ELEMENTE LAICE IN PICTURA
VECHE ROMÂNEASCA DIN BANAT
Banatul, provincie supusă timp îndelungat dominaţiei străine ne oferă
<lstăzi puţine vestigii culturale rămase din perioadele îndepărtate, căci, datorită condiţiilor istorice, numeroase monumente au dispărut şi odată cu
ele lucrările ce le-au împodobit. Cele rămase, ilustrează că pe acest teritoriu s-a desfăşurat o activitate cultural-artistică strîns legată de cea a
celorlalte ţinuturi româneşti cu care a fost într-o permanenţă legătură.
în secolul al XVIII-iea, datorită unor relative stabilizări a vieţii economice şi politice, aceasta devine mai intensă, dovedită fiind prin multitu...:
dinea edificiilor construite şi de numărul mare de zugravi ce-şi desfăşoa
ră acum activitatea. Printre aceştia îi menţionăm pe autorii picturii de la
Săraca (începutul sec. al XVIII-iea), pe Vasile şi Gheorghe Diaconovici,
Nedelcu Popovici, Radu Lazarevici şi alţii, care urmează linia tradiţională
a picturii de factură bizantină, puternic influenţată însă de elemente ale
artei apusene, care, în acest spaţiu, pătrund mult mai uşor şi din abuncl0nţă.

Penetrarea elementelor laice în pictura veche românească, proces de
oscilatoriu, cu nuanţări diferite de-a lungul secolelor, îşi
găseşte împlinirea în cursul veacului al XIX-iea, cînd fenomenul se generalizează şi cunoaşte noi faţete.
Trecerea de la o pictură în care lumea reală era cu desăvîrşire uitată,
uniformizată, aspaţială, la o pictură în spatele căreia se simte un zugrav
individualizat, cu mai mult sau mai puţin talent, animat de sentimente
pe care rareori le exprimă deplin, aparţinînd unei anumite ţări sau regiuni, jalonează drumul picturii naţionale.
Tendinţele înnoitoare, care vizează atît conceptele fundamentale cît Şi
limbajul, îşi fac apariţia odată cu sfirşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor, determinate fiind de o serie de mutaţii pe plan ideologic în sfer~ concepţiilor despre lume şi viaţă, dar şi de faptul că sub influenţa umanismului problematica umană devine tot mai importantă. Lăr
girea orizontului artistic a fost impulsionată şi de amploarea pe care a
luat-o fenomenul cărturăresc şi lupta pentru afirmarea naţiunii române,
manifestată prin grija pentru istoria şi limba poporului român.
Procesul de umanizare a reprezentărilor figurative, desprinderea de
cadrul abstract şi atemporal, se realizează în secolele XVII-XVIII ca urlungă durată,
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mare a slăbirii rigorilor ce întovărăşeau ritualul zugrăvitului 1 şi a tendinţelor de a nu respecta întocmai prevederile Erminiei. Zugravul de odinioară, înzestrat cu temeinicie cunoştinţe teologice, este stînjenit în activitatea creatoare de interpretarea dogmatică, programatică, a artei de factură bizantină. Noile condiţii social-istorice şi culturale vor favoriza formarea unui artist laic, provenit din rîndurile ţărănimii sau a păturilor
orăşeneşti, cu o nouă viziune despre lume, tot mai conştient de rolul ce
îl deţine în societate, ca făuritor de cultură alături de ceilalţi factori.
Simbolul şi alegoria, forme de abordare a realităţii, specifice picturii
bizantine, îşi pierd puterea de afirmare sub impulsul elementelor decorative, ceea ce Ya duce la adoptarea unei viziuni mai pămînteşti în abordarea temelor religioase. Această deplasare a „problematicii umane din sfera
valorilor religioase în acea a valorilor de evidentă nuanţă laică, . .. marchează sfîrşitul patronajului ecleziastic asupra culturii, deschizînd perspectivele unei vieţi spirituale cu un tot mai pronunţat accent laic":!.
Cu toate modificările de formă ale programului iconografic, pictura
tradiţională rămmîne în esenţa ei supusă concepţiei teocentrice, potrivit
căreia omul şi natura sînt subordonate, fără drept de apel, divinităţii.
Abia în secolul al XIX-lea, cînd pictura modernă de şevalet începe să cucerească teren, are loc o răsturnare a \·alorilor, naturii umane redîndui-se
adevăratul său Ioc.
Deşi păstrează schemele tradiţionale în compoziţii, tipic ortodoxe,
meşterii anonimi introduc o serie de elemente noi o gamă cromatică
mai vie, unele detalii din viaţa cotidiană, expresia feţelor şi încercarea
de redare a volumelor prin valoraţii cromatice - ca urmare a asimilării
influenţelor de factură renascentistă sau barocă din arta occidentală, cit
şi a celor veneto-cretane prin filiera balcanică.
Această însuşire a limbajului plastic european, determinată de modificarea condiţiilor sociale şi culturale, este adaptată viziuinii naţionale, şi
prin îmbinarea cu tradiţia, formează un tot unitar.
lmpletirea dintre noile elemente, vizînd realitatea şi cele tradiţionale,
este surprinsă foarte bine în caietele de modele 3 importante instrumente
de lucru pentru acele vremuri. Din analiza lor reiese că au fost folosite
ca surse de inspiraţie atît gravurile occidentale sau ilustraţiile cărţilor
populare, cit şi propriile studii asupra mediului înconjurător.
Inscrierea în spaţiul iconografic a realităţii ambiante, a ceea ce creatorul înţelege prin natură, nu constituie peisajul în adevăratul sens al cuvîntului, ci penetrarea unor imagini reale, mult stilizate, uneori foarte
depărtate de punctul de pornire. De aceea, la început, cadrul natural este
convenţional şi abstract, părînd a fi confecţionat dintr-o materie amorfă,
fapt datorat cunoaşterii aproximative a naturii de către artistul care nu
foloseşte observaţia directă ci memoria. Treptat, el va analiza tot mai
mult fenomenele înconjurătoare, trecîndu-le prin filieră proprie, îmbogăI. Frunzetti, Etapele evoluţiei pl?isajului în pictura românească pfnă la Grigorescu, in SCIA, VII, 1961, 1, p. 87.
2
A. Dobjanschi, V. Simion, Motive ornamentale fn arta moldovenească a secolului al XVII-Zea, in RMM, seria Mia, XLVII, 1978, 2, p. 69.
3
T. Voinescu, Zugravul Pirvul Mutu şi şcoala sa, in SCIA, II, 1953, 3-4, p. 57.
1
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cu noi imagini recomandările sumare ale Erminiei, care se reduc la:
,,copaci mari iar la rădăcina unuia secure", „copac mare scorburos" 4 •
Aceste modificări de concepţii pot fi urmărite şi în lucrările provenite
din sudul Banatului.
Cîteva opere, de mici dimensiuni, în care identificăm cu preponderenţă subiectul Botezului 5 (sf. sec. XVII-început sec. XVIII, pl. I/a) se
caracterizează printr-o imagine deja bidimensională în care prin linii
curbe şi valoraţii cromatice, artistul, ce pare a fi ca f 01maţie miniaturist,
sugerează adîncimea. Linia fluentă, şerpuitoare, ce îmbrăţişează elegant
contururile malurilor asimetrice şi ale copacilor, crează cadrului natural
profunzime, mişcare, dar şi liniştea specifică atmosferei mistice. Intreaga
atenţie este concentrată asupra reprezentării religioase şi mai puţin asupra cadrului în care acesta se desfăşoară, astfel încît vegetaţia din jurul
personajelor principale este redusă la cîteva elemente cu desen filigran.
Proporţiile nu sînt respectate, copacii au aceeaşi înălţime cu a ierburilor.
Doar pomi aflaţi undeva în spate au dimensiuni mai apropiate de real.
Unduirea apei este redată artificial prin linii albe, paralele, ondulate. Deşi
continuă să rămînă o caracteristică, bidimensionalitatea va fi permanent
supusă tendinţelor înnoitoare şi transformărilor ce străbat vechiul sistem
de reprezentare iconografică, fenomene ce se manifestă cu intensitate în
a doua jumătate al secolului al XVIII-lea.
In pictura Sf. Ioan Boteză torul (2/2 sec. XVIII, pl. I/b), reprezentarea
solului prin dungi late, vălurite, modulate orizontal, scoate în evidenţă
caracterul convenţional al sugerării spaţiului, axat pe scheletul constituit din aceste benzi întretăiate de trunchiurile verticale ale copacilor.
Ruperea echilibrului, prin linia oblic arcuită a dealului din dreapta, confrră imaginii o anumită tensiune. Încercările de redare a celei de-a treia
dimensiuni sînt rudimentare, legile perspectivei nefiind păstrate, astfel
că arborii au aceeaşi mărime indiferent de aşezarea lor în spaţiu. Doar
cel ce este amintit de textul Erminiei, la rădăcina căruia se află securea,
are proporţii mai mari. Frunzele sînt redate prin pete transparente de
culoare, caracteristică a tehnici apusene. Aceleaşi modalităţi în prezentarea cadrului le întîlnim ~i la alte două picturi pe lemn datate, 1772.
ln cea care înfăţişează pe Sf. Ioan Botezătorul7, (1772, pl. II/a), distingC'm bine planul cu figura centrală, cel pe care este masată vegetaţia. Lin ii puternice despart planurile şi prin tente plate închise, alternînd cu
cf'le deschise, caută să surprindă adîncimea. Cu trunchiul scurt si frunzişul bogat arborii sînt grupaţi pe o orizontnlă perfectă, încremc.niţi pentru totdenuna într-un dC'cor artificial. Destul de ciudat, copacul din stînga
pare o creaţie a fanteziei artistului sau o realizare slabă după un model
prPluat de undeva şi nicidecum reflectare a realităţii. Lumina gălbui-por
tocalie ce se ridică deasupra coroanelor vrea să sugereze că mai există
ce'-·Cl dincolo de ei.
Că autorul nu respectă proporţiile, se vede bine în imaginea Sf. Nico~ Erminia picturii bizantine, Timişoara,

1930, p. 226.
Depozitul de concentrare al bunurilor de valoare aparţinind cultelor, Reşiţa,
nr. inv. 11.
6
Ibidem, nr. inv. G99.
7
Jbiclc111, nr. inv. (j5!J.
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Zaes (1772, pl. II/b), unde dimensiunile clădirii sînt aproape identice cu
ale dealului pe care se află. Şi aici zugravul caută să sugereze volumul,
perspectiva, prin linia accentuată, sinuasă a colinelor şi conturul în zigzag al malurilor ce se văd în ape. Fără vegetaţie şi cu firave modulaţii
cromatice, elementele ce urmăresc să redea peisajul sînt lipsite de autenticitate. Lumina se ridică ca un abur deasupra munţilor şi este reflectată
de apă.
In Sf. Ioan Botezătorul 9 (2/2 sec. XVIII, pl III/a) creatorul anonim
este preocupat de integrarea figurii centrale în peisaj şi rezolvarea în
perspectivă a spaţiului, fără a ieşi din cadrul schematizat caracteristic
epocii. Dealurile prind contur prin valoraţii cromatice cu pete închise.
Copacii din primul plan sînt mai mari decît cei de pe coline. Echilibrul
şi simetria deţin un rol important, elementele naturale structurîndu-se
aproape identic de o parte şi alta a centrului lucrării.
Elev şi colaborator al lui Gh. Diaconovici 10, zugravul St. Popovici, a
cărui activitate o putem urmări la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi începutul celui următor în multe sate bănăţene, a asimilat în reprezentă
rile sale şi numeroase elemente laice apusene. In unele dintre operele lui,
natura continuă să fie şablonizată căci artistul părăseşte foarte greu rigiditatea şi convenţionalismul acestei perioade. In altele, recunoaştem deja
mîna meşterului ce caută să depăşească uniformitatea şi să creeze un
peisaj asemănător picturilor pline de dinamism ale barocului şi să rede3
chipurilor expresivitatea portretelor aceluiaşi stil.
In lucrările mai vechi cum este cazul Sf. Ioan Botezătorul 11 (1786,
pl. III/b), stîncile sînt stilizate arhaic, aproape geometrizant, linia groasă
fiind încă folosită pentru sugerarea volumelor iar umbrele în apă sînt
redate stîngaci printr-un ton închis uniformizat.
Echilibrul, care îl caracterizează, este perfect vizibil în imaginea Sf.
Nicolae 12 (4/4 sec. XVIII, pl. IV/a) unde se crează o simetrie faţă de personajul central, iar apoi fiecare element devine axă pentru celelalte două.
Frunzele sînt redate prin suprapunerea tuşei fiind folosită şi culoarea albă
în compunerea lor, caracteristică a pictorilor anonimi veneţieni din veacul al XVIII-lea.
Mai bine redate sînt colinele din cealaltă reprezentare a Sf. Nicolae 13
(1804, pl. IV /b) unde petele de culoare şi dungile în nuanţe diferite nu
mai sint paralele sau limitate la marcarea contururilor, ci caută să surprindă forma şi materia. Vegetaţia se modifică, copacii fără specie, departe de cei reali, sînt înlocuiţi prin brazi, al căror frunziş este sugerat
prin mici pete albe.
O viziune mai modernă o anunţă pictura reprezentîndu-1 pe Sf. Ioan
Botezătorul 14 (1/4 sec. XIX, pl. V /a). Subiectul este integrat în peisaj,
8 Ibidem,
9 Ibidem,
10

nr. inv. 660.
nr. inv. 656.

R. Medeleţ, Date noi despre viaţa şi opera lui Vasile şi Gheorghe Diaconovici, comunicare prezentată la simpozionul Istorie culturală, românească. Pagini
blinliţene, Reşiţa, 20-21 mai. 1983.
11

Depozitul de concentrare al bunurilor de valoare

nr. Jnv. 651.
12

1

3

14

Ibidem, nr. inv. 308.
Ibidem, nr. inv. 700.
Ibidem, nr. inv. _517.
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copacul din spate avînd dimensiuni reale comparativ cu înălţimea personajului ceea ce marchează începutul desăvîrşirii perspectivale. Diagonald
apă-pămînt împarte imaginea în două planuri, echilibrul fiind deplasat în partea dreaptă, compunerea pe diagonală este proprie compoziţiei
de natură barocă dinamică şi agitată.
Cu toate încercările de a introduce inovaţii plastice rezultate din
apropierea de viziunea artei apusene, Ştefan Popovici a lucrat în majoritatea cazurilor în continuare după şabloanele scoase din caietele vechi
de modele care circulau în acea perioadă, neizbutînd să depăşească întru totul condiţia zugravului, caracteristică şi a celorlalţi reprezentanţi
ai artei din provinciile româneşti, izvorîtă din realităţile istorico-politice
ale acelor vremuri.
Secolul XIX conferă pentru Banat o largă deschidere spre pictura
Europei centrale, în oraşe activînd pictori academici din Imperiu a căror
artă are influenţe asupra zugravilor ţărani bănăţeni. Unii dintre aceştia
aflaţi în străinătate iau contac direct cu şcoala apuseană şi apoi reîntoşi în ţară fondează ateliere locale prin care transmit cunoştinţele acumulate, deseori şablonizate.
Noile tendinţe sînt sesizibile şi în lucrările lui Dimitrie Popovici, nume
cunoscut în acea vreme în Banat şi îndeosebi în zona Oraviţei. In patru
dintre reprezentările sale: Sf. Ioan Botezătorul 15 (2/4 sec. XIX, pl. V/b),
Sf. Nicolae 16 (1848, pl. VI/a), Sf. Paraschiv 11 (2/4 sec. XIX, pl. VI/b),
Sf. Dimitrie 18 (2/4 sec. XIX, pl. VII/a), zugravul insistă asupra redării
celei de-a treia dimensiuni prin îmbinarea armonioasă a planurilor. Frunzişul neindividualizat, este marcat prin pete luminoase mărunte, iar umbrele se aştern firesc pe apă şi în zare.
într-o reprezentare a Sf. Ioan Botezătorul• 9 (1/2 sec. XIX, pl. VII/b),
a cărui autor nu este cunoscut, proporţiile sînt păstrate, perspectiva este
realizată prin alternanţe de umbră şi lumină; copacii nu sînt individualizaţi, însă există tendinţa de prezentare a volumelor prin modificări ale
tonului. Accentul cade pe desen.
In pictura Sf. Jlie 20 (1/2 sec. XIX, pl. VIII/a), de asemenea nesemnată, adîncimea este compusă prin alternare de planuri. Arborii din primul plan suprapuşi peste oglinda apei, dau impresia de spaţialitate, de
aerisire, încît peisajul trăieşte şi se apropie de realitate.
Către mijlocul secolului al XIX-lea observăm că natura ce însoţeşte
imaginea tradiţională, prinde contur real, devenind parte integrantă a
scenei. Liniile se topesc în culoare prin folosirea multor nuanţe iar prin
diferenţele dintre ele se crează spaţialitatea. Pictorul este mai insistent
asupra peisajului, dovedind' că s-a aplecat şi a studiat natura reală. Nuanţele de verde delicate şi rafinate la care se adaugă albastru pentru dealurile din spate, trimit ochiul să se odihnească la mari distanţe. Clădi
rile, deşi stilizate, sînt mai apropiate de realitate.
15

Ibid<'m,
[/;idem,
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Ibirlem,
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Ibiclem,
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Caracteristice pentru aceste viziuni sînt picturile: Sf. Paraschiva 21
(2/2 sec. XIX, pl. IV/b), Sf. Nicolae 22 (2/2 sec. XIX, pl. VII/a), Sf. Gheorghe si Sf. Teodor Tiron 23 (1883, pictor Nicolae Haşca, pl. VII/b), Răstig
nireci24 (3/4 sec. XIX, pictor Filip Matei, pl. VIII/a) şi Sf. Gheorghe 25
(1894, pl. VIII/b).
Cu toate transformările pe care le reflectă, aceste lucrări continuă
să rămînă în anumite privinţe tributare schematismului tradiţional. Peisajul este numai un element auxiliar cu unele stîngăcii în tratarea liniei
şi realizarea perspectivei, urmînd ca pe parcursul secolului să i se acorde
un spaţiu tot mai important. Se va ajunge astfel la adevărate compoziţii
cu personaje, în care locul principal este rezervat peisajului. Acesta se
va elibera si va deveni autonom odată cu posibilităţile de abordare ale
picturii laic~ de către reprezentanţii plasticii româneşti.
ADRIANA OPRINESCU

LAISCHE ELEMENTE IN DER ALTEN
RUMA.NISCHEN MALEREI AUS DEM BANATE
(Zusammenfassung)

Der Schritt von einer l\lalerei in der die reale Welt gănzlich fehlt. einer Malerf'i die Schablonenhaft ,gebietlos war, zu einer Malerel hinter der, man einen individualisierten Kilnstler mit mehr oder weniger Talent vermutet, der seine Gefilhle
aber selten ausdriickt markiert den Weg der nationalen Malerei.
Der Prowss der Hurnanisierung der figurativen Verschaulichung sowie die
Losun~ vom abstrakten und zeitlichen Rahmen, wird im XVII-XVIII Jahrhundert
C'rreicht, als Folge einer Sprengung der festehenden Regeln die dem Ritus der MaIC'rl'i anhaJtctcn, und der Tendenzen die RegP)n der Erminie nicht zu befolgen.
Obwohl die anonyrnen Ikonenmaler die traditionellen Schemen in den typisch
ortodoxen Komposilioncn heibehalten, erscheinen eine R<'ihe von neuen Elementen - cine lebendi,gen chromatische Auswahl, einige Details des Allatglebens, der
Ausdruck der Gesichter und der Versuch die Tiefen durch chromatische Nuancen
zu veranschaulichen - als Folge der Assimilierung der renaissantistischen oder
barochen Beeinflussungen der Westlichen Kunst sowie jener venetianisch-kretanischen durch den balkanischen Einfluss.
Die Einbt•ziehung in dl'n ikonographischen Raum der Umwelt, dessen was der
Autor unter Natur versteht, ist nicht im cigentlichcn Sinn des Wortes eine Landschaft sondern die Einbeziehung einiger realen Bilder, sehr stilisiert, manchmal
sehr entfernt vom Ausgangspunkt. Deshalb ist der Naturrahmen anfangs Konventionell und Abstrakt, da die Natur vom Kiinstler nicht genau gekannt wird und
er nicht die direkte Beobachtung beniltzt, sondern seine Erinnerung. Mit der
Zeit wird er immer mehr die Phanomene der Umwelt analysieren und sie durch
sein eigenes Denken fiihren die wenigen Ratschliige der Erminie durch neue Bilder
bereichern.
21
22
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Diese Konzeptionsendarungen konnen auch in den Matereier des suden des
Banates Ende des XVII-XVIII Jahrhundert vervolgt werden - die in der vorliegenden Arbeit analysiert werden.
Das XIX - Jahrhundert schafft eine weite Offnung zur westlischen Malerei,
da in den Stadten akadeI]'lische Maler des Reiches schaffen, deren Kunst Einfluss
auf die Bauernmaler des Banates austibt. Man bemerkt dass die Natur, die die
religiOsen Bilder begleitet Konturen erhalt und ein Teii der sacralen Szene wird.
Der Maler bekant die Landschaft mehr was beweist dass er sie studiert hat.
Mit all diescn Umanderung bleibt auch die Malerei des XIX Jahrhunderts in
gewissem Sinn dem Schema des Traditionalismus treu, da die Landschaft nur
ein Hilfsmittel darstellt, dass linkisch in der Darstellung der Linien und der Perspekti vc blei bt.
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