VECHEA BISERICA DIN GALDA DE JOS (JUD. ALBA),
UN MONUMENT AL ARHITECTURII MEDIEVALE
ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA

Cercetările privind vechea arhitectură românească din Transilvania, amplificate în ultimii ani, au dus la descoperirea ori reconsiderarea unor monumente de piatră 1 , iar săpăturile arheologice şi restaurările şi-au adus contribuţia la o mai bună cunoaştere, precum şi la îmbogăţirea numărului de edificii ce aparţin epocii feudale. Alături de cunoscutele biserici de piatră din
Haţeg, Hunedoara şi Zărand 2 , lista monumentelor istorice s-a îmbogăţit cu
noi obiective din zone în care arhitectura românească de piatră s-a manifest,1.l
încă în prima perioadă a evului de mijfoc.
în zona centrală a Transilvaniei, în regiunea estică a Munţilor Apuseni,
o atentă cercetare întreprinsă în ultimele două decenii a subliniat existen~a
unui mare număr de monumente de piatră, aparţinînd secolelor XIII-XVP.
De o excepţională însemnătate pentru istorie şi istoria artelor sîn t rezultatele obţinute în urma cercetărilor şi restaurărilor efectuate la bisericile
din Strei Sîngeorgiu (Oraş Călan)4, sau de la Mănăstirea Rîmeţi5, care aruncă
1 Cercetările legate de arhitectura românească de piatră a Transilvaniei au fost publicate În -diferite periodice: Eugenia Grcceanu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, în SC/A, tom. 18, 1971, nr. 1, p. 33-59; idem, P.itrunderea influenţelor de tradiţie bizantină în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, ,În SC/A, 1972, nr. 2, p. 195-220; I. Cristache-Panait, M. Daia, Biserica ;umanească din Sănduleşti (jud. Cluj), În RevMuzMon, 1974, nr. 2, p. 86-SS; Marius Porumb.
O veche ctitorie românească - biserica din Cicâu (jud. Alba), în AclaMN, XIII, 1976,
p. 285-290; Dan Căpăţînă, Cercetări arheologice la Hi'rlmagiu şi Vîrfurile (jud. Arad),
În &vMuzMon, 1976, nr. 2, p. 76-80; Maria E·lena Iones.cu, Cîteva date cu privire /1.1
biserica Sfîntul Nicol~e Vechi din Rişnov, ,în RevMuzM011, 1976, nr. 2, p. 27-32; Marius
Porumb, Biserica ortodoxă din Grrbova de Sus, un vechi monument de arhitectur.i mediei>dlă românească, În ActaMN, XV, 1978, p. 307-310; Radu Popa,
Streisîngeorgiu.
Mărturii de istorie românească din secolele Xl-X!V În sudul Transilvaniei, În RevMuzMon.
1978, nr. 1, p. 9-32; Marius Porumb, Două ctitorii româneşti din secolul al XV-iea: Biserica Sfîntul Gheorghe şi Mănăstirea Lupşa, În ActaMN, XVI, 1979, p. 621-631; Eugenia
Grcceanu, Spred of Byzantine Traditions in Mediaeval Architecture of Romanian Masonry
Churches in Transylvania, În Etudes byzantines et post-byzantines, I, Bucureşti, 1979, p.
197-238.
2 Virgil Vătăşianu, Vechile biserici r0mâneşti de piatrii din judeţul Hunedoa,·,1, în
ACMTT, II, 1929; Silviu Dragomir, Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor Î'n sec. XIV
şi XV, fo ACM/T, II, 1929.
3 E. Greceanu, I. Cristache-Panait, Biserici româneşti .din raionul Alba Iulia, În
Mitropolia Ardealului, XI, 1966, nr. 4-6, p. 316-328; idem, Alte biserici ortodoxe române din raionul Alba Iuliţt, În Mitropolia Ardealului, XI, 1966, 11-12, p. 717-729.
4
Radu Popa, op. cit., p. 9-32; S. Popescu-Dolj, Rezultatele cercet,1rilor de arhitectură la biserica din Streisîngeorgiu judeţul Hunedoara, în RevMuzMon, 1978, nr. I,
p. 43-46.
5 Liana Tugearu, Monumentele mărturii ale istoriei noastre, În România litaară,
XII, .nr. 1, 1979, comentează inscripţia de la Mănăstirea R.1meţi (jud. Alba) a cărei lectură
a fos.t făcută de Monica Breazu. Vezi şi publicarea parţială a acestei in!l)Cripţii la Marius
Ponmnb, Vechi inscripţii româneşti din Transilvania, În A!IC, XXII, 1979.
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ooi lwnini în privinţa datării acestor monumente, a ansamblurilor murale,
atestînd o intensă viaţă artistică În veacul al XIV-iea în ambianţa românească
a ctitoriilor cneziale.
Vechea biserică din Gaida de Jos, sat românesc aşezat în apropierea
nra~ului Alba Iulia, face parte dintr-un grup numeros de monumente, înşiruite
pe văile unor afluenţi ai .Mureşului, ce izvoresc din masivul Munţilor Apuseni.
Biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Gaida de Jos, monument istoric restaurat în ultimii ani de Direqia Monumentelor Istorice, a
fmt ridicată pe un promontoriu, ce reprezintă un excelent punct strategic.
Edificiul se află amplasat în mijlocul platoului, dominînd cîmpia pe care este
aşezat actualul sat. În imediata vecinătate, În partea nord-estică, se găseşte
castelul, fostă reşedinţă a familiei Kemeny 6 •
In legătură cu vechimea aşezării o primă ştire documentară o avem din
anul 1287 7 , iar în secolul următor localitatea este din ce În ce mai frecvent
.m1intită, în legătură cu confirmarea unor danii de
moşie Capitlului din
Alha Iulia"\ La sfîrşitul veacului al XIV-lea, în 1393 la Gaida de Jos este
amintit un conac, o reşedinţă, caracterizată ca palat (pallatio), care probabil
se găsea în aceeaşi zonă în care se află azi castelul 9 • In anul 1461 satul plătea
q11i1Jquagesima Valachorum, ceea ce presupune că populaţia sa era române.isca~10 .
Biserica din Gaida de Jos este unul din ,·echile monwnente rom•âneşti
a căror istorie, se pare, nu a fost studiată îndeajuns, motiv pentru care datarea ei s-a făcut uneori arbitrar 11 .
În urma restaurării recente pot fi obsen·ate, cu uşurinţă, fazele de construcţie ale monumentului. Primei etape de zidire îi corespunde ridicarea
ab~idei semicirculare a altarului precum şi a naosului dreptunghiular, încă
perile comunicînd prin două deschideri practicate în tîmpla de zid. Folosirea absidei semicirculare la biserica din Gaida de Jos este considerată „de
tradiţie romanică" 12 şi reaminteşte folosirea asemănătoare la o serie de monumente româneşti transilvănene, ce datează din secolele XIII-XIV. Exemplul cel mai la îndemînă, dintr-o imediată Hcinătate, este biserica Mănăstirii
Rîmeţi, avînd acelaşi tip de absidă, iar tîmpla de zid este prevăzută tot cu
două deschideri, una fiind uşa împărătească, iar cealaltă cea diaconeasca 13 .
6
Kuvary Laszlo, Erde/y regisegei. Pesta, 1852, p. 206, aminteşte de castelul familiei
Kcmcny din Gaida de Jos, menţionînd că iJa sfi'îrşitul secolului al XVIII-iea se afla şi o
.:ri p: ă a unui strămoş a1 .familiei, Simion Kemeny, căzut În luptele cu turcii la Sîntimbru,
în ti:-npul lui Iancu de Hunedoara.
7 Dornmente privind istor~'! României, C. Transilvania, XIII, voi. II, p. 280.
8
DIR, C. Transilvania, XIV, vol. II, p. 296; voi. IV, p. 237-238; p. 294-295;
DRH, C. Transilvania, voi. X, p. 129-131, 147-149.
9
Ştdan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1979, p. i 16-117;
10
Z. Pâcli~anu, Un registru al quinquagesimei din 1461, în volumul Fraţilor Alexandru
.;i Iun I. Lapedatu la împlinire(l vîrstei de 60 de ani, Bucureşti·, 1936, p. 595.
11
/ storia artelor plastice În România, II, Bucureşti, 1970, p. 158, consideră biserica
din1 Galda de Jos din „ultimele decenii ale secolului al XVII-iea", în timp ce Eugenia
Grccranu, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvan~'!, în SC/ A, 1972, nr. 2, p. 205-206, coroborînd elementele
de arhitectură, precum şi cele de decor mural, avansează ipoteza zidirii bisericii „cel mai
tîrziu către -Începutul veacului a'1 XVII-iea".
, 12 Eugenia Greceanu, op.cit., p. 205.
13 Idem, p. 204, fig. 11.
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F ig. 1 ---,- Biserica Kaşterea :-l a icii Dom nului din Gaida d e J os . P lan ş i sec ţ iuu e lo ng itudin a l ă ( după V. Br[Ltulesc u ş i arii. E. G receanu).

Că p ri ma fază a m onumentului se prezenta în forma de sc ri să m ai su , o
demon strează co ntra fo rturile a d ă uga te pe laturile de n ord ş i sud, probabi l
În secolul al XV-lea, atunci cînd biserica a suferit o refacere în stil goti c.
Di n această perioadă , pe latura de apus a naosului, se mai co n s er v·ă un fragment · d in ancadramentul portalului, care are un profil tipic gotic, databil în
secolul al X V-lea 1~. Prezenţa contraforturilor numai 1a naos şi ab s id ă marP o rtaluri cu profilc a sem ă n ă toare Întî lnim ş i la alte bi se rici rom â n eşti tra mi l vă nen c.
Menţ ionă m cele două p o rtaluri al e bi se,ri-cii Sf. Gheorghe din Lupşa . Marius P oru mb , Do u ă
ctitorii . român eşti din secolul al XV -lea : Biserica Sfîntul Gheorghe şi Mă năs tirea Lttp,ra,
În ActaiWN, XVI, 1979, p. 62 1 ş i urm .
14
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chează de fapt faza de refacere gotică, probabil în secolul al XV-iea, atunci
cînd biserica era lipsită de pronaos. La restaurarea monumentului, contraforturile, atît cele de pe latura de sud cit 5i acelea de pe cea de nord, au fost
înlăturate, fiind e,·idente adaosuri la o zidărie mai Yeche.
În cea de a treia etapă biserica din Gaida de Jos a fost amplificată,
adăugîndu-i-se pronaosul, peste care s-a înălţat turnul clopotniţă, asemănător
celor de la monumentele religioase apaqinînd arhitecturii de lemn. Amplificarea clădirii s-a realizat probabil În prima jumătate a secolului al XVIII-iea,
în jurul anului 17 32, dată menţi~rnată de Şematismul de la Blaj 15 ca cFl al
edificării bisericii din Gaida de Jos. Intrarea în pronaos se face pe latura
de sud, printr-un portal de piatră, decorat cu elemente vegetale ~i volute,
foarte \implificate, ce apaqin repertoriului decorativ baroc.
Jn interiorul bisericii, tîmpla de zid este zugrăvită în partea superiL>ară
cu frescă, ce pare să dateze din nacul al XVIII-iea, fiind contemporană cu
pictura absidei altarului. Sub fresca din secolul al XVIII-iea apare în anumite
puncte o pictură mai ,·eche, care, cromatic ~i tehnic, este identică cu fragmentele apărute în partea de jos a tîmplei. În partea de sus a tîmplei de zid,
pictura murală reprezintă pe Isus pe cruce, avînd în dreapta şi în stînga pe
cei doi tîlhari crucificaţi. Alături de Maria ~i Ioan, care flanchează crucea
lui Isus, \e află în stînga centurillnul. Tîlhar:i sînt biciuiţi de cite un penonaj
ce poartă haine de epocă. Scena se desfăşoară avînd ca fundal Ierusalimul,
cetatea sfîntă, care în pictura de la Gaida de Jos ia înfăţişarea unui ora5 din
T ransih·ania începutului de veac XVIII. Sub ampla scenă a Răstignirii lui
Isus, o friză de arcade conţine proorocii mesianici în bust, avînd în centrul
lor pe :.1aica Domnului orantă.
Peretele răsăritean al naosului cuprinde, în partea de jos, mai multe
fragmente de pictură, din stratul cel mai ,·echi. În partea dreaptă se distinge
silueta Sfîntului Nicolae, îmbrăcat cu sacos polistavrion şi omofor În jurul
gîtului. Detaliile feţei sînt abia perceptibile, fiind şterse de vreme, remarcîndu-se părul şi barba albă ale celui portretizat. Mina dreaptă a Sfîntului Nicolae care binecuvintează are un desen sigur, trădînd o bună cunoaştere a
meşteşugului, precum şi a unor modele de către artistul anonim, realizatorul
ansamblului mural de la Gaida de Jos. Reprezentarea Sfîntului Nicolae în
partea de nord a tîmplei de zid, în locul destinat de obicei icoanei de hram, ne
duce cu gîndul la faptul că iniţial biserica din Gaida de Jos a avut un alt
hram decît cel actual. Un asemenea hram ar fi în deplină concordanţă cu
popularitatea de care se bucura în secolele XIV-XV Sfîntul Nicolae din
Mira Liciei, în mediul românesc al Transilvaniei 16 , constituind un argument
care, împreună cu elementele planimetrice şi de elevaţie, pledează pentru datarea bisericii din Gaida de Jos în epoca respectivă.
Absida altarului are pictura datată printr-o inscripţie scrisă cu litere şi
cifre chirilice, care se găseşte pictată la proscomidie lingă silueta Sfîntului
Atanasie cel Mare, în colţul nord-vestic: .,AN(UL) DOMNULUI 1752 IULIE 1 ".
15 Şematismul,

Blaj, 1900, p. 141.
Un mare numă·r dintre bisericile româneşti ale Transilvaniei veacurilor XIV-XV
sînt închinate sfîntului Nicolae. Amintim dintre acestea bisericile din Şcheii Braşovului,
Dcnsuş, Hunedoara, Ribiţa, Strci (?), Leşnic, Bhsău, Rîşnov, Mănăstirea Lupşa.
16
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ele pe zidu l estic al pronaosului (foto Lidu Cng ureanu ).

o
Vl
n
C
::!

NOTE

ŞI

Dl C

ŢII

523

H
H

H

:,....
:.--1

.....
li)

â.
,§
.....

C)1

l'v
~

<

z
o
t

~Î~\

;
--~~~
-!;~i":, i~ ..•

;j

~

o

iii

Fig. 5 -

Fragment de p ictur ă murală de pe tîmpla de zid (col ţul nord-estic) (foto Liviu Ungurea nu).
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Fragment de frescă d e pe tîmpl a de zid repreze ntînd pe Sfîntul Nico lae, hramul
,·echi al bisericii din Calda de J os (foto Liviu Ungureanu ).
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rig. 7 -

D et aliu din icoan a <le hram , reprez<.>ntînd pe Sfîntul Nicolae.
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Fig. 8 -

Detaliu cu pictura bolţii absidei altarului (1752)

(foto Liviu Ungureanu) .
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La prosrnmidie este reprezentată Cina cea de tama, 1ar zidul semicircular
al absidei cuprinde obi5nuita procesiune de arhierei ai bisericii, îmbrăcaţi în
veşminte episcopale. Calota care acoperă absida, o soluţie arhitectonică puţin
obişnuită pentru un asemenea spaţiu şi care a fost introdmă aici se pare
- sub influenţa arhitecturii din îm·ecinata biserică episcopală de la Geoagiu
de Sus 17 , este decorată cu pictură murală ce aparţine aceluia'ii zugrav care a
împodobit şi pereţii absidei în anul 1752. În centrul cupolei, într-un medalion cu
un brîu de panglici răsucite, ce amintesc de repertoriul decorativ de la sudul
Carpatilor, apare Sfînta Treime, Într-o ipostază mai puţin obişnuită, Dumnezeu-Tatăl cu trei capete şi nimb triunghiular. O compoziţie asemănătoare este
menţionată <le I. D. Ştefănescu 18 şi în biserica din Tălmăcel (jud. Sibiu), a
cărei pictură a fost realizată pe la 1780 de Oprea din Poplaca şi Pantelimon
ZugraYu) 19 . Imaginea este Încadrată de patru mici medalioane cu simbolurile
e,·angheliştilor.

În parte.i de răsărit a cupolei se află pictată Maica Domnului cu pruncul În braţe, a'iezată pe un tron, fiind flancată de doi arhangheli. Această
amplasare e,te o reminiscenţă a tradiţionalelor compoziţii din semicalotele
ce acnpereau in mod obişnuit absidele altarelor la nchile biserici româneşti:! 0 _
Seria de personaje este continuată în dreapta şi în stînga, de jur-împrejurul
medalionului central, de proorocii mesianici.
1n pronaos, deasupra portalului de acces în naos şi deasupra celor două
deschideri practicate în zid, un fragment de frescă din aceeaşi epocă cu pictura absidei altarului înfăţişează pe Isus a'iezat pe tron, în postura de mare
judecător, iar Maria şi Ioan apar ca sfinţi intercesori, împreună cu apostolii.
Este o amplă compoziţie Deisis din care în prezent se mai conservă parţial
doar şapte din cele 15 personaje. Motivul decorativ de panglici răsucite din
partea superioară a frescei, ca şi desenul şi compoziţia, confirmă apartenenţa
ansamblului la pictura de factură brîncovenească tardivă, atît de vehiculată
în Transilvania celei de a doua jumătăţi a veacului al XVIII-lea 21 .
În pronaosul tăvănit se păstrează şi cîteva fragmente de cruci de piatră
ce datează din secolul al XVIII-iea şi care provin din cimitirul din jurul bisenc11.
Biserica din Gaida de Jos a avut În patrimoniul său un însemnat număr
de tipărituri ce proveneau din centre tipografice atît din Transilvania, cît
şi din afara arcului carpatic. Vechile tipărituri se păstrează în prezent la
oficiul parohial. Oîteva din aceste căqi au preţioase însemnări privind istoria
lncală 2 :?.
17

Eugenia Greceanu, op. cit., p. 206.
I. D. Ştefănescu, La peinture religieuse en \'alachie et en Tramylvanie depuis Ies
origines jusqu' au X I Xe siecle, Paris, 1932, p. 289-290.
19 Ştefan Meteş, Zugravii bisericilor române, 'În ACM IT, I, 1926-1928, p. 120.
20 I. D. Ştefănescu, Iconograf ia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Bucure~ti. 1973, p. 62 5i urm.
21 Marius Porumb, Zugrflvi de şcoală brâncovenească din Transilvania primei j11măt,1/i
a secolului al XV!ll-lea, în vo1. Ştefan Mete/ la 85 ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 413-416.
22 Intre căqile ce se află la Galda de Jos, Într-o stare de conservare deosebit de
bună se găseşte un exemplar din Chiriacodromion, sau Evanghelia învăţătC",-:ire, tipărit la
Bălgrad fo anul 1699, de Mihai lştvanovici Tipograful „cel din Ţ(lra Românească". Deosebit
de semnificativ pentru circulaţia cărţii este faptul că ea a fost cumpărată chiar de la
Mihai Tipogr:iful. Pe marginile cărţii este următoarea in9Cripţie cu litere chirilice: .,Popa
111
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Vechea biserică din Gaida de Jos este unul din monumentele arhitecturii
de piatră ale cărui începuturi par să dateze de la sfîrşitul secolului al XIVlea sau din prima jumătate a secolului al XV-lea, reprezentînd o pagină din
istoria românilor transilvăneni.
MARIUS PORUMB

THE O1.D CHURCH FROM GALDA DE JOS (ALBA DISTRICT),
A MONUMENT OF THE ROMANIAN MEDIE VAL ARCHITECTURE
FROM TRANSYL VANIA
(Summary)
Thc old church from Galda de Jos, a Rom.1ni,1n village near Alba Iulia, be1on~, to
a group of mouuments which havc becn rcpaircd and invcstigated lately. The nave and
thc apsis werc erected in thc 141h century. Thc church scems to have bccn rcstoreJ in
~othic stylc in the 15th ccntury. lt preserves l6Lh 18th mural paintings.

Ştefan, fici0rul popei Preda, preot G,ildenilor . .. începutul C.lZaniilor, gl,isurilor şi evangheliile ..." ,,Cind trebuie să zică. Om de 46 de ani fim fost cînd am scris. l11tr-acest an aH
Început nemţii ... şi au stricat multe case, care au fost ... Anii Dom(nului) 1701, mst.
noem(brie) nouă zile. De aceasta sii ştie mm se cade a şti precum au l,isat Gligă Pătru
la ceasu morţii sale sii cumpere pre sama bisericii Gălzii unde-i şi el îngropat, unde-i hramul Rojdestvo Bogorodţii (Naşterea Maicii Domnului, n.n.) şi s-au dat aceast,i carte anume
Învăţătoare la toate duminecii preste an, şi la praznice mari să fie pomană pentru sufle tul
său anume Pătru

şi banii i-au dat pe carte Petcă cinşpe florinţi bani ungureşti şi s-a
!ouat de la Mihai tipograful. Muiareţi lui Gliga Pătru şi ea să pomeneami. Pomeni G (ospod)i Pătru i ... Petcă, Pătru Simion, Grigore, Ioan, Mărie. (după care urmează obişnuitul
blestem n.n.) ... Pis(al) Popa Ştefan din Calda de Jos." Jn patrimoniul monumentului se
află şi următoarele tipărituri din secolul al XVIII-iea: Apostol, tipărit la Buzău în 1743 de
Ioan Stoicovici tipograf, cu o insicripţie de donare din anul 1772, cumpărată de Pătru
Moldvai cu 12 florinţi pentru biserica Gălzii de Jos; Octoih, Rîmnic, 1750; Strastnic, Blaj,
1753; Molitvelnic, Blaj, 1757; Evanghdie, Blaj, 1765.
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