O CHEIE DE BOLTĂ CU MOTIVUL AGNUS DEI DE LA AIUD

Articolul nostru se doreşte a fi prezentarea unei piese arhitecturale inedite,
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păstrată în colecţia Muzeului de Istorie din Aiud. Este vorba de o cheie de boltă
ornamentată sculptural cu motivul Agnus Dei (fig. I). Provenienţa piesei este oarecum
incertă. Părerea că ar proveni de la vechea boltire a castelului Bethlen2 credem că este
greşită, deoarece sălile acestuia au dimensiuni mult prea mici faţă de cerinţele piesei.
Mai potrivită ar fi însă, plasarea cheii în interiorul novei bisericii reformate din cetatea
Aiudului, unde se mai păstrează încă urmele vechii boltiri gotice, înlocuite ulterior cu
un tavan de factură barocă.
Piesa este confectionată din calcar, are o formă circulară, având următoarele
dimensiuni: diametrul 44 cm, grosimea discului 6 cm, înălţimea 27 cm. În câmpul
cheii este reprezentat mielul cu nimb aflat în poziţie aşezată, cu privirea îndreptată
spre stindardul p~ care îl ţine între picioarele din faţă; blana mielului este figurată prin
şuviţe ondulate. In jurul animalului se găseşte o inscripţie marginală, circulară, scrisă
în latina medievală: Agnus Dei qui tollit peccata mundi. In traducere, textul inscripţiei
este următorul: Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.
Agnus Dei, mielul Domnului sau mielul mistic, element simbolic introdus în
arhitectura şi sculJ,?tura medievală de către sculptorii cistercieni 3 , este o temă de
inspiraţie creştină. In simbolistica creştină, f!iielul reprezintă crucificarea ca sacrificiu
al lui Hristos pentru păcatele oamenilor. In Noul Testament, Ioan Botezătorul îl
numeşte pe Iisus mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumit'. Mielul mai
simbolizează inocenţa, blândeţea şi puritatea. În funcţie de modul de prezentare,
Agnus Dei poate avea mai multe înţelesuri. Reprezentarea mielului cu niI_:nb care ţine
o cruce şi un steag, indică însăşi crucificarea lui Hristos, dar şi învierea lui).
În prezent, în Transilvania, mai sunt cunoscute încă opt chei de boltă cu
reprezentarea sculpturală a motivului Agnus Dei. Biserica evanghelică din Altina Uud.
Sibiu)·, reprezintă locul de provenienţă a unei astfel de piese, care actualmente se
păstrează în lapidarul Muzeului Brukenthal din Sibiu; aceasta este datată la sfârşitul
secolului al XIV-lea6 . Din corul bisericii Sf. Mihail din Cluj, provine o altă piesă
aflată azi în lapidarul Muzeului de Istorie din Cluj. Piesa este datată în anul 1498, iar
mielul apare reprezentat ca stând în picioare 7 . Din prima fază de construcţie a bisericii
evanghelice din Cristian Uud. Sibiu) se păstrează o altă piesă de acest fel, datată la
începutul secolului al XIV-lea8. Biserica evanghelică din Richiş (corn. Biertan, jud.
Sibiu) păstrează în altarul lateral de sud o cheie de boltă cu acelaşi motiv, unde
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animalul este reprezentat ca fiind în mişcare; piesa este datată în jurul anului 14009 . În
corul bisericii reformate din Rugăneşti (corn. Simoneşti, jud. Harghita) se mai
păstrează încă o cheie de boltă cu acest motiv, datată în primele decenii ale secolului
al XIV-lea 10 . Catedrala evanghelică din Sibiu este păstrătoare a două astfel de chei de
boltă. Una se află în nava colaterală de sud iar cealaltă în transept, ambele fiind datate
în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea sau la începutul secolului următor 11 • La
biserica evanghelică din Sânpetru Gud. Braşovl se mai află o ultimă piesă de acest fel,
2
datată în prima jumătate a secolului al XIV-lea .
Toate cele opt piese menţionate au în comun tematica simbolului, datarea lor
încadrându-se în intervalul secolelor XIII-XV. Realismul cu care este redat mielul
divin pe cheia de boltă de la Aiud, delicateţea formelor, accentuată de reprezentarea
acestuia în poziţie culcată, pledează pentru o datare mai târzie. Datarea piesei noastre
cel mai timpuriu către sfârşitul secolului al XV-lea, ar corespunde cu perioada de
constructie a bisericii gotice din cetatea Aiudului, locul unde s-a aflat initial această
'
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A KEYSTONE CARING THE MOTIF OEI IN AIUD
(Abstract)
The work presents an unknown architectural piece preserved into Museum of History collections
th
in Aiud. It is a keystone caring a sculpture of Agnus Oei since XV century which, may by belonged to
the Gothic arch ofthe Protestant church from the medieval fortress of Aiud.
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Fig.I Cheie de boltă: A) Vedere din faţă; B) Vedere din spate; C) Vedere laterală;

