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sIBIEL
ICOANE PE sTICLĂ 
şi TROIţE
La câţiva kilometri de Sibiu, între dealuri înalte, 
se ascunde un sat bătrân, înobilat de istorie şi de 
credinţă. La Sibiel, răscrucile sunt străjuite de 
troiţe din zidărie, pictate, ridicate de săteni pe 
la începutul secolului al xix-lea. Biserica este şi 
ea o admirabilă moştenire a sibielenilor. În anii 
‘70, preotul Zosim Oancea înfiinţează la Sibiel un 
muzeu de icoane pe sticlă, devenit astăzi cea mai 
însemnată colecţie de acest fel din ţară.

În vara anului 2008, Funda]ia DALA, în colaborare cu Asocia]ia 

Gaspar, Baltasar & Melchior au realizat la Sibiel o tab`r` de crea]ie 

[i explorare a patrimoniului local. Copiii au devenit, pentru o 

s`pt`mân`, musafiri cotidieni ai Muzeului de Icoane, schi]ând zilnic 

dup` vechile glaje [i descoperindu-le semnifica]ia iconografic`. 

Dup` orele de desen, a[ternem pe sticl` schi]ele cele mai bune. În 

paralel, facem plimb`ri prin sat, descoperim troi]ele de la r`scruci, 

specificul caselor [i multele ocni]e goale de la por]i, l`ca[uri vechi 

pentru icoane, alungate de timpuri [i de oameni. Intr`m în vorb` cu 

Sibiel – judeţul Sibiu
Biserica Sfânta Treime 
(sec.xviii), Troiţe de răscruce 
(sec.xix), Muzeul de Icoane pe 
sticlă pr. Zosim Oancea.
Patrimoniu imaterial: 
meşteşugul icoanei pe sticlă 
şi al fierăriei. 
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s`tenii [i le propunem s` le oferim icoane realizate de copii, pentru 

por]ile lor. Micii me[teri primesc cu bucurie comenzi, dup` dorin]a 

fiec`rei familii: Sf.Ioan Botez`torul, Sf.Nicolae, Maica Domnului. La 

sfâr[itul s`pt`mânii, copiii, cu icoanele în bra]e, p`[esc ]an]os pe 

poarta Bisericii, unde p`rintele sfin]e[te rodul muncii lor. Apoi ne 

r`spândim pe la case [i le împ`r]im. Asta da realizare, copiii jubi-

leaz`! Printre acestea, descinderi în împrejurimi: satul Fântânele, 

Muzeul Astra Sibiu, atelierul de fierar Ion Petra, casa-muzeu fami-

lial Breazu Nicolae, remiza de pompieri cu ma[ini de epoc`, toate 

la Sibiel;  troi]e, biserici, coclauri verzi [i drumuri cu piatr` de râu, 

case, v`zute, povestite, desenate. Copiii, ca ni[te ferestre deschise, 

primesc aerul proasp`t al Sibielului, cu mireasm` de icoan`. � a.s.

www.lutars.piscu.ro
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www.sibiel.net


