PICTURA MURALA DIN BIHOR
IN SECOLELE AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA.
CONSIDERAŢII GENERALE
de
AUREL CHIRIAC

Veacul al XVIII-lea, pornind de la cele cîteva evenimente de vîrf ale
luptei naţionale (răscoala de la I 784, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan;
Suplex Libellus Valachorum; etc.), s-a impus în istoria Transilvaniei şi,
implicit, a României ca o epocă de semnificative împliniri atît pe planul
conştiinţei naţionale, cit şi în acela al realizărilor cultural-artistice. Acum,
de exemplu, este perioada în care pictura românească, în ansamblu, a marcat o cristalizare în sensul maturizării unui limbaj plastic unitar şi apropiat de modernitate.
Un rol important în evoluţia picturii din perioada abordată l-a avut
Ţara Românească care a continuat, în spiritul îndelungatelor relaţii cu
Moldova şi Transilvania şi a tradiţiilor inaiscutabile în domeniul picturii
murale, să alimenteze cu iniţiative cele două teritorii româneşti contribuind, din perspectiva faptului de cultură abordat, la perpetuarea în special a realizărilor din epoca brîncovenească, şcoala de la Hurez fiind, în
acest sens, un exemplu la care s-a apelat mereu. Totodată, centrul de pictură murală de la Curtea de Argeş a asigurat în continuare formarea unor
zugravi pe care, în virtutea unor condiţii social-politice specifice epocii,
îi întîlnim răspîndiţi în întreg teritoriul locuit de populaţia românească şi,
mai ales, în Transilvania.
Fenomenul exodului, reţinut cu deosebită consecvenţă de documentele
epocii, ni se dezvăluie ca o realitate indiscutabilă în reevaluarea faptelor
de cultură ale acestor vremuri. Această pătrundere în Transilvania a zugravilor de la sud de Carpaţi s-a suprapus însă, cu generalizarea procesului de decorare a lăcaşurilor de cult, acţiune desfăşurată în condiţiile unei
rezistenţe accentuate faţă de un cadru dominat de o stăpînire străină, cea
habsburgică.

Reconstruirea multor biserici de lemn sau ridicarea unora noi, în ciuda
promovate de legea din 25 mai 1735 prin care românii nu-şi
puteau construi lăcaşuri de cult „fără permisiunea specială de la împără
ţie"1, a avut ca urmare crearea suportului necesar decorării interioarelor
îngrădirilor

1 Şt. Lupşa, Vechi/(' bis('rici bihor('ne, în L('gea românească, anul XIV/1934,
nr. 21, l noiembrie, Oradea, 1934, p. 185, apud I. Godea, Monumente de arhit('c-

tură populară din nord-vestul Romciniei, Biserici de lemn din Valea
pede, vol. II, Oradea, 1974, p. 28.
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implicit, o intensificare a comenzilor avansate zugravilor în general,
inclusiv celor de la sud de Carpaţi care s-au remarcat prin fecunda lor
activitate în spaţiul transilvănean. Literatura de specialitate, de altfel, a
consemnat cu obiectivitate relaţiile ce s-au stabilit în acest răstimp cu o
serie de pictori menţionaţi de documentele vremii2. Permanentizarea lor,
materializată în pătrunderea unui număr apreciabil de zugravi s-a finalizat, după cum era şi firesc, prin „unificarea expresiei artistice ale picturilor din Oltenia, Muntenia, Transilvania şi Banat, pe fondul comun individualizîndu-se numeroase mici centre locale" 3 •
Fără îndoială, atmosfera existentă în lumea satelor româneşti din
Transilvania a fost, împreună cu aspectele surprinse mai sus, una din condiţiile favorabile circulaţiei artiştilor din Ţara Românească. Aceştia au descoperit în cadrul comunităţilor rurale iniţiative ctitoreşti, iniţiative datorate unor oameni receptivi, înzestraţi cu un remarcabil simţ estetic. Desigur, afirmaţia îşi găseşte acoperirea nu numai în creaţiile de o valoare
artistică inegalabilă ale artei populare autohtone\ dar şi în apariţia, maturizarea şi generalizarea în secolul al XVIII-lea a centrelor de iconari pe
sticlă. Acestea din urmă, mai cu seamă prin Nicula care, la un moment dat, pe lingă numărul mare de iconari care au activat în localitate,
a alimentat cu primii meşteri şi o serie întreagă de centre importante ca:
Făgăraş, Şcheii Braşovului, Maierii Albei Iulii, etc. a oferit totodată
o serie de modele, de tipuri iconografice preferate şi în pictura monumentelor finalizate în această perioadă în Transilvania.

Zugravii
Pentru veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea pictura se constituie şi
într-un document ce oferă o serie de informaţii care permit reconstituirea
activităţii şi chiar a ambianţei din care provin unii zugravi. Astfel, începînd cu 1700 pisaniile păstrate, icoanele - la care se adaugă şi documentele arhivistice - ne-au transmis numele unor zugravi activi în acest spaţiu. Cea mai veche menţiune o găsim în anul 1714, pe o foarte frumoasă
icoană de lemn de la Cociuba Mică, unde semnează zugravul Matei 5 • Tot
2
V. Maxim, Gh. Mudura, Valorificări etnografice din fondurile arhivistice, în
Hiharea, II, Oradea, 1974, p. 63-68; V. Drăguţ, Pictura veche. Antecedente. Evul
Mediu, în Pictura românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 120; (în continuare: Pictura veche ... ); T. Voinescu, Radu Zugravu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979, p. 8; M. Porumb, Pictura românească din Transilvania, I, (Sec. XIVXVIJJ, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 92-96.
3
V. Drăguţ, op. cit.
4
Idem, Pictura murală din Transilvania (sec. XIV-XV), Editura Meridiane,
Bucureşti, 1970, p. 36-37.
5
I. Godea, I. Cristache-Panait (colaboratori: A. Chiriac, M. Mălinaş), Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei, I, Bisericile de lemn, Oradea, 1978,
p. 78-79.
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din această perioadă reţinem numele lui Ioan de la Sacalasău; Nichita, autorul unor icoane pe lemn de la Zalnoc şi Derşida; Lupu din Mizieş
menţionat la Talpe (1731) 6 , continuatori ai unui gen cu îndelungate tradiţii în zonă. Este de ajuns să subliniem, în ideea din urmă, că Mihu zugra vul de la Crişul Alb, semnatarul stratului cel mai vechi de pictură de la
Rîmeţi, judeţul Alba (secolul al XV-lea) este originar din Ţara Crişurilor 7 ,
iar la Remetea (judeţul Bihor), se păstrează fragmente de pictură murală
(sec. XV) de tradiţie bizantină, de o indiscutabilă valoare artistică şi documentară8.

Dincolo, însă, de activitatea localnicilor se impune acum o altă coordonată specifică fenomenului artistic din sec. al XVIII-lea, menţionată
deja, exodul zugravilor din Ţara Românească spre Transilvania. ,,Umblau
zugravii, cum umblau şi cîntăreţii populari, cari culegeau o baladă din
Munţii Bihorului şi o duceau pînă la Nistru şi mai departe pînă la Bug,
pînă la Crimea, pînă la Caucaz, pînă la malurile rîului Amur deasupra
hotarului Manciuriei. Umblau zugravii din loc în loc, era o circulaţie generală"9. Imaginea reconstituită de Nicolae Iorga nu face decît să evidenţieze o realitate căreia, îi corespunde în epocă creaţiile lui Pantelimon de
la Curtea de Argeş, cel care a pictat la Tălmăcel (judeţul Sibiu); Simion
din Piteşti, ataşat spaţiului hunedorean (Ciula Mare, Baru-Mic, Nucşoara
etc.); Ranite ce semnează decorul pictat de la Hălmagiu (judeţul Arad) şi
a altor zugravi1°. 1n acest context, trebuie relevată contribuţia avută de
David Zugravu de la Curtea de Argeş, stabilit în părţile Bihorului, care
s-a remarcat prin bogata sa activitate, activitate cu profunde semnificaţii
pentru acest teritoriu 11 • Printre altele el şi-a adus aportul consistent, într-un spaţiu cu densă populaţie românească, la crearea chiar a unei şcoli
de zugravi, prin ucenicii ce l-au urmat în peregrinările sale, aspect care
circumscris Transilvaniei certifică, încă o dată, implicaţiile fenomenului
în timp.
Spre sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi în mod special în prima jumă
tate a celui următor au lucrat meşteri care argumentează afirmaţiile de
mai sus. Din generaţia celor care prin realizările lor se înscriu zugravilor
ce rămîn încă consecvenţi unor modele impuse de canoanele bizantine şi
vehiculate în continuare de erminiile care circulau încă, cunoaştem un număr relativ mare de zugravi. Ne referim la Popa Iosif din Beiuş autorul
uşilor împărăteşti de la Ghighişeni (1753) 12 şi a unei icoane pe lemn provenite de la Sînnicolaul de Beiuş (1750?) expusă la Muzeul orăşenesc BP6 C. Petranu, Monumente istorice ale judeţului Bihor, I, Bisericile de lemn,
Sibiu, 1931, p. 27.
7
V. Drăguţ, Pictura veche ... , ip. 61; M. Porumb, op. cit., p. 17-18.
8 G. Crişan, Un monument de artă medievală biserica din Remetea, în
Biharea, I, 1973, Oradea, 1973, p. 239.
9 N. Iorga, Icoana românească, în Bull'tinul Comisiunii Monumentelor Istoricf',
Bucureşti, Anul XXVI/1933, fascicolul 75, p. 23.
10 V. Drăguţ, O vatră de străveche cultură românească, în I. Godea, I, Cristache-Panait, op. cit., p. 30.
11 I. Godea, A. Chiriac, David Zugravu de la Curtea de Argeş, mesager al unităţii culturale româneşti, în Telegraful român, anul 127, Sibiu, 15 februarie 1979,
nr. 7-8, p. 3.
i i Şt. Lupşa, Istoria parohiei Ştei, Beiuş, 1912, p. 75.
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Ioan Zugravu, care a lucrat la Peştiş în 1778 13 şi la Taut unde s~m„Ioan Zograf" (1799) 14 ; Horvath Mihai, pictorul care a semnat uşd
proscomidiei de la Hidişelul de Jos (1778) 15 ; Mihail, semnalat într-un document de la 1783 16 ; Ioan Buda, cel care a finalizat pictura bisericii de
lemn a rutenilor din Oradea între 1788-1789 17 ; Ţiple Popa Ioan, zugravul de la Chieşd (1796)1 8 ; la Simion Darabant, autorul decorului pictat de
la Tărcăiţa (1816), Totoreni (1818) 19 şi Gurani, unde anul 1814 şi numele
prescurtat al zugravului (,,Sim D") se afla pe iconostasul bisericii20 .
Dintre zugravii ce se detaşează după 1800 amintim mai întîi pe Micula Mihai din Mociar (Dumbrava) care la 1832 a terminat la Fînaţe, o pictură apreciată atît datorită bogăţiei tematice cît şi valorii estetice indiscutabile. Dacă Micula Mihai este consecvent în a respecta un program iconografic consacrat de pictura postbizantină atunci Ioan Lăpăuşan, originar
din Jula (R. P. Ungară), dar stabilit în Păuşa 21 , acolo unde fratele său a
fost preot, poate fi considerat ca un zugrav reprezentativ din perspectivei
modului în care a introdus consecvent modele de inspiraţie laică, preluate din cotidian, în contextul iconografiei abordate. La Vărăşeni (1833),
Calea Mare (1836), Borşa (1837) şi Păuşa (1838), acesta se dovedeşte un
autorizat exponent al etapei cînd, apreciem, se poate vorbi şi aici despre
o pictură românească de factură populară. Tot în această perioadă apar
consemnaţi în Cronica manuscrisă a bisericii din satul Căuaşd 22 , Vasiliu
şi Onisie Petran, probabil fraţi, veniţi de la Nicula, la 1824, şi reţine atenţia numele unui alt zugrav localnic şi anume al lui Nestor Ignatie din Beiuş el primind, la 1834, o comandă prin care urma să decoreze interiorul
bisericii de la Fiziş! 3 • De asemenea, se cuvine menţionat zugravul Costea,
care a lucrat în această perioadă la Ceişoara 24 . Tot din acest răstimp ni s-a
păstrat numele unui iconar, Teodor din Micherechi, nume consemnat pe o
icoană de lemn existentă la Muzeul Episcopiei din Oradea şi datată 1779.
Odată cu trecerea în a doua jumătate a veacului al XIX-lea informaţiile despre zugravi localnici sînt din ce în ce mai rare. Ni s-au păstrat totuşi date despre Mercea Gavril, originar din satul bihorean Călugări, care
a pictat, la 1853, biserica din localitatea 25 , şi despre Alexandru Matei, cel
care a decorat, între anii 1865-1869, biserica de lemn din satul Subnează

13

I. Codea, op. cit., p. 72.
Informaţie primită de la V. Maxim, Arhivele Statului, filiala Oradea.
15 I. Codea, I. Cristache-Panait, op. cit., p. 115-116.
16 Acesta apare pomenit î:1tr-o plîngere a sătenilor din Uileac (probabil Uileacul de Beiuş) în care se arată că nu a făcut încă, conform înţelegerii, pictura iconostasului (Arhivele Statului, Bihor, Filiala Oradea, Fond Episcopia greco-catolică).
17 Ibidem.
18 I. Codea, Monumente de arhitectură populară din nord-vestul României.
vol. I, Biserici de lemn din zona Barcău-Crasna, Oradea, 1972, p. 18-19.
19 T. L. Roşu, lnsemnări şi inscripţii bihorene, Beiuş, 1940, p. 50, 53.
2 C. Petranu, op. cit., p. 29.
21 E. Sasu, Ioan Lăpuşan zugravul bisericilor de la Păuşa, Borşa şi Homorog
(jud. Bihor), în Biharea, I, Oradea, 1973, p. 136.
22 Arhivele Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, Acte culturale, Cronica bisericii din Căuaşd, manuscris, 1905.
23 Arhivele Statului Bihor Oradea, Fond Episcopia-greco-catolică.
24 T. L. Roşu, op. cit., p. 88.
25 Ibidem, p. 38.
14

°
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piatră. Descoperim prezenţa în zonă şi a unor iconari proveniţi de la Nicula, unii dintre ei fiind autori de pictură murală: Teodor Tecariu la Urviş de Beliu împreună cu Belejan Gavrilă, tot din Nicula (1871) 26 ; Dionisiu Iuga la Valea Crişului şi Hotar în 1881, despre acesta Coriolan Petran
susţinînd că ,, ... a fost din nefericire un prea modest zugrav" 27 • Tot el
este menţionat, împreună cu Teodor Feceriu (probabil Tecariu) pe un
Apostol tipărit la Blaj (1802), carte ce se găseşte la biserica din Cojdeni28
şi la Cresuia, unde pe un ceaslov se precizează anul 1885 şi numele respectiv (,,Dionisiu Iuga cantor et pictor M. Nicola" 29 • Totodată, un alt iconar
şi zugrav de biserici' venit de la Nicula, Ştefan Belindeanu, a lucrat în
,,părţile Bihorului . . . străbătînd (apoi n.n.) întreg apusul Transilvaniei"30.
De-a lungul celor două secole, alături de zugravi români care, firesc,
au reprezentat majoritatea, au pictat biserici de lemn româneşti şi o serie
de pictori de altă naţionalitate, unii originari chiar din Transilvania. Printre meşterii care au lucrat în Bihor menţionăm doi pictori slovaci,
pe Samoki Teodor din Kassa (Kosice), autorul decorului de la Mierag
(1783) şi Mihail Pahocek semnat într-o pisanie păstrată la Sîmbăta (1787)
şi prezent, probabil, apoi la Tilecuş (1793) 31 • In continuare, spre sfîrşitul
veacului al XIX-lea îşi fac simţită prezenţa pictori cum ar fi: M. Palann
la Vălani de Pomezău (1867); Emanuel Weiss Antal din Maramureş la Du~eşti (1870); Miller Karoly la Hotar 32 , aici a continuat pe Dionisiu Iuga, şi
Căpîlna (1883); Hackmann Mor la Marginea (1899). Toţi sînt autorii unor
ansambluri care se apropie de concepţia proprie artei apusene.
Intr-un asemenea cadru complex asistăm la un proces de maturizare a
picturii care la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea se remarcă, tocmai ca urmare a prodigioasei activităţi depuse de zugravii români în general, prin cristalizarea unei concepţii estetice şi a unui program iconografic unitar. Acum, un aport considerabil în
individualizarea fenomenului analizat l-au avut şi un număr mare de zugravi proveniţi din mediul rural, formaţi, unii dintre aceştia, şi ca urmare
a şcolilor constituite în jurul unor zugravi cu o personalitate distinctă,
artişti receptivi la cererile comenzii sociale şi care, alături de iconografia
luată drept model de pe bisericile de zid existente sau din erminiile aflate
în circulaţie 33 , se disting prin aplecarea şi asupra realităţilor imediate,
imortalizîndu-le printr-un limbaj plastic reprezentativ pentru epoca res26

C. Petranu, op. cit., p. 30.
Ibidem, p. 21.
T. L. Roşu, op. cit., p. 84.
29
Ibidem, p. 58.
30 I. A. Popescu, Arta icoanelor pe sticlă de la Nicula, Editura Tineretului,
Bucureşti, 1969, p. 39.
31 C. Petranu, op. cit., p. 21; I. Godea, Monumente de arhitectură, vol. II, p. 89.
In legătură cu numele zugravului, pe care noi îl considerăm acelaşi la ambele monumente, la Sîmbăta se păstrează pisania prin care aflăm că numele este Pahocek
şi nu Parocek cum apare la Tilecuş. Un ajutor important ni l-a dat în descifrare
colegul Florian Dudaş, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
32 I. Godea, Monumente de arhitectură ... , vol. I, p. 81.
33 Dionisie din Fuma, Carte de pictură, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979;
V. Grecu, Erminii de pictură bizantină, Cernăuţi. 1942.
·27

28

31 - Anuar „Crlsia"
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pectivă. Aceştia au contribuit la cristalizarea unei picturi de factură populară caracterizate printr-un limbaj plastic şi soluţii tematice ce urmăresc
să depăşească limitele proprii :gicturii de cult şi care, împreună cu ansamblul realizărilor din acest domeniu, datorate unor zugravi talentaţi asigură,

în timp, individualizarea unei picturi româneşti ce se remarcă, treptat, tocmai prin abaterea frecventă de la modelele vehiculate de pictura
postbizantină. Acum: ,,In principiu, zugravii români rămîn tributari concepţiilor, programului şi stilizărilor decorative elaborate in perioada brincovenească, dar în atelierele care lucrează pentru noua pătură orăşenească,
şi cu atît mai mult în atelierele numP.roşilor zugravi care împodobesc bisericile de la ţară - îndeosebi bisericile de lemn din Transilvania - se
afirmă nestingherit elemente rustice, caracterizate printr-un stil mai naiv,
uneori printr-un colorit foarte vioi, prin tratarea plată a figurilor cu siluete caracteriza te în linii groase" 34 •
Fără îndoială, acest proces ce poate fi surprins la nivelul secolelor
XVIII-XIX, nu face decît să argumenteze permanentele mutaţii declanşate de încetăţenirea unei mentalităţi specifice lumii moderne care acum
pătrunde în întreg spaţiul românesc şi care în Transilvania a datorat mult
epocîi iluministe, ideilor promovate prin intelectualii români care au desfăşurat o activitate susţinută în acest sens.
Analizînd activitatea zugravilor din nord-vestul României în cei
aproape 200 de ani putem avansa o concluzie ce-şi găseşte confirmarea în
creaţiile păstrate, aceştia înscriindu-se mai cu seamă din perspectiva concepţiei, a limbajului plastic propus, pe drumul urmat în evoluţia sa de
pictura românească, un drum reprezentativ pentru spiritul modem ce se
generalizează, treptat, pe toate planurile vieţii. Ca atare, urmînd această
cale, zugravii români, indiferent din care parte a spaţiului carpato-danubiano-pontic au fost originari, dincolo de perpetuarea unei iconografii consacrate de monumentele circumscrise lumii ortodoxe - fiind din această
perspectivă afiliaţi picturii postbizantine s-au remarcat şi prin crearea
unui stil unitar, stil care beneficiază de un limbaj plastic deschis spre sugestiile oferite de noile perspective.

Iconografie*
Fără îndoială, programul iconografic răspîndit de-a lungul secolelor
XVIII-XIX în lăcaşurile de cult româneşti din Bihor (atunci cînd discutăm despre pictura din această zonă nu putem face abstracţie de realiză
rile similare din nord-vestul României şi mai ales din Sălaj, la care vom
face referiri permanente şi în continuare) îşi revendică sursa de inspiraţie din tradiţia impusă de biserica răsăriteană, în special. Apartenenţa
34
V. Vătăşianu, Arta ţărilor române în secolul al XVIII-lea, în Istoria Romdntei, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 577.

* Ordinea descrierii programului iconografic din zonă s-a făcut în conformitate cu regulile precizate în acest sens de I. D. Ştefănescu în volumul Iconografia
artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973
(în continuare Iconografia ...), p. 54-55.
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la acest spaţiu spiritual şi-a pus amprenta pe aproape: toate ansamblurile murale circumscrise evului mediu românesc fără, însă, ca
aceasta să însemne o închistare, deci o respingere a unor soluţii iconografice şi stilistice venite din alte arii culturale şi mai ales din cea apu~
seană. Discutînd temele utilizate acum, repartizarea acestora pe suprafeţe
special destinate, surprindem existenţa unui program interesant şi complex, care se remarcă, însă, şi prin rezolvări originale tocmai în ceea ce priveşte modul de intercalare şi reprezentare a unor subiecte. Din această
perspectivă se detaşează tendinţa de a reda unele tipuri iconografice sau
chiar unele teme întregi ~ după cum o demonstrează exemplele conser-vate atît în Transilvania, cît şi în cele două ţări româneşti - , după soluţii preluate din creaţia de ac0eaşi factură din Europa vestică, în special.
Desigur, dominantă este în continuare iconografia tradiţională, soluţiile
cristalizate de-a lungul evului mediu românesc, renunţările existente datorindu-se spaţiului interior, mult mai mic în cazul bisericilor de lemn.
1. Axul central al bolţii naosului poartă reprez<2ntări ce ilustrează la
fel ca şi bisericile de lemn din Maramureş~5, în primul rînd Sf. Treime.
La Păuşa, Cel vechi de zile, avînd nimbul triunghiular, simbolizînd ideea
după modelul apusean, este urmat de imaginile Soarelui şi Lunii şi, apoi,
de Constantin şi Elena. ln alte situaţii subiectul este redat într-o desfă
şurare ce include pe: Dumnezeu Tatăl, Iisus Pantoc:rator, Sf. Duh, care se
continuă fie cu Maica Domnului (Rieni, Chieşd, Gheghie, Căpîlna), fie cu
Maria Orantă cu Iisus şi Arhanghelul Mihciil (Finaţe).
De o parte şi alta a axului principal reţin, prin prezenţa lor, cei patru
evanghelişti Luca, Marcu, Matei şi Ioan - (Gheghie, Botean, Luncşoa
ra - sec. XVIII; Păuşa, Rotăreşti, Săldăbagiu Mic, Tărcăiţa - sec. XIX).
Ei însoţesc Treimea, devenit punctul central al programului iconografic,
ajungîndu-se aici după ce: ,,La origine - însă (n.a.) - s-a pictat sau portretul lui Iisus Cristos încadrat de evanghelişti, ceea ce corespunde tradiţiei bizantine, sau cetele îngereşti, în jurul lui Cristos ... " 36 .
Indiscutabil, în rezolvarea anumitor teme descifrăm deschiderile oferite pe planul concepţiei estetice de epoca respectivă. De pildă, Sf. Treime,
sub forma crucii, întîlnită la Luncşoara (sec. XVIII) sau compusă din imaginile reprezentînd Tatăl, Fiul şi Sf. Duh (porumbel), se datorează modelelor preluate din iconografia apuseană. In acelaşi timp, la Rieni, Fînaţe, ca
şi în celelalte biserici de lemn unde apar scene legate de Maria (Maria
Orantă cu Iisus în braţe), ne aflăm în faţa menţinerii respectului pentru
tradiţia bizantină, pentru ceea ce înseamnă Maria în ierarhia stabilită de
cult.
2. Bolta absidei altarului conservă doar în puţine monumente decorul pictat. Acolo unde există, însă, zugravii s-au cprit asupra unor teme
ce au ca personaj principal pe Maria, această preferinţă fiind conformă cu
locul pe care, de obicei, ea l-a deţinut în lăcaşurile de cult bizantine şi,
implicit, din Ţările Române 37 • Incoronarea Mariei, de la Fînaţe şi Păuşa
35 Idem, Arta veche a
p. 118 (in continuare Arta ... ).
36
Ibidem, p. 123.
37
Ibidem, p. 118.

Maramureşului,

Editura Meridiane,

https://biblioteca-digitala.ro

Bucureşti,

1968,

Aurel Chiriac

484

8

stnt exemple care susţin afirmaţia de mai sus, cu toate că din punct de
vedere al rezolvării compoziţionale preia trăsături caracteristice artei occidentale. In celelalte biserici de lemn (Luncşoara, Săldăbagiu Mic, Surduc
etc.) bolta este dominată de Iisus Pantocrator, o temă veche şi semnificativă în tradiţia bizantină care, la început, îşi avea locul pe cupolele bisericilor de zid ortodoxe. La Căpîlna, Pogorîrea Sf. Duh şi la Tărcăiţa, Soarele
şi Luna, sînt două interesante puneri în pagină, ce-şi găsesc, de asemenea, rădăcina în iconografia circumscrisă lumii bizantine 38 .
3. Majoritatea monumentelor ce le vizăm în analiza noastră poartă
pe pereţii absidei altarului mărturiile unei continuităţi în subiectele ilustrate, chiar dacă, cu unele modificări. In cazul acesta un rol important,
care a determinat o serie de modificări l-a avut mărimea lăcaşului de cult
şi deci a suprafeţelor destinate picturii. Bunăoară, din veacul al XVIII-lea
ordonarea temelor în două registre, asemeni vechilor monumente ale ortoxiei este foarte rară în Bihor dar si în Maramures sau Transilvania39. Singura localitate din zonă unde· avem de-a face· cu respectarea
modelului iniţial este la Fînaţe. Aici, Micula Mihail din Mociar a dispus
tematica pe două registre. Registrul superior cuprinde Vedenia lui Petru

Fig. 1. Sf. Episcopi, detaliu, Ceheiu (absida altarului), sec.
al XVIII-iea.

din Alexandria, Cina cea de taină şi Prorocii, iar al doilea, Sf. Episcopi.
Pentru celelalte sate consemnăm un singur registru ocupat, în mare parte,
de la nord la sud, de Sf. Părinţi (Fig. 1). Alături de aceştia, pe latura de
nord a absidei altarului, dinspre uşa proscomidiei s-au păstrat alte cîteva
reprezentări importante în economia acestui spaţiu. De pildă la Dumbră
vani, în dulapul proscomidiei se desprinde o punere în pagină cu sens c>u38
39

Ibidem, p. 56-57.
Ibidem, p. 121.
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haristic ce-l are ca personaj principal pe Iisus (Iisus în potir şi lingă el
„discos-ul"). După 1800, temele care premerg Sf. Episcopi continuă să se
refere la fel ca şi în realizările epocilor respective din Maramureş, la patimile lui Iisus: Iisus pe cruce la Ceheiu (sec. XVIII); Iisus pe cruce, Punerea în mormînt şi Iisus în potir, Sf. Ioan, Maria Orantă la Borşa (sec.
XIX) etc. Dintre temele menţionate, cele inspirate din jertfa lui Iisus
(Iisus pe cruce, Punerea în mormînt) sînt des întîlnite în monumentele bizantine şi în cele din Ţările Române, Rusia şi Balcani 40 . În schimb Iisus
in potir rezumă mult mai complexa temă a Teascului de taină, care în Bizanţ şi Ţările Române, pînă în secolul al XVIII-lea apare mai rar. Din
această epocă însă, în Maramureş (sub forma Teascului de taină) ·şi în
Bihor (prin Iisus în portir) este tot mai des introdusă în programul
iconografic se pare şi ca urmare a influenţelor venite prin filiera apuseană.
'
4. Iconostasul, faţa est (dinspre altar), spre deosebire de alte zone
poartă sporadic pictură. Avem doar un singur exemplu, cel de la Sebiş

Fig. 2. Serafim, detaliu, Sebiş (absida altarului), David Zugravu
de la Curtea de Argeş, sec. al XVIII-iea.

(Fig. 2) aparţinînd lui David Zugravu. Imaginea, ce se detaşează de pe fundalul constituit dintr-un peisaj destul de schematic sugerat, reprezintă un
Serafim conturat în consens cu descrierile referitoare la aceşti îngeri:
,,Sînt figuraţi printr-un cap tînăr, încadrat de aripi „ocellate", adică presărate cu ochi mulţi. Serafimii sînt înfăţişaţi bust de tineri încadraţi, potrivit descrierii prorocului, de trei perechi de aripi" 41 •
•

0

41

Ibidem.
Idem, Iconografia .. ., p. 139.
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5. Iconostasul, faţa vest (dinspre naos) se remarcă întotdeauna prin
cel 111ai consistent decor pictat. Invariabil, tîmpla confirmă o ordine iconografică comună ţărilor române. Iisus pe cruce, formînd registrul de sus,
reţine prin rezolvarea relativ amplă a temei pe toate iconostasele bisericilor
de lemn unde se mai păstrează. Scena include pe cei doi tîlhari, răstigniţi,

Fig. 3. Scene de pe iconostas, detaliu, Valea Neagră de Jos (naos),
David Zugravu de la Curtea de Argeş, sec. al XVIII- .ea.

ca extreme ale compoziţiei; pe Maria şi Ioan, de o parte şi alta a crucii,
constituind axul central al scenei, pe care se află răstignit Iisus; unul sau
doi soldaţi; cîteodată în spatele Mariei se văd grupate Mironosiţele, totul
desfăşurîndu-se pe fundalul format de cetatea Ierusalimului. La Rieni,
Sebiş, Valea Neagră de Jos, {Fig. 3) Brădet, Stînceşti, unde a lucrat David
Zugravu de la Curtea de Argeş, în porţiunea din dreapta, jos, este introdusă şi tema împărţirii hainelor lui Iisus de către soldaţi. Alteori cum ar
fi la Ceheiu şi Brusturi - Oradea (sec. XVIII) Iisus pe cruce este punctul
central al acestui registru, scena fiind încadrată, la acelaşi nivel, de Prooroci individualizaţi în medalioane. ln unele situaţii, însă, reprezentarea
Proorocilor {Borşa, Păuşa, Rotăreşti, Surduc, Marginea, Tărcăiţa) formează
un registru, aparte, semnificativ fiind în acest sens iconostasul bisericii de
zid de la Homorog (sec. XIX). Şirul apostolilor, avînd ca ax central pe Iisus
stînd pe tron şi ţinînd în mina stingă evanghelia deschisă se impune, la
rîndul ei, ca o temă reprezentativă în economia iconostasului, ea fiind comună tuturor lăcaşurilor de cult româneşti şi din această perioadă.
Al treilea registru, doar în cîteva cazuri, este ocupat de ciclul praznicelor în număr de douăsprezece (\iaşterea Mariei, Intrarea în biserică,
Bunavestire, Naşterea lui Cristos, lntîmpinarea Domnului, Botezul, Schimhttps://biblioteca-digitala.ro
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faţă, Floriile, !nălţarea, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului şi
!nălţarea crucii), respectînd ordinea definitivă în monumentele circum-

barea la

scrise Bizanţului 42 • Uneori, cum ar fi la Ceheiu (Fig. 4) şi Derşida, deci
în veacul al XVIII-iea, praznicile se abat de la ordinea consacrată a
succesiunii evenimentelor legate de viaţa lui Iisus (Naşterea Mariei,

Fig. 4. Scene de pe iconostas, detaliu, Ceheiu (naos),
xv'm-lea.

sec. al

lntîmpinarea Domnului, Naşterea lui Iisus, Botezul, Bunavestire, Icoana
cea nefăcută de mînă, Duminica Floriilor, Invierea, !nălţarea, Pogorîrea
Duhului Sfînt, Schimbarea la faţă, Adormirea Mariei), pentru ca la
Căpîlna, în 1883, zugravul dr alt rit să ajungă să reclea scene din viaţa
lui Iisus într-o derulare neconformă cu cea impusă de canoanele bisericii răsăritene.
Registrul ultim, din partea inferioară a iconostasului, cunoaşte în
Bihor cîteva rezolvări interesante. Astfel, la Brusturi-Oradea succesiunea temelor este următoarea: Sf. Gheorghe în luptă cu balaurul, Sf. Ioan,
Maria şi Iisus, Naşterea lui Iisus, lnvierea lui Iisus. La Păuşa, de la sud la
nord, se disting: Sf. Gheorghe în luptă cu balaurul, Sf. Nicolae, Sf. Ioan,
Sf. Ioan Zlataust (uşa diaconicească), Iisus cu globul, Bunavestire (uşile
împărăteşti), Maria cu Iisus, Sf. Vasile cel Mare (uşa diaconicească), Arhanghelul Mihail, Sf. Teodor, pe cînd la Borşa, acelaşi zugrav, a reprezentat, de la sud la nord, pe: Sf. Dimitrie, Arhanghelul Mihail, Episcopul Atanasie (uşa diaconicească), Bunavestire (uşile împărăteşti), Maria cu Iisus,
Sf. Nicolae Episcop (uşa diaconicească), Sf. Teodor Tiron. În alte monumente, pe pereţii aflaţi de o parte şi alta a uşilor iconostasului nu se întîlnesc picturi, acestea păstrîndu-se constant numai pe uşile diaconiceşti şi
42 „;Bizanţul a grupat sub acest nume teme alese din toate epocile
Cristos" (Ibidem, p. 85-86).
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împărăteşti. Din
rarhia impusă de

acest' motiv, soluţia preferată aici este în consens c·u ielumea creştină unde doi dintre episcopi sînt apreciaţi ca
cei mai importanţi: Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Ioan Zlataust. Aducerea şi
stabilirea lor în acest spaţiu central ne apare ca atare firească, fiind adoptată la nivelul bisericilor de lemn din întreaga Transilvanie, constituind
totodată o rezolvare care aduce modificări în ordinea impusă de un program iconografic consacrat, căci ei iniţial îşi aveau locul pe perţii absidei
altarului, împreună cu Sf. Episcopi. David Zugravu de la Curtea de Argeş,
la Rieni, Sebiş, Brădet, Valea Neagră de Jos, Mierag, Hinchiriş, precum şi
în monumente (Hidişelul de Jos, Lugaşu de Sus, Luncasprie) pictate de alţi
zugravi, se respectă ierarhia, cei doi episcopi apărînd în locurile semnalate
deja, tocmai pentru a sublinia poziţia lor. Sînt însă, aşezări unde pe uşile
diaconiceşti sînt preferaţi alţi episcopi sau, uneori, apostoli, situaţie datorată, probabil, dorinţelor comenzii sociale. La Surduc şi Botean se disting
Sf. Arhidiacon Ştefan şi Sf. Nicolae, episcop. La Tărcăiţa, Simion Dărăbant
s-a oprit asupra Sf. Nicolae şi Sf. Dimitrie, doi dintre sfinţii militari, pe
cînd la Totoreni, acelaş meşter a preferat imortalizarea Sf. Dimitrie şi
Sf. Gheorghe. Un alt exemplu îl avem la Vălani de Pomezău 1 unde comanda socială s-a oprit asupra Sf. Nicolae şi Sf. Vasile.
6. Avînd în vedere repartizarea temelor în spaţii precis prestabilite de
canoanele bisericeşti ortodoxe, poalele bolţii naosului păstrează în continuare subiecte inspirate din Noul Testament. Exemplele de la Ceheiu,
Păuşa, Borşa, Fînaţe, Vălani de Pomezău, Fetid sînt elocvente, zugravii
ilustrînd contant Patimile lui Iisus.
7. Sf. Mucenici, din care cei mai• des reprezentaţi sînt Sf. Militari
(Sf. Dimitrie, Sf. Gheorghe, Sf. Tiron etc.) domină pereţii de sud şi nord
ai naosului. Pentru Bihor locul şi modul de "dispunere într-un şir
continuu este preferat comparativ cu Maramureşul unde, în acelaş răstimp,
sînt foarte rar prezenţi 43 • De altfel, în zonă se conservă o tradiţie îndepăr
tată,, ... ce-şi revendică originea în reprezentările din monumentele bizantine, orientale, ruseşti şi româneşti" 44 • Faptul că în numeroase biserici de
lemn se perpetuează dispoziţia firească a temei, ne "îndeamnă să considerăm că înrîurirea lui David Zugravu de la Curtea de Argeş nu este de neglijat. Dintre izbutitele puneri în pagină reţinem pe cele de la Zalnoc, Bră
det, Sebiş (Fig. 5) pentru veacul al XVIII-lea, şi de la Botean, Căpîlna,
Luncşoara, Surduc, pentru secolul al XIX-lea. Uneori, aşa cum se întîmplă
fr~cvent în această perioadă, între Sf. Militari se introduc teme ce complică şirul logic al programului iconografic. La Surduc, Căpîlna, Botean şi
Rotăreşti, spre exemplu, se intercalează scene din Patimile lui Iisus.
8. În general, pe peretele de vest, din naos, deasupra uşii ce comunică
cu pronaosul, se întîlnesc o serie de teme interesante. De pildă, David
Zugravu se opreşte la Iisus pe muntele măslinilor (?), la· Rieni şi Sebiş,
finalizînd subiectul într-o compoziţie amplă, inspirată se pare, din punct
de vedere iconografic de erminia lui Dionisie din Fuma45 . Personajul
43
44
45

Idem, Arta ... , p. 123.
Idem, Iconografia ... , p. 146.
Erminia picturii bizantine după versiunea lui Dionisie din Furna (Ediţia

îngrijită

de C.

Săndulescu-Verna),

Editura Mitropoliei Banatului, f.a., p. 151.
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central este Iisus stînd în genunchi. Pentru a sublinia poziţia lui în ierarhia bisericească zugravul recurge la supradimensionarea proporţiilor acestuia. Un personaj feminin, stînd în genunchi, în dreapta, puţin mai jos,
mult mai mic ca proporţii, întregeşte valoarea reprezentării. Elegant şi

Fig. 5. Sf. Militari, detaliu, Sebiş (naos), David Zugravu de la
Curtea de Argeş.

expresiv conturat, avem de-a face, probabil, cu Maria. In stînga, sus, se
vede grupul apostolilor care stau în picioare. întreaga scenă are ca fundal
muntele însufleţit din loc în loc de cite un copac schematic redat. Alteori,
peretele de vest al naosului a fost pictat cu scena „păcatului originar", deci
a lui Adam şi Eva, separaţi de pomul pe care găseşte încolăcit şarpele
(Brusturi - Oradea). Inclusă, mult mai des, în programul iconografic din
secolul al XIX-lea tema este, cu siguranţă, un preambul al Judecăţii de
apoi din pronaos avînd, deci, un profund caracter moralizator, De obicei
însă acest spaţiu poartă teme inspirate din Vechiul Testament. De exemplu, Ioan Lăpăuşan, la Păuşa (două registre) s-a oprit la următoarele
scene: Cain şi Abel, Ioan cu chitul, Sf. Ilie înălţindu-se spre cer, Jertfa
lui Abraam, Cînd au omorît Ioan pe tatăl lui, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (Fig. 6). Avem de-a face cu rezolvări care îmbină semnificaţiile
unor subiecte ce reflectă păcatele primilor oameni (Cain şi Abel) cu Patimile Sf. Ioan Botezătorul care, în acest caz, se referă la prezentarea tipului evanghelic ,, ... după care sînt pictate în naos la baza cupolei pe arcul
cel mare de apus al bolţii, ori pe pereţi" 46 .
46

I. D.

Ştefănescu,

op. cit., p. 152.
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Preferinţa, la Gheghie şi Păuşa, pentru !nălţarea Sf. Ilie la cer, un subiect foarte răspîndit în Transilvania, se explică prin motivaţiile ce au dus
la localizarea în această parte a bisericii. De altfel, pentru anii ce îi cuprindem în lucrare: ,,In Maramureş, s-a subliniat legătura dintre revenirea

uşii care dă în prosec. al XIX-iea.

Fig. 6. Scene de pe peretele de vest (deasupra

naos), detaliu,

Păuşa,

Ioan

Lăpău7 an,

şi a doua venire a lui Iisus. De aceea, decoratorii au apropiat iluspe de o parte de portretul lui Iisus; pe de alta, de Judecata de
apoi" 47 • In Bihor, se pare, că această ultimă explicaţie este cea care a
determinat preferinţa pentru o asemenea temă.
9. Pronaosul, se impune, mai cu seamă, datorită ilustrării, într-un
chip original, a Judecăţii de apoi, mai precis a pedepselor la care sînt supuşi oamenii în Iad. In aproape toate bisericile de lemn din zonă ocupă
peretele de vest şi de sud. Totodată pe pereţii de nord şi est (faţa vest) se
remarcă, uneori, teme ce se inspiră din păcatele săvîrşite de primii oameni:
Pomul Binelui şi Răului, Izgonirea lui Adam din Rai sau Cain cînd a omorit pe Abel (Luncşoara şi Vălani de Pomezău), dar de cele mai multe ori
sint preferate Muceniţele. Atît la Ceheiu şi Derşida, în secolul al XVIII-iea_
cit şi la Botean, Surduc, Borşa şi Păuşa în veacul următor cele mai multe

lui Ilie
traţia,

prezenţe aparţin: Mariei, Mariei Magdalena, Sf. Barbara, Sf. Sava, Sf. Paraschiva, Sf. Nastasia. De asemenea, tot aici reţine atenţia Parabola fecioarelor, cele cinci fete înţelepte şi cele cinci fete nebune, situate de o

parte şi de alta a lui Iisus, ce formează axul central al scenei. Intre izbutitele compoziţii se detaşează cea de la Ceheiu (peretele de nord), Brusturi
- Oradea (peretele de nord şi est), Borşa şi Pău~a (peretele de est, faţa
vest), ultimele două aparţinînd veacului al XIX-lea. Preferinţa pentru
47

Idem, Arta ... , p. 126-127.
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acest subiect ca de altfel şi pentru altele menţionate deja îşi găseşte explicaţia în relaţia în care stă cu Judecata de apoi, subiect care în epocă îl
întîlnim amplu ilustrat în bisericile de lemn din Maramureş 48 şi Transilvania, din acest punct de vedere, înscriindu-se într-o concepţie unitară
pentru spaţiul transilvănean. Mai mult chiar, specificul în ilustrarea temei,
deschiderea spre cotidian în sensul introducerii unor exemple ce-şi au baza
de pornire de la anumite realităţi din viaţa satului tradiţional sau altele
cu caracter general, cu rezonanţă social~politică (apar personaje ce sugerează stăpînirea străină), sînt elemente care relevă importanţa acordată
subiectului în lumea românească. Dar, spre deosebire de modelele transmise de evul mediu, circumscrise Moldovei şi Ţării Româneşti (Voroneţ,
Arbore, Hurez etc.) creaţii unice prin valoarea lor artistică şi documentară, cele din secolele XVIII şi XIX reflectă tocmai desprinderea de canoane, transformările ce se produc acum pe planul mentalităţilor şi, în ultimă instanţă, a deschiderilor spre lumea modernă.
De altfel, din punctul de vedere al reprezentării, Judecata de apoi, s-a
instituit între cele mai importante teme în lumea creştină. De-a lungul
timpului, locul destinat subiectului a fost în pronaos. Dacă, însă, din punctul de vedere al spaţiului ce-l ocupă într-un lăcaş de cult nu intervin modificări, atunci pe planul reprezentării acesteia, în veacurile XVIII-XIX,
din momentul cînd iniţiativele ctitoriceşti trec şi în lumea satelor, deci la
nivelul colectivităţii, subordonarea faţă de cerinţele comenzii sociale este
evidentă. Ca urmare, la Ceheiu, Sacalasău, Brusturi-Oradea, Rieni, Marginea, Luncşoara, Căpîlna, Rotăreşti, surprindem fenomenul de înfierare
a unor aspecte negative, desprinse din peisajul uman al satelor vremii. Deosebit de reprezentative pentru limbajul plastic care s-a cristalizat în
această perioadă sînt Judec{iţile de apoi de la Ceheiu (Fig. 7), Luncşoara,
Hotăreşti etc., unde zugraYii au pictat, cu multă vervă şi minuţiozitate,
în Jad, pe: crîşmarul care înşeală; femeia care îşi părăseşte copilul; legiuitorii nedrepţi; morarul care fură; oamenii lacomi; etc.
La Ceheiu, Iadul, cu tot ceea ce se petrece acolo, este dominat în partea superioară a compoziţiei de trei medalioane înlănţuite, fiecare reprezentînd în ordine: Zavistia, Lăcomia şi Curvia deci defecte umane. Sînt
supuşi, apoi, la cazne omul „care-şi ocăreşte părinţii"; morarul care fură;
crîşmarii necinstiţi; judecătorii (,,biraiele") care dau sentinţe nedrepte; etc.
Caznele pe care au obligaţia să le suporte aceşti oameni sînt redate foarte
sugestiv, cum sugestiv sînt reprezentaţi şi executanţii sentinţelor, dracii
ei particularizîndu-se prin doza de ironie descifrabilă pe faţa lor, satisfacţia cu care însoţesc personajele condamnate 49 la diferite cazne.
La Brusturi - Oradea pe lîngă înşirarea întregii game de scene avînd
ca. punct de plecare tarele proprii anumitor personaje din cadrul comunităţilor săteşti, mai apare şi Sf. Mihail, cu balanţa în mină „ultimul aliat
al omului în pragul veşniciei" şi care aici are grijă ca dracul să nu atîrne
balanţa în favoarea sa.
48
Ibidem, p. 130; Anca Pop-Bratu, Pictură murală maramureşană, Editura
Ml'ridiane, Bucureşti, 1982, p. 18.
49
I. Godea, I. Cristache-Panait, op. cit., p. 289.
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Dintre reprezentările aparţinînd secolului al XIX-lea cea de la Rotă
reşti, semnată de Ioan Lăpăuşan, se detaşează prin varietatea imagistică
şi, desigur, prin accentele sociale redate cu multă detaşare, cu harul specific spiritului popular. Sînt înfieraţi: femeia care ia laptele de la vaci şi
care se găseşte pusă deasupra flăcărilor, găleata plină cu lapte atîrnîn-

Fig. 7. Judecata de apoi, detaliu, Ceheiu (pronaos), sec. al XVIIIlea.

du-i de gît; morarul imortalizat cu o piatră prinsă de brîu şi cu „vaităul".
Sînt imortalizate cele 8 „biraie" necinstite care stau deasupra focului în
timp ce un diavol se căzneşte să-i tragă spre acea „înfricoşătoare" gură
de balaur ce înghite pe cei păcătoşi. Tot în aceeaşi direcţie este îndrumată şi „muierea care nu vrea să facă prunci" 50 .
IO. Pictura exterioară existentă la cîteva lăcaşuri de cult din zonă
vine să argumenteze ideea de unitate a picturii murale româneşti, mai
cu seamă dacă ţinem cont de faptul că putem face referiri la numeroase
exemple începînd cu mănăstirile din nordul Moldovei şi continuînd
acum, în secolele XVIII şi XIX, cu destul de frecventele realizări din
Transilvania51 şi sudul României 52 .
Din monumentele care au purtat pictură exterioară în Bihor
astăzi se mai pot vedea cele de la Derşida şi Valea Crişului unde se
disting încă unele contururi, pe cînd la Ceheiu şi Boianul Mare se
păstrează urme vagi de culoare. La Derşida (jud. Sălaj), pe latura de sud,
50

C. Petranu, op. cit, p. 18; I. Godea, I. Cristache-Panait, op. cit., p. 162-163.
V. Vătăşianu, Vechile biserici de piatră româneşti din judeţul Hunedoara,
Cluj, 1930, p. 140.
52 V. Drăguţ, Pictura veche ... , p. 122-125.
51
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de ambele părţi ale portalului întîlnim Arhanghelii Mihail şi Gavril, Maria, Petru şi Pavel şi o serie de figuri greu descifrabile. în schimb, la
Valea Crişului, tot pe peretele de sud. în partea dreaptă a portalului, se
remarcă Sf. Gheorghe în luptă cu balaurul, precum şi semnătura zugravului „Dionisie Iuga ... Nicola .. _ie (Fig. 8).

Fig. 8.

Pictură exterioară, cu semnătura lui Dionisie
lea Crişului, sec. al XIX-lea.

Iuga, Va-

11. Prezenţa portretului ctitorilor în bisericile de lemn pictate de-a
lungul celor două secole, este rară. Explicaţia principală o găsim în caracterul colectiv al iniţiativelor .ctitoriceşti, comunităţile rurale susţinînd
material aceste intreprinderi. Apar, totuşi, în cîteva monumente din .z9nă
cum ar fi: Rieni, unde probabil figurile de pe peretele estic al tindei sînt
cti tarii bisericii de lemn, se pare preoţii din vremea respectivă din locali ta te (Fig. 9), această rezolvare nefiind străină, considerăm, de prezenţa lui David Zugravu de la Curtea de Argeş, pictor originar dintr-un
spaţiu bogat în asemenea reprezentări; Surduc, Păuşa, Tărcăiţa, unde
însă portretele ctitorilor sau chiar zugravului (Păuşa · - Fig. 10) se gă
sesc în naos.
12. Iconografia circumscrisă bisericilor de lemn din Bihor relevă cîteva aspecte ce permit o reală evaluare a apartenenţei la 0 tradiţie sau alta. Avînd ca bază de pornire complexitatea social-politică a
perioadei istorice căreia le aparţin, interferenţele culturale descifrabile
la nivelul acestui spaţiu, s-au putut delimita ansambluri care includ
programe iconografice reprezentative pentru pictura postbizantină şi care
confirmă o tradiţie afiliată lumii bizantine şi altele inspirate de arta
Occidentală. Dominanta este dată de primul tip, situaţie normală în condiţiile subordonării faţă de biserica răsăriteană, de un program iconohttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 9. Ctitori, Rieni (pronaos), David Zugravu de la Curtea
de Arge~. sec. al XVIII-iea.

Fig. 10. Autoportretul
pictorului Ioan Lăpuşan,
Păuşa (strana de nord),
sec. al XIX-lea.
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grafic reprezentativ concepţiei acesteia. Desigur, în această succintă analiză un element fundamental, care determină unele modificări în programul iconografic, în soluţiile plastice adoptate la un moment dat, este
comanda socială care prin preferinţele pentru o temă sau alta au determinat, de multe ori, complicarea ordinii iconografice consacrate.
Dispoziţia pe suportul de lemn sau pînză maruflată a programului
iconografic ilustrat se remarcă, la fel ca şi în celelalte părţi ale Transilvaniei, prin utilizarea frizelor şi a tablourilor. Ambele modalităţi se întîlnesc în Bihor şi argumentează ideea interferenţelor şi a opţiu
nii zugravilor după şcoala în care s-au format, căci: ,,Frizele au venit
pe calea sîrbească şi pe aceea a Apusului italian (călugărimea din basilicate); tablourile prin înrîurirea constantinopolitană"~ 3 .

Stilul
Neîndoielnic, pictura murală din teritoriul cercetat reflectă caracteristicile epocii, fiind o expresie a unei evoluţii direcţionate spre ceea ce
înseamnă acum, deschiderea spre lumea modernă. Trecerea, treptată, a
iniţiativelor ctitoriceşti spre păturile mijlocii s-a resimţit în stilul general rezultat, stil creat şi în urma activităţii susţinute a unor zugravi proveniţi din diferite şcoli şi, implicit, ambianţe culturale.
„Legăturile tot mai trainice cu Ţara Românească, de unde au venit
numeroşi artişti explică integrarea picturii româneşti transilvănene în
ambianţa stilistică postbrîncovenească, fapt evident mai cu precădere în
zona Sibiului, Făgăraşului şi Braşovului ( ... ). In Banat influenţele
nostbrîncoveneşti ( ... ) se întîlnesc cu influenţele baroce în timp ce în
Maramureş precumpănesc interpretările rustic-populare ... " 54 • Transpunînd acest tablou la Bihor un spaţiu geografic situat la întîlnirea elementelor de cultură răsăriteană şi apuseană, caracteristicile stilistice ale decorurilor murale reflectă într-o măsură mult mai mare tră
săturile menţionate mai sus. Intr-adevăr David Zugravu de la Curtea de
Argeş este un exponent important al picturii post-brîncoveneşti, activitatea lui avînd ecou în această parte de ţară, iar stilul impus de el (este
autorul a peste 10 biserici de lemn pictate şi a foarte multe icoane pe
lemn) ecou în conştiinţa ucenicilor ce i-a avut sau în a zugravilor care
i-au apreciat creaţia. Alături de David Zugravu au activat în timp şi
pictori localnici (Ioan Lăpăuşan din Păuşa, Micula Mihail din Mociar
[Dumbrava]' etc.), autorii unor ansambluri ce au introdus soluţii şi interpretări mult mai apropiate de preferinţele comenzii sociale, fiind exponenţii unei orientări reprezentative pentru pictura de factură populară. In acest context specific, ce s-a impus la un moment dat prin realizări importante, trebuiesc menţionate şi preluările din stilul baroc (inI. D. Ştefănescu, Arta . .. , p. 132.
V. Drăguţ, Dicţionarul de artă
Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 234.
53

54

şi

medievală

românească,
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traducerea unor compoziţii mult mai elaborate; mişcarn m rezolvarea
anumitor scene; unor elemente decorative caracteristice etc.) curent artistic cu realizări importante în Transilvania. Coroborînd direcţiile de exprimare surprinse în zonă ajungem, de fapt, şi la aceea ce subliniau unii
istorici de artă ca specific pentru aceste transformări în domeniul artelor plastice, în general, şi mai ales al picturii, căci: ,,Alături de lărgirea
caracterului popular al picturii româneşti, de sporirea elementelor de
critică socială, de diluare tot mai evidentă a spiritului religios, arta secolului al XVIII-lea ne oferă şi începutul unui nou tip de contacte, cu
Arta apusului, de unde vor veni - dacă avem în vedere exemplele oferite în continuare de secolul al XIX-lea în acest domeniu (n.a.) - principalele idei, sugestii şi soluţii ale înnoirii" 55 . Dincolo, însă, de complexitatea exprimărilor întîlnite se cuvine relevat modul în care zugravii români au contribuit la generalizarea unei concepţii unitare în pictura celor două secole menţionate. De altfel, crearea unui limbaj plastic sugestiv sub raportul apropierii de comanda socială este un aspect sesizabil
atunci cînd ne referim la introducerea constantă a unor elemente preluate din realitatea imediată (unele personaje biblice, care pînă acum
trebuiau reprezentate după canoane, se individualizează prin trăsături
inspirate de modele reale; sînt îmbrăcate în portul popular tradiţional
al locului (Fig. 11); se disting ornamente întîlnite pe ţesăturile populare;
etc.). In toate aceste cazuri însă: ,,Pictorul foloseşte esenţialul şi lasă de
o parte elemente secundare. Selecţia dovedeşte experienţă, cugetare şi
ştiinţă, însuşiri care nu au nimic comun cu naivitatea şi primitivitatea"56.
Aceste trăsături reieşite în urma analizei picturii bisericilor de lemn
din Bihor confirmă părerile unor istorici de artă prin care, încă,
în perioada interbelică, subliniau necesitatea studierii acestor mărtu
rii ,, ... mai amănunţit, căutîndu-se paralele, care desigur trebuie· să fi
existat şi să se mai păstreze - idee demonstrată de cercetarea întreprinsă
în această direcţie şi în ultimele decenii, cercetare materializată prin numeroase lucrări de specialitate apărute (n.a.) - , de pildă la bisericile de
lemn; astfel vom reuşi poate să cunoaştem cu timpul şi pictura adevărat
românească şi să opunem celei de origine bizantină, care a stăpînit odinioară exclusiv în bisericile româneşti mai importante" 57 . Realitatea
acestor afirmaţii este confirmată de evoluţia fenomenului discutat şi în
acest spaţiu căci acum, într-o epocă marcată, de trecerea spre lumea modernă, picturile semnate de zugravii români reflectă o mentalitate colectivă ce şi-a impus propria personalitate trecînd de multe ori peste
principiile clasice transmise de tradiţia bizantină pe acest plan, fapt subliniat concludent tocmai de libertatea în ilustrarea unor teme. Indiscutabil însă_ acest proces nu înseamnă, după cum s-a putut constata, o renunţare definitivă la principiile iconografice şi stilistice proprii rcpre55
M. Ţoca, Şase decenii de plastică românească militantă, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1981, p. 24.
56
I. D. Ştefănescu, Arta ... , p. 135-136.
57
V. Vătăşianu, op. cit., p. 145.
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zentărilor de pe monumentele bizantine şi româneşti clasice, deoarece
în cazul concret al picturii conservate în zonă~se păstrează în continuare,
ca şi coordonate principale respectul pentru ierarhia personajelor; bidimensionalitatea punerilor în pagină; etc.

Fig. 11. Personaje în costum popular tradiţional,
(peretele de vest), sec. al XIX-lea.

Păuşa

Depăşind, treptat încorsetările perpetuate de pictura medievală,
pictura secolelor XVIII-XIX din Bihor este expresia fidelă, ală
turi de toate realizările similare din România, a unei epoci care prevesteşte pentru pictura românească, zorii artei moderne. între substratul
de cult al reprezentărilor discutate, ce confirmă apartenenţa în ansamblu
la pictura postbizantină prin multele soluţii preferate, şi apariţia unor
soluţii cu caracter realist evident, ce vizează o apropiere de lumea că
reia îi era destinată, zugravii români nu fac decît să se înscrie pe drumul urmat de-a lungul veacurilor respective de întreaga societate românească din spaţiul carpato-danubiano-pontic.

32 - Anuar „Crisia"
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