli zează Evanghelia. Cartţa are pe ea motive geometrice
caseta te - romburi. În partea superioară apar Iisus şi Maica
Domnului, care stau pe aripi de foc {de heruvimi).
Dimensiuni: L=79
LA=49 cm·
cm
Material:
tempera.
Tehnic ă: tăiat, cioplit, fusonat; pictat cu pensula
Descriere: Icoana o reprezi ntă pe Maica Domnului care stă pe un
tron îm părătesc frumos sculptat, lucrat cu motive tlorale şi
geometrice. Ea îl ţin e în braţe, cu mâna stângă, pe pruncul Iisus.
Veşmintel e Maicii Domnului se compun din două piese: o cămaşă
albastru-verzui, delimitată la gât şi mancşte de o panglică galbenă
şi mantia, pe deasupra, de culoare grena, împodobită cu inotive
geometrice. Pe braţul drept mantia are motive fl ora le stilizate şi
geometrice. Capul este înconjurat de aureolă de l umină, iar pe cap
are coroana de împărăteasă. Pruncul Iisus este îmbrăcat cu o
că m aşă ş i o mantie, ambele de culoare albă; cu mâna dreaptă
binecuvântează, iar cu mâna stân gă )ine U.'1 sul de papirus care
simbolizează cuvântul divin adus de el pe pământ. În stânga şi
dreapta sus apar Arhanghelii Mihail şi Gavril Icoana este
încadrată de un chenar bicolor (ocru-roşcat ş i galben).
Dimensiuni: L=79 cm ; LA=52
· Gr=3 cm
Material: lemn, culori tempera.
Tehnică: tă i at, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Icoana este încadrată de un chenar bicolor (ocru-grena
ş i galben la interior). Mântuitorul stă pe tronul împărătesc al
Jud ecăţii ; tronul este sculptat cu nmeroase motive floral e,
geometrice ş i angelice.(îngeri pe ale căror aripi se spr ijină
picioarele tronului). Iisus ţine pe gen unchiul stâng "Cartea Vieţii "
deschi să . Cu mâna dre aptă binecu vântează . Capul Său este
înconjurat de aureo l ă de lum i nă. Pe cap are coroana de Veşnic
Arhiereu ţin tuită cu pietre preţioase. Veşmintel e se compun d in: o
căm aşă marcată de fuldu ri , omoforul arhieresc care se termină cu
trei ciucuri. în stânga şi dreapta tronului, apar Fecioara Maria şi Sf.
Ioan Evan
istul. Pe
care Iisus

1773

Tehnică: tă i at,

V eş mc

Arhiereu"

de conservare:
bun ă
I nscripţi i : Stăn tul Nicolae; IC
XC: Maica Domnului cu
caractere chirilice

1786
bună
Inscripţii:

cu caractere chirilice

Veşmcul

20

M.
I coană

3,
lemn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier : rural

"Sf. Paraschtva"

Zon ă/ce ntru :

Oltenia, Gorj
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M.S. 397 14,
I coa n ă lemn

Autor : Mihail
ZugravuDiaconu
Atelier: rural

"S Dimitrie"

Zo n ă/ce nt ru :

Oltenia, Gorj

22

M.S. 39725,
I coa n ă lemn

Autor : Mt
ZugravuDiaconu
Atelier : r ural
Zon ă/ce n t r u:

Oltenia, Gorj

Episcop"

cm
tempera.
Te hnică: tăiat, cioplit , fasonat; pictat cu pensula
Desc riere: Cârn pul pictural se împarte în dou!i: partea inferioar!i
(de culoare ocru-căr!imiziu simbolizând p1imân111l) şi cea
s up erioară (de culoare albastru-gri simbolizând cerul). Capul Sf.
Paraschiva este înconjurat de o aureolă de lumina. Veşmintele se
compun dintr-o cămaşă de culoare verde-închis, delimitată la gât şi
manşete de o pan g l ică ga lbenă, iar peste aceasta o mantie de
culoare ocru-cărămiziu prinsă la piept cu o agrafă (fibu l ă sub
forma unei flori). fn mâna dreapt!i tine o cruce stilizată. Marginea
mantiei prezintă motive geome.trice: linii şi puncte.
Dimensiun i: L=79
· LA=46 cm
Material: lemn,
tempera.
Tehnicii: tăiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Câmpul pictural este verde-închis. Capul Sf Dimitrie
este înconjurat de au reolă de lumină . Sliintul este îmbrăcat în haine
militare: o cămaşă verde-inchis peste care apare o cămaşă de zale.
Bratul drept este protejat de un scut/p latoşă de aceeaşi culoare cu
cămaşa de :.:ale, fiind decorat cu motive geometrice casetate. Pe
umeri sliintul are pr i n să cu o fibulă rotundă, o mantie roşie a cărei
margine este decoratii cu motive geometrice: linii şi puncte de
culoare albi!. Sliintul tine cu mâna dreaptă frâul calului, iar cu
mâna stân gă, o su l ită cu care străp unge gâtui împăratului
persecutor al creştini lor, care este căzut la pllmânt. fn colţul stânga
sus, dintr-un r.or coboar!i un înger care ţin e cu ambele mâini o
coroanll care simbolizeazll "Cununa muceniciei" a Sf. Dimitrie.
· LA=45 cm· Gr=3 cm
tempera.
Teh ni că: tl!iat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Icoana este încadratll de un chenar bicolor. Câmpul
pictural se împarte în doull: partea inferioară - grena simbol izând
pământul şi cea s uperioarll - albastru simbolizând cerul. Capul Sf.
Nicolae este înconjurat de aureolă de lumini!. Veşmintel e se
compun dintr-o cămaşă verde-închis, sesizatll doar în partea
inferioară, iar peste aceasta o mantie şi omoforul, care are
reprezentat pe el, la umeri şi pe piept, câte o cruce neagră. in mâna
stângă ţine Evanghelia, iar cu mâna dreaptll Sfăntul
binecuvânteaza. Jn partea de sus apar: Iisus, care într-o mânll tine
Cartea şi cu ceala l tă binecuvânteazll şi Fecioara Maria. Ambii stau
pe aripile de foc ale heruvimilor.
Dimensiun i: L=7E cm· LA=47 cm·
cm

1773

Stare de conser vare: Foarte
bună

I nscriptii: Stiinta Paraschivacu caractere chiri lice

1773

Stare de conser var e: Foarte
bună
Insc ripţii : Sfântul Dimitrei- cu
caractere ch iri 1ice

d e conservare:
bună
Insc ripţii : "Sf. Nicolae"; " IC
XC"- cu caractere chirilice şi
greceşti

,•
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M.S. 39726,
I coană lemn

Autor: Mihai l
ZugravuDiaconu
Atelie r : rural

" Maica cu PrunculAxioniţa"

Zonă/cen tru:

Oltenia, Gorj

2~

M.S. 39727,
I coa n ă le mn

Autor: Mihail
ZugravuDiaconu
Atelie r : rural

" Hristos Dreptul
Judec1Hor"

Zon ă/ce n tru:

Oltenia, Gorj

M aterial : lemn, culori tempera.
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Jcoan~ este încadrată de un chenar bicolor (ocru-roşcat,
galben). Câmpul pictural este împăqit în două: partea inferioară de
cu loare roşcată; partea superioară de culoare albastră . Veşmin te le
Maieu se compun din două piese: o cămaşă albastră delimitată la
gât ş i m anşete de o pangli că galbenă cu motive geometrice şi
maforionul grena, pe deasupra (acesta îi acoperă şi capul). La
nivelulum erilor şi al capului, maforionul prezintă motive astrale
stilizate (stele) - simbolizând Trinitatea. Capul este înconjura t de
aureo lă de l um i nă. Pe mâna stângă Maica îl ţin e pe Iisus,
înveşm ânta! în cămaşă albă şi mantie roşie. Cu mâna dreap tă , Iisus
bi n ecuvân tează, iar în mâna stângă ţine un papirus care
simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. În partea superioară sunt
rt;prezentaţi Ar!t. Mihail şi Gavril pe aripi de heruvimi.
Dimens iuni : L=80 cm; LA= 52 cm ;.Gr=3 cm
Alţi parametri:
Materia l: lemn, culori tempera.
Tehni că: Hiiat, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descriere: Icoana este încadrată de un chenar bicolor (ocru-grena,
galben). Mântui torulţ ine cu mâna stângă Evanghelia desch i să, iar
cu mâna dreaptă binecuvân tează. Capul Său este înconjurat de
au reol ă de lumină. Veşmintel e se compun d in două p i~e. Cămaşa
(ocru-grena) are pe braţ model flora!, iar pe um ăr o pan gl i că
ga l benă . Mantia )albastru-gri) marcată de falduri se sprijină doar
pe um ărul stâng. n partea super ioară a icoanei sunt reprezentaţ i
Fecioara Maria ş i Sf. Ioan Botezătorul stând pe aripile de foc ale
heruvimilor, privind spre El cu mâinile întinse în semn de

1773

Stare de conservare: Foarte
bună
Inscri pţii: "Sf. Mihail"; "Sf.
Gavril''- cu caractere chirilice

ş i greceşti

1773

Stare d e con serva re: Foarte
bună
Inscr ip ţii: IC XC; Sf. Ioan; Eu
sunt cel ce sunt - cu caractere
ch irilice ş i greceşti

rugăciune.
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M.S. 39718,
I coană lemn

Autor: Mihai l
ZugravuDiaconu
Atelier: rural
Zonă/centru:

Olte nia, Gorj

" Arhanghelul
Mihai l"

Dimensiuni: L=80 cm; LA=48 cm; Gr=3,5 cm
Material: lemn, culorf tempera.
Tehnică: tă i at, cioplit, fasonat; pictat cu pensula
Descr iere: Icoana este încadrat11 de un chenar bicolor (ocru-roşcat,
galben). Câmpul pictural este împ!irţit în două: partea inferioarăgren::t, simbolizând p11mântul şi partea superioară, de culoari!
albastru, s imbolizând cerul. Arh. Mihail st11 în picioare. Capul este
înconjurat de aureolă de lum ină. Hainele sale sunt m ilitare,
deoarece în săş i cal itatea lui de arhanghel presupune pe cea de
conducător al oşti lor cereşt i ; se compun dintr-o cămaşă, verdeînchis, delimitat11 de o panglică a lbă. Pestea aceasta a re o tuni că de
zale,_galben auriu în solzi de_peşte, delimitată la gât, umeri pe piept

1773

Stare de conservare: Foarte
bun ă
Inscripţii:

•'

.

Arhanghelul Mihail

,/~ ~ere chirilice

..

~

~

CA

BINETUL

<3~

'j MlJ' JSTRULUI ~

~~

~

J

v
\

şi la brâu de o armăt
şi geome·
- puncte,
de culoare bleu. Ptste aceasta are, în dia gonală, o '" u••ti'! roşie cu
nod pe piept. În mâna stângă (ine un potir, ia r in dreapta o sabie,
simbolizând j udccata pe care el o va face pădl toşilor, Mihail fi ind
supranumit de al tfel Arhanghelul D rcptă( i i. La picioarele sale se
află culcat, implorând milă, omul pădltos. Acesta este dczbrllcat,
sugere7.e de fapt că în fa(a mor( ii şi a lui Dumnezeu
imic Ct• el din ace a stă lume.
L=80 cur LA=50
Gr=4 cm

