BTSERICA ORTODOXA ROMANA DIN LIPOVA*

lnfruntînd cu 1trăşnicie vitregia timpurilor şi dăinuind peste
veac în toată splendoarea ei, biserica ortodoxă-română din Lipova sta
mărturie spiritului artistic creator şi original al poporului român,
voinţei sale permanente de a-şi manifesta personalitatea proprie ID
deplină liliertate.
Aşezată la o răscruce a drumurilor ce duc spre Transilvania, Banat şi 'fara Româneascfl, Lipova constituie de la primele sale înrrputuri una din ('hei le importantei căi strategice şi economice: Valea M u_
reşului. Lipova se încadrează organic în sistemul de fortifil'aţii de-a
I ung ul Mureşului, ale cărui verigi de însemnă late <lrosebită sînt cetă \ile de la Şiria şi Şoimoş.

Cea mai veche atestare documentară a cet;qii Lipovei ni se
cîrnl regele maghiar Bela al IV-iea ordonă refadistruse în timpul marii invazii a t<llarilor
1
( 1241) • Pe lingă cetatf'a cu caractnul eminamt'nte militar începe să
se •lt>:zvoltc o aşezare de tip urban, nudeul viitorului oraş Lipova. ln

păstrează de la ] ~~45,
r:nea fortificaţiilor

• Pentru biserica din Lipova, cf. I. Stoia-Udrea, Biserica greco-ortodoxă română din Lipova, Timişoara, 1930 şi I. MHoia, tn AnB, an. II, f,asc. 1, 1928,
p. 26--42, iar pentru cadrul general, M. Kosova·c, Srpska Pravoslavna Milropollja Karlovacka, Sr. Karlovcl, 1908; St. Meteş, Minăstlrile romltne~li din
Transilvania şi Ungaria, Sibiu, t936; J. Szentklllray, A nerb monostoregyhazak tortenelml emlekei Delmagyarorszagon, Budapeita, 1908 ,i I. Zeremski,
Srpskl manastlrl u Banatu, Sr. Karlovci 1907.
I V. Vlătluceanu, Mănăstirile bănăţen~, Timişoara, 1947, p. 43.
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în 13_5, în imediat apropi re a c td\ii . e înfi in\ z cla u trul m inor i\iLor, în onoa r ~ f. Ludo ic, pisc pul To losei, iar la 25 ma i 1332 înce pe con strui r a mînă . Li1 :i 2 menit
dâ p t a c
entrul un i int n e propaga nd
greco-or ie nta l ă ,
c toli c in rîn du1 popula\i i român li auto htone d leg
con id ral .. e rct 1ci'.iu şi „ chi m a tic ău . Prop ga nda de c toli iz.are înc eput ă
inca ub Bela al I -1 a, îşi ating apogeul în timpul lui Ludovk I (1 3421382 ). ca re la inc pu lul anului 136 con trînge m i m u lt c omunit ă \i o rto doxe din împr jurimile Lipo i
ă ren unt e la
p r o tii lor , c alifica \i d rept
c!Ji malici şi .'.'i accepte ci r ici cal 1ici. lnşişi nobil ii ca re -şi vor boteza copiii în l g a greco-o r i ntal s înl am nin \a\i cu p ierd erea prop r iet ă \i1o r 3.
l nve rşun a r ea cu ca re auto rii tile laice ş i b is e r iceş ti ca tolice ur m ăir esc
popula\ia majorita r gr co - o rl o<loxă, pa re ă c onfirme ex istenta unu i put e rnic cent ru or tod ox la Lipo , care s organizeze m i ş ca r e a de r e zis t e ntă fată de actiun ile de p rozeli ti m ale catoli cismului. In a ceste ·c ondi tii ex is1 enta
unei bi r ici sau mină tiri. ori p oate ch iar a un ei ep iscopii or tod oxe la Li po a, p e la rn i1 locu l secolu lu i al XI -J a p are dest ul de probabil ă .

Se aminteş t e de altfel c ă , la 1365 mitrop olitul Mure ş ului, Teodosie, este
inmormîntat tn bi erica Lipo ei. Prima am intire si gur ă a unei episcopii roMarki, Aradv â nn egye es Arad szabad kiralyi văros tortenete, Arad, 1892,
P. 384.
::l Gh. Popov ici, Istoria româ nilor bănăţeni, Lug oj, 1904, p . 168.

2 S.
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mâneşli la Lipova datează din 1408. ln 1427, cu ocazia unei

donaţii regale,

oraşul Lipova este amintită existenta unei biserici greco-ortodoxe 4.
Importanţa mereu crescîndă a Lipovei, nu numai ca ce!ltru religios,
ci
şi ca teatru de desfăşurare a unei intense vieţi urbane. po•ate fi uşor sesizată
în actele vremii: în 1389 sînt amintiţi primii cetăţeni (cives) ai oraşului, la

în

1426 Lipova apărînd deja cu atributul de oraş (civitas), care din 1446 va alterna cu cel de tîrg ( oppidum). Insemnătatea Lipovei este atestată şi de numeroasele oficii regale pe care le adăposteşte: de la 1387 este amintită că
mara sării, din 1414 este cunoscut oficial de încasare al impozitelor, iar din
1454 o monetărie, cărora încă de la începutul secolului al XV-lea li se adaugă un alt element care confirmă înflorirea urbană a aşezării: breslele 5 • Pentru meritele deosebite pe care Lipova şi locuitorii săi le cîştigaseră în lupta
antiotomană, regele Ioan Zapolya o ridică la 29 iulie 1529 la rangul de oraş
liber regesc, bucurîndu-se de aceleaşi largi privilegii ca şi oraşul Buda li.
Avîntul pe care îl cuno·aşte viata politică, socială şi economică a Lipllvei se desfăşoară concomitent cu o intensă activitate culturală şi bisericească. Deşi combăll'tă cu energie, uneori chiar violent, de către intoleranta catolică, viata ortodoxă îşi continuă cursul ascendent, ilustrat prin activitatea episcopiei ortodoxe de aici. din păc:i.te însă prea .puţin cunoscută.
Astfel, în peri:oada 1529-1552, mitropolitul Timişorii are sub autoritatea
sa şi episcopia Lipovei. Potrivit traditi·2i populare el este ucis de turci ln
1552, dnd Lipova, ca de allfel cea mai mare parte din Banat, ajunge sub stă
µinirea Semilunii 7. DupJ cucNirea turcească, biserica ortodoxă este transformată în geamie, însă viaţa ortodoxă continuă, iar la 1563 e:ste amint!t un
episcop al Lipovei.
Se pare că după această dată mitropolii! Timişorii şi episcopia Lipovei
şi-au mutat sediul în cetatea lenopolei (Ineu). In anul 1606, sediul episcopiei
revine din nou la Lipova. Episcopul titulnr al Lipovei va purta de acum
tnainte titlu} de „mitropolit al Lipovei şi Ienopolei" s.
După
1628, reşedi1~ta episcopi-lor lipovei devine mănăstirea Borlrog (biserica din Lipova fiind transformată în geamie). Intr-o petiţie adres.:Jlă tarului de la Moscova un oarecare Sofronie se intitulează „mitropolitul
cetăţii Lipova-Gyula. cu sediul în mânăstired Hodoşului, care .are hramul Intrării Preasfintei Năs·cătoarei de Dumnezeuu o. Cu toate condiţiile nefavorabile cauzate de dominaţia otomană, la Liipova continuă să se desfăşoare o
viată monahală regu'1•ată. La 1666, cînd călugării de la mânăstirea Ipekului
colectează ofrande prin Banat, ei notează că au primit danii şi de la prelaţii
din cetatea Lipovei 10.
De pe la 1660 avem poate prima descriere a vechii biserici ortodoxe B
Lipovei. Trectnd pe aici, călătorul turc Evlia Celebi descrie marea geamie
(Bf>jilk-djami), care „este din timpul lui Soliman-khan (sultanul Soliman a·I
Ii-lea - n.n.) C'll acoperiş de plumb, cupolă şi este foarte încăpi'itoare" 11.
Amintirea geamiei încă tn vremea lui SoJiman al II-iea, în timpu} căruia Lipova cade sub turci, cit şi existenta cupo lei, ne îndeamnă să presupunem
1

1

'V.

Vlăduceanu,

op. cit., p. 44.
op. cit., p. 181.
6 Ibidem., p. 182.
7 V. Vlăduceanu, op. cit., p. 45.
8 lbldem, p. 47.
• S. Dragomir, Contribuţie privitoare la relaţiile Bisericii române cu Rusia
ln veacul al XVII-iea, în Analele Academiei Romane, sect. ist„ seria II, Nr.
21, Bucureşti, 1912, p. 12 şi urm.
to S. Kostic, Grobovi Episkopa i qradjana temisvarskth u pravo'ilavnom
srpskom hramu u Temisvaru (1757-1858), Timişoara, 1938, p. 4.
11 Karâcsonyi I., Evlla Cselebl tOrok vllâgutaz6
Magyarorszâgl utazasal
6

s. Marki.

(1660-1664), în ro!C'ctio „Tiiriik nrnqy<irkori tiirl(•nolmi PmlekkPk". voi III.
ti)rtenetirok, Buc.la pesta, 190t1, p. 19.
·
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cil e or b de v che bi r ică orl odo •ă, dap ală nece it tilor cullului m-!1homcdan.
. fir ilul dominn\i i otoman
îndea proape cu rir . ;· ul c>x istenlc>i ~ parlt1 i L1po\·ei. l nl re
aminl it ul imul epirsr d , p rhi s f iind în ::-up nl ipO\'" i , care în 172 trec ca
co rp oralii µi copi i T i m i orii 12.
Lipov si bi er ic . a or f i în 17 4 ma r tor i i unuia din pi oade l mişcă
r i i religioase orl odo.·c împotriva uni r i i cu bi eri c
pornii d
călu
gărul Visario n
rai. Tr c r
prin Lipo
a ă lu ă rul ui r ăz r ă tit tn gr ijor az.ci într-al ii auloritătil mili ar din Tim i., oa ra, inci t l
ma i 1744 or on
f c ullli ipo · i ar Ia r a lui arai, ca r r uşe I in ă d
' ă t1 cape. Pr dicile al 1
ip a n- u r ăm
în ă Hl r
Li pO\'c>i
<' idica ă o cru c
d I mn, u n de m

Fig. 2. -

Cru

a lui Visarion Sarai.

Ic i i n j . Deoar ~ r pr z nla u n im bol
bu 1g iccl , ul r ităLil ordo n in 1745, ub
P I rin j 13. Cruc a lui Visar i on Sarai
pe l atura de sud a biseri ii din Li po a,
o r a inaint dor.

a) r zi L nt i fat ă de politica habsev r
an \iuni, încetarea oric ă rui
se păsLrează pîn ă în zilele noastre
st înd monument <lorin t ei · de n ea tîr-

Bi c ric Lipo ei se pr esupune c
a primit c a dintîi form ă , p ca re o
cunoa l m. în
c olul al
-J , da lel e do um ntare în
lip e c 1-1. Planul
Jcc.:- lu n f o. l d e cop eri l cu c.ca
r eno < rii ş i Lr ns fo rm ă rilor suferit e in

'~ S. Ko Lic, op. ci t., p. 5 şi urm.
:.i
•
l ă cluce nu, op. cit., p. 49.
J~ J. Stoia- cl r ea , op. ci t. , p. 26.
1
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cînd au fost ridic ale
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dalele de

piatră

ale pavimentului, observîn-

~lu-se fundatiile vechii clădiri, mult mai mică decît cea existen1ă. Cu aceao.;lă ocazie, planul ·acestor fund:L~ii s-a pictat în frescă pe peretele din dreap\a al pronaosului, din păcate fără nici un fel ele dimensiuni şi scară. Planul
ne relevă o biserică destul de mică, cu absida semicirculară, avînrl lipite ctc
ca două încăperi dreptunghiulare, probabil sacristii. Nava prezintă o lărgire
i 11 ambele părţi, continuînd apoi cu dimensiunile initiale. Pronaosul este c!co.;pd.rtit prin 4 stîlpi pătraţi, dintre care 2 sînt pilaştri angajaU, iar 2 sînt inciependen~i. Clădirea

prezim<l două deschideri, una pe lcltura nordic5., alta pc
cca de vest. De asemenea planul ne indicii cite 3 contraforturi, pe laturu 1rnrcfi.că şi cîle 3 pe cca sudică. l\:.i se cunoaşle sistemul ele boltire, dar planlll,
analog cu cel al manăstiri Săraca, ne lasă să presupunem o bollirc cilindrică. Caracteristic pentru acest pl:in sînt cele 2 lărgiri dreplunghiulnrc <ile 1--"1vei, pe care le găsim identice la mînăstirea Săraca, restaurată în Clcccaşi perioadă t5. S-ar putea presupune di acest tip de constructie ccle,dastică are
la obirşie pe cel al bisericii din vremea lui Seneslau de la Curtea de Arqeş,
descoperit recent, însă confirmarea acestei ipoteze nu o pol aduce clecît
cercetările u'l1er~oare.

In secolul al X V III-lea, au loc două renovări, în 1733 şi 1797 10. Cu aceste ocazii biserica este transformată total, păstrîndu-se în mare parte
vechiul plan, în rest fiind mult mărită, primind o absidă pentagonală, un
rimplu pronaos, şi ulterior, un turn pe fa\adii. lntr-un cuvin!, biserica grccriortr)doxă a Llpovci devine, arhitectural. una clin numeroasele biserici în stil
baroc provincial de pe teritoriul Bdnatului. Oricum, stilul prezintă totuşi Gilrecare unitate, armonizîndu-se cu însăşi sculptura barocă a iconostasului.
Din păcate, renovarea ( 1928-1930) n-n adus nimic: s-au adăugat dou5
turnuleţe partrale, pe laturile de nord şi de sud, extrem de simple şi în
dezacord tot.11 cu restul clădirii. 1n interior au fost amenajate, în grosimea zidului, pe peretii navei, două tribune, i.ar pc latura de vest s-a mai ridicat un
corp, suprapus celui vechi. Ca rezultat avem o biserică într-un stil extrem
rle teroclit, a cărei formă actuală nu mai reprezintă, ca arhitectură, o
reusită.

Oacă arhitectura actuald poale fi
consider·ală un compromis,
fresca
conslituie, Uiră îndoială, cea mai importantă val.:>nre artistică a monumentului. Dacă am Hnc scama de vechiul plan din secolul al XV-lea, atunci ~-<n
putea vorbi ele datarea primului strnl de pictură clin acea perioadă. Este fcarle greu de presupus acest lucru, pentru că supra.fata care ·a mai rămas - ln
pronaos - pe peretele din dreapta şi stînga, eca 7 m2, acoperită şi e.a pină ln
anul 1928, de stratul al doiled de frescă de la 1732-1735, nu ne poate face !iiă
admitem cu certitudine aceasta. Faptul cil u putem încadra, prin ·analogie şi
tehnică, nu este suficient pentru că interventiile
ce s-au făcut asupra ~i,
fiind şi de o proastă calitate, au deteriorat toată grafica şi culoarea originală. Un lucru este însă cert: prezenta figurilor din vechea suprafală pictată în frescă dovedeşte că a•cest lăcaş a servit ca Liscrică rnănustirc>ască şi
.;e presupune că tot dmpul perelilor a fost „o c<Hte pictată" a vieţii mondhale. Crf'dPm că nu se poale vorbi de o şcoa 1 1iî balcanică sau din Ţara Rorn:înească, aceste caracteristici neputînd fi sesizate tocmvi din cauza lnterventiilor de restaurare.

De fapt, într-un centru comercial cum a fost Lipova în evul mediu, intNrcrentele diferitelor şcoli, şcoala bizantino-sîrbă, influente ale şcolii din Ţa
r3. Românească Ptc., sînl neîndoile'.nic prezente, cu atît mai mult, cu cit CC'l.1·
tea prosperă de pe malul Mureşului, permitea, prin însăşi intensa ei viatiî
rconornică şi c11ituralii, vehicular0a noilor curente care se asimilou apoi tn
parte trndiUei loca·]:>.
1~ I. Miloia, în AnB, an IV, lase. 9, 1931, p. 93.
I. Sloia-Udrea, op. cit., p. 33 şi urm.
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a o data re, ca r e intră totuşi în !imit le un i obiec ti
tului I e te di n ecolul al ' VJ.Jea .

it ă li.

p ictura s tr ·

Analogia care -a f ăcut intre ac~â tă uprafal
\'iforita I Tir O\ işte ) 17 , r<.1111i11 ci ·occt md t
bării. d o ar ece a rgument atia
xi t ntei „ tilulu i primiti bizantin" şi c Joa r ca roşi cu nuanl trandafirii. car după unii indic
ecolele TIV- r "
pa r o fi pr
r iscantă . C I două s u pr f t
r ămî n d oca rndat ă în 5ludi u ,
p111<1 11 gă ir~ unui argument mai convi ng ăto r c ne a permite, prob bil,
ti o d.i Jm în ccolele r pectiv .

J"i

manii~tirc,

im

din dreapt pr n o . ului circ 380/ lGO c m. unei
3 sfin ţ i. di ntr car num i un u l
mai vedu p 1n cript1
sa fi . ·r. Te odo ic. P

fo r.du ! al C16l ru in r- Jtj pc neg ru, s detaşc - z printr -un d iscr t r af in ment c o l r is tic, la ca r e cu igu r an t ă ajut , i palm an il or, figur a S f. Monah Te do ie. Him tionul cu glug , d e un roşu pr lio
ac p c r ă roba, cu un ocru
auri u, ca r e e arm o ni zeaz cu oc rul închis la omofo r io nului. Fat?, grafi
părul~i ş i a ? ă r bii se p ierd într-o uşoa r „ce t ", datorat ă î n bun ă parte rctu nlor, l ăs 1nd p arcă lin iile ă p lutea că . ln mîn
tîngă s fînt u l tine un
rolul cu insc r ip ţ ii la o n e . I na in te numelu i „T od os ic " ap a r e cuvin1u l
fLIE, ca r e face p a r te di n alt ă scen ă . acum acop er ită de o portiune a stratului II d e fresc ă din secol ul al X III-l ea .
17

Ibidem. p. 42.
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In partea stingă a pronaosului se găseşte de asemenea o portiune de
din secolul al XVI-lea, mai mică decît prima, ce reprezintă pe Sf.
l'ahomie. Din aceleaşi motive amintite mai sus - încer,can neizbutite de
renovare - sfîntuil ,apare cu o statură atletică, nerespectînd canoanele bizantine, deşi stă nemişcat şi rigid, eliberat de spaţiu şi timp. Atît a mai ră
mas din vechea zugrăveală a mînăslirii, doi sfinţi călugări, întemeietcrii monahismului.
frcS{:ă

Inceputul secolului al X VIII-lea, în special după ,,eliberarea" Banalului
de sub ocupatia turcească, se caracterizează printr-o febrilă activitale de
„primenire" în toate domeniile. Cu cel de al treilea deceniu al secolului al
XVIIl-1lea ln·cepe renovarea bisericii ortodoxe din Lipova, renovare care se
soldează şi cu repictarea în tehnica al fresco a peretilor din inlericr, a iconostasului şi ,a unei părti din exterior. Stratul II de frescă dalează din pcrioad·a anilor 1732-1735 şi este opera unui colectiv bine sudat ~i nu u unui
singur meşter cum se .credet1 pînă acum, operă cuminte şi simplă aşezt1tă în
gîndire, sinceră şi fragedă ca orice pictură cu rădăcini a.dinci în cullura
Bizanţului. Ceea ce a mai rămas astăzi din a,cea impresionanUi etalare a gamelor coloristice şi a sincerităţii compoziţionale, se reduce la un sr1atiu
destul de mic. Toată această pictură se află în naos, pe pereţii lalerali, inclusiv interiorul uşilor laterl!le. Pentru a se putea avea viziunea unui ansamblu pictural, care a fost pe registre, încercăm descrierea mai amănun
~ită a picturii de pe pereţii laterali ai naosului, care păstrează pînă azi o operă izvorîtă dintr-o bogată inspiraţie şi frumuseţe.
Peretele din dreapta al naosului mai păstrcaL<I clin stratul II de fre~cii
2 frize, care, ca de altfel şi cele din stînga, impun printr-o deosebitil re1.0lvme portretistă a sfinţilor. Frirn primă de jos este formată clin sfinţi ce stilu
în picioare, în număr ele 11. P:-imii trei (dinspre pronaos spre altar) au îniJlţimea de 127 cm, ceilalti opt au înălţimea de 140 cm. Demn de semnalat ră
rnîn primii doi care tin în mînă o cutie cu vopsele. Prezenta aureolei exclude posibilitrttca, de altfel tentantă, de identifiectre a acestor sfinti Ci:I „autoportrete• ale zugravilor. De pe fondul de un albastru închis, vibrat cu steluţe albe, se detaşează, înlr-o extraordinară gamă
de culoare, mantiile şi
hainele sfintilor. Rezolvaren portretelor esle deosebit de subliniată. căutîn
du-se o individualizare, de multe ori qăsili\, rezolvnre ce merge pînă la
ri elevă rate trăiri interioare. Execuţia graficii se încadrează perfect In lin ia
canoanelor bizantine, umbrele aHernînd cu ,,blicuri" de lumină, dind efectP
rleosebite, atît la stilizarea părului, cit şi Li culele îmbrăcămintii. Alternări de
rosu. verde, gri de alh, albastru şi ocru, duc la o unilate şi armonie de culoare. Tot ce s-a crcut aici este oper.a unor talente autentice. Sfinţii uu fost
construiti cu linii blînde. curgătoare, au fost zidiţi asem~nea oamenilor din
vremea a·ceea, bine sprijiniţi pe linia „pămîntului" cure are culoarea de
marmoră roşie. Doar Cârnatia. alb-gălbuie, ca fildeşul, cu umbre de brun şi
verde, îi face să se desprindă de cele părnînteşti. Din a,ceastă creatie spontană şi sincerii se mai pot distinge nume ca: Sf. Platon; Sf. Mina; Sf. Irethn
[Aretha); Sf. Procopie, în rest numele fiind aproape în întregime ştNse.
Deasupra acestei frize urmează un şir de medalioane, 6 la număr, iar
~patiul dintre ele este umplut cu
ornamente în vrej, cu frunze de vie şi
c;truguri. Fonclul de albc:stru închis pune în valoare armonia subtilă a culorilor. Portretele sint la fel de bine rezolvalc, căutîndu-se o varietale de expre~ie. Se mai pot citi doar citeva n11me. Sf. Ersinie, Sf. Aghie, Sf. Gaie
(Galie J, Sf. Kandit. Ultima friză, a fost formalii dintr-un şir ele compozitii. dar
nu se mai păstrează clecît 20-30 cm, partea ele jos a fiecăreia, nf'putînd fi
precizat ceea Cf' reprezentau. Straiul II de frE"scă se continuă şi în nişele
uşilor laleralC'. In nişa drer1pt,l, JW clrcadil, (('fllrnl, sînt dou:t rncv{;;]i0an0 ru
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busturi de sfinţi încadrate de două compozitii înscrise într-o suprafată ovală:
Domnului şi coborirea la iad. Unnedză sub aceste scene o fri1ă rlin
lrei medalioane pe cireapla şi trei pe stînga. ln partea dreaptă a nişei se mai
disting trei sfinti în picioare, continuare a frizei de pe perelele naosului. In
partea stingă, meşterii au zugrăvit compozitia Deesis ·- Isus pe tron încadrat de Maica Domnului şi Ioan Bolczătorul.
Naşterea

Trebuie subliniat că aceste lucrări nu par să fi scăpat nici ele de peMula ,,restauratorilor". In primul rînd, aid fondul medalioanelor este tncărcat
cu slelute albe, iar în al doilea rînd. se observă o intervenţie la carnalia
letei, un fel de „încercare" ele a mod<'ia, în nuanle de rozuri, care le apropie ele culoarea ~pecifică a fetelor lucrate tot în această biserică de Ştefan
fenetchi la 1785.
In ceea ce prive~Le compozitiilc de pe c:ucada nişei, trebuie să subliniem existenta unor dificultdti in privin\a rezolvării compozitionale şi di11
punct de vedere al echilibrului, ca lehnic.1 picturală şi culoare, ele putind
fi considerate mai slabe. Ace!>l lucru credem că se datoreşte deselor interventii de reluşare, dacă nu chiar a unei restaurări aproape loiale, a celor
care au lucrat cu Tenetchi, µ('utru cc'\ sini aproape în maniera lui de lucru.
Ornamentica acestui perel~ se reduce Id o suprafală destul de mic~. Pe
lingă ornamentul în vrej cu frunză de vie şi struguri în partea de jos mai
există un ornament liniar cu jocuri de
trunqhiuri şi romburi, în linii, „tremurate", analoagă ru cea de la manăstirc>a Săraca de lingă Gătaia. Mai mult
ca sigur este, că acest colc>etiv de meşteri cunoaşlea mănăstirea Si:iraca, nu
numai pentru faptul că este una din cele mai vechi mănăstiri bănătene, dar
şi pentru
la 1730 a fost restaurată, putind să devină deci o sursă de

cei

inspiratie.
Peretele> sting al naosului prezintă uncie schimbări alll fn cec>a ce prilungimea frizelor cil şi arhilc>elura. De> la bun incepul trebuie mentionat faptul că, pe ac~t perele se găseşte vechea uşă de intrare in biseric<I,
astăzi inchisă, datorită transformării vechiului plan al bisericii. Prima friză
este formată din şase sfinti cu dimensiunea de 140 cm. Aceleaşi frumoase
rezolvări coloristice le găsim şi aici,
aceeaşi cc1ularc de individu~lizare, o
abia perceptibilă mişccire, putin studiate şi tot aceeaşi elegantă şi bogălie,
rnbră. a vc>smintelor. Mantiile sint
imblănite cu hermină şi cad aproape
muJate pe corp, fiind tivite cu aceeaşi blană pe margini (la fel ca şi gulere!C') şi întregesc a'ipectul d4:'coraliv al frizei. Robele se termină printr-o
bandă decorativă cu ornam<'nle geometrice, care impreună cu ornamentati1t
florală, discreUi, de pe intreaga lor !luprafată, fac să
vibreze culoarea de
veşte

bază.

Acelaşi fundal de albastru spre nc>gru,
ornamentat cu stelute fn şa~e
colturi. detaşează armonia coloristică şi .acelaşi ,,pămint • de marmoră ro' ie vine să întregească unitatea. Dintre numele sfintilor din această friză
!le disting: Sf. Euslag( l)ie, Sf. (Geor)gie, Sf. Evghenie şi Sf. MaTdarie.
Unii dintre c>i tin în mină :::ruci cu două sau trei brate. Deasupra acestei
frize se nflă pntru medalioane, unite cu ornamentatie ln vrej. Si a1c1
rezolvările portretistice şi culoarea sint pe măsura talentatllor
qieşteri;
pot distinge doar trei nume: Sf. Melagto(n), Sf. Sil(a), Sf. Dom(nic).
La fel ca in partea dreaptă, sus au mai rămas fragmente din vechile scene,
partea lor de jos. Inaintea frizei de medalioane> există o nişă chiar lingă
geam, cu resturi de pictură. Pe arcul nişei este zugrăvit Ioan Botedtornl lnaripat, într-un medalion inscris în patrat. Lateral, pe zidul nişei.
11:int doi sţinti ln picioare. Deasupra vechii uşi de intrare există o scenă,
dreapta. ~1 una tn stlnga, avtnd o lungime rle 230 cm şi o Ultime de 82 cm,
co~poz1he foarte echilibrată şi unitară. La baza nişei, ln fata celor patru m.-dahoane, grupul de meşteri care a lucrat aici şi-au lnsemnat numele. Tre-
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Fig. 4. -

Si. Mardarie

(fr escă

din sec. X VIII} .

buie me ntionat că . da torită repJratiilor ult e r ioare li Lc rel e se eh::, ! iniJ cu
~ oa rle mare greutate. După înce r cări r ep e tate am căzut de c.;co rcl a'.:- uµ rci următoa r e lm c u v int e, care ma.i p ot fi cit ite: .,S tu k o Ion (?), Ne de lk o Zugr.i( Y)
Popovici ... Şer b( a n) ... Rad (u) ... ". O alt 5 vari nn t ă, cc pa rc m a i p l a u 1 ibil ă pc nuu î nceputul in sc ripţiei a r fi: „„. (1) Slu ko No (v )i.„" -- am b ă lul din n ou :;au - am b ă tut noi - cu în\e les ul d e „ctm s cris noi". Noutatea con l ~i

Fig. 5. Ins cr ipţia amintind colectivul de zugravi de la 1732- 1735.
to c mai în fa ptul că nu numai Nedelc u Popov ici , dup ă c um se ş t ia
în prez·ent, a lucrnt la picta r ea &cestei biserLci, ci o e ch ip ă bine aleasă, cunosdînd
bine tradiţiia b isericea•scă şi
totoda'lă m eşte
ş ugu .I p icturii. Se p a re că această înclinar e sp r e a rt ă s-a ex tins la multi din
famtiia Popovici, ha r Rad u cu siguranţă f<lcea pmle din ea. Cît de s pre Şerban,

prn ă
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care e te mer eu confundat c u
ed leu Popovici, pre upunem că i el f ăcea
part e di n aceas t ă f am ilie . dar nu era nicidecum aceeaşi per oană cu
edelcu.
·u e
nici loc ul
n ic i cazul d a eni cu argum nte pro i contra,
d p r e . 1 tenta unei p er oa n e cu t re i nume (1 delcu
rban Popo ici ),
u
e ·i t nt 1
douu p er oa n e d i tine te.
e m ă rgin i m doar la
mnalarea p r 1cnt ei are. to r nume, p e p ere i Ic di n ling nao ului, pentru c ele ne indic pc crea or ii val oril or ari i tice . c
dă inui
di n ac el înc eput d e e c
XVIII.
Ana li Lind mai d pi r t
r mine d cil să
<1 seri m IJÎtim
upr a fa\ zu gr <lvit
pc p er lei
..,ling al nuosului. . 'u pe arcada ni
u bu turi de
. finti , incadr te d d uă c n in cr i e
în dreapln
1
t r
. aicii
mnului (?\, iar in tingu B I w l D omnului
ub ac st
rompozilit, ele op rt ,i de c..lla
flin lu-se
ir de Ir i m
lioan . In
dr i!pt
Ic ..,înt . u linu: d
omp zi\ 1
i a r p tron i ncad ral ă d doi
in~i ri, icH in .., inq . int Irc•! fi11\i con t inu r
f ri1e i d p p r t le lat ml
ill nao i1.ui.
D .i..,upra ll":>ll, în JUrtsl fl'n tr •i , '>C' mt1i \'d d
fi
d" di„ ins. clPo r ce prin lurqi r 1 CJt'<llllului '>llp r
1l JJfOdp' I 1 j11111c1ldl ·. ~(· Pb
n· I cil(' tl';>l int r . n\ i
1 d ltti Tc·swtchi. iar m •d,1lir- rnf']c• c 11 fond ele . . 1 ·lut
'•· · mot ',.]„ f!o r.ilc• dl" imh .ic c1m:n it. Orn„nH' lllcJ\i.i
' ... cir· Jl" p •rt• ·I(· cirt•p .

f'i g. 6. -

r e scă ex t e rioară d in sec. XVIII (latura nordică).
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Din p ictura exterioa r ă s-au p ăstrat putin-e fragm e nte, dar, a~a cum . î11: ,
e.le vorbesc desp re talentul deosebit al pic to rilor. Miş·carea figurilor . caligrafia culelor , di tribuirea spatiilor, rel evă ·caracterul form elor bizantin e,
da r un p lus ,..e tr eb u ie subliniat este acea u manit a te a fe ţ e l o r, acea trăire
deosebită . Pict ura de pe faţ ada vechii u şi de la intrarea în b i se ri că r eprezintă o compoziţi e de mari pr oporţii J udeca ta din urmă. Luc r ată p c
reg ist re, compoziţi a d enotă un talent aprnape de maturitate, o unitate d -plină între desen ş i culoare. Con tructia spa~ial ă a compoziţiei, co nven ţio
nali mul sărbătoresc, a r ată o cunoaştere deplin ă a canoanelor picturi i orientale , (monum ~ ntali t atea person a j elor , diferitele for me a le îmbră că minţii
etc.), dar cu o n otă p er son ală, s pec ifi c ă t radiţi e i româneşti (elem0nte cara c teris ti ce stilului brâncoven esc) . Arhanghelii ş i înger ii, sfintii cli n mar ele sfa t d e jud e ca t ă, cît ş i cei care îşi aş t ea µtă r înd u l, spre a a ju nge în
fata cîntarulu i d r ep t ă ţi i, trăi esc cu intens ita te momentul, în aştep t a r ea v erdi ctului su pr em. La sune tele trî rnb He lor ce i mor ţ i ies d in mormint e, înfă
şuraţi în glulg iuri pent ru a se pre zenta îna intea „Mare lui jud ecălo r" .
ln partea stîngă . într -un cad ru arh itectural specific bi zant in , cei tro i
pa'lria rhi: Av.rc1m, Isa.c ş i Iaico b s lnu şi medit ea ză, impr e si ona~ i (ic lot ceeCl cC'
vă d . Aproape de ci , într -o n i ş<l mi că, sc ena Aco p crăm î n tn l M a. ir- li nomnul ni

Fig. 7. -

Patriarhii Avraam, Isaac şi Iaco b
din sec. XVI11).

com pl e tea z ă

( fre s că ex t e r ioară

zguduitoar ea Jud eca t ă din ttrmă . ln jurul Fec ioar e i, ca r 0s te
cen trul în pi cioare , mul ţimi d e oameni în ge nun chi cct ul ă ocrotire a
mîinilor ei.

aş z ată
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_ lîl a mai r.1m, din opera mari!or zug r a i, condu i pro ba bil d e J edC'l u
P povici. oper<l cc p'stre>az.J amprenta unor că u l.:i r i dea ebi l e, cu
v-clită
libe r tate în mi,carc, de afirmar a p r on l ilă lii lor ar ii l ice . p lină le î nl~l gere şi unilolc. op ră c
e incddr az[1 din c le mai mu lt
pu nc te d e
,.c„ler e in ""vaia d pictura br .tnco
Ln sfirşitul :-. colu ui al X\ '111 -Jea .
p r z nta unui n0u
tugra\' !>au tlonnp: \ in ac a~td bi ericc1, C<lr prin opera Id · ată d no lct o fin te şi . imtire dea bitd. lconotasul lui t fan T n \chi, pune în C\'ir'C'n\a o pal tă bOCJdld i ari !c'i • i o n c.>~ fir. itc1 gamd de nudn\e. _ tmosf".'ra
c ~C' ci gaj, din 11crMil • cc ~1uu1 11 am;ntC'şt d calduril c
c ele. p r in·c din cf1lorilul m C' tril<' r italic·n1. 1\111<' t cui c ornat ic , c produ c
ft1r.i
r-rntrc1<.t<>, ir lpC':< pt:hil. cu o ;umoni1M<> pNfNl<l a tonu r ilo r. De fapt, in
1ictur IHn dl'clllc ck )tl -.fir itul ~c olului I . :\' I II-iea c
-im ! o invio'H
a t hn:t.i p: \urc.! , <,:.Jb 111flu nl.:J Hena ";>I r ii ii li~n".
'ontdclul c
.\pu-.ul .1du 1• noi w·t dr· ci l11c.ru, o t hni r d noul!
11lorii, d r fondul b i1t1nlin al ic IJ"~Jrr1f1P1 r.1 n 'tllL' ti rdm11 • • 111tcl t. -.chim bindu- C' numai ~pc tul lini r 1 cr mcitir. ~1f'f.n Tlll (>C h; "'
cC'l c r <tcluc
cl ar-o b.curu l
in <Hlil hc1nt1\c.> 1nt1.
kono ... ,1..,111 h1 ,•j ·t 11 d:n I 1po\ d < ll', ... c11lpturctl, -.ub dir etil i nflu0nlri a
l11 roc11lu 1 \C"(>p:ind :• 1„ im1°.u,d -:-!i cMC' int ci fdcturt1 b r [tnc v n , C'd.
C l
,,; c!C' ll Uilll" r H<' f.ir1n •,JI,• till1pl J, r1kcdui c un tot unita r , r li ·1 ind
r1 imliin, r 111
t, in'rr> pi1 tur, 1Ji11rn tin , _i c ·o opu s n~L
•I 4 i oa1" îmi dfo1'1 ..,!Î, «
·lh\ 1 11 ir nnn,1,i...nl, ll1Prit.J n il C'll\i1 ci
· bit :

Fig. 8. -

Vedere d e ansamblu a iconostasului.

. .1. S~._ 10.
BOTEZ - TOR L (99/ 68 cm), p la at mai în dreapl·a t.abloulu1, rn m11locu l unui peisaj, se d e taşează de fondul aurit cu foiţă de aur şi
orn ament.al fl ora l. Îmbr ăcat într -un chiton de cu loar e ocru-gri, p es te car e
ca de mu l rn d u-~c un ll im ati o 1< ve rd e-o liv , că ptu ş it c u un materi..il de culoa.r e
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ro ş u-carmin. figur a sfînlu lui c ap ă t ă expres ie prin însăşi contu.rarea ochilor
mari ca re p a r că pri vesc prin timp. Atît cămaşa, cît şi mantia sîn l orna me nt a le cu orna ment e fl o rale clin :aur. În mîna slîngă sfînl ul line crucea ş i
un rotul cu text slavon; min a dreaptă , într-un g es t pu lin teat ral este r id icat ă în su . Tabloul este de.tal în slînga jos. 1785, iar imediat lî11 9<l da-tă fi gu rează: „Iconop ise t Ştefan Tenet,c hi ".

Fig. 9. -

Şteian Tenţchi,

Sf. Ion

Bot e zătorul

(1 785).

2. I-IR.ISTOS PE TRON (99/68 om) a vi nd de o parte şi alta doi îngeri.
Arhitectura b arocă a tronului se profileazE't limpede p e fu ndalul ele aur or·
namenlat. Hristos, în haine de a rhiere u, bin ec uvîntearză cu dreapta ia r î n
slin ga tine o carte d esc hi s ă . Culoarea de roşu-pal a robei se armonizeaz ă cu
albast rul saic.osu lu i e,pi scoipaJ, la amb ele cimpurile suprafete lor fiind orn a·
mentale floral cu aur. Mitra arhierească este aplică metali c[t (din urgint)
la fel ca şi aureolele îng erilor.
3. MAICA DOM ULU I CU PRUNCUL (99/ 68 cm), stîncl pe Lron, înca·
drată de doi îngeri. 1n mina dreaptă tine un sceptru, iar cu stînga sprijină
pro tector pe pruncul l us care, în p k:iome, îşi inclină putin capul spre um C'1rul mamei sale. M aphorionul de culoare roşie se armonizează fr umos cu
chito nul verde-albă trui pun înd în valoare cămm;;a pruncului Isus. Şi aici
cî mpul ha inelor es te ornamentat floral cu aur. Coroanele de p e capul Ma icii
Domnului şi a•l lui Isus sînt aplice m etalice (din arg int), la fel c.a şi aur olele îngerilor. In spatffie tronului, pe un nor, cei doi .îngeri ţin în mîini flamuri cu inscripţii slavone. Siluetele lor întrerup echilibrat fon dul au rit, orna mentat floral.
4. SF. I OL E (99,' 8 cm ), încadr'lt su de Isus şi. Ma ica Domnului.
şeza l centrnl în picioare, Sf. Nicokie. îmbr ăcat în hainP arhi er ş li, binecu vinteaz ă . Culorile î mbr ăcăminţii, roşu şi verclP-oliv, se armonizează cu an-
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mblu l, la f J ca i orna mentica lor. care e I din au r. Fata ex p rimă multă
blindete şi bunătate .
Tr buie r ema r cat la ac t p atru icoa ne faptul că Ş t fan T net hi a r ă
ma tribu ar ariei bizantin . Ochii m a ri , grafia p r uini, rezol ar
pictura !C\
a m iinilo r ş i p icioarelor în c<l nu -l incadr ază total în c ur ntul apu ean . R mas cu ac
ling ~cie a rngravilor , Tene\c hi continuă
fi î n c la i tim p
per onnl i ciuda .
D mne dc> . emnalat r .Jmin i pictur ile d pe uş i i l
rale ale iconost a" 1 •IÎ. f'c u"a drea tă
A rh angh lui
c: v ril ( 137 ' 1_ cm), con trui
cu mulId "
sibili ntc:>, C' de> aş<'az
prin c Jo ri s ica de . bil ă , himalionul d cu loa r r i . f' 1 d<'lea·1, frumos p te r o b a de> culoa r a c rului. In mîna
-.t1nqd c•I inc> o flo, re> ele> cr in , ia r clre ~nt
s t pu ă pe pi pt într-o mişc ar

ig. 10. -

Şt e fan

Tenelchl, Arhanghelul Gavrlll (1785).

aproape feminina. ln mod cu tot ul deo ebit e ste rezolvat Arhanghelul
Mihail ( 137/ 2 cm) de pe uş a s ting ă a ico nos t asului. Aici nu mai este preze nt ă Iin etea şi feminizarea fe ţe i, lLniil
sînl ma i dure , mai b ă rbăteşti, probab il da t o ri tă fap tului că este r e pre z ntat ca .sold a t. Mantia de cul oare roşie aco p r ă par ţ ial lorica alb- gri de s u b care iese o căm a să de un albastru
ci sc hi al cărei fond este o rn amental floral c u aur, la fe l ca mantia.
ş ile 'împ ă r l eşii sînl cu lo tul aparte, f ii nd de factur ă br ânc ovene a scă şi
avînd toată su p rafaţa sculpt a t ă aco p er ită c u foiţă de aur. Pe partea dr eapt ă
d e us în jos se află: Arhangh elul Gavril (22,5/ 14,5 om), Evanghelistul Ioan
(4 1/ 35 cm ), Evan g helistul Marcu (41 / 31 cm). Pe p artea s tîng ă s înt următoare
le figuri: Maica Domnului (27,5/ 14,5 cm ), care împr eun ă c u Arhanqhelul
https://biblioteca-digitala.ro

Gavril formează Bun vestire, Evanghelistul Matei ( 41/35 cm) şi Evanghelistul Luca (41/35 cm). Aceste icoane ca de altfel şi cele din partea de jos a
~conoslasului - de formă ovală ca: Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
(56/39 cm), Ispitirea lui Isus (56/39 cm), Fuga în Egipt (56/39 cm) şi una din
minunile Sf. Nicolae executate de unul din ucenicii meşterului, iar acesta din
urmă intervine doar la mici retuş<lri.
Cele şase icoane prăznicar îşi aduc şi ele aportul, ca rezolvare şi crula monumentalitatea iconostasului. lncepînd cu Naşterea Domnului,
Botezul Domnului, lnălţara la cer, Schimbarea de faţă, Naşterea Maicii
Domnului (cea mai reuşită se pare) şi Adormirea Maicii Domnului, (la di:nensiunile de 102)67 cm) icoanele formează o friză frumoasă şi decorativă
în acelaşi timp, susţinînd cu multă elegantă cele 14 medalioane cu
apostoli. Flancată de o parte şi alta de cite 7 medalioane se a.flă Cinea
cea de taină. Deasupra, crucea şi cele două molenii se detaşează elegant
de restul icoanelor - 12 de o parte, 12 de altă parte - : profeţii mari şi
mici, înscrişi în cercuri.
matică

ln ansamblu, iconostasul bisericii din Lipova se încadrează perfect în
dimensiunile monumentale al-:: interiorului, lăsînd dimpreună cu pictura clin
secolele XVI, XVIII şi XX, impresia unei mari expo7.itii a curentelor ele arUi
prezente în secolele respective pe teritoriul Banalului.
Inventarul mobil, icoane şi alte obiecte de cult este destul de bogat şi
bine în unul din mici.le turnuri laterale ale bisericii. Piesele cele
mai remarcabile sînt cele 4 icoane împărăteşti, pictate pe lemn de esent<l
tare şi decorate cu foită de aur. Ele au dimensiuni mari (110/100 cm) şira
me sculptate în stil baroc, bătute în cuie pe corpul icoanei. Faptul că cm
fost folosite pe iconostas, înainte de pictMea acestuia de către Tenetchi,
lasă posibilitatea de a atri,bui aceste icoane unuia din membrii grupului lui
Nedelcu Popovici. Prezenţa acestui grup în 1732-1735 la pictarea interiorului bisericii, ne face să presupunem că nu s-a apelat la serviciile allui pictor de icoane.
Icoanele împărăteşti reprezintă pe Isus ca mare arhiereu, pe tron, pe
Maica Domnului cu Pruncul pe tron, pe Sf. Ioan Botezătorul şi pe Sf. Nicolae. Primele două icoane se înoadrează cu preponderenţă în canoanele
erminiei: se foloseşte cu precădere roşul-purpură, verdele închis şi foita de
aur. Tronurile sînt identice, cu elemente decorative baroce şi încercări de
sugerare a perspectivei. Figurile sînt prelungi, cu sprîncenele mult ridicate
şi cu ochii alungiţi, aspectul lor fiind singurul element care leagă aceste
două icoane de cele ale Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. J\iicolae, dovedind că sînt
ale aceluiaşi autor. CelelaHe două icoane prezintă mai mult interes, person::ijele rărnînînd şi aici aproape strict canonice şi tradiţionale, detaşînclu-se însi"\
prin remarcabilele încercări de tratare a fundalurilor. Icoana Sf. Ioan Boteiiltorul are drept fundal o schiţă de peisaj: o cîmpie cu copad şi arbuşti şi intentia de sugerare a ·cerului. Icoana Sf. Nicolae ne prezintă o vedere a Lipa.
vei cu case modeste, un turn crenelat, un minaret şi în fată Mureşul pe cMe
pluteşte o barcă. Cerul este identic cu cel din icoana Sf. Ioan Botezătorul, lrecînd de la albul orizontului, prin roz şi albastru spre verde închis .
păstrat

. Prăznicar~le (în număr de 11) pictate pe ambele părti, uneori chiar pe·
mai multe registre nu ne permit o prezentare mai detaliată a lor. Avind aceleaşi dimensiuni (0,445/0,350/0,025 m) sînt lucrate pe lemn de esenţă tare şi
cu foiţă de aur. Cu totul remarcabilă este prospeţimea culorilor, uneori chiar
violente, mergînd în majoritate pe acordul de verde-închis şi roşu-viu. lcoCJnele păstrează nota tradiţională a canoanelor bizantine, cu o grafie interesantă a cutelor, părului şi bărbii, cu figuri alungite şi cu o carnatie închisă.
ln ~epr:'lentările arhitectonice se menţin elemente traditionale, apărînd sporadic ş1 cîteva elemente baroce. Inscripţiile icoanelor sînt toate tn limha
slavonă, scris cu caractere cirilice.
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Fig. 12. -

Naşterea Sf. Ion, Apostolii Vartolomeu, Petru şi Pavel,
(lcoană-prăznicar din sec. XVIII).
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Bi ser ica

fig. 13. -

ortodoxă

din Lipo v a

Pre ze nta rea lui Iisu s la tem pl u

(icoa n ă- p ră z n ica r

369

din sec. X VIII) .

Alături

d e celelalte ob ie cte de c ull păstr ctle ts se imp u ne fo a rte boga t·a
(din c ar e n e vom r ez uma să s p icuim numai că rţil e tipări te pîn ă
la 1850), care atestă intensa activitate spi r ituală ce s-a desfăşurat ân jurul
vechii bise rid româneşti din Ltpov'a.
bibliotec ă

CĂRŢI ROMANEŞTI :

Noul

T estament, BMgrad, 1648; Îndreptarea legii ,

TirgoJV iş te, 1652; OhriT ia·coidromion, Bă1grad, 1699; Tr iod. Rîmnic, 1731 ; Ca.zanie, Bu:cur eşt i, 1742; Pentioos ta r, Rîrnni c, 1743; M o li1tvelnLc, RîmnLc, 1758, M olitvelnic, Rîmn 1c, 1768; Ce mslov, Bucur eşti, 1774; 12 M inee, Runnik, 1776-

1780; Octoih, Rîmnk , 1780; 2 exemplare Adunarea Cazanii'l o r , Viena , 1793 :
Bibli·e, Blaj, 1795; Theoil ogie dogmatic ă şi mor alicească , Blaj, 1807; Apostol ,
BLaj, 1808; Pen1ticos·tar, Bla1, 1808, Octo·ih , Buda, 18 11 ;
vghelie, Buda„
1812 (l e gată în catifea a lba s tr ă; închi să cu ap li c i d e argi nt bă tut ); Triod ,
Buda, 1816; Ps altire , Buda , 18 18; Ceaslov, M ă n ăs ti r ea Neam t, 1833; A nt ho loghion , Sibiu , 1838; M olitvelnic, M ă n ăs tire a Neam t, 1848.
18

V.

Vlăduceaou ,

op . cit., p . 56.
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Iuli a ), 1648.
, 1758; Li lu rghi r, K i v

· ig. 14 - Pa gin d l itiu a
178 1); Ap t I. M osc
-P

• ••

La\ r ;i , I ilJ~;

. fintilo r Lum in u ri irbi,
c r kai L vra, 177 ; ca tisl'er,
1oscova , 1778, Psa ltir , M osco
b) în gr a - : Penlico tar,
Oc toih Mar , ' e n e tia. 1752.
Pr in dloarea a ri i lic ll şi doc11rn nla r ă bi r ica rom â n easc a Lip 01V ei
r ă mîn unul din c le mai
r prezentative i impor ta nt e monumente de ai t ă
i cultu r ă f udală de p e te ritoriul Banatului.
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de carte din sec.
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Fig. 16. Planul fundaţlllor bisericit din sec. XV .
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ORTHODOXE KIRCHE AUS LIPOVA
(Zusammenfassung)

Die rumanische orthodoxe Kirche aus Lipova, ein sehenswiirdiges Denkmal banater mittelalterlicher Kunst, hat ihre ersten, sicher fe.stgelegten Formen. im ~- \ .. Jahrhundl·ll erl1allC'n, "oh.ir rlds UeslC'hen der Grundrissc
einer k.leinen Kirche aus dieser Zeitspanne eintrit I. Die jetzige Kirche în
ihrem grossten Teii aus dem XVIII. Jahrhundert bestehend, hat noch viele
nachlriigliche Ausweiterungen und Eingriff ~ erf ahren.
Den wertvollsten TeiJ der Kirche bildet, ohne> Zweifel, die \\'andmalere>i, welche das Jnnere und einen Teii des Ăusseren bedeckt. Die ălteste
freskoschichte, aus welcher uns jedoch nur kleine Teile erhalten sind, kann
in die erste HaH1e des X VI. Ji!hrhunderts festgelegt werden. Die zweite
Fresk..:>schichte, aus wekher grOssere OberJlăchen die Zeit uberstanden
haben, verdanken wir der Malergruppe unter Leilung des Nedelcu Popovici,
wl.·klw hier "' hrh1•n liJ2-li35 tdliQ w1u. Da!> \Verk dieser Meister, welche
griindliche Kenner dcr Satzungen byzantinisrher Kirchenmalerei waren,
bietei nicht nur ei ne platte W1ederaufnahme stereo! ypi~cher Formen, sondern du,:.·h einen Beweis ihrN c>chten und krartvolleJ1 liegabung.
Die Bildwandmalerei VNdanken wir Ştefan Tenetchi, der sich 1785
hier betătigte und uns ein Werk besondere>r kiinstlcrischer Feinheit - mit
ilU<JL'l1SChl.'inliclwn rinlltl!>Wl1 dN q1•-,ch11Jt1_•n \\"(''>Ilic hC'n Malerei - hinterliess, das aber in vollkommenn Obereinstimmung mit dem barocken
Schnitzarbeiten der Einahmung steht.
Die Kirche bewahrt uhlreiche lkonen, verschiedenen Wertes und StiltendenzPn, aus dem XVIII - XIX. Jahrhundert, die sich besonders durch
eine vorziiglirhe Kolori!>tik aU!>/C'irhnC'n. J\ls bedeutenrles rumanisches
Kulturzentrum. bewahrt die Kirchenbibliolhl'k zahlreiche alte KirchenbUcher,
worun_ter sid1t das „Neue Tc:>!>lamrnt• gedruckt lo<IB in Bălgrad (Alba Iuiia)
und d1<.· „G ... sc•l1l'!>hc•richtiqun~1~ (qc•clruckt Jli52 in TirgnvişlC') uuszQirhnen.
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