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A fost odată...  Din istoria Bisericii Sf. Antonie  

Memoria unui loc trebuie cunoscută, cu atât mai mult dacă el stă sub semnul Crucii.  

Aşezământul caritabil „St. Antonius” din Pouthongasse a fost construit, împreună cu Biserica Sf. Antonie în anul 1893 

de către „St. Antonius-Asylverein” (asociație înfiinţată în anul 1887) din care făceau parte atât clerici catolici, cât şi 

oameni de vază ai oraşului Viena. Scopul aşezământului era de a oferi adăpost femeilor nevoiaşe sau şomere şi 

pensionarelor fără posibilităţi materiale şi fără familie. Aşezământul a fost dat în grija congregaţiei monahale „Surorile 

milostive” (Barmherzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul), care îşi aveau centrul de activitate în Graz. După 

construcţia aşezământului (Pouthongasse 18) şi a bisericii (Pouthongasse 16) acestea au trecut în proprietatea 

măicuţelor. Biserica a fost la început fără turnuri şi ea se termina în dreptul scărilor care duc acum la altar. 10 ani mai 

târziu, dată fiind creşterea numărului credincioşilor şi a celor care locuiau în aşezământ, Biserica a fost extinsă, i s-au 

adăugat cele două turnuri impozante (ambele adăpostind clopote) şi a fost resfinţită în data de 27 noiembrie 1904.  

În aşezământ locuiau în jurul anului 1930 cca. 125 de persoane (femei de diferite vârste) care se aflau sub îngrijirea a 27 

de măicuţe. La acestea se adăugau 12 angajate care asigurau gospodăria întregului complex. Clădirea monumentală a 

așezământului a fost din păcate dărâmată în anii 1970 și înlocuită cu cu un bloc, mănăstirea fiind desființată în anul 

1972. Până în acel an măicuțele au continuat să îngrijească de bolnavi și bătrâni. 

Tot în cadrul acestui complex funcţiona o grădiniţă cu 75 de copii. Educatoarele erau de asemenea două măicuţe.  

Slujbele şi pastoraţia duhovnicească s-au aflat până în anul 1921 sub grija ordinului de călugări lazarist, iar din anul 

1921 ele au fost preluate de preoţi celibatari.  

Aşezământul era condus de stareţa mănăstirii, în colaborare cu „St. Antonius-Verein”. Primele stareţe ale mănăstirii au 

fost:  

Philomena (Dornig, 1893-1894)                                           

Philomena (Pomierska, 1894-1927) – a condus aşezământul vreme de 33 de ani, ei revenindu-i meritul principal pentru 

extinderea construcţiei Bisericii, pentru modernizarea clădirilor şi a întregului proiect social (în anul 1927 clădirea şi 

Biserica aveau deja încălzire centrală şi instalaţie de apă caldă!);  

Anna (Bader, 1928-1932).   

 



 
 

 

         Vă prezentăm mai jos câteva fotografii de la începtul anilor 1930 cu activitatea care se desfăşura în acest loc. 

 

 



 
 

 

      
Chipul uman şi Crucea lui Hristos 

Arta modernă abstractă este multora greu accesibilă. La începuturile 

acestei evoluţii se află însă câţiva pictori care au văzut prin 

abstractizarea formelor în pictură o eliberare de naturalism, de 

sentimentalism, de corporalitate. O apropiere de o dimensiune 

spirituală a realității. Printre aceştia se numără Wassily Kandinsky (cu 

renumitul său manifest „Despre spiritual în artă” 1911) și Franz Marc  

- întemeietorii grupului expresionist „Der Blaue Reiter” - dar şi 

Alexej von Jawlensky. În timp ce Franz Marc și-a pierdut viața pe 

front, la Verdun (+1916), iar Kandinsky a devenit unul dintre cei mai 

cunoscuţi pictori de arta abstractă ai epocii, Jawlensky a refuzat 

abstractizarea totală și prin aceasta succesul de care se bucura 

Kandinsky, centrându-și întreaga operă pe chipul uman. Dintre cele 

cca. 2000 de tablouri pictate de el, 1500 sunt axate pe tema 

CHIPULUI.  

Jawlensky s-a născut în anul 1865 în Rusia, a fost iniţial ofiţer, apoi şi-

a dedicat viaţa picturii, trăind din anul 1896 în Elveţia şi Germania. 

Chipul este pentru Jawlensky nu doar chipul omului în 

primordialitatea sa, ci în primul rând CHIPUL MÂNTUITORULUI. 

Deşi reduse la esență, mereu cu o tentă melancolică sau 

contemplativă, chipurile lui Jawlensky vor să aducă într-o artă care se 

eliberase de motivele religioase, tema centrală a tradiţiei iconografice 

ortodoxe: ICOANA LUI HRISTOS.  

Inaugurat în anul 1918, cu tabloul „Cap abstract: formă primară”, acest 

motiv al chipului lui Hristos care este în acelaşi timp chipul 

fundamental al omului se regăseşte în diferite serii tematice, care 

poartă titluri semnificative precum „Chipuri mistice”, „Chipul 

Mântuitorului” (cu peste 800 de variaţiuni), „Meditaţii”, „Rugăciune”, 

„Vinerea Mare”.  

Deşi la prima vedere nu pare să aibă nimic comun cu icoana 

tradiţională a lui Hristos, arta lui Jawlensky a fost în mod conştient 

(cel puţin începând cu anii 1920) o încercare de transpunere în limbaj 

abstract-modern a TAINEI CHIPULUI lui Hristos. De aceea, criticul 

de artă, Alo Altripp, contemporan cu Jawlensky, la primul contact cu 

„Meditaţiile” sale, a exclamat: „Iată iconarul secolului 20.”  

Până în ziua de astăzi istoricii artei consideră „chipurile” lui 

Jawlensky drept fiind cea mai profundă exprimare în limbajul artei 

moderne a misticii creştine. Pentru mulţi germani sau elveţieni ai 

acelor ani, întâlnirea cu tablourile lui Jawlensky a determinat 

descoperirea tradiţiei iconografice și a spiritualității Bisericii 

Ortodoxe. El însuşi scria în anul 1938: „am încercat să găsesc o formă 

primară a chipului uman, pentru că am înţeles că marea artă nu poate fi 

realizată decât cu un sentiment religios... Arta este dorul după 

Dumnezeu...” Această mărturisire a lui Jawlensky (arta este nostalgia 

după Dumnezeu) o regăsim citată în „Jurnalul fericirii” a lui Nicolae 

Steinhardt... 

 

Rugăciune, 1922 

 

 

Chipul Mântuitorului, 1922 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Logoterapia sau Psihologia existențială 

 
 
 

 

Care este însă miezul „Meditaţiilor” lui Jawlensky? Tocmai aprofundarea artistică a legăturii care există între 

geometria feţei umane şi simbolul Crucii. Fiecare chip uman este purtător al crucii, prin liniile care dau structură feţei. 

Fruntea, ochii, nasul, gura  - chipul în întregul lui – este o cruce vie. Şi la fiecare dintre noi – o CRUCE UNICĂ. Fiecare 

este CHIP al lui Dumnezeu, într-un mod unic, irepetabil. Şi cu toate acestea, pe fiecare ne leagă CHIPUL LUI 

HRISTOS, care stă în acelaşi timp sub semnul CRUCII Sale.  

Este impresionant faptul că această intepretare o regăsim şi la critici de artă. Marina Schuster scrie de pildă în anul 

2001: „„Meditaţiile” lui Jawlensky sunt o sinteză între chipul uman şi crucea ortodoxă, ambele forme nu pot fi despărţite 

una de alta, crucea determină chpul şi invers. Tocmai prin această contopire a unui motiv iconic – chipul – cu un simbol 

religios – crucea – privitorul acestor „Meditaţii” poate să înţeleagă în mod nemijlocit sensul acestor imagini care, prin 

cromatica lor, ne amintesc de vitraliile bisericeşti. Ele sunt un stimul pentru rugăciune şi contemplaţie.”(M. Schuster, 

Ikonen der Moderne – Moderne Ikonen, in: R. Faber, V. Krech, Kunst und Religion im 20. Jahrhundert, Würzburg 

2001, p. 122) 

Începând cu anii 1930, Jawlensky s-a luptat până la moarte cu paralizarea treptată a membrelor, un trist destin-

pereche cu cel al lui Ștefan Luchian. Sutele de mici tablouri pictate în ultimii ani ai vieţii sunt meditaţii mistice ale 

suferinţei sale, urmele de pensulă care par simple, aproape copilăreşti, devin expresia unei mâini complet paralizate 

care se luptă să se ROAGE prin CULORI. Crucea chipului uman poartă toată dramatica crucii suferinței. Toată 

tensiunea crucii este cuprinsă în ele, totodată transpare şi lumina unei transfigurări nădăjduite, lumina Învierii. 

Pictura sa devenise terapie prin artă, pentru că arta sa era rugăciune. El spunea: „Munca mea este rugăciune. Însă o 

rugăciune puternică, exprimată prin culori.“ 

Jawlensky a fost un om profund religios, creştin ortodox. A trecut la Domnul în anul 1941, în sărăcie. El se odihneşte 

în cimitirul ortodox rusesc din Wiesbaden (Germania). 

Pr. Ioan Moga 

 

 

                        

 

Contact:  

Pr. dr.  Ioan Moga, Email: pr.moga@rumkirche.at, Tel: 0676 7728190 

Pr. Viorel Ghera, Tel: 0681 105 67 853 

 

Pentru detalii privind programul liturgic și activitățile parohiale, vizitați noul site al Bisericii Sf. Atonie: 

www.sfantonie.at 
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