BISERICILE VECHI DIN

LUPŞA

Pe valea Arieşului, la 15 km depărtare de Cîmpeni şi numai la 9 km de
Baia de Arieş, comuna Lupşa este centru important pentru Ţara Moţilor.
Localitatea este amintită în 1361 ca posesiune a familiei Cîndea.
In Lupşa sînt două bis~rici, amîndouă de zid. Cea veche, de pe dîmb, este
din anul 1421, în stil gotic, cu adăugiri baroce; cealaltă, tot din zid, din anii
1830-1835, în stil baroc, iar în hotarul Lupşei, în cătunul Holdina, la 3 km depărtare de centru, o biserică de lemn, din 1429.
Este semnificativ faptul că biserica din sat şi cea de lemn, din cătun, sînt
contemporane. Faptul se explică şi prin aceea că cea din zid, care, după inscripţia
din altar, este din 1421, e atestată documentar ca o ctitorie a cnezului Stanislav
sau Ladislav din Zlatna.
1. Biserica din „dîmb", a satului (fig. 1) se distinge prin dimensiunile !11ari,
dominînd tot satul şi împrejurimile, dar mai ales prin înfăţişarea ei distinsă şi
armonioasă.

In exterior, are contraforturi atît la altar (fig 2), cît şi la pereţii naosului
la peretele de vest, elemente de construcţie gotică, ferestrele nu au unghiul
ascuţit atît de pronQnţat al goticului clasic, ci mai îndulcit în trecerea la barocul
ardelean.
Intrări sînt două, la naos şi pronaos, amîndouă vechi, cu arcuri gotice, iar
podoaba de fier bătut a uşilor masive, tot din vechime (fig. 3). La intrarea în
naos, probabil la renovarea din 1810, s-a zidit un- mic pridvor în stil baroc, colonetele cu capitel antic şi cu deschizături laterale în arc de cerc, iar cornişele profilate (fig. 4). Cu ocazia renovării din 1810, s-a mărit pronaosul şi s-a tăvănit, tot
atunci se va fi refăcut şi turnul, avînd asemănare cu al celei din şes. Tot
atunci s-a şi zugrăvit. In timpanul pridvoraşului este zugrăvit sf. Gheorghe, hramul bisericii.
Turnul nu prea înalt, în raport cu dimensiunile bisericii, din lemn, atît corpul
cît şi balconaşul. Balconaşul a avut galerie, care a fost închisă cu ferestre. Coiful
nu este ca la alte biserici de lemn, ci este în stil baroc, în formă
de bulb.
Acoperişul altarului mai mic, urmează planul cu 5 feţe al altarului, poligonal.
Interiorul este bogat împodobit cu picturi executate de meşterii Ioan Cuc
şi Gheorghe Şpan din Lupşa. In pronaos a lucrat Simion Silaghi din Abrud şi
Nicolae Ciungariu din Juc. Primii şi Silaghi au lucrat la mai multe biserici din
jur, la Muşca, Brăzeşti, Sartăş, Vinţa, Hădăreni, între anii 1800-1830.
Din felul cum s-a păstrat pictura, se poate constata că zugravii locali au fost
stăpîni pe meşteşugul zografiei. Pictura frumoasă, în culori plăcute, cu desenul
bun, iar proporţiile persoanelor corecte, vădesc faptul că au cunoscut Erminia ,,Biblia" picturii bizantine.
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citim următoarea inscripţie: ,.In zilele oblăduirii Prea
Frantiscus vioarăş Nicolae Husovici, s-au zugrăvit acest oltariu şi frontispiciu prin sîrguinţa acestora aicea numiţi ctitori şi C. p. Protopop
şi asesor de consistoriu Ioan Nandra (soţia sa) Elena, Şpan Ilie cu fiii dumisale popa Ioan, Nicolae, Petru, soţul dum(isale) Todora, popa Gavril, şpan domnesc
şi crîsnic bisericii soţu dumisale Ioana, fiii Dumitru, Luca, Ioan, Avram, Vasili,
Todor, Ion, Niculae, Mărăeţi Todor, Bădău Simion, Sîrb Todor, Albu Todor,
Şpan Gavril, Vovine Todor, Şerban Nicolae, Bătogă Codrana, Ion Bişte, Dumitru,
Andreş Ilie, Nicoară Ion, Muntean Vasile, dascăl, Pop Ioan Nandra, Ioan Rente,
Ion, Todor, Span Petru, Ioan . . . cu cheltuiala a tot poporul, la anii 1810, cine
cit au vrut".
în pomelnicul de la proscomidier se poate citi şi anul 1421, alături de numele
celor care se pomenesc la slujbe.
Zugravii, Ioan Cuc şi ajutorul său Gheorghe Şpan, din Lupşa, au avut o activitate bogată, lucrări ale lor păstrîndu-se la citeva biserici din jur.
Avind spaţiu disponibil mai mult decît în alte biserici, în altar au pus şi
subiecte care de obicei se pun în naos.
Bolta, în centru, are pe Maica Domnului, cu îngeri în jur, apoi o bordură
decorativă cu capete de îngeri, iar pe pereţii laterali, în partea superioară, sînt
părinţii biseri.cii, iar pe sud, prorocii Ioil, Samson, Ezechiil şi Daniil.
In colţ, lingă proscomidier este tema Viziunii lui Petru, patriarhul Alexandriei, care, arătîndu-i-se Isus, tînăr, stînd pe podium, piatra altarului, cu cămaşa
zdrenţuită, întreabă: ,,Doamne, cine ţi-a rupt hainele"? la care Isus răspunde:
„Arie cel necredincios". Tema aceasta este foarte frecventă în bisericile vechi
din Moldova şi la un număr destul de însemnat şi în bisericile din Bihor şi Transilvania. Tema este pusă lingă proscomidier, ca un memento pentru slujitori,
ca pregătind darurile pentru liturghie să nu greşească, prin ce ar vătăma pe
Hristos. Comentarea acestor teme se face în du;ninica a şaptea după Paşti, a
sfinţilor părinţi care au fost la sinodul de la Nicea, în 325.
In naos, pe tîmplă - pe arcul triumfal, în partea de sus a fruntariului, în
medalioane sînt zugrăviţi prorocii, în timpan, Isus în nori între îngeri şi Arhangheli, iar ceva mai jos, raiul.
Pe boltă sînt Patimile şi sărbătorile mai mari ale lui Isus şi a Maicii
Domnului, iar într-un registru inferior, sfinţii mucenici dintre cei 40 de la
Sevastia.
In pronaos - tinda -, pe peretele de est, deasupra uşii este un tablou de
dimensiuni mai mari cu Maica Domnului (fig. 5), executat de pictorul Simion
Silaghi din Abrud, ajutat de Nicolae Ciungariu din Juc. Şi pictura din pronaos
este bună atît ca tehnică, stil, cit şi compoziţie.
Fără îndoială pictura de aici împreună cu cea din celelalte biserici lucrate
de aceşti zugravi, mai · mult decît populari, merită un studiu amănunţit şi competent atît din punct de vedere plastic cit şi ermineutic. Lucrare care cred că nu
va întîrzia.
Biserica mai are obiecte de preţ: icoane din sec. XVIII, sfeşnice sculptate,
candelabru cioplit de mină, cărţi vechi, între care şi Testamentul Nou de la Băl
grad al lui Simion Ştefan, din 1648,
Biserica din şes, fiind relativ mai nouă, deocamdată nu face obiectul acestei
prezentări. După ce în 1829 uniţii au luat biserica cea mare de la ortodocşi,
In altar, pe
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tîmplă,

împărat
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între 1830-1835 cei rămaşi fără biserică şi-au zidit ei biserică tot aşa de impunătoare, cu turnul aproape la fel, arhitectura în stilul barocului tîrziu.
2. Mănăstirea (fig. 6). Retr.asă la marginea pădurii, biserica de lemn este
vestită în rîndul populaţiei de pe valea Arieşului şi din alte regiuni moţeşti, pentru pelerinajele care se făceau la 15 august al fiecărui an. Azi este biserică
parohială pentru cătunul Holdina. Se mai văd ruinele zidurilor de temelie ale
foste)or chilii şi alte acareturi gospodăreşti, toate din lemn, care formau şi incinta
mănăstirii.

Documentar, este atestată din 1429, la numai cîţiva ani de la zidirea bisericii
de piatră din sat.
A servit ca mănăstire pînă în 1832, de atunci încoace, după ce s-au ruinat
clădirile din jur, este deservită de preoţii din Lupşa. Vechimea ei o confirmă
şi faptul că aici, în 1884, s-a găsit primul exemplar al Lucrului apostolesc Praxiul lui Coresi din 1563.
Parohia Lupşa pe. timpul episcopului Inochentie Micu Clain, în 1733, avea
două biserici, cea din sat şi mănăstirea; credincioşii în majoritate ortodocşi. Preoţi
erau nu mai puţin decît şase, probabil unii şi dintre călugării mănăstirii. Aceştia
au fost: popa Mărian, popa Ioan, popa Gligor, neunit, popa Dumitru neunit,
popa Nechifor „bigam" (căsătorit a doua oară) şi popa Găvrilă, iarăşi „bigam".
,Mănăstirea Lupşa, pe timpul lui Bucov, 1760-1762, era pusă pe lista bisericilor care _urmau să fie distruse. A fost salvată datorită intervenţiei episcopului
Aron, care, printr-o scrisoare din 17 iulie 1762, cere ca să fie păstrată, să fie
alungat călugărul Procopie, probabil stareţul mănăstirii, şi să se restituie biserica
mănăstirii uniţilor, ceea ce s-a şi făcut.
Prin 1765, mănăstirea decazuse, avea numai doi călugări, paznici ai mănăstirii
şi ai averilor ei, în 1774 era numai unul, iar ultimul a fost în 1832.
A fost renovată în mai multe rînduri, mai ales la acoper-iş, care de obicei
rezistă 30-40-50 de ani, după cum e draniţa. Cunoaştem renovarea din 1694,
cînd s-a zugrăvit tavanul din altar şi s-a refăcut acoperişul şi turnul. Mai tîrziu
s-a tencuit în interior şi exterior.
Ca înfăţişare se deosebeşte întrucîtva ca tip de celelalte biserici de lemn
româneşti de dincoace de Carpaţi, prin înălţimea pereţilor, dindu-i în interior un spaţiu mai mare. Biserica face parte din tipul bisericilor vechi de lemn
din Transilvania. Altarul este poligonal cu 5 feţe cel mai răspîndit tip -,
naosul aproape patrat, pronaosul mic. Meşterii i-au dat o înfăţişare frumoasă,
cornişele şi consolele de subt acoperiş s1nt ciioplite cu gust, la fel aripile de la
încheietura bîrnelor de la altar, intrarea este pe nord. N-are prispă, nici pridvor,
încă o caracteristică a bisericilor vechi. Prispa s-a introdus în jumătatea a doua
a secolului al XVIII-lea în arhitectură.
Acoperişul altarului este mai scund, al naosului în pantă repede. Turnul mic,
tot element vechi, corpul este înghiţit de acoperişul naosului. Balconaşul închis, galeria cu arcade, de asemenea elemente vechi. Acoperişul de vest, aproape
vertical.
Naosul tencuit, pictura veche, este acoperită şi distrusă.
ln altar, pe tavanul plan, orizontal, se păstrează în bune condiţiuni pictura
veche, pur decorativă, din 1694. Pictura este în genul tavanelor în stil renaştere,
probabil încă sub influenţa calvină, cei care au ex~cutat-o şi acei care au plătit
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n-au fost romani, ci maghiari, din jurul Trăscăului, unde populaţia încă din
sec. XVI a trecut la calvinism.
Inscripţia cu litere chirilice este următoarea:
„Anno Domini nostri Iesu Christi 1694 die 1 decembris. Hoc tectum templi
factum per Iohannem Soymosinum et per Stephanum Gyarfas de Thorocko szengyog. 1694".
Tavanul este împărţit în casete patrate, în care "Sînt pictate flori, plante
stilizate, în culori vii, roşu, albastru şi verde mult. Desenul este bun, coloratura
vie are un efect pronunţat decorativ.
In biserică se mai păstrează cîteva icoane, din sec. XVIII. Cele rămase sînt pe
tîmplă şi ca icoane împărăteşti. Tîmpla are numai şirul apostolilor.
Dimensiunile bisericii sînt modeste, ca ale mănăstirilor vechi de lemn. Lungimea 11,26 m, lăţimea 5,26 m şi înălţimea aproximativ 15 m.
Se crede că înaintea acesteia a fost o altă biserică de lemn, pe locul ei s-a
pus o cruce.
Mănăstirea din Lupşa este cea mai veche biserică de lemn dintre cele care
s-au păstrat în Ţara· Moţilor.
Punerea în valoare a comorilor artistice pe care le reprezintă aceste monumente de istorie şi de artă constituie o sarcină de mare cinste pentru istoria artelor, pentru mişcarea culturală din ţara noastră.
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ALTE KIRCHEN IN

română,

nr. 1-2,

LUPŞA

(Zusammenfassung)
Der Artikel behandelt zwei der Kirchen des Dorfes

Lupşa

(Kr. Alba) : die

1421 in gotischem Stil erbaute Steinkirche und die Holzkirche, ehemaliges Kloster
von 1429 aus dem Weiler Holdina.

Die Steinkirche war eine Stiftung des Kneaz Stanislav von Zlatna. Ihre Bemalung wurde von den Kirchenmalern Cuc Ioan und Gh. Şpan aus Lupşa, Simion
Silaghi aus Abrud und Nicolae Ciungariu aus Juc (Kr. Cluj) ausgefilhrt.
ln der Holzkirche hat sich die alte Malerei nicht erhalten.
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