PICTURA PLAFONANTĂ ÎN STIL BAROC
DIN ORADEA

AGATA CHIFOR

În planul artei religioase barocul a reflectat coordonatele doctrinare ale
catolicismului, reafirmate în contextul confruntărilor cu protestanţii în
perioada Conciliului de la Trento. Răspunsul autorităţilor papale la contestaţiile
Reformei s-a concretizat în reabilitarea tradiţiei, a sacramentelor, afirmarea
cultului şi intercesiunii sfinţilor, venerarea relicvelor şi importanţa deosebită a
cultului marial 1• Împotriva spiritului iconoclast şi raţionalist al Reformei adepţii
catolicismului au promovat o artă care se adresa prioritar sensibilităţii
credincioşilor, care legitima funcţia liturgică a imaginii, importanţa revelaţiei şi
realitatea miracolului. Conferind artei un conţinut mistic, Contrareforma a dus
la îmbogăţirea repertoriului iconografic al catolicismului cu scene de extaz,
devoţiune, implorare, martirii menite să creeze o atmosferă de mister şi să
provoace reacţia emoţională a privitorului.
Întregul imaginar al omului este o căutare de sens. Comunicarea
profan-sacru trebuie să fie mediată printr-o bogată recuzită de reprezentări.
Referindu-se la acest aspect, Umberto Galimberti observa pe drept cuvânt că
religia, spre deosebire de filozofie şi de ştiinţă, care sunt edificii conceptuale,
este regatul metaforelor şi simbolurilor care permit angoasei omului să se simtă
ascultată dincolo de existenţa prezentă2 • În acest sens şi în arta religioasă barocă
se poate spune că există o deschidere spre posibilitatea ei spirituală extremă,
invitându-ne dincolo de limite. Stil al metaforei, simbolului şi alegoriei, barocul
s-a dezvoltat îndeosebi în pictură pe coordonatele acestora, în încercarea de a
oferi o imagine cât mai veridică a lumii supranaturale.
Un aspect particular al reprezentărilor religioase îl constituie
compoziţiile plafonante care decorează cupolele sau tavanele bisericilor şi
'V. L. Tapie, Barocul, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1969, p. 47.
U. Galimberti, Religione. Quella zona di mistero al di qua delia ragione, în La Repubblica, 22
dec. 2001.
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capelelor. În conformitate cu programul Contrareformei ele conţin glorificări
ale lui Isus, ale Mariei, scene de apoteoză, alegorii ale misionarismului catolic.
Marea invenţie a barocului în domeniul picturii monumentale o
constituie tehnicile în trompe l'oeil care au produs compoziţii iluzioniste ce
sugerează o desprindere de cadrul arhitectural. Folosit frecvent în cadrul
picturii plafonante baroce, trompe l' oeil-ul a fost definit ca „o pictură care vrea
să se uite calitatea ei de pictură şi pretinde că este un fragment al realităţii ,,3. În
acest scop ea instituie o relaţie de continuitate între spaţiul real în care se
găseşte privitorul şi spaţiul figurat în pictură, prin sugestia picturală a unor
elemente de arhitectură, sculptură sau decoraţie barocă. Avându-i ca precursori
pe Michelangelo (frescele din Capela Sixtină) şi Correggio (cupola Catedralei
din Parma), iluzionismul pictural baroc s-a bazat pe exploatarea la maximum a
resurselor trompe l'oeil-ului. Amplificând racursiurile, dinamismul şi asimetria,
pictorii baroci (Giovanni Battista Gaulli, Giovanni Lanfranco, Domenichino,
Pietro da Cortonna) au creat compoziţii în care personajele desfiinţează
barierele cadrului arhitectural pentru a-şi trăi existenţa în lumea iluzorie a
spaţiului celest. Procedeele picturale, dominate de imagistica bolţii cereşti se
integrează în compoziţiile deschise, având drept scop integrarea privitorului în
sfera spaţială psihologică creată de opera de artă4 • Tematica utilizată (pictarea
de îngeri plutind printre nori, scene de apoteoză) reflectă opţiunea artiştilor
pentru sugerarea unui spaţiu fictiv care exprimă o deschidere spre
transcendent. Deci, prezenţa inexprimabilului poate fi evocată şi prin ideea de
forţare a spaţiului într-o boltă celestă care se deschide spre infinit.
Frescele care decorează capela Palatului episcopal din Oradea alături de
reprezentările de pe cupola Catedralei romano-catolice şi cea a Capelei
mizericordienilor se înscriu în categoria compoziţiilor plafonante tipic baroce,
dominate de tema spaţiului celest.
Frescele capelei sunt atribuite artistului bavarez Johann Nepomuk
Schopf (1735-1785). Născut la Praga în 1735 el este fiul pictorului bavarez
Johann Adam Schopf care a lucrat aici în perioada 1724-1742. S-a format ca
pictor pe lângă tatăl său la Praga, iar ulterior şi-a completat studiile în Bavaria,
la Miinchen. Între 1761-1763 a efectuat cu sprijinul Curţii bavareze o călătorie
de studii în Italia, decisivă pentru formaţia sa artistică. În 1765 este numit pictor
al curţii princiare bavareze, iar din 1770 este membru al Academiei de pictură
din Miinchen. A realizat picturi de altar pentru Biserica din Fiirsterfellbruck,
precum şi decoraţii în frescă pentru castelul Fiirstenried, Biserica „Sfântul
1

C. Sterling, Natura moartă, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1970, p. 167.
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Gheorghe" din Amberg, Biserica mfoăstirii „Sfântul Ioan" din Regensburg
(1768), Biblioteca mănăstirii din Reicherberg (1771) 5•
În Transilvania este menţionat în 1772 în legătură cu pictarea unor
altare laterale la Catedrala romano-catolică din Timişoara („Maria în vizită la
Elisabeta", „Sf. Sebastian, Rozalia şi Rocus în faţa Împăratului cerurilor",
„Răstignirea", „Sf. Iosif pe patul de moarte", „Sf. Nepomuk") 6 • Conform
informaţiilor oferite de canonicul orădean Salamon, Schoph s-ar fi refugiat la
Oradea din cauza datoriilor pe care le avea. Arestat şi închis în închisoarea
comitatului, pictorul a fost eliberat la insistenţele episcopului Patachich care
avea nevoie de un pictor pentru decorarea palatului şi a noii catedrale. Încă din
1773 a avut loc înţelegerea dintre cei doi pentru pictarea cupolei Catedralei7.
Din memoriile canonicului Salamon amintite de Bir6 J6zsef se ştie că Schopf a
părăsit Oradea în 1779, plecând la Viena. Cercetătoarea Garas Klâra consideră
pe baza unor documente mai vechi că Schopf a pictat între 1774-1776 atât
capela palatului episcopal, cât şi cupola Catedralei romano-catolice unde şi-a
lăsat semnătura pe pandantivul cu reprezentarea Evanghelistului Luca: „J. DE/
SCHOPF/ INV: ET PINX-/IT/ 8 • La însărcinarea Mariei Tereza din 3 iulie 1778
Schopf a realizat prima variantă a picturii altarului principal cu reprezentarea
Înălţării la cer a Mariei 9 • Lucrarea a determinat nemulţumirea canonicului
Salamon care a invocat îndrăzneala artistului de a fi folosit ca model portretul
soţiei în reprezentarea Mariei, iar pentru pictarea unuia din heruvimi, chipul
fiicei sale. Într-un document din 30 septembrie 1778 Schopf cere cu insistenţă
să fie plătit pentru realizarea altarului principal1°. În urma demersurilor iniţiate
la curtea vieneză de canonicul Salamon s-a decis înlocuirea lucrării lui Schopf
cu „Înălţarea Mariei" realizată de Vincenz Fischer. Cu toate acestea, la
insistenţele Mariei Tereza lui Schopf i s-a achitat suma de 900 de florini pentru
pictura de altar.
Ambianţa sud-germană în care s-a format autorul este tributară iluzionismului în domeniul picturilor plafonante preluate prin filieră italiană. În acest
sens este semnificativ contactul direct al artiştilor cu mediul italian şi îndeosebi
chemarea la Viena a pictorului Andrea Pozzo (1642-1709). Membru al „Societăţii lui Isus", acesta a avut un rol important în decorarea bisericilor ordinului în
spiritul militantismului iezuit. Lucrarea sa Perspectiva pictorum et architectorum,
Bir6 J„ Nagyvarad barok es neoklasszikus miiveszeti emlekei, Budapest, 1932.
R. Vârtaciu, Artele figurative, în Barocul în Banat. Catalog de expoziţie, Timişoara, 1992, p. 19.
7
Bunyitay V., A varadi piispokseg tortenete. A varadi piispokok (1566-1780), Debrecen, 1935,
p. 353.
B Garas K., Magyarorszagi festeszet a XVIII szazadban, II, 1955, p. 250.
Y Bunyitay V., op. cit., p. 354.
"'Bir6 J., op. cit., p. 145.
s
6

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

388

AGATA CHIFOR

tradusă în germană în 1706 a servit drept manual pentru realizarea picturilor
iluzioniste din spaţiul austriac şi german, deschizând direcţia de dezvoltare a
picturii monumentale baroce 11 • Creaţia lui Johann Nepomuk Schopf a fost
influenţată atât de lucrările realizate la Viena de Andrea Pozzo (Biserica
Universităţii, Palatul Lichtenstein), cât şi de şcoala muncheneză de pictură
reprezentată de Mathias Giinther şi Cosmas Damian Asam 12 • Aşa cum afirma
istoricul de artă Nicolae Sabău, atât în lucrările acestora cât şi în frescele
realizate de Schopf pentru biserica mănăstirii Sfântul Ioan din Regensburg sau
la Oradea, regăsim acelaşi „ermetism tematico-iconografic" ce se adresa prioritar clerului instruit şi într-o mult mai mică măsură masei credincioşilor 13 •
Un element definitoriu al lumii baroce îl constituie gustul pentru
spectacol, dorinţa de a şoca vizual privitorul, pasiunea deghizării care se
regăseşte pretutindeni de la spectacolele de operă, reprezentările teatrale până la
fastuozitatea veşmintelor de curte şi a interioarelor de biserici. Influenţa
decorurilor preluate din operă merge până la proliferarea unor elemente de
scenografie în sfera artelor plastice. Dacă în cazul grisaille-ului pictura preia
funcţia sculpturii în cazul compoziţiilor în trompe l'oeil ea se travesteşte în altă
identitate, aceea a arhitecturii 14 • Considerată cea mai bună dintre lucrările
realizate de artist la Oradea, fresca din capela palatului episcopal se remarcă
prin varietatea procedeelor decorative baroce, cum ar fi pictarea în grisaille a
pereţilor laterali, trompe l'oeil-ul compoziţiei plafonante, conlucrarea
mijloacelor picturale cu cele arhitecturale şi decorative în vederea obţinerii unui
efect de ansamblu. În acest sens este semnificativ rolul unificator al elementelor
de arhitectură pictată care contribuie la efectul de lărgire a spaţiului, respectiv la
realizarea trecerii de la spaţiul real la cel iluzoriu al bolţii cereşti. Pictura
pereţilor are un caracter predominant decorativ, cuprinzând reprezentări ale
evangheliştilor cu simbolurile lor specifice. În nişe false, aşezaţi pe socluri
pictate sunt reprezentaţi în dreapta altarului evanghelistul Matei, evanghelistul
Luca, profetul Ezechiel, iar în partea stângă evanghelistul Marcu, evanghelistul
Ioan şi profetul Isaia. Acesta din urmă e reprezentat în semiprofil, cu fierăstrăul,
simbolul martiriului său şi ţinând în stânga un rotul cu inscripţia:
EV ANGELI/ZABUNT DEUM/ISRAEL.ISAJCXIX/XXIII. Evangheliştii sunt
reprezentaţi împreună cu simbolurile inspiraţiei divine, iar profeţii ţinând în
mâini suluri cu versete biblice. Personajele drapate sunt plasate în interiorul

"Keleny G„ op. cit., p. 142.
12
I. Godea, Al. Avram, Monumente istorice din Ţara Crişuri/or, Sibiu, Edit. Meridiane, 1975,
p. 37.
u N. Sabău, Johann Nepomuk Schopf, promotor al barocului din Transilvania, în Ars Transi/vaniae,
VIII-IX, 1998-1999, p. 206.
14
E. Papu, Barocul ca tip de existenţă, I, Edit. Minerva, Bucureşti, 1977, p. 63.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Pictura plafonantă în stil baroc din Oradea

389

unor nişe false, stând în picioare pe postamente pictate alcătuite din baze de
coloane decorate cu ghirlande şi volute. Funcţia decorativă a acestui registru
este relevată de folosirea unei tonalităţi cromatice uniforme bazate pe alternanţa
tonurilor de galben-verzui, alb şi gri. Personajele sunt surmontate de benzi
decorative alcătuite din ghirlande, cartuşe şi console pictate care se continuă pe
plafonul capelei unde decoraţia se transformă într-un cadru arhitectonic din
care se întrevede bolta cerească. Pictura capelei sugerează în manieră barocă
conlucrarea artelor realizată sub semnul iluzionismului şi al decorativismului
baroc. Realizate în manieră grisaille, elementele scenografice iluzioniste trimit
deopotrivă la arhitectură (antablamente, coloane, arcade, bolţi), sculptură
(personajele alegorice, evangheliştii şi profeţii plasaţi pe socluri), precum şi la
ornamentaţiile tipic baroce realizate din stuc: ghirlande, frunze de acant, rozete,
panglici, cartuşe, scoici, draperii, baldachin, urne funerare. Interferenţa artelor
este sugerată şi la modul concret prin repetiţia unor motive. Astfel, nişele
pictate de pe pereţii laterali reeditează motivul arcadelor reale care încadrează
ferestrele rectangulare ale sălii ; coronamentul altarului realizat din stuc poleit
flancat de îngeri în atitudine de devoţiune este transpus pictural în partea opusă
a capelei prin îngerii redaţi într-un ton galben-verzui care susţin emblema
episcopului Patachich. Tot în acest sens, ferestrelor reale de pe peretele din
stânga altarului le corespund ferestre iluzorii realizate în trompe l 'oeil în nişele
practicate în pereţii din dreapta altarului. Motivul baldachinului care
marchează intrarea în capelă, elementele decorative ale coronamentului
(ghirlande, putti, urne, nori, îngeri), placajul în marmură al altarului şi al
mensei se regăsesc şi în pictura care îmbracă pereţii şi tavanul capelei. La baza
întregii compoziţii se află benzi pictate imitând marmura, realizând o unitate
perfectă cu soclul din marmură roz al altarului. Pictura tavanului oferă printrun colorit rafinat o perspectivă a spaţiului celest. Cu toate că spaţiile de formă
dreptunghiulară sunt mai improprii decât cupolele, autorul foloseşte întregul
repertoriu al procedeelor baroce de creare a iluziei spaţiale. În capela palatului
la crearea iluziei de adâncime spaţială contribuie pictarea de elemente
arhitecturale care prin golurile create sugerează o prelungire a spaţiului (arcade,
coloane, bolţi). Aceste procedee tipic iluzioniste care contribuie la impresia de
elansare a bolţii cereşti confirmă însuşirea tehnicilor picturale iluzioniste care
au dominat pictura bavareză, avându-i ca precursori pe Hans Georg Asam şi
Johann Anton Gumpp 15 •
Compoziţia centrală, dominată de o mişcare învolburată oferă o
imagine tipic barocă a lumii supranaturale, fiind o ilustrare a temei
Ierusalimului celest din Apocalipsa lui Ioan (Fig.nr.I). Astfel, la marginea de
15

A. Gotz, Pictura germană în secolul al XVII, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1982, p. 150.
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vest a compoziţiei plafonante, în corespondenţă cu altarul este reprezentat un
cadru arhitectural sugerând un templu. În faţa deschiderilor arcate dintre
coloanele acestuia sunt plasaţi doisprezece îngeri, în conformitate cu descrierea
biblică a Ierusalimului celest: „ ... Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care
se pogora din cer de la Dumnezeu... Avea douăsprezece porţi, şi la porţi
doisprezece îngeri ... Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi;
spre miazăzi, trei porţi şi spre apus trei porţi" 16 • Baldachinul aurit plasat în
centru este o aluzie la cortul în care va locui Dumnezeu împreună cu aleşii săi.
Spre centrul compoziţiei sunt reprezentaţi îngeri plutind printre nori într-o
atitudine de adoraţie faţă de Providenţă. Se poate remarca micşorarea treptată a
personajelor, estomparea tonurilor şi a contururilor pe măsura apropierii de
centrul compoziţiei, unde formele evanescente ale norilor şi îngerilor sugerează
intensitatea comuniunii cu divinitatea. Prezenţa acesteia este sugerată alegoric
prin intermediul unui cerc de lumină, simbol al slavei şi strălucirii divine în
textul biblic: „Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o
lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul". Isus
este reprezentat alegoric sub forma Bunului păstor ţinând pe umeri oaia
rătăcită, într-un cartuş susţinut de îngeri la baza cetăţii. În ansamblul picturii
pot fi identificaţi o parte din îngerii menţionaţi în Apocalipsă. Astfel, îngerul cu
o sabie în mână reprezentat coborând pe pământ la porunca divină
simbolizează calamităţile descrise în Apocalipsă în legătură cu sfârşitul lumii. La
celălalt capăt al compoziţiei apare un înger care conform textului biblic va
măsura zidurile cetăţii cu ajutorul unei trestii, precum şi cel care a primit
misiunea de a-l închide pe diavol pe durata a o mie de ani. Acesta din urmă este
reprezentat blocând deasupra diavolului invizibil un nor proeminent cu
ajutorul unor lanţuri: ,,Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o
trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei ... Apoi am văzut
pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ
mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi satana,
şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a
pecetluit intrarea deasupra lui. .. " 17 • Compoziţia este dominată de o mişcare
multiaxială, redarea personajelor văzute în racursi, ţinând seama de schimbarea
unghiului de vedere al privitorului. Dispunerea aleatorie a personajelor,
drapajul avântat al faldurilor şi plasarea norilor sunt subordonate creării
senzaţiei de plutire spaţială. În manieră barocă pictura tavanului imaginează
bolta cerească populată de îngeri şi nori într-o mişcare ritmică adecvată
sugestiei de imponderabilitate. Considerată o capodoperă în creaţia lui Schopf,
16

17

Apocalipsa lui Ioan XXI, vs. 10-12,în Noul Testament, 1945, p. 472.
Ibidem, p. 470.
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pictura tavanului se remarcă printr-un desen precis, un colorit armonios
adecvat sugestiei de irealitate şi imponderabilitate a sferei celeste, folosirea
echilibrată a racursiurilor şi alegoriei. La baza compoziţiei plafonante sunt
pictate în tonalităţi de roşu patru mici scene. Deasupra altarului doi îngeri
surprinşi într-o mişcare avântată flanchează un cartuş în interiorul căruia apare
Bunul păstor ţinând pe umeri oaia rătăcită; la capătul opus, corespunzător
intrării în capelă, e reprezentat Isus umblând pe mare, susţinându-l pe Petru, iar
deasupra ferestrelor Înmulţirea miraculoasă a pâinilor, respectiv Bunul păstor
în mijlocul oilor. Legătura dintre Vechiul şi Noul Testament este sugerată de
pasajul biblic redat în latină indicat de Ezechiel. Acesta din urmă este o reluare
a temei Bunului păstor: „Vos greces/ mei I greges/ pascuae meae/ Dicit Dnus/."
Aceeaşi conlucrare a procedeelor arhitectonice, decorative şi cromatice
se realizează pentru a evidenţia pictura centrală a altarului. Trecerea de la
pereţii laterali la altarul principal se realizează printr-o impresionantă
arhitectură iluzionistă în manieră grisaille, aflată într-o deplină unitate cu
cadrul arhitectonic al altarului. Alcătuit din pilaştri canelaţi, cu baza din
marmură policromă, acesta este prevăzut cu un antablament puternic profilat în
retrageri treptate. Părţile inferioare ale pilaştrilor, capitelurile compozite şi
coronamentul sunt poleite. Coronamentul central încheiat în arc semicircular
este alcătuit din îngeri şi ghirlande care încadrează o compoziţie alcătuită din
raze, nori şi capete de îngeri, dominată de ochiul divin înscris într-un triunghi.
Elementele picturale care fac trecerea spre pictura altarului creează iluzia de
adâncire a spaţiului, fiind o reluare a motivelor care decorează ancadramentul
altarului (capiteluri compozite şi baze de coloane poleite, îngeri, ghirlande).
De o parte şi cealaltă a altarului dedicat Sfântului Carlo Borromeo sunt
reprezentate fiinţe alegorice. Istoricul de artă Nicolae Sabău a demonstrat că aici
artistul a reprodus pictural ansamblul sculptural omonim din flancul altarului
Sf. Ignaţiu de Loyola din biserica Il Gesu realizat de Pierre II Le Gros (16661719)18. Aici statuia Sf. Ignaţiu e flancată de două grupuri sculpturale alegorice:
la stânga o femeie, la picioarele căreia stă un bărbat încoronat, ridică spre cer un
potir cu ostie, în timp ce la dreapta Sf. Elena susţine o cruce într-o mână, în
timp ce cu cealată aruncă un fulger deasupra păcătoşilor căzuţi la picioarele
sale 19 • Şi la Oradea, în stânga altarului o femeie ţinând în mâini un potir cu
ostie, Biblia şi nişte chei este o alegorie a Euharistiei (Fig. nr. 2). Lângă ea
îngenunchează un bărbat încoronat, înveşmântat în costum de legionar roman
adaptat la moda barocă, care i se adresează cu un gest de implorare. De la altar
18
N. Sabău, Maeştri italieni în arhitectura religioasă barocă din Transilvania, Bucureşti., Edit.
Ararat, 2001, p. 103.
19
Altar des hi. Ignatius im Gesu zu Rom nach Pozws Entwurf ausgefuhrt, în W. Lil.bke, M. Semrau,
Die Kunst der barokzeit und des rokoko, 1907.
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spre dreapta e reprezentată Sfânta Elena, alegorie a Ecclesiei ce ţine în stânga o
cruce mare de procesiune, iar în dreapta fulgerul îndreptat spre ereticii
prăbuşiţi la picioarele sale (Fig. nr. 3). Cei doi bărbaţi seminuzi reprezentaţi în
cădere la baza colonadei pictate au fost consideraţi fie simboluri ale păcatului şi
iadului, fie o reprezentare alegorică a ereziei, temă consacrată în arta
Contrareformei2°. Ca şi tema barocă a Immaculatei, care striveşte cu piciorul
capul şarpelui, reprezentarea sugerează „Triumful Bisericii asupra ereziei".
Credinţa profundă a episcopului, devoţiunea, mila şi întrajutorarea
aproapelui care constituie mesajul picturii de altar sunt reluate iconografic prin
alegoriile care flanchează intrarea în capelă. Pictate în manieră grisaille, imitând
sculpturi aşezate pe socluri, două femei simbolizează Evlavia, respectiv Mila
creştină. Prima ţine în mână o lumânare aprinsă asemănătoare celei situate
lângă Isus în pictura altarului. Asigurând ascensiunea rugăciunii la cer,
lumânarea simbolizează dubla natură, umană şi divină a lui Isus, dar şi credinţa
în viaţa de dincolo de moarte. Într-un medalion elipsoidal este reprezentată o
femeie cu o cădelniţă la picioarele căreia e scris cuvântul „zelus". Cealaltă
femeie, din stânga intrării ţine lângă ea un copil orfan şi dezbrăcat, simbolizând
sentimentul milei (Fig. nr. 4), comandamentul creştin al ajutorării aproapelui,
înscris de asemenea într-un medalion elipsoidal („pietas"). În extremitatea
opusă altarului doi îngeri pictaţi în grisaille aşezaţi deasupra unei ample
draperii purpurii susţin un cartuş baroc, reprezentând blazonul episcopului
Adam Patachich.
Mensa altarului situată în partea vestică a capelei are forma unui
sarcofag placat cu marmură roz. Un mic baldachin din marmură constituia un
postament pe care se afla o statuie din stuc reprezentându-l pe Isus răstignit.
Forma de sarcofag a mensei este o aluzie la mormântul Mântuitorului al cărui
trup este oferit credincioşilor prin taina euharistiei.
În concluzie, suma semnificaţiilor teologice se concretizează într-un
limbaj baroc variat, într-o viziune integratoare, organică. Din punct de vedere
stilistic capela ilustrează procedee compoziţionale create sau utilizate cu predilecţie în epoca de afirmare a barocului: compoziţia plafonantă în trompe l'oeil,
folosirea luminii supranaturale-cadru al apariţiilor miraculoase, dinamismul
compoziţional şi scenografia picturală. Se poate constata conlucrarea procedeelor arhitecturale, cromatice şi decorative pentru a asigura unitatea compoziţiei sub semnul iluzionismului baroc.
Pictura capelei ilustrează un repertoriu iconografic propriu spiritualită
ţii Contrareformei: tema penitenţei, mila şi devoţiunea creştină ca modalităţi
20
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privilegiate de a experimenta graţia divină, credinţa în miracol şi intercesiunea
sfinţilor, tema spaţiului celest ca epifanie a sacrului, recursul la alegorie, motivul
baroc „memento mori". Atât tematica cât şi procedeele picturale transpun
privitorul într-o existenţă spirituală şi creează o atmosferă de mister proprie
trăirii religioase din perioada de reînnoire a catolicismului.
Lui Johann Nepomuk Schopf i se datorează şi fresca cupolei din
Catedrala romano-catolică realizată între 1774-1776 21 , având ca subiect
„Triumful ceresc al lui Hristos" (Fig. nr. 5). Intradosul cupolei oferă privitorului
o spectaculoasă viziune barocă a Raiului populat de îngeri, sfinţi şi profeţi care
au prevestit venirea lui Isus. La baza cupolei, deasupra unui tambur iluzionist,
într-un cadru scenografic alcătuit dintr-o succesiune de arcade pictate în
grisaille, sunt redate în racursi o mulţime de personaje. În dreapta transeptului
pot fi văzuţi părinţii omenirii, Adam şi Eva. Corpurile lor seminude sunt redate
în racursi, în cazul lui Adam recurgându-se la deformări expresioniste ale
anatomiei. Între ei se află un înger, cu bustul gol în atitudine de rugăciune.
Deasupra lor în plan secund se zăresc patriarhii, în frunte cu Melchisedec,
reprezentat ca mare preot ţinând în mâini o pâine, simbol al sacrificiului de
mulţumire pentru victorie, dar şi anticipare a euharistiei. Patriarhul Moise e
reprezentat în mijlocul scenei de prezentare a Tablelor Legii, flancat de fratele
său Aron, primul sacerdot al noului cult. În stânga transeptului, în mijlocul
unui grup dinamic alcătuit din profeţi şi îngeri, e reprezentat regele-profet
David, cântând la harfa înveşmântat cu o pelerină roşie cu capă de hermină. Un
înger ţine în faţa ochilor săi versetele Psalmilor, iar altul, cu mâna adusă la
piept, ţine o cădelniţă, simbolizând credinţa.
Deasupra absidei altarului reţine atenţia o ceată dinamică de îngeri
surprinşi într-un elan al corpului preluat de jocul învolburat al faldurilor. Doi
dintre aceştia susţin o cruce masivă, simbol al jertfei şi al răscumpărării
păcatului, iar altul cu privirea ridicată spre cer arată năframa Veronicăi.
Deasupra lor, printre nori şi personaje eterice, pe fundalul unei lumini aurii
învăluitore e reprezentat Hristos în slavă înconjurat de îngeri în atitudine de
devoţiune. Unul dintre ei ţine în mâini plăcuţa cu inscripţia I.N.R.I., iar celălalt
se prosternează la picioarele Mântuitorului care-l binecuvântează. În dreapta lui
Isus în tonuri transparente şi diafane de ocru se întrevede chipul lui Dumnezeu
- Tatăl aureolat de triunghiul slavei divine. Mâna stângă în care ţine sceptrul
împărăţiei celeste o sprijină deasupra globului pământesc, sugerând că prin
Patimile lui Isus omenirii întregi i s-au deschis porţile mântuirii şi iertării
divine. Deasupra scenei e reprezentat în zbor porumbelul Duhului Sfânt.
21
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Alăturarea îngerilor care arată simbolurile Patimilor cu scena ilustrând
apoteoza Sfintei Treimi are analogii cu fresca fostei biserici iezuite din
Szekesfehervar, operă a lui Franz Christian Sambach. Un grup impetuos de
îngeri plutind redaţi în racursi se înghesuie la baza lanternei, spărgând cadrul
compoziţiei. Dispuse circular la baza cupolei, personajele exprimă simbolic
relaţia de continuitate între Vechiul şi Noul Testament. În acest sens se poate
remarca o succesiune a scenelor începând cu Adam şi Eva datorită cărora
omenirea întreagă a căzut în păcat, încheindu-se cu scena răscumpărării
acesteia prin sacrificiul Mântuitorului. Sensul reprezentării picturale este
triumful creştinismului şi al lui Isus, a cărui misiune salvatoare a fost anticipată
de profeţii Vechiului Testament. În conformitate cu relatarea din Apocalipsa lui
Ioan, în mijlocul lanternei e reprezentat Hristos binecuvântând, aureolat de
razele Soarelui. La fel ca şi în cazul capelei Palatului baroc, Schopf a recurs la
elemente arhitecturale iluzioniste. În tonuri de ocru şi oliv sunt realizate o
succesiune de arcade dispuse radial, care amplifică spaţialitatea cupolei şi
teatralitatea compoziţiei. În interiorul acestora, în medalioane ovale, dar şi la
baza unor socluri false sunt dispuse o mulţime de personaje alegorice pictate în
manieră grisaille simbolizând o parte dintre Virtuţi: Speranţa (ancora),
Credinţa Creştină (crucea), Iubirea (inima), Dreptatea (balanţa şi sabia),
Euharistia (potirul şi ostia), Înţelepciunea (oglinda şi şarpele), Răbdarea, Pacea
(ramura de măslin) •
Compoziţia se remarcă prin conlucrarea unor procedee scenografice
tipic baroce cum ar fi drapajul emoţional al faldurilor, sugestia plutirii spaţiale,
a mişcării ascensionale, racursiuri accentuate, spargerea cadrului compoziţi ei.
Trompe t oeil-ul frescei se bazează şi pe folosirea echilibrată a elementelor de
arhitectură iluzionistă redate în manieră grisaille: cartuşe cu personaje alegorice,
busturi figurative, socluri, arcade, pervazuri, volute, scoici, ghirlande care
asigură unitatea compoziţiei şi realizează o tranziţie imperceptibilă de la
arhitectura reală la cea iluzorie a bolţii cereşti. Luminozitatea şi transparenţa
tonurilor se accentuează spre centrul compoziţiei, unde îngeri evanescenţi şi o
lumină difuză, aurie, sugerează proximitatea Providenţei. Ca şi în cazul capelei
Palatului episcopal Schopf a realizat o ilustrare veridică a lumii supranaturale,
extrasenzoriale care se afla în centrul meditaţiei iezuiţilor. Pe suprafaţa
pandantivilor au fost reprezentaţi cei patru evanghelişti însoţiţi de simbolurile
specifice, într-o redare formală ce aminteşte de evangheliştii realizaţi de
Domenichino pentru Biserica San Andrea della Valle.
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Un alt arhetip al frescei baroce este ilustrat de cupola eliptică a Capelei
mizericordienilor. Intradosul acesteia este pictat cu o frescă iluzionistă în
trompe l'oeil, sugerând nervurile, casetoanele şi lanterna unei cupole 23 •
Dispunerea radială a nervurilor în jurul deschiderii lanternei, ferestrele prin
care se întrevede cerul contribuie la amplificarea iluzorie a spaţiului. În centrul
lanternei, printre raze şi nori se întrevăd crucea, inima şi ancora, alegorii ale
Credinţei, Iubirii şi Speranţei. Aluzie la cele trei virtuţi teologale menţionate în
Epistola lui Pavel către corinteni, ele constituie în acelaşi timp principalul mesaj
al picturii. Deşi de dimensiuni modeste, decoraţia arhitecturală iluzionistă a
Capelei misericordienilor se încadrează în aceeaşi tipologie cu frescele realizate
de Antonio Galii Bibiena pentru cupola Bisericii „Sfânta Treime" din Bratislava
sau de Christian Tausch pentru fosta biserică iezuită din TrenCin. La baza
compoziţiei este redată monumental tema iconografică de inspiraţie occidentală
„Fecioara Îndurării" (Fig. nr. 6). Ca şi în reprezentările lui Enguerrand
Quarton, Simone Martini (1308-1310), Jacobello Alberegno (1394), Pierro della
Francesca (Politicul Confreriei Misericordienilor din Borgo, 1445-1462) şi
Tintoretto, Maria este reprezentată cu braţele larg deschise pentru a susţine o
amplă mantie protectoare cu care îi ocroteşte pe credincioşi. În fresca orădeană,
sub faldurile larg desfăşurate lateral ale acesteia sunt adăpostiţi reprezentanţii
lumii clericale (cardinali, episcopi, preoţi, călugăriţe), respectiv grupul
mirenilor de diferite condiţii sociale. Calităţile apotropaice ale reprezentării,
frecvente în instituţiile patronate de misericordieni sunt exprimate şi prin textul
scris pe o ftlacteră la baza compoziţiei: „Sub Tuum Praesidium Confugimus.
Sancta. Dei. Genitrix". Inscripţia „Sub tuum praesidium confugimus", în
asociere cu ilustrarea temei Fecioara Îndurării apare şi la Tintoretto, unde
Maria stă în picioare pe un soclu.
Reprezentarea iconografică a Mariei reuneşte motivul acoperământului,
aluzie la calităţile de protectoare şi mijlocitoare pentru neamul omenesc, cu
reprezentarea Fecioarei ca o nouă Evă, răscumpărătoare a păcatului originar.
Astfel, ca şi în reprezentarea lui Tintoretto, Maria este reprezentată tronând
deasupra globului pământesc, călcând peste şarpe, simbol al triumfului asupra
păcatului şi a diavolului. Concomitent doi putti în zbor susţin o coroană
deasupra capului său, aluzie la calitatea Mariei de împărăteasă a cerurilor.
Aşa cum afirma Pierre Chaunu, în perioada catolicismului baroc artele
plastice au fost puse în slujba unei religii care priveşte cu hotărâre spre lumea de
dincolo 24 • Plafoanele şi cupolele iluzioniste ale epocii ilustrează o estetică a
n Idem, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii baroce din Oradea, în Crisia, XIV, 1984, p. 487.
P. Chaunu, Civilizaţia Europei în secolul Luminilor, Voi. II, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1986,
p. 320.
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transcendentului, cu accent pe apoteoza persoanelor sfinte, imaginarea Raiului
populat de îngeri şi sfinţi, exprimând convergenţa sufletului spre lumina divină.
În aceste lucrări se manifestă indirect aspiraţia omului baroc spre o identificare
totală, mentală, vizuală şi emoţională cu sacrul.

LA PEINTURE DE PLAFOND DANS LE STYLE BAROQUE O ORADEA
Resume
L' etude se propose d' interpreter Ies peintures de plafond d' Oradea realisees
dans le style baroque. I'., auteur analyse le language baroque des fresques du Palais
episcopale, de la Basilique catholique et de la Chapelle de la Misericorde. On y met en
evidence la contribution specifique du peintre Johann Nepomuk Schopf qui a peint Le
Jerusaleme celeste dans la Chapelle du Palais episcopale catholique et Le triomphe celeste
du Christ dans la Basilique catholique d' Oradea. En ce qui concerne la morphologie du
baroque on y constate la presence des elements typiques commes: trompe I' oeil, le
raccourci, la suggestion de l'espace infini et de la lumiere surnaturelle, le decorativisme,
la theâtralite.
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Fig. nr. 3.
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Fig. nr. 5.

Fig. nr. 6.
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