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Jurnal de pelerin
nând-o în muzeu, o vede o lume
întreagã ºi se aratã tuturor puterea de creaþie a poporului nostru."
Acesta este începutul muzeului de la
Sibiel care, sub pretextul "operei de culturã", era de fapt o mãrturisire a credinþei
ortodoxe în vremea unei alte asupriri, cea
comunistã. În urma luptei de convingere
purtatã din casã în casã, pãrintele Zosim
reuºeºte sã adune un mic tezaur de 150200 icoane pe sticlã, unele recuperate din
poduri sau chiar sparte (restaurate cu ajutorul a douã maici retrase la Sibiel), tezaur
adãpostit la început într-o magazie veche
transformatã în muzeu.
Astfel, dintr-un sat mic, uitat de lume,
Sibielul ajunge o localitate cunoscutã mai
întâi în Europa, ºi apoi în întreaga lume,
pentru colecþia unicã de icoane pe sticlã.
În timp aceasta ajunge la 600 de piese, iar
între 1976 ºi 1983 se ridicã un nou sediu,
care este ºi cel actual. Aceastã lucrare, imposibil de imaginat pentru perioada comunistã, se datoreazã Pãrintelui Zosim Oancea, un om de excepþie, trecut la Domnul
în 2005 ºi îngropat între bisericã ºi muzeul
care astãzi îi poartã numele.
RETRÃIRE PRIN LECTURÃ. Pãtrunºi de
istoria locului, nu ne îndurãm sã ne desprindem de ea; însã vocea ºoferului ne sunã din
nou în gând: o jumãtate de orã. Mã uit la
ceas: incursiunea în viaþa strãmoºilor noºtri,
care socoteau mai de preþ credinþa ortodoxã decât libertatea socialã sau bunãstarea
materialã, a durat mai bine de o orã. Plecãm
aproape alergând ºi speriaþi de sunetele
disperate de claxon ale ºoferului. Mã bucur
însã cã am la mine cartea unui om deosebit, Giovanni Ruggeri, un italian îndrãgostit de România, care a popularizat minunea
de la Sibiel printre strãini, dar ºi printre românii necunoscãtori ai þãrii lor. Lectura mã
ajutã sã replonjez în povestea fantasticã a
acestui loc binecuvântat de Dumnezeu,
dar ºi de oameni.
Natalia Corlean

Suflet ºi istorie pe sticlã, la Sibiel

O zi minunatã de octombrie, perfectã pentru un pelerinaj la Prislop. Pentru cã
e o ieºire aºteptatã de unii dintre pelerini de câþiva ani, ne-am propus sã vedem cât
mai multe, aºa cã la întoarcere avem în plan sã intrãm ºi la Sibiel, locul despre
care am auzit ºi citit atât de multe lucruri impresionante.
BISERICA SFÂNTULUI MOISE
MÃCINIC. Suntem în întârziere, însã
nu se poate sã renunþãm chiar la
Sibiel. Când coborâm din autocar,
ºoferul ne atenþioneazã: "O jumãtate
de orã!" Grãbim pasul ºi ne oprim în
faþa bisericii, pe care ne-o deschide
o doamnã extrem de binevoitoare.
Intrãm în tãcere ºi ne închinãm, rând
pe rând, în timp ce o altã doamnã,
custodele muzeului, începe sã ne vorbeascã cu dãruire despre istoria lãcaºului de cult.
Datând din 1765, biserica "Sf. Treime"
este împodobitã cu o picturã extrem de valoroasã, restauratã, dupã ce a fost ascunsã
multã vreme sub cinci straturi de var. Din
deºte în
pãcate arhitectura locaºului a suferit în
multe
familii de þãrani,
timp ºi modificãri, care au distrus scene de
o mare valoare. Nu îmi pot lua ochii de la care creau în casele lor adevãrate laborao icoanã mare, aºezatã în faþa altarului: toare de picturã, implicând întreaga famiSfinþii Mãrturisitori, Preoþii Ioan din Galeº lie. Marea lor majoritate erau þãrani anoºi Moise Mãcinic din Sibiel. Pãrintele nimi, care învãþau arta din experienþã, picMoise a slujit chiar în aceastã bisericã… tau pentru alþi þãrani, iar pictura nu era
MIJLOC DE PÃSTRARE A IDENTITÃÞII ocupaþia lor principalã.
Icoana pe sticlã a devenit astfel un
ORTODOXE. Mã îndrept emoþionatã, în
mod
de rezistenþã în credinþa ortodoxã a
urma celorlalþi pelerini, cãtre muzeu. Mã
strecor cât mai aproape de ghid, sã nu scap pãrinþilor ºi strãmoºilor. Ea îl aducea în
nicio informaþie. Pictarea icoanelor pe sti- casa þãranului pe Dumnezeu, pe Maica
clã s-a rãspândit în Transilvania datoritã Domnului ºi pe sfinþii Lui, sprijin puternic
minunii petrecute la Mãnãstirea Nicula. în viaþa asupritã. În icoana pe sticlã þãraDupã ce Maica Domnului dintr-o icoanã a nul ºi-a pus tot sufletului lui: credinþa ortoplâns timp de 26 de zile, pelerinii care doxã, dar ºi elemente materiale sau nemulveneau aici doreau sã îºi procure o copie þumiri sociale. Astfel apar sfinþi în costum
pe care sã o ducã acasã, ducând astfel la o popular românesc, tricolorul sau personaje
negative (ca bogatul din pilda sãracului
dezvoltare a meºteºugului în zonã.
Rãspândirea icoanelor pe sticlã are Lazãr ºi a bogatului nemilostiv) îmbrãcate
însã ºi un motiv naþional. Românii arde- în hainele asupritorilor unguri.
MUZEUL "PR. ZOSIM OANCEA". Pãrinleni, aflaþi timp de sute de ani sub stãpânire strãinã, au fost mereu supuºi încer- tele Zosim Oancea a ajuns la Sibiel
cãrilor de schimbare a credinþei ortodoxe. în 1964, la 53 de ani, dupã 15 ani de
Cãlãuza pelerinului
Au suferit mai întâi presiuni insistente de închisoare ºi muncã forþatã în lagãSibielul se aflã la 23 de km de Sibiu. Din
calvinizare, apoi de catolicizare. În con- rele comuniste. Primul lucru pe care aceastã direcþie, la intrarea în Sãcel aveþi un indidiþiile în care nu aveau episcopi ortodocºi, îl face noul paroh este scoaterea la lu- cator spre stânga, cãtre Muzeul de icoane pe stierau izolaþi la sat, fãrã acces la studiu sau minã a picturii despre care intuieºte clã. Dupã cca 5 km pe un drum asfaltat foarte
comerþ, ei au gãsit în icoana pe sticlã unul cã este ascunsã sub straturile de var, bun ajungeþi la destinaþie.
dintre cele mai eficiente moduri de a-ºi lucrare care, împreunã cu restaurarea
"Icoanele pe sticla din Sibiel".
bisericii, întãreºte dragostea ºi colapãstra identitatea ortodoxã.
Pentru a vã pregãti vizita la Sibiel,
Icoanele pe sticlã s-au rãspândit în în- borarea dintre preot ºi enoriaºii sãi.
de mare ajutor este cartea scrisã cu
treaga Transilvanie, dând naºtere ºi la alte Astfel, pãrintele Zosim, dupã ce obmultã dragoste de domnul Giovanni
centre de producþie, bine reprezentate în servã în casele sibielenilor multe opeRuggeri în limba italianã ºi tradusã
muzeul de la Sibiel: Valea Mureºului, Fã- re de artã pictate pe sticlã, reuºeºte
în românã, englezã, francezã ºi gergãraº, Cârþiºoara, Braºov, Sebeº-Alba, Mãr- sã îi convingã: "Icoana e frumoasã
manã, pe care o puteþi comanda de
ginimea Sibiului. Meºteºugul se rãspân- în casã, dar o vezi numai tu. Pupe site-ul www.sibiel.net.
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