
LUCIAN COMªA

Pictura pe sticlã la Comãna, judeþul Braºov, în relaþie cu
calendarul popular

Pictura pe sticlã este genul cel mai complicat ºi laborios al picturii
populare. Cu toate cã pictura popularã pe sticlã are de obicei teme
religioase, caracterul profund popular este dat de folosirea elementelor de
naturã laicã, cât ºi de interpretarea ºi viziunea specificã asupra acestor
teme, intrate de multe ori în concordanþã cu credinþe ºi personaje

fabuloase arhaice. Prin caracterul
lor ºi prin locul ce îl ocupã în
interioarele þãrãneºti, constituie
un element de decor, alãturi de
cuierele cu blide, farfurii,
ulcioare, cãni; de ºtergare, funde,
scoarþe, armonizându-se cu
acestea în cadrul unei compoziþii
unitare. 
Marea frumuseþe a icoanelor pe
sticlã constã mai ales în culoare.
Dispoziþia cromaticã nu este
niciodatã stridentã, meºterii
zugravi au ºtiut sã armonizeze
tonurile, aºezând un ton închis
lângã altul deschis, sau folosind

judicios culorile complementare. Prin aceste tehnici, culoarea este cea
care susþine desenul, care în general este schematic, îndeosebi anatomia
personajelor fiind redatã cu stângãcie ºi puternic stilizatã. O altã
particularitate o constituie prezenþa elementelor decorative cu motive
florale ºi geometrice. Natura se regãseºte în toate stilizãrile artistului
popular, obiºnuit sã-ºi împodobeascã ºi sã-ºi înfrumuseþeze casa, portul
ºi uneltele de muncã ºi de uz casnic. (1)
În cele douã sate, Comãna de Jos ºi Comãna de Sus, dar mai ales în
Comãna de Sus, a existat un numãr foarte mare de icoane pictate pe
sticlã. O parte au fost aduse din Þara Oltului ºi Þara Fãgãraºului, iar
altele din Þara Bârsei, cunoscându-se faima iconarilor din ªcheii
Braºovului. Dar cele mai multe icoane prezente în casele þãranilor din
cele douã sate au fost zugrãvite de cãlugãrii de la mãnãstirea aflatã în
secolul al XVIII-lea în pãdurea Comãnei de Sus, în locul numit Poiana
Mãnãstirii, pe Dealul Gârbova. (2) Scenele alese de meºterii zugravi
sunt din mitologia creºtinã primitivã: Facerea Lumii, Raiul, Adam ºi
Eva cu pomul interzis ºi ªarpele, Maica Precistã, Naºterea Lui Isus,
Cina cea de tainã, Crucificarea, Învierea, Înãlþarea, Sfânta Treime; apoi
Sf. Ilie în rãdvanul tras de bouri sau cai de foc, Sf. Gheorghe cãlare
ucigând balaurul, Sf. Dumitru, Sf. Haralambie ºi alþi sfinþi populari,
judecata de apoi, etc. De remarcat este faptul cã aceºti creatori ai picturii
pe sticlã, în exprimarea tematicii religioase, au introdus o serie de

ªi cãlcâile-amândouã,
ªi iarã-s cu cizme nouã.

4651

Când eram la mama fatã,
ªohãnit nu umblam batã.
ªi dacã m-am mãritat,
Defeli treazã n-am umblat.

4652

N-are mândra ce lucra,
Numa de purtat poºta
Dintr-o uliþã-n alta.

4653

Cine mi-o fãcut traista
N-o avut pânzã alta.
Nici aceie n-o avut,
C-o luat-o împrumut.
ªi se þine fatã mare,
Da pânzã de-o traistã n-are!

4654

Am o vacã cu viþe
ªi cinci pui la o cãþe.
Cine m-a lua pe mine,
Duce iosag cât de bine!

4655

Mãritã-te ºi tu lele,
De þi-i dor de haine rele.Dã, Doamne, mintea românului, ce di pã urmã.

memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie -iunie  2006 (An VI) 1763

Foto din colecþia Lucian Comºa: Sf. Gheorghe



elemente laice, luate din istorie, literaturã, folclor, sau din viaþa de toate
zilele, contribuind la crearea a ceea ce Romulus Vulcãnescu denumeºte
„folclor religios”. (3) Un fapt constatat ºi în cele douã sate este
predilecþia pentru icoanele pictate pe sticlã reprezentând diferiþi sfinþi cu
anumite simboluri în viaþa ºi credinþele oamenilor: Sfântul Gheorghe ºi
Sfântul Haralambie – protectorii vitelor ºi ai oamenilor împotriva
molimelor; Sfântul Dumitru ºi Sfântul Gheorghe sunt legaþi de
calendarul agricol ºi pastoral; Sfântul Ilie este deþinãtorul fulgerelor ºi al
trãznetelor, stãpânitor al focului ºi Soarelui, cel care leagã ºi dezleagã
ploile. (4) 
Descriem, în linii mari, câteva din aceste icoane, care încã se mai
pãstreazã în cele douã sate. Atât în Comãna de Jos cât ºi în cea de Sus
au existat icoane reprezentând cultul Fecioarei Maria. Ziua de celebrare
a Fecioarei Maria s-a suprapus peste momentul sãrbãtoririi unei zeitãþi
arhaice care murea ºi renãºtea simbolic la data echinocþiului de toamnã.
(5). De aceea este de multe ori identificatã cu Luna sau cu Pãmântul-
mamã, imagine a Marii Zeiþe Neolitice, fiind foarte iubitã de
credincioºii din Þara Oltului,
pãstrãtori ai unor datini strãvechi,
evenimentele de facturã creºtinã
suprapunându-se altora pãgâne.
Maica Domnului este invocatã
pentru vindecarea bolilor, cãsãtorie
ºi naºterea copiilor. Sunt douã
teme în care Maica Precesta este
reprezentatã: Intrarea în Bisericã a
Maicii Domnului (Ovidenia) ºi
Fecioara Maria cu Pruncul în braþe.
În prima icoanã apar numeroase
personaje redate în miºcare, cu un
desen precis ºi o cromaticã
echilibratã. Sãrbãtoarea creºtinã se
suprapune celebrãrii unei zeitãþi a
lupilor, Filipul cel Mare, când se credea cã se deschide cerul ºi vorbesc
animalele. Unii bãtrâni încã au credinþa cã, dacã mergi pe furiº în grajd,
în noaptea de Ovidenie sau în cea de Crãciun, ºi auzi animalele vorbind,
vei rãmâne mut, sau chiar poþi sã mori. (6) În cea de-a doua icoanã,
Fecioara este înfãþiºatã cu pruncul Isus în braþe. ( fig.1 ) Pe cap poartã o
coroanã împodobitã cu decoraþiuni geometrice, þinutã de doi îngeri.
Chipul Fecioarei cât ºi cel al Pruncului Isus sunt înconjurate de o
aureolã. În jurul gâtului, Maica poartã o salbã de bani de aur. Culorile
folosite sunt roºu intens, puþin verde, albastru ºi alb, iar aureolele ºi
salba de bani sunt din foiþã de aur; dimensiunile variazã între 40/35 cm
ºi 50/40 cm.
Icoanele care-l reprezintã pe Sf. Gheorghe, un sfânt preferat de þãrani,
nu lipseau din nici o casã. Din pãcate ele au fost înlocuite în zilele
noastre cu icoane pe hârtie, cumpãrate de la oraº, puþine fiind casele în
care se pãstreazã icoane zugrãvite pe sticlã. Sf. Gheorghe e reprezentat
cãlare pe un cal puternic, omorând cu suliþa balaurul. Imagine a
Cavalerului Trac, peste care creºtinii l-au suprapus pe Marele Mucenic

4656

Toate fetele doresc
La portuþu nevestesc.
N-au ce-l dori nici una,
Cã toate s-or sãtura,
Pe când îi sãptãmâna
Toate s-ar dezmãrita.
Bagã-þi mintea-n cap, hãi
fatã,
Cã tare rãu îi mãritatã!

4657

Maicã, când m-ai însurat,
De moºie ce mi-ai dat?
Mi-ai dat botã cu cap strâmb
ª-o traistã plinã de vânt.

4658

Zâc oamenii cã-s nebun,
Dipce mi-am pus coasa-n
prun.
Da io ºtiu dipce o-am pus,
Cã n-am cosit de când us.

(Bârlea Gheorghe, Cãlineºti)

4659

Aº-o gândit mândra me
Nu pot trãi fãrã ie.
Când o gândit s-o-nºelat.
ªtii, mândrã, de n-ai uitat,
Asarã te-am încercat Lucru frumos nu te întreabã 

nime în cât timp l-ai fãcut.
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Gheorghe; acesta este un protector
al vegetaþiei, cailor, holdelor ºi,
precum Cavalerul Trac, este purtat
în spate de un cal, omoarã balaurul,
având rol apotropaic ºi de pãstrãtor
al cheilor anului, cu care încuie
iarna ºi descuie vara. (7) (fig.2) În
partea stângã a icoanei este
înfãþiºat, în mici dimensiuni,  Sf.
Tiron înspãimântat, ridicând braþul.
Dacã personajele sunt redate
suficient de schematic, stilizarea
mergând pânã la abstracþie, în
schimb ele sunt surprinse într-o
miºcare viguroasã, corect redatã. Culoarea predominantã este roºu
aprins, cu foarte puþin verde. La Comãna, în ziua de Sf. Gheorghe, se
celebreazã ºi Armindenele. Armindenii se confecþionau din fagi tineri, se
curãþau de crengi ºi la vârf se lãsa un buchet de frunze, apoi erau bãgaþi
în pãmânt la stâlpii porþilor, mai ales unde locuiau feciori cu numele de
Gheorghe. (8, 9) Transfigurare a unei strãvechi zeitãþi vegetale, Sf.
Gheorghe se leagã de ritualuri agrare ca Plugarul, care acum se
sãrbãtoreºte în a doua zi de Paºti în toatã Þara Oltului, implicit ºi în
Comãna. Plugarul este un scenariu ritual al morþii ºi renaºterii anuale a
zeitãþii, prin transportarea primului arãtor (Plugarul) la râu, pe o grapã,
dupã un ritual asupra cãruia nu vom insista aici, unde acesta se va lupta
simbolic cu feciorii (doi sau patru) care-l transportã, stropind mulþimea
cu apã din râu ºi invocând ploile sã rodeascã ogoarele. (10) 
Reprezentãrile Sf. Haralambie, pe icoanele de la Comãna, îl aratã pe
acesta ca apãrãtor al oamenilor ºi animalelor împotriva bolilor. Sfântul
este zugrãvit în prim plan, iar la picioarele sale este figuratã Ciuma, sub
forma unui bãrbat cu picioarele pe cap, ce poartã o coasã, simbolizând
moartea, asociatã cu aceastã teribilã maladie care a decimat în mai multe
rânduri populaþia Europei medievale. (fig. 3) Ciuma este þinutã în lanþ de
cãtre sfânt, artistul iconar subliniind biruinþa Sf. Haralambie asupra bolii
ºi morþii aduse de aceasta. În fundal se vede cerul înstelat, punctat cu alb
ºi roºu. Desenul este mai puþin precis, dar culorile sunt vii, predominând
roºul. Icoana are dimensiuni mai mari: 65/55 cm. În trecut se întâlneau
în cele douã sate mai multe icoane cu aceastã tematicã, dar de
dimensiuni mai mici ºi cu unele deosebiri în ceea ce priveºte linia
desenului. Identificat cu Helios din mitologia greacã ºi cu Gebeleizis în
cea autohtonã, geto-dacã, Sf. Ilie este un zeu al focului de sorginte
solarã în Panteonul românesc. (11) Sf. Ilie apare pe icoanele de la
Comãna strãbãtând cerul printre nori, într-un car tras de doi cai înaripaþi,
stimulaþi de biciul de foc al sfântului. (fig.4 ) Din bici ºi din roþile
carului iese foc, iar jos pe pãmânt sunt înfãþiºaþi ucenicul Sf. Ilie, Elisei,
ºi un þãran arând ogorul. Prezenþa celui din urmã în ipostaza descrisã
scoate în evidenþã credinþa oamenilor din cele douã sate cum cã cel ce
munceºte în ziua sfântului va atrage mânia acestuia. O altã interpretare
posibilã ar fi aceea cã Sf. Ilie, pe lângã prigonirea dracilor pe care-i
fulgerã ºi trãzneºte cu biciul de foc, este cel care leagã ºi dezleagã

ª-am vãzut cã eºti nebunã,
Te-am lãsat la cel ce tunã.
ª-am vãzut cã eºti turbatã,
Te-am lãsat la cel din piatrã.

4660

Mã duceam la mândra-n ºopru
ªi mi-o ros ºoarecii clopu.
Bunã dimineaþa, mândrã,
Aºternut-ai patu-n tindã?
Io l-am aºternut asarã
C-am gândit cã-i zini iarã.

(Radu Vasile a lui Ion,
Corneºti)

4661

Am cojoc cu pene multe,
Patru boi mânaþi în munte.
De-aº avea o mândrã dragã
Mâna-o-aº la boi sã-i vadã.
De-oi ave una urâtã
Vinde-oi boii, bea-oi banii,
Duc-o jâzii ºi þiganii!

4662

Aº hori o hoare mândrã
Da mi-i somn ºi-s ºi
flãmândã.

(Ciceu Ion Bãcãlãu, Budeºti)

4663

Te cunosc, mândrã, pã poale
Cã eºti o femeie moale.
De-ai si o femeie iute,
Poalele þ-ar si lãute!
Batãr pânã la gerunte!

(Viºovan Pintea a lui Mihai,
Breb, 44 ani)

4664

Mândruluþa me ce dragã,
Nu o dau pe lume-ntreagã
Cã-i plãtesc sprâncenele,
Cât caru ºi stelele.
ªi buzele roºioare,
Cinci cute de milioane!

(Viºovan Pintea a lui Mihai,
Breb, 44 ani)

Nu-þi strica gura degeaba.
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ploile, dezvãluind o laturã pãgânã a
atribuþiilor sale, legându-l de
calendarul agrar, ºtiut fiind faptul cã
luna iulie este numitã popular
cuptor. În preajma sãrbãtorii sale se
considerã cã este un timp benefic
culegerii plantelor de leac, iar în
trecut se practicau vrãji ºi
descântece pentru îndepãrtarea
furtunii, denumitã de localnicii din
Comãna vreme mare. Desenul
icoanei este simplu, pe alocuri
imprecis, cu elemente florale ºi
geometrice împrumutate din
ceramicã, iar pictorul popular a
reuºit sã redea într-o mare mãsurã
miºcarea cailor ºi a cãruþei înconjurate de flãcãri. Culorile predominante
sunt roºu-auriu ºi albastrul închis, iar dimensiunile icoanei de 50/45 cm. 
Un alt sfânt cu o importanþã mare în credinþele oamenilor din Comãna,
prezent pe icoane, este Sf. Dumitru care, împreunã cu Sf. Gheorghe,
împart Anul Pastoral în douã anotimpuri simetrice, vara constituind-o
perioada între datele celebrãrii celor doi sfinþi, având ca miez al timpului
ziua Sf. Ilie. (12) Ziua sãrbãtoririi Sf. Dumitru aduna laolaltã în trecut
mai multe practici de purificare prin foc (focul lui Sumedru),
apotropaice ºi de pomenire a morþilor, de care-ºi mai amintesc bãtrânii,
fãrã informaþii concrete din pãcate. ªi tot din pãcate nu am reuºit sã mai
gãsim nici o icoanã reprezentându-l pe Sf. Dumitru. 
O icoanã pictatã pe siclã, mai rar întâlnitã în cele douã sate, are ca temã
Judecata de apoi, creatã de zugravii fãgãrãºeni. Compoziþia degajã o
atmosferã de profund dramatism. Din figurile ºi gesturile oamenilor, ale
sfinþilor, ale diavolilor, reies cele mai contradictorii stãri sufleteºti:
durere, spaimã, nepãsare, violenþã, bucurie etc. Pãcatele oamenilor sunt
cântãrite cu „cumpãna dreptãþii”. La Comãna de Sus se gãseau câteva
icoane care îi înfãþiºau pe arhanghelii Mihail ºi Gavril. Elementele laice
desprinse din compoziþia icoanei sunt reprezentate de îmbrãcãmintea
personajelor, aproape identicã cu a cavalerilor medievali, ºi de unele
elemente arhitecturale. (fig.5) Culoarea predominantã este roºu aprins,
armonizat cu alb, maro, bleumarin ºi puþin verde. Cei doi arhangheli au
rolul de a prelua sufletele morþilor ºi de a le conduce spre Rai sau Iad,
dupã caz. (13) În icoanã, cei doi arhangheli þin în mâini, deasupra
hornului unei case, Sfântul Graal, cupã sfântã din care ar fi bãut Iisus în
ziua crucificãrii ºi din care, dacã ar bea un muritor, i-ar aduce
nemurirea, sugerându-se conducerea sufletului spre Rai. La Comãna, ca
de altfel pe tot teritoriul românesc, arhanghelul Mihail deþine o funcþie
mai importantã în credinþa oamenilor, el fiind cel care-i vegheazã pe cei
bolnavi, ferindu-i de demoni cu sabia ( în concepþia arhaicã conform
cãreia bolile ar fi cauzate de demoni ). (14) 
Observãm, aºadar, cã artiºtii populari au zugrãvit pe icoane sfinþi
suprapuºi peste zeitãþi strãvechi, pãstrând atributele arhaice ºi au adãugat
peste acestea elemente creºtine. Este de remarcat predominanþa

4665

Fata care nu sãrutã,
Nu trebã mai mare mutã.
Care nu ºti sãruta
Nici apã nu i-aº da
Nici cu ie nu m-aº culca.
Care ºti sãruta bine,
Duce-u-aº la vin cu mine!

4666

Mândruluþ, drãguþa ta
Lungã-i ca ºi sãcara!
ªi hâdã ca Marþ Sara!
ªi pã cãrare când mere,
Gândeºti cã culege pere.
Io-s micã ca ºi grâu,
ªi mândrã ca sansiu.
Pã cãrare când mã duc,
Mândrã-s ca floarea de rug!

Codrea Ana a Pãlãguþii,
Berbeºti

Oraþii de nuntã

4667

În prima searã înainte de
nuntã, la mire este cusutul
steagului. Sã strâng lãutari,
tineret , se bea þuicã, se face
joc de învârtit, pânã se adunã
toþi.
În acest timp, la mireasã se
pregãteºte cununa.
De la mire se duc tot în
aceeaºi searã, dupã cununã,
chiuind, cu lãutari:
Nu-i luminã nicãri,
O murit toþi oamenii,
Numa la mândruþa mea
Arde casa ca º-o stea,
Cã ºtie cã merg la ea.

4668

Ieºiþi, buhe, din bujdei,
Sã vedeþi afarã ce-i,
ªi vã suiþi pã gunoi
ªi vã uitaþi dupã noi!
C-or venit ºi dupã voi 
Cu caru cu patru cai,
Peste trei sute de ai! Lupu-ºi schimbã pãrul, dar nãravul ba.
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credinþelor legate de fertilitate ºi a
celor apotropaice, în general oamenii
cãutând sprijin la divinitãþi asociate
belºugului ºi protecþiei de rãu ºi
boalã. Fãrã îndoialã, prin aceste
sumare descrieri nu am epuizat
tematica icoanelor din cele douã sate,
extrem de variatã, cu interpretãri ºi
simboluri multiple. Totuºi, putem
spune cu certitudine cã pictura pe
sticlã exprimã simþul artistic þãrãnesc
ºi, alãturi de ceramicã, de prelucrarea
lemnului, de þesãturi, port, întregeºte
marea artã popularã.
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Variantã Cãlineºti:

4669

C-or veni ºi dupã voi,
Când or fi Paºtile gioi
ªi Crãcinul mai apoi!

4670

În timp ce coasã steagul se
spun strigãturi, hori:
Tu, mireasã, eºti nebunã,
Cã tu plângi dupã cununã.
Mirele îi mai sãleac,
ªi nu plânge dupã steag!

4671

Miresucã cu cununã,
Pã mâni sarã ce þi-i bunã?
Pune cununiþa-n cui 
ªi dã-i gurã mirelui.

4672

O femeie sau o fatã aruncã
grâu pe miri, sã fie roditori ºi
strigã:
Io þâp grâu, nu þâp ovãs,
Mirele-i de neam ales.
Io þâp grâu din tãlgerel,
Mirele mi-i frumuºel
ªi nevasta dupã el
Io þâp grâu din tãlgeruþ,
Mirele mi-i ca º-un struþ,
Mireasa ca º-un bumbuþ.
Nu viniþi pe sub chetoare,Oaia care nu-ºi poate duce lâna, o mãnâncã lupii.
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