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Studiul are ca obiect analiza alegoriilor întâlnite în arta religioasă barocă din
Oradea. Importante în definirea stilului baroc, alegoriile au contribuit la difuzarea şi
evidenŃierea implicaŃiilor dogmatice specifice Contrareformei. Este prezentată iconografia
alegoriilor din pictura bisericilor baroce orădene, remarcându-se frecvenŃa acestora în
creaŃia lui Johann Nepomuk Schöpf, autorul frescelor din Capela Palatului baroc şi
Bazilica romano-catolică din Oradea. Sunt analizate implicaŃiile confesionale ale unor
teme ca: Triumful ceresc al lui Hristos, VirtuŃile Cardinale şi Teologale, Ierusalimul
celest, Triumful Religiei asupra Ereziei, Triumful CredinŃei asupra Idolatriei, Bunul
Păstor, Trimiterea celor 12 apostoli.

Arta barocă a manifestat o predilecŃie pentru alegorii, embleme şi simboluri,
acestea având o pondere considerabilă în repertoriul iconografic al stilului. NoŃiunea de
alegorie are un istoric îndelungat; încă din antichitate, ea trimitea la o manieră aluzivă,
metaforică de a exprima o noŃiune, o idee cu un grad mare de generalitate, de a
personifica virtuŃi, vicii, pasiuni şi stări sufleteşti1. Alegoria îşi are etimologia în
grecescul „allegoreo”, însemnând „a vorbi altfel” sau „a vorbi în imagini”. Alegoria are
funcŃia de a substitui o noŃiune, o idee cu un grad mai mare de generalitate, o
semnificaŃie care nu este revelată direct, ci este exprimată cu ajutorul unei figuri
antropomorfe însoŃite de atribute specifice2.
În epoca medievală alegoria a fost intens utilizată în textele literare, filosofice,
morale, religioase; au fost personificate Artele liberale, Filosofia, VirtuŃile şi Viciile,
Anotimpurile şi Lunile anului etc. În poemul alegoric Psychomachia de Prudentius,
CredinŃa creştină învinge Idolatria religiilor păgâne şi viciile lumii antice. Această
scriere moral-alegorică a dominat Evul Mediu, constituind un important izvor de
inspiraŃie pentru artişti. Exegeza alegorică a Bibliei a favorizat identificarea sensurilor
ascunse ale textului evanghelic, evidenŃiind relaŃia de continuitate dintre Vechiul şi Noul
Testament. Alegoria a fost un mod de expresie privilegiat în literatura şi arta secolului al
XIII-lea (gotic), odată cu dezvoltarea unei viziuni intelectualiste asupra universului
natural. De la personificarea literară (celebrul Roman al Trandafirului etc.) s-a trecut la
1

Alegorie (gr. allegoreo) = a vorbi în imagini.
Alegorie = metodă de reprezentare artistică în care unui lucru i se asociază multiple nivele de
semnificaŃie; ca procedeu literar e utilizată în literatura clasică, medievală, precum şi în interpretările
biblice, în Townsend 2009, p. 274; în artele plastice, imagine sau suită de imagini care exprimă indirect,
în general prin personificare, anumite idei, acŃiuni, caractere; a avut un rol important în pictura, sculptura,
grafica goticului, Renaşterii, barocului, în romantism, în DicŃionar de artă 1995, p. 21.
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alegoria artistică, cu finalitate diferită, dar cu aceeaşi funcŃie de substituŃie a unor idei şi
noŃiuni generale 3. O mare parte a alegoriilor creştine îşi au originea în această epocă,
cum ar fi: Cele trei VirtuŃi teologale, Cele patru VirtuŃi cardinale, Cele şapte arte
liberale, Cele şapte păcate capitale, etc, răspândirea lor fiind favorizată de ampla
dezvoltare a decoraŃiei sculpturale gotice. Aspectul caracteristic al alegoriei plastice îl
constituie redarea unei idei generale printr-o făptură umană, frecvent o femeie ce poartă
în mână un semn sau atribut convenŃional, adesea imaginea unui obiect, pasăre
sau animal.
Istoricul de artă Jacob Burckhardt (1818-1897) afirma că alegoria este o
„reprezentare a unui lucru prin altul, determinată de dorinŃa de a învălui şi totodată de a
releva o idee”4. Northrop Frye în Marele cod. Biblia şi literatura, defineşte alegoria ca
„o formă specială de analogie, o tehnică de punere în paralel a limbajului metaforic cu
cel conceptual”5.
În epoca manierismului se consolidează concepŃia că lumea vizibilă ar fi
reflectarea simbolică a unor conŃinuturi spirituale, invizibile. CreaŃiile artistice ale
acestei perioade conŃin frecvent, dincolo de ceea ce e direct vizibil, un sens alegoric sau
simbolic6. Emblematica şi alegoria au cunoscut cea mai mare înflorire de până atunci.
TendinŃa spre alegorism a manierismului este cel mai bine ilustrată de Iconologia lui
Cesare Ripa (1560-1622) publicată prima dată în 1593 şi tradusă în numeroase limbi. Ea
conŃine scurte descrieri explicative ale unor figuri umane, de obicei feminine, însoŃite de
atribute distinctive, întruchipări ale unor noŃiuni morale, filosofice, religioase, pasiuni şi
stări sufleteşti. O ediŃie ilustrată cu 150 de xilogravuri a fost publicată la Roma în 1603,
reeditată de mai multe ori şi tradusă în franceză (1644), olandeză (1644), germană
(1669-1670) şi engleză (1709). Acest corpus de imagini cu caracter alegoric a exercitat
o influenŃă imensă asupra artei europene din sec. XVII-XVIII, oferind artiştilor un
repertoriu simbolic şi alegoric complet şi constituind un ghid esenŃial pentru descifrarea
artei din această perioadă.
Arta barocă a moştenit această tradiŃie iconografică, contribuind la proliferarea
alegoriilor sacre, tot mai frecvente în decoraŃia interioară a bisericilor. Ca reflex al
universului spiritual baroc, alegoria îmbogăŃeşte tezaurul de reprezentări al artei baroce,
oferind repere despre modalitatea specifică de raportare la sacru a omului acelei epoci:
„Metaforismul baroc cuprinde fiinŃa şi lucrul, fenomenele sociale şi psihice, natura
terestră şi elemente ale cosmosului, o realitate sublimată în expresii figurate, dincolo de
care trebuie găsit mereu <altceva>, adică sensul, corespondenŃele”7. Prin însăşi natura
ei, arta religioasă barocă a contribuit la proliferarea alegoriei, un procedeu curent de a
reda tema VirtuŃilor cardinale, respectiv a celor trei VirtuŃi teologale.
IezuiŃii, principalii promotori ai limbajului alegoric începând din a doua jumătate
a secolului al XVI-lea, au reluat iconografia lui Cesare Ripa. Imaginarea momentelor
cruciale din viaŃa lui Iisus avea un rol foarte important în exerciŃiile lor contemplative.
Dacă în Evul Mediu timpuriu se recurgea la alegorie pentru a discredita religiile păgâne,
în epoca Contrareformei limbajul alegoric al artei baroce fost o manieră aluzivă de a
răspunde, prin intermediul imaginii, contestărilor venite din partea doctrinei protestante.
Retorica discursului plastic iezuit exprima ideea unei Biserici catolice triumfătoare
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Burckhardt 1987, p. 169-198.
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7
Sorohan 1978, p. 27.
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asupra Ereziei asociate cu protestantismul, respectiv asupra Idolatriei cu care erau
asimilate religiile întâlnite de europeni în teritoriile neexplorate din celelalte continente.
Sectorul predilect de influenŃă al iezuiŃilor a fost cel al artei ecleziastice, domeniu în
care, sub influenŃa unor reprezentanŃi ai ordinului, s-a elaborat un nou model de biserică
menit să corespundă obiectivelor Contrareformei. Biserica „Il Gesu”, „biserica-mamă”
a ordinului a fost construită în conformitate cu noile exigenŃe formulate în timpul
Conciliului de la Trento. Un aspect particular al artei baroce central-europene îl
constituie reluarea frecventă a programului arhitectural, decorativ sau pictural al acestei
biserici, care a constituit un reper constant pentru comanditari şi artişti. Pe filiera
Contrareformei, noul tip de biserică şi-a făcut apariŃia şi în Transilvania.
Ridicată pe parcursul a 30 de ani (1752-1780), Bazilica romano-catolică din
Oradea prezintă analogii frapante cu Biserica „Il Gesu” atât la nivelul structurii
planimetrice, cât şi al aspectului interior. Istoricul de artă Nicolae Sabău consideră că
cel mai important ansamblu de pictură religioasă barocă din Transilvania poate fi văzut
la Oradea în Bazilica romano-catolică şi în Palatul episcopal romano-catolic8. Noul tip
de spaŃialitate promovat de iezuiŃi este vizibil în accentuarea importanŃei navei
principale, ample, în contrast cu navele laterale transformate în simple capele
interconectate prin arcade. Nu doar navele laterale sunt desfiinŃate, ci şi transeptul este
mult diminuat pentru a nu face concurenŃă altarului principal. Uşor supraînălŃat, prin
intermediul câtorva trepte, acesta devine elementul care focalizează întreaga atenŃie a
credinciosului. Prin acest procedeu, „edificiile baroce deschideau credincioşilor o
perspectivă vizuală mai largă care le permitea să vadă clar altarul şi să urmărească
desfăşurarea Sfintei Liturghii”9. InfluenŃa iezuiŃilor nu s-a limitat la nivel arhitectural, ea
a marcat în aceeaşi măsură repertoriul iconografic şi simbolic al noilor biserici baroce.
Un bogat simbolism alegoric, de influenŃă iezuită este prezent şi în decoraŃia cupolei din
Bazilica romano-catolică din Oradea, realizată, ca şi pictura Capelei de artistul bavarez
Johann Nepomuk Schıpf.
O temă cu caracter alegoric de o largă difuziune şi popularitate în istoria artei
influenŃate de Contrareformă este Triumful ceresc al lui Iisus, scenă redată pe cupola
Bazilicii romano-catolice din Oradea. Frescă iluzionistă în trompe ľoeil, ea trimite la
celebrele arhetipuri realizate de Giovanni Battista Gaulli, Domenichino şi părintele
iezuit Andrea Pozzo. Redată în centrul cupolei, tema constituie pretextul unei ample
desfăşurări compoziŃionale în trompe ľoeil, însufleŃită de o mulŃime de personaje din
Vechiul şi Noul Testament asociate cu alegorii redate în grisaille. În dreapta transeptului
pot fi văzuŃi părinŃii omenirii, Adam şi Eva. Corpurile lor seminude sunt redate în
racursi10, în cazul lui Adam recurgându-se la deformări expresioniste ale anatomiei.
Între ei se află un înger cu bustul gol, în atitudine de rugăciune. Deasupra lor, în plan
secund se zăresc patriarhii, în frunte cu Melchisedec, reprezentat ca mare preot cu o
tiară pe cap şi Ńinând în mâini o mulŃime de pâini plate aşezate una deasupra celeilalte,
simbol al sacrificiului de mulŃumire pentru victorie, dar şi anticipare a Euharistiei
(Fig.1). Într-o altă secvenŃă e redat Moise cu Tablele Legii, flancat de fratele său Aaron,
8

Sabău 2005, p. 223.
Bangert 2001, p. 90.
10
Racursi (fr. raccourcir = a scurta, a micşora) = procedeu artistic utilizat în Renaştere şi cu
precădere în baroc, pentru sugerarea tridimensionalităŃii elementelor reprezentate pe un suport
bidimensional;...formele nu-şi etalează înălŃimea şi lăŃimea ca în vederea frontală, ci sunt figurate astfel
încât apar diminuate progresiv, pe măsură ce se desfăşoară în profunzime, îndepărtându-se de privitor, în
DicŃionar de artă 1998, p. 79.
9
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primul sacerdot al noului cult. În stânga transeptului, în mijlocul unui grup dinamic
alcătuit din profeŃi şi îngeri, e reprezentat regele-profet David, cântând la harpă
înveşmântat cu o pelerină roşie cu capă de hermină (Fig.2). Un înger Ńine în faŃa ochilor
săi versetele Psalmilor, iar altul, cu mâna adusă la piept, Ńine o cădelniŃă, simbolizând
credinŃa. Deasupra absidei altarului reŃine atenŃia o ceată dinamică de îngeri surprinşi
într-un elan al corpului preluat de jocul învolburat al faldurilor. Doi dintre aceştia susŃin
o cruce masivă, simbol al jertfei şi al răscumpărării păcatului, iar altul cu privirea
ridicată spre cer arată năframa Veronicăi. Deasupra lor, printre nori şi personaje eterice,
pe fundalul unei lumini aurii învăluitoare e reprezentat Hristos în slavă înconjurat de
îngeri în atitudine de devoŃiune. Unul dintre ei Ńine în mâini plăcuŃa cu inscripŃia
I.N.R.I., iar celălalt se prosternează la picioarele Mântuitorului care-l binecuvântează. În
dreapta lui Iisus, în tonuri transparente şi diafane de ocru se întrevede chipul lui
Dumnezeu - Tatăl aureolat de triunghiul slavei divine (Fig.3). Subiectul frescei se
desfăşoară în cercuri concentrice de nori pe care sunt plasate o mulŃime de personaje din
Vechiul şi Noul Testament. Imaginea tipic barocă a Cerului-Rai are la bază o compoziŃie
dinamică redată în trompe ľoeil, cu elemente de arhitectură iluzionistă. Realizată în
grisaille, aceasta marchează lanternoul şi imită patru arce de susŃinere ritmate de volute
iluzioniste. Ele constituie elementul de legătură dintre diferitele scene cu tematică
religioasă. Arcele se prelungesc prin medalioane ovale în grisaille ce încadrează
persoane sfinte: Maria cu Pruncul, Iisus - om al Patimilor, cu coroana de spini pe cap,
prăbuşit lângă coloana Flagelării, respectiv Învierea Domnului în manieră occidentală.
Medalioanele sunt plasate pe socluri în grisaille, flancate de reprezentări cu caracter
alegoric ale unor VirtuŃi creştine: SperanŃa, Pacea, Tăria, Dreptatea.
Una din cele mai importante teme cu caracter alegoric ilustrată în arta barocă
orădeană este aceea a VirtuŃilor. Cu originea în Psihomachia lui Aurelius Prudentius
Clemens (c. 410), VirtuŃile au fost concepute în opoziŃie cu păcatele sau Viciile.
Practicarea acestor virtuŃi era recomandată ca o protecŃie împotriva tentaŃiei celor şapte
păcate: Smerenia în opoziŃie cu Mândria, Bunătatea în raport cu Invidia, Caritatea în
opoziŃie cu AvariŃia, Cumpătarea în opoziŃie cu Lăcomia, Castitatea în opoziŃie cu
Desfrâul, Răbdarea în contrast cu Mânia, Hărnicia în raport cu Lenea. Aceste virtuŃi
umane împreună cu cele teologale formau categoria virtuŃilor sfinte sau cereşti. În
lucrarea Summa Theologiae, Toma ďAquino descrie cele patru VirtuŃi cardinale (Tăria,
PrudenŃa, Dreptatea, Cumpătarea), respectiv cele trei VirtuŃi teologale (CredinŃa,
SperanŃa, Caritatea). La PrudenŃiu apare şi tema luptei, respectiv a triumfului CredinŃei
creştine asupra Idolatriei care însoŃeşte religiile păgâne ale antichităŃii. În contextul
Evului Mediu devine curentă opoziŃia dintre Biserica creştină şi Sinagogă, aluzie la
Biserica Vechiului Testament, respectiv antinomia dintre CredinŃă şi Erezie. Marcat de
spiritul Contrareformei, barocul readuce în actualitate atât tema luptei Bisericii
împotriva Ereziei (ca aluzie la confruntarea cu protestantismul), cât şi contestarea
Idolatriei, ca nuanŃă specifică a religiilor păgâne întâlnite de misionari pe celelalte
continente şi în Lumea Nouă.
Realizate în tehnica grisaille, VirtuŃile sunt figurate pe cupola Bazilicii romanocatolice prin intermediul unor femei însoŃite de atribute specifice, redate în conformitate
cu prototipurile puse în circulaŃie de Iconologia lui Cesare Ripa. Personificările
feminine ale VirtuŃilor sunt grupate două câte două la baza medalioanelor din partea
superioară. Lângă Maria cu Pruncul se află PrudenŃa şi Răbdarea (Fig.4), lângă Iisus om al Patimilor se află CredinŃa şi Dreptatea (Fig.5), iar lângă Învierea lui Iisus -
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SperanŃa şi Pacea (Fig.6). Accesoriile simbolice care permit identificarea reprezentărilor sunt următoarele:
PrudenŃa (lat. Prudentia) e definită în Etica lui Aristotel ca dispoziŃie de a
discerne prin intermediul raŃiunii binele şi răul uman. PrudenŃa ca virtute morală
creştină permite selectarea lucrurilor utile pentru mântuirea sufletului. Iconografic, e
redată ca o femeie Ńinând într-o mână oglinda, simbol capacităŃii de a discerne Binele,
de a vedea relaŃia dintre faptele trecute şi viitor, iar pe cealaltă un şarpe-simbol al
PrudenŃei11. Răbdarea (lat. Patientia) apare ca o femeie având alături o oaie, simbol al
capacităŃii de a îndura dificultăŃile, suferinŃele, obstacolele, dar şi al blândeŃii. CredinŃa
(lat. Fides) e redată sub forma unei femei Ńinând într-o mână potirul euharistic cu ostie,
aluzie la sacramentele Bisericii şi în cealaltă inima în flăcări, simbol al iubirii divine,
care este cea mai mare dintre virtuŃi şi le însoŃeşte pe toate celelalte. Dreptatea (lat.
Justitia) e personificată prin intermediul unei femei ce poartă coif şi platoşă, Ńinând întro mână balanŃa dreptei judecăŃi, iar în cealaltă o sabie, ce simbolizează Dreptatea de
origine divină, care dă fiecăruia ceea ce i se cuvine. SperanŃa (lat. Spes) e sugerată de o
femeie cu ancoră. Alegoria semnifică încrederea neclintită în viaŃa de dincolo: aşa cum
corabia ancorată nu mai poate fi mişcată de valuri, sufletul ancorat în Hristos nu se mai
poate rătăci, aflându-se sub protecŃia divină12. Pacea (lat. Pax) apare sub forma unei
femei cu ramură de măslin, aluzie la pacea inimii, dar al Duhului Sfânt. Biserica
(Ecclesia) e simbolizată de o femeie ce Ńine în mână o corabie mică, simbol al Bisericii
creştine, asemănată corabiei lui Noe, ori corabiei lui Petru (naviculla Petri). PenitenŃa
(Paenitentia), virtute care inspiră regretul creştinului de a-l fi ofensat pe Dumnezeu, e
redată sub forma unei femei cu un bici într-o mână şi coroana de spini în cealaltă, aluzie
la faptul că păcatul este o ofensă adusă lui Iisus, prin care acesta este încă o dată
răstignit spiritual.
În afara alegoriilor propriu zise, pictura cupolei conŃine un program iconografic
complex care se pretează la o interpretare alegorică generală, cum ar fi ideea relaŃiei de
continuitate dintre Vechiul şi Noul Testament, motiv de o largă popularitate în epoca
barocului. Istoria umanităŃii, derulată circular pe cupola Bazilicii începe de la Adam şi
Eva, izgoniŃi din Rai datorită păcatului originar, redaŃi pe o treaptă inferioară faŃă de
patriarhii şi profeŃii Vechiului Testament: Melchisedec şi Avraam, Moise şi Aaron.
Pictorul exprimă în manieră alegorică o antiteză între păgânismul religiilor antice şi
monoteismul iudaic. Astfel, un soldat roman, purtând un scut cu efigia Soarelui (Sol
invictus) este o aluzie la mithraism şi popularitatea sa în rândul armatei romane. Acesta
e redat pe o treaptă inferioară, simbolizând supunerea sa în faŃa religiilor monoteiste. De
altfel, fiecare personaj reprezentat are şi o semnificaŃie alegorică: Melchisedec, preot al
„Dumnezeului PreaÎnalt”, este considerat un precursor al Euharistiei, datorită
ofrandelor nesângeroase, de pâine şi vin pe care i le aduce lui Avraam. Moise şi Aaron
sunt arhetipuri ale preoŃiei harice, binecuvântate de Dumnezeu, în opoziŃie cu teoria
preoŃiei universale susŃinute de protestanŃi. Această istorie plastică simplificată a
umanităŃii se încheie cu glorificarea Sfintei Treimi. În cadrul unei tipologiei occidentale
a Treimii, Iisus îşi Ńine crucea monumentală, iar la picioarele lui se află îngeri cu
simboluri ale Patimilor, aluzie la sacrificiul expiator pentru mântuirea umanităŃii.
Sub influenŃa viziunii artistice a ordinului iezuit au devenit frecvente în arta
religioasă barocă alegorii ale misionarismului catolic pe toate continentele, cele mai
relevante în acest sens aflându-se chiar în bisericile „Il Gesu” şi „Sant Ignazio” din
11
12

Sabău 1997, p.121-138.
Mircea 1995, p. 34.
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Roma. În decoraŃia sculpturală, respectiv în frescele acestor biserici apar teme ca
Triumful creştinismului pe întreg globul, alegorii ale CredinŃei triumfând asupra
Ereziei, respectiv Idolatriei. Alegoriile redate în frescele din Capela Palatului episcopal
din Oradea transpun iconografic acest aspect concret al activităŃii misionare a Ordinului
iezuit.
Situate de o parte şi de alta a picturii cu tema Sf. Carlo Borromeo rugându-se în
timpul epidemiei de ciumă, reprezentările cu caracter alegoric din Capela Palatului
baroc sunt o transpunere în frescă a celor două grupuri sculpturale care flanchează
altarul închinat Sf. IgnaŃiu din Biserica „Il Gesu”, „cel mai important altar al artei
Contrareformei”. Realizat după proiectul lui Andreea Pozzo, altarul este consacrat lui
IgnaŃiu de Loyola, părintele spiritual şi fondatorul ordinului. Cele două grupuri
sculpturale care flanchează statuia Sf. IgnaŃiu au ca temă Triumful Religiei asupra
Ereziei şi Urii de Pierre II Le Gros, respectiv Triumful CredinŃei asupra Idolatriei,
operă a lui Jean Baptiste Theodon, ambele fiind alegorii ale Bisericii Triumfătoare.
În cadrul alegoriei Triumful Religiei asupra Ereziei (Fig.7) din Capela Palatului
baroc, artistul bavarez Johann Nepomuk Schıph (1735-1785) a transpus în frescă
celebrul grup sculptural cu aceeaşi temă realizat de Pierre II Le Gros (1666-1719)
pentru altarul „Sf.IgnaŃiu de Loyola” aflat în Biserica „Il Gesu” din Roma (Fig.8).
Acesta din urmă redă o femeie cu mantie şi pelerină; cu mâna stângă arată o cruce înaltă
unor personaje redate în cădere, iar cu dreapta se pregăteşte să le flageleze cu un bici.
Cele două personaje a căror gestică exprimă disperarea sunt o femeie în vârstă cu chipul
urâŃit smulgându-şi părul cu o mână - alegorie a Urii ce însoŃeşte disputele şi calomnia,
respectiv un bărbat redat pe punctul de a cădea de pe soclu, cu corpul încolăcit de şerpi,
alegorie a Ereziei (hairesis= alegere, în limba greacă). Faptul că opera se vrea o
condamnare a Reformei rezultă şi din figura îngerului redat în dreapta Mariei care
smulge foile unei cărŃi eretice.
Johann Nepomuk Schıph a transpus în frescă acest grup alegoric, aducându-i
mici modificări. Alegoria Religiei creştine este simbolizată de o femeie îmbrăcată în
rochie albă şi pelerină albastră ce stă deasupra unui soclu pictat în grisaille. Pe umărul
stâng susŃine o cruce monumentală, iar în dreapta un fulger pe care se pregăteşte să-l
arunce asupra personajelor. Spre deosebire de ansamblul lui Pierre II Le Gros, în pictura
lui Schıpf apar doi bărbaŃi, unul Ńinându-se cu o mână de cap, iar celălalt pe punctul de
a cădea de pe soclu. Imaginea este o referire la lupta Bisericii catolice împotriva Ereziei
protestante, semnificaŃie accentuată de tiara papală aflată în spatele Mariei, simbol al
confesiunii catolice. CompoziŃional, tematic şi simbolic, reprezentarea ilustrează în
manieră alegorică, aluzivă, confruntările dogmatice dintre catolicism şi Reformă.
Celălalt grup alegoric realizat de Schöpf pentru Capela Palatului baroc (Fig.9)
are ca prototip grupul sculptural Triumful CredinŃei asupra Idolatriei realizat de Jean
Baptiste Theodon (1645-1713) pentru Biserica „Il Gesu” (Fig.10). În lucrarea acestuia o
femeie redată în picioare ridică spre cer un potir cu ostie, simbol al sacramentului
euharistic în varianta catolică. La picioarele ei stă un bărbat încoronat, simbol al
provocărilor întâmpinate de misionari din partea populaŃiilor necreştine din America sau
Africa. Toate manifestările bizare sau exagerate ale cultului, cum ar fi închinarea la
idoli, sacrificiile umane, ritualuri sângeroase, superstiŃiile, adorarea elementelor naturii
etc. au fost incluse în noŃiunea generică de Idolatrie13. Idolatria populaŃiilor indigene şi
13

Bernand, Gruzinski 1998: „Când au ajuns în aceste provincii, spaniolii au descoperit mari idolatrii,
în genul celor descrise referitor la riturile păgânilor din Antichitate: adică, să practice sacrificiul uman, să
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a regilor acestora a fost asemănată de teologii vremii cu idolatria cultelor păgâne din
antichitate, fiind simbolizate printr-un rege care îngenunchiază în faŃa CredinŃei şi
sacramentelor creştine.
Alegoria CredinŃei este ilustrată de Schöph printr-o femeie îmbrăcată în rochie
albă şi pelerină albastră; într-o mână Ńine potirul euharistic cu ostie, iar în cealaltă Biblia
şi cheile, simbol al Bisericii catolice. Potirul cu ostie trimite Euharistie, cel mai
important sacrament creştin, contestat de adepŃii Reformei. La picioarele femeii
îngenunchiază un rege păgân îmbrăcat în costum de soldat roman, cu coroană şi pelerină
roşie. În spatele lui se află doi bărbaŃi în cădere redaŃi din spate, unul cu faŃa la pământ
şi o torŃă în mână, aluzie la politica protestantă de distrugere a imaginilor religioase.
Cesare Ripa, în explicaŃia la alegoria Ereziei susŃine că flăcările simbolizează opiniile
lipsite de pietate la adresa credinŃei adevărate. Amploarea orbirii spirituale este sugerată
prin faptul că unul din personaje e redat căzut la pământ, acoperindu-şi ochii cu mâna.
Alegoria în sine este un răspuns la contestarea importanŃei Euharistiei de către
reprezentanŃii Reformei. În acest context, Biserica romano-catolică a redefinit dogma
TransubstanŃierii în cadrul Conciliului de la Trento din 155114. Conform acesteia
Euharistia conŃine cu adevărat, real şi substanŃial, sub aparenŃa pâinii şi a vinului,
corpul, sângele, sufletul şi divinitatea lui Iisus Hristos, transformată în hrană spirituală
a credincioşilor15.
Tema Ierusalimului celest se răspândeşte în arta romanică şi gotică începând din
sec. al XI-lea odată cu marele interes pentru Apocalipsa lui Ioan, pe măsura dezvoltării
credinŃelor şi cultelor eshatologice. În descrierea Apocalipsei, Ierusalimul ceresc este
cetatea sfântă a Dumnezeului celui viu, locaş al îngerilor şi al DrepŃilor, beneficiind de
„lumina lui Dumnezeu”.
Situată pe tavanul Capelei, în axul picturii de altar, tema Ierusalimului celest
simbolizează Triumful Bisericii catolice în lupta împotriva Ereziei şi Idolatriei sugerat
şi prin alegoriile care flanchează altarul principal (Fig.11). Redat pe tavanul Capelei
prin intermediul unui templu cu coloane şi îngeri, Ierusalimul celest este în acest caz o
alegorie a triumfului Bisericii catolice în confruntările dogmatice cu doctrina Reformei
şi îndeosebi a Raiului câştigat de cei care îşi aduceau contribuŃia în aceste confruntări
spirituale. Din înaltul cerului coboară un înger cu sabie, aluzie la calamităŃile asociate
sfârşitului Lumii, profeŃite în textul Apocalipsei.
Alte patru mici scene redate la baza tavanului Capelei, în nuanŃe de roşu
cărămiziu, în fiecare din cele patru puncte cardinale, pot fi considerate aluzii la
misionarismul iezuit în toate cele patru părŃi ale Lumii.
Motiv cu vechi origini paleocreştine, Bunul Păstor reapare în arta religioasă a
Contrareformei, fiind investit cu semnificaŃii alegorice noi16. Tema este redată în
decoraŃia Capelei Palatului episcopal romano-catolic din Oradea; într-un cartuş eliptic
aibă temple şi statui de idoli, să adore animalele, să le onoreze cu procesiuni, posturi şi sacrificii
sângeroase, să creadă în puterea augurilor...”.
14
TransubstanŃiere (din lat. trans = dincolo de, substantia = substanŃă), termen creat pentru a exprima
ideea că, în Euharistie, pâinea şi vinul devin întra-adevăr, în substanŃa lor, trupul şi sângele lui Hristos, în
DicŃionar cultural al Bibliei, p. 285.
15
Conciliul de la Trento, Decretul despre Preasfânta Euharistie: „prin consacrarea pâinii şi vinului
are loc o schimbare a întregii substanŃe a pâinii în substanŃa Trupului Domnului nostru Cristos şi a întregii
substanŃe a vinului în substanŃa Sângelui Său ”.
16
Bunul Păstor = parabolă din Noul Testament, desemnează oaia pierdută regăsită de păstor (Hristos),
readusă lângă restul turmei (Biserica). Scenă predilectă în decoraŃiile parietale creştine şi în sculptura
sarcofagelor, reapare în epoca Contrareformei.
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apare motivul Bunului Păstor purtând pe umeri oaia rătăcită (Fig.12). Pornind de la
parabola biblică, oaia pierdută de turmă este un simbol al credinciosului rătăcit, a
păcătosului care va fi căutat şi recuperat de păstor (Hristos). În contextul disputelor
dintre catolicism şi Reformă, specifice epocii baroce, oaia rătăcită din textul evanghelic
a devenit o aluzie curentă la creştinii care se răzvrăteau sau ieşeau de sub ascultarea
Bisericii tradiŃionale şi a „păstorilor ei”. Pentru Biserica Contrareformei oaia pierdută
este prin excelenŃă „ereticul”, protestantul care a rătăcit calea spre adevărata credinŃă şi
s-a separat de „turma” credincioşilor. Păstorul este o imagine alegorică a lui Iisus, în
calitatea de păzitor şi conducător spiritual al Bisericii creştine. Bunul Păstor Ńine pe
umeri oaia pierdută, readusă la restul turmei, adică la adevărata Biserică şi credinŃă.
Motivul evanghelic Bunului Păstor care are grijă de fiecare din oile lui este
reluat în cadrul unei compoziŃii aflate la baza tavanului iluzionist al Capelei (Fig.13).
Iisus-Bunul păstor e reprezentat izgonind cu un băŃ un lup care vrea să atace turma,
alegorie a Bisericii. În fundal, se vede un om fugind (paznicul plătit, cel care nu-şi dă
viaŃa pentru oi) şi un lup care prinde o oaie. Relatarea biblică face o antiteză între
Păstorul cel bun şi păstorii răi sau străini, care nu-şi pun sufletul pentru oi, ba chiar,
când văd lupul venind, lasă oile şi fug; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte (Ioan, 10, 1213). Conform alegorismului specific epocii, oile îi simbolizează pe cei care-l urmează
pe Hristos în adevărata credinŃă, iar lupii pe „ereticii” care distrugeau la propriu
monumentele şi simbolurile bisericilor creştine tradiŃionale17.
În afară de Păstorul cel Mare (Evr. 13, 20), e redată pe tavanul Capelei scena
Trimiterii celor 12 apostoli, „păstorii” mai mici cărora Iisus le încredinŃează misiunea
de a călăuzi neamurile pe calea adevaratei credinŃe creştine (Fig.14). Subiectul e redat
pe peretele opus, tot în asociere cu motivul turmei. Acesta este şi el o aluzie la Biserică,
alcătuită din toŃi cei care cred în Hristos. În stânga sunt redate oile, iar în dreapta Iisus
vorbind apostolilor, cărora le încredinŃează misiunea de a răspândi în întreaga lume
noua credinŃă creştină. În textul biblic credincioşii, asemănaŃi cu oile, sunt îndemnaŃi să
asculte de „păstorii” Bisericii ca de unii care vor da seama de sufletele lor. Şi în acest
caz este evidentă aluzia ascunsă la activitatea misionară a Ordinului iezuit ai cărui
reprezentanŃi au fost trimişi în întreaga lume, asemeni apostolilor pentru a consolida sau
cuceri popoarele necreştine la catolicism.
Reprezentat deasupra intrării in Capelă, Pescuitul miraculos redă întâlnirea
dintre Iisus şi pescari, relatată în evangheliile lui Luca şi Ioan18. În contextul secolului al
XVIII-lea Pescuitul miraculos este o aluzie evidentă la „pescuirea de oameni” pentru
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, obiectiv al Bisericii romano-catolice în epoca Contrareformei
(Fig.15). Într-o corabie, sunt redaŃi apostolii cu aureole pe cap; doi dintre ei Ńin mrejile
şi privesc spre Iisus. Acesta vorbeşte cu apostolul Petru, redat în genunchi, în afara
corabiei. Relatarea biblică pune accentul pe apostolul Petru, întâiul chemat dintre
apostoli, fiind o aluzie evidentă la propovăduirea misionară cu care Iisus i-a însărcinat
pe ucenicii săi. EsenŃa parabolei este că, după o pescuire îmbelşugată, Iisus îi cheamă pe
apostolii Petru, Ioan şi Iacob să devină „pescari de oameni” pentru ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu. În contextul Contrareformei este reactualizat simbolismul apostolatului
misionar specific Bisericii primare; asemenea Mântuitorului şi apostolilor, misionarul
iezuit trebuia să devină un „pescar de oameni”, cu scopul de a readuce la adevărata
17

Velimirovici 2009, p. 35.
Evanghelia lui Luca, V (4-11), Evanghelia lui Ioan, XXI (1-14); Într-o noapte când nu pescuiseră
nimic, Iisus le spune ucenicilor săi să arunce din nou năvoadele, după ce le scot din apă acestea sunt pline
de peşte. În Ev. după Luca Iisus îi spune lui Petru: „ De acum înainte vei fi pescar de oameni ”.
18
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credinŃă pe cei rătăciŃi, respectiv de a cuceri noi suflete pentru catolicism din rândul
popoarelor de altă confesiune19. Aceeaşi aluzie la misionarismul propriu Bisericii
catolice din epoca Contrareformei apare în relieful sculptat în lemn ce decorează cupa
amvonului din Capela mizericordienilor. Aici Iisus, însoŃit de câŃiva apostoli, predică
mulŃimii din barca lui Petru.
Alte alegorii sunt figurate de o parte şi alta a uşii de intrare în capelă. Pictura în
manieră de grisaille redă cu mijloace iluzioniste specifice barocului două sculpturi
alegorice, simbolizând Zelul, respectiv Caritatea. Redate în frescă pe pereŃii ce
flanchează intrarea în capelă, cele două alegorii apar în asociere cu emblema episcopală
pictată chiar deasupra intrării. Ele simbolizează două virtuŃi de referinŃă ale episcopului,
Zelul pentru Hristos, respectiv Caritatea, iubirea faŃă de Dumnezeu şi faŃă de aproapele.
Cele două alegorii trimit la două din calităŃile fundamentale ale preotului sau
episcopului creştin, Sfântul Carlo Borromeo (hramul Capelei) fiind el însuşi un „model
viu al zelului pastoral”20. Evlavia, ardoarea devoŃiunii (lat. Zelus) este simbolizată de o
femeie ce Ńine în mână o lumânare aprinsă, aluzie la flacăra mereu vie a credinŃei
întreŃinute de rugăciune (Fig.16). Mai sus, doi îngeri ce plutesc pe un nor auriu susŃin un
medalion pictat având în centru o femeie cu o cădelniŃă. Deasupra ei, pe o bandă este
înscris cuvântul Zelus21 însemnând zelul, înflăcărarea, ardoarea sufletului pentru CredinŃa
creştină. Zelul în cucerirea sufletelor pentru creştinism era în viziunea lui IgnaŃiu de
Loyola o calitate care trebuia să definească personalitatea misionarului iezuit22.
Alegoria CarităŃii (lat. Caritas) e redată pe peretele din stânga intrării în Capelă
sub forma unei femei ce protejează un copil nud (Fig.17). În Iconologia lui Cesare Ripa
se spune că cei trei copii goi care însoŃesc Caritatea semnifică forŃa iubirii, legătura
indisolubilă a acesteia cu toate virtuŃile, pe care le însoŃeşte şi care derivă din aceasta.
Cei trei copii simbolizează puterea iubirii adevărate, de origine divină, importanŃa ei atât
pentru CredinŃă, SperanŃă, cât şi pentru sine. În conformitate cu textul evanghelic,
iubirea stă la baza tuturor VirtuŃilor creştine şi în primul rând a celor teologale, acestea
pierzându-şi orice valoare în absenŃa ei23. Când Caritatea e însoŃită de un singur copil,
aşa cum apare şi la Capela Palatului baroc, ea trimite la iubirea în sine, pentru
Dumnezeu şi pentru aproapele propovăduită de Iisus, o iubire în adevăr, dezinteresată,
altruistă, adresată întregii omeniri. Deasupra alegoriei CarităŃii se află un medalion în
grisaille cu o femeie îngenunchiată care se roagă, aluzie la sentimentul de pietate
creştină. Lângă femeie se află o flacără, simbol al spiritului cuprins de iubirea divină, iar
deasupra inscripŃia Pietas, care în latina creştină semnifică atât pietatea specifică
sentimentului religios, cât şi afecŃiune, iubire, binefacere în relaŃiile interumane24. În
consecinŃă pietas semnifică atât sentimentul religios în sine, care cere să-i acordăm lui
Dumnezeu onoarea actelor exterioare ale cultului, cât şi dragostea „plină de bunătate”
de care vorbeşte apostolul Pavel în Epistola către Corinteni.
În concluzie, în pictura Capelei predomină alegorii ce simbolizează un
comandament major al Bisericii catolice din epoca de expansiune a Contrareformei în
Transilvania. Reprezentările se integrează în lupta vizuală dusă împotriva Ereziei
19

Marcu, I: 17: „VeniŃi după mine şi vă voi face pescari de oameni”.
Sabău 2005, p. 234.
21
Zelus (gr. zelo=dau dovadă de zel).
22
Lavatori 2010, p. 319.
23
Biblia, 1 Corinteni 13, 13: „Acum dar rămân aceste trei: credinŃa, nădejdea şi dragostea; dar cea
mai mare dintre ele este dragostea”.
24
Blaise 2000, p. 52.
20
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protestante; ele trimit la arhetipuri create de părintele iezuit Andreea Pozzo şi transpuse
în sculptură de artiştii Pierre II Le Gros şi Jean Baptiste Theodon. Întregul program
iconografic este subordonat ideii centrale a Triumfului Bisericii catolice în lupta
împotriva Ereziei protestante, simbolizat atât prin tema Ierusalimului celest, cât şi prin
intermediul celor două ansambluri alegorice care încadrează altarul „Sf. Carlo
Borromeo”, el însuşi un simbol al episcopului total devotat idealurilor Contrareformei.
Cele 4 mici scene pictate pe fond roşu la baza tavanului Capelei („Bunul păstor Ńinând
pe umeri oaia rătăcită”, respectiv apărându-şi turma, „Chemarea apostolului Petru” şi
„Trimiterea celor 12 apostoli”) au semnificaŃia ascunsă a unor alegorii ale
misionarismului catolic în toate părŃile lumii. FrecvenŃa alegoriilor consacrate Bisericii
creştine (Ecclesia de pe cupola Bazilicii romano-catolice), aluzia frecventă la
simbolurile Bisericii catolice (tiara papală şi cheile apostolului Petru) nu sunt
întâmplătoare, ci au o legătură directă cu tendinŃa discursului protestant de a contesta şi
desfiinŃa autoritatea Bisericii catolice tradiŃionale.
Prezente relativ frecvent în pictura barocă orădeană, alegoriile contribuie la
definirea stilului, reflectând gustul epocii pentru aluzie, simbolizare, deghizare şi
analogie. Datorate în cea mai mare parte pictorului Johann Nepomuk Schöph, alegoriile
barocului orădean confirmă familiarizarea acestuia cu repertoriul simbolico-iconografic
al vremii (Cesare Ripa), respectiv cu simbolismul Bisericii „Il Gesu”, arhetipul arhitectural,
dar şi iconografic al multor biserici baroce din Europa Centrală. Cheie în descifrarea
sensurilor artei religioase baroce, alegoria a contribuit substanŃial la definirea stilului baroc
care îi datorează o parte semnificativă din repertoriul său iconografic.
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Fig. 1. Melchisedec; Adam şi Eva, detaliu,
Cupola Bazilicii romano-catolice Oradea,
Foto Szabo Alexandru

Fig. 2. Regele David, detaliu, Cupola
Bazilicii romano-catolice Oradea,
Foto Szabo Alexandru

Fig. 3. Sfânta Treime, detaliu,
Cupola Bazilicii romano-catolice Oradea,
Foto Szabo Alexandru
Fig. 4. PrudenŃa şi Răbdarea, detaliu,
Cupola Bazilicii romano-catolice Oradea,
Foto Szabo Alexandru
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Fig. 6. SperanŃa şi Pacea, detaliu, Cupola
Bazilicii romano-catolice Oradea, Foto Szabo
Alexandru

Fig. 5. CredinŃa şi Dreptatea, detaliu,
Cupola Bazilicii romano-catolice Oradea,
Foto Szabo Alexandru

Fig. 8. Pierre II Le Gros (1666-1719),
Triumful religiei asupra Ereziei,
Biserica Il Gesu, Roma,
Foto Szabo Alexandru

Fig. 7. Triumful religiei asupra Ereziei,
Capela Palatului episcopal romano-catolic
Oradea,Foto Szabo Alexandru

Fig. 9. Triumful CredinŃei asupra Idolatriei,
Capela Palatului episcopal romano-catolic
Oradea, Foto Szabo Alexandru
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Fig.16. Zelul, detaliu, Capela Palatului baroc,
Foto Szabo Alexandru

Fig.17. Caritatea, detaliu, Capela Palatului
baroc, Foto Szabo Alexandru

Allegories sacres dans ľ art baroque ď Oradea au XVIII-ème siècle
Résumé
Ľ art baroque a eu une prédilection pour allegories et emblèmes qui reflète les
implications religieuses, éducatives de la Contre-Réforme. Ľ auteur analyse
ľiconographie des allegories integrées dans la décoration picturale du baroque ď
Oradea, en y relevant la contribution du peintre Johann Nepomuk Schöpf. Les fresques
de la Bazilique catholique et de la Chapelle du Palais épiscopale catholique montrent
un programme iconographique complexe, pleine des allegories baroque : Le Jerusalème
celèste, Le Bon Pasteur, Le Triomphe de la Foi sur ľ Idolatrie, Le Triomphe de la
Religion sur ľ Heresie, les Vertus Cardinales et Théologales, Le triomphe celeste de
Jesus etc.
La liste des illustrations
Fig.1. Melchisedec, Adam et Eve, détails, coupole de la Bazilique catholique, Oradea
Fig.2. Le roi David, détails, coupole de la Bazilique catholique, Oradea
Fig.3. La Sainte Trinité, détails, coupole de la Bazilique catholique, Oradea
Fig.4. La Prudence et la Patience, détails, coupole de la Bazilique catholique, Oradea
Fig.5. La Foi et la Justice, détails, coupole de la Bazilique catholique, Oradea
Fig.6. Ľ Espoir et la Paix, détails, coupole de la Bazilique catholique, Oradea
Fig.7. J. N. Schopf, La Religion terrassant l’Hérésie, la Chapelle du Palais épiscopale
catholique ďOradea
Fig.8. Pierre II Le Gros, La Religion terrassant l’Hérésie (1695-1698), Il Gesù, chapelle
de St. Ignace
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Fig.9. J. N. Schopf, La Foi terrassant l'Idolâtrie, la Chapelle du Palais épiscopale
catholique ďOradea
Fig.10. Jean Baptiste Theodon (1645-1713), "La Foi terrassant l'Idolâtrie", 1695-1699,
Il Gesù, chapelle de St. Ignace
Fig.11. Le Jérusalème Célèste, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique
ďOradea
Fig.12. Le Bon Pasteur, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique ďOradea
Fig.13. Le Bon Pasteur, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique ďOradea
Fig.14. Ľenvoi des 12 apôtres, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique
ďOradea
Fig.15. La pêche miraculeuse, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique
ďOradea
Fig.16. Le Zèle, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique ďOradea
Fig.17. La Charité, détails, la Chapelle du Palais épiscopale catholique ďOradea
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