ZUGRAVUL SIMON BĂLGRĂDEANUL LA SEBEŞ
Ana DUMITRAN
Argument
Sesiunea ştiinţifică organizată de Muzeul Municipal „Ion Raica” din Sebeş
în vara acestui an a fost ocazia pentru prezentarea în avanpremieră a
monografiei dedicate zugravului craiovean Simon Oprovici, stabilit la Alba Iulia
în ultimele două decenii ale veacului al XVIII-lea şi căruia Muzeul Naţional al
Unirii tocmai îi pregătea o expoziţie, deschisă publicului în perioada 3 iunie-2
august 2009.
Descoperirea, ulterioară, în colecţiile muzeului sebeşean a unei icoane a
maestrului a deschis perspectiva completării informaţiei acumulate până acum
despre marele artist. Singulară, deocamdată, piesa este foarte interesantă şi
merită un studiu special, chiar dacă ea este publicată la o dată atât de apropiată
de monografia deja invocată1. Aceasta, fiind o lucrare atât de recentă, nu va
impieta nici ea asupra prezentului articol, care, din raţiuni uşor de bănuit, este
nevoit să rezume biografia zugravului, atât ca suport introductiv, cât şi ca reper
în argumentaţia ce urmează a fi construită, în condiţiile în care obiectul său de
interes – icoana ajunsă la Muzeul din Sebeş – nu a fost nici semnată, nici datată.
Biografia artistului
Simon, iniţial “ot Craiova”, din 1780 “ot Belgrad”, este unul dintre cei mai
importanţi artişti români ai celei de-a doua jumătăţi a veacului al XVIII-lea,
valoarea operei sale fiind dată atât de calitatea exemplară a execuţiei, de mediul
artistic pe care l-a frecventat, dar şi de numărul impresionant de lucrări care au
supravieţuit bătăliei cu timpul.
Nu s-a putut stabili alături de cine şi-a făcut ucenicia, nici nu au fost
identificate până acum creaţii ale sale în sudul Carpaţilor, în ciuda originii
craiovene. Prima lucrare cunoscută, pictura din naosul bisericii de lemn din
Poiana Sibiului, semnată şi datată 1771, ne pune în faţa unui zugrav pe deplin
stăpân asupra tainelor meşteşugului, iar succesiunea rapidă a comenzilor
ulterioare, care îl aduc tot mai aproape de Alba Iulia, vorbeşte şi ea de un succes
rapid, care l-a însoţit pe parcursul întregii cariere, reconstituibile astăzi până în
anul 18002, aceasta fiind cea mai târzie datare pe care o oferă piesele repertoriate
în monografia pe care i-am dedicat-o.
Dumitran, Cucui 2009.
Pictura murală a bisericii cu hramul „Sf. Nicolae” din Orlat, semnalată de Ioan Lupaş în 1924,
astăzi dispărută (ibidem, p. 26).
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Creaţia sa este a unui profesionist înnăscut, relevând calitatea de excepţie a
atelierului (cel mai probabil sud-carpatic) în care s-a format; după trecerea în
Transilvania, întâlnirea cu cei mai buni artişti români de aici (Iacov din
Răşinari/Feisa şi fiul său Gheorghe, Stan din Răşinari/Orăştie, Simion Silaghi)
nu a schimbat în mod esenţial modalitatea sa de exprimare, dar a contribuit la
accentuarea izului baroc şi occidental cu care ea era deja impregnată, aceste
influenţe regăsindu-se însă doar în câteva lucrări, pentru care bănuim mai
degrabă o competiţie cu ceilalţi zugravi cu care se afla pe şantier decât o nevoie
expresă de schimbare/îmbunătăţire a propriei prestaţii artistice. Ne gândim la
absolut spectaculoasa icoană a Sf. Ilie realizată în 1789 pentru biserica de lemn
de la Întregalde3, în vreme ce alături de el Gheorghe fiul lui Iacov picta celelalte
trei icoane împărăteşti4, şi, mai ales, la icoana Mântuitorului de la Mesentea5,
zugrăvită, bănuim, în prezenţa lui Iacov Zugravul şi a fratelui său Stan, prilej de
etalare a remarcabilului său talent în faţa celor care decenii la rând fuseseră vârful
de lance al artei româneşti din interiorul arcului carpatic.
Influenţele baroce, care în Transilvania epocii pătrund dinspre Viena, cu
un ocol pe la mitropolia sârbă de Karlowitz, căreia i-au fost subordonaţi
ortodocşii după restabilirea episcopatului, în cazul lui Simon Bălgrădeanul au
venit şi dinspre arta ucraineană, pe seama căreia punem preluarea de către artist
a grafiei cu I dublu a numelui Mântuitorului. Deşi nu a devenit o obişnuinţă,
fiind întâlnită doar la icoana lui Iisus Învăţător de la biserica grecilor din Alba
Iulia6, datată 1783, şi în dreptul figurii Mântuitorului de pe iconostasul bisericii
grecilor din Blaj7, databil între 1788-1790, formula de indicare IИС ХРС
rămâne, pentru cea de-a doua jumătate a secolului XVIII, proprie doar acestui
zugrav, iar sursa ei o bănuim în gravurile ucrainene. Cât din acestea răzbate însă
în opera sa nu ne simţim în măsură să surprindem, neavând până acum acces la
o bibliografie de referinţă.
Opera lui Simon Bălgrădeanul se concentrează cu deosebire în arealul
actualului judeţ Alba, artistul fiind identificat la Alba Iulia (1782-1784, icoane),
Blaj şi Blaj-Veza (1788-1790, icoane), Bucerdea Vinoasă (1772?, frescă şi icoane),
Cheia (icoane), Cistei-Târnave (1799, icoane), Dealu Geoagiului (icoană),
Dumitra (icoană), Galda de Sus (1782, icoană), Gârbova de Sus (1790, pictură
murală), Geoagiu de Sus (1779, icoane), Ighiel (1780-1783, frescă, icoane)
Întregalde (1789, pictură murală şi icoană), Mesentea (icoane), Meşcreac
(icoane), Mirăslău (1795, icoană), Sălciua de Jos (1794-1795, icoane), Şibot
(icoane), Teiuş (1780, icoane). Pentru extremele activităţii sale avem comenzi în
judeţul Sibiu, la Poiana Sibiului (1771, pictură murală, icoane), Apoldu de Jos
Ibidem, p. 111, fig. 150.
Dumitran, Cucui 2008, p. 72-73, cat. nr. 43, p. 78-79, cat. nr. 53, p. 90-91, cat. nr. 70. Imaginile
icoanelor Maicii Domnului şi Mântuitorului sunt reluate de Dumitran, Cucui 2009, p. 24, fig. 3435.
5 Dumitran, Cucui 2009, p. 125, fig. 200.
6 Ibidem, p. 99, fig. 112.
7 Ibidem, p. 124, fig. 180.
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(1772, pictură murală), Gura Râului (1799, icoană), Orlat (1799-1800, frescă,
icoane), Sadu (icoane). Icoanele de la Şibot, de format mic, din categoria
prăznicarelor8, ridică posibilitatea ajungerii faimei sale şi în judeţul Hunedoara,
dar principala colecţie a acestui judeţ, găzduită de Protopopiatul Ortodox
Orăştie, nu deţine nicio lucrare care să-i poată fi atribuită. Construirea unei rute
a creaţiei sale, care să permită recuperarea datei la care putea fi realizată icoana
din colecţia muzeului sebeşean, este posibilă doar până în momentul stabilirii la
Alba Iulia, petrecut înainte de execuţia primei comenzi de la Ighiel, datată 4
februarie 17809. După această dată direcţiile de iradiere a artei sale se multiplică,
fără a se desfăşura însă într-o succesiune cronologică. Direcţia Blaj se suprapune
astfel cu cea opusă, spre Întregalde, iar la sfârşitul carierei cu cea, de asemenea
opusă, spre Gura Râului. Cum o logică a geografiei operei sale nu există,
obţinerea răspunsului trebuie căutată pe alte piste, caracteristicile stilistice
devenind cele mai importante repere în stabilirea datării mai spre începutul sau
spre sfârşitul celor trei decenii de activitate.
Biserica „din Greci”
Un reper poate fi, însă, şi locaţia pe care a avut-o icoana mai înainte de a
ajunge în custodia muzeului din Sebeş. Aceasta a fost biserica cu hramul
„Schimbarea la faţă”, construită la 1818 cu sprijinul episcopului Ioan Bob pe
„uliţa grecească a negustorilor”, după o expresie a lui Nicolae Iorga10. Remarcăm
în primul rând diferenţa de 18 ani între ultima atestare a zugravului Simon şi
momentul înălţării noului edificiu de cult al greco-catolicilor, iar deţinerea de
către aceeaşi biserică a unei impozante icoane a Sf. Nicolae executată cândva
între 1720-1730 de Popa Ivan din Răşinari (fig. 4) deschide perspectiva unei
importante moşteniri de la vechea biserică11, în care foarte bine ar putea fi
inclusă şi icoana pe care o atribuim lui Simon Bălgrădeanul (fig. 1). Preferăm
această alternativă celei care ar presupune execuţia icoanei lui Simon în anul
construirii noii biserici sau posterior acestei date pe considerentul că şi aceasta,
dar la proporţii mult mai reduse, este dedicată Sf. Nicolae, astfel încât pare
destul de puţin probabil să fi ajuns ea pe noul iconostas şi nu sora sa mai
bătrână, opera Popii Ivan din Răşinari. Tentantă, ipoteza zugrăvirii de către
Simon Bălgrădeanul a unui iconostas sau măcar a icoanelor împărăteşti pentru
noua biserică este, pe de o parte, contrazisă de cei 18 ani de tăcere, dar şi
susţinută de caracteristicile sale stilistice, care indică o mână obosită şi prea
puţină insistenţă asupra detaliilor pentru a înclina prea mult balanţa datării sub
anul 1800. Vechimea actualului iconostas, montat cândva în a doua jumătate a
Ambele ilustrează Soborul Arhanghelilor; ibidem, p. 136-137, fig. 203-204.
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul; ibidem, p. 85, fig. 81.
10 Iorga 1977, p. 128. Pentru mai multe informaţii despre monument vezi Fleşer 2001, p. 128130, şi Fleşer et alii 2005, p. 136-138.
11 Ridicată cel mai probabil la graniţa secolelor XVII-XVIII, în timpul păstoririi protopopului
Nicolae, părăsită după construirea bisericii celei noi, a supravieţuit doar absida altarului,
transformată din 1850 în criptă familială (vezi Dănilă 1994, p. 317-333).
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veacului al XIX-lea12, justifică pe deplin dispariţia totală a celui pe care l-a
înlocuit, dar supravieţuirea din zestrea bisericii anterioare a exact aceleiaşi
imagini, de dimensiuni mult mai mari şi cu o execuţie incomparabil superioară,
nu lasă prea multe şanse operei zugravului bălgrădean de a fi fost proiectată
pentru un asemenea loc de cinste.
Icoana
Cu dimensiunile de 53,5 x 36 x 3 cm, cu rama profilată şi stratul pictural
aplicat pe o singură placă de lemn susţinută la spate de o traversă, icoana, aflată
acum în custodia Muzeului Municipal din Sebeş, ni-l prezintă pe Sfântul Nicolae
redat bust, în veşminte arhiereşti, dar fără mitră, cu Evanghelia închisă în mâna
stângă, în vreme ce dreapta s-a oprit parcă la jumătatea gestului binecuvântării,
degetele arătător şi mijlociu nemaifiind ridicate în poziţia consacrată, ci
arcuindu-se nedefinit alături de celelalte, de parcă Sfântul ar fi uitat pentru ce a
ridicat braţul. De o parte şi de alta, înconjuraţi de aglomeraţii de nori, Iisus şi
Fecioara Maria însoţesc chipul oarecum artificial ridat (caracteristică a operelor
artistului) şi întrucâtva nedumerit al ierarhului făcător de minuni, sporind astfel
senzaţia de şovăială a personajului. În ansamblu însă, icoana este reuşită;
coloritul vesel şi brâul decorativ aurit care o înconjoară, accentuând ideea de
ramă, fac mai puţin vizibilă stângăcia artistului, care nu a mai avut suficientă
răbdare pentru obţinerea unor treceri delicate ale culorilor în redarea
fizionomiilor, semn că lucrarea ar trebui încadrată în faza târzie a creaţiei sale.
Dacă această opţiune cronologică nu este corectă, atunci trebuie să luăm în
calcul eventualitatea că ne aflăm în faţa unei opere mai puţin reuşite sau pentru
care zugravul nu a manifestat suficient interes.
Atribuirea se bazează pe similitudinea care merge până la identitate între
şabloanele care au stat la baza chipurilor redate miniatural ale Mântuitorului şi
Fecioarei cu figurile similare din oricare din icoanele lui Simon Bălgrădeanul în
care sunt ilustrate cele două personaje. Limitez, însă, exemplificarea la icoanele
cu aceeaşi temă executate pentru bisericile din Teiuş (fig. 2) şi Gura Râului (fig.
3), prima în faza de apogeu a carierei (1780), cea de-a doua la finalul său
cunoscut până acum (1799), pe motivul că aceste opere au fost semnate de
artist, neexistând, deci, niciun dubiu asupra paternităţii lor. Corespondenţele
sunt însă foarte numeroase şi ele pot fi urmărite printr-o simplă răsfoire a
repertoriului cuprins în monografie. Pentru chipul Sf. Nicolae, cea mai bună
analogie ar trebui să o reprezinte icoana datată 1781, realizată pentru biserica de
la Ighiel13, asupra căreia îşi extinde paternitatea semnătura lăsată de artist cu un
an mai devreme pe icoana Maicii Domnului. Faţă de aceasta însă, chipul este
uşor mai rotund, ridurile obrajilor mai puţin evidente, contrastând cu cele de pe
frunte, redate sub forma unor brazde adânci, care se încăpăţânează, alături de
părul cărunt, să deconspire vârsta înaintată a ierarhului. Explicaţia ar putea fi
12
13

Fleşer et alii 2005, p. 138.
Dumitran, Cucui 2009, p. 86, fig. 83.
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spaţiul mai redus rezervat de artist chipului în icoana de la Sebeş, comparativ cu
cea de la Ighiel (şi nu numai!), sugestie oferită de piesa de mici dimensiuni
zugrăvită prin 1783 pentru biserica Maieri I din Alba Iulia14. În esenţă, însă,
trăsăturile sunt aceleaşi cu ale chipului Sfântului din icoanele de la Teiuş şi Gura
Râului, ca şi din celelalte icoane similare cunoscute, comandate de bisericile de la
Blaj-Veza15, Geoagiu de Sus16 şi Sălciua de Jos17. Până la urmă, doar aspectul
oarecum neglijent al ansamblului, care nu poate fi reproşat niciuneia din celelalte
lucrări cunoscute, ar susţine o datare târzie a icoanei, chiar dincolo de anul 1800,
dacă ne gândim la capodopera de la Gura Râului, unde Simon dă încă întreagă
dovada măiestriei sale. A suprapune această datare peste momentul construcţiei
noii biserici greco-catolice din Sebeş credem însă că ar fi un gest prea curajos, în
primul rând datorită totalei sale absenţe în cele aproape două decenii, în
condiţiile în care puţinele piese nedatate pe care le-am descoperit se pot relativ
uşor data înainte de sfârşitul veacului al XVIII-lea. Desigur, niciodată nu ştim
totul, noi informaţii putând oricând modifica asemenea concluzii.
***
În virtutea celor afirmate până acum, icoana Sf. Nicolae ajunsă în custodia
Muzeului Municipal din Sebeş, operă a zugravului Simon Bălgrădeanul, se
dovedeşte a fi o piesă extrem de interesantă şi importantă pentru biografia
artistului, o lucrare care nu şi-a deconspirat încă întregul secret. De descifrarea
acestuia poate depinde prelungirea carierei şi, implicit, a vieţii artistului dincolo
de anul 1800, dar icoana nu poate oferi singură dezlegarea enigmei. Creaţie mult
mai probabil târzie decât nereuşită, ea completează lista localităţilor pentru care
a lucrat artistul cu încă un punct reprezentativ pentru geografia ecleziastică a
românilor transilvăneni, comunitatea greco-catolică din Sebeş, prin trecutul său
şi prin rostul pe care episcopul Ioan Bob i l-a recunoscut când a acceptat să se
implice în construirea unei noi biserici, fiind capabilă să acumuleze un adevărat
tezaur patrimonial, în care opera lui Simon Bălgrădeanul, indiferent că a fost sau
nu aşezată pe iconostas, a ocupat cu siguranţă un loc de cinste, căruia, în ultimă
instanţă, îi datorează supravieţuirea.
Painter Simon Bălgrădeanul from Sebeş
(Abstract)
The article is a result of the discovery of a St. Nicholas icon in the collections of the
Municipal Museum „Ioan Raica” from Sebeş. Neither signed nor dated, the icon can be
attributed to painter Simon Bălgrădeanul as dating from the last phase of his career.
Ibidem, p. 98, fig. 110.
Ibidem, p. 100, fig. 113-114.
16 Ibidem, p. 84, fig. 78.
17 Ibidem, p. 113, fig. 153.
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After a review of the artist’s biography, a native of Craiova, who settled down in Alba
Iulia in 1780, enumeration of localities and works known up to this moment and chronologically
situated between 1771-1800, it is presented the location where the studied icon comes from,
meaning the church dedicated to „the Transfiguration of Christ”, built by the Greek-Catholic
community from Sebeş in 1818, with the financial support of bishop Ioan Bob.
Considering the timespan of 18 years between the last dated work of Simon Bălgrădeanul
and the erection of the church, the preservation amongst the treasures of the new church of
another icon of St. Nicholas made in the first decades of the 18 th century by Popa Ivan from
Răşinari for the old Greek-Catholic church from Sebeş, as well as the stylistic characteristics of
the icon in question, it was concluded that this – the work of Simon Bălgrădeanul, beyond any
doubt – dates from the last phase of his career, without being able to tell whether there are the
last years from the 18th century or the first ones of the following century. There is a faint
possibility that Simon Bălgrădeanul executed an iconostas for the new church or at least the four
imperial icons (as a general rule, the image of St. Nicholas was included among them, next to
that of the Savior, Virgin Mary holding the Child and the dedication icon) in 1818.
Explanation of figures
Fig. 1 St. Nicholas – Simion Bălgrădeanul.
Fig. 2 St. Nicholas – Simion Bălgrădeanul – detail.
Fig. 3 St. Nicholas – Simion Bălgrădeanul – detail.
Fig. 4 St. Nicholas - priest Ivan of Răşinari.
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Fig. 1. Sf. Nicolae – Simion Bălgrădeanul
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Fig. 2. Sf. Nicolae – Simion Bălgrădeanul - detaliu

Fig. 3. Sf. Nicolae – Simion Bălgrădeanul - detaliu
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Fig. 4. Sf. Nicolae (1720-1730) - Popa Ivan din Răşinari
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