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Bisericile, singurele depozitare ale culturii şi artei în evul mediu, deţineau în secolele XVXVI importante opere de artă, printre care se numără şi altarele poliptice. Aceste tripticuri, altare
pictate pe lemn, compuse dintr-un panou central pe care se profilează în adâncime o scenă
sculptată sau policromată, alături de care sunt două sau mai multe panouri pictate, mobile, la
dreapta şi la stânga, jos cu o predelă, foarte rar deasupra cu o scenă închisă într-o lunetă, sunt
mândria câtorva dintre bisericile-cetăţi, şi nu a celor care se găsesc în centre importante, ci în
sanctuare săteşti cum ar fi cele din Saeş, Biertan, Mălâncrav. Alături de acestea, amintim altarele
deosebite din unele oraşe săseşti, precum cele din Sighişoara şi Mediaş 1 .
Momentul apariţiei altarelor poliptice în Transilvania nu se cunoaşte cu certitudine datorită
faptului că majoritatea pieselor valoroase nu s-au mai păstrat până în zilele noastre, totuşi se
presupune că aceste opere au apărut în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIV-lea 2 •
Dacă la începuturi aceste altare trebuie să fi fost destul de simple din punct de vedere artistic şi de
dimensiuni mai mici, ulterior, ele au devenit complexe opere artistice, îmbinând de obicei pictura cu
sculptura. Deşi nu e exclus ca unele, mai de seamă, să fi fost importate, credem că marea
majoritate a altarelor reprezintă opera unor artişti locali, fiind interpretate ca un simbol al vieţii
spirituale, în ale cărei imagini recunoaştem stilul mediului artistic local şi a celui adus din afară.
Aceste opere reprezintă, în fapt, un alt mod de a prezenta credinciosului, figurativ,
evenimentele Bibliei, fiind numite „Biblia analfabetului" sau „Biblia săracului". Datorită acestui rol
extrem de important jucat de altarele poliptice, imaginile prezentate pe ele trebuiau să fie cât mai
apropiate de realitatea cotidiană, pentru a putea fi înţelese uşor de către credincioşi.
. Altarul, având mărimi şi forme variate, constituie principalul obiect de cult în bisericile
medievale, din secolele XV-XVI. Cel mai vechi tip de altar este "altarul masă" folosit în secolul al
Vl-lea, existent ca o placă „mensa" pusă pe un picior de obicei monolitic, în mijlocul altarului. În
secolul al IX-iea apar primele semne de evolutie ale altarului prin decoratiunile din lemn, metal sau
alt material, care erau observabile în partea centrală a acestuia. În secolul al XIII-iea, se intensifică
celebrarea cultului cu împărtăşirea prin hostie, subliniindu-se astfel importanţa protejării
sacramentului. Folosirea sacramentului s-a generalizat rapid, acesta mărindu-şi treptat
dimensiunile, prin secolul al XIV-iea devenind nu numai un spaţiu de păstrare a relicvelor, a
monstranţei cu „hostie", ci şi a altor obiecte necesare pentru ţinerea slujbei de către preot. La
forma sa fixă s-au adăugat două canaturi, părţi mobile de-o parte şi de alta, ajungându-se la prima
formă a altarului poliptic sau triptic. De-a lungul timpului aceste părţi noi se dezvoltă printr-un
proces de înfrumuseţare a lor, de îmbogăţire a ansamblului cu imagini religioase şi cu alte
elemente decorate, care duc la constituirea noii forme a altarului 3 .
Din cele douăzeci şi şapte de altare poliptice păstrate în Transilvania, nouăsprezece sunt
altare sculptate prevăzute cu un scrin şi opt sunt prevăzute cu o statuetă centrală.
În funcţie de numărul figurinelor existente pe altar, distingem trei feluri de altare:
1. altare cu scene care cuprind în compoziţia lor multe figuri mici care reconstituie scene din Biblie
sau din legendele creştine;
2. altare cu mai multe figuri reprezentative doi, trei sau cinci sfinţi;
3. altare cu o figură centrală în jurul căreia se concentrează toată compoziţia, acestea fiind şi cele
mai răspândite altare din Transilvania.
Un alt criteriu de clasificare a altarelor este cel referitor la partea centrală a altarului
distingându-se astfel două tipuri de altare:
A. altare cu panouri pictate.
·
B. altare sculptate, în care partea centrală conţine o sculptură aşezată într-un scrin. 4
Construcţiei altarelor poliptice le aparţin următoarele părţi: valeţii altarului, partea centrală a
altarului, predela şi coroana sau luneta.
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Altarele poliptice deţin, de regulă, câte patru voleţi, dintre care doi sunt mobili şi doi sunt
Fiecare volet e format din mai multe panouri suprapuse, de obicei grupate câte două şi
despărţite între ele printr-o ramă. Aripile mobile sunt, în majoritatea cazurilor, colorate sau aurite
pe ambele părţi 5 .
Partea centrală a altarului este încadrată de voleţi şi este formată de obicei dintr~un scrin.
Aripile fixe ale altarului încadrează partea centrală şi alcătuiesc partea deschisă a altarului, expusă
în zilele de sărbătoare. Închis, altarul face vizibilă partea exterioară a aripilor mobile şi constituie
forma altarului din zilele lucrătoare.
Predela reprezintă partea inferioară a unui altar poliptic, servind drept suport. Aceasta se
prezintă sub forma unui panou pictat sau decorat în relief, constituind suportul compoziţional al
altarului. Predelele cu panouri pictate sunt mai des întâlnite decât cele decorate în relief.
Coroana reprezintă, în goticul târziu, elementul ce evoluează deasupra părţii centrale a
altarului şi care a primit o formă asemănătoare unei construcţii gotice ce reproduce, în baghete
foarte glacile din lemn frumos sculptate, elemente arhitectonice specifice acestui stil: arce ogivale
sau butante, rozete, volute şi fleuroane. Aceste elemente se grupează adeseori în trei unităţi care
cu ajutorul baghetelor aurite, dau construcţiei o transparenţă feerică, prin care lumin? venită prin
vitraliile corului scoate în evidenţă partea centrală a altarului cu panourile pictate 6 . ln secolul al
XVI-iea coroana începe să fie înlocuită cu luneta, un coronament semicircular al unui altar poliptic
din lemn pictat sau aurit.
Din cele 27 de altare păstrate, 18 tratează ca temă principală ciclul „Patimilor''. Se remarcă
existenţa a 140 de tablouri reprezentând acest ciclu al „Patimilor", el fiind alcătuit de obicei din câte
opt panouri. Aceste panouri pot fi observate atât în zilele de sărbătoare cât şi în zilele de lucru.
Dintre cele mai importante teme iconografice din acest ciclu se aminteşte: „Rugăciuna din
grădină", „Sărutul lui luda", ,,Încoronarea cu spini", „Purtarea crucii" şi „Răstignirea".
În pictura transilvăneană a altarelor poliptice se constată existenţa a numeroase şi variate
reprezentări de sfinţi şi sfinte, observân~du-se o anumită preferinţă pentru cele patru fecioare:
Caterina, Barbara, Margareta şi Ocrotea. ln cazul sfinţilor se observă reprezentarea sfinţilor patroni
ai Ungariei, Sfântul Ştefan deseori însoţit de regele Ladislau.
Alături de pictori locali, printre care sunt citaţi şi numeroşi clujeni (un Thomas căruia i s-a
atribuit o pictură dispărută comandată în 1485 pentru mănăstirea dominicană din Cluj, un oarecare
Valentius, magister Lucas, freschist şi vitraior care lucrează în 1492 pentru mănăstirea din Cluj Mănăştur), în Transilvania activează şi pictori veniţi de peste hotare, vienezul Erhardus menţionat
în 1454 la Braşov sau tirolezul Jakobus Kendlinger prezent la Sighişoara în 1488.
Un moment distinct este marcat de activitatea pictorului Vincensius Cibiniensis atestat prin
opere şi documentar în oraşul Sibiu. Dintre pictorii de altare transilvănene Vincensius se află pe
primul loc. Din perioada anilor 1508-1525 ne rămân datate trei altare ale pictorului şi anume cele
din Tatârlaua, Cincu şi Cisnădie 7 • Picturile sale, certificate prin semnătură sunt răspândite pe un
spaţiu destul de vast şi prezintă diferenţe stilistice care ne duc la concluzia existenţei la Sibiu a
unui atelier de altare unde îşi desfăşurau activitatea ucenicii lui Vincencius.
Un alt pictor căruia i se atribuie o serie de altare este Johannes Stoss, şeful unui atelier de
pictură din Sighişoara şi fiul marelui Veit Stoss, întemeietorul şcolii de sculptură din Cracovia. Cu o
mare verosimilitate altarele din Beia (1513), Fişeriu (1522) şi altarul Sfântului Martin din Sighişoara
sunt opera lui Johannes Stoss.
Desigur nici atelierul lui Johannes Stoss şi nici cel prezumtiv al lui Vincencius nu au avut
capacitatea de a acoperi întreg necesarul de altare din Transilvania primei jumătăţi a secolului al
XVI-iea. Acesta este motivul pentru care o serie de altare, sau de panouri, păstrate, provenind din
acest interval de timp poartă amprente stilistice diferite8 .
Referindu-se la originalitatea picturii altarelor transilvănene unii istorici de artă au văzut în
acestea numai reflectarea unor curente din ţările vecine, negând cwortul autohton. Fără a contesta
existenţa unei influenţe continue a vestului european asupra pictuvrii din Transilvania, putem totuşi
vorbi de o şcoală de pictură transilvăneană 9 .
Estimăm că în perioada anterioară Reformei, în zonele cu populaţie germană din
Transilvania, s-au ridicat nu mai puţin de 600-700 de astfel de piese 10 . Un declin al producţiei de
altare este cunoscut în perioada ce urmează după Reformă. Multe din lucrările anterioare au fost
distruse ori s-au degradat datorită ieşirii lor din uz, dar necesităţile desfăşurării serviciului divin au
11
făcut ca acest gen de lucrări să reapară •
ficşi.
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Altarul din Cincu , judeţul Braşov
Der Grof3schenker Altar, GroBschenk, Kreis Kronnstadt

Altarul din Prejmer, judeţul Braşov
Der Tartlauer Altar, Tartlau , Kreis Kronnstadt

Altarul din Dupuş , judeţul Sibiu
Der Tobsdorfer Altar, Tobsdorf, Kreis Hermannstadt
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SIEBENBURGISCHE FLUGELALTARE AUS DEN EVANGELISCHEN KIRCHEN
(15-16 JH.)
- Zusammenfassung Die siebenbOrgischen Kirchenburgen aus dem 15-16 Jh. waren die einzigen Orte, an denen
die damalige Kultur und Kunst aufbewahrt wurde. Zu den wichtigen Schătzen zăhlen auch die
FIOgelaltăre als besonders wertvoll. Sie wurden in der Zeit des Gottesdienstes als eine Art
Bilderbibel tor die Bevolkerung verwendet. Deshalb war die Malerei sehr realistisch dargestellt.
Der FIOgelaltar ist eine niederlăndische und besonders auch deutsche Sonderform des
Altaraufsatzes . Der feststehende Altarschrein kann in der Mitte durch zwei oder vier bewegliche
FIOgel geschlossen werden. Da der FIOgelaltar so je nach Bemalung wechselnde Ansichten bieten
kann, heiBt er auch Wandelaltar. Hăufig wurden die FIOgel entsprechend dem Kirchenjahr geoffnet
oder geschlossen. Im Mittelschrein ist das Altarblatt montiert, das Hauptgemălde, das oft auch
geschnitzt ist ("Schnitzaltar"), meistens eine Darstellung der Kreuzigung Jesu. Oberhalb der Retabel
befindet sich das Gesprenge mit Fialen und Kreuzblumen. Unterhalb, in der auf dem
Altar aufliegenden Predella StandfuB des Altarbildes, konnen in einem so genannten Sepulcrum
nach katholischer Tradition die geweihten Hostien (heiliges Brot bei Abendmahl) aufbewahrt werden.
Die schonsten und wertvollsten FIOgelaltăre SiebenbOrgens aus dem 15-16 Jh., befanden
sich in den Kirchenburgen aus Schaas, Birthălm, Malmkrog, SchăBburg und Mediasch.
Die berOhmtesten Maler aus dieser Zeit waren: Vincensius Cibiniensis (aus Hermannstadt)
der den FIOgelaltar aus GroBschenk gemalt hat, und Johannes StoB (aus SchăBburg) der den
FIOgelaltar „Der heilige Martin" aus SchăBburg, und Meeburg geschaffen hat.
Heute sind leider nur noch sehr wenige FIOgelaltăre in den săchsischen Kirchen, da diese
nach der Abwanderung der Sachsen, angefangen mit den Jahr 1990, nicht mehr sicher waren. Die
meisten von ihnen werden in Museen, im Hermannstădter Landeskonsistorium und in den
Stadtpfarrkirchen wie Hermannstadt, SchăBburg, Mediasch u. a. gelagert .
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