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COLECȚIA DE ICOANE PE STICLĂ „ION MUȘLEA”
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Ion Mușlea s-a născut în 29 septembrie 1899, la Șcheii 
Brașovului, în fostul comitat al Făgărașului, fiind cel de al zece-
lea copil al învățătorului Candid Mușlea și al Ecaterinei Mușlea. 
A început Facultatea de Medicină la Iași, în 1918, însă a aban-
donat-o după doar câteva luni, alegând să-și urmeze adevărata 
vocație la Facultatea de Litere din București. Din anul următor se 
transferă la Cluj, specializându-se în limba și literatura română și 
franceză. În anul 1922 obține licența în Litere în prima promoție 
românească a Universității din Cluj și decide să urmeze în conti-
nuare o carieră științifică, înscriindu-se la doctorat. 

 În primii doi ani de doctorat beneficiază de o bursă în 
Franța, specializându-se la École Roumaine en France, École 
d’Antropologie, Université de Sorbonne sau urmând cursuri 
de limbi sud-slave la École des Langues Orientales Vivantes.

 În 1925 se întoarce în România și este numit în pos-
tul de bibliotecar la Biblioteca Universității din Cluj, pe care 
îl ocupă până în 1935. Continuitatea preocupărilor sale în 
materie de folclor este asigurată, în primii ani, de postul cu 
normă de muncă parțială pe care i l-a oferit Romulus Vuia 
la Muzeul Etnografic al Ardealului, care funcționa de puțin 
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timp. A obținut primul titlu de doctor în etnografie și folclor 
din România în anul 1928, abordând, după mai multe ezitări, 
problematica Junilor brașoveni. 

S-a căsătorit în 1928 cu fiica vitregă a lui Ion I. La-
pedatu și fosta sa colegă de la Universitate, Maria Lipănea-
nu. Soția urma să-i devină o colaboratoare de încredere la 
instituția de cercetare etno-folclorică înființată mai târziu.   

În calitate de muzeograf, preocupările sale principale 
au vizat pictura pe sticlă și xilogravurile țăranilor români din 
Ardeal. Numeroasele cercetări de teren pe aceste teme s-au 
concretizat în comunicări și studii științifice primite cu mare 
interes atât la nivel național, cât și la nivel internațional. În 
acest interes cultivat de-a lungul anilor trebuie să vedem în-
ceputurile colecțiilor muzeale care au aparținut marelui fol-
clorist, și care astăzi îi poartă numele.

Tot de anii petrecuți la Muzeul Etnografic al Ardealu-
lui se leagă și ideea de a înființa și organiza o arhivă de folclor, 
care să cuprindă în primul rând chestionarele pe temă etno-
grafică și răspunsurile primite de cercetătorii din instituție 
de pe tot cuprinsul țării. După mărturisirea folcloristului, 
imposibilitatea de a înființa arhiva visată în cadrul Muzeului 

Învierea Domnului încadrată de praznice. MNIT, F 42.
Simion Poienaru, Valea Sebeșului, 1837. 

Resurrection of Christ. MNIT, F 42.
Simion Poienaru, Sebeșului Valley, 1837. 
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Etnografic din Cluj a avut o anumită pondere în decizia de a 
părăsi instituția, în primăvara lui 1929. Nu lasă însă initiativa 
să dispară, și se adresează lui Sextil Pușcariu, fondatorul Mu-
zeului Limbii Române din Cluj, membru al Academiei Româ-
ne, cu intenția de a înființa arhiva de folclor sub egida aces-
tei înalte instituții. După o încercare nereușită, în anul 1930 
Pușcariu obține finanțarea necesară, iar sarcina organizării 
mult-așteptatei arhive este încredințată lui Ion Mușlea.

Din punct de vedere profesional, cariera lui 
Ion Mușlea este pe o pantă ascendentă: în 1936 devine 

directorul Bibliotecii Universității, funcție pe care o va păs-
tra timp de 12 ani.

În anul 1940 s-a născut unicul fiu al folcloristului, 
Ioan, care, pe lângă pregătirea de inginer, a activat ca scriitor, 
traducător și jurnalist. În același an, după pierderea Ardealu-
lui de Nord, se refugiază împreună cu familia la Sibiu, unde 

Învierea Domnului. MNIT, F 42.
Detaliu cu inscripția: 1837. Simion Zugrav din Laz.

Învierea Domnului. MNIT, F 42.
Detaliu - Cina cea de Taină și In-
trarea în Ierusalim.

Resurrection of Christ. MNIT, F 42.
Detail - The Last Supper and Jesus’ 
Triumphal Entry into Jerusalem.

Resurrection of Christ. MNIT, F 42.
Detail with the inscription: 1837. Simion Zugrav from Laz.
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este evacuată și Arhiva de Folclor a Academiei. Se întoarce la 
Cluj abia după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, 
dornic să-și reia activitatea științifică și administrativă la ca-
pacitate maximă.  

Odată cu războiul și mai ales în anii de început ai 
comunismului, statutul arhivei de folclor, principala realizare 
a lui Ion Mușlea, devine tot mai nesigur. Începând cu anul 
1946-1947, Academia cere Universității din Cluj detașarea lui 
Mușlea de la direcțiunea Bibliotecii Universitare la Muzeul 
Limbii Române. Un an mai târziu, Academia Română este 
transformată în instituție de stat. Nici Ion Mușlea, nici supe-
riorul său din București, profesorul Dumitru Caracostea, nu 
și-au mai găsit locul în instituția ”reorganizată”. 

În primii ani de comunism, Ion Mușlea este înlăturat 

treptat din toate funcțiile de conducere pe care le ocupase 
până atunci. I se permite totuși să activeze în cadrul Arhivei 
de Folclor și începe să se consacre exclusiv cercetării științifice. 
Anumite teme abordate de un cercetător de acum aflat la 

deplină maturitate științifică au și ele de suferit de pe urma 
restricțiilor impuse de regim. Revenirea la mai vechiul interes 
pentru icoanele pe sticlă și xilogravurile țărănești a fost stopa-
tă în pragul publicării unui manuscris mai consistent ”din ca-
uza implicaţiilor religioase ale subiectului şi ale reproducerilor.” 

În 1965, lui Ion Mușlea îi este oferit din nou un post la 
filiala clujeană a institutului de folclor, de această dată în cali-
tatea de șef al unității locale de cercetare. Pe atunci, sănătatea 
cercetătorului era deja șubrezită. Un an mai târziu, la 27 iulie 
1966, Ion Mușlea se stinge la Cluj, la vârsta de 67 de ani. 

Maica Domnului cu Pruncul tronând, 1806. MNIT, F 36.
Detaliu cu rama inscripționată: În rândul aceştiia icoane au umblat Ereiță Soră.

Virgin and Child, 1806. MNIT, F 36.
Detail of the inscribed frame: Ereiță Soră worked on this icon.
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Sfântul Dumitru şi Sfântul Gheorghe. MNIT, F 283.
Autor necunoscut, Nicula, a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Saint Demetrios and Saint George. MNIT, F 283.
Unknown author, Nicula, second half of the 19th century. 
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FORMAREA ȘI STRUCTURA COLECȚIEI

În urma cunoscutului folclorist au rămas multi-
ple acțiuni de pionierat în domeniul pe atunci puțin explo-
rat al etnografiei. Tema sa de suflet rămâne arta autentică, 
tradițională, de multe ori anonimă, a țăranului român din 
Ardeal. Și-a dedicat întreaga activitate din cadrul Muzeu-
lui Etnografic cercetării și, în unele cazuri, salvării vechilor 
icoane pe sticlă și a xilogravurilor țărănești, a căror valoare 
aștepta încă să fie descoperită în biserici sau la casele oame-
nilor. Cercetările sale în domeniul icoanelor pe sticlă au avut 
un destin nefast: lucrările majore, cu o contribuție de netă-
găduit la istoria acestui meșteșug, i-au rămas în manuscris 
până în 1995, la aproape 30 de ani de la stingerea autorului. 
Circumstanțele postbelice nefavorabile i-au înlăturat și visul 
de a pune bazele muzeului de icoane pe sticlă pe care îl plă-
nuia de mult timp. O parte importantă a colecției – 50 de 
icoane – a ajuns în patrimoniul Muzeului Național de Istorie 
a Transilvaniei în anul 1964, prin donația profesorului Ion 
Mușlea și constituie astăzi colecția care îi poartă numele. 

Colectate în decursul mai multor campanii de 
cercetare etnografică de teren în județul Cluj, pe Valea 

Duminica Mironosițelor. MNIT, F 33.
Simion Poienaru (?), Valea Sebeșului, 1840. 

Sunday of the Myrrhbearers. MNIT, F 33.
Simion Poienaru (?), Valea Sebeșului, 1840. 
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Sebeșului sau în Țara Oltului, icoanele pe sticlă din patri-
moniul muzeului au fiecare o individualitate aparte. Mai 
mult de jumătate provin din centrul de pictură de la Nicula, 
dovedind afinitatea colecționarului pentru ceea ce el con-
sidera ”adevărata artă populară”, nesemnată, neatribuită, 
simplă și naivă. Dintre acestea, doar una datează din prima 
parte a secolului XX, iar restul din secolul al XIX-lea.

Între icoanele colectate de pe Valea Sebeșului, și ele în 
număr destul de mare, se remarcă creațiile binecunoscuților 
pictori iconari din familia Poienaru (Savu, cel care a dat 
numele familiei, Simion,Toma, Ilie), datând din secolul 
al XIX-lea. O altă familie de pictori de pe Valea Sebeșului, 
recunoscută și ea prin artiști de excepție, este reprezentată în 
colecția Mușlea de icoanele atribuite lui Pavel Zamfir. Cele mai vechi icoane din atelierele din zona Sebeșului le putem 

însă atribui lui Nicolae Zugrav, care a activat în jurul anului 
1787, la Lancrăm. O istorie și mai îndelungată o are reprezen-
tarea ”Sfântul Foca și Maria Magdalena”, pictată de Petru din 
Topârcea la mijlocul secolului al XVIII-lea.

Din Țara Oltului ne-a parvenit o singură icoană pe sti-
clă, realizată la jumătatea secolului al XIX-lea, înfățișându-l pe 
Iisus cu vița-de-vie într-o scenă euharistică. 

Prohodul lui Iisus, jumătatea secolului al XIX-lea. MNIT, F 280.
Detaliu cu Năframa Veronichii și inscripția: Prohodul lui Iisus Hristos.

Lamentation of Christ, middle of the 19th century. MNIT, F 280.
Detail with the Veil of Veronica and the inscription: Lamentation of Jesus Christ.

Adormirea Maicii Domnului, 1787. MNIT, F 3.
Detaliu cu clădirile în stil baroc. 

Assumption of Mary, 1787. MNIT, F 3.
Detail with Baroque buildings. 
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Reprezentarea Sfântului Gheorghe își are originea în 
atelierele de la Maierii Albei Iulia, iar câteva icoane ar putea fi 
atribuite pictorilor din Mărginimea Sibiului, însă în acest sens 
nu avem încă date certe.

Colecția de icoane pe sticlă Ion Mușlea impresio-
nează prin consistență și structură. Datorăm însăși existența 
acesteia marelui folclorist, care a înțeles să își desfășoare ac-
tivitatea de cercetare și colectare cu profesionalism, filtrând 
și interpretând această largă tematică, chiar și într-o peri-
oadă în care regimul politic era fățis refractar la tot ceea ce 
însemna patrimoniu religios. 

Iisus Hristos Pantocrator, prima jumătate a secolului al XIX-lea. MNIT, F 7.
Autor necunoscut, Nicula. 

Christ Pantocrator, first half of the 19th century. MNIT, F 7.
Unknown author, Nicula. 
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”ION MUȘLEA” GLASS ICON COLLECTION
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Ion Mușlea was born on September 29th 1899 in 
Șcheii Brașovului, in the former county of Făgăraș, as the 
tenth child of primary school teacher Candid Mușlea and 
of Ecaterina Mușlea. In 1918 Ion enrolled at the Faculty of 
Medicine in Iași, but he abandoned it after a few months, 
choosing to follow his true vocation at the Faculty of Let-
ters in Bucharest. In 1919 he transferred to Cluj, special-
izing in Romanian and French language and literature. In 
1922 he obtained his degree in Letters part of the first 
Romanian promotion at the University in Cluj and de-

cided to follow and academic career, becoming enrolled 
in a doctoral program. 

In the first two years of PhD he benefited from a 
scholarship to France, specializing at the École Roumaine 
en France, École d’Antropologie, Université de Sorbonne or 
following South-Slavic Languages courses at the École des 
Langues Orientales Vivantes. 

In 1925 he returned to Romania and was appointed 
librarian at the University Library in Cluj and he occupied 
this position until 1935. His continued interest in the field 
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Cina cea de Taină, 1871. MNIT, F 1.
Toma Poienaru, Valea Sebeșului.

Last Supper, 1871. MNIT, F 1.
Toma Poienaru, Valea Sebeșului.
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of folklore was supported, during the first years, by the part 
time job offered by Romulus Vuia at the Ethnographic Mu-
seum of Transylvania that had opened a short time before. 
In 1928 he obtained the first doctoral degree in ethnography 
and folklore in Romania.

In 1928 Ion Mușlea married Maria Lipăneanu, Ion 
I. Lapedatu’s step daughter and Mușlea’s former colleague at 
the University. She was to become a trusted collaborator at 
the institution of ethnic-folkloric research that was subse-
quently established. 

As a museographer, Ion Mușlea’s main interests re-
sided in the reverse paintings on glass and the woodcuts of 
the Romanian peasants in Transylvania. Numerous field re-
searches on these topics have led to scientific presentations 
and studies that were received with great interest both in Ro-
mania and abroad. This interest, continued over the years, 
must be seen as the beginnings of the museum collections 
that belonged to the renowned folklorist, collections that to-
day bear his name.

Mușlea’s idea of establishing and organizing a folk-
lore archive is also connected to the years he spent at the Eth-

nographic Museum of Transylvania. The archive was meant 
to contain foremost the questionnaires and their answers on 
ethnographic topics gathered by the institution’s researchers 
from all over the country. According to the folklorist’s con-
fessions, the impossibility of establishing the desired archive 
as part of the Ethnographic Museum in Cluj contributed to 
a certain degree to his decision to leave the institution in 
the spring of 1929. He did not let the initiative be lost, so 
he turned to Sextil Pușcariu, founder of the Romanian Lan-
guage Museum in Cluj, member of the Romanian Academy, 
with the intention of establishing the folklore archive under 

Ascension of Jesus, last part of the 18th century. MNIT, F 8.
Detail with Christ within a mandorla shape. 

Înălțarea Domnului, ultima parte a secolului al XVIII-lea. MNIT, F 8.
Detaliu cu Iisus în mandorlă. 
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the patronage of this prestigious institution. After an initial 
failed attempt, in 1930 Pușcariu obtained the required fund-
ing and Ion Mușlea was trusted with the task of organizing 
the long-awaited archive.

From a professional perspective, Ion Mușlea’s career 
was on an ascending path: in 1936 he became director of the 
University Library, and he occupied the position for 12 years. 

The folklorist’s only son, Ioan, was born in 1940 and 
besides his education as an engineer he was also active as writ-
er, translator, and journalist. In the same year, after Northern 
Transylvania was lost, Ion Mușlea and his family took ref-
uge in Sibiu, where the Academy’s Folklore Archive was also 
evacuated. Mușlea returned to Cluj only after the end of the 
Second World War, eager to continue his scientific and ad-
ministrative activity at maximum capacity.

With the war and especially with the early years 
of the Communist Regime, the status of the archive, Ion 
Mușlea’s main achievement, became increasingly uncertain. 
Starting with 1946-1947, the Academy asked the University 
in Cluj to detach Mușlea from the directorship of the Uni-
versity Library to the Museum of Romanian Language. A 

Sfânta Treime, a doua jumătate a secolului al XIX-lea. MNIT, F 14.
Autor necunoscut, Nicula.
Holy Trinity, second half of the 19th century, MNIT, F 14.
Unknown author, Nicula.
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year later the Romanian Academy was transformed into a 
state institution. Neither Ion Mușlea, nor his superior from 
Bucharest, Professor Dumitru Caracostea, found a place in 
the “restructured” institution. 

During the first years of Communism Ion Mușlea 
was gradually removed from all the leadership positions that 
he had held since then. He was nevertheless allowed to con-
tinue his activity at the Folklore Archive and started to focus 
on scientific research exclusively. Certain topics approached 
by Mușlea, a researcher who had now reached his full scien-
tific maturity, also suffered from the restrictions imposed by 
the regime. The return of his older interest in glass icons and 
peasant woodcuts was stopped just as a more consistent man-
uscript was about to be published “due to the religious implica-
tions of the topic and of the reproductions.” 

 In 1965 Ion Mușlea was offered again a position at the 
Cluj Department of the Folklore Institute, this time as leader 
of a local research unit. By that time his health was already 
poor. One year later, on July 27th 1966, Ion Mușlea died in 
Cluj, at the age of 67. Cei Patru Evangheliști, jumătatea secolului al XIX-lea. MNIT, F 284.

Autor necunoscut, Nicula.
The Four Evangelists, middle of the 19th century. MNIT, F 284.

Unknown author, Nicula.
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DEVELOPMENT AND STRUCTURE OF THE COLLECTION

The well-known folklorist has been, in many ways, 
a pioneer in the little explored (at the time) field of ethnog-
raphy. His dearest topic remains the authentic, traditional, 
most often anonymous art of the Romanian peasants from 
Transylvania. Ion Mușlea has dedicated his entire activ-
ity at the Ethnographic Museum to the research and, in 
some cases, to the saving of old glass icons and of peasant 
woodcuts the value of which still waited to be discovered 
in churches or in people’s homes. His researches in the field 
of glass icons did not have a good fate: his major works, 
bringing an undeniable contribution to the history of this 
craft, remained in manuscript form until 1995, almost 30 
years after his death. The unfavorable post-war circum-
stances also put an end to his dream of founding the mu-
seum of glass icons that he had planned for a long time. A 
significant part of his collection – 50 icons – ended up in 
the patrimony of the National Museum of Transylvanian 

Sfântul Gheoghe, sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX. 
MNIT, F 38.
Familia Prodan, Maierii Albei Iulia.
Saint George, end of the 19th - beginning of the 20th century, MNIT, F 38.
Prodan family, Maierii Albei Iulia.
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History in 1964 through Professor Ion Mușlea’s donation 
and is today the collection that bears his name.

 Collected during several campaigns of ethnographic 
field researches in the county of Cluj, in Sebeșului Valley, and 
in Țara Oltului, each of the glass icons from the patrimony of 
the museum have particular characteristics. More than half 
were created in the painting center in Nicula, betraying the 
collector’s fondness for what he believed to be “the true folk 
art”, unsigned, unattributed, simple, and naïve. Among this lot 
of icons, only one dates to the first half of the twentieth cen-
tury, while all the others are from the nineteenth century.

Among the icons collected from Sebeșului Valley, 
also forming a rather numerous lot, one notes the creations 
of the well-known icon painters from the Poienaru family 
(Savu, the one who the 
family its name, Simion, 
Toma and Ilie), dating to 
the nineteenth century. 
Another family of paint-
ers from Sebeșului Valley, 

Sfântul Gheoghe. MNIT, F 38.
Detaliu cu motive decorative florale.
Saint George. MNIT, F 38.
Detail with the decorative floral motifs.

Sfântul Gheoghe. MNIT, F 38. 
Detaliu.

Saint George. MNIT, F 38. 
Detail.
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also acknowledged through its exceptional painters, is rep-
resented in the Mușlea Collection by the icons attributed to 
Pavel Zamfir. The oldest icons from the workshops in the 
area of Sebeș can be nevertheless attributed to Nicolae Zu-
grav who was active around 1787 in Lancrăm. The depic-
tion of St. Phocas and of Mary Magdalene, painted by Petru 
from Topârcea in the middle of the eighteenth century, has 
an even longer history.

A single icon from Țara Oltului ended up in our collec-
tion, painted in the middle of the nineteenth century, depicting 
Christ and the vine in a Eucharistic scene. The icon of Saint George 
was created in the workshops from Maierii Albei Iulia, and some 
icons could be attributed to the painters from Mărginimea Sibi-
ului, but there are as yet to certain data on the issue.

The Ion Mușlea collection of glass icons is impres-
sive through its consistency and structure. Its very existence 

Punerea în mormânt, sfârșitul secolului al XIX-lea. MNIT, F 37.
Ilie Poienaru I, Laz.

Deposition of Christ, end of the 19th century. MNIT, F 37.
Ilie Poienaru I, Laz.
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Punerea în mormânt, MNIT. F 37.
Detalii cu scenele Nașterii și Învierii Domnului.

Deposition of Christ. MNIT, F 37.
Details with the Nativity and Resurrection of Christ.
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is due to the fact that the great folklorist chose to perform his 
activity of research and collecting with professionalism, fil-
tering and interpreting this wide field of study, even during a 

period when the political regime was openly against religious 
patrimony in its entirety.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, sfârșitul secolului al XIX-lea. MNIT, F 24.
Autor necunoscut, Nicula.

Archangels Michael and Gabriel, end of the 19th century. MNIT, F 24.
Unknown author, Nicula.
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Fața nevăzută a icoanelor pe sticlă.
Imagini din timpul consolidărilor.



The invisible side of the glass-painted icons.
Images taken during consolidation.



Nașterea Domnului, prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. 
MNIT, F 9.
Autor necunoscut, Nicula.

Nativity of Jesus, first half of 
the 19th century. MNIT, F 9.
Unknown author, Nicula. 






