IMPLICAREA RESTAURARII IN RESTABILIREA
ADEVARULUI ARTISTIC
VARVARA IONESCU

Muzeul Brukenthal din Sibiu deţine în colecţia sa (Fig. 1) un fragment
de altar cu sulbiectul iconografic „Răstignirea" pictură în tempera, apreciat ca fiind executat în secolul al XVIIl-lea. Este înregistrat cu numărul
de inventar 2578/M 5137, fără a se mai cunoaşte alte date de provenienţă.
In urma degradărilor survenite în structură a fost adus în Laboratorul de restaurare pictură în tempera din Bucureşti pentru a fi restaurat.
Măsurile terapeutice care urmau a fi luate în urma examinării, constituie o succesiune de operaţii prin remedierea unor degradări avansate
ca: descleierea a trei scînduri din cele patru care formau suportul, care
la rîndul lor au antrenat şi stratul pictural-grundul şi culoarea, rupîndu-se pe verticala panoului în dreptul liniilor de descleiere a scîndurilor.
Panoul a mai suferit şi alte degradări de natură mecanică, probabil
în urma unui traumatism, prin ruperea unor fragmente din scîndurile laterale stînga şi dreapta, constatări făcute după urmele lăsate la scîndurile
existente (aşchii şi neregularităţi pe fibra lemnului).
S-au mai observat şi pierderea unor elemente de încadrare a panoului a căror urme lăsate se observă la părţile superioară şi inferioară
a fragmentului de altar, o margine care nu a fost grunduită de 2 cm pe
care sînt distribuite orificiile unor cuie din lemn care motivează că au
existat unele elemente de încadrare ale panoului, de concepţie iniţială în
ansamblu altarului.
Ca intervenţii imediate luate în legătură cu cele expuse mai sus au
fost (Fig. 2) consolidarea suportului în ansamblul său, cu încleierea din
nou a scîndurilor pentru oprirea degradărilor mai mari în stratul pictural - grund, culoare :;;i <:rearea unei rezistenţe mai bune în timp a suportului prin aplicarea unor traverse mobile pe spatele suportului, ţinîn
du-se seama de faptul că panoul are dimensiuni mari cu o înălţime de
1,48 m şi o lăţime de 0,78 m, iar ,grosimea scindurilor numai de 1,5 cm,
în plus slăbirea rezistenţei lemnului prin atacul creat de carii şi slăbirea
rezistenţei panoului, prin pierderea elementelor de încadrare, stări care
au impus această măsură de consolidare a suportului de lemn.
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Pe faţa panoului, în afara degradărilor menţionate (Fig. 1) pictura
mai prezintă zgîrieturi, inciziile unor iniţiale, monograme şi cifre, distribuite mai frecvent la partea inferioară a panoului. Mai prezintă cojituri
pe latura de jos a picturii şi ruperea de strat pictural de la descleierea
scîndurilor.
Dar, în afara degradărilor expuse, pictura mai prezintă şi un alt
aspect de ordin compoziţional, în creaţia celor două elemente: primul,
ornamentul decorativ vegetal şi al doilea reprezentarea subiectului pictural, elemente ce ne pun de la început în faţa a două etape de lucru în
executarea lor.
Analizînd acest aspect, constatăm de la început că elementul decorativ
vegetal este realizat cu multă înţelegere prin urmărirea unui contur armonios, prin elt:ganţa modulării liniilor vegetale folosite, printr-o tratare
artistică şi înţelegere a lucrurilor pînă la aplicarea foiţei metalice de aur.
Motivul realizat într-o tehnică meplată (cu motivul plin pus în relief)
este executat pe o calitate de grund excepţional, preparaţie cu o coeziune

Fig. 1. Fragment de altar ,.Răstignirea",
sec. XVIII-iea?, pictură în tempera, dim.
1,4BX0,78 m, autor şi provenienţă necunoscută, cuh.:cţia Muzeului Brukcn
thal, Sibiu, deteriorat.

Fig. 2.

Spatele fragmentului de altar
după
intervenţiile
de
restaurare: înclccrea scindurilor şi susţinerea lor cu trei traverse mobile.

,.Hăstignirca"
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foarte bună a elementelor componente, care este o caracteristică a altarelor de veacul al XVI-lea cu ornamentaţie vegetală în relief.
In schimb tema picturii care reprezintă subiectul iconografic, ,,Răstig
nirea", este abordată de artist fără o înţelegere în susţinerea ideii. Calitatea
artei sale nu-şi găseşte împlinirea nici în rezolvarea perspectivei compoziţionale. Artistul nu merge pe căutarea redării unei atmosfere adecvate.
Realizarea subiectului „Răstignirea" s-a făcut în mod convenţional, pictura
urmăreşte contururile din culoare, sintetizînd compoziţia într-un stil mai
modern, prin renunţarea la unele reguli canonice. Modul de realizare
plastică al volumelor din culoare, modalităţile de tratare a spaţiului, ne
subliniază convingerea că pictura a fost realizată într-adevăr în secolul
al XVIII-iea, după cum a fost apreciată.
Cele două registre, a căror elemente copipoziţionale nu au o legătură
între ele, trăiesc fiecare prin propri,a lor execuţie. Totuşi înţele
gerea relaţiilor de asociere dintre elementul decorativ vegetal şi cel de
exprimare a subiectului iconografic nu tr~buia să lipsească, impunîndu-se a fi rezolvat de pictor. Dacă s-ar fi procedat, aşa cum se obişnuia
uneori la executarea altarelor, ca prepararea grundului, baza ornamentelor decorative ca şi executarea ornamentelor şi aurirea să fie realizate
de un poleitor, rezolvarea unităţii de exprimare a ansamblului trebuia să
f-Xiste.
Lipsa acestor aspecte ne-a determinat la analizarea cu atenţie a
suprafeţei
pictate, ajungînd la presupunerea unei repictări. Aşa
s-a observat la partea superioară a panoului o linie uşor conturată care sublinia în par.te conturul unei figuri. Spre stînga, mai jos de
mijlocul panoului găsim conturul unei mîini cu palma orientată în sus,
cu degetele strînse puţin spre palmă, elemente ce au confirmat existenţa
unei repictări, pictura originală de fapt aflîndu-se sub stratul de pictură
repictat ulterior.
Pentru cunoaşterea picturii originale şi a stării sale fragmentul de
altar a fost supus unei radiografieri. Radiografia obţinută (Fig. 3) ne-a
redat clar subiectul original iconografic, ilustrînd „Sf. Treime". Din punct
de vedere al conservării nu reclamă alte forme de degradare în afară de
cele menţionate mai sus.
Atunci s-a pus întrebarea, cărui fapt acest fragment de altar a suferit o repictare prin anularea primului subiect iconografic?
Pentru o viziune mai clară a imaginii obţinute prin radiografiere s-a
căutat să se repare subiectele iconografice suprapuse (Fig. 5), ex.ecutînd
desenul prin urmărirea contururilor personajelor noului subiect iconografic unde de această dată ne apare foarte clar reprezentată „Trinitatea", o realizare compoziţională unitară, cu un desen viguros printr-o
tratare monumentală, dominată de „Dumnezeu-tatăl" stînd în picioare,
îmbrăcat cu haine de onoare, bogat ornate, ţinînd în faţă cu amîndouă
mîinile corpul neînsufleţit al lui Isus. In dreapta, deasupra capului lui
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3. Radiografia fragmentului de
altar „Răstignirea", cu apariţia a
unei noi imagini iconografice.
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Fig. 4. Desenul noului subic'ct
iconografic apărut in radiografie:
,,Sf. Treime", sec. al XVI-iea.

Isus, planează „Porumbelul - Sf. Duh", element de legătură spirituală
între Tatăl şi Fiul.
In cele patru colţuri se află cite un cap de înger înaripat iar jos în
dreapta lui „Dumnezeu-tatăl" un potir, simbolul jertfei şi sîngelul vărsat
de Isus.
„Dumnezeu-tatăl~ este redat cu trăsăturile unui bătrîn venerat, cu
părul lung şi barbă mare albă, aşa cum îl întîlnim reprezentat în Evul
mediu. Pe cap are o tiară din trei coroane suprapuse, simbol al coroanei
din spini purtată de Isus, semn pămîntean distinct, care-l deosebeşte de
papă. Este îmbrăcat cu o mantie dintr-un brocart, material folosit şi la
tiară.

Mantia este împodobită pe margini cu riuri ornamentate cu pietre
iar la partea de jos cu franjuri. Sub această mantie un sacos
lung pină sub genunchi cu mînecile largi care se opresc deasupra încheieturii mîinii. Mînecile şi poalele sacosului sînL ornate cu aceleaşi rîuri
de pietre preţioase, iar pe margini jos sacosul are şi franjuri. Sub sacos
preţioase,
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se distinge o cămaşă foarte lungă cu multe falduri a cărei mineci lungi
şi largi sînt căzute în cute spre încheietura mîinii. Isus susţinut cu amindouă mîinile de „Dumnezeu-tatăl" îşi sprijină picioarele pe cămaşa lui
Dumnezeu. Capul pe care are coroana de spini este întors spre dreapta
privind întreaga lume pentru care s-a jertfit. In jurul şoldurilor un
pagnus mult fronsat, înnodat în faţă.
Deşi afectat de această repictare care încă n-a fost înlăturată din
motive bine determinate (lipsa solvenţilor), pictura originală de pe acest
fragment de altar vădeşte calităţi artistice, valori descoperite şi la ornamentul decorativ la care ne spune radiografia că nu s-a intervenit
în timp. Dar cum în acest stadiu nu avem încă un răspuns Io întrebarea
pusă, problema impune continuarea cercetării.
Subiectul iconografic, ,,Trinitatea" sau Dumnezeu-tatăl sau „Pietas
Christ" cum îl întîlnim la germani, s-ar părea a fi mai puţin abordat
la noi în ţară sub acest aspect. El mai apare în unul din registrele picturii murale din biserica evanghelică din satul Mălîncrav (jud. Sibiu).
Reflectarea dogmatică a „Trinităţii" înseamnă, unul ca fiinţă în trei
ca persoană: ,,Dumnezeu-tatăl", un Dumnezeu încarnat sub numele de
„Christ" şi emanaţia din Tatăl şi Fiul, ,,Sf. Spirit" sau „Sf. Duh" (care
reprezintă spiritul inteligenţei), dogmă ce a fost introdusă în creştinism
în anul 325, dar nu s-a manifestat în creştinism decît mai tîrziu. Se pare
a fi o concepţie străină în creştinismul primitiv care porneşte de la monoteismul ebraic - un singur Dumnezeu, ,,Trinitatea" fiind o reîntoarcere la politeismul păgîn, numărul de trei fiind considerat ca număr
sfînt. Astfel, numeroase popoare au început să adore grupuri formate din
trei divinităţi. La romani intilnim Triada Capitolină: Jupiter, Junona şi
:Minerva sau la orientali Brahma (zeul creaţiei), Şiva (zeul distrugerii) şi
Vişnu (divinitate care prezintă lumea).
Reprezentarea acestei idei a creeat dificultăţi pentru artişti. Cum
să exprime în acelaşi timp cu egală forţă, unitatea în pluritate? lndividualizînd fiecare persoană divină, aceasta este în detrimentul lor unitar
aşa că s-a hotărît de a se pune accentul ,pe unitatea de sinteză. Sub
aceste considerente au apărut creaţii cu o mare varietate de exemple a
acestui tip iconografic cu imaginea lui „Dumnezeu-tatăl" ţinînd corpul
neînsufleţit a lui Isus.
.
Calea de reprezentare de către artişti, ca sursă de inspiraţie a imaginii „Pietas Christi", ,,Dumnezeu-tatăl", poate fi urmărită mai întîi în
Soteriologia Sf. Paul, doctrină susţinută de către scriitorii medievali ca
fiind gîndită în egală măsură Theocentrica şi Christocentrica. Aşadar istoricii de artă au găsit o asemănare ca formă a acelor două teme reprezentative, ,,Pietas Christi" şi „Pietas-Mariae" care au rezultat din premizele ideologice 1•
1

Louis Reau, Iconographie de l'art chretien, II, Paris, 1955.
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Pentru justificarea acestor legături ei au susţinut că „Pieta" semnifică jeluirea Fecioarei îndurerată asupra Fiului mort. De aici s-a dedus că
şi „Dumnezeu-tatăl", ,,Pietas Christi", în imaginea în discuţie este arătat
în durerea lui cauzată de patimile şi moartea lui Isus.
Cercetătorii germani care au arătat un mare interes pentru imaginea
lui „Pietas Christi", ,,Dumnezeu-tatăl", au cuprins in studiile lor o mare
varietate de exemple a acestui tip iconografic. Astfel ele au fost împăr
în trei variante.
1. Prima variantă este reprezentată (Fig. 5) de „Dumnezeu-tatăl" în
picioare ţinînd în faţa lui sau într-o parte corpul lui Isus, ridicindu-1 sau
numai suportîndu-l.
Un exemplu care ilustrează această variantă este panoul central al
altarului din oraşul Gdânsk, executat în anul 1435 de un maistru necunoscut, astăzi altarul fiind în patrimoniul Muzeului Naţional din Varţite

şovia2.

Fig. 5. Partea centrală de la altarul triptic „Pitie-de-Nostre-Seigneur", capela „Sf. Treime", biserica Sf. Maria din
Gdănsk, anul 1435, colecţia Muzeului Naţional Varşovia.
2 Bulletin du Musee National de Varsovie, X. 1968, nr. 2-3, Tadeusz Dobrzeniecki, Gdânsz, Panel of the Pitie-de-Nostre-Seigneur, p. 29.
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2. A doua variantă (Fig. 6) reprezintă pe „Dumnezeu-tatăl" stînd
pe tron prezentînd corpul lui Isus, ridicîndu-1 în faţa lui.
Un exemplu care poate ilustra această v ari antă este sculptura
policrom ată e xecutată în a nul 1500, de mais tru n ec unoscut, sculptura
provenind de la biserica parohială din oraşul Bordij6w, din Cehoslovacia.
3. A treia variantă (Fig. 7) reprezin tă p e „ Dumn ezeu -tatăl " stînd pe
tron ce s upo r.tă trupul Fiului care se spri,jină pe pieptul S ău .
Un exe:miplu care poate ilustra această varian tă este desenul din
Breviarul executa t în anul 1500-1510 într-un atelier a oraşului Anvers, de autor necunoscut, as tă zi făcînd obiectu l colecţiei Muzeului Mayer van den Bergh din Anvers.
Primele două variante sînt considerate o transformar e ca reprezentare a unei imagi n i mai timpurii numi•tă în general „Tronul îndurării ". A -treia v a riantă relevă o asemănare cu cel mai popular tip

Fi g. 6. Sculptură poli cro m ată „Pitie-de-Nostre-Se igneur", maestru necunoscut, anul 1500, biserica parohială, Bardij6w.

Fig. 7. Desen, ,,P itie-de-Nostre-Seigneur",
din Breviarul „Ghent-Bruges", executat
intr-un atelier din oraşul Anvers, anul
1500-1510, colecţia Muzeului Mayer,
van den Bergh, An vers.
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de Pieta în care trupul lui Isus se sprijină de pieptul Mariei. Acea'ită atitudine este mai răspîndită, deoarece exemple de Pieta sînt cunoscute
prezentînd pe Fecioara Maria şi ca în primele noastre variante.
Cercetătorii, urmărind mai adînc aceste probleme, constată că Ia
medievali antropomorfizarea (doctrină care atribuie lui Dumnezeu figuri, sentimente şi pasiunile omului), răspîndită de Soteriologia Sf. Paul,
creează imagini cu însemnătate dogmatică. Astfel interpretările medievalilor în căutarea surselor imaginii lui „Pietas Christi", ,,Dumnezeutatăl", găsesc reprezentări cu diferite denumiri sau titluri.
La germani, obişnuit este denumit prin termenul „Notgottes" care
s-a crezut a fi sinonim cu denumirea medievală a titlului francez „Pitie-de-Nostre-Seigneur" acest nume fiind o traducere a nurneiui latin
„Pietas domini nostri Jesu Christi". Concluziile oamenilor de ştiinţii
susţin explicaţia sa reprezentările au primit aceste denumiri sau titluri

Fig. 8. Aripi de triptic în exterior cu: .. Pitie-de-Nostre-Seigncur" şi „Botezul lui Isus"
de la altarul „Sf. Treime" din Li.ibeck, de
Bernt Notke, anul 1483, colecţia Muzeului
Sf. Anna, Li.ibec:k.

Fig. 9. Gravură, ,,Pitie-de-Nostre-Seigneur", (precede coborirea de pe cruce)
maestru necunoscut, sec. al XV-iea,
Roma.
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clupă felul în care este ţinut Isus (omul în durere) de către „Dumnezeutatăl", artiştii urmărind în acest caz, nu atît ideea paternităţii, analogie la aceea a maternităţii, ,,Pietas Mariae", ci ideea iertării eterne a
lui Dumnezeu care l-a îndemnat să accepte sacrificiul Fiul său, oferind
în acest caz sugerarea „Trinităţii": Dumnezeu care reprezintă Divinitatea şi caracterele umane a lui Isus oferind sacrificiul său pentru mintuirea genului omenesc (ideea misticului). Aşa dar întîlnim ilustrări a
acestei sugerări1 intitulate „Pitie-de-Nostre-Seigneur" după cum vom
arăta mai jos. La această denumire se includ şi cele trei imagini pre-

zentate mai sus la cele 3 variante.
Altă reprezentare intitulată „Pitie-<le-Nostre-Seigneur" întilnim pe
(Fig. 8) părţile exterioare a aripilor altarului „Sf. Treimi" din oraşul
Lilbeck din Germania, executat de Bernt Notke, care reprezintă: ,,Botezul lui Isus în Iordan" pe aripa din dreapta, iar în partea de jos a panoului, apare bustul lui Isaia cu propriile profeţii scrise pe un filacter, referitor la „Sf. Ioan Botezătorul". în partea de sus a panoului „Porumbelul-Sf. Duh" şi „Dumnezeu-tatăl" ieşind din nori cu un filacter pe
care sînt scrise cuvintele lui Dumnezeu, ,potrivit Evangheliei, care au
fost auzite la Botez. Pe aripa din stinga este reprezentat „Dumnezeutatăl" stind pe malul Iordanului, ţinînd corpul neînsufleţit a lui Isus cu
suliţa în piept, malul Iordanului simbolizînd pămîniul promisiunii iar
rana deschisă în coasta lui Isus simbolizînd intrarea deschisă spre acest
pămînt, scurgerea sîngelui şi apa, simbolizind proba că după moartea lui
Isus cele două naturi a lui n-au fost rupte, sîngele simbolizînd Divinitatea şi apa omenescul. In registrul inferior este reprezentat David
care ţine un filacter cu versetul Psalmului 101, cu cuvîntul lui „Dumnezeu-tatăl" către Isus; Reîntoarcerea în ceruri după sacrificiu răscum
părarea îndeplinită. O altă ilustrare a titlului „Pitie-de-Nostre-Seigneur"
este şi gravura de la Roma, executată în secolul al XV-lea de un anonim (Fig. 9). Ilustrarea precede „Coborîrea de pe Cruce", artistul căutînd
reprezentarea momentului redobîndirii lui Isus de către Tatăl, cu unul
din evenimentele care însoţesc sacrificiu pe muntele Calvarului (Golgota).
Opinia autorităţilor creştine timpurii în vestul Latin găsesc o nouă
denumire, ,,Proprio filio non perpeci", temă în care apare de două ori
sacrificiul de jertfă a lui Isus (Fig. 10). Ilustrarea acestei idei o întîlnim redată de un maistru necunoscut a „Patimei din Berlin", gravuri
din secolul al XV-lea, astăzi dbiect de patrimoniu al British-Museumului din Londra. ,,Dumnezeu-tatăl" este înfăţişat sprijinind de un braţ
pe Fiul său care îngenunchează pe o cruce. Dumnezeu în acelaş timp
îl arată cu degetul minei drepte adresîndu-se spectatorului cu vorbele
Epistoliei lui Sf. Paul scrise pe un filader: ,,Proprio filio non perpeci"
(Pe propriu meu fiu nu l-am cruţat).
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Fig. 10. Gravură, ,.Propria filio non perperci•', din gravurile „Patimei din
Berlin", maestru necunoscut, sec. al XV-iea, colecţia British Muzeum, Londra.
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Fig. 11. Epitaf sacristan, ,.Propria filio non perpeci", Sf. Elisabeta din Wroclav, maestru sicilian, anul 1492, colecţia Muzeului Naţional, Varşovia (inspirat după gravura „Patimei
din Berlin").

Subiectul prezentat cu acest titlu devine un mijloc de inspiraţie
pentru un pictor sicilian care în anul 1492 execută (Fig. 11) un epitaf
sacristan Sf. Elisabeta din Wroclaw, imitind
după
gravura
maistrului „Patimei din Berlin" subiectul său, introducînd însă o schimbare. ln timp ce „Dumnezeu-tatăl" se adresează spectatorului cu aceleaşi
cuvinte (,,Pe propriu meu fiu nu l-am cruţat") sprijină mina sa stingă pe
umărul lui Christ. Gestul este împrumutat de la ritualul mozaic şi simbolizează sacrificiul oferit de „Dumnezeu-tatăl", pe Fiul său aruncînd
asupra lui nedreptatea lumii.
Urmărirea altei idei în redarea „Trinităţii" este surprinsă şi în imaginea mai timpurie intitulată „Tronul îndurării" care a fost întrebuinţată
ca ilustrare la începutul Canonului Liturgic, ca un semn vizibil al împăcării. Cele două miniaturi din secolul al XIII-iea ce vor fi prezentate
participă la ilustra~·ea acestei idei.
Prima ilustrare (Fig. 12) o întîlnim în miniatura executată în cartea de rugăciuni Liturgică din secolul al Xii-lea, de la Biblioteca municipală din oraşul Rouen. ,,Dumnezeu-tatăl", aşezat frontal, ţine în faţa
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 12. Miniatură, ,,Tronul îndurării",
carte liturgică, sec. al Xii-lea, colecţia
Bibliotecii Municipală, Rouen.
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Fig. 13. Miniatură (pagină TE IGITUR),
„Tronul indurării", carte liturgică, maestru
necunoscut, anul 1120, colecţia Eibliotecii
Municipale, Cambrai.

lui Răstignitul ca un semn al împăcării şi cu cele mai înalte distribuiri,
îndurare Lui, ridicînd mina cu gestul binecuvîntării.
A doua ilustrare (Fig. 13) este miniatura din pagina cu insc1ipţia
.,TE IGITUR" a cărţii Liturgice, executată în anul 1120, de la Biblioteca municipală a oraşului Cambrai, în care „Dumnezeu-tatăl" prezentat
frontal, ţine orizontala crucii cu braţele întinse ale tristului său Fiu. O
realizare mai deosebită în sugerarea forţei spirituale dintre Tatăl şi Frnl
este în aşezarea Porumbelului cu aripi1e deschise care atinge buzele lor.
In imaginile ilustrate artiştii urmăresc şi ideea unirii într-o singură imagine. In cele patru colţuri ale miniaturilor imaginile sînt încadrate cu simbolurile zoomorfe ale evangheliştilor slăvind pe Dumnezeu cu cuvintele scrise pe filactere. Tema iconografică este centrală prin
încadrarea în mandorlă, simbol al tronului glorificat.
Această credinţă a „Trinităţii", după cum se ştie a fost interpretată
în arhitectură, în simbolurile geometrice, litere, pînă la interpretări antropomorfe sau antropozoomorfe tricefale,

pe

verticală

sau

orizontală.

pină

Dar toate aceste

la forme de reprezentare
încercări
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a „Trinităţii" în arta creştină nu întotdeauna au primit cele mai c-onving,itoare şi satisfăcătoare forme, uneori chiar crei.ndu-se unele dificultă-ţi
care au dus la mari dezibateri şi dispute.
Aşa în secolul al VII-iea mahomedanii se separă de creştinism şi se
creează forma religioasă monoteistă din Islam, deoarece dogma „Trinităţii" a fost transformată de ereticii egipteni în „Triteism".
Din aceleaşi motive s-a ajuns şi la cele două s'Chisme (separări), Marea Schismă din anul 1054, care a separat de la biserica mamă Biserica
catolică carP 5usţine că „Sf. Spirit" purcede de la „Dumnezeu-tatăl"
şi
„Dumnezeu-fiul" şi Biserica ortodoxă care susţine că „Sf. Spirit" purcede
numai de la „Dumnezeu-tatăl", teorii ce au dus 1a apariţia celor două
biserici.
1n aceeaşi perioadă are loc şi a doua schismă - separarea Orientului de Occident.
Aşadar „Trinitatea" poate fi considerată ca piatră de hotar sau de
~candal din punct de vedere istoric a creştinismului. În secolul al XI-lea
~i Biserica greacă îmbrăţişează ortodoxismul şi se desparte de biserica
C'atolică, pentru că după orientali „Sf. Duh" purcede din Tatăl singur şi
nu din Fiu. Din acest moment toate eforturile încercate pentru a restabili
unirea bisericilor creştine au fost zadarnice. La romani cultul sărbătoririi
zilei „Sf. Treimi" (Rusaliile) nu este recunoscută. Abia în 1334 se recunoaşte oficial de către Papa francez, Jean al XX-lea.
Cum se vede din punct de vedere dogmatic ideea „Trinităţii" est:c?
rombătută de romani in timp cc francezii o venerează, în epoca Carnliugiană (domeniile celor două dinastii franco-engleză) .,Trinitatea" este
atestată şi i se dedică ei un mare număr de catedrale.
Cultul „Trinităţii" cunoaşte o mai mare răspîndire în secolul al
XIV-lea în Europa centrală, fiind susţinută de popoare pînă în ţări,le nordice, timp în care pe lingă ridicarea bisericilor încep să se consacre
acestui cult şi altarele, răspîndirea lor croindu-şi drumul din Germania
pe de o parte în Austria şi Ungaria, pe de altă parte în Polonia, Slovacia ca şi în Transilvania.
Aici este acum o perioadă de dezvoltare cultural-artistică ce cunoaşte interferenţe artistice deosebit de active pe care principalele centre orăşăneşti din Transilvania ca Sibiul, Clujul şi Braşovul le întreţin
cu alte localităţi din Germania. Remar'Căm deosebitul rol pe care îl are în
acest sens şi sculptorul german Veit Stoss întemeietorul şcolii de altare
din Cracovia, cu o bogată activitate în secolul al XV-iea, de la care prin
membrii familiei acestuia, şcoala se ramifică în Slovacia şi Transilvania,
(stabilirea nepotului său Vitus Stoss în oraşul Braşov). In această epocă
tendinţele de autonomie ale comunităţilor urbane se exiprimau şi pe plan
religios prin constrmrea bisericilor parohiale cu instaurarea altarelor în
aceste lăcaşe de cult. Dezvoltarea lor mai este legată şi de perioada de
înflorire economică şi de ascensiune social-politică a păturilor urbane,
proces ce se înfăptuieşte în timpul domniei lui Sigismwid de Luxemburg
(1385-1437) şi a lui Matei Corvin (1458-1490), timp în care calfele tranhttps://biblioteca-digitala.ro
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pot desăvîrşi meşteşugul şi în atelierele străinilor. Avintul
artistic luînd amploare s-a creat şi posibilitatea meşterilor peregrini de a
găsi de lucru în Transilvania.
In aceste condiţii circulă programe iconografice impuse de comunităţi în diferite stiluri, ca şi elementele vegetale în ideea folosirii lor în
decorare. Ele sînt preluate, interpretate şi prelucrate după preferinţe.
Fragmentul de altar transilvănean din colecţia Muzeului Brukenthal
(Fig. 1), după cum l-am descris mai sus, se compune din două registre.
Partea superioară cu un element decorativ vegetal, care după cum vom
vedea a avut o largă folosire în decorarea unor spaţii, deci element preferat atît la decorarea altarelor cit şi în arhitectură, suferind modificări
după locul de aplicare.
Elementul decorativ vegetal de la fragmentul de altar cercetat
se desfăşoară pe un ornament de frunze palmate cu cinci colţuri, răsucite
pe vrejuri, cu modulări de linii ce conturează desenul, printre care se
strecoară fructe formate din boabe înmănunohiate protejate de carpele,
asemănătoare murelor, distribuirea lor fiind folosită la definirea coronamentului. Tratarea acestui element decorativ vegetal de la acest fragment de altar într-un stil nou, prin reliefarea formelor cit şi prin simplificarea decorului, părăsind motivele dantelate şi traforate consacrate
goticului\ nu poate constitui <lecit elementul unui limbaj nou al renaş
terii, stH ce se impune, întîlnindu-se din ce în ce mai mult în decorul
arhitectonic, a lespezilor funerare cit şi a elementelor ce compun altarele
din Transilvania în secolul al XVI-lea 4 • Asemănări şi preluări armonios
diversificate a acestui element vegetal îl vom mai întîl-ni şi la următoa
rele altare:
1. Altarul poliptic de Ia Jimbor (jud. Braşov) din prima jumătate a
secolului al XVI-lea, azi obiect de patrimoniu al Muzeului de artă ClujNapoca, cu canturile (Fig. 14) care reprezintă acelaşi element vegetal
menţionat mai sus lucrat în aceeaşi tehnică meplată cu răsuciri şi ondulări de vrejuri, la care artistul adaugă un element nou, spinul, îmbogă
ţind astfel elementul decorativ, care este completat prin sugerarea de
fructe din frumoasele mişcări ale carpelelor 5 ;
2. Acelaşi element vegetal (Fig. 15) apare şi la unul din canturile
mici de Ia altarul poliptic de Ia Şmig (jud. Braşov), altar executat în anul
1510-1520, azi obiect de patrimoniu al Muzeului de artă al R. S. România din Bucureşti, unde artistul reduce motivul, fiind adaptat panoului
îngust, rezumîndu-se la citeva frunze palmate, care pornesc de la extremităţile panoului, unite printr-un fruct de mură, forrnînd o arcadă spre
centru, completată de un şirag de mărgele aşezat în triunghi.
Vasile Drăguţ, Arta gotică în România, Bucureşti, .li9'79, p. 198, 199.
' H. Stănescu, Wit Stwosz, Bucureşti, :1961, p. 5, 6, 7, 34.
s V. Vatăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959, p. 746,

3
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Fig. 14. Element decorativ frontal,
grund, tehnică meplată, predelă de
la altarul poliptic (sec. XVI-lea),
Jimbor (jud. Braşov), colecţia Muzeului de artă Cluj-Napoca.

253

Fig. 15. Element decorativ
frontal, grund, tehnică meplală, predelă de la altarul
poliptic, anul 1510-1520,
Şmig
(jud, Braşov), colecţia Muzeului de artă al
R. S. România, Bucureşti.

Elementul vegetal de la fragmentul nostru de altar este însă mult
mai răspîndit (Fig. 16) fiind întîlnit adesea în decorări arhitectonice exterioare, executate în stuc şi cu sculpturi în marmoră, ilustrînd din plin
stilul baroc-rococo aşa cum îl întîlnim în detaliul de la Sf. Caterina din
Palermo, execuţie realizată de decoratorul Dominio Antonio Vaccaro.
Elementele vegetale au fost o sursă de inspiraţie în decorare pe o
scară foarte largă. In secolul al XV-lea în Italia iau o mare dezvoltare
(Fig. 17, 18) altarele din ceramică smălţuită, executate în atelierele lui
Luca della Robia şi a nepotului său Andrea della Robia, lucrări cu o frumoasă concepţie arhitectonică şi artistică, folosindu-se mult şi din plin
aceste elemente vegetale din frunze, fructe şi flori, care încadrau subiectele iconografice, aşa cum sînt ilustrate de exemplu la „Madona cu Pruncul" şi „Crucifixul", altare ce au împodobit catedralele oraşelor Florenţa,
https://biblioteca-digitala.ro

Varvara Ionescu

2514

16

Fig. 16. Decoraţie arhitectonică, stuc şi sculpturi marmoră,
detaliu Sf. Ecaterina din Palermo, ştii baroc-rococo, decorator Dominio Antonio Vaccaro, sculptor Giovanni Sammartino (element decorativ vegetal intilnit şi la predela de altar
Fig. 14 şi Fig. 15).

Siena, La Verna ş.a. 6 • Aceste elemente vegetale au putut fi o sursă de
inspiraţie şi răsipîndi.re şi în
afirmării meşterilor peregrini

Transilvania, unde se creease posibilitatea
italieni, ce au introdus forme artistice din

renaşterea italiană.

sau

Revenind cu cercetarea asupra subiectului iconografic „Trinitatea''
„Dumnezeu-tatăl" de la fragmentul de altar din colecţia Muzeului

6 Apollo. Edited by Denys Sutton, Martie, 1979, Thoughts on Andrea della
Robbia, p. 172.
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Fig. 17. Ancadrament vegetal,
,.Madona cu Pruncul". anul
14 75, altar teracotă emailată,
dim. 134X96 cm, atelierul Andrea delia Robbia, colecţia
Bargello, Muzeu
Naţional,
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Fig. 18. Ancadrament vegetal, ,,Crucifix",
anul 1481, altar teracotă emailată, dim.
6 X 4,20 rn, atelierul Andrea delia Robbia,
capela Stimmate, la Verna.

Florenţa.

Brukenthal, găsim în reprezentarea irnaginei iconografice o legătură cu
terna iconografică „Pitie-de-Nostre-Seigneur" (Fig. 5) de la altarul triptic din colecţia Muzeului naţional din Var~ovia, executat în anul 1435,
care a făcut obiectul capelei „Sf. Treimi" a bisericii Sf. Maria din
Gdansk (Vechea capelă a Societăţii cizmarilor) pînă la al doilea război
mondial cînd a fost distrusă şi din ,care nu a mai rămas <lecit partea centrală, fragment ce a scăpat de la distrugere. Aripile pierdute ale tripticului reprezentau doi îngeri ţinînd armele de tortură ale lui Isus. Tema
iconografică ne ilustrează acelaşi moment cu „Dumnezeu-tatăl" stînd în
picioare, îmbrăcat în haine de onoare, pe cap cu o coroană împodobită cu
pietre preţioase, simbol de distincţie pămînteană, împărătească sau papală,
ţinînd cu amîndouă mîinile corpul neînsufleţit a lui Isus. Este înconjurat
de patru îngeri care ţin o haină de onoare bogat ornată, care se pare a fi
o aluzie antică la vălul templului de la Ierusalim care adăposteşte „Tronul îndurării" (concluzie trasă de cercetătorul polonez Tadeusz Dobrzehttps://biblioteca-digitala.ro
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niecki în studiile sale asupra acestui altar). O altă reprezentare simbolică
din această temă este plasarea pămîntului sub picioarele Mintuitorului în
ideea mijlocirii lui Isus intre Dumnezeu şi om şi a sacrificiului lui Isus
(Fig. 4). Subiectul iconografic arl fragmentului de altar de la Muzeul
Brukenthal din Sibiu cu aceeaşi imagine dominată de „Dumnezeu-tatăl"
îmbrăcat cu aceleaşi haine de onoare bogat ornate, pe cap avind în imaginea noastră o tiară din trei coroane suprapuse, simbol pămîntean care
îl distinge de papă, ţine cu amîndouă mîinile pe Isus, acesta reprezentat
într-o atitudine mai rigidă cu mai puţină moliciune a trupului, avînd
ochii deschişi, aceştia simbolizind privirea către întreaga lume pentru care
s-a jertfit. Pămîntul de sub picioarele lui Isus din tema iconografică de
la altarul de la Gdansk, ce simboliza sacrificiu lui Isus pentru pămîn
teni, în cazul ilustrării în fragmentul de altar de la Muzeul Brukenthal,
este înlocuit cu un potir, simbol al sacrificiului şi a sîngelui vărsat de
Isus.
în ilustrarea fragmentului' de altar de la Muzeul Brukenthal cei
patru îngeri sint reduşi la capete înaripate şi sint folosiţi numai pentru
a completa compoziţia.
Legături reciproce ale acestor două fragmente de altar se presupun
a fii înlesnite tot prin atelierul tinărului Vitus Stoss format la şcoala
Cracoviei, legături ipe care sigur le-a întreţinut, fapt care ne face să
credem că a fost şi sursă de inspiraţie la crearea acestui altar presupus
triptic după unele analogii, de la care a rămas numai un fragment de
altar, el făcind obiectul probabil a unei biserici cu patronul „Sf. Treimi"
aflată tot în regiunea Braşov, triptic care a fost propus distruge1;i odată
cu mişcarea Reformei de la sfîrşitul secolului al XVI-lea începutul secolului •al XVII-iea, clnd au scăzut în mod simţitor numărul altarelor
de acest feF.
In concluzie, fragmentul de altar transilvănean constituie o operă
semnificativă şi destul de rară în ansamblul creaţiei transilvănene. El
poate fi considerat ca fiind partea centrală dintr-un altar triptic, după
mărimea panoului care nu putea fi nici într-un caz un cant al unui poliptic. Fiind executat în prima perioadă a secolului al XVI-lea, fapt atest::it. <lf' f'IPmf'ntele întregului ansamblu prin modelele din care a fost
inspirat cît şi prin specificul stilistic, pictura se înscrie în concepţia renaşterii cu reflexele sale umaniste (ca elementul decorativ şi iconografa
picturii). Dacă ne mai este îngăduit a afirma şi după consecvenţa elementelor decorative care se înscriu în altarele executate probabil în atelierele
lui Vitus Stoss din oraşul Braşov (care au fost expuse mai sus) şi au fost
răspindite după cum am văzut în comunele rurale ale judeţului Braşov,
am putea spune că şi acest fragment de altar a făcut parte dintr-un triptic
executat probabil în acest atelier, de un meşter cu formaţie străină, avînd
7
Sinodul general de la Mediaş (1545) dispune distrugerea operelor de artă
din bisericile săseşti.
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ajutoare formate în acelaşi mediu şi cu care au lucrat simultan, mai ales
elementul decorativ poleit cu foiţă metalică de aur care încadrează partea. superioară a panoului. Altarul putea fi ca provenienţă obiectul unei
biserici catolice dintr-un sat din regiunea Braşov.
Anularea subiectului „Trinităţii" printr-o repictare devine clară în
urma dezbaterilor istorice ale creştinism.ului pe care le-am urmărit şi
pierderea elementelor componente, cele două aripi, mai bine spus intenţia
de a fi distrus altarul, nu a putut fi decît rezultanta transformărilor şi
distrugerilor stimite de mişcările Reformei care a avut loc în Transilvania aşa cum ne confirmă numeroasele relatări documentare care ne-au
îngăduit să stabilim, cel puţin în parte, caracteristicile acestui fragment
de altar care a devenit obiect de patrimoniu al Muzeului Hrukenthal
din Sibiu.
Din punct de vedere al restaurării aş afirma că înlăturarea repictării este de o importanţă esenţială avînd în vedere că prin înlăturarea
ei s-ar scoate la iveală o pictură după cum o presupunem din prima perioadă a secolului al XVI-lea, îmbogăţind astfel patrimoniu cu o operă
de o valoare mult mai mare decît cea existentă.
Cercetarea ele ansamblu, fără îndoială, ar putea folosi la completarea
unor cercetări şi mai ample.

IMPLICATION DE LA RESTAURATJON DANS L'tLUCIDATION
DE LA V~RITI: ARTISTIQUE

Resume
Un fragment d'autcl transylvain faisant partie des collections du Musee Brukenthal de Sibiu et date du XVLII-c siecle (?) a ete transporte au Laboratoire de
restauration de la peir.ture a la detrempe du Musee d'Art de la R.S.R. de Bucarest
a cause de degradations dans sa structure.
P<'int â ln ddrcmpc. ii n commc ,-;ujct iconosrnphiquc .,Ln crucifixion" nux di-

mcnsions: l,4BX0,Î8 m: l'auteur et la proveniencc sont inconnus.
On a rest.iure le support, en le consolidant, par l'er.'collage des planches demontces et l'application de traverses pour empecher la degradation de la couche
picturale d"evoluer. L"etucle d'cnsemblc de la couche de peinture a mis en evidence
le fait quc Ies deux registres qui composaicnt l'ensemble ne s'accordaient pas !'un
a l'autre.
La pal"tie superieurc, un fronton cree par un element vegetal decoratif (la
mure sauvagc et sa tigc) minutieusement et artistiquement realise dans son developpement etait en discordance avec le sujet iconographique de la Crucifixion, execute d'une maniere de travail plus moderne, en eliminant quelques regles de canon,
ce qu; nous a permis de supposer qu'il serait un repeint du XVIIIe siecle tandis
que !'element vegetal frontal aurait ete execute auparavant.
17 - B!harea
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Pour elucider Ies SU,J.::\POSitions, le fr~ent d'autel a ete radiographie en obtenant air.si une nouvelle image iconographique „La Trinite", du XVI-e siecle, ou
„Dieu-Pcre. Aprcs avoir constate l'annulation du premier sujet par ce repeint, on
a continue l'etude du fragment en vue de preciser l'historique du sujet de la Trinite
et de !'element vegetal decoratif avec leurs sources d'inspiration.
On a pu ainsi etablir, a l'aide de la documer.'tation et de l'illustration obtenues.
que ce fragment d'autel fait partie d'un tri,ptique du XVI-e siccle (la parlie centrale). qu'il a ete problemcnt execute dans la viile de Braşov dans !'atelier de Vitus Stoss et qu'il a etc l'autel d'unc eglisr. catholique du departement de Braşov.
qui avait comme patron la Trinite. Apres la renegation de ce sujet, a cause des
rcfurmes religieuses l'autel a ete propose d'abord pour le repeint et puis pour la

destruction meme.
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