VALOAREA ARTISTICĂ A BISERICII MONUMENT ISTORIC
„COBORÂREA DUHULUI SFÂNT", DIN FURCŞOARA, JUD. HUNEDOARA
Doina Ionescu
Biserica cu hramul „Coborârea Duhului Sfănt" este aşezată pe o colină, deasupra
se impună în măreţia peisajului prin robusteţea clopotniţei cu
foişor în console şi fleşă elansată. Pereţii scunzi se pierd sub pantele generoase ale
acoperişului ce păstrează sub foaia de tablă (din 1964) şi învelitoare de şiţă 1 . Lăcaşul de
cult a fost înălţat în cursul sec. al XVII-lea, datare stabilită prin analogie cu alte
monumente din zonă ce aparţin acestei perioade. Planul lăcaşului de cult este cel atât de
des întâlnit, al navei dreptunghiulare cu părţile de V şi E nedecroşate, poligonale, cu trei
laturi. În interior prezintă împărţirea caracteristică bisericilor ortodoxe: pronaos, naos şi
altar. În distribuţia spaţiului interior, partea cea mai mare îi revine naosului. Acoperirea
interioară este rezolvată printr-un tavan drept peste pronaos, o boltă în leagăn susţinută
de un arc ce descarcă pe console, în naos. O structură aparte o conferă acoperirea
altarului şi anume un segment semicilindric pe axul de V-E, făşii curbe pe N şi S şi
altele triunghiulare pe colţ, intersecţiile fiind marcate pe nervuri 2 . Pronaosul este
despărţit de naos printr-un perete care urmăreşte forma semicirculară a bolţii naosului.
De asemenea naosul este despărţit de altar printr-un iconostas constrnit din scânduri
groase de gorun. Biserica păstrează în interior bunuri cu valoare artistică aparţinând
veacurilor al XVIII-lea şi al XIX-lea. Biserica a fost pictată în a doua jumătate a
veacului al XVIII-iea. Fragmente de pe iconostas deşi într-o stare proastă de conservare,
îngăduie afirmaţia că au rămas din vechea pictură. La începutul sec. al XIX-lea biserica
este repictată fără a se cunoaşte cu exactitate motivul pentru care a fost necesar acest
lucru. Din pisania care se păstrează în naos, pe marginea de sud a bolţii, aflăm printre
altele de autorul ansamblului mural. Reproducem textul pisaniei (fig. l ): „Zugrăvitu
s-au această sfăntă biserică în zilele înălţatului împărat Franţiscus al Ii-lea, vicariuş,
D-sa Nicolae Huţovici, protopop eparhiei Iosif Nemeş, ctitor Popa Petru, Bâce Adam,
Conea Pătru, Bârj Toader, Negrilă Nicoară, Negrilă Gheorghe, birău Bâce Ion, cu
cheltuiala satului, 1808, de Simon Silaghi din Abrud, Gavril Silaghi" 3 .
Frumosul ansamblu mural pe care-l realizează Simion Silaghi la biserica din
Furcşoara împreună cu Gavril Silaghi (fiu sau frate), reliefează cunoştinţele tehnice
acumulate, dublate de mult talent în realizarea compoziţiilor ce impresionează prin
acurateţea programului iconografic, printr-o îmbinare izbutită între detaliu şi naraţi1,me
şi printr-o varietate de portrete deosebit de expresive. Desenul este plin de siguranţă,
atenţia fiind îndreptată spre redarea cât mai firească a mişcării personajelor. Paleta
cromatică este echilibrată. Pictorul aşterne cu siguranţă pata de culoare, intervenind cu
glasiuri de culoare deschisă şi închisă pentru a modela chipurile şi a reprezenta faldurile
veşmintelor cât mai firesc, ele fiind lipsite de acea rigiditate atât de des întâlnită.
Suprafeţele reduse destinate frescei nu au permis alcătuirea unui program iconografic
generos.
Se cunoaşte faptul că lăcaşul de cult a fost reparat în 1864, apoi în 1964 prin
contribuţia sătenilor. Degradarea stratului de pictură se datorează în timp factorilor de
mediu, în special precipitaţiilor. Din 1964 însă prin acoperirea bisericii cu tablă,
Văii Furcşoarei, reuşind să
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infiltraţiile apei fluviale au încetat. În schimb prin unele intervenţii neştiinţifice şi prin
introducerea instalaţiei de curent electric, pictura murală a suferit puternice şi grave
deteriorări.

Din „zestrea" artistică marcată de semnele necruţătoare ale vremii, prezentăm
ceea ce se mai păstrează în prezent. În pronaos, pe pereţii de sud, sud-vest şi nord-vest
este zugrăvită pilda celor zece fecioare redate în medalioane, (fig. 2) cu legenda:
„Aseamănă-se împărăţia lui Dumnezeu cu zece fete, cinci înţelepte care şi-au împodobit
candele sufletului întru întâmpinarea mirelui şi cinci nebune care nu şi-au împodobit
4
candelele lor" . Pe latura de nord şi pe peretele despărţitor, medalioanele cuprind
chipuri de muceniţe (Varvara, Ecaterina, Tatiana, Iuliana) (fig. 3). Tavanul pronaosului
a primit o frumoasă compoziţie alegorică (fig. 4) dispusă sub formă de cerc cu
simbolurile celor patru anotimpuri: flori şi o ramură de stejar pentru „Primăvară", un
snop cu spice de grâu şi o creangă de cireş pentru „Vară", fructe pentru „Toamnă" şi o
ramură desfrunzită pentru „Iarnă". Este de remarcat spontaneitatea cu care sunt redate
aceste elemente din lumea vegetalului şi cromatica sugestivă. În naos, pe boltă sunt
redate „Fericirile" în trei medalioane circulare: central, Duhul Sfânt (fig. 5) flancat de
„Maria Orantă (fig. 6)" şi de „Emanuil". Compoziţiile evangheliştilor (fig. 7) însoţiţi
fiecare de un element simbolic, încadrează teme iconografice pe două registre, în cel de
sus „Credinţa Tomii" (fig. 8) pe sud şi „Voscresenie Hristovo" (fig. 9) pe nord. La baza
bolţii sunt reprezentate scene din ciclul cristologie: „Încununarea cu spini" (S),
„Purtarea crucii", „Duminica Samaritencii", „Duminica Slăbănogului" (N). „Duminica
Orbului" şi „Duminica Mironosiţelor" pe (S). Pe peretele de vest, fiind peretele
despărţitor dintre naos şi pronaos, deasupra uşii este redată „Dreapta Judecată" (fig. 1O),
o amplă compoziţie ce se desfăşoară circular, având la bază reprezentaţi pe sfinţii
Constantin şi Elena (reprezentare ce s-a bucurat de un mare prestigiu în epoca
brâncovenească). Tot în naos, pe suprafaţa pereţilor verticali sunt redaţi sfinţi militari
reprezentaţi figură întreagă, printre care se disting „Sfinţii doctori fără arginţi" (fig. 11 ).
Personajele sunt amplasate sub un şir de arcade ce pornesc de la o serie de
coloane frumos modelate volumetric ce-şi sprijină greutatea pe un soclu decorat cu
motive florale stilizate şi motive geometrice. Iconostasul realizat din lemn de gorun este
puternic deteriorat cu excepţia uşilor împărăteşti şi a registrului prăznicarelor. Din
icoanele împărăteşti", doar una se mai păstrează din cele realizate în anul 1786, cea care
îi reprezintă pe sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril. Două icoane împărăteşti
reprezentându-i pe Sf'antul Nicolae şi Pe Iisus Hristos Învăţător se află la depozitul
Protopopiatul Ortodox Român din Orăştie. Icoanele au fost realizate de pictorul Ioan
Ierodiaconul din Deva. Uşile împărăteşti sunt creaţia pictorului Simion Silaghi
Sălăjeanu, care îi reprezintă pe cei patru evanghelişti (Ioan, Luca, Marcu şi Matei) bust
în medalioane înconjurate de vrejuri de viţă-de-vie (simboluri creştine hristologice).
Iconostasul a fost pictat şi pe spate, înspre altar, astăzi păstrându-se doar un chenar cu
motive florale şi vegetale stilizate. Repertoriul decorativ al structurii sculptate este
redus, rezumându-se la o reţea împletită la uşile împărăteşti şi volute de factură barocă
la registrul prăznicarelor. Pictura din altar este puternic deteriorată. Pe pereţii laterali, de
jur împrejur au fost redaţi Sfinţii ierarhi reprezentaţi figură întreagă, cu somptuoase
veşminte şi cu cârje arhiereşti. Din această suită se mai disting: Sfinţii ierarhi Grigore,
Vasile cel Mare şi Sfântul Nicolae, redaţi sub un şir de arcade. Pe bolta altarului unde se
mai păstrează vagi urme de culoare, din compoziţiile originare nu se mai citeşte aproape
4
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nimic, doar pe făşia curbă dinspre nord se mai întrezăreşte figura unm Sfănt
Liturghisitor cu o cădelniţă în mână, înconjurat de heruvimi.
În naos, în apropierea altarului, se află o frumoasă piesă de mobilier religios, un
tetrapod (fig. 12) pe ale cărui panouri sunt pictate următoarele teme: „Să nu ne rugăm ca
fariseul"; „Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vameşul'', „Cuviosul Simeon
Stâlpnicul" şi „Iisus Hristos în pustie". În toate cele patru scene, personajele sunt redate
într-o mişcare firească, plină de dinamism, fiind amplasate într-un cadru arhitectural sau
peisagistic. Autorul panourilor este Simion Silaghi care dovedeşte încă odată că este
dotat cu o remarcabilă capacitate de a reda trăsăturile fizionomice într-o diversitate de
ipostaze. Dintre bunurile mobile cu valoare artistică existente în interiorul lăcaşului de
cult menţionăm de asemenea cinci icoane pe lemn realizate de trei pictori.
Două dintre ele au fost realizate de Simion Silaghi, ele reprezintă pe: Sf. Nicolae
(fig. 13) şi pe Iisus Hristos (fig. 14) ce ţine în mâna stângă un manuscris în care se
menţionează anul 1808, an în care au fost pictate cele două icoane împărăteşti.
Dimensiunile lor sunt: 47,5 x 58 cm. Cele două icoane fac parte din registrul inferior al
iconostasului.
Alte două icoane pe lemn se păstrează în pronaos, ele reprezintă pa Maica
Domnului cu Pruncul şi Iisus Învăţător. Ele au fost realizate în sec. al XVIII-lea, de
pictori diferiţi rămaşi încă sub semnul anonimatului. Icoanele puternic de~adate au
dimensiunile: 31 x 39 cm (Maica Domnului cu Pruncul şi 31 x 42 cm, Iisus Invăţător).
În naos, se păstrează icoana Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, datată 1873, de
dimensiunile 33 x 46 cm, într-o proastă stare de conservare. Autorul icoanei poate fi un
pictor din zona munţilor Apuseni. De asemenea menţionăm în zona naosului icoana pe
lemn reprezentându-l pe Sf. Nicolae, de dimensiunile: 35 x 28,5 cm, ce are degradat atât
stratul de pictură cât şi suportul de lemn. Icoana aparţine unui zugrav activ în această
zonă, în secolul al XIX-lea. Se mai păstrează aici o cruce de mână, pictată faţă, verso,
de dimensiunile: 23 x 23 cm şi o lampă şi un candelabru cu şase braţe confecţionat din
lemn şi modificat.
Iconostasul mai păstrează două icoane împărăteşti pictate de un pictor amator,
una din ele reprezentându-l pe Iisus Hristos, este datată 1866.
Biserica din Furcşoara a fost primul monument în care talentatul pictor Simion
Silaghi a realizat o calitativă lucrare artistică pe tărâm hunedorean în anul 1808.
În perioada 1808-1848 pictorul va realiza în zona hunedoreană valoroase
ansambluri murale şi icoane în cinci lăcaşuri de cult: în 1808 la Furcşoara, în 1829 la
Birtin, în 1842 la Căraci, în 1845 la Tomnatecu de Jos şi în 1848 la Tomnatecu de Sus.
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Fig. I Naos - Pisania

Fig. 3 Pronaos - Sf.
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Fig. 2 Pronaos - Fecioarele

Fig. 4 Pronaos - Scena alegorica

Fig. 5 Naos - Duhul Sfânt
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Fig. 6 Naos - Maria Oranta

Fig. 7 Naos - Evanghelistul Ioan

Fig. 8 Naos - Credinţa Tomii

Fig. 9 Naos - Voscresenie Hristovo

Fig. 10 Naos - Dreapta Judecata

Fig. 11 Naos - Sf. Doctori
rară arginţi
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Fig. 12 Naos -Tetrapod

Fig. 13 Sf. Nicolae - Simion Silaghi
Fig. 14 Isus Învăţător - Simion Silaghi
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LA VALEUR ARTISTIQUE DE L'EGLISE MONUMENT HISTORIQUE
„LA PENTECOTE" DE FURCSOARA, LE DEPARTEMENT DE HUNEDOARA
Resume

L'eglise „La Pentecote" a ete edifiee en XVII-eme siecle. Une exacte datation de
la construction de l'eglise depend de l'eventualite de la decouvente d'une inscription.
L'eglise garde a l'interieur des biens avec de la valeur artistique qui appartienent
aux XVIII-XIX-eme siecles. Elle a ete peintue dans une premiere etape, au
commencement du XIX-eme siecle. La belle peinture murale, realisee en 1808, est la
creation des peintres Simion et Gavril Silaghi, des talentueux peintres de la zone des
Monts Apuseni.
La peinture a souffert un continu processus de degradation provoque aussi par
Ies facteurs d'environnement que des interventions moin scientifiques. La zone la plus
affectee est l' au tel ou, quelques traces de couleur se conservent. Pour autant qui se
conserve en naos et pronaos, on peut affirmer que ies auteurs de la peinture prouvent
des connaissances techniques accumulees, doublees par beaucoup de talent, dans la
realisation des compositions qui impressionent par precision du programme
iconographique et une palette cromatique equilibree.
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