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PICTURA MURALA DIN SUDUL TRANSILVANIEI
IN SECOLELE XVIII-XIX
O familie de zugravi din sudul Transilvaniei:
familia de zugravi Grecu
de
MARIA ZINTZ

Studiile de specialitate au menţionat, adeseori rolul important al zugravilor din Transilvania în contextul artei româneşti medievale, aportul
lor la întreţinerea continuităţii strînselor legături dintre cele trei părţi româneşti, la păstrarea fiinţei naţionale a poporului român din Transilvania.
Iar în cadrul Transilvaniei, o contribuţie din cele mai însemnate în transmiterea ideii de unitate a românilor, la perpetuarea legăturilor cu Moldova şi Ţara Românească l-au avut zugravii din Ţara Făgăraşului - zonă
cuprinsă între Olt şi Munţii Făgăraşului, întinzîndu-se de la Turnu Roşu,
spre est pînă la Munţii Perşani. Este cunoscută într-o mare măsură istoria acestei zone transilvănene, care secole de-a rîndul făcuse parte integrantă din Ţara Românească, ca feudă a primilor voievozi munteni, păs
trîndu-şi vechile instituţii şi obiceiuri, chiar şi după ce a ajuns sub stăpî
nire străină 1 .
Sfîrşitul secolului al XVII~lea a adus o serie de schimbări şi pentru
sudul Transilvaniei, prin trecerea acesteia sub ocupaţie austriacă. Istoria
Ţării Făgăraşului devine deosebit de frămîntată. Politica curţii vieneze de
catolicizare a românilor, prin promisiuni şi mai ales prin constrîngeri şi
represalii, concepută ca instrument de întărire a dominaţiei austriece în
Transilvania, a avut efecte contrare, întîmpinînd rezistenţa îndîrjită a locuitorilor din aceste părţi2. O serie de documente au reţinut numele unor
luptători pentru „legea" românească în disputele care au avut loc, accentul fiind pus adeseori nu pe confesional ci pe problemele cu caracter so1 Documenta Romaniae Historica, Ţara Românească, val. I, Bucureşti, p. 11-17;
N. Densuşeanu, Monumente pentru istoria Tării Făgăraşului, Bucureşti, 1885, p. 7-12;
36-38; 49-63; Iuliu Paul, Ion Nistor, Mihai Racoviaţn, Din istoricul comunPi
Cîrţişoara, Comunicare susţinută la Sesiunea de comunicări, Sibiu, 1974; Ştefan
Meteş, Viaţa bisericească a românilor din Ţara Oltului, Sibiu, 1930.
2 Din istoria Transilvaniei,
val. 1, Bucureşti, 1961, p. 225-226, 230-250;
C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă
astăzi, Bucureşti, 1975, p. 476---480; Şt. Meteş, Contribuţie nouă la istoria românilor
din Ţara Făgăraşului în veacul al XVIII, Bucureşti, 1942.
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cial, politic şi mai ales naţional3. Românii care trecuseră la „unire" au
urmărit de fapt obţinerea unor avantaje promise, a posibilităţii de afirmare economică, socială şi politică. Tinerii întorşi de la studii de la Budapesta, Viena şi Roma, unde avuseseră acces la unele docwnente ce menţionau vechimea românilor în Transilvania, cer drepturi egale cu ungurii,
saşii şi secuii şi pentru „naţiunea română", deci pentru toţi românii, indiferent de credinţa lor, în nwnele unor argumente istorice, a vechimii şi
a nwnărului lor majoritar în Transilvania 4 •
În condiţiile de viaţă a românilor din acele vremi, biserica ortodoxă
constituia un factor important în lupta împotriva politicii de deznaţiona
lizare exercitată de stăpînii vremelnici ai Transilvaniei. Conştienţi de acest
rol al ei, voievozii Ţării Româneşti au ridicat aici, fie pe domniile lor, fie
în alte locuri, numeroase lăcaşuri de cult, fiind cunoscute bisericile de la
Turnu Roşu, Ocna Sibiului, Făgăraş şi Poiana Mărului şi Sîmbăta, ce trezesc curînd dorinţa transilvănenilor de a avea în satele lor biserici asemănătoare. Se poate vorbi despre existenţa unor şcoli şi ateliere de arhitectură şi pictură locală ce vor facilita păstrarea în Transilvania a influenţelor de tradiţie bizantină, brîncovenească şi care se vor grefa pe formele artistice moştenite, autohtone 6 • Arta iconarilor şi zugravilor din
Transilvania şi mai ales a celor din sudul Transilvaniei înfloreşte, astfel,
din nou sub influenţa directă şi indirectă a picturii brîncoveneşti, începînd cu sfîrşitul secolului al XVII-lea, culminînd în secolul XVIII şi prima
jumătate a secolului al XIX-lea.
O serie de biserici au fost pictate chiar de către zugravi din Ţara Românească, aşa cum se vede la Sf. Nicolae din Făgăraş, al cărei altar păs tează numele lui „Preda Zugravul sin Preda ot Dolgopole". Se cuvine reamintit şi contractul încheiat la 26 mai 1737 între episcopul Ioan lnochentie Micu şi Ştefan zugravul de la Ocnele Mari din Ţara Românească", cea
dincoace de Olt", contract ce menţiona că zugravul trebuie să picteze o
catapeteasmă şi două sfeşnice mari şi două mici „cu mare cuviinţă şi frumoase precum la Cozia şi Hurezu se află", iar Ştefan să fie ajutat de că
tre „un om care să şi înveţe 6 . Aşa cwn am mai amintit, se formează în se3
I. Lupaş, Documente istorice transilvane, I, Cluj, 1940, p. 235-238; S. Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în sec. al XVII-Zea, Cluj,

I, 1920, p. 137-140; 150-243.
4 R. Munteanu, Contribuţia Şcolii Ardelene la culturalizarea maselor, Bucureşti, 1962; L. Blaga, Gîndirea românească în Transilvania, în sec. al XVIII-lea,
Bucureşti, 1966; Al. Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în sec. XVIII, Bucure:;;ti, 1968, p. 295-305; D. Popovici, Studii literare 11, Cluj, 1972. La litterature roumaine a l'epoque des lumieres, Sibiu, 1945, p. 90-95.
5
Şt. Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936;
Idem, Viaţa bisericească a românilor din Ţara Oltului, p. 41--42; E. Greceanu, Ţara
Făgăraşului, zonă de iradiaţie a arhitecturii de la sud de Carpaţi, în Buletinul Monumentelor Istorice, anul XXXIX, 1970, nr. 2, p. 33-50; Cristache Panait, E. Greceanu, Biserici româneşti de zid - monumente istorice din Ţara Făgăraşului, în
Mitropolia Ardealului, 1970, nr. 9-10 p. 627-637; Idem, Biserici româneşti din Ţara
f'ăgăraşului, în Mitropolia Ardealului, 1971, nr. 7-8, p. 567-579.
6 N. Iorga, Catapetesme, Vălenii de Munte, 1932, p. 12; Idem, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, li, p. 57-58; Ibidem, Neamul românesc din Ardeal
şi Ţara Românească, Bucureşti, 1939, p. 230-232; I. Cristache Panait, Un zugrav
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colele XVIII-XIX, ateliere de pictură cu zugravi care au învăţat meştt:'ŞU
gul în diferite centre cu tradiţie din Ţara Românească, fie de la zugravii
chemaţi să lucreze în Transilvania, fie în centre de pictură, deja existente aici.
Zugravii care decorează în secolele XVIII-XIX bisericile din Ţara
Făgăraşului, construite „cu cheltuielile satelor" într-un număr impresionant de mare, dacă ne gîndim la condiţiile de existenţă ale românilor în
această perioadă, sînt mai ales „meşteri de ţară", localnici sau din zonele
învecinate. Provenind din rîndul preoţilor, al fiilor de preoţi şi cel mai
adesea, direct dintre ţărani, ei au transmis în picturile lor mentalitatea
mediului căruia au aparţinut7. Sînt cunoscute numele lui Stan şi Iacob,
fiii preotului din Răşinari, care în 1761 lucrau la Mănăstirea Argeşului,
Fiii lui Iacob au fost tot zugravi, pictind cîteva icoane pentru unele biserici din această zonă. Mai mulţi zugravi şi iconari au fost originari din
Sălişte, alţii din Poplaca, tot de lingă Sibiu, ca de exemplu Ioan zugravul
şi Oprea zugravul, care la 1750 au pictat biserica Sf. Nicolae din Turnu
Roşu, iar după 1776, împreună cu Pantelimon, zugravul din Făgăraş, biserica din Tălmăcel. Acelaşi zugrav Pantelimon a lucrat şi la Sîmbăta de
Jos, la Voievodenii Mari, la Viştea de Jos şi mai tîrziu Ia Biserica Domnească din Mîndra, în 1821, la cea din Calbor în 1813. Ionaşcu, zugravul
din Avrig, a decorat· pe lîngă biserica de acolo şi două icoane datate în
1764, pentru aceeaşi biserică, ca apoi, în anul 1766, să zugrăvească Mină~
stirea de la Sîmbăta de Sus8 •
Fireşte, numărul zugravilor care au pictat în aceste părţi ale Transilvaniei în sec. XVIII-XIX este mult mai mare. Numele multora dintre
ei au fost consemnate într-o serie de studii privind istoria, cultura, arhitectura, iconografia bisericilor din sudul Transilvaniei, fără a constitui
însă cu cîteva excepţii - , subiectul unor cercetări care să cuprindă
sintetic şi exhaustiv pictura bisericilor româneşti din sudul Transilvaniei,
în perioada menţionată.
Printre zugravii care aparţin zonei Făgăraşului se numără şi cei din
familia Grecu, a căror activitate s-a desfăşurat pe parcursul cîtorva decenii, la sfîrşitul secolului XVIII şi în sec. al XIX-lea. Documentele cu privire la biografia şi activitatea acestor zugravi sînt foarte sărace. Unele
din Tara Românl'ască în Transilvania, în prima jumătate a secolului al XVIII-Zea,
în Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de artă, Bucureşti, 1968, p. 245-249.
7
Şt. Meteş, Relaţiile bisericii române ortodoxe din Ardeal cu Principatele române în veacul al XVIII-iea, Sibiu, 1928, p. 57-59; Idem, Note despre zugravii bisericilor române, veacurile XV-XIX, Sibiu, 1932; I. D. Ştefănescu, Contributi-On a
l'etude des peintures murales valaques, Paris, 1928, p. 63-64; N. Iorga, Icoana românească, Bucureşti, 1933, p. 20; C. Nicolescu, Vechea artă românească din Transilvania, în Revista muzeelor, 1969, nr. 2, p. 17-32; Idem, Moştenirea artei bizantine
în România, Bucureşti, 1971; V. Drăguţ, Pictura murală din Ţara Românească şi din
Moldova şi raporturile sale cu pictura Europei de sud-est în cursul secolului al
XVI-lea, în Bul. Mon. Ist., an. XXXIX, 1970, nr. 4, p. 17-32; Idem, Picturi murale
exterioare în TransUvania medievală, în S.C.l.A., Arta plastică, tom. 12, 1965, nr. I,

p. 75-100.
8 Şt. Meteş, Zugravii bisericilor române, în Anuarul Comisiunii Monumentelor
istorice, secţia pe·ntru Transilvania, 1926-1928, Cluj, 1929, p. 1-168; Idem, Relaţiile
bisericii române . .. p. 57-59.
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acte şi registre care le-ar fi putut atesta existenţa şi altfel <lecit prin cele
cîteva inscripţii ce le conţin numele au dispărut. Cu toate acestea, tradiţia le păstrează numele în mai multe sate din Ţara Făgăraşului, după circa
150 de ani, chiar date personale legate de viaţa lor, ceea ce denotă
prestigiul zugravilor din familia Grecu care au lucrat sau se presupune
că au lucrat în bisericile din satele făgărăşene Mohu, Sărata, Arpaşul de
Jos, Arpaşul de Sus, Oprea şi Streza Cîrţişoara, Colun, ca şi la Fofeldea,
Ţichindeal şi Săsăuşi de pe valPa Hîrtibaciului.
Bibliografia de specialitate a tratat sumar, de cele mai multe ori doar
în treacăt, activitatea zugravilor Grecu. Primul care aminteşte un zugrav
cu numele Grecu este Nicolae Iorga, în Inscripţii ardelene, ce-l notează
pe Alexandru Grecu din Săsăuşi cu un aier din 1812 pentru biserica din
Ucea de Sus. De fapt, autorul se referă la implicaţiile cu caracter istoric
ale bisericilor din Transilvania, printre care unele pictate de zugravii din
familia. Grecu 9 • Tot în contextul unor însemnări cu privire la zugravii bisericilor româneşti sînt pomeniţi, în parte, zugravii Grecu şi de către Şte
fan Meteş, ce menţionează pe Ioan şi Alexandru Grecu care, conform inscripţiei, ar fi terminat de zugrăvit în anul 1806 biserica Sf. Nicolae din
Mohu, Alexandru Grecu fiind amintit şi ca autor al picturii din biserica
ortodoxă din Viştea de jos, în 1810, azi dispărută 10 •
Contribuţia cea mai importantă cu privire la familia de zugravi Grecu
îi aparţine lui Valer Literat care, nu numai că a consemnat inscripţiile
ce-i atestă, cu o singură eroare, preluată, de altfel, dar a şi descris, e adevă
rat, sumar, scenele iconografice din cîteva biserici unde se pare că ei au
lucrat, fără să fi referit la toate, dar evidenţiind şi unele note originale.
laice, legate în primul rînd de folclorul din zona Ţării Făgăraşului 11 • De
asemenea, într-un capitol aparte, pe baza datelor de care a dispus, avînd
in vedere şi tradiţia a emis cîteva presupuneri şi aprecieri in legătură cu
Alexandru, Ioan, Nicolae, cu fiul său, tot Nicolae, Gheorghe şi Vasile Grecu, presupuneri cu care nu putem fi de acord <lecit parţial1 2 •
Cîteva materiale recente menţionează din nou fără referinţe mai detaliate valoarea artistică a picturilor fraţilor Grecu 13 .
Studiul picturilor murale din bisericile deja amintite, unde au lucrat
zugravii din familia Grecu, dezvăluie citeva trăsături ce le evidenţiază
printre decorurile zugrăvite în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
N. Iorga, Inscripţii ardelene . .. , p. 198, nr. 696.
Şt. Meteş, Zugravii bisericilor rumâne .. ., p. 120-122; Idem, Istoria bisericii
şi a vieţii religioase· a românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. I, Arad, 1918, p. 120.
11 V. Literat, Biserici din Ţara Oltului şi „de pe Ardeal" zugrăvite de o familie de pictori, în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice,
secţia pentru
Transilvania, 1932-1938, Cluj, 1938, p. 4-54 şi 229-241; Idem, Două biserici din
Ţara Oltului, extras din Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice, secţia pentru
Transilvania, 1926-1928, Cluj, 1929; Ibidem, Din Ţara Oltului, extras din revista
.,Ţara Bfrsei", Braşov, 1938.
12 Ibidem, Bi.~erici din Ţara Oltului, Braşov, 1938, p. 50.
13 I. Cristache Panait, E. Greceanu, Biserici româneşti de zid ... , p. 627-636;
Idem, Biserici româneşti din Ţara Făgăraşului .. ., p. 567-579; I. Cristache Panait,
Cu privire la unele monumente din Ţara Făgăraşului în lumina relaţiilor cu Ţara
Românească, în Bul. Mon. Ist. anul XXXIX, 1970, nr. 2, p. 30-42; V. Drăguţ, Un
meşter iconar, în Arta plastică, 1967, nr. B, p. 22-25.
8

10
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Calotele din naos· cuprind, în funcţie de suprafaţa avută aici pentru
subiectele stabilite de programele iconografice. Isus Pantocrator
este nelipsit, urmat de cete îngereşti ce încadrează la est Tronul hetimasiei,
cu excepţia bisericii din Arpaşu! de Jos, unde naosul e acoperit cu boltă
semicirculară. Registrul circular cu portretele de patriarhi nu apare decît la biserica din Streza Cîrţişoara, precedînd registrul prorocilor ce încadrează la est pe Maria orantă şi pe cel al episcopilor unde, tot la est,
apare Isus mare preot, care binecuvîntează cu ambele mîini. De altfel, prorocii şi apostolii apar în aproape toate bisericile la care ne referim aici,
pe apostoli neîntîlnindu-i la Mohu, Sărata, Arpaşul de sus, Oprea Cîrţi
şoara şi Beclean.
Pandantivii, ca şi extremităţile bolţii bisericii din Arpaşu! de Jos, cuprind evangheliştii, figuraţi la mesele lor de lucru, avînd alături simbolurile lor numai la Sărata, Colun şi Beclean. Face excepţie biserica Sf. Nicolae din Voievodenii Mici unde apar în pandantivi teme din Penticostar,
fără a respecta ordinea specificată în Evanghelia lui Ioan: Mironosiţele
la mormînt, Isus şi samarineanca, Vindecarea slăbănogului şi Necredinţa
lui Toma, Evangheliştii fiind pictaţi aici în pandantivii calotei din pronaos. Este interesant de sesizat faptul că la bisericile din Colun şi Ţichin
deal - biserici ce prezintă şi alte asemănări - în spaţiul pandantivului
de nord-vest, rezervat la toate bisericile de care ne ocupăm acum evanghelistului Luca, acesta apare ca pictor, alături de el fiind pictată şi o
icoană ce înfăţişează pe Maria cu Isus în braţe, imagine ce se leagă de apocrife, reprezentată adeseori în pictura occidentală şi în cea medievală
sud-est europeană 14 •
·
ln absida altarului în care trebuie să apară teme ce simbolizează Întruparea lui Isus, prorocirea venirii lui, sacrificiul şi Invierea 15, la majoritatea acestor biserici figurează pe calote sau pe bolţi pe Dumnezeu tatăl,
sub influenţa apuseană 16 . Isus Hristos apare doar de două ori, la Arpaşu!
de Sus şi la Oprea Cîrţişoara, urmat de cetele îngereşti şi de apostoli. în
partea estică este înfăţişată în mod frecvent, Maria împărăteasă pe tron,
cu Isus copil în braţe ce binecuvintează. Doi îngeri adoratori o gardează
sau îi ţin coroana deasupra capului, urmaţi de cete de îngeri, cu discuri
şi cu baghete în mîini. Tema evocă ideea intPrcesiunii legată de „parusia",
dar aminteşte totodată şi de întruparea lui Hristos. Prezenţa Mariei printre scenele altarului se ataşează nu numai euharistiei, fiind vorba de o
simbolică mai complexă ce se leagă şi de ceremonialul curţii bizantine,
în relaţie, pe de o parte, cu concepţiile cu caracter religios sau politic,
pe de altă parte, cu iconografia. La fel arhanghelii şi îngerii au ca iz·zugrăvit,

14
C. Pillat, Tradiţie şi inovaţie in icooogra/ia picturii Ţării Româneşti din
epoca lui Matei Basarab, în S.C.I.A., seria Arta plastică, tom. 20, nr. 2, 1973, p. 283.
15 S. Dufrenne, Programmes iconographiques des coupoles dans les eglises du
monde byzantin et post-byzantin, în L'Jnformation de l'histoire de l'art, nov.-dec.,

1965, p. 185-199.
.
16 I. D. Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului, Bucureşti, 1968, p. 93; Idem,
Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Bucureşti, 1973, p. 63.
17 Ibidem, Iconografia ... , p. 64; N. Beljaev, Le Tabernacle de temoignage
dans la peinture balkanique du XJX-e siecle, în L'Art byzantine chez Ies slaves,
Paris, 1930, p. 315-324.
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vor tot ceremonialul curţii imperiale, ,,majestas domini" 17 . La Voievodenii Mici o vedem pe Maria Platytera în medalion, iar la Mohu, tot în
medalion, pe Maria Hodighidria. La Fofeldea e pictată Încoronarea Fecioarei de către Sf. Treime, temă proprie Apusului unde este înfăţi
şată începînd din secolul XIII şi întîlnită adesea în bisericile transilvănene18. În nici una din bisericile în discuţie nu lipsesc portretele de
episcopi, mai puţin în biserica din Colun, a cărei absidă nu este zugrăvită.

Cu excepţia bisericilor din Săsăuşi şi Streza Cîrţişoara, pe peretele
de nord al absidei e pictată Viziunea lui Petre din Alexandria, scenă ce
lipseşte, de altfel, rar din absidia altarului, simbolizînd Sacrificiul. În bisericile de la Sărata, Arpaşul de Sus, Oprea Cîrţişoara Petre e pictat în
genunchi în faţa altarului unde se află Isus copil. La Beclean şi Voivodenii Mici scena e reprezentată în proscomidie, loc unde la Mohu, Arpaşu)
de Jos, Arpaşul de Sus, Oprea Cîrţişoara şi Săsăuşi e zugrăvit Isus în
mormînt, simbolizînd tot jertfa euharistică. Jertfa lui Avram, o altă temă
ce apare frecvent în absidă, o găsim pe dosul catepetesmei, în afara celor
din Streza Cîrţişoara, Fofeldea şi Săsăuşi, ,,figură" din Vechiul Testament
ce evocă patimile lui Hristos care s-a sacrificat fără împotrivire, asemeni
prorocilor, făcînd legătura dintre Vechiul şi Noul Testament 19 .
Dintre scenele cu caracter euharistic specifice acestei părţi a "biseri~
cii, mai aflăm pe Isus în potir, la Mohu, Beclean şi Voivodenii Mici, tema
Mandylion, la Sărata, Oprea Cîrţişoara, Voivodenii Mici unde e figurată
şi Sf. Treime sub forma unui cap cu trei feţe, încoronat cu nimbul triunghiular. Sf. Treime reprezentată în acest mod apare adeseori în picturile
murale şi mai ales pe icoanele de lemn şi pe sticlă, de factură populară 20 •
In bisericile de la Mohu, Beclean şi Fofeldea e zugrăvită celebrarea sacrificiului euharistic, Impărtăşania apostolilor. La Fofeldea, Isus e înfă
ţişat de -două ori, de o parte şi de alta a altarului acoperit. În dreapta,
Isus apare cu omoforiul şi cu mitra pe cap oferind „sfîntul sînge" apostolului -Petru care-l primeşte înclinat, cu mîinile întinse, acoperite cu un
ştergar alb. In stînga altarului, Isus are pe umeri o mantie şi capul descoperit, intinzînd apostolului Pavel „sfîntul trup". Apostolii sint zugrăviţi
în poziţie de mers, în atitudini variate, gesticulînd uimiţi, în timp ce
Iuda duce mina la frunte, scuipînd cuminecătura.
.
Printre temele cu caracter secundar, dar în legătură cu scena ce-o înfăţişează pe Maria împărăteasă, aflăm la biserica din Arpaşul de Jos patru
scene din viaţa Mariei, cuprinse în praznice: Naşterea, Intrarea în biserică,
Bunavestire şi Intîmpinarea, iar la Beclean, Intrarea în biserică şi Bunavestire. Tot în absidă îşi are locul şi reprezentarea unor scene din viaţa lui
Ioan Botezătorul, iar la cea din Fofeldea, Naşterea şi Tăierea capului Sf.
Ioan Botezătorul.
In cîteva dintre biserici, la Sărata, Strcza Cîrţişoara, Beclean şi ŢiI. D. Ştefănescu, Iconografia . .. , p. 65.
Idem, ... , p. 77-78; A. Grabar, L'lconoclasme byzantine. Dossier archeologique, Paris, 1957, p. 242-243; S. Dufrenne, Les Programmes iconographiques des
egLises byzantines de Mistra, Paris, 1970, p. 55.
20 V. Drăguţ, Pictura murală din Transilvania, Bucureşti, 1970, p. 51.
18
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chindeal, apar în absidă, teme inspirate din Penticostar, prezente aici m
legătură cu Jertfa lui Isus, dar şi cu Invierea. Tot Învierii aparţine şi Coborîrea în iad a lui Hristos, zugrăvită în absidia bisericii din Streza Cîrţişoara.

Cu excepţia arcului de est al naosului bisericii din Streza Cîrţişoara
unde sînt zugrăviţi doar părinţii Mariei şi ai lui Ioan Botezătorul şi medalioane de proroci, avînd în centru pe Isus Emanuil, decorurile arcurilor
estice sînt deosebit de bogate. Isus Emanuil este aproape nelipsit. Des întîlnite, cîntecele Penticostarului sînt ilustrate în acest loc la Mohu, Colun,
Arpaşul de Sus. Oprea Cîrţişoara şi Săsăuşi, cu aceeaşi semnificaţie ca şi
în absidă. In alte biserici întîlnim scene din ciclul praznicilor, fiind preferate mai ales acelea care accentuează Invierea: Schimbarea la faţă ce
subliniază natura divină a lui Isus şi prefigurează !nălţarea la cer, în bisericile din Colun, Sărata, Beclean şi Tichindeal, şi pe arcul estic al pronaosului la Fofeldea, Intrarea în Ierusalim la Colun şi Ţichindeal; Botezul
la Beclean şi Ţichind'eal, Învierea sub forma Coborîrii la Iad, inspirată din
Evanghelia apocrifă a lui Nicodin - la Sărata, Colun, Oprea Cîrţişoara,
Săsăuşi, !nălţarea la cer la Sărata, Colun, Beclean, Ţichindeal, Săsăuşi.
Tot pe arcul estic găsim Treimea la Mamvri, legată de Jertfa lui Avram,
la Colun, Sărata, Arpaşul de Sus, Beclean, Săsăuşi, aceeaşi scenă fiind
pictată în absidă, ca o „figură" din Vechiul Testament a Sf. Treimi şi a
sacrificiului2 1 la biserica din Arpaşul de Sus şi pe arcul estic al pronaorului la Fofeldea. Cu rolul de a garda intrările în absida altarului, sînt zugrăvite tot aici arhanghelii Mihail şi Gavril în bisericile din Streza Cîrţi
şoara şi Săsăuşi, iar la Mohu, Sf. Dimitrie cu sabia ridicată.
Arcul de vest şi registrele superioare ale pereţilor naosului cuprind
scene din viaţa lui Isus, fiind pus un accent deosebit pe Patimi şi pe Invierea lui Hristos. La Voievodenii Mici şi la Beclean, Patimile apar într-::>
desfăşurare completă, pe calota naosului, la Fofeldea pe calota nartexului,
iar la Arpa'?ul de Jos, pe bolta naosului.
Pe peretele de sud al naosului, zugravii au pictat Cina cea de taină.
Alături de ea, la Arpaşul de Jos şi la Mohu găsim Spălarea picioarelor iar
Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, la Mohu, Arpaşu! de Jos, Ţichindeal
şi Săsăuşi, ultima scenă fiind înfăţişată la bisericile din Sărata, Colun şi
Streza Cîrţişoara, pe arcul vestic. Sînt amplu zugrăvite episoadele Judecăţii lui Isus şi mai ales Biciuirea şi Batjocorirea. In bisericile din Colun şi Ţichindeal, Batjocorirea şi Biciuirea lui Hristos, sînt plasate chiar
la baza arcului, cu intenţia de a putea fi văzute mai bine de către săteni,
precedînd scenele judecăţii, iar la biserica din Colun apare şi Rugăciunea
din Grădina Ghetsemani. Aceleaşi scene la Sărata, Streza, Cîrţişoara apar
pe peretele de vest, acolo unde, dacă ar fi urmat indicaţiile Erminiilor,
ar fi fost pictată Răstignirea. De altfel Răstignirea e reprezentată doar la
Arpaşul de Sus, Arpaşul de Jos, Oprea Cîrţişoara şi Fofeldea, pe peretele
de vest şi pe calotă la Voievodenii Mici şi Beclean. În schimb, Drumul
Golgotei apare în toate aceste biserici, la Mohu, Sărata, Colun, Streza Cîr21 I. D. Ştefănescu, L'Illustration des Liturgies dans i•art de Byzance et de
l'Oricnt, Bruxelles, 1936, p. 18.
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ţişoara crucea fiind dusă de Simon din Cirena. La Ţichindeal tema se desfăşoară în două tablouri: în primul, Isus îşi duce singur crucea, covîrşit
sub greutate, în al doilea, Simon, îmbrăcat ca un ţăran de prin partea lo-

cului ,a preluat povara de pe umerii lui Isus. La biserica din Mohu, unde
spaţiul mai amplu a permis un repertoriu mai bogat, este figurată şi Că
inţa lui Iuda prin scena de pe arcul vestic, ,,Cînd au întors Iuda cei 30 de
arginţi" şi „Spînzurarea lui Iuda" în partea superioară a arcadei de vest
ce desparte naosul de pronaos, spre sud fiind zugrăvită „Lepădarea lui

Petre".
În continuarea arcului de vest, primul registru al peretelui nordic înfăţişează Luarea de pe cruce în bisericile de la Mohu şi Ţichindeal. La Arpaşu! de jos scena apare pe boltă iar la Beclean şi Voivodenii Mici pe calotă. Plîngerea lui Isus, este des întîlnită, cu excepţia bisericilor din Voivodenii Mici, Beclean şi Colun. In biserica din Colun e zugrăvită Învierea, de origine apuseană, Isus ridicîndu-se din mormînt cu stindardul. La
fel este reprezentată lnvierea şi în biserica din Mohu, Arpaşul de Sus şi
Săsăuşi. Tot pe pereţii naosului sînt înfăţişate şi cîteva praznice: Naşterea
lui Isus la Beclean, !nălţarea la Voivodenii Mici, Bunavestire, lntîmpinarea şi Botezul la Fofeldea. Minunilor înfăptuite de Hristos li s-au acordat o mai mică importanţă. Doar la Arpaşul de Jos întîlnim, în al doilea
registru al bolţii, la sud, Învierea lui Lazăr, sub scenele din Patimi.
Registrul inferior al pereţilor, reprezintă sfinţi militari, doctori fără
arginţi şi stîlpnici, ei avînd rolul de a străjui dar şi de a implora iertarea
păcatelor2 2 . Cel mai des întîlniţi sînt Dimitrie, Gherghe, Teodor Tiran,
Teodor Stratilat, Nestor, Nichita, Mercurie, Pantelimon, Mina, Procopie,
Ştefan, Ermolae, Cosma şi Damian iar Simon şi Luca, stîlpnici. La bisericile din Sărata, Colun, Arpaşul de jos, Streza Cîrţişoara şi Voivodenii Mici
li se acordă o importanţă deosebită sfinţilor Dimitrie şi Gheorghe ce apar
încoronaţi de îngeri. La Colun şi Sărata ei sînt pictaţi în registrul al doilea,
la sud şi la nord, avînd alături pe arhanghelul Mihail cu cumpăna şi pe Gavril cu un rotul desfăşurat. Cei doi sfinţi, încadraţi ca în icoane, sînt înfă
ţişaţi pe tronuri, străpungînd cu suliţele pe Maximin împărat şi balaurul.
Exemple asemănătoare se pot întîlni în Maramureş şi în Moldova, ca şi în
Balcani. lncepînd din secolul al XII-lea şi al XIII-lea, icoane „făcătoare
de minuni" au fost pictate pe pereţii interiori sau pe zidurile monumentelor23. Pe peretele de nord, în bisericile din Sărata şi Arpaşul pe Jos, la
baza nordică a arcului de vest în biserica din Mohu şi în pronaos la Beclean, sînt zugrăviţi Sf. împăraţi Constantin şi Elena cu crucea. ln biserica
din Colun se poate vedea o scenă mai rară. ,,Cînd au murit împăratul
Constantin".
În timp ce în naos temele înfăţişate evidenţiază în primul rînd o
parte din faptele lui Hristos cuprinse în Penticostar, Patimile dar şi biruinţa şi învierea lui, programele iconografice din pronaosul bisericilor
amintite aparţin repertoriului destinat acestei încăperi, al cărei decor conţine ca temă majoră Intruparea, ilustrată prin Maria Platytcra cu Isus în
22 A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris,
1925, p.
S. Dufrenne, Les Programmes .. ., p. 37.
23 I. D. Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului . .. , p. 98-99.
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medalion pe piept, de ciclul marial, de prefigurări biblice ale Fecioarei
ce întruchipează biserica, fiind vorba de evocări simultane ale prezenţei
divine şi umane 24 • Pe bolţi şi calote e zugrăvită Maria Platytera, la Voivodenii Mici şi Beclean, Maria cu Isus în braţe, iar la Ţichindeal şi Fofeldea,
Maria Eleusa, urmată la Colun, Ţichindeal, Arpaşu! de Jos, Beclean şi Fofeldea de proroci - vizionarii Intrupării. Pandantivii sau marginile bolţi
lor cuprind melozii ce au compus imnuri âe laudă Fecioarei. Ii întîlnim
pe Ioan Damaschinul, Cozma Melodul, Andrei Criteanul, Teodor Studitul
şi pe Ioan „Lesfenicul".-Ei nu apar la Beclean şi Arpaşu! de Jos unde sînt
ilustrate patru scene inspirate din Penticostar şi la Colun şi Voivodenii
Mici unde sînt figuraţi evangheliştii.
Registrul superior al pereţilor este rezervat, aproape de fiecare dată,
Imnului Acatist al Buneivestiri, reprezentat fragmentar, în funcţie de spaţiul existent. Cel mai amplu este ilustrat în bisericile din Mohu, Arpaşu!
de Jos, Arpaşu! de Sus, Colun, Streza Cîrţişoara şi Ţichindeal. La Colun
se vede şi Izvorul Mănăstirii, o temă mai rară în această reprezentare. Din
turnul unei biserici apare Fecioara, bust. Spre biserică se îndreaptă o
mulţime de oameni cu braţele înălţate implorator. Tot la Colun, ca şi la
Sărata şi Arpaşul de Sus e pictat Rugul lui Moise, ,.figură" a Intrupării
lui Hristos, aici legîndu-se tot de Acatistul Buneivestiri 25 . Adormirea Maicii Domnului e zugrăvită doar la Arpaşul de Jos, pe peretele de vest, unde
apare în dQuă scene: Plîngerea şi îngroparea, scena constituind, de altfel,
şi hramul bisericii.
Tot în pronaos îl găsim, alături de medalioanele cu Maria şi Sf. Nicolae, pe Ioan Botezătorul, la bisericile din Colun, Arpaşu! de Sus şi Arpaşu! de Jos figurat cu aripi, în haina de cămilă, ca vestitor al lui Dumnezeu,
aşa cum apare într~ prorocire a lui Maleachi şi scena Tăierea capului
Sf. Ioan Botezătorul, în bisericile din Beclean şi Voivodenii Mici.
In registrele inferioare sînt zugrăviţi călugări şi anahoreţi, mucenici
şi muceniţe ce-şi au locul în acest compartiment al bisericii. Pronaosul
fiind încăpere în care credinciosul lua contact cu biserica şi fiind totodată
loc rezervat spre rugăciune femeilor cuprinde o serie de portrete şi scene
cu caracter didactic-moralizator. Pe peretele de veste zugrăvită Sf. Marina
ce loveşte energic cu un ciocan pe diavolul ispititor. Şi tot la Vest sau pe
peretele de nord e pictată scena în care Sf. Zosima cuminecă pe Maria
Egipteanca, la Mohu, Sărata, Streza Cîrţişoara, Voivodenii Mici şi Beclean.
Pe Sf. Cristofor cu cap de cîine, purtînd pe umeri sau pe braţe pe Isus
copil, îl aflăm la Sărata şi Ţichindeal, el fiind figurat în naos în biserica
din Voivodenii Mici.
Vechiul Testament este mai rar ilustrat. La Mohu, pe peretele de vest,
spre nord, sînt pictate trei momente din viaţa lui Iosif: Vinderea lui Iosif de către fraţii lui, Fuga lui Iosif de nevasta lui Putifar, scenă din ciclul
~ 4 A. Grabar, Jconographie de lasagesse divine et de la Vierge, în L'Art de la
fin de l'antiquite et du Moyen Age, I, Paris, 1968, p. 557-559; S. Dufrenne, Les
Programmes .. ., p. 41--42; Idem, L'Enrichissement du programme iconographique
dans les eglises byzantines du XIII-e siecle, în Symposium de Sopocani, Belgrade,

1967, p. 40-41.
25 I. D. Ştefănescu, Iconografia . .. , p. 78.
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vieţii lm Iosif, preferată pentru rostul ei moralizator şi Iosif tălmăcind
vise în închisoare. Fuga lui Iosif apare şi la biserica 'din Sărata şi la sud la
Beclean. In aceeaşi redactare, se poate vedea în bisericile din Oprea Cîrţi
şoara şi Arpaşul de Sus, pe peretele vestic, ,,Zidirea lumii" şi Alungarea
din rai, scenă cu înţeles simbolic, legată şi de Judecata de apoi, conţinînd
un avertisment de pocăinţă, adecvată fiind pronaosului care servea drept
loc şi pentru ceremonialul funerar 26 • Tot în acest sens e zugrăvită Cumpăna dreptăţii şi Raiul în pronaosul bisericii din Sărata, pe peretele de
nord, unde este înfăţişat într-un peisaj ce simbolizează raiul, Avram cu
un suflet în braţe. In dreapta, Sf. Petru urmat de apostoli deschide poarta
raiului tot în spatele lui Avram sînt aliniate sufletele morţilor primiţi în'
rai. Este vorba, deci de o reprezentare apuseană a Raiului, Avram fiind
înfăţişat fără Iacob şi Isac, aşa cum este redactată scena în iconografia
bizantină 27 • Cuprinsă tot în tema Jbl.decăţii de apoi, întîlnim încă două
scene: Deisis, 28 , zugrăvită în pronaos la Mohu şi Arpaşul de Sus, Maria
şi Ioan Botezătorul fiind intercesori la Hristos pentru iertarea păcatelor,
şi parabola cu Cele cinci fecioare înţelepte şi cinci nebune, la Mohu şi
Beclean.
Observăm că sinoadele ecumenice lipsesc, iar pildele moralizatoare
nu apar decît o singură dată, la Beclean, unde e reprezentată Pilda fariseului şi a vameşului, aluzie la făţărnicia şi la dreapta credinţă şi conduită.

Cîteva pridvoare sînt zugrăvite, unele ulterior, înfăţişînd Judecata de
pe urmă. Merită să fie subliniat decorul pictural al pridvorului bisericii
din Streza Cîrţişoara. Aici Judecata de pe urmă beneficiază de o amplă
desfăşurare, într-un ritm alert, naraţiunea insistînd mai ales pe chinurile iadului, unde sînt aglomerate personaje prin intermediul cărora
sînt satirizate o serie de aspecte negative din viaţa satului.
Prin examinarea decorurilor picturale din aceste biserici, se descifrează uşor apartanenţa lor la ambianţa iconografică post-bizantină, prin
filieră post-brîncovonească la care s-au grefat doar cîteva elemente occidentale, exemple mai dese, dar fără a fi frecvente, fiind Incoronarea Fecioarei de către Sf. Treime, figurată prin Dumnezeu tată, Isus Hristos şi
porumbelul, scena învierii lui Isus în care acesta se înalţă deasupra mormîntului cu stindardul şi alte cîteva scene.
Se remarcă, de asemenea, coerenţa programelor iconografice, mult mai
clare aecît în multe alte biserici din aceeaşi vreme, într-o desfăşurare a temelor mai am_plă sau mai lapidară în funcţie de spaţiul fiecăreia dintre
aceste biserici de ţară, ceea ce demonstrează că zugravii au deţinut cunoş
tinţe iconografice. Iar consecvenţa cu care au fost preferate anumite teme, concepţia dispunerii lor pe pereţii edificiilor dovedeşte că ilustrar<:'a
iconografică avea la bază şi alte scopuri decît acelea de a povesti viaţa
lui Isus sau de a aminti de Judecata de apoi.
26

S. Dufrenne, Les Programmes ... , p. 59.
E. Mâle, L'Art religieuse du XII-e siecle en France, Etude sur les origines
de l'iconographie du Moyen Age, Paris, 1928, p. 28.
28 I. D. Ştefănescu, Iconografia ... , p. 150; Idem, Nouvelles recherches, Paris,
1929, p. 126-128; V. Drăguţ, Pictura murală din 7'ara Românească ... , p. 17-32.
27
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Decorurile acestea picturale au constituit şi un prilej de manifestare
a originalităţii şi a temperamentului fiecăruia dintre zugravi, a dorinţei
lor de afirmare şi de a-şi spune cuvîntul, fie şi indirect, în faţa istoriei
poporului lor, de participare afectivă la evenimentele epocii, de a le reflecta, aluziv, prin mijlocirea imaginilor iconografice. Alexandre Embiricos
afirma, în acest sens, că stilul este o problemă de temperament artistic
individual, tehnica problemă de atelier, iar iconografia e în funcţie de spiritul epocii respective 29 • Ceea ce se constată la picturile din bisericile prezentate este tocmai evitarea repetiţiei stereotipe, şablonarde, diferenţieri
în realizarea compoziţională în funcţie de spaţiul destinat scenelor respective, ambiţia chiar a aceluiaşi zugrav de a nu se repeta, de a introduce
în aceeaşi scenă măcar a unui nou amănunt, de la o biserică la alta, av'înd
cu toate acestea ca trăsături comune un ritm dinamic al desfăşurării compoziţionale, vigoarea exprimării, meşteşugul stăpînit cu iscusinţă de că
tre zugravii Grecu.
Biserica din Mohu dispune_ de un decor pictural amplu ce vădeşte maturi ta te artistică. Principala modalitate de exprimare este desenul. Un desen destul de spontan ce subliniază conturele, formele corpului, ale pă
rului, cutele draperiilor, urmărind sugestiv poziţia şi mişcările personajelor, creind astfel un ritm dinamic în cadrul compoziţiilor. Observăm
încercări timide de redare a anatomiei corpului. Fireşte, apar şi stîngăcii.
Părţile componente ale trupurilor nu sînt de fiecare dată corect îmbinate
(de exemplu în Luarea de pe cruce, o mînă a lui Isus e văzută din spate),
sau sînt uneori disproporţionate, ca în Acoperemîntul Maicii Domnului.
Cu toate că nu putem vorbi de o expresivitate a tuturor personajelor, de
cele mai multe ori quasiuniforme, există încercări de individualizare, nu
numai cu ajutorul accesoriilor: păr, bărbi, mustăţi, veşminte. Poziţiile, atitudinile lor contribuie şi ele la crearea unei diversităţi expresive, sesizată
mai ales în naraţiunea Patimilor. În Rugăciunea din Grădina Ghetsemani, Isus apare în două ipostaze ce exprimă sentimentele sale; în genunchl,
cu capul uşor înclinat în faţa îngerului, în semn de acceptare a viitoarelor
suferinţe şi în dreapta, în picioare, făcînd cu mina un semn energic d~
subliniere a celor spuse lui Petre care, pe gînduri, a dus mina la faţă, neîncrezător şi trist. In scenele judecăţii fariseii şi judecătorii fac gesturi
uneori vehemente, prin care sînt subliniate sugestiv natura dialogului şi a
sentimentelor lor. În Biciuirea şi Batjocorirea lui Isus, slujitorii, prezentaţi
caricatural, sînt mătăhăloşi, cu capete mari şi picioare subţiri, a căror diformitate e subliniată de vestoanele scurte şi de pantalonii strînşi pe picior, piese ale unor costumaţii contemporane zugravilor. Aceleaşi fizionomii au şi fraţii lui Iosif în scena Vinderea lui Iosif, din pronaos. Formele
şi mişcările personajelor sînt subliniate şi de pliurile numeroase ale veş
mintelor, uneori ele dind şi impresia de volum. In unele scene, faldurile,
deşi bogate, sînt stilizate sau schematice, rigide, oferind mai mult un
efect decorativ. Vestimentaţia sfinţilor cuprinde la Mohu piesele tradiţio
nale, dar găsim şi piese de port contemporan zugravilor, ca cele ale slujito29 A. Embibricos, L'Ecole cretoise. Derniere phase de la peinture byzantine, Paris, HJ67, p. 46.
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rilor din Biciuirea şi Batjocorirea lui Isus şi ale fraţilor lui Iosif. Simon
Cirineul poartă deasupra tunicii o haină mai scurtă, iar slujnica ce leagă
nă pe Maria din Naşterea Maicii Domnului are o rochie lungă, strinsă în
talie şi capul acoperit cu o năframă cu buline mici, legată la spate. La fel,
Samarineanca ce scoate apă cu un ulcior din lut legat cu sfoară, poartă
o haină cambrată şi pe cap un batic legat în faţă, aşa cum a văzut zugravul pe la tîrguri. 1n sfîrşit, tînărul orb din Vindecarea orbului e îmbră
cat cu o cămaşă lungă, albă, strînsă pe talie cu un brîu lat peste pantalonii strînşi pe picior. Trebuie remarcat şi efortul zugravilor de a adapta
compoziţiile iconografice la spaţiul existent. 1n Rugăciunea de pe Muntele
Măslinilor, spre centru Isus apare în genunchi, pe nişte dealuri. În dreapta, unde spaţiul se îngustează sînt culcaţi doi dintre apostoli. Acelaşi lucru se poate constata în Învierea, sau în pronaos, în Naşterea Mariei, în
Bunavestire şi chiar în spaţiile pandantivilor unde fundalul arhitectonic
urmează o linie uşor curbată. Modul de sugerare a adîncimii spaţiale şi a
perspectivei poate de asemenea interesa. În scenele ce se desfăşoară în
peisaj impresia de adîncime este creată prin benzile suprapuse ale dealurilor de unde pornesc uneori tradiţionalele stînci în trepte, sau prin dispunerea arhitecturilor în planuri suprapuse, uşor în scară. In interior, pavajul romboidal, ornamental, formele mobilierului, ale meselor, scaunelor,
modul cum sînt plasate în spaţiu oferă, chiar dacă uneori cu stîngăcie,
iluzia spaţiului în adîncime, ca în Spălarea picioarelor unde Petre e aşe
zat nefiresc iar banca pe care şed apostolii e văzută de sus, la fel ca şi în
Cina cea de taină. Personajele, aproape în toate scenele, au aceleeaşi dimensiuni, nediminuate prin distanţare. 1n Mironosiţele la mormînt, Isus
şi Maria Magdalena deşi se văd de după dealuri, au aceleaşi dimensiuni
ea şi personajele din primul plan. La fel se intîmplă şi în scena Isus
şi samarineanca unde apostolii ce apar tot de după nişte coline, au aceeaşi statură ca şi Isus şi samarineanca. În dorinţa de autenticitate, zugravii manifestă, încă timid, intenţia de a reda peisajul natural. Pe colinele pictate adesea destul de veridic, asemeni dealurilor de la poalele
Munţilor Făgăraş, observăm o vegetaţie compusă din pîlcuri de tufişuri,
flori, iarbă etc.
Motivele decorative, fără a fi numeroase în această biserică, se întîlnesc, totuşi, sub forma vrejurilor de viţă şi a ciorchinilor de struguri ce
despart medalioanele, a motivelor florale, a draperiilor ornamentate de
pe mese sau a celor „aruncate" peste turnunile clădirilor din pandantive,
a benzilor succesive, colorate alternativ, a cromaticii veşmintelor de obicei
în roşu şi albastru.
Următoarele biserici cu inscripţii semnate direct sau indirect de zugravii Grecu, de la Arpaşul de Sus şi Arpaşul de Jos, cuprind decoruri
picturale ce prezintă mai multe elemente comune ce diferă însă într-o oarecare măsură de cele de la Mohu. Foarte apropiată prin decor de acestea
două este şi biserica din Oprea Cîrţişoara. Ceea ce caracterizează, în genere, picturile din aceste biserici este în primul rînd economia de mijloace. Personajele apar într-un număr mai redus şi mai statice iar peisajul
oferă într-o măsură mai mică iluzia adîncimii spaţiale, avînd mai mult o
funcţie decorativă. Este vizibil că nu a lucrat doar un singur zugrav. În
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Schimbarea la faţă sau în pandantivul cu evanghelistul Ioan, de la Arpaşu! de Jos, compoziţiile sînt mai schematic ţratate, dealurile în benzi suprapuse subliniate cu alb sînt stilizate, terminîndu-se în volute. Cu toate
acestea îşi face apariţia şi cîte un copac redat mai natural. Prohodul lui
Isus, redactat asemănător în cele trei biserici, este mai bine realizat în
Arpaşul de Jos unde se văd personaje mai numeroase ale căror sentimente
de durere sînt mai convingător exprimate prin poziţiile în care se află,
prin gesturile ce le animă şi chiar prin expresia feţei apostolului aflat la
capul lui Isus. La fel, scenele Răstignirii de la Arpaşul de Jos şi de la
Oprea Cîrţişoara, puţin diferenţiate, par pictate de aceeaşi mină. Stîngă
cia şi simplitatea exprimării, schematismul la care ne refeream se observă
mai ales la biserica din Oprea Cîrţişoara. In scena cu evanghelistul Ioan,
în care acesta e reprezentat alături de Prochor, în faţa peşterii, colţurile
de sus ale pandativului sînt pictate cu forme de peisaj fanteziste şi decorative totodată. La Arpaşul de Jos apare o scenă asemănătoare. În general, la Oprea Cîrţişoara peisajul e mai stilizat, mai puţin real. Aceeaşi
mină a pictat probabil şi pe evanghelistul Marcu, Schimbarea la faţă şi
Sărutarea lui Iuda unde apostolul Petru, mult alungit cu înfăţişarea unui
călugăr în sutană lungă, neagră, pe cap cu un potcap e aplicat, gata de a-l
lovi pe Malthus. De o altă mînă pare să fie scenele cu Isus la Ana şi Isus
la Caiafa unde linia are un duct mai dinamic, iar personajele sînt mai animate. Observăm mai ales în prima scenă încercarea de individualizare a
unor personaje ca şi tendinţa de tratare spaţială în adîncime a compoziţiei, de a da impresia volumurilor corporale, prin curba înscrisă de mantia lui Isus, sau de faldurile ample ale îmbrăcăminţii lui Ana, subliniind
formele şi mişcarea corpului. Arcadele din fundal creează deschideri
perspectivale.
În Arpaşul de Sus, aflăm mai multe compoziţii în care personaje sînt
mai numeroase. Dar alături apar şi scene unde, deşi fizionomiile nu sînt
stereotipe, respectîndu-se tipologia prescrisă, mişcarea este mai puţin sugerată, iar peisajul are şi el mai mult o funcţie decorativă. Nu încape nici
o îndoială că au lucrat doi meşteri care s-au deosebit nu numai ca meşte
şug, dar şi temperamental. Pentru că cel de al doilea zugrav intervine în
scenele pictate de el cu vervă, transmiţînd compoziţiilor mai ample o miş
care, un dinamism pronunţat, o dorinţă de veridicitate care se manifestă
într-o serie de scene din absidă şi naos dar mai ales în pronaos. În Cina
cea de taină, mişcările apostolilor, atitudinele lor crează un ritm potenţat
şi de poziţiile oblice ale accesoriilor aflate pe masă. Pliurile subliniază mai
firesc trupurile, iar draperiile agitate barocizant, intensifică dinamismul
compoziţional. Desenul a devenit mai spontan, mai expresiv, iar spaţiul are
deschideri mai ample. Aceste calităţi se întîlnesc într-o măsură mai mare la
Arpaşul de Jos, deşi şi aici se pot vedea compoziţii statice sau în care pPisajul are doar o valacJre decorativă şi de cadru impus de naraţiunea biblică. Cu toate acestea cele mai numeroase scene surprind prin ştiinţa şi talentul zugravului de a plasa oamenii şi lucrurile în spaţiu, de a le oferi
corporalitate. 1n scene ca Isus la Ana, Isus la Pilat, Luarea de cruce, Prohodul, Invierea, învierea lui Lazăr, Duminica florilor, merită să fie menţionate rezolvările compoziţionale. Peisajul e tratat mai realist, colinclc30•
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fiind populate de copaci şi ierburi. In Dumineca florilor, în cei doi copaci
apar şi doi tineri cu topoare, gata de a tăia mlădiţe înflorite, iar asinul
lui Isus paşte o floare aflată în faţa lui. Tot acelaşi zugrav manifestă o
atenţie sporită faţă de elemente de decor compuse mai ales din motive
florale şi geometrice ce ornează cu vioiciune pavajul, vestimentaţia, feţele de masă etc., amintindu-se de bogăţia ornamentală specifică artei
populare din Ţara Făgăraşului.
La biserica din Sărata sentimentul de adevăr, de firesc, este şi mai
sugestiv exprimat, unitatea stilistică mai pregrantă. Unele scene sînt
aproape similare cu cele din Arpaşul de Jos (Schimbarea la faţă etc.) Din
păcate, gradul de degradare a picturilor este foarte accentuat, multe fiind
şterse, altele crăpate sau acoperite cu var. Se remarcă aici, în primul rînd,
aluzia pe care o face zugravul la asuprirea naţională, raportînd scenele din
Patimi la viaţa românilor. Soldaţii care-l poartă pe Isus de la un judecător
la altul sînt îmbrăcaţi în costume de husari unguri, avînd mustăţi negre,
răsucite. Fizionomiile sînt mai expresive decît la Arpaşul de Jos. Judecă
torii cu expresii dure sînt supradimensionaţi nu din naivitate sau din ne~tiinţă, ci cu un scop pe care zugravul l-a urmărit în permanenţă. Pentru
a sublinia conţinutul, sensul naraţiunii, zugravul a alungit degetele cu
care aceştia arată cu asprime spre Isus sau pe carte. Desenul este viguros,
subliniind energic formele, creind uneori impresia de monumentalitate.
In pictura bisericii din Streza Cîrţişoara, zugrăvită în anul 1824, am
găsit fizionomii, ca şi o serie de alte elemente pe care le-am întîlnit deja
în celelalte biserici. De exf'mplu, Iuda din Trădarea lui Iuda are aceleaşi
trăsături şi aceeaşi poziţie ca şi la Arpaşul de Sus şi Arpaşul de Jos iar în
fundalul scenei apar trei coline uşor modificate faţă de cele de la Arpaşul
de Jos. Arhiereul Ana seamănă cu cel (din aceeaşi scenă) de la Arpaşu} de
Sus şi la fel, Cina cea de taină, iar în Purtarea crucii, soldatul ce îl însoţeşte pe Isus, deşi nu este îmbrăcat în uniforma de husar, are aceeaşi fizionomie ca unii soldaţi din scenele Patimilor, de la Sărata. Peisajul s-a amplificat la biserica din Streza Cîrţişoara, iar personajele sînt mai numeroase şi compoziţiile mai dinamice.
Decorurile picturale ale bisericilor din Colun şi Ţichindeal se raportează, cu siguranţă, aceluiaşi zugrav, oferind multe asemănări şi cu bisericile anterioare. Realizarea artistică prezintă calităţi superioare. Soldaţii
cP-1 însoţesc la Isus în ciclul Patimilor poartă şi aici costume de husari,
au mustăţi răsucite dar naraţiunea scenelor în care Isus este chinuit şi batjocorit s-a amplificat, zugravul subliniind şi mai pregnant aluziile la asuprirea românilor. Scenele ce cuprind Batjocorirea şi Biciuirea lui Isus, am
văzut că sînt plasate chiar la bazele arcului vestic. In scena Batjocoririi ce
precede Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor şi scenele judecăţii, observăm prezenţa sub un acoperiş a unui fierar care pregăteşte pe nicovală
instrumentele de tortură, sub privirea curioasă a unui tînăr. Cei doi slujitori îi pun lui Isus pe cap cu cleştele nu o cunună de spini, ci o coroană
înroşită în foc, zugravii cunoşteau doar procedeul torturii cu foc (probabildintr-o xilogravură) ce făcea parte din repertoriul de cazne medievale.
Aluziile la asuprirea naţională se împletesc, deci, în aceste scene cu cele
ale exploatării sociale a ţăranilor. Ceea ce impresionează, de asemenea,
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locului care între-

ţinuseră dintotdeauna legături cu românii din Ţara Românească, au dorit
să-şi manifeste protestul lor nu numai împotriva asupririi românilor din
Transilvania, ci şi împotriva asupririi românilor din celelalte două ţări

surori, îmbrăcînd pe judecătorii lui Isus în veşminte turceşti. ln cadrele
peisagistice, elementele naturale sînt mai numeroase, adîncimea spaţială
fiind mai firesc sugerată într-o perspectivă lineară. Acelaşi lucru se observă şi în scenele reprezentate în interioare. Din nou merită subliniată
plăcerea zugravilor de a împodobi interioarele, în general toate scenele,
cu un decor somptuos, bogat, în culori vii, predominant în roşu şi albastru.
Mişcările personajelor sînt deosebit de impetuoase, baroce, desfăşurîndu-se
în gesturi largi, iar formele au aici un aspect şi mai. monumental decit în
bisericile anterioare.
Biserica din Fofeldea atrage atenţia prin asemănările decorului pictural mai ales cu cele din bisericile de la Colun şi Ţichindeal. Multe personaje au aceleaşi fizionomii, asemeni lui Iuda din Sărutarea lui Iuda. Judecătorii din scenele Patimilor sînt şi aici îmbrăcaţi tot I în veşminte turceşti iar soldaţii, în uniforme de husari. Concepţia compoziţională, îndemînarea cu care sînt adaptate scenele la spaţiul existent, peisajul, tratarea
monumentală a formelor viguroase, mişcă1ile impetuoase ale personajelor,
ritmul dinamic ce caracterizează şi picturile de la Fofeldea, ne determină
să ne gîndim la zugravii ce-au lucrat la Colun şi Ţichindeal.
Programul iconografic al bisericii din Voivodenii Mici, pictată în 1821
de către zugravii Nicolae şi Gheorghe Grecu, prezintă similitudini cu cel
al bisericii din Beclean, ambele sate aflîndu-se în apropierea Făgăraşului.
Alte comparaţii de stil între picturile celor două biserici nu se mai pot
face, intervenţiile pictorului Vas din anul 1951, înlocuind stilul original
al decorului pictural de la Beclean.
Găsim, în schimb, asemănări stilistice ale zugrăvelii de la Voivodenii
Mici cu cele din Arpaşul de Sus, Arpaşul de Jos şi Sărata, de exemplu în
scenele Judecăţii, în Biciuirea lui Isus unde slujitorii sînt pictaţi în aceeaşi
manieră ca şi la Sărata, în Plîngerea lui Isus sau în scenele inspirate de
Penticostar. Tot ca şi la Sărata e reprezentată Maria în scena din Acoperemîntul Maicii Domnului iar sfinţii Dimitrie şi Gheorghe sînt pictaţi
într-un mod apropiat celui de la Sărata şi Colun, în ultimele două ei apă
rînd în aceeaşi reprezentare iconografică, pe pereţii naosului. ln cadrul
compoziţiilor, personajele sînt mai puţin numeroase iar peisajul este mai
esenţializat, obţinut prin benzile colorate alternativ ale dealurilor dar nu
lipseşte nici încercarea, chiar dacă stîngace, de a crea impresia de adîncime
spaţială, prin intermediul perspectivei liniare. Putem aminti în acest sens
Vindecarea paraliticului, unde spaţiul e sugerat prin alternarea de coline
şi forme arhitecturale ce se micşorează pe măsură ce urcă spre colţul estic
al pandantivului.
Este vizibil că şi biserica din Săsăuşi a fost pictată tot de către doi
meşteri, fapt transmis şi prin tradiţie ce a reţinut numele zugravilor Nicolae şi Vasile Grecu. La o privire atentă a decorului constatăm că unele
scene sînt apropiate de reprezentările aceloraşi scene din celelalte biserici.
Astfel, Dumnezeu tatăl, figurat în absidă ne aminteşte de cel de la Arpaşul
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de Sus şi Arpaşu! de Jos, de la Sărata şi Streza Cîrţişoara. La fel, în
Coborîrea la iad şi în Adormirea Maicii Domnului găsim aproape ac<'eaşi grupare a personajelor. Zugravii au acordat şi aici atenţie reprezentării peisajului, uneori, e adevărat, într-un mod mai convenţional, prin
benzi suprapuse, uşor curbate, direcţionarea lor oferind totuşi impresia
de adîncime. ln Dumineca Tomii, apostolul Toma seamănă cu acelaşi
personaj de la Streza Cîrţişoara, dar pictat mai static la Săsăuşi, iar în
scena Înălţarea la cer, recunoaştem elemente comune din aceleaşi scene
aflate la Colun, Fofeldea şi Streza Cîrţişoara. Trebuie specificat că la
biserica din Săsăuşi, mişcarea personajelor este mai puţin avîntată, trupurile mai rigide, prea alungite, pliurile veşmintelor convenţionale în
unele scene. Totuşi apar şi compoziţii mai corect realizate, în care personajele sînt mai veridice, dinamice. Tradiţia aminteşte că arcul vestic
şi cele trei arcade ce despart naosul de pronaos, în prezent văruite, cuprindeau scene ale Judecăţii lui Isus şi Răstignirea, unde soldaţii semă
nau cu cei din armata imperială aluziile la asuprirea naţională fiind atît
de evidente, de străvezii, incit aueorităţile au dispus acoperirea. lor,
cu var.
Din analiza tehnicii şi a cromaticii acestor pictori, rezultă aceeaşi unitate la care ne-am mai referit, preferinţa pentru cîteva culori îndeosebi
calde. Peste tencuiala pereţilor, executată din var şi nisip s-a aplicat o
preparaţie din var şi cîlţi tocaţi destul de mărunt într-un strat foarte subţire de circa 1-2 min grosime. Pe acest suport s-a trecut apoi la zugră
virea în frescă a suprafeţelor pereţilor~ Au fost trasate conturele cu brun
roşcat şi ocru cînd ele subliniau fizionomiile sau o parte din draperii şi
peisaje şi cu negru cînd era vorba de o serie de obiecte şi elemente arhitecturale. S-au „colorat" apoi formele, cele mai frecvente culori fiind roşul-brun, roşul-ocru, roşul-pal decolorat cu var, brunul-ocru, brunul-închis, ocru-galben, verdele (de cupru), albastru şi negru-carbon. Ridurile
„de expresie", pleoapele, apar în ocru-brun, iar cutele draperiilor sînt
subliniate prin linii în nuanţe mai închise ale culorilor locale, realizîn du-se în felul acesta, o oarecare valoraţie cromatică, alături de blicurile
trasate pe vestimentaţie cu alb. Cu toate acestea, modalitatea principală
de exprimare a acestor zugravi este desenul. Un desen mînuit cu: destulă
dibăcie, spontan şi care crează prin direcţionarea mişcărilor, prin multitudinea şi dispunerea faldurilor un ritm compoziţional uimitor de dinamic.
Să încercăm şi stabilirea mai exactă a anilor cînd au fost
pictate
aceste biserici şi să identificăm numele zugravilor, alăturînd, fireşte, coeficientul de aproximaţie, inevitabil atunci cînd dispui doar de cîteva date.
Inscripţiile, cu excepţia bisericilor din Mohu şi Voivodenii Mici, sînt
lacunare sau lipsesc, datarea picturilor fiind posibilă, în primul rînd, pe
bază de analogii.
Prima biserică pictată dintre cele cunoscute pînă acum, ca fiind decorate de către familia Grecu, este Sf. Nicolae din Mohu, aşa cum reiese
din pisania aflată pe peretele vestic al pronaosului, deasupra uşii de intrare: ,,La anul 1782 în zilele prea înălţatului împărat Iosif al II-lea, s-au
zidit această sfîntă biserică din temelii, cu toată cheltuiala statului, fiind
ocîrmuitor şi ajutor jupînul Hagiu Canstantin Pop şi cu jupîneasa dumhttps://biblioteca-digitala.ro
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nealui Păuna şi cu zugrăvitul s-a gătit la anul 1804, în zilele preaînălţa
tului împărat Fraciscus al Ii-lea (fiind în zilele acelea şi Domnul Director
Radu Tempea şi Domnul Vicareş Hondoleanu şi Protopop Gheorghe Haineş şi Paroh Popa Banciu, Brana Popa, Achim Popoviciu, Popa Nicolae
Popoviciu fiind protopop, Ilie Popoviciu, scaunul Sibiului, Aliman Vestemean, judeţe Nicolae Banciu, Vornic Barbu Simon, pîrgar mare Oprea
Nan, Teodor Gruian, bătrînii Oprea Popii, Oprea Mit, Radu Mihai, Radu
Sav, Achim Pleşa, Iancu Brana, Savu Stoica, Radu Gavrilii, Neculai (al)
Popii Savu, Radu Mălai, Notares(ul) satului Ioan Brana) şi s-au zugrăvit
biserica cea mare, tinda, amvonul şi s-au înnoit şi la altar puţinel, fiind
lucrat de altul mai înainte, adică noi cei mai mici între zugravi Nicolae şi
Alexandru Grecu ot Săsăuj". Biserica fusese sfinţită în 6 decembrie 1785
„prin blagoslovenia şi tîrnoseria P. S. Domn Ghedeon Nichitici episcopul
neuniţilor al Ardealului".
S-a putut urmări aici un decor pictural mai bogat în anul 1927 d~
către pictorul Profeta, ale cărui intervenţii deşi nu au vizat propriu-zis
compoziţiile s-au manifestat totuşi în sublinierea accentuată, cu alb, >1
conturelor şi pliurilor, în unele mici schimbări, în modificarea chenarelor
unde multe dintre inscripţiile ce comentau temele au fost şterse.
Următoarea biserică a cărei zugrăveală este datată şi semnată e cea
din Arpaşu! de Sus, ridicată cu cheltuiala satului la începutul secolului al
XIX-lea şi decorată de „zugrav Nek(ulae) din Săsăuşul octombrie 1815"
şi Sf. Nicolae din Voivodenii Mici zidită în 1809, potrivit inscripţiei din
exterior, de lingă absodă" M(oise) S(tela) A(anul) 1809". O altă inscripţie,
aflată în partea sudică a iconostasului menţionează numele celor care au
cheltuit pentru zugrăvirea lui şi anul. ,,Acest sfînt fruntar s-au zugrăvit
cu cheltuiala Dumnealui Dumitru Ram(ba) birău [şi] D(o)mn(i)es(a) Ana,
Maria Anu 1820". Iar pisania trecută pe peretele de vest al pronaosului
spune: ,,Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au zugrăvit această sfîntă biserică
prin toată osteneala şi cheltuiala satului fiind paroh Moisi Stelea şi birău
Dumitru Stelea, smeriţi zugravi Nicolae şi Gheorghe Grec de la Săsăuşi
1821".
La Arpaşu! de Jos, în biserica construită în 1790, am găsit doar numele lui „Nicolae al lui Nicolae zugrav din Săsăuj" care consemna în\ anul
1810, într-un Chiriacodrom al lui Atanasie din 1699, moartea unui preot
Samoilă şi o reţetă contra muşcăturii de şarpe, fără a face şi vreo referinţă la pictura bisericii.
În celelalte biserici nu sînt trecuţi în însc1;pţii decît, cel mult, anii
construcţiei sau ai zugrăvelii lor, ca şi numele celor care au plătit lucrul.
La Sf. Nicolae din Oprea Cîrţişoara apare anul zidirii 1806 şi anul 1809,
în Bunavestire din Streza Cîrţişoara, anul construcţiei 1818, adăugindu-se
în 1821 turnul şi anul picturii 1824, iar la biserica din Colun e menţionat,
oe turn, anul 1811. In biserica din Sărata, pe peretele de ost al naosului, spre absidă, găsim anul 1806, ştiindu-se să în 1796, biserica era gata
p<'ntru sfinţire, iar pisania m0nţion0ază doar că biserica s-a pictat fiind
preot Gavrilă paroh ce a oficiat între 1810-1832. Tradiţia păstrează anul
1810 pentru zugrăvire. În biserica din Beclean, a cărei pictură am vă
zut că prezintă asemănări în ce priveşte repartizarea temelor cu biserica
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din Voivodenii Mici, e trecut în absidă anul 1808. In biserica din Ţichin
deal aflăm anii construcţiei şi zugrăvirii tot din pisanie: ,,Cu ajutorul lui
Dumnezeu s-au zidit această sfîntă biserică cu cheltuiala ;satului ... (Paroh
Petru Bania, juraţi Savu Bania, Toma Petru, Ioan Bradu, Oprea Dragom(an), vornic Man Mihai, iar · jude Simeon Kloţan, Toma Dragoman cu
Ioan Băla au plătit de s-au zugrăvit sfînta biserică la anul 1818. Mai jos
apare anul 1791, anul construcţiei. În biserica din Fofeldea sînt trecuţi anii construcţiei. 1804-1808, iar în naos anul 1814, iunie 20 zile. În
sfîrşit, pentru biserica din Săsăuşi cunoaştem doar anul zidirii, 17 41,
tradiţia reţinînd numele zugravilor Nicolae şi Vasile Grecu.
Alte date documentare contemporane despre aceşti zugravi nu cunoaştem. Cercetările revistelor ce aparţin bisericilor sau a caietelor cu însemnări ale preoţilor, nu ne-au furnizat ştiri cu privire la zugravi. Doar
în „Cartea darurilor pentru sfînta biserică greco-orientală din Fovientea",
scrisă în 1848 de inimosul Daniel. R. Cordescu născut la Fofeldea, profesorul ce a fondat o serie de şcoli din Ţara Românească şi care a depus o
pasionată muncă de culturalizare a ţăranilor, ami găsit cîteva rînduri referitoare la zugravii bisericii din Fofeldea: ,, ... zugravii au fost nişte români plugari simpli din Săsăuşi, dar oameni cu cunoştinţe religioase pe
deplin şi cunoscători eminenţi ai combinaţiunii culorilor în apă şi lapte.
Căci toată biserica este admirabil zugrăvită pe un strat de cîlţi fini păstraţi
în toată întinderea cea mare a bisericii cu praf de gips, peste care apoi
a zugrăvit tot ifelul de chipuri cu descrierile sinaxarelor noastre. În modestia lor nu şi-au semnat nicăieri numele care ar merita să fie cunoscute.
Au însemnat însă anul terminării de zugrăvit care este 1814 cînd s-a şi
sfîrşit cu rară solemnitate de arhiereul Vasile Moga din Sibiu ... "
Alexandru Grecu, ce s-a semnat alături ·de Nicolae în biserica din
Mohu, mai este amintit ca autor al zugrăvelii din biserica ortodoxă, dispă
rută, din Viştea de Jos şi a două aiere, în 1812 pentru Ucea de Sus şi în
1813, pentru Arpaşul de Jos. Valer Literat menţiona anul morţii lui Nicolae Zugrav, în 20 iulie 1857,/în vîrstă de 73 de ani. Alte date aproximative i-au fost furnizate în 1935 tot lui Valer Literat de către două fiice
ale zugravului Vasile, Paraschiva Curta şi Ana Grecu, ultima în vîrstă
atunci de 75 de ani. Ele ştiau că Vasile învăţase meşteşugul de la tatăl lor
al cărui nume nu şi-l aminteau. În 1974 am întîlnit Ia Săsăuşi o negoată a
lui Vasile Grecu, pe Ana Şerban care afirma că Vasile şi Nicolae ar fi
fost fraţi, iar Vasile, bunicul,ei, ar fi fost originar din Arpaşul de Jos, că
sătorindu-se doar în Săsăuşi. Ştia că Vasile a trăit mult, dar nu şi-a amintit anul morţii acestuia. Îşi amintea numai că tatăl ei a murit în 1918, în
vîrstă de 56 de ani. Acestea sînt singurele informaţii pe care le deţinem
despre zugravii Grecu. Ştim, în primul rînd că au existat doi zugravi cu
numele Nicolae. Dacă zugravul Nicolae, consemnat de Valer Literat a
decedat în 1857, în vîrstă de 73 ani, el s-a născut în 1784. Deci în anul
1804, cînd s-a terminat de zugrăvit biserica din Mohu, el avea 20 fe ani iar
în 1810, dată la care Nicolae, ,,fiul lui Nicolae zugravul" nota în Chiriacodrom reţeta contra muşcăturii de şarpe, era în vîrstă de 26 de ani. Est0
adevărat că Alexandru şi Nicolae au semnat la Mohu „noi cei mai mici
între zugravi" dar aceste cuvinte poate urăta modestia, ,,smerenia" zugrahttps://biblioteca-digitala.ro
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sesizată şi în pisania• bisericii din Voivodenii Mici, subliniată fiind
cum am văzut în 1848 şi de către Daniel R. Codrescu. Pare deci mai
plauzibil, ca la Mohu să fi lucrat, alături de Alexandru, primul Nicolae
şi nu Ioan cum eronat s-a crezut pînă acum. In legătură cu Alexandru, am
văzut că îi întîlnim numele doar pînă în 1813, ultimele comenzi fiind cele
două aiere. Dar, tocmai în această perioadă, avea loc executarea picturilor
de la Arpaşul de Sus în care găsim semnat numele de Nicolae şi anul 1815,
restul inscripţiei fiind ştearsă, şi la Arpaşul de Jos unde se face prezent
prin însemnările sale Nicolae „fiul lui Nicolae zugravul". Primul Nicolae
care a condus lucrările de zugrăvire trebuie să fi avut în 1810 în jur de
50 de ani care a ţinut să facă unele însemnări într-o carte bisericească,
ceea ce ne face să deducem că poseda o oarecare instruire şcolară, şi că
era un om care dorea şi să se manifeste, să ia atitudinea în faţa evenimentelor din vremea sa. Alexandru era, cu siguranţă mai în vîrstă, el figurînd,
de altfel, primul în pisania de la Mohu. Putem, deci presupune că în jurul anului 1813 s-a încheiat activitatea sa de zugrav, desfăşurîndu-se plenar cea a zugravilor Nicolae, tatăl şi fiul. Bănuim că prima pictată de ei
a fost biserica din Oprea Cîrţişoara, probabil cu puţin înainte de 1810,
avînd în vedere calităţile mai modeste ale picturii în raport cu cele ulterioare. Urmează, credem, Arpaşul de Sus şi Arpaşul de Jos, zugrăvite pînă
în anul 1815. În absida bisericii din Beclean este însemnat anul 1808. Nu
formulăm, însă nici o părere mai exactă în legătură cu anii în care ar fi
putut fi zugrăvită, analiza stilistică nefiind posibilă din cauza repictării
ei în 1951. Probabil însă că a fost zugrăvită înainte de anul 1820.
Se mai pune o problemă în legătură cu identificarea zugravilor: care
este contribuţia fiecăruia dintre ei la decorarea acestor biserici şi cum
s-'a manifestat ea. Gîndindu-ne că primul zugrav Nicolae a ajuns în 1804
la o vîrstă matură, de cel puţin 45 de ani, şi cu atît mai mult în jurul anilor 1810-1815 cînd pictează la Oprea Cîrţişoara, la Arpaşu! de Sus şi la
Arpaşul de Jos, nu credem că el este autorul ce a imprimat ritmul dinamic,
nota dominantă a picturilor de la Sărata, Colun, Ţichindeal, Fofeldea,
Streza Cîrţişoara şi cu atît mai mult a celei din Săsăuşi zugrăvită după
anul 1840. Pentru că aceste note caracteristice devin tot mai complexe şi
totodată mai clare de la o biserică la alta, ceea ce presupune îmbogăţirea
('Xperienţei artistice, maturizarea. Or, primul Nicolae în vremea cînd a
pictat la Mohu, era un om matur, cu atît mai mult cînd a zugrăvit biserica
din Oprea Cîrţişoara sau la cele două Arpaşuri, unde el conducea lucrările
de decorare şi ar fi putut să im prime acolo caracteristicile la care ne referim. Cel care a ajuns acum la vîrsta maturităţii fizice şi artistice a fost fiul
său, cu o personalitate mai puternică, dornic să şi-o afirme şi care avea în
jurul lui 1818, cînd a pictat biserica din Ţichindeal, 34 de ani. Lui trebuie să-i aparţină, deci, desenul viguros, sublinierea energică a formelor,
impetuozitatea mişcării personajelor, bogăţia ornamentală, amplificarea naraţiunii şi luarea de atitudine' în faţa asupririi naţionale şi sociale a ro~
mânilor din Transilvania. La Voivodenii Mici apar numele lui Nicolae
şi Gheorghe Grecu, primul care semnează fiind Nicolae. Probabil că zugravul Gheorghe a fost un frate mai mic al lui Nicolae şi că aportul lui
s-a concretizat mai ales în zugrăvirea unor accesorii vestimentare, multe
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preluate din realitatea contemporană şi a unor fundaluri peisagistice. Ultima pictată este biserica din Săsăuşi, despre care credea Valer Literat că
a fost zugrăvită în 1780, derutat de data aflată pe o uşă ce închide în prezent arcada nordică a pridvorului şi care a fost adusă de la Mănăstirea
din Piscul Hotarului din Săsăuşi în 1785, cînd Bucov a ordonat distrugerea ei. Se ştie, prin tradiţie, că au lucrat aici Nicolae şi Vasile. Primul
a murit în 1857, în vîrstă de 73 de ani, pe cînd lui Vasile abia după 1860
i se nasc cei doi copii, Ana şi Ioan Grecu, iar în 1871 mai picta iconostas<'
într-o serie de sate din Tara Oltului. Probabil că el a fost fiul lui Nicola<'
şi că biserica au zugrăvit-o în jurul anului 1850, Vasile, după cum menţionează tot tradiţia, fiind în această perioadă foarte tînăr.
In legătură cu obîrşia familiei Grecu, nu reţinem alte informaţii df'cît cele notate în pisanii chiar de către zugravi care menţionează ca loc de
baştină satul Săsăuşi, aflat pe valea Hîrtibaciului dar, ca şi celelalte sate
din această zonă unde au mai lucrat ei, este despărţit de satele din Ţara
Făgăraşului doar de Olt şi de un deal ce era trecut în vremea aceea frecvent cu piciorul.
Importanţa picturilor executate de fraţii Grecu a fost deja relevată
mai înainte, ca şi apartenenţa lor la fondul de tradiţii bizantine, unitatea
programatică, coerenţa şi claritatea, cu mici excepţii, a desfăşurării imaginilor. Realizările lor artistice trebuiesc raportate la perioada în care au
lucrat zugravii, la condiţiile de viaţă, la mentalitatea comunităţii din care
făceau parte, la posibilităţile materiale avute la îndemînă. Sîntem într-o
epocă în care forţa coercitivă a bisericii a scăzut, iar la slăbirea ei au
contribuit însăşi luptele religioase din secolele XVIII-XIX, alături de
noile idei raţionaliste ce se fac tot mai mult simţite în Transilvania. Acest
lucru a permis zugravilor să introducă în picturile lor o serie de elemente
laice, desprinse din arta populară sau din viaţa zilnică. Meritorie este în
primul rînd încercarea de a crea personajelor un cadru mai firesc, cu o
naraţiune dinamică unde dialogul să pară firesc, iar sentimentele şi emoţiile mai veridice, depărtîndu-se în felul acesta de canoanele impuse prin
erminii, fie că este vorba de peisaje în care am văzut că apar forme de
relief şi de vegetaţie naturală, fie de interioare, cărora le conferă adîncimea perspectivală, prin modul de dispunere a maselor, a scaunelor, a romburilor pavimentului etc. 1n Cina cea de taină, mai ales în bisericile de la
Arpaşul de Sus şi Streza Cîrţişoara, sînt zugrăvite pe mese cuţite, furculiţe, pocaluri din secolul al XIX-lea, iar pe mesele de lucru ale evangheliş
tilor aflăm, la fel, cleşti, cuţite, călimări, pene de scris contemporane cu
zugravii. Grădina Getsemani din scena respectivă e împrejmuită în bisericile din Colun şi Ţichindeal cu cîte un gard de lemn asemeni curţilor din
satele respective. Tot în aceste biserici, am văzut că în scena Batjocoririi
lui Isus apare sub un sopran un fierar cu trăsături individualizate ce pregăteşte cu mişcări fireşti uneltele torturii. Apropierea de realitate o sesizăm şi în preferinţele vestimentare: slujnica ce toarce legănînd covata în
care se află Maria are capul acoperit cu un batic ornat cu roşu, legat la
spate într-un mod specific zonei, iar la Colun şi Ţichindeal e îmbrăcată în
costum popular, cu catrinţe, poale şi cojocel, ca şi samarineanca din biserica de la Voivodenii Mici. În port popular românesc îl vedem şi pe Simon
https://biblioteca-digitala.ro
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Cirineul la Ţichindeal şi chiar pe Isus în scena Spălării picioarelor de la
Voivodenii Mici. Tînărul orb din Vindecarea orbului e îmbrăcat ca un ţă
ran român, cu o traistă agăţată pe umăr la Voivodenii Mici, Sărata, Arpaşu! de Jos. Slujitorii lui Avram din Jertfa lui Avram au cuşme de ciobani
pe cap şi în picioare cizme. Este interesant şi modul cum se reflectă atitudinea acestor zugravi ţărani faţă de orăşeni, faţă de care ei manifestau
mai mult neîncredere, fapt explicabil, deoarece comunitatea sătească era
încă puternică. Cu excepţia bisericii din Mohu, în scenele Patimilor, judecătorii fqriseii şi alte personaje reprobate de zugrav, poartă piese ce
aparţineau costului orăşenesc, remarcîndu-se mai ales varietatea de pălă
rii ce conferă un plus de pitoresc şi de originalitate acestor scene.
Putem cunoaşte şi alte aspecte din viaţa socială a satelor din vremea
aceea. Mai ales .în zugrăveala pridvorului bisericii din Streza Cîrţişoara
sînt satirizate în adevărate scene de gen o serie de deficienţe cu caracter
moral şi social: trufia, invidia, imoralitatea, lenea, beţia etc. De exemplu,
beţivul este înfăţişat şezînd picior peste picior, pe un butoi de vin, pe cap
cu o pălărie lăsată într-o parte întinzînd un pocal cîrciumăresei ce ~ gră
beşte să-l umple. Tot aici sesizăm o critică mai adîncă adresată unor locuitori ai satului, care se imbogăţeau prin înşelarea şi exploatarea obştii.
Deosebit de sugestivă este scena în care apare „Ion Murariul alături de
alt morar (al cărui nume nu l-am putut descifra), cu mustaţă, pe cap cu o
tichie albă, ce "ia cu un vas o parte din griul măcinat, la spatele lui aflîndu-se ajutorul său, cu o ulcică în mină. Se observă deci că zugravul a şi
nominalizat pe cei în cauză, referindu-se la situaţii concrete. Tot atît de
eX!presivă este scena ce reprezintă pe juraţii şi pe birăul satului, cu mîinile legate la spate, loviţi cu gîrbaciul de către un drac, pedepsiţi şi ei
pentru multele nedreptăţi pe care le-au comis. De asemenea, printre pă
cătoşii iadului găsim un călugăr a cărui purtare fusese dezaprobată de că
tre zugravi. Prin antiteză este glorificată munca cinstită (.,slăvita muncă")
într-o scenă ce reprezintă raiul, în care Eva toarce, iar Adam sapă sub un
pom plin de roade.
Tot în această perioadă se conturează mai clar problema naţională,
fiind formulat mai hotărît dezideratul privind egalitatea naţională, revendicarea drepturilor ce li se cuvin românilor fiind însoţită de argumente
ştiinţifice, cuprinse în Supplex libellus Valachorum şi propagate prin scrierile lor de către reprezentanţii Şcolii ardelene şi de cărturarii din secolul
al XIX-lea în rîndurile maselor. Fireşte, bisericile acestea nu sînt singurele
din Transilvania în care apar aluzii la asuprirea străină. Spre deosebire
de alţi zugravi transilvăneni, cei de care ne-am ocupat s-au referit la asuprirea naţională şi prin pictarea unor judecători şi cărturari din scenele
Judecăţii lui Isus, îmbrăcaţi în veşminte turceşti. De asemenea, important
este faptul că aceste caracteristici ale picturilor zugravilor Grecu se împletesc cu valoarea lor artistică superioară multor picturi murale din aceeaşi
perioadă, datorată talentului şi meşteşugului stăpînit cu destulă măiestrie.
Aceşti zugravi au reuşit să transmită imaginilor iconografice un sentiment
de autenticitate, temperamentul şi personalitatea lor, a cărei faimă se
păstrează pînă şi astăzi în satele de pe valea Hîrtibaciului şi din Ţara Fă
găraşului.
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