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STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ISTORIA AIITEI

ARGINTARI TRANSILVĂNENI
ÎN EUROPA BAROCULUI
Viorica Guy Marica

Barocul este poate cel mai puţin omogen dintre stilurile europene,
purtând adesea amprenta deosebirilor zonale şi decalajelor cronologice.
Particularitate lesne reperabilă în fizionomia barocului transilvănean ce
se configurează. cu vizibilă întârziere. În timp ce în Sudul mediteranean
(Italia, Spania), de asemenea în Europa Centrală (Germania, Austria)
înflorea barocul patetic şi fastuos al marilor potentaţi şi al Contrareformei,
ceva mai reţinut în Occident (Franţa, Anglia) dar slujind deopotrivă
absolutismul monarhic şi Biserica, arta transilvăneană din secolul al
XVII-lea este dominată de postrenaştere. Perpetuând o tradiţie ce nu
este totuşi refractară la asimilarea lentă a unor elemente novatoare, arta
transilvăneană se menţine la nivelul ponderat a ceea ce s-a numit barocul
orăşenesc.

Fenomenul se explică prin instabilitatea politico-militară a unei
complicate şi fluctuante ce se prelungeşte în Marele Principat
autonom, aflat sub suveranitate turcească. Acesta are de suferit
consecinţele obstinatei rivalităţi dintre Sublima Poartă, a cărei dominaţie
se afla în reflux după eşuatul asediu al Vienei (1683), şi Imperiul
habsbuigic'angajat într-o progresivă, tenace ofensivă. În virtutea tratatului
hallerian de la Viena (1686) urmat de cel de la Carlowitz ( 1699)
1ransilvania trece în subordine austriacă, autonomia sa fiind limitată prin
cele două diplome leopoldine (1691, 1701). Evenimentele marchează.
desprinderea sa de sfera levantină şi consolidarea locului ce îl ocupă
pe orbita central-europeană. Abia de aici înainte. barocul pătrunde masiv
atît în domeniul eclesiastic cit şi în cel laic, dar într-un răstimp în care
stilul intrase într-o altă etapă, aceea a barocului decorativ ·sau a
rococoului, denumit în Austria şi stil terezian. Acesta este urmat de stilul
josefm din ultimele decenii ale secolului al XVIIl-lea~ trădând o propensiune
spre clasicism ce se manifestă dealtmiteri aproape pretutindeni în Europa.
Totuşi influenţele baroeului propriu-zis se afirmă cu precădere în
domeniul artelor aplicate, mai.ales în orfevrăria ce îşi atinge apogeul în
secolul al XVII-lea. Dintotdeauna transferur1le stilistice au fost favorizate
situaţii
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de circulaţia mai asiduă a obiectelor de artă aplicată, precum şi a
modelelor grafice. În pofida vicisitudinilor istorice , Transilvania nu şi
a întrerupt nici o dată tontactele europene. Alternând cu perioadele
dramatice, răgazurile de stabilitate au încurajat relaţii mai strânse cu
Principatele Române, cu Levantul, dar şi cu Occidentul, alimentate de
progresul meşteşugăresc şi de extinderea legăturilor comerciale.
Intensificarea expl(?atărilor miniere, mai ales a extracţiei de metale
nobile, susţin înflorirea orfevrăriei. Alături de centrele notorii, precum
Sibiu, Braşov, Cluj, Mecµaş, Sighişoara se afirmă Oradea, Alba-Iulia,
Târgu-Mureş, Baia-Mare bogată în zăcăminte aurifere. Nimic nu ilustrează
mai evident bunăstarea şi importanţa socială a acestor artişti, meşteşugari
de elită, grupaţi în puternice bresle şi asimilaţi patriciatului urban, decât
înaltele dregătorii pe care le ocupă în ierarhia municipală. Ei nu deţin
d<\ar funcţii-cheie, ci sunt ocazional învestiţi cu misiuni diplomatice. Paul
Brelfft este înnobilat de Sigimund Bathocy (1602- ?). In 1603, Peter
Filstich junior concesionează monetăria şi casa de schimb din Cluj,
preluînd în 1607 conducerea întregului proces de extragerea aurului în
Transilvania. Ascensiunea lui Sebastian Hann, modestă calfă imigrată din
colonia germană de la Levoca (Slovacia), care, statornicit înainte de 1675
la Sibiu: accede pai; cu pas la o strălucită situaţie, pătrunzând în fruntea
vârfurilor orăşeneşti, ne oferă unul dintre. cele mai elocvente exemple.
· Frecvent argintarii se ocupă şi cu negustoria, cu export-importul,
având sdlide relaţii dincolo de fruntarii. Comerţul şi circulaţia strălucitoare
a calfelor peregrine (Wandergesellen) care, pentru a se perfecţiona,
vizitează atelierele reputate ale străinătăţii, constituie factori de propagare
stilistică. Până la deblocarea arterei dunărene prin eliberarea Ungariei
de sub turci (1687)ruta aceasta odinioară foarte vehiculată (Oradea,
Debrecen, Budapesta, Bratislava, .Viena, Linz, Passau, Regensburg) este
substituită prin calea pragheză sau boemiană (Bistriţa, Kosice, Praga,
Bratislava, Viena, etc.) şi cu cea sileziană (Bistriţa, Kosice, Krakow) spre
Worclaw care avea legături directe cu Nurnberg şi Augsburg, de obicei
ţintele majore ale acestor călătorii. Deci la Worclaw direcţiile se bifurcau
spre Sud-Vest, dar şi spre Nord, prin Gdansk, spre Ţările Baltice şi Rusia
(când nu se trecea direct prin Moldova), de asemenea spre Occident,
spre Flandra şi Anglia. Întracolo ducea şi cale renană (Koln, Anvers) pe
care au urmat-o Durer şi Holbein cel Tinăr. De la Augsburg, căile de
acces se ramificau spre Italia şi Elveţia (Basel), spre Franţa (Lyon) şi
Spania. Italianul Ascanio Centorio {Commentari.i de la guerra di Transilvania)
menţionează numeroasele relaţii transilvănene cu Italia, Ungaria, Polonia,
Germania şi Imperiul otoman {il Paese de îurchi).
Fapt curios însă, listele vamale şi registrele de tricesimă, ce
consemnau detaliat mărfurile exportate _şi importate, nl!. menţionează
piese de argintărie. Orfevrierii par a fi negociat tot felul de mărfuri
preţioase, textile fme, Wtale · veneţiene, atlazuri, pînzeturi de olandă,
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blănuii

scumpe, fructe sudice şi mirodenii, doar argintărie nu. Acestea
sunt semnalate doar când este vorba de darurt sau de comenzi oficiale.
Deşi exista o prohibiţie protecţionistă relativ la aceste piese, un trafic
ilicit de anume amploare prtlejuia vehicularea lor. Oovadă interdicţiile
emise în acest sens de către Universitatea Săsească în 1615 şi 1656.
Acestea vizau îndeosebi negustorti greci şi armeni, în consens cu edictul
prtncipelui Bethlen (1618) care stipula confiscarea aurului şi argintului
de contrabandă, scos din prtncipat, împotrtva legii (contra statuta regni
et publicwn edictum). Măsură reconfirmată în 1632 de către Gheorghe
Rakoczy I.
Avem în schimb date spectaculare relativ la scurgerea acestor
obiecte pe diverse alte căi, de n-ar fi să pomenim decât darurtle ofertte
de clttjeni lui Rudolf II la începutul secolului al XVII-lea. Listele
testamentare ale lui Gabrtel Bethlen ( + 1629) enumeră un volum
impresionant de piese, expediate împăraţilor Ferdinand II şi III de
Habsburg, de asemenea regelui Gustav II Adolf al Suediei. În momente
de &cută criză financiară, tezaure întregi sunt amanetate, uneort fără a
mai' reveni în ţară. Silit să contracteze un important împrumut, Mihail
II Apafi amanetează contesei Walderode 200 obiecte de argint, în greutate
totală de 126 kg., valorând 10.017 flortni. Darurt pleacă şi spre prtncipii
munteni şi moldoveni care erau de altfel clienţi constanţi ai atelierelor
de aurărie transilvănene. Peşcheşurt grele, datorate Înaltei Porţi, erau
însoţite în mod obligatortu de atart piese, deopotrtvă râvnite de bei, paşale,
ceauşi, de toţi emisaru ·1acomi ai slăvitului sultan. Pentru a neutraliza
ameninţările Constantinopolei, braşovenii plăteau 5000 de flortni în
argintărie (cimeliis seu clenodiis quibusdam pretiosissimis). În 1614
Gabrtel Bethlen sporea trtbutul cu 180 de obiecte somptuoase, la care
adăuga darurt pentru Skender Paşa şi Mehmet Bei. La fel se în(âmplă
cînd Paşa de Silistra şi hanul tătăresc asediază Clujul în 1658. Exemplele
sunt infmite, ca să nu mai vorbim de capturtle de război. Pe un taler
lucrat de Chrtstian Holl din Augsburg. d~nat de Şerban Cantacuzino
mănăstirti Mărgineni (1696), scrte cu litere cirtle: "S-au cumpărat de la
turc~ trecând împărâţia pren ţară, întorcându-se de la oaste, bătând
puţintică oaste nemţească ... " lnscrtpţie constituind o dovadă peremptorte.
Patrtmoniile muzeale şi tezaurele eclesiastice din ţară includ
numeroase ~semenea obiecte de provenienţă europeană, dar mai ales sudgermană. După cum nu puţine piese transilvănene se află în colecţii
străine, la muzeele din Augsburg şi Hamburg, la Niirn.berg, Kaiserslautem,
Dresda, Viena, Budapesta, Zagreb, la Parts. Londra sau Athena. Uneort
dispersarea acestor piese este de-a dreptul aventuroasă. .Operele lui
Sebastian Hann de pildă, pe care le-am putut urmărt mai îndeaproape.
au urmat adesea un traseu imprevizibil. Can!3- Fleischer (1675/76) ajunge
mistertos într-o colecţie partziană, apoi la Petit Palais din Parts, înainte
de a face cale inversă poposind la Budapesta (Iparmiiveszeti Muzeum).
g
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Sf sec. xvrr-~

Cana Frankenstein I (1697), aparţinând baronului Samuel von Brukenthal,
se transferă, datorită căsătoriei surorii sale Wilhelmine cu baronul von
Mylius, la Graz iar de acolo la Budapesta. (Magyar Nemzeti Muzeum).
Cana Franckenstein II (1697) rătăceşte de la Sibiu la Hamburg, oprinduse la Londra şi
Paris în colecţia familiei de Rothschild. Colecţia
magnaţilor miliardari abundă în similare piese, semnalate la Hamburg,
Paris şi Londra. Talerul Scukin (1700-1713) pleacă din Moscova la
Budapesta, de acolo în Germania pentru a face cale întoarsă în capitala
maghiară (Iparmuveszeti Muzeum). Una dintre ferecăturile sale de
evangheliar, în stil brâncovenesc (1712), se păstrează la Muzeul Benakis
din Athena. Considerată ca dispărută, caseta ,Wesselenyi-Teleki am
regăsit-o printr-o fericită ocurenţă la Buenos Aires. Deţinem aşadar
elocvente dovezi ale interesului vast pe care opera lui Hann l-a stârnit
peste hotare, ca reprezentant exemplar al barocului.
Este neîndoielnic că difuzarea unor asemenea obiecte, înspre şi
dinspre Occident. a favorizat, asemenea vehiculării cărţilor de modele,
un activ Şi rodnic schimb stilistic. Adesea îl datorăm unor contacte directe
stabilite între orfevrieri. Multiple m~ţiuni documentare certifică atari
relaţii încă din secolele XV-XVI. nu mai puţin abundente în secolele
următoare.

Pe la 1600, Georg der Siebenburger se stabilea definitiv la
Augsburg, fapt memorabil. El a avut desigur legături şi cu aurarii tlin
Ulm căci păstra un pocal al acestora în atelierul său. În prima jumătate,
a secolului al XVIl-lea sunt semnalaţi la Kosice Bartelmi Kattner, iar
la Lwow (Lemberg) Petrus Siebenburger şi Samuel Siebenburger. Cel mai
spectacular călător rămâne însă braşoveanul Michael Schmidt ( alias
Seybriger, Sommer) care, între 1599-1614, cutreieră Germania, Franţa.
Ţările de Jos şi Anglia, devenind la Stockholm orfevrierul curţii regale,
pentru a ajunge în cele din urmă la Constantinopol, înainte de a reveni
în oraşul natal. Aflăm acestea din scrierile elevului său maghiar Peter
din Kecskemet care petrece două decenii în Transilvania ( 1640-1660).
După un stagiu iniţial la Sibiu în atelierul lui Jakob Schliesser, pleacă
anume la Braşov unde rămâne aproape zece ani pentru a se perfecţiona
sub îndrumarea lui Michael Schmidt. Popasuri succesive la Alba Iulia,
Cluj şi Oradea preced stabilirea sa definitivă la Kosice (1660). O amplă
afluenţă este acea a calfelor din Spiss (Zips) de unde provenea ·şi Hann.
Pentru a se angaja în atelierul său, Hans Christophorus Schwartz (activ
1687-1 705) călătoreşte anume de la Konigsberg la Sibi~. Originar din
împrejurimile 'Meissenului, Heinrich Milman se opreşte în 1654 în
atelierul lui Paul Roth la Braşov, oraş unde îl vom întâlni în 1719
şi pe Gotthard Reinhold Devitz. Informaţiile acestea le datorăm unor
menţiuni accidentale, în absenţa unor evidenţe
de breaslă. Totuşi o
asemenea listă, întocmită la Braşov pentru intervalul 1825-1831, enumeră
nu mai puţin de 46 aurari străini, majoritatea veniţi din Germania. dar
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şi de la Praga, Fiume, Varşovia, Pesta. Cutlanda şi chiar din Anglia.
Atestare edificatoare relativ la pendulările geografice, foarte asidue, ce
aveau loc în acest domeniu, confimând fireşte reputaţia larg răspândită
a atelierelor transilvănene.
Transferurile stilistice, oferind nu odată frapante analogii ca
morfologie şi decor, pledează pentru caracterul strâns şi reciprocitatea
acestor interrelaţii.
Aspecte majore ale unui proces de interferare şi osmoză îngăduie
argintarilor transilvfmeni să se plaseze fără rezerve la nivelul superior
al barocului european, adeverind prezenţa lor activă tradusă printP--o
contribuţie artistică exemplară.

SIEBENBURGISCHE SILBERSCHMIEDE IM EUROPA DES BAROCK
(Zu.sammenfassung)

Die Autorin wăhlt das XVII. Jahrhundert, das Zeitalter des Barock,
um die Art und Weise in der diese Kunstrichtung das Schaffen der
siebenburger Kunstschmiede beeinflusst hat zu untersuchen.
Es werden clie Wchselbeziehungen zwischen Siebenburgen und
Europa verfolgt - Tausch von Kunstgegenstănden und Modellheften bis
hin zu den Lehrlingen und Meistem die in beiden Richtungen verkehrten
- Beziehungen welche zu frappanten Analogien zwischen einheimischen
und westeuropăischen En:eugnissen fuhrten. Die Verfasserin gelangt zur
Schlussfolgerung, dass sich die siebenburgischen Silberschmiede auf
einem gehobenen Niveau des europăischen Barock befanden.
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O PICTURĂ GERMANĂ DIN SECOLUL AL XVII-LEA
IDENTIFICATĂ LA BISERICA
ROMANO-CATOLICĂ DIN SÎNMARfIN

Alexandru Braica

Activitatea de luare de contact a Muzeului din Arad cu inventarele.
1974, odată cu apariţia Legii pentru Ocrotirea
Patrimoniului Cultural· Naţional, .p. oferit specialiştilior ocazia descoperirii
unor piese de mare valoare apaÎţinănd diferitelor şcoli europene care
vreme de secole au stat neştiute în altare
sau în casele parohiale.
O asemenea lucrare este Crucificarea. provenind, ca factură, din
spaţiul cultural germanic, care a fost identificată cu ocazia controlului
efectuat de Comisia de patrimoniu la biserica catolică din Sînmartin.
Calitatea deosebită a piesei, problemele de atribuire şi de datare
pe care le ridică ne-a determinat să o semnalăm, chiar şi în acest stadiu
primar al cercetărti, ca baza de discuţii şi de ipoteze pentru specialişti.
bisericeşti, începută după

CRUCIFICAREA

Date generale
Tehnica: ulei pe lemn
Dimensiuni: 74 x 64 cm
Nesemnat, nedatat
Atribuit Şcolii lui Diirer
Datare:
sec. XVII ?
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Anonim, Cruc!/fcarea (sec. XVII)

Descri.ere:

Prim plan. Central, Isus aşezat pe cruce, în diagonală, de la stânga
la dreapta, supradimensionat, pe cap poartă cununa de spini, faţa este
suptă, privirea resemnată, îndreptată spre stânga. De o· parte şi de alta
a sa, două personaje robuste, în costume militare, bat piroane, masive
14
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în mâinile pe care alte două personaje la fIXează pe cruce. În dreapta
jos, un soldat cu un piron în mână şi. alături, un altul ajutându-l să
ţină picioarele lui Isus. Alături doi călăreţi, unul în mantie roşie celălalt
în verde, văzuţi din profil, privesc. La picioarele crucii doi evrei sapă
groapa supravagheaţi de soldaţi romani cu suliţe şi halebarde. În stânga
un alt grup de privitori.
Planul al doilea. La extremităţi două cruci ridicate care încadrează un
grup numeros. În centrul acestora, lipsiţi de veşminte şi legaţi la mâini
cei doi tâlhari. În dreapta un grup de femei care plâng. Întreaga scenă
este încadrată într-un peisaj cu cer înalt. pictat în tonuri de verde pe
care se profilează arbori subţiri, relief stâncos, redat convenţional şi naiv,
precum şi arhitectură cu turnuri înalte şi înguste, în aceeaşi manieră.
În veşmintele personajelor predomină roşul. verdele şi olivul.
Câteva

consideraţii

Structura

stilistice

compoziţională

pe

diagonală conferă

scenei dinamism, tensiune,

forţă dramatică.

DetaliLL Chipul lui Isus

15
https://biblioteca-digitala.ro

DetaliLL Călăreţi (dreapta jos)

În raportul desen-culoare predomină desenul. Compoziţia a fost desenată,
după care suprafeţele conturate au fost umplute cu culoare. Efectul
obţinut este acela de aplatizare a volumelor ce trimite spre primitivi. De
asemenea descoperim o anumită artificiozitate în atitudine şi gestică.
Tipologia este germană.
Rama

Piesa este incadrată într-o ramă lată, profilată, având o mulură de
ipsos, pe care sunt realizate ornamentele în formă de semiove, vopsite
în bronz auriu.
Starea de co:pservare
Lucrarea se prezintă într-o stare de conservare nesatisfăcătoare.
Condiţiile ~mproprii de microclimat au produs, în ciuda grilei de lemn
montată pe spate, două ondulaţii verticale la panoul de lemn folosit drept
suport, care au determinat pe suprafaţa picturală două fisuri verticale,
desprinderi şi căderi de pigment. În plus suportul de lemn a fost atacat
16
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masiv de carti. Starea precară a piesei, chiar după schimbarea condiţiilor
de păstrare, prin luarea ei în custodie de Muzeul din Arad, face necesară
restaurarea.
Istoricul piesei
Potrivit datelor consemnate în istoria bisericii, lucrarea a fost
bisericii romano-catolice din Sînmartin de baroana Anna von
Wenkheim în anul 1842.
fo aceeaşi MHistoria Domus" a parohiei găsim şi câteva informaţii
interesante referitoare la investigaţiile la care a fost supusă piesa în timp.
Astfel, la cererea parohiei, Crucificarea a fost dusă în anul 1912
la Muzeul Naţional din Budapesta pentru a fi studiată şi a se stabili
autorul.
Fiind vorba de o pictură germană, de aici, a fost trimisă la
Miinchen în vederea altor expertize. Analizele au stabilit în final, potrivit
celor notate de parohul vremii, că lucrarea aparţine unui elev al lui Diirer
şi anume Ulrich Alb.
•
Evident, informaţia înscrisă în documentele bisericii trebuie luată
cu o oarecare precauţie, în afara celor afirmate în arhiva parohiei
neexistând nici un document oficial care să susţină această atribuire.
În ceea ce ne priveşte considerăm necesară o nouă investigaţie
cu mijloacele tehnice oferite de actualele laboratoare, însoţită în paralel
de unele cercetări ele istoria. artei privind discipolii întârziaţi ai acestei
maniere de lucru ce trimite spre Durer şi de anaiize comparative,
atribuirea făcută în 1912 rămânând până la noi date o simplă afirmaţie
ce trebuie demonstrată.
La acestea mai sunt necţsare şi unele investigaţii privind circulaţia
piesei, care pot de asemenea să ne ofere unele surprize.
do9ată

EINE IN DER ROMISCH-KATIIOLISCHEN KIRCHE VON SANKMARTIN
IDENilFIZIERI'E DEUTSCHE MALEREI AUS
OEM XVII. JAHRHUNDER'f

•

(ZusammenjassW19)

Durch eine kurze Beschreibung signalisiert der Autor die
Entdeckung einer Malerei zum Thema "Kreuzigung", ein Werk welches
sich, in prekărem Konservierungszustand, in der romisch-katholischen
Kirche von Sankmartin (Kr.Arad) befmdet.
Den Informationen der Historia Domus nach, wurde das Werk,
1842 der Kirche gespendet, auf Grund der 1912 angestellten
Nachforschungen einem Schuler Albrec:ht Durers zugeschrieben.
Neue Forschungen werden diese Zuschreibung bestătigen oder
widerlegen.
·
·
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CÎTEVA LUCRĂRI ALE UNOR ARI'IŞTI DIN SECOLUL AL
XIX-LEA,
CONSIDERAT! (SI) ARĂDENI, AFLATE ÎN COLECTIA
SECŢIEI .DE .ARI'Ă A MUZEULUI BANATULUI .

Miclosik Elena

Vorbind de artiştii bănăţeni ai secolului al XIX-lea este bine să
avem în vedere două aspecte: este epoca de formare a unor talente
conştiente de valorile lor, care în mod voit îmbrăţişează cariera de artist
şi încearcă, câteodată în zadar, să renunţe la toate celelalte profesii sau
meserii prin care îsi pot asigura viaţa lor materială. Este totodată şi
secolul în care aceşti artişti încă nu-şi pot duce traiul datorită creaţiilor
lor decât dacă "migrează" după comenzi. Datorită acestor artişti, nu
ambulanţi, dar care îşi schimbau totuşi des domiciliul pe un teritoriu
destul de' 'întins (cuprins între vestul Croaţiei, centrul Serbiei, pe linia
oraşelor Timişoara, Lugoj, Arad şi Oradea până în nordul Ungariei). suflul
artei culte, cu precădere a celei laice, de formaţie academică vieneză sau
a celeia de influenţă italiană pătrunde şi în zona Banatului contribuind
la formarea gustului claselor mai înstărite.
Puţine genuri sunt agreate în pictura noastră de la mijlocul
secolului trecut: comenzile cele mart se rezumă la portrete sau la
decorarea bisericilor. Totuşi apare deja şi peisajul romantic şi mult mai
timid, mai rar natura moartă.
.
Până când pictura bisericilor rămâne tributară unor cano\ne
vechi, "aprobate" de-a lungul secolelor, şi suflul nou străbate mai încet
compoziţiile frescelor, până când în pictura altarelor se copiază sau se
urmăresc ideile mruilor maeştri ai barocului german şi italian, în arta
portretelor pictorii se manifestă mai liber, renunţă la rigiditatea atât de
obişnuită a portretelor secolului al XVIIl-lea din zonele noastre. Personajele
redate devin reale, bine individualizate, plăcute sau chiar familiare
privi torul ut.
În colecţia secţiei de artă a Muzeului Banatului se află două lucrări
de acest gen. Amândouă sunt pictate în ulei, pe pânză, în aceeaşi
manieră, sunt nesemnate, au note manuscrise ( de fapt caligrafiate ) pe
-18
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dosul pânzei m caractere cirilice alternate cu litere latine, şi reprezintă
doi tineri de-o asemănare izbitoare 1 • Aranjaţi în profil 3/4 spre dreapta,
cu ovalul feţei iluminat dinspre stânga, cu pomeţii obrajilor mai roşii,
cu sprâncene negre arcuite, cu bărbia pronunţată, tinerii bruneţi,
costumaţi aproape identic ( pănă şi un mic medalion este repetat pe
ambele pânze) privesc în faţă cu un zâmbet ascuns în colţul gurii. Ochii,
gura şi profilul, care se detaşeazâ de fundalul brun, cald în ambele cazuri
sunt "desenaţi" cu pensula.
Autorul lucrării care poartă numărul de inventar 1725 este
cunoscut: Nikola Aleksic (. 1808 - 1873 ). Pe spatele pânzei găsim şi
preţioasele însemnări referitoare la viaţa modelului: "Georgii levrici / 4e
gimnacialne klasse / 1858 godine / u Aradu die 15 avgosta"2 • Deci ştim
că a fost executată la data de 15 august 1858, la Arad şi reproduce
trăsăturile lui George levrici, elev în clasa a IV-a a gimnaziului.
Într-adevăr la această dată tănărul pictor sărb, foarte prodigios,
care îşi făcuse studiile la Viena şi în Italia, după o scurtă şedere în
Timişoara se află mutat deja la Arad. Poate că s-a simţit umbrit de

Nicola Aleksic: Georgie Jeurici
(ulei pânză)
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Nicola Aleksic: Aleksander Evrici
(ulei pânză)

talentul colegiului său de breaslă, pictorul Constantin Daniel, foarte
admirat pe atunci în Timişoara, în competiţie cu care a pierdut şi
contractul pentrn executarea iconostasului de la biserica episcopală
sârbească din Timişoara, dar mai sigur că la chemarea lui Gheorghe
Aleksic, episcop de Arad, s-a mutat în acest din urmă oraş. A onorat
nenumăratele comenzi ale bisericilor din Fibiş, Cuvin, Sînmartinul
Sârbesc, Arad, Sînpetrul Sârbesc, Mokrin, Becicherecul Mic, catedrala
română din Arad, etc.·
A pictat iconostase şi a lăsat în urma lui
aproximativ 250 de portrete, lucrate în stilul biedermeier-ului îngrijit,
"utilizând procedeul tehnic delicat şi leger, caracteristic maestrului său,
Kupelwieser, de la Academia din Viena" 3 •
,
Sigur din şin1l acestor lucrări, executate cu atâta uşurinţă provine
şi portretul cu numărul de inventar 1726, din colecţia secţiei de artă
a muzeului nostru, menţionat cu autor anonim. Şi spatele acestei pânze
ne trădează că pe faţa ei poartă chipul tânărului Aleksander Evrici (Sic
!). pictat în ziua a patra ... a anului 1859 în Arad ("Spomen / Aleksander
Evrici / 1859 godina / U Aradu die 4tro / ... ")
20
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Asemănarea trăsăturilor feţei, a îmbrăcăminţii ne conduce spre
ideea că avem în faţa noastră portretele a doi fraţi, pictaţi la distanţă
de un an, în atmosfera biedermeier-ului vienez foarte agreat la mijlocul
secolului trecut în căminele burgheziei noastre. Tehnica, culorile fofostte,
acurataţea desenului ne indică mâna aceluiaşi artist: Nikola Aleksic. Tot
în favoarea acestei atribuiri pledează şi faptul că lucrările au fost făcute
în Arad, iar la muzeul nostru au fost înregistrate la numere de inventar
consecutive.
Acest clasic al picturii sârbe a fost un neobosit creator, dar sa remarcat şi printr-o activitate didactică, formând "în jurul său o
adevărată şcoală. A influenţat puternic arta românească din zona noastră
geografică şi a condus-o spre laicizare. Gloria sa de pictor va fi întrecută
la începutul secolului următor de Stevan Aleksic (1876-1923), unul dintre
numeroşii descendenţi ai familiei Aleksic, mai toţi artişti şi însemnaţi
oameni de cultură.
Un alt nume de rezonanţă pentru mijlocul secolului trecut este ·
cel al lui Fialla Anton (secolul XIX., cu precădere prima jumătate şi
mijlocul), pictor care este socotit de istoricii Borovszky Samu, Berkeszi
Istvân şi Domotor Istvân ca fiind timişorean după naştere şi care mai
târziu a plecat în repetate rânduri la Viena, Arad, Pesta şi Braşov. Dintre
lucrările lui un număr de 18 se află în colecţia muzeului nostru.
Despre el se ştie sigur, că la mijlocul secolului al XIX-iea, prin
anii '50, timp de câţiva ani a avut domiciliul şi atelier la Timişoara,
a fost prieten bun cu pictorul amator Iosif Koppold, pe care îl iniţia în
arta picturii şi în acest timp a exocutat numeroasea portrete pentru
cercurile elevate, înstărite ale oraşului numit " mica Vienă ". A fost invitat
în câteva rânduri şi la Arad, probabil tot pentru astfel de comenzi.
În 1842 cu portretul unei fete blonde, pictat în ulei, la Timişoara,
a câştigat medalia de aur şi diploma Academiei de Belle Arte din Viena'.
Artistul abordează aproape toate tehnicile: ulei (pe suport de
pânză, lemn sau carton). desen, laviu, acuarelă. În acuarelă foloseşte
câteodată culori incredibile, aproape expresioniste, ca de exemplu în cele
două peisaje: "Portul Bucca,ri" şi "Confluenţa Dunării cu· Tisa" (de fapt
tonfluenţa Dunării cu Sava). Aceste peisaje sunt "documentele de
călătorie" ale artistului în zonele de sud ale Banatului istoric, coborând
spre Dalmaţia, drumuri neamintite în biografia lui Fialla , întocmită de
Berkeszi. A lăsat multe miniaturi şi câteva mici uleiuri în culori pastelate,
satinate.
În afară de portretele probabil foarte bine plătite·, avînd în vedere
comanditarii (arhiereul Lonovics, doamne din cercul soţiilor demnitarilor
austrieci; ofiţeri - unii îi atribuie şi portretul episcopului Dessewffy,
renumit Mecena al culturii din Banat5 , Fialla pictează şi o "Natură
moartă" în 1852, un gen de pictură rar întâlnit în zonele noastre la acea
dată.
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Numărul mare al lucrărilor, adunate în Muzeul Banatului, aproape
toate semnate şi datate (majoritatea din anii 40 - 50 ai secolului trecut),
indică popularitatea lui în rândul burgheziei epocii, dar atestă şi uşurinţa
cu care lucra. A realizat portrete bine individualizate, în tonuri calde,
dar mai închise, unde din fondul întunecat, luminos se decupa fizionomia
·modelului, care de obicei ne priveşte senin, cu blândeţe:
Neliniştea lui îl poartă la Braşov, unde a plecat fiind invitat la
"muncă", şi probabil la Arad. De aici, de la episcopul Gaith Ferenc
(decedat înainte de 1874), care poseda o colecţie de picturi în Aradul
Nou îi parvine colecţionarului Ormos Zsigmond UPortretul arhiereului
Lonovics J6zsef6, redat în culori pastelate de ulei pe un suport de carton
de mici dimensiuni, purtînd semnătura: "A.Fialla 1840".
Ca foarte mulţi alţi pictori şi el a fost atras de noua modă a
secolului, fotografierea. După mijlocul secolului se ştie foarte puţin de
el, surse nesigure amintesc faptul că ar fi avut două ateliere de
fotografiere spre bătrâneţe, probabil la Pesta.
Pentru a continua_ şirul artiştilor locali din secolul al XIX-iea având
o formaţie academică vieneză, trebuiesc amintiţi cei doi fraţi Vizkelety,
reprezentaţi cu câteva lucrări de pictură în ulei în colecţia muzeului
nostru.
Vîzkelety Imre (1819-1895), născut în Arad, a terminat academia
de pictură din Viena ca discipolul lui L.Kupelwieser, ceea ce va marca
şi stilul său de lucru blând, îngrijit, preocupat de redarea detaliilor,
introducându-ne în atmosfera biedermeier-ului plăcut, uşor provincial.
Numai din obişnuitele comenzi făcute pictorilor din acea vreme
(portrete şi schiţe pentru decorarea bisericilor) nu putea să-şi asigure
traiul, astfel că după 1844 când. se întoarce în ţinutul natal, devine
funcţionar de bancă. În această calitate va începe "turneul" său prin
Timişoara, Novi Sad, câteva localităţi din Croaţia, Vizejdia, Lugoj, , Arad
şi Pecs lăsând numeroase lucrări în urma sa. Peste tot i se cere să execute
portrete, cele mai numeroase le-a lăsat în Croaţia, dar i se comandă şi
iconostase sau peisaje în tonuri calde, luminoase.
Din fondul colecţiei noastre merită să fie amintite două peisaje.
Primul. un UPeisqj" romantic, redat în ulei pe pânză, poartă data 1840,
provine probabil din călătoria lui Vizkelety efectuată în zonele de nord
ale Ungariei. Avem în faţa noastră un crâng străbătut de un drum· de
ţară, care ne invitii în depărtări muntoase sugerate prin perspectiva
cromatică. În prim-plan curge lin un râuleţ peste care se ridică arcul
unui bătrân pod de piatră lăsând să observăm câteva case modeste
în dreapta. Acestea prin culorile lor calde de ocru-roşcat scot în evidenţă
şi împing spre privitor prospeţimea verdelui vegetaţiei. Cerul coborât
destul de Jos este strălucitor de albastru şi înghite I~ orizont linia
munţilor înalbiţi.
'Ţărmul

unui lac" este un alt tablou în ulei, dateză din 1842,
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Vrzkelety lmre - Peisqj
(ulei

pânză)

tinereţe ai autorului, reprezintă perioada de romantism,
începutul carierei artistului. Acesta va avea deja siguranţă în mânuirea
culorilor, le folosea pentru sugerarea perspectivei, pentru redarea strălucirii
apei şi a umbrelor colorate ale pădurii reflectate în ea; Cînd pictează
planul secund şi zonele mai îndepărtate tinde să sugereze ceaţa colorată
a depărtărilor, care face să se piardă conturile dure ale construcţiilor
şi face să ghicim în aşezarea îndepărtată imaginea unui sat bucolic.
Lucrărtle dovedesc talentul acestui pictor migrator, care cu toate
deficienţele sale, cu ezitărtle desenelor, se ridica la nivelul celorlalţi artişti
occidentali, deşi viaţa vitregă dusă în ţinuturile mai îndepărtate de marile
centre artistice îl obliga să-şi câştige existenţa cu alt~ preocupărl şi nu
exclusiv cu pictura. 1
"El face parte din rândul acelor pictori ai noştri care lucrează fără
zgomot, fiind abia observat de cont~porani, dar istoria artei din ţara
noastră trebuie să-şi aducă aminte de el cu mult respect".
s
Numele lut şi al fratelui său, Vizkelety Bela
(1825-1864)t-marchează o etapă importantă în viaţa artistică a acestor ţinuturi. Poate
acest al doilea Vizkelety a fost dotat cu un talent mai strălucit, însă
scurta lui viaţă nu i-a dat posibilitatea dovedirii complete ale acestei
promisiuni.

din anii de

},':'
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După 1848 - când cei doi fraţi 9 iau parte activă la revoluţie ca
majoritatea tinerilor intelectuali din Ungaria - pictează mai multe portrete
ale unor participanţi la revoluţie, apoi ajunge să facă cunoştinţjr cu
colecţionarnl şi istoricul de artă, Orm6s Zsigmond. În 1856 îl va portretiza
pe aceasta în casa• lui de la Buziaş, unde oricînd îşi găseau adăpost
şi loc pentru creaţie artiştii bănăţeni, indiferent de naţionalitatea sau
de starea lor materială. &>in păcate acest portret al lui Orm6s, deşi este
enumerat în rândul donaţiilor oferite cu ocazia înfiinţării muzeului, astăzi
· nu se mai găseşte în colecţie.
Vizkelety Bela va pleca la Budapesta, unde se va stabili şi va
deveni ilustratorul ziarnlui "Vasâmapi Ujsâg" şi promotorul vieţii artistice
din capitala maghiară.
Înainte însă de a ajunge la Budapesta, înainte chiar să-şi termine
studiile de pictură la Viena în 1856, va executa câteva lucrări, care astăzi
se păstrează în depozitele muzeului nostru. Este vorba de "Potretul unei
evreice spaniole" (din 1840). de
"Portretul unei copile" (din 1846) şi de
un mic autoportret. Nu ştim locul unde au fost făcute pentru că

Vizkelety Bela. Autoportret
(ulei pânză}
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autorul lor mereu se muta, atît în această perioadă cât şi după revoluţia
din 1848 (după o perioadă de şedere în Timişoara pleacă la Arad, apoi
în Lugoj şi la Pesta).
Spre sfirşitul vieţii revine din nou la pictura istorică, face serioase
studii de arme şi de costume de epocă, realizează câteva picturi de acest
gen, unele inspirate din romane istorice foarte populare în acele timpuri,
care exaltau sentimentul naţional.
Din seria numită istorică posedăm o pânză, intitulată "Attila",
intrată în colecţia Orm6ş şi fiind datată de colecţionar în jurul anului
1855. Nu poate .fi comparată ca valoare artistică cu "Autoportretul", cedat
de fratele său lui Orm6s, care în stilul miniaturilor atât de agreate la
vremea respectivă, ne înfăţişează un tânăr brunet. bărbos, cu pălărie,
afişând alura adoptată în general de artişti vremii. Din această faţă
frumoasă, pe care umbrele borului pălăriei o întunecă uşor în partea
dreaptă, ne scrutează serios ochii pătrunzători ai pictorului. Această
miniatură (l 7xl4,5 cm) stă mărturie talentului său stins mult prea
devreme.
· ·
Pictontl cel mai bine reprezentat, datorită numărului mare de
lucrări deţinute de colecţia noa,stră este Szamossy Elek (1826-1888).
De formaţie clericală (a terminat seminarul) Szamossy, după
terminarea studiilor academice sub îndrumarea lui Rahl, pleacă în Italia,
unde rămâne patru ani, în special la Veneţia, şi copiază lucrările marilor
maeştrii Giorgione, Veronese, Tizian. etc. În aceste călătorii leagă prietenie
cu autoexilatul Orm6s Zsigmond şi devine sfătuitorul acestuia în materie
de pictură.
Posibilităţile sale materiale foarte modeste îl obligă multă vreme
să se îndeletnicească cu restaurări de pictură la Gyula la familia lui L.
Zelenszky, la aceeaşi familie la Aradul Nou în 1859-1862, la Beodra la
familia lui Guido Karâcsonyi, la Buda şi în repetate rânduri la Timişoara
răspunzând comenzilor venite de la Ormos. Lucrează şi portrete, unele
chiar după fotografiL în general în ulei, într-un stil puţin rigid, academic.
Poate şi el a fost atins de valul de admiraţie stârnit de
descoperirea, mai apoi de perfecţionarea procedeului de fotografiere. În
fondul documentar al secţiei de artă se află o fotografie intitulată:
"Prezentarea discipolului la maestru". făcută după o pictură de-a lui, care
"imortalizează" momentul apariţiei lui Munkâcsy Mihaly în atelierul lui
Szamossy. A.cesta, deşi dotat cu talent~ a reuşit să observe harul deosebit
al tânărului ucenic, pe atunci calfă de tîmplar la Arad. Îl. patronează,
devine primul îndrumător al acestuia, deschizîndu-i drumul spre realizare,
drum care va trece prin casa lui Orm6s Zsigmond de la Buziaş.
Datorită acestui fapt, pe lângă cele 26 de lucrări ale lui· Szamossy
vor intra în colecţia de artă a muzeului timişorean şi câteva schiţe mai
stângace şi mai puerile, ·desenate cu creionul chiar tremurând, nesigur,
ale viitorului pictor. caie îşi va depăşi cu mult profesorul, Munkâcsy
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::,zamossy Elek, Botezul lui Cristos
(guaşă

hârtis)

··

,(1844-1902). În decursul ahilor se va păstra şi legătura Munkâcsy-Ormos.
Acest lucru este dovedit şi de fotografille făcute după unele compoziţii
devenite celebre ale artistului, trimise colecţionarului. Ele poartă semnătura
şi dedicaţia lui Munkâcsy.
Revenind însă la Szamossy Elek, merită amintite două lucrărt, una
executată în ulei, iar cealaltă în culori de apă. Ele atestă legăturile acestui
pictor cu Aradul şi zona acestuia. Totodată ne transmit informaţia că,
artistul a fost destul de bine cunoscut de contemporani, fiind şi apreciat
. bine, numai a~tfel putem explica lansarea unor comenzi atăt de mari.
În primul caz este vorba de pictura-schiţă intitulată MGizeUa - soţia
lui Ştefan cel S.fint", lucrată la Veneţia în 1856 la comanda bisericii din
Gai, aflată în vecinătatea oraşului Arad 9 , destinată probabil a fi pictura
altantlui. Este gândită în forma unei alegorii, având în centru. silueta
reginei credincioase la picioarele căreia îngenunchează câţiva bărbaţi,
reprezentând popoml din zonă. Figurile din jurul personajului principal
poartă haine mode~te, ··unii sunt înfăţişaţi în port popular românesc şi
putem admira.câteva schiţe de portret într-adevăr realiste ale personajelor
din planul din faţă.
A doua lucrare este o acuarelă, intitulată MBotezul. lui Cristos".
26
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de formă ovală concepută pentru altarul bisericii din Haţeg,
în 1856 la Veneţia. Comanda a obţinut-o probabil tot prin
episcopia Aradului, la fel ca pe cea dinainte.
Artistul însă va părăsi Aradul, se mută la Oradea, unde în sfârşit
(şi probabil în urma mai multor intervenţii ale lui Orm6s, nefăcute public)
va primi o slujbă sigură, de stat, de profesor de desen, ceea ce îi va
asigura existenţa.
La mijlocul secolului trecut exista deja un mediu prielnic formării
tinerelor talente în Arad în jurul lui Nikola Aleksic, pe lângă pictorul
pedagog Szarnossy, în cercul fraţilor 'Vizkelety, dar abia în 1862 se va
deschide prima şcoală de pictură şi desen, organizată în mod sistematic,
cu scopul declarat de a pregăti artişti. Ea este condusă de pictorul
orădean, mutat la Arad, Bohm Pal (1839-1903). 10 •
Din acestă şcoală va pomi şi îşi va afirma talentul, devenind
un recunoscut peisagist hunedoreanul (din Zam) Paâl Lâszl6 (1846-1879).
O lucrare în ulei, pe lemn, intitulată UPeiscy cu colibă de stuf', de
dimensiuni mai maii (68X53 cm). semnată L. V. Paâl, datând din 1870
se găseşte astăzi în Muzeul Banatului. Ea stă dovadă pentru posibilităţile
artistice foarte puţin fructificate în scurta viaţă a autorului ei. Este
primul din rândul celor prezentaţi până acuma, care s-a îndreptat spre
şcoala franceză şi olandeză. "Străpungând" cercul artiştilor formaţi de
Viena se mută la Barbizon lucrând în stilul impresioniştilor francezi.
În muzeul nostru, provenind din colecţia Ormos, avem înregistrată
şi o lucrare executată în acuarelă a arădeanului T6th Endre. Este un
portret al maiorului Vermes Ignâc, datând din 1850, când în închisoarea
din cetatea Aradului, autorul, un fost locotenent-colonel în revoluţia
maghiară dinl848, a fost ţinut şi el prizonier.
Portretul este migălos lucrat, în genul miniaturilor, autorul lui
a insistat asupra detaliilor anatomice ale feţei, a reuşit să sugereze
tristeţea ce învăluia trăsăturile modelului şi ce îi purta privirea acestuia
în depărtări. Costumaţia este doar_ complementară, deşi ajutată de o
culoare puternică şi de desenul impecabil al detaliilor (găitanele, ordinul
de merit militar) ea tot nu redă volumul real al corpului.
Nu credem că acuarela de faţă aparţine unui artist consacrat de
prin partea locului, mai degrabă este vorba de· lucrarea unui foarte
priceput amator, care probabil a mai pictat şi alte asemenea mici
portrete. 11 Puţinele date, referitoare la persoana modelului, ne parvin
din însemnările lui Orm6s 12 • Însă această lucrare în culori de apă
completează fondul nostru documentar de portrete ale personalităţilor
secolului al XIX-iea.
Un alt artist bănăţean de renume merită să fie amintit aici pentru
legăturile sale cu Aradul, Nicolae Popescu (1835-1877). Preocupările sale
pentru a ajuta arta confraţilor săi înzestraţi cu talent l-au împins să
încerce să înfiripe un institut, o academie de arte frumoase în această
Este o

schiţă

executată
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provincie cu sprijinul autorităţilor. El a cunoscut tendinţele didacticoartistice din acei ani atât din Timişoara cât şi din Arad, a ştiut că în
Banat există cerere pentru pictură de bună calitate, dar a fost conştient
şi de faptul că gustul publicului larg mai trebuie format, corectat. Din
această cauză doreşte să lucreze la Mlăţirea artei de pictură" în această
zonă care a dat naştere sau a oferit găzduire în oraşele sale atâtor talente.
Astfel se explică îndreptarea sa spre Arad, tratativele cu Episcopia
Aradului, schimbul de scrisori cu admiratorul său, Orm6s Zsigmond.
(Colecţionarul a achiziţionat toate operele de artă ale artistului, la care
a ajuns, în convingerea că are în faţa lui un adevărat pictor de talie
europeană nu îndeajuns cunoscut de contemporani.) Episcopia Aradului ·
încuviinţează un ajutor de 200 de florini, cu care să poată fi închiriat
un local pentru academie, îşi dă acordul la lansarea unor circulare pentru
recrutarea elevilor, cu atât mai mult cu cât se va preda Marta picturei
pe baza picturei bisericeşti", deoarece aceasta a stat la baza dezvoltării
picturii laice. Însă moartea prematură a pictorului, survenită în 1877
la numai 42 de ani, zădărniceşte planurile de înfăptuire a academiei,
concepută să fiinţeze la Caransebeş. 13
Totuşi ideea lui Nicolae Popţscu este salutară, visul lui se va .
împlini în secolul următor, prin deschiderea unor şcoli superioare de artă
în această provincie. reducând tendinţa de migrare a artiştilor din zonele
natale. Curiozitatea de a studia şi stilul altor maeştri, admiraţia pentru
creaţiile acestora, efervescenţa artistică din marile centre culturalei
dorinţa de a lua contact direct cu tot ce este nou în artă îi vor invita
însă şi pe aceşti urmaşi ai pictorilor din secolul al XIX-iea la călătorii.
Prin ei s-a menţinut acea legătură stabilită cu secole în urmă între arta
din estul şi vestul Europei.

NOTE
1. Este vorba de pictura în ulei/pânză, Nikola Aleksic - Georgij levrici, 43,5x34 cm,
nesemnată,

(lucrare

nr. inv. 1725

şi

greşit înregistrată),

G!e pictura în ulei/pînză, Aleksander Evrici - Portret de bărbat
34x28,5 cm, nesemnată, nr. inv. 1726. Provenienţa lor nu se

cunoaşte.

2. În catalogul expoziţiei 'î1te Artistic Treasure of Serbs in Romania", Belgrade-Novi Sad,
1991, p. 54, Nikola Kusovac transcrie greşit data.
3. Nldola Kusovac, La collection de peinture serbe XVIII el ~ siecles in Musee National
Beograâ Guide,
Beograd, 1970, p. 80.
4. Pictura se află la Muzeul Banatului sub denumirea de "Tânără femeie blondă", ulei/
_pânză, 68,5x55 cm, nr. inv. 126, din păcate slab restaurată, s-a şters şi semnătura originală
artistului de pe ea (s-a contrafăcut vizibil diferit), şi date. Pe versoul pânzei se mai poate
citi însemnarea făcută cu cerneală: "Bei der Bilder Concurenz / anv 1842 in Wiena mit
Belobung / und mit der GoldMedalion gekront ... das ... •

a
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5. Berkeszl Istvân, Fotitkarijelentes (Raport de secretar). cu referire la donaţia testamentară
Dessenffy din 1908, în Tl>rtenelmi es Regeszeti Ertesito, seria XXIV, Timişoara 1908.
6. Ormos·-2s1gmond, Visszaemlekezesek, III, Gy[ytemenyeim, Timişoara, 1888, p.39.
7. în septembrte 1881, copleşit de grija întreţinerii familiei, într-o scrisoare adresată
colecţionarului şi "binefăcătorului său",Ormos Zs. mai regretă frumoasele zile de la Timişoara
şi Recaş petrecute cu pictură după întoarcerea sa de la Viena (cca. 1843).
8. Berkeszi Istvân, Temesvari miiveszek, Timişoara, 1910, p. 77.
9. De fapt trei fraţi Vizkelety participă la revoluţia dinl848: Imre, care după 1849 este
deferlt Curţii Marţiale şi cu greu va mai căpăta o slujbă să-şi întreţină familia, Bela, care
luptă până la depunerea armelor în calitate de locoteqent şi pe urmă va fi nevoit să se
ascundă, şi Ignac, un sculptor talentat, el a căzut în luptele din 1849.
10. "Ferenczy Irma, Date cu privire la dezvoltarea picturii în or~ul Arad şi împrejurimile sale
în secolele XVIII-XIX, în Revista muzeelor,
nr. 2/ 1967, p.183.
11. După înăbuşirea revoluţiei maghiare în 1849 foarte multe portrete de acest gen au
fost făcute în diferite închisori de către prizonieri. Câteva zeci au fost donate muzeelor
unde· s-au păstrat, unele pentru valoarea lor documentar-sentimentală, altele pentru că
reprezentau adevărate lucrărt de artă .•
12. Orm6s Zslgmond, Op. cit., p. 131 •
13. Ion Frunzettl, Arta românească în secolul XIX,

Bucureşti,

1991, p.136

SOME WORKS OF 19th CENIURY ARTIS1S WHO
ARE CAI.LED FROM ARAD fl"OO) IN TIIE COLLECTION OF ARr
AT TIIE BANAT MUSEUM
The 191h century is the time when Banat becomes an area in
which an intensive and uninterru.pted social, cultural and artistic life
attracts the artists. Especially the centres like Arad, Timişoara, Lugoj
or Caransebeş.
Certain painters, like the Vizkelety brothers (Imre· and Bela), who
are from Arad by birth, travel and accept portret painting and iconostase
patnting Jobs in Timişoara, Lugoj, Croaţia, North of 1-lungaria or anywhere.
That is the way in which remains some of their works, landscapes and
portrets in our tenitory.
;
The others. like Nikola Aleksic, who lives in Arad long time, or
Szamossy· Elek, who travels frequently for this town, work for the Arad
Bishopric and have a distinguished artistic activity.
Other representatives artists for this period in Banat are Fialla
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Anton, the migrator portret painter and Nicolae Popescu; the second is
wellknown for his efforts to establish a High School for prepare romanian
painters.
They are the leading personalities of the painting art in 19th
century in our region who started to study painting at the Vienna
Academy. Their works were collected by the historian of art, Ormos
Zsigmond, the generous founder of the Banat Museum of Timişoara.
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COLECŢII

DEZMEMBRATE. MONUMENTE
DISPĂRUTE

ÎNCERCĂRI DE RECONSTITUIRE ALE UNOR

GALERII DE PORTRETE DIN SECOLELE XVIII-XIX,
PE BAZA UNOR PICTURI INTRATE ÎN
COLECŢIA MUZEULUI BANATULUI

Elena Miclosik

Fondul mare de portrete al secţiei de artă a Muzeului Banatului,
cca 220 de bucăţi, s-a contituit prin diferite căi: prin donaţii făcute de
persoane particulare şi mai apoi de instituţii, prin cumpărări şi prin
depuneri de către instituţii cu diferite ocazii.
Urmărind mai atent câteva portrete, considerate anonime, din
secolele XVIII-XIX, la un moment dat ne-au atras atenţia câteva trăsături
comune ale lor. Intrate în colecţia noastră la intervale mari de timp, un
grup de opt portrete proveneau sigur dintr-o galerie nobiliară locală de
portrete, bănăţenă din acest timp. Probabil au fost expuse într-un castel
al familiei Koszegi, care avea prenumele de Remete, şi care stăpânea
întinse domenii în fostele judeţe Timiş, Caraş-Severin şi Torontal.
Pe spatele acestor picturi executate în ulei pe pânză, au fost lipite
mici "etichete" (de fapt bucăţele de hârtie, azi învechite - îngălbenite),
care au indicat identitatea personajelor conţinând şi câteva referiri la
momentele socotite a fi mai importante din viaţa lor. Mâna care a scris
textul este aceeaşi în toate cele patru cazuri în care s-au păstrat intacte
etichetele. În alte cazuri, când ele lipsesc, locul hârtiei lipită pe verso
se identifică bine, Ia fel formatul şi mărimea ei.
"Moda"· portretelor se extinde puternic în secolele XVIII şi XIX şi
în zonele de cultură mai îndepărtate de luxoasele oraşe mari, apusene
care o lansează. În cazul Banatului, influenţa cea mai puternică o avea
Viena, mai ales în şi după perioada de înflorire a Imperiului Habsburgic
sub stăpânirea Mariei Tereza şi a fiului său coregent, Iosif al Ii-lea.
Este perioada când se trece la reorganizarea şi la "apropierea
de Viena" a regiunilor recucerite de turci. Se repopulează zonele părăsite
de localnici în timpul războaielor cu turcii cu populaţii aduse de pe toată
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suprafaţa atotputemicului imperiu. Dar împreună cu această populaţie
foarte pestriţă vin şi funcţionarii lor, reorganizatorii provinciilor, aducând
cu ei toată familia, toate obiceiurile şi întreaga C\lltură dobândită în zonele
apusene ale imperiului.
Astfel ajung la noi persoane purtând nume de rezonanţă străină:
I
Deschar (Jan de Hansen), contele Florimund de Mercy, contele Johann
de Althan, familia Bissigen-Nippenburg.
După marile reorganizări
administrative şi armate, după
reconstrucţii, după încercări de (contra)-reformare a bisericii catolice unii
se stabilesc la noi, cumpără moşii, ridică şi populează sate, clădesc palate
strălucite sau cochete şi comode. Se căsătoresc intre ei, se amestecă
cu cele câteva familii locale înstărite, care vedeau viitorul asigurat prin
trecerea sub tutela bineorganizatului stat imperial. Mai apoi, în scurt
timp se va afirma şi o puternică şi bogată burghezie, care îşi va cumpăra
titluri; sate, moşii şi va colora puternic acel sânge nobil albastru adus
din Lotharingia, Saxonia, Austria sau Ungaria de Nord, care se mândrea
cu blazoane familiare dobândite cu câteva secole în urmă.
Cu ocazia licitaţiilor imperiale, în anii 1781-85 contele Johann
de Althan cumpără de la erariu ( de la coroană) satele Nadăş, Moşniţa,
Sinersig, Giarmata, Remetea de Timiş, etc. 1 • După nici zece ani toate
acestea ajung în proprietatea puternicului Koszeghi Jânos .de Remete,
vice-subprefectul judeţului Timiş între anii 1790-1795, apoi subprefectul
Timişului în 1807-1809 2 • Fratele acestuia Lâszl6, este episcopul diocezei
Cenadului între 1800-1828 3•
Jânos, un supus fidel al Curţii Vieneze, având o educaţie
dobândită în Apus, inteligent om de afaceri, deşi este originar din jud6ţul
Trencin (Slovacia) ajunge un abil funcţionar-politician şi mare moşier
bânăţean la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Poate chiar la îndemnul lui,
a început să se formeze acea galerie de portrete familiare despre existenţa
căreia ne-am putut convinge în urma examinării câtorva picturi aflate
astăzi în colcţia secţiei noastre.
Prima lui soţie, născută Egyed, ne apare într-un portret de sfârşit
de secol al XVIII-lea, purtând încă pieptănătură pudrată, înălţată de
pe frunte, descoperind o faţă ovală, cu o expresie tristă, melancolică.
Îmbrăcămintea este a unei doamne de o situaţie socială deosebită:
rochie decoltată, de un roz plăcut, cu margini de dantelă transparentă,
având pe piept şi pe mânecă câte o panglică mare de mătasă albastră
cu ape verzi. Fundalul cald, brun şi rochia colorată scot în evidenţă
paloarea feţei. Dar poate numai maniera de a picta a artistului lasă de
dorit, deoarece până când diferitele materiale ale costumului sunt corect
şi plăcut redate, faţa
personajului este mult desenată. Volumul feţei,
carnaţia surit mai superficial tratate, abordate într-o armonie cromatică
mai rece.
Eticheta picturii ne relatează că avem în faţă portretul "primei
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.

-

Anonim, Portretul fetei

-·

.,

a luj Koszeghy Jânos

soţii a lui Koszeghy Jânos de Remete II, născută Egyed" (Remetei
Koszeghy Jânos II /Elso neje sz. Egyed). Este o lucrare anonimă,
nedatată, ulei pe pânză.,
P.M.T. 5633, 67,5 x 53 cm.
Un alt portret provenind sigur din rândul celor din galeria
familiară, este " al fetei mai tinere a lui Koszeghy Jânos, din prima
căsătorie". Eticheta indiscretă ne povesteşte că "într-un internat de fete
la Viena, ca .dar pentru producţia la spinetă a primit de la Iosif al 11lea inelul ce-l are pictat pe deget. (Remetei Koszeghy Jânos /ilj. leânya
1-so nejetol. Egy becsi nevelo/intezetben - II. J6zsef csâszârt61 kapta /
az ujjâra festett gyun1t, egy vizsgâlat alkalmâval / spinett prodoktioja
jutalmâul).
·
Este un portret rococo, narator, reprezentând o tânără fată aşezată
într-un fotoliu adânc, în faţa unui instrument cu clape, cu mâna stângă
strângând cu un gest delicat cordonul de catifea al rochiei ample de
mătasă roz. Deasupra corsajului strâns pe talie, decolteul este tivit cu
o dantelă tranparentă, fină. Mâna dreaptă este întinsă în faţă, spre clape
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lăsând să

se vadă amintitul inel. Faţa personajului este chipul unei tinere,
pline de prospeţime, o copilă fragilă, cu privirea senină.
Artistul obişnuit cu redarea trăsăturilor personajelor portretizate
cu pictarea îmbrăcăminţii, a transparenţei dantelei sau v~lumul faldurilor
mătăsurilor grele, încearcă să introducă şi vegetaţia din castel în tablou.
Probabil neobişnuit în a prezenta detalii care să individualizeze sau să
caracterizeze subiectele tratate nu va reuşi: vegetaţia rămâne doar un
ornament vegetal bidimensional, bine conturat, chiar stilizat, iar
instrumentul, un subiect desenat stângaci, cu linii nefireşti de drepte,
într-o perspectivă liniară aproape infantilă. Prezenţa tututror acestor
elemente secundare portretului propriu-zis ne face să bănuim că avem
în faţă o pictură comandată de proprietar (părinţii fetei?). care doreau
ca lucrarea să suplinească şi rolul de document în galeria familiei.
Tabloul nu este semnat, nici datat, este executat în ulei pe pânză,
are dimensiunile de 97 x 74 cm, P.M.T. 5633.
În colecţia muzeului nostru întâlnim şi un portret, ulei pe pânză,
reprezentând un bărbat tânăr, întors în profil de 3/4 spre dreapta,

Anonim, Portrntul Contelui Althan
(ulei pânză)
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îmbrăcat

într-o

haină albă,

cu

blană

de jder, bogat

ornamentată

cu

găitane şi ciucuri aurii, cu Jabou de dantelă fină şi guler de mătasă
albă. Pe cap are o perucă pudrată probabil legată la spate în codiţă.
carnaţia feţei este foarte bine redată în tonuri calde de roz şi brunuri
care indică umbrele. Materialitatea îmbrăcăminţii, carnaţia corect executată
ne face să pierdem din vedere uşoara "greşală" a pictorului: personajul
întors în profil de fapt este prezentat din faţă, astfel părţile mai
îndepărtate ale corpului sunt
stângaci desenate.
Este vorba de portretul "contelui de Althan, pictură ajunsă în
rândul tablourilor de familie ale lui Koszegi Jânos împreună cu portretul
primei soţii a acestuia, născută Egyed". ( Grof Althan / Remetei Koszeghy
Jânos 1-so nejevel sz. / Egyed-del kerult a csalâdi kepek koze).
Deci anonimul grijuliu, care a inventariat cândva aceste lucrări,
prin această etichetă ne transmite importanta informaţie că au existat
tablouri, mai mult, că aceste tablouri. această galerie a mai fost
îmbogăţită cu alte câteva. aduse de prima soţie a subprefectului şi că
această doamnă, având numele de fată Egyed, probabil se afla în legături
de rudenie cu contele Althan. • Altfel nu se explică de ce ar fi păstrat.
de ce ar fi luat cu ea după căsătorie portretul unui bărbat străin.
Tabloul de altfel - restaurat recent - se dovedeşte a fi un bun
portret de un pictor de la sfârşitul secolului al XVIIl-lea, de un artist
format la o şcoală (austrică?) cu pretenţii, dar probabil ajuns undeva
mai la periferia imperiului. Pânza pictată în ulei nu este nici semnată
şi nici datată, are dimensiunile de 67 x 51,5 cm, P.M."'r. 879.
A doua soţie a lui Koszeghy Jânos a fost una dintre fiicele lui
Bâcho Janos. • alt potentat al sfârşitului secolului al XVIII-lea, perfect
districtual apoi comisar al Curţii în Judeţul Timiş în 1789,' mai târziu
prefect în mai multe judeţe din sud-estul imperiului ~ustrtac.
Legătura cu această familie este atestată de preznţa în galeria
familiei a portretului lui "Bacho Klâra de Dezser. fiica contelui de Timiş.
Bacho Jânos, soţia colonelului Hermann Sâmuel", după cum mărturiseşte
etic;:heta (Dezseri Bacho Klâra / Bacho Jânos temesi grof leânya /
Hermann Sâmuel ezredes es neje). Este vorba de cumnata lui Koszeghy
Jânos, o altă fată a lui Bach6 Jânos.
Este imaginea în ulei a unei tinere femei brunete, văzută din profil
3/4 spre dreapta. îmbrăcată într-o rochie de mătasă albă cu decolteul
larg, tivit cu dantelă transparentă, având la piept un buchet de flori
trandafirii. Faţa cu trăsături frumoase, prospătă, strălucitor de tânără,
uşor îmbujorată cu o privire deschisă, inteligentă este redată de penelul
unui artist bun. cu mâna sigură, obişnuit să facă portrete pentru oameni
cu pretenţii.
·
Este o lucrare nesemnată, nedatată, pe pânză, cu dimensiunile
de 50 x 37 cm, P.M.T. 880.
Existenţa acestei picturi printre celelalte apaţinând familiei
Koszeghy. justifică întrebarea, oare nu a existat şi chipul surorii sale,
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al soţiei a doua a subprefectului, transpus pe pânză de mâna unui artist
al vremii?
Împreună cu portretul primei soţii şi al fetei mai mici au ajuns
la muzeul nostn.J. încă două portrete din această colecţie Koszeghy, dar
într-o stare de conservare deplorabilă. Este vorba de imagine a unei
doamne mai în vărstă şi a unui bărbat, tablouri datând probabil de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Încă neidentificate, parţial distruse,
urmează să fie incluse la rândul lor în galeria dezorganizată, pierdută
şi apoi parţial reapărută în aceşti ultimii 10-20 de ani, la secţia de artă
a muzeului nostru.
Din informaţii verbale am aflat că printr-o donaţie testamentară
a mai ajuns la no_i, împreună cu câteva dintre portretele mai sus amintite
şi o pânză mai mult distrusă, care însă ulterior s-a pierdut.
De la ace~aşi persoană care a făcut donaţia prin anii ·50 a fost
cumpărată o pictură, având aproximativ aceleaşi dimensiuni ca cele de
mai înainte, 70 x 58 cm. Reprezintă un alt funcţionar imperial, cu
răspunderi administrativ-politice din Banatul secolului al XVIII-lea, este
vorba de portretul lui Deschan Iosif. Pictura executată în ulei pe pânză

Anomim, Portretul lui Deschan Iosif
(ulei pânză)
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prezintă un bărbat mai în vârstă, întors în semiprofil obişnuit, întâlnit
în celelalte lucrări, îmbrăcat potrivit situaţiei sociale ocupate în acele
vremuri. Hainele sale oglindesc ţinuta unui funcţionar provincial avut,
iar expresia feţei oglindeşte siguranţa averii şi a treptei sociale pe care
se află. Deşi în cazul acestuia nu avem dovada etichetei, nu este exclus
să fi făcut parte din galeria de portrete de la castelul familiei Koszeghy,
deoarece acesta în 1816 îi dă fetei sale, Judith, drepturile de moştenitor
- bărbătesc căsătorind-o cu Sigismund Deschan de Hansen.' Poate că
în urma acestei legături au unit şi valorile artistice ale celor două familii,
nu numai moşiile.
În urma amănunţitelor cercetări viitoare am putea afla multe
despre portretele considerate anonime, aflate în colecţia muzeului nostru.
Poate în câteva cazuri am putea descoperi numele autorilor, atât a.
reprezentaţilor anonimi cât şi a meşterilor sau de ce nu, a maeştrilor
locali sau ajunşi la noi doar cu ocazia pelerinajelor lor prin castelele
care le ofereau de lucru.

ne
şi

NOTE
1. Brosovszky Samu, Magyarorszag vânnegyei es varosai. I. Budapest. 1912, p. 367 .

2.
3.
4.
p.
5.
6.
7.

Idem, p. 414
Brosovszky Samu, Magyarorszag vânnegyei es varosai, II. Budapesl 1912, p. 219
Nagy Ivan, Magyarorszag csal.ad.Jai cîmerekkel es nemzed.ekrendi tablâkkal, I., Pest, 1857,
24.
Brosovszky Samu, op.cit., II., p. 367
Nagy Ivan, op. cit., l.,p. 81
Brosovszky Samu, op. cit., I. p. 414

ESSAI DE RECONSTITIJIRE UNE GAI.ARIE DES PORI'RAITS
NOBILWRES, DE LA FIN DU 18-E SIECLE, EN UTILISENf
QUELQUES TOILES TROUVEES DANS LA COLLECTION DU MUSEE
DU BANAT
(resume)

Parmis les 220 portraits, que le Musee du Banat possede, il y
a qudques inconnus, nous ne le connaisons pas n·y le nomme de rartişte
n·y le nomme de ce qui este represente.
Un nombre de huit portraits semblent faire partie d'une galerie
nobiliaire, fondee peut-etre â la fin du }8-e siecle par le conte Koszeghy
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Jânos de Remete, sousperfect du Timis.
A la fin du 18-e siecle et au debut du 19-e la mode de vivre
entre Vienne, la capitale imperiale, et la province (Banat) s·uniformise
de plus en plus. La region retrouve une nouvelle population et un
nouveau dynamisme administratif, immobilier, commercial et culturel.
dans Ies palais nobiliaires viennent des artistes pelerins, ils arrivent
souvent de Vienne, de roccident pour immortaliser Ies personnalites
importantes et leurs familles. C-est la periode quand se forment Ies
galeries des portraits nobiliaires, mais malheuresment aujurd'hui nous
ne connaissons pas que certain de ces toiles.
Dans le Musee du Banat se trouvent huit tableux ou Ies pentres
ont representes: la premiere femme de K6szeghy, une de ces filles, sa
bellesoeur, Ies contes d'Althan et Deschan, et encore trois personnes
qui ont fait partie de cette grande famille de la fin du 18-e siecle.
A,·· -d-hui trois deces oeuvres sont restaurees par une specialiste
de notre
_,titut pour etre exposees dans Ies salles du musee.
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UN TEZAUR RISIPIT: COLECŢIA DE ARfĂ
CORIOLAN PETRANU

Elena Rodica Colta

l .Preliminarti.
s-a întâmplat că un artist sau un istoric de artă să
timp şi colecţionar.
Biografiile unor personalităţi culturale româneşti, precum Ţzigara
Samurcaş sau George Oprescu, ni-i prezintă ca pe nişte
conştiinţe
profesionale preocupate de salvarea unor valon pe cale de dispariţie sau
de colecţionarea unor opere încă ne recuno_scute public, alături de piese
de excepţie din tezaurul naţional şi universal, pentru a le dona, după
moarte, unor instituţii specializate.
Împlinirile felicite ale acestor testamente culturale care au îmbogăţit.
an de an, colecţiile Academiei Române sau au dat naştere în capitală
acelor pitoreşti muzee de colecţie. devenite ulterior un mare muzeu, care
au făcut posibilă existenţa unor colecţii speciale de rară valoare, în
numeroase muzee de provincie, sînt indeobşte cunoscute.
Au existat însă şi nu puţine situaţii în care, în ciuda dorinţei
proprietarului, să fim martorii rtsipilii unor valon. Este şi cazul colecţiei
de artă Coiiolan Petranu.
Constituită într-un interval de 30 de ani de căutări şi eforturi
materiale, ea trebuia să revină, după moartea istoricului de artă, Muzeului
Naţional al Transilvaniei sau Palatului Cultural din Arad.'
În loc de aceasta, parcă sub acţiunea unui destin potrivnic, va
fi desmembrată şi risipită.
Mutată în anul 1940, împreună cu biblioteca şi cu toate celelalte
lucruri personale la Sibiu, unde Coiiolan Petranu plecase însoţind
universitatea clujană, care funcţiona aici în refugiu, colecţia de . artă
rămâne, plin moartea neaşteptată a proprietarului ei, în primăvara anului
1945, depozitată, pentru scurtă vreme, la muzeul Brukenthal.
Înştiinţată, familia transportă lucrurile rămase la Arad, unde trăia
Aurelia, mama istoricului de artă. 2
Vremurile tulburi determină o anumită grabă în mutare. ce nu
Nu

·fie în

odată

acelaşi
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o inventariere prealabilă a obiectelor.
De altfel, în acele împrejurări, nici nu s-a putut pune problema
unor preocupări speciale de recuperare integrală a ceea ce azi numim
"Fondul Coriolan Petranu". 3
Mai· mult, de vreme ce unive_rsitatea pe moment, a refuzat
biblioteca şi arhiva profesorului, neputând să onoreze clauzele prevăzute
de donaţie,• Aurelia Petranu hotăreşte o primă împărţire între moştenitori. 5
în urma căreia o importantă parte din piesele fostei colecţii de artă ajung
1
la Bucureşti.•
Încercarea ulterioară a unor membrii ai familiei de respectare a
dorinţei istoricului de artă, prin donarea arhivei personale, 7 a unei părţi
din bibliotecă• şi a cîtorva obiecte din fosta colecţie de artă Muzeului
din Arad, nu reuşeşte să împlinească adevărata intenţie a lui Coriolan
Petranu, care îşi imaginase transpus în sălile unui muzeu "aranjamentul
complet al camerelor".•
.
Însăşi natura materialelor donate, în cea mai mare parte documente,
le dirijează, nu spre sălile de expoziţie, ci spre depozit.
Celelalte lucruri, rămase în casa din Arad a familiei, disparate
printre alte obiecte, îşi pierd şi ele, chlar într-un spaţiu care îi fusese
colecţionarului familiar, identitatea.
Nimic nu aminteşte la ele, în noul aranjament, de fostul lor
proprietar.
Această dezmembrare a ansamblului iniţial a fost accentuată de
înstrăinarea celor mai importante părţi de mobilier, din garniturile de
odinioară rămânând, atât în fondul muzeal_. cât şi în proprietatea familiei,
doar piese solitare. 10
·
În felul acesta, bucată cu bucată, în câteva decenii s-a risipit un
tezaur evaluat, înainte de război, la 6-8 milioane lei 11 •
Odată cu el s-a pierdut şi sensul existenţei unui intelectual fin,
acela de colecţionar de artă 12 •
Mort prematur şi uitat înainte de vreme, a fost uitată, treptat şi
colecţia sa.
·
Şi poate ar fi rămas definitiv uitată, dacă în arhiva personală din
fondul ce-i poartă numele, creat la Muzeul din Arad, nu am fi descoperit
un manuscris, nedatat, în care, pregătind o conferinţă cu tema "Stilul
intertoarelor", pentru exemplificare Coriolan Petranu nu şi-ar fi descris
propria colecţie de artă.
În f~lul acesta, printr-un text ce avea, când a fost scris, un cu
totul alt scop, ni se oferă J>:OSibilitatea să cunoaştem, la cinci decenii
de la moartea colectionaruJ:ut. continutul colectiei de odinioară.
Prezentarea ei: p e ~ info~aţiilor oferite de document, reprezintă
" restltl.dre necesară.
·
a

îngăduit
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i.Pnncipil şi exigenţe _de colecţionai
Ftg. 1. Manuscrisul nr. 73., fond "Coriolan Petranu", Muzeul

Judeţean

Arad
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;

Manuscrisul dirl. fondul muzeal constituie, de altfel, o sursă
de date şi din alt punct de vedere, fumizându-ne, prin
mărturisirile pe care le conţine, amănunte concrete, palpabile, din viaţa
celui care l-a redactat.
Citind printre i::ânduri descoperim, sub stilul sobru, pedant, al
profesorului obişnuit cu dizertaţiile, un spirit fin, plin de umor.
Dorind să-şi deŞnească, înainte de a prezenta un model de interior
alcătuit cu gust, propriile criterii de colecţionare, el face câteva consideraţii,
nu lipsite de haz, referitoare la colecţionarii pe care i-a cunoscut: "Sunt
colecţionari de artă cari adună un anumit gen de obiecte, maiolică, arme,
porţelan, cristal etc, alţi cari colecţionează mai multe genuri.În cele mai
multe cazuri locuinţa lor este pentru un ne-colecţionar de ne suportat:
o îngrămădire a celor mai variate obiecte, o încărcare a spaţiului mic
cu prea multe colecţii. Vizitatorul umblă ca pe ace ca ·să nu răstoarne
ori spargă ceva."
Ca unul care adună, el însuşi, de toate, conştient de pericolul
de a-si transforma casa într-un bazar, Petranu se va strădui să opereze
în achiziţii cu criteriul valoric ca, prin valoarea fiecărei piese în parte,
să salveze ansamblul de prostul gust al lucrurilor cumpărate fără

preţioasă

discemământ. 13
Obişnuit, prin funcţia deţinută, să inspecteze muzee şi să facă,
acolo unde constata că este cazul, recomandări pentru expuneri aerate 14 ,
se străduieşte, când se pune _problema propriei colecţii, să-şi ducă
aranjamentul pieselor achiziţionate la c~a mai înaltă perfecţiune încât,
potrivit propriilor sale cuvinte, "totul să flibă stil, fiecare mobilă şi obiect
găsindu-şi, în ansamblu, locul cel mai bun pentru a sugera un gust
superior, iubire şi pricepere pentru artă."
Gustul acesta pentru "aranjament, armonie şi artă", mărturiseşte
el în continuare îl datorează nu numai simţului său înnăscut pentru
frumos şi celor văz:ute în casa părintească din Arad, care era, "înainte
de Unire, una dintre cele mai bine aranjate la Români", ci şi vizitelor
amănunţite întreprinse în castelele şi palatele din Germania, Franţa,
Spania, Italia, Rusia şi Austria.
.
Uzând aşadar de simţul său înnăscut , de cele învăţate în şcoală
şi de cele văzute, esteticianul ascuns în colecţionar va apela, în aranjarea
pieselor din colecţie la armonie cromatică şi la simetrie.

3. Istoricul

când,
astăzi

colecţiei.

Începuturile colecţiei datează din anii studenţiei petrecuţi la Viena
de cărţi de artă, Petranu începe să cumpere mici obiecte,
imposibil de identificat în ceea ce a rămas.

alături
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Fîg. 2 Camera de lucru

Odată întors în ţară, la aceste lucruri, reprezentând nucleul iniţial, se
vor adăuga, ca piese importante şi cu greutate în cadrul colecţiei, două
garnituri de mobilă Biedermaier, un dormitor şi un salon, care aparţinuseră
părinţilor săi.

Cedându-le istoricului de artă, acesta le mută în Cluj, unde fusese
numit, în anul 1920, ca profesor suplinitor la catedra de istoria artei. 15
Odată instalat, va continua, an de an, să achiziţioneze noi piese.
unele provenind din magazinele anticarilor din Cluj, Arad, Timişoara,
Oradea şi Sibiu, pe care le vizitează periodic, altele oferite de agenţi
speciali solicitaţi în acest sens, sau descoperite în străihătate, cu ocazia
diferitelor călătorii.
Despre o colecţie constituită în sensul în c':'-l"e el însuşi o concepea,
putem vorbi, însă, abia din momentul mutării sale în vila lui Constantin
Flondor, fostul mareşal al curţii, situată pe strada V. Alecsandri la nr.26.
Această vilă, formată din patru camere şi dependinţe, în care
studioul avea 13 x 6 iar dormitorul 6 x 8 m, îi permite să-şi pună
43
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Fig. 2 Dormitorul

în valoare fiecare piesă, într-un ansamblu pe care l-am putea considera
model pentru bunul gust al unei case.
Tot ce se va adăuga de la această dată nu va face decât să
completeze colecţia mărindu-i valoarea.
În momentul refugiului la Sibiu, Petranu va fi obligat să împacheteze
şi să transporte colecţia cu el, încercând, odată ajuns aici, să refacă,
într-un spaţiu nou, mult mai mic, fostele interioare cu care se obişnuise
şi la care ţinea atât de mult.
Reuşeşte, după cum spune el însuşi, doar în parte, în pod şi pe
scan rămânând în aşteptarea reântoarcerii la Cluj, numeroase lăzi cu
obiecte nedespachetate.
4. Descrierea

colecţiei.

Manuscrisul redactat după anul 1940 prezintă colecţia de artă
în varianta de la Sibiu, unde colecţionarul n-a avut la dispoziţie decât
trei camere, fiind obligat să pună o parte din piese şi în hol.
Ca urmare, holul, luminat cu o lustră de Murano, cu 6 braţe,
avea pereţii împodobiţi cu tablouri de familie: un portret al tatălui, Ioan
Petranu, în ulei, executat, potrivit afirmaţiilor istoricului de artă, de
pictorul Chidu, 16 un portret al mamei, pastel, de Anastase Damian, 17
un portret al unui strămoş din partea mamei, · datat 1826 şi semnat
44
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"Sperka" ..18
Alături de tablouri, pe pereţii din hol mai puteau fi văzute, colecţia
de bastoane antice, lucrate în lemn sculptat, os şi argint, blazonul familiţi
Petranu, nobili armalişti de Ilenda Mare, din 1716, montat într-o ramă
sculptată în stil florentin şi diploma de membru corespondent al
Academiei Germane din Miinchen, într-o ramă empire.
Ca mobilier, Petranu a instalat aici un paravan empire, 19 din
mătase albă brodată cu flori şi fructe, cu ramă din lemn sculptat şi aurit,
şi o masă Biedermaier, cu picioare în formă de liră.
Pe masă era aşternut un covor turcesc cu tiugra şi inscripţii
cusute cu fir de argint, pe care se odihneau 4 sfeşnice din argint în
stil rococo, şi trei tăvi, tot din argint, în, stil baroc.
În sfârşit, ultimele piese care completau imaginea holului erau
4 covoare orientale, din care un covor de rugăciune. din· mătase şi 3
din păr de cămilă: un Hamadan, un Siwas şi un Kasak.
Camera de lucru, în care se intra din acest hol, era mobilată cu
o garnitură masivă de stejar, lucrată în stil romanic-lombard. Dulapul,

Fig. 3 Camera de

oaspeţi
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tip bibliotecă, avea în partea de jos, pe uşi, două scene de dimensiuni
mari (80x52 cm) bogat sculptate în relief, reprezentând Căderea lerihonului
şi Iudita în tabăra lui Holofemes.
Pe lângă piesele acestei garnituri, în cameră se mai găsea o măsuţă
din lemn de tei, cu picioare de cariatide, o măsuţă Louis XVI, cu
ferecatură de aramă, şi o a treia empire.
Încăperea era luminată de un candelabru de cristal cu 12 braţe.
Pe pereţi fuseseră montate două oglinzi mari de Murano.
Ca obiecte puteau fi văzute un grup de porţelan, de mărime
neobişnuită (70x42 cm) reprezentând o vizită la curtea lui Ludovic al
XVI-lea, producţie Volksted-Rudolfstad, un orologiu empire cu 6 coloane
de alabastru, două porţelanuri de Meissen, pandant, reprezentând pe
Venus şi Bacchus (30x24 cm), un orologiu francez din bronz (sec. XIX),
două vase Japoneze, un păun din bronz cu pene de cristal, lucrare boema,
2 vase de cristal boem, slefuit, bogat gravate (30x20 cm), un buldog în
porţelan de Kopenhaga şi două sfeşnice de argint.
Pe masa de lucru stătea o mapă pentru hârtie, lucrată în piele
veneţiană şi un cuţit de tăiat hârtie japonez, sculptat.
Însfărsit, tot aici mai puteau fi admirate 2 covoare şi colecţia de
arme orientale, săbii şi pistoale, lucrate din argint şi os.
Dintre covoare, cele mai valoroase au fost un aşa numit "covor
polonez", din mătase, cu animale şi păsări într-un decor de aur şi argint,
un Kasak antic, figural, şi un covor de rugăciune.de asemenea din
mătase. Celelalte au fost Bochara, Mudjur, Schiiwan şi Sultan.
Pe pereţi, în două rame de nuc, bogat sculptate, în stil rococo,
puteau fi văzute, o copie a blazonului familiei şi un portret a lui Coriolan
Petranu din 1918, în uniformă de cadet în cavaleria maghiară.
La fereastră fuseseră montate perdele de brocart de culoare roşie,
cu patru alipi.
Camera următoare, utilizată ca donnitor, era Biedermaier.
Mobila, închisă la culoare, executată probabil într-un atelier local
prezenta, ca element decorativ, coloane.
Patul avea deasupra un baldachin uriaş de culoare verde, dintrun material ce fusese utilizat atât la confecţionarea draperiilor cât şi la
tapisarea scaunelor şi canapelei. Acestea aveau spatele în formă de
evantai.
Pe pereţi se sprijineau două console, una Biedermaier iar cealaltă,
frumos sculptată, ele un stil neprecizat în descriere, şi o oglindă de
Murano.
.
.
Deasupra noptierelor fuseseră aşezate două tablouri rotunde,
înfăţişând scene de luptă, şcoală olandeză, secolul XVII, iar pe un alt
perete, o icoană rusească veche reprezentându-l pe Sf. Nicolae.
Ca obiecte în dormitor se mai afla o copie în marmură, bust, a
lui Antoinous.
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Pe jos fuseseră risipite trei covoare orientale: un Belutschistan
antic, de culoare bordo, un Schirwan şi un Kasak.
Patul era acoperit cu o cuvertură de dantelă point de lace.
Încăperea era luminată de un candelabru de cristal boem cu 12
braţe.

Odaia de oaspeţi era mobilată cu un salon Biedermaier-2°, având
de culoare bordo.
La fel ca şi la dormitor, draperiile şi faţa de masă fuseseră
confecţionate, şi în această încăpere, din acelaşi material cu tapiseria.
De data aceasta canapeaua prezintă o formă de corabie iar masa
coloane.
Pe lângă acest salon, în cameră se mai găseau o oglindă cu consolă
şi o măsuţă de Sorrento, cu placa bogat intarsiată. 21
La fel ca şi în celelalte odăi, pe mobilier erau risipite obiecte: un
orologiu stil altdeutsch, datând de la sfirşitul secolului al XVIII-lea,
executat de meşterul Georg Ruepp din Grosswaradein, un orologiu
empire, fără coloane. 3 vase japoneze, un vas de cristal boem bogat gravat,
bustul de marmoră a surorii sale Veturia, sculptat de Trapassi, 2 sfeşnice
de argint, 2 obiecte decorative din sticlă de Murano şi o _sticlă •boemă,
tapiţeria

colorată, gravată.

Pe pereţi puteau fi văzute un peisaj de Alexandru Pop, un tablou
de Telepy Kăroly, înfăţişând cetatea Arva şi două tablouri de pictorul
italian Ferroni.
Ultimele obiecte descrise în text sunt două covoare orientale, şi
trei perniţe, una cu broderie japoneză, a doua cusută în fir de aur, din
Banat, şi a treia cu o lucrătură egipteană.
4.Capricii de

colecţionar

În ciuda numărului mare de piese de valoare, Coriolan Petranu
n-a vrut să-şi transforme casa într-un muzeu, în care exemplarele să
nu poată fi atinse.
Asemeni tuturor colecţionarilor, el se mişcă printre obiecte firesc,
utilizând mobilierul potrivit destinaţiei fiecărei piese, însă cu toată grija
de a nu strica nimic.
Spre a prelungi viaţa lucrurilor încărcate de ani, descoperite în
magazinele de antichităţi, nu odată, într-o stare precară, a căutat meşteri
pricepuţi şi a restaurat mobilele, a reparat mecanismele orologiilor, a
curăţat cocleala de pe arme, a lustruit cristalele, a refăcut covoarele
orientale.
Pentru un specialist, toate aceste operaţii migăloase şi costisitoare,
supravegheate îndeaproape de proprietarul exigent, erau măsuri obligatorii
de conservare.
Pentru colecţionarul ascuns în spatele specialistului, o dovadă a
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dragostei ce o manifesta faţă de piesele rare în mijlocul cărora trăia.
Această iubire de lucruri frumoase explică de altfel şi numărul
mare de obiecte cumpărate, în care adeseori recunoaştem variante ale
aceluiaşi stil. Ca oricărui colecţionar. lui Petranu îi era greu să renunţe
la orice lucruşor dar nici nu putea să lase să-i scape o piesă nouă
care-i plăcuse din cele furnizate de agenţii săi.
Pentru a-şi feri mătăsurile de soarele ce le-ar fi putut decolora,
sacrifică lumina naturală a casei, drapându-şi geamurile cu perdele
groase şi montând lustre pe care însă nu le aprinde decât când este
necesar.
Şi ca orice împătimit, şterge de praf, aspiră, lustruieşte convins
că nici un servitor nu o poate face la fel de bine ca el.
Aceasta este imaginea colecţiei şi colecţionarului cunoscută de
contemporanii săi.
Interioare învăluite în mătăsuri şi catifele grele, cu mobile masive.
cu argintării, porţelanuri şi multă sticlă de Boemia. Şi printre ele, un
om sobru şi elegant, format la severa şcoală estetică vieneză, trăgând
ceasornicele sau lustruind armele din panoplii.
5.Concluzii posibile
Vom încerca în final, pornind de la datele sumare oferite de
manuscris, să definim acest tip de colecţie şi să-i stabilim valoarea, fie
şi pentru a vedea ce-am fi moştenit.
La o clasificare de specialitate numeroasele obiecte cumpărate
descrise în text, filmic, în ordinea în care au apărut ochiului, se înscriu
în cîteva categorii de artă: pictură, mobilier, orologerie, porţelan, sticlărie,
argintărie, covoare şi arme.
Ţinând seama de puţinătatea informaţiilor furnizate în cazul unor
piese este extrem de greu să stabilim vechimea, autenticitatea şi raritatea
acestora.
Dacă s-a întiîmplat ca un anumit autor sau un anumit stil, cum
este cazul stilului Biedermaier, să fie de la sine susceptibil de a face
parte din patrimoniul cultural naţional, în cazul altor categorii, ca
porţelanul, sticlăria, argintăria, la care anii da producţie a unor
manufacturi sau ateliere se întind în secole, este obligatorie stabilirea
prioadei şi seriei, în funcţie de care achiziţia are sau nu valoare.
Simpla trecere în revistă a vaselor japoneze, fără nici o altă
menţiune, le menţine valoric într-o incertitudine.
De altfel stabilirea valorii pieselor care se mai păstrează, după
o corectă identificare şi clasificare, rămâne o problemă de viitor pentru
specialişti.

Referindu-ne la colecţie în sensul în care o înţelegea Coriolan
Petranu, ne interesează în primul rând valoarea ansamblului creat.
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Acest ansamblu a fost ca zonă de producţie şi de procurare unitar,
majoritatea pieselor provenind din spaţiul central european: sticlăria din
nordul Italiei şi din Boemia, porţelanul din manufacturile vieneze şi
germane, argintăria şi mobilierul din ateliere austriece şi maghiare.
Pînă şi covoarele orientale, produse cum am văzut în Anatolia,
Caucaz, Persia Centrală, Turkestanul rusesc şi Armenia, au fost, dintro altă perspectivă, mărfuri ce se vindeau pe pieţele central europene,
fiind mai mult sau mai puţin întâlnite în mod obişnuit în casele din
zonă.

Alegerea acestor piese a fost de fapt opţiunea colecţionarului
Petranu, o expresie a gustului său estetic.
Hotărând să-şi doneze colecţia unui muzeu, el a dorit, de fapt,
să lase, prin acest tezaur de forme şi culori, o dovadă materială, palpabilă,
a simţului românesc pentru frumos, cu nimic mai prejos decât a oricărui
nearri.
O spune în cuvinte simple şi limpezi: "Las aranjamentul complet.
după moartea mea. Muzeului Naţional al Transilvaniei sau Palatului
Cultural din Arad", "ca o dovadă -a iubirii de artă şi gustului unui
intelectual român"."
Dacă i s-ar fi împlinit dorinţa, interioarele sale, atât- de ecclectice
la prima vedere, prin mulţimea de stiluri şi piese. însă unitară ca
ansarriblu, datorită aerului germanic, uşor rigid, degajat de ambianţa
creată, ar fi reprezentat în Cluj ori în Arad, o variantă transilvăneană
de interior, diferită de cea amenajată, cam în aceeaşi vreme la Bucureşti
de George Oprescu, în care cer!3-mica spaniolă şi italiană se întâlnea cu
sculpturile Khmere.
Faptul că cele două colecţii de artă au avut un destin diferit,
nu micşorează cu nimic importanţa istorică şi culturală a celei dispărute.
Chiar risipită, ea trebuie să figureze în acea istorie a colecţiilor
şi colecţionarilor din România, care îşi aşteaptă încă redactarea,
reprezentând o anume secvenţă din istoria culturii românesti, acea a
receptării operelor de artă.
0

NOTE
I.La data redactărti textului, nordul Transilvaniei şi Clujul fuseseră anexate. prtn Dictatul
de la Viena, Ungariei. Neştiind care va fi, în viitor, soarta acestei părţi de ţară. Petranu
se gîndeşte şi la varianta de a-şi dona colecţia Paiatulul Cultural din Arad, ca unul născut
pe aceste meleaguri.
2.La Arad a fost transportat şi corpul neînsufleţit al istortculul de artă în vederea
înmormântării.

3.0 parte din obiecte, fotografii, diapozitive, cărţi, scrtsorl, au rămas, până astăzi la Cluj.
la Institutul de arheologie şi istoria artei, fostul Seminar iniţiat de Petranu.
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4.Donaţia

a fost condiţionată de numirea catedrei de istoria artei de la universitate cu numele

lui Coriolan Petranu.
5.Nefiind căsătorit, bunurtle sale au revenit mamei şi mai târziu surorii yeturia, căsătorită
Moldovan, de la care vor trece la cel doi copii ai acesteia, Ionel şi Delia.
6.Oraşul în care s-a stabilit Ionel, nepotul de soră a lui Petranu
7.Arhiva conţine acte, fotografii, manuscrise inedite, scrisori şi decupaje din ziare conţinând
aprecieri la adresa actl\1tăţii sale.
8.0 parte din cărţile personale au ajuns la Biblioteca judeţeană Arad, altele au fost dăruite
de familie unor specialişti români sau au fost păstrate în casă. Donaţia către muzeu nu
poate, din această pricină, să ofere, singură, o imagine completă a lecturtlor istoricului
de artă.
9.vezi Fondul Coriolan Petranu, mss 73.
IO.Din dormitorul Bledermaier se mai păstrează doar patul, fără baldachin. La fel, din salonul
Biedermaier, muzeul a primit la donaţie doar scaunele şi canapeaua.
I I .Evaluarea îl aparţine lui Coriolan Petranu. Vezi Fondul C.Petranu, mss 73.
12.Vezl mss 73, redactat la Sibiu după 1940.
13.La 22 ianuarie 1920 Coriolan Petranu este numit Inspector General al Muzeelor din
Transilvan1a. Vezi Memoriul de titluri şi lucrări. Arad, 1924.
14.Vezi Coriolan Petranu, Muzeele din TransilllClilia. Banat, Crişana şi Maramureş, Buc., 1922,
p.45 - 49.
15.Vezi Stelian Neagoe, Viaţa universitară cltgană interbelică, Cluj-Napoca, 1980, voi. I, p.187.
16.Lucrare aflată. în proprietatea familiei
17.ldem
18.Colecţia Muzeului de istorie Arad, Fond C. Petranu, nr.inv.1413
19.ldem, nr.inv.1411
20.lbidem, nr.lnv. 1406, 1409, 1410.
21.Colecţia Muzeului de istorie Arad, Fond C. Petranu, nr.inv. 1408.
22.Text din mss 73, colecţia muzeului.

EIN VERSTRElITER SCHATZ. DIE KUNSTSAMMLUNG
CORIOLAN PETRANU

(Zusammenfasswtg)
Die Sammlung des Kunsthistorikers Coriolan Petranu,
zusammengestellt in der Zwischenkriegszeit und verstreut in den
Nachkriegsjahren, konnte anhand eines Manuskriptes, im Petranu-Archiv
des Kreismuseums Arad entdeckt, rekonstituiert werden.
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Gemă..6 der erhalten gebliebenen Beschreibung widerspiegelten die
Sammlungsstiicke (Porzellan, Mobel- und Silbereistiicke, orientalische
Teppiche) den Geschmack eines an der Wiener Ăstethik-Schule gebildeten
siebenbiirgischen Intellektuellen und verdienen es dementsprechend
aufgeziechnet zu werden.
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UN MONUMENT BAROC DIN ARAD DISPĂRUT:
CAPELA

SF. FWRIAN

Gh. Lanevschi

Barocul, stil ce apare în artă la finele sec. al XVI-lea în apusul
centrul Europei', având bazele spirituale în epoca Renaşterii târzii, este
produsul materializat al luptei pe plan religios dintre Reformă şi
Contrareformă. Biserica romano-catolică ce avea un duşman de temut
în persoana burgheziei în ascensiune, adeptă a reformei, a folosit în
cadrul luptei spirituale toate mijloacele inclusiv arta pentru a atrage şi
seduce sufletul credinciosului de rând.Ca urmare biserica catolică a cerut
artei să folosească mijl9ace care impresionează: amploare, mişcare
împinsă până la vîrtej şi ameţeală, bogăţie şi supraabundenţă 2 •
Uni-i arhitecţi au dat curs acestor cereri ale bisericii catolice,
elaborând planurile unor construcţii grandioase ale căror faţade principale
erau tratate cu mare grijă. Aceste proiecte, transpuse în viaţă, şi-au atins
scopul, iar lumea catolică a descoperit că, arhitectura pictura şi sculptura
pot -servi religia, trecând dincolo de limitele stabilite la începutul evului
mediu.
Astfel bisericile perioadei baroce au devenit mari expoziţii de
pictură şi sculptura a căror splendoare feerică impresiona pe credincioşi.
Deşi s-a reproşat acestor edificii că sunt prea încărcate şi teatrale,
susţinătorii Contrareformei au arătat că "biserica trebuie să aibă un aer
sărbătoresc plin de măreţie şi mişcare" 3 •
De~a lungul deceniilor ~i secolelor aria de răspândire a acestor
edificii grandioase s-a lărgit, ajungând şi în Transilvania la începutul
secolului al XVIII-lea4 • Spre deosebire însă de apusul şi centrul Europei,
unde barocul, stil al Contrareformei şi al grandilocvenţei a apărut în
construcţiile· religioase şi apoi la cele civile şi militare, în Transilvania
fenomenul a fost invers. Primele elemente baroce în Transilvania au
apărut în arhitectura militară 5
şi abia apoi în constnJ.cţtile religioase
şi civile.
Barocul nu numai că apare mai târziu în construcţiile religioase ·
şi civile din Transilvania, dar este şi mult simplificat în plastica exterioară,
şi
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este dovedit de numeroasele bisertci construite în secolul al XVIIl-lea în
Transilvania, ·ale căror faţade sunt rel~tiv simple, linia curbă _contracur~
ne apărând decît la unele elemente de detaliu sau doar la unele
acopertşuri7. în această categorte intră şi capela Sf. Florjan din Arad,
· care, alăturt de câteva capele (construite _de persoane particulare) şi o
bisertcă minorttă, constituiau singurele lăcaşe de cult romano-catolic din
Arad, în secolul al ){VIIl-lea şi începutul secolului al XIX-leas.
Potrivit unei hărti a Aradului din -1752 făcută de Emertc Ruttkay,
reprodusă în lucrarea l{ii Somogy Gyula •, capela se afla la nord de un

-
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]
J

J
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FYg. 1. Harla Aradului la 1752
(Emeric Ruttkay)

braţ secundar. al Mureşului, fiind la mică distanţă de acesta· (fig. l). De
atunci şi pînă in zilele noastre, aspectul oraşului s~a schimbat ca urmare
a măsurilor şi hotărirtlor luate de-a lungul vremii.
După ce timp de· decenii se acreditase ideea mutărti Aradului în
pusta Zimandului 10 , Iosif al Ii-lea în anul 1781 revine asupra hotărârii 11 •
Aceaţită hotărâre dar mai ales proclamarea Aradului. oraş liber regesc
în anul 1834 12 , impulsionează dezvoltarea economică, creşte importanţa
social-politică şi culturală a acestui oraş. Ca urmare au început lucrărt
de asanare, drena.re 13 , şi îndiguire•• ce duc la dispartţia braţelor secundare
ale Mureşului, a bălţilor şi mlaştinilor rezultate în urma numeroaselor

inundaţii.
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F'ig. 2. Capela Sf. Florian

după

reslaurarea

din

1966.

Lucrările de asanare, drenare şi îndiguire au fost însoţite de-a lungul
secolului al XIX-lea si al XX-lea de lucrări de sistematizare care au
detenT.1in_at schimbarea: înfăţi~i ~r~şului: Capela s-:3- î_nscris în ansambl~l
urbamshc al · acestor trarnforman aflandu-se pma la demolarea dm
1977 pe strada Vîrful cu Dor nr. 17.
Ctitorie a berarului Tomas Iung 15 , capela, deşi de dimensiuni
modeste (10,60x5,90 metri, înălţime 15,70 metri), urmează tradiţia
încetăţenită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în Transilvania,
şi anume cea a bisericii sală cu un singur turn aşezat în axul central 16 •
Lucrările de constiucţie au început la 4 mai_ 1751, . cu aprobarea
episcopului de Cenad şi s-au terminat la 4 mai 1753 cînd s-a făcut
sfinţirea în cinstea Sf.Florian a cărui nume purta.
Ca material de construcţie s-a folosit cărămidă arsă (fundaţie şi
pereţi portanţi), lemn (tavan, şarpantă, tribuna, turn, tocul uşilor şi
ferestrelor). ciment sclivisit (pardoseala). mortar gra:s (tencuielile interioare
şi exterioare). ţiglă solzi şi tablă (învelitoare).

54
https://biblioteca-digitala.ro

Faţada de vest. aliniată cu str. Vîrlul cu Dor. avea intrarea asezată
în axul central. Intrarea era flancată de pilaştri dorici dublaţi a căror
profile erau simple. Pilaştrii centrali erau încununaţi de un fronton
triunghiular racordat cu volute. Între pilaştri dublaţi şi între pilaştrii
centrali în zona registrului inferior şi în zona racordului cât şi în timpanul
frontului se afla câte o nişă (fig. 2). Cu deosebirea nişei de deasupra
intrării, ce adăpostea inscripţia "OLTALMAZD ARADOT' (Apără Aradul).
toate celelalte aveau partea superioară în arc în plin cintru şi adăposteau,
înainte de restaurarea din 1966. fresce reprezentând scene religioase
(fig.3), în timp ce nişa din timpanul frontului găzduia o statuetă
reprezentându-l pe Sf.Florian turnând apă peste o casă incendiată.
Sprijinit pe grinzile sarpantei se înalţa zvelt turnul clopotniţa de secţiune
păi.a.tă a cărui astereală exterioară era din scânduri cu şipci pe rosturi.
În exterior avea montat pe fiecare latură a sa, câte două ferestre prevăzute
cu jaluzele. Ferestrele erau de mici dimensiuni cu partea superioară în
arc în plin cintru. Învelitoarea din tablă a turnului prezenta o formă
bulbară inclusă între baza şi partea terminală a unei piramide. Faţadele

..,,,

Fig 3. Capela Sf Florian
înainte de. restaurare
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laterale de nord, ţmd cât şi faţada de· răsărit erau de o simplitate de.,.
a dreptul săracă. În afara pilastrului doric aflat pe colţ. -la contactul cel făcea faţada de · nord ~i sud cu faţada de vest şi a chenarului de la
ferestrele navei şi absidei, nu exista nici un alt element decorativ. Lumina
pătrundea în interiorul capelei prin ferestre dispuse câte una pe fiecare
faţadă laterală a navei şi absidei. Ferestrele aveau partea superioară tot
în arc Î!) plin cin~ în timp ce . dimensiunile lor erau cliferlte şi anume
cele de la absidă terau mai mici.
·Spre deosebire de simplitatea exteriorului, o mică excepţie făcând
doar faţada de vest, interiorul prezenta o mai mare varletate de elemente
<:le decor arhit~ctonic îngrijit lucrate, care împreună cu mobilierul şi Jocul
de umbre şi lumini crea impresia de spaţiu, bogăţie şi fast. Astfel tribuna
de mici dimensiuni, aflată deasupra intrării, tribuna ce adăpostea o orgă
mică, avea atât balustrada ~ât şi corpul. orgii îngrijit. tratată cu elemente
de decor pe vertichlă. Mai mult chiar unele _părţi ale balustradei şi ale
corpului orgii erau aurite. Pereţii laterali de nord şi de sud erau înzestraţi
în interior cu trei perec}:tl de pilaştrii şi ferestre ce aveau partea de Jos
evazată. Pilaştrii aveau capitele combinate ce erau aurite şi imposte
despărţite de cornişa de coronament prin caneluri.
Nava. era tavanită în timp -ce· absida era acoperită cu un sfert
de calotă, (fig.4). Trecerea de la plafonul navei la sfertul de calotă al

c:.,iJ,-~vcr,~ ~io,t ·
~IW/6 Ail"lt.

_Fîg. 4. Secţiune longitudlnală
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Flg. 5. Capela Sf Florian.__ Plan orizontal

absidei se făcea printr~un arc dublou în plin cintrn ce se sprijinea pe
capitelul doric al .pilaştrilor ce flancau absida. ·Acest arc dublou avea
triplu rol şi anume: de susţinere, decor şi delimitare în desfăşurarea
plafonului.
·
Absida semicirculară în decros faţă de navă {fig.5}, adăpostea un
fruinos altar. baroc bogat decorat (pilaştrii, coloane cu capitele combinate,
statuete, volute etc.), {ftg.6}, · cu multe părţi componente aurite. Altarul
venţa să întregeaseă impresia . de spaţiu şi· fast a vizitatorului ce păşea
în interiorul capelei. El avea şi un rol funcţional mascând intrarea aflată
în spatele său, intrare ce avea partea superioară în mâner de coş.
La prima vedere ,interiorul capelei dădea impresia unui tot unitar,,
µnitâte la ~e îşi aducea contrtb:uţia şi com_isa de coronament bogat
profilată ce înconjura ip.terierul .. La o privire insistef.ltă
apărea însă
· o_ discordanţă dată de lipsa stucaturii şi a picturii de pe tavanul navei
şi a sferlultii de calotă din: absidă. Ar~entul putea fi de. ordin material
dar şi artistic. ·Cel ·de ordin material face referirea la lipsa . de fonduri,
tinând cont de faptul că această capelă fusese ctitoria unui berar, dect
~ -unei persoane cti venituri totuşi modeste. Acest argument poate fi
plauzibil dar ridică ·obiecţiuni având în vedere că de-a lungul secolelor
capela a avut mai mulţi proprietari.·
t/7
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Fig. 6. Capela Sf F1orian. Allarul.
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capela ajunge în grija familiilor Szabo, Potytyondi şi Laczkovici 17 • În 1810
o găsim în proprietatea camerei cezaro craieşti, care luase măsuri de
restaurare, ţinând cont de gradul mare de degradare în care ajunsese
capela la acea dată. 18 • În 1881 capela a trecut în grija unităţii de pompieri
voluntari civili din Arad, unitate ce luase fiinţă în 1835 19 , iar către
sfârşitul secolului al XIX-iea şi în cursul secolului al XX-iea, capela, intra
în proprietatea municipalităţii care o restaură în 1937 şi 1966 fără a
lua măsuri de a decora plafonul şi sfertul de calotă.
Prezentând acest şir de proprietari, care de-a lungul timpului au
luat măsuri de restaurare fără a înlătura discrepanţa interiorului, ne face
să ne gândim la argumentul artistic şi anume: într-un edificiu de
dimensiuni modeste cum era capela Sf.Florian, decorarea plafonului şi
sfertului de calotă cu stucaturi sau picturi ar fi apăsat şi înăbuşit
impresia aerată a capelei. Decorarea plafonului şi sfertului de calotă ar
fi anulat de fapt munca arhitectului, care, prin ritmicitatea pilaştrilor
dublii şi a ferestrelor ce contribuie la jocul de lumini şi umbre, prin
dominanta verticală a elementelor de decor arhitectonic şi mobilier,
urmărise, de fapt, mărirea impresiei aerate a c_apelei.
De aceea credem că atât ctitorul cât şi proprietarii ulteriori au
renunţat la această decorare. Ei au considerat şi bine au făcut, că este
mai bună o distonanţă cauzată de un plafon tratat într-o singură culoare
decât un tot unitar ce apasă şi înăbuşă.
Analizând stilistic ansamblul, constatăm că structura internă a
faţadelor laterale şi structura externă a faţadei de vest se compunea dintro combinaţie de linii drepte, orizontale şi verticale între care cele verticale
dominau. Alături de acest considerent stătea şi relieful discret al
pilaştrilor cât şi dublarea acestora, la faţadele laterale, la interior şi faţada
de vest în exterior. Dublarea pilaştrilor dădea varietate şi ritmicitate
ansamblului fiind o trăsătură remarcabilă. Însă cea mai caracteristică
trăsătură stilistică a capelei, o constituia modul în care se făcea legătura
între registrul inferior şi frontul triunghiular prin intermediul volutelor.
Folosindu-le arhitectul a urmărit aerarea, zvelteţea şi dinamismul
construcţiei la care contribuia şi curba de la învelitoarea turnului. Aceste
volute împreună cu comisa, ce îmbracă uniform interiorul şi exteriorul,
dădea coerenta şi unitate construcţiei.
În urma acestei analize stilistice putem face următoarea precizare:
capela Sf.Florian deşi modestă ca dimensiuni şi decor, prin elementele
ce le prezintă aparţine acelei faze a barocului în care se tinde spre o
morfologie dinamică şi aerată, faza specifică barocului din Transilvania
de la jumătatea secolului al XVIII-iea.
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UN MONUMENT BAROQUE DISPARU -

LA CHAPELLE SAINf

FLORIAN D'ARAD
(resr..u:ne)

L'un des rares monuments en styl baroque de cette ville a ete
la chapelle Salf).t Florian qui se trouvait dans la · nie, Vi.rful cu Dor.
.
8âtte. ei;t~ _1751 -· 1753, ~ chapelle. â. ete'une variante baroque
rencontree en "rransykranie dans la deuxieme moitie_du XVIII-eme siecle.
La facade avait une seul tour· siţueţ sur l'axe. centrale et une
plastique exterieur tres simple, dominer des li~es vertlcales.
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ARHITECTURA. URBANISM
MODELELE BAROCE COWNIS1E BĂNĂŢENE
ALE SECOLULUI XVIII. COMPARAŢIE CU VECHILE IMPLANflJRI
COWNIS1E DIN TRANSILVANIA

Teodor Octavian Gheorghiu
Radu Radoslav
În mod obişnuit, barocul µiseamnă o ,anumită poziţie în artă şi
arhitectură, iar în domeniul celei din urmă, rioi tipuri de spaţii, volume.
şi elemente de detaliu. Urbanismul baroc pare a fi subordonat arhitecturii
pe care o conţine, fără să· dispună de un limbaj propriu, esenţial diferit
de cele anterioare. Faptul are o explicaţie: doar anumite şi puţine zone
europene au permis inteivenţii urbane baroce de mare anvergură, astfel
încât organizări globale nu pot fi urmărite decât ca însoţitoare ale noilor
colonizări din sec.XVII-XVIII de pe continentul american şi pe teritoriile
ocupate de imperiul austriac.
Urbanistic vorbind, fenomenul colonizator, indiferent când s-a
· petrecut, interesează prin impunerea rapidă şi unitară a unor modele
uoflciale". În acest sens este important felul în care modelele iau naştere
şi sunt răspândite
şi relaţia cu cele locale, precum şi evoluţia- lor
ulterioară.

Acesta este motivul pentru care t~ntează comparaţia dintre modele
urbane din momente istorice diferite, aici acest lucru făcându-se între
cele medievale săşeşti din Transilvania şi cele baroce austriece din Banat.
Colonizările, indiferent când s-au petrecut, au materializat voinţa
centrală de organizare, în special economică şi -militară, a unor zone,
în general în momentele de. început ale centraiizătif statului, _sau ca.
urmare a dobândirii unor noi teritorii. Implantul de rioi aşezări, care
materializează ·fenomenul, înseamnă şi · implanturi ale unor concepte
urbanistice străine de locul respctctiv şi se traduce printr-un efort de
adaptare· din partea tuturor participanţilor.
.
· Modul de organizare spaţială a acestor noi aşezări trebµia să ţină
cont în primul rând de . experienţa existentă (a spaţiului de unde
proveneau coloniştii) de concepţia unitară ~ promotorului (statul sau alte·
foruri cenţrale) eventual, de realităţile sitului .. Un rol important îl avea
legi~laţia dupâ care urma să se conducă aşezare;:i. relaţiile cu statul
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Fig. 1. Spisska Nova Ves

fig. 2. LiLovel

Fig. 3. '.J'rzebnica
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şi

mentalitatea comunităţii respective. Altfel spus, structurile aşezărilor
toate aceste elemente, putând fumiza, ele însele, suficiente date
de istorie generală, atunci cînd acestea nu sunt cunoscute. În acest
context, comparaţia ar fumiza elemente esenţiale asupra modalităţilor
de impunere a acţiunii în teritoriul respectiv, implicit relaţiile cu situl
sau populaţia existentă, altfel spus, duritatea sau maleabilitatea cu care
s-a acţionat.
Colonizarea săsească, contemporană cu alte colonizări medievale
germane în centrul sau nordul continentului, este realizată în condiţiile
expansiunii maghiare către răsărit, sud şi vest şi a organizărti noilor
teritorii. În Ardeal se cunosc destul de puţine. elemente definitorii:
perioadele, locurile de origine, destinaţia şi într-o oarecare măsură,
legislaţia. Maniera efectivă în care se proceda, organizările comunale
timpurii şi multe altele se pot deduce fie prin analogii, fie prin analiza
respectivelor organisme. Demersul va opera asupra unei serii de aşezări
care au rămas la nivel rural: Bradu, Cincu, Saieş, Brădeni', şi asupra
unor aşezări care în momentul constituirii centrelor, chiar fragmentar,
erau sate, cel mult în curs de urbanizare, nivel atins după un interval
câteodată îndelungat: Sighişoara, Cluj, Turda, Sibiu, Bistriţa,. Sebeş,
Mediaş. Ultimelor li se implantează modelele respective deseori înaintea
invaziei tătare sau cel târziu până la sfârşitul secolului. 2 Oricum ne
putem lesne închipui că în momentul trasării primelor lotizări, planul
ansamblului (cel puţin central) exista.
Trebuie spus de la început că modelele constatate sunt cele
uzuale contemporane - liniar şi certezian - cu o pondere mult mai mare
a primului, în numeroase variante.
Modelele, compacte, presupuneau capacităţi defensive, de coeziune
socială şi organizare funcţională eficientă. Bazat pe gospodăria de tip
francon (cu excepţia Sighişoarei) îngustă la stradă şi dezvoltată în
adâncime, li se conferea o maximă compactitate şi prin înşiruire, se
dobândeau aliniamente defensive. Spaţiul central, de obicei de tip stradă
- piaţă în oricare dintre variante, localiza funcţiuni multiple (amplasament
al lăcaşului de cult - în Transilvania deseori fortificat - sau al altor
construcţii obşteşti, spaţiu al procesiunilor sau al ritualurilor
laice şi
bisericeşti, loc de concentrare a cirezilor sau turmelor) şi devenea ·
inevitabil încărcat cu simboluri. Era suficient de amplu pentru a putea
prelua, în condiţiile trecerii treptate către un nivel urban (atunci când
faptul s-a petrecut) principalele funcţii ale acestuia: comerţ, bursă,
administraţie urbanii, loc reprezentativ etc. De altfel majoritatea oraşelor
coloniste ardelene au luat naştere printr-o asemenea evoluţie.
În primul rând, ca reper, trebuie remarcată rigoarea modelelor de
origine, liniar sau certezian, chiar indiferenţa faţă de sit, iar pentru a
susţine afirmaţia, câteva exemple central europene sunt concludente :
Spisska Nova Ves, Litovel, Trzebnica. De altf~l, chiar prelucrarea geometrică
conţin
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4 a,b Bradu

Fîg. 5 a.

Fîg. 5 b

Fîg 5 a,b Cincu
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a plam.qi.lor transilvănene o dovedeşte.
Deci, recursul la aceste modele fiind probat, studiul în detaliu
descoperă derogările de la model. Dacă structura generală
fumizează
repere asupra componentelor principale a.le civilizaţiei respective,
perturbările probează un anumit mod de implantare, nuanţat şi divers,
o relaţie complexă cu situl şi societatea.
Varietatea mare a rezultantelor ardelene înseamnă adaptări de
fineţe la condiţii specifice, ceea ce duce la concluzia
că fenomenul
colonizator în Ardeal prezintă o .sumă de particularităţi. Din studiile
întreprinse s-a remarcat, de pildă, predilecţia coloniştilor de a se aşeza
în spaţii mai vechi locuite, pe care le menajează şi le integrează treptat
(cele mai concludente exemple: Mediaş şi Cincu, care păstrează amprentele
locuirii anterioare). Nu erau a.lese situri anume, colorµzarea aşezându
se în mod egal pe terenuri plate sau în pantă, pe platouri sau de-a lungul
unor cursuri de apă. Modul în care s-a rea.lizat trasarea în aceste condiţii
complexe şi grija detaliului în raport cu coerenţa ansamblului, apoi
maniera unitară de extindere, fac să se presupună o prezenţă permanentă
a celor ce materializau modelul. Cheia este dată de presupunerea că
greavii transilvăneni nu sunt alţii decât "locatorii" aşezaţi în satele
respective şi dobândind funcţii administrative3 , faţă de situaţia în care
locatorii altor spaţii aveau atribuţiuni mai mult în conceperea_ şi mai
putin
în materializarea noilor organisme.
'
.
Colonizarea austriacă a noilor teriforii cucerite în urma războaielor
cu Poarta s-a rea.lizat în condiţiile retragerii în bună parte a populaţiei
musulmane, distrugerilor şi depopulării cauzate de război şi noii strategii
economice, financiare şi militare ce trebuia impusă acestui spaţiu.
Duritatea intervenţiilor va fi resimţită chiar de vechea populaţi€ germană
din Transilvania, căreia i se anulează în parte legislaţia tradiţională. Noua
administraţie, în afara unui control perfect al teritoriului, va rea.liza în
scurt. timp uriaşe regularizări de ape, noi sisteme defensive, rutiere, de
asezări, iar în domeniul ultim, desflintări, comasări, mutări de asezări
s~u implanturi de noi modele urbane· sau rurale în general colo~iste.
Din toate acestea, reţinem problema noilor sate coloniste, din
Banat, care poate contribui la defmirea conceptu.lui de urbanism baroc,
în condiţii de mai mare precizie decît în situaţia unor intervenţii asupra
asezărilor existente.
·
O observaţie tipologică generală remarcă minimele derogări existente
faţă de modelul uzual, cel certizian (Şag, Neudorf, Becicherecu.l Mic, Ionel,
Liebling, Şandra) şi dispariţia practică a celui liniar. Excepţiile sunt
datorate fie unor adaptări la teren (Sîmpetrul German, Aradul Nou) fie
unor probabile nuclee locuite anterior sau trasee preexistente (Şag,
Recaş). În ceea ce priveşte spaţiul central - piaţa - se constată iarăşi
mari diferenţe faţă de modelul medieval. În unele situaţii, ea este
inexistentă, biserica satu.lui aflându-se pur şi simplu la intersecţie de
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Fig. 6 a, b

Saes-Mureş
.

Fig. 7 a, b Bruiu
Fig. 8 a, b

Brăd.eni

Fig. 9 a, b

s·lfJhisoara
.

Fig 10 a, b Cb.y
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Fig. 12 a, b Sibiu
Fig. 13 a, b

Bistriţa

Fig. 14 a, b Sebeş
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Fîg. 14. b

Sebeş
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Fig. 23

Recaş
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uliţe:

Sîmpetrul German, Şag, Neudorf, Becicherecul Mic. Ionel, Liebling
extrem de riguros desenate, posedă mici pieţe rectangulare,
realizate la intersecţia unor uliţe centrale, ultimul remarcându-se print_run plan pătrat şi un sistem de cinci spaţii publice, din care unul este
piaţa centrală. Celelalte patru, simetrice faţă de centru, adăpostesc
fântâni.
Excepţiile cele mai notabile, Charlottenburg şi Aradul Nou reprezintă,
primul, un model circular, extrem de rar. cu centrul ocupat de biserică
şi alte construcţii importante şi ultimul, un model cu probabile reminiscenţe
medievale materializate printr-o stradă - piaţă de mare lungime, cu
localizarea principalelor construcţii şi amenajări comunitare. Problema
Recaşului, cu piaţa destul de mare şi regulată ca formă, perpendiculară
pe principalul drum de tranzit şi în zona de interferenţă a reţelelor
neregulate de circulaţie, este deosebită şi trebuie legată de faptul că,
la venirea austriecilor, sunt remarcate trei aşezări cu această denumire
şi două silişte, la care se va adăuga
satul colonist.•
Sistemul lotizărilor este iarăşi altul, majoritatea dovedind lipsa de
interes pentru compactitate, materializată prin loturi cu dimensiuni
apropiate, şi aşezate în general într-un sistem extrem de uniform şi rigid
(Şag, Ionel, Liebling, Neudorf, Becicherecul Mic, Şandra). Excepţiil~ sunt
puţine şi oricum diferite faţă de modelul medieval. Lipsa de compactitate
este un rezultat al dispariţiei necesităţilor defensive, sistemul de apărare
austriac, global, fiind cu totul diferit de cel transilvănean medieval
individual.
Observaţii interesante se pot face şi privind alegerea sitului, în
toate cazurile (cu excepţia Charlottenburg-ului) plat, şi evidenta impunere
a unor scheme teoretice mergând până la identitate. Sistemul de date
rezultate prin interpretarea acestor observaţii tipologice este confirmat
şi completat de datele istorice, care constată o esenţială diferenţă între
legislaţia şi mentalitatea
comunităţilor în cele două perioade istorice.
În cazul aşezărior bănăţene, lipsa spaţiilor centrale înseamnă pur şi
simplu că nu erau necesare, existând un tip de relaţii între oameni şi
administraţie care le făceau inutile. Noţiunea de comunitate autonomă
diS,ăruse. Se poate vorbi chiar de o simplificare a modului de existenţă,
de specializare şi o anumită izolare a familiilor. Cârciuma (prima aşezată
în teren) şi biserica5 erau singurele repere şi puncte de interes ale
comunităţii, deci ale structurii aşezării.
Uniformitatea schemelor materializate conduce în final la concluzia
că proiectarea aşezărilor era opera unor birouri centrale care aplicau
scheme uzuale, indiferent de provenienţa coloniştilor şi de sit. 6 Predilecţia
pentru şes · şi condiţii neutre reprezenta o manieră de impunere
nediferenţiată a acestor scheme. Excepţiile nu fac decât să confirme
regula.
O excelentă probă în acest sens o constituie planul Philadelphiei,
şi Şandra,
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noul oraş colonist american, realizat cu puţin timp înaintea secolului
XVIII ( 1682) de Wiliam Penn, evident, model urmat în cazul colonizării
austriece: planul Ion~lului şi mai ales al Şandrei sunt replici reduse la
scară, dar fidele, ale acestuia.
Coborând toate datele obţinute se dobândesc ca preliminare,
caracteristicile generale ale modelelor coloniste. bănăţene precum şi
diferenţele de esenţă faţă de cele anterioare lor cu circa 4 - 5 secole.
În concluzie, studiul acestor structuri, la care s-ar adăuga cele
urbane, poate fumiza, în afara unor repere asupra unor forme de
manifestare inedite ale barocului şi date privind impactul civilizaţiilor în
momente de implant colonist, realizat în maniere diferite. Este la urma
urmelor, o problemă extrem de actuală, care la noi, acum se manifestă
prin fenomenul invers, al părăsirii masive a respectivelor sate de către
populaţia germană si reocuparea lor de o populaţie de altă factură
comportamentală.

Fîg. 26. Philadelphia
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NOTE
1. P.Niederrnaier, Do,jkeme auf dem Gebiet der SiebenStuhle, "Forschungen" 16/l, 1973,
passim.
2. Idem, Siebenbiirgische Stădte, Bucureşti 1979, passim, idem, 1t1Tda - dezuoltaiea
urbanistică a wtui centru minier pînă în secolul al XVII-lea. "Acta musei Napocensls", XIV,
1977, passim, Michel Tănase, Villes neuves en Transilvanie entre les XII e - XIII e siecles,
teză de doctorat, Saint Denis, 1981, passim.
3. Th.Năgler, Aşezarea saşilor în Transilvania. Bucureşti 1981. p. 159, 160-161.
4. Situaţia ne-a fost semnalată de doamna Eleonora Calincof, muzeograf principal la Muzeul
Banatului, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
5. Sunt sate care. iniţial, nu aveau biserică, ele gravitând în jurul unuia cu lăcaş de cult
şi preot - de exemplu Charlottenburg care, conform proiectului, avea centrul ocupat de
o plantaţie de duzi (Cf. Francesco Griselini, Încercarea de istorie politică şi naturală a Banatului
Ttm~oarei.
Timişoara, 1984, pag. 327).
6. Fără a fi foarte explicit, Francesco Griselini (op. cit, pag.149-154) Iasă să se înţeleagă
că, cel puţin în perioada 1768-70, sub contele Clary, o întreagă s_erie de sate coloniste ·
fură ridicate sub supravegherea a dol funcţionali din administraţie: Hildebrand şi von
Neumann. Între satele respective era şi Charlottenburg-ul. După această perioadă, prin
înfiinţarea unui oficiu cezaro-regesc de construcţii, acestuia i se pot atribui toate noile
fundaţii rurale şi urbane.

BAROCKE BANATER KOLONISATIONSMODELLE DES XVIII.
JAHRHUNDERI'S. VERLEICH ZU DEN ALTEREN
KOLONISTENIMPLATEN AUS SIEBENBURGEN
(Zu.sammenfassung)

Auf urbanistischer Ebene hat die Kolonisation die Durchsetzung
von ofiziellen Modellen mit sich gebracht.
Im Verleight zu den alteren Sachsenkolonisierungen lasst sich
feststellen, dass die osterreichische kolonisation auf urbanistischem
niveau mit der Durchsetzung neuer Modelle aquivaliert.
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CONSTRUCŢIA

PODURIWR PESTE CANALUL
BEGA ÎN TIMIŞOARA

Liliana

Roşiu

Modul în care omul a înţeles să-şi structureze aşezăiile a fost
tributar din cele mai vechi timpuri unui complex de factori, între care
condiţiile mediului natural au jucat un rol de seamnă, antichitatea
transmiţându-ne deja o serie de reguli şi exemple ce dovedesc preocupările
de corelare faţă de cadrul natural. Unul dintre factorii de me.diu, de
importanţă vitală pentru evoluţia unei aşezăii este apa, în raport cu care
acesta ia un anume amplasament sau configuraţie şi îşi structurează
realţii funcţionale specifice.
Pentru Timişoara, al cărei nucleu s-a format pe terenul mai ridicat
din zona mlăştinoasă dintre ramificaţiile Timişului şi Begăi, s-a conturat
încă de la începuturile aşezării, necesitate legăturii între diferitele insule
populate.
Altfel, Timişoara medievală, compusă din cetate şi oraş extins, prin
Palanca Mare şi Palanca Mică, sau oraşul oriental care mai adaugă un
nucleu locuit în sud-est, sunt reprezentate în gravurile din secolul al
XVIl-lea cu punţi de legătură între cetate, oraş şi terenul mlăştinos din
jur, la care se poate distinge, într-o reprezentare schematică, structura
de lemn pe mai multe rânduri de piloţi. Hărţile de la începuJul secolului
al XVIII-iea, care consemneză configuraţia oraşului, din perioada orientală,
mai indică până spre 1734 existenţa "podului lung turcesc" , structură
de lemn, ce lega Palanca Mare de "Oraşul rascienilor " trecând prin
1
mlaştină în partea sud-estică a Timişoarei.
•
În secolul al XVIIl-lea ia c~ontur oraşul epocii modeme şi se
sistematizează cetatea, realizându-i-se noul sistem de fortificaţii, la care
se adaugă ample lucrări de asanare a suprafeţelor mlăştinoase şi de
regularizare a cursurilor râurilor Timiş şi Bega. Astfel, între 1759-1761
se execută marele sistem de regularizare Timiş-Bega, iar între 1 764-1765
în oraş, cursul Begăi este mutat pe traseul perimetral cetăţii, în partea
sudică a zidurilor de fortificaţii 2
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materialele de construcţii necesare lucrărilor la fortificaţii, joacă şi un
rol de seamă în dezvoltarea cartierelor "Fabiic" din estul cetăţii şi
"Suburbiei GermaneR din partea de vest\ în a doua jumătate a secolului.
Organismul urban cu structură ·polinucleară, cu 4 cartiere gravitând în
jurul cetăţii, definitivat în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, îşi
păstrează structura circulaţiilor şi caracteristicile fondului construit până
la mijlocul secolului al XIX-iea.
În acest context un " Inventar al tuturor clădirilor, podurilor şi
fântânilor din oraşul liber regesc Timişoara" -indică în 1820 un. număr
de 42 de puncte ·de traversare a canalului sau ramificaţiilor sale, prln
poduri, podeţe sau punţi, majoritate în cele două cartiere, Fabric şi
losefm3 •
Lista cuprinde amplasamentul exact al podurilor în raport cu
clădiri sau puncte mai importante, cum ar fi: fabrica de bere, fabrica
de mătase, moli de apă sau de dărăcit postav, hanuri, depozite, stăviare,
canale de plutit lemne, străzi, porţi ale· cetăţii.
Jumătate din aceste poduri sunt consemnate ca "pod zidit", în
7 -cazuri specificându-se: "pod zidit în boltă pe piloţi", iar la câteva apar
şi trimiteri mai detaliate: "pod zidit din piatră de calcar pe reazeme· şi
piloţi, cu o boltă peste canalul morilor" Sf. Nicolae" ~ "Sf. Mihaif', care
curge spre moara de tutunR, sau: "pod zidit în boltă pe piloţi şi reazeme
între magazia militară şi casa "Frunza de Trifoi", cu o punte cu balustradă
vopsită". Aceeaşi listă indică 19 poduri de lemn, la care în 9 cazuri
se specifică un element de structură: ~pod de lemn cu juguri". sau apar
detalii: "punte mare cu parapet peste stăvilarele şi canalul de aducţiune
al molii Sf. lohann". Lista mai propune trei casări de punţi şi indică
trei poduri noi dintre care două cu structură de lemn.
Până la mijlocul secolului al XIX-lea nu apar modificări spectaculose
în construcţia de poduri, ca· de altfel şi în structura fondului construit.
·
A doua jumătate a secolului intervine însă cu schimbări reflectate
şi la nivelul rezolvării circulaţiilor, în care se acordă o importanţă spoiită
numărului şi caracteristicilor noilor poduri.
Urmare a revoluţiei burgheze şi asediului Timişoarei din 1849,
soldat cu distrugeri în fondul construit, activitatea de construcţii se
intensifică în deceniile imediat următoare, .în condiţiile creşterii preţurilor
de cost la materialele ·de construcţii, aspect resimţit şi de întreţlnerea
numărului mare de poduri, ce reclamă un consum ridicat de lemn,
·introducerea unor noi structuri pentru legarea malurilor canalului este
influen?1;tă şi de aplicarea foarte rapidă în viaţa oraşului a descoperirilor
tehnice, care impulsionează dezvoltarea economică din a doua jumătate
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a secolului al XIX-lea. Astfel, introducerea foarte timpurie a tramvaiului
în Timişoara, în 1869, ridică pentru realizarea legăturii cetate-cartiere,
pe lângă problema traversării fortificaţiilor şi pe cea a trecerii canalului,
pentru care vechile poduri nu mai prezintă rezistenţa necesară. Aceeaşi
situaţie apare şi cu linia ferată spre Buziaş, care intersectează canalul
navigabil.
Dezvoitarea industriei metalurgice, cu diversificarea producţiei, a
făcut posibilă introducerea structurii metalice la construcţia podurilor,
între 1876- 1885 având loc înlocuirea principalelor poduri peste canalul
n avigabil •.
Pentru realizarea lor, s-a folosit la construcţia culeelor piatra,
cărămida şi lemnul, apoi betonul armat, în timp ce . tablierul a căpătat
o structură metalică .
. În cazul podului "Huniade", ce lega cetatea de cartierul "Iosefin",
apare o structură din grinzi cu zăbrele, cu talpa superioară în arc si
·distribuţia zăbrelelor· după sistem multiplu.
·
Podul pentru calea ferată spre Buziaş, păstrat până în deceniul
trei al secolului al XX-lea, are o structură similară cu distribuţia
diagona,lelor pe sistem dreptunghiular, regăsit şi în cazul podului de cale
ferată construit în extremitatea vestică a oraşului la începutul secolului
pentru linia ferată spre Modoş. Aici apar tot grinzi cu zăbrele însă cu
tălpi paralele.
·
Podul metalic ce lega malurile canalului în dreptul gării , înlocuieşte

Fig. 1. Podul metalic (fosl "Huniade") str. Mure~anu - A. Endre
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Ffg. 2. Fostul pod metalic proiectat de atelierele "Gustave . Eiffel" · Str. I. Dragalin.Q.

în 1871 o constrncţie mai veche din lemn şi este modlflcat la rândul
său în 1891, printr-o altă strnctură metalică , după· un proiect semnat
de firma "Gustave Eiffel" s.
Marea grindă cu zăbrele este aici înlocuită printr-un tablier în
arc, având talpa inferioară a grinzii cu zăbrele curbă, astfel făcând posibilă
păstrarea liberă a părţilor lat erale ale căii de circulaţie, care primeşte
parapete metalice cu un rol strict de. balustradă de protecţie. Podul,
proiectat la 30 metri deschidere, cu lăţime carosabilă de 5,6 m , lărgit
după câţiva ani la 7,5 m,
esţe executat de Uzinele din Reşiţa, unde
îşi începe în 1887 activitatea, fabrica de poduri 6 •
La sfârşitul secolului al XIX-lea, numărul podurilor din Timişoara
se ridică la 71, între care sunt consemnate: 5 poduri metalice cu paviment
de lemn, 9 cu cărămidă, 28 poduri de lemn şi 29 de pasarele 7 • .
Începutul secolului al :XX-lea înregistrează ample lucrări de
întreţinere şi modernizare a canalului, realizându-se ecluzele actuale şi .
regularizarea cursului Begăi în Fabric. unde între 1907-1910 .se înlocui&.sc
numeroase canale printr-unul singur. În cadrul acestor lucrări sunt
cuprinse şi modernizările principalelor .poduri care trebuie să răspundă
unui trafic mai intens şi ţinutei unui oraş în plină dezvoltare economică.
Este perioada în care pe plan arhitectural, Timişoara este înc~ dominată
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de eclectism şi apar primele manifestări ale arhitecturii "1900".
Aceste orientări stilistice se resimt şi în construcţia podurilor.care
trece de la exprimarea directă a structurii metalice, la cea de beton armat,
cu accentuarea contribuţiei arhitecturale.
Înlocuirea podului metalic se face totuşi cu păstrarea şi folosirea
vechilor structuri în pm::icte mai puţin solicitate de trafic. Este cazul
vechiului "Pod Regal", azi "Podul Muncii" , · considerat la începutul
secolului al XX-lea drept cel mai vechi _pod de lemn al oraşului, înlocuit
în 1913 cu tablierul metalic consolidat al podului de la cimitirul din
Fabric, în timp ce culeele s-au turnat din beton armat 8 •
Aceeaşi situaţie se petrece şi cu podul "Huniade", care leagă
Cetatea de Iosetin şi care primeşte o structură nouă din beton armat,
cea veche flintl mutată în 1916, 515 m în aval şi dată în folosinţă un
an mai tîrziu, doar ca pietonal 9 •
În urma lucrărilor de regularizare dintre 1901-1915, se consemnează
în Timişoara, în afara podurilor păstrate în zona ''Turbinelor" de folosinţă
locală şi a celor 3 nou construite peste canalul Suboleasa în Fabric,
în întregul oraş 8 poduri peste canalul navigabil, între care primele trei
se construiesc în Fabric între anii 1908-1911. 10
Podurile acestei perioade au culee masive şi tabliţre în arc cu
grinzi longitudinale şi transversale aparente sau nu, cu portaluri sau
stîlpi marcaţi şi trădează vădite preocupări pentru ornament.
Unul dintre primele poduri din beton armat construite în Timişoara
este podul "Decebal", care leagă Cetatea de Fabric şi care se realizează

Fig. 3. Podul "Decebal" - Str. 3 August 1919
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în 1908 după planurile inginernlui Odon Michailievich , originar din
Recaş.

11

Având portalul acuzat prin stâlpi de zidărie şi balustrada accentuată
în zona mediană după linia ondulată a stilului secession, p odul prezintă
cea mai unitară formă de tratare, dintre cele ridicate în această perioadă
şi intră în dialog stilistic cu portalul de acces al parcului d in vecinătate
şi cu frontul stradal de aceeaşi epocă, unul dintre cele m ai valoroase
ansambluri de arhitectură "1900" ale oraşului.
Spre deosebire de podul "Decebal''", la care s -a optat · pentru
structura ascunsă, podul "Dacilor" , de aceeaşi epocă, amplasat cu 778
m în amonte, prezintă structura aparentă, cu grinzi longitudinale şi
transversale, acestea din urmă avînd capetele marcate printr -o decoraţie
geometrică stilizînd o figură umană. Şi aici capetele podului s unt acuzate .
prin portaluri cu rol decorativ, la care se remarcă rezolvări a tente pentru
corpurile de iluminat şi o balustradă din beton armat, cu panouri de
feronerie. La acest pod, înlocuit din nefericire, în 1987, tendinţele stilistice
oscilează între eclectism şi influenţe ale arhitecturii "1900".
Unul dintre podurile ce trebuia să 'aibe o ţinută deose ttă este
podul "Traian", denumit întîi "Huniade", care face lagătura înt r Cetate
şi cartierul vestic, iosefm.
Început în 1912, podul din beton armat înlocuieşte vechea
structură metalică, după îndepărtarea urmelor construcţiilor anterioare
de pe acest amplasamen.t, care au făcut necesară eliminarea a p este 100

I

Fig. 4. Podul "Dacilpr'' înainte de derrwlarea din 1987 •. Str. Dacilor
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de piloţi de iemn din al6ia canalului, pen trn a se ajunge la teren propriu
culeelor . 12 Acest pod în arc, cu grinzi longitudinale aparente;
proiectat la o lăţime de 12 m, urma să primească o tratare monumentală
spri Iosefin, unde s -a prevăzut un portal sub forma a două turnuri ale .
cetăţii, pentrn marcarea intrării în . vechiul cartier Cetate, iar la celălalt
capăt, simbol al pazei oraşului , doi cavaleri în armuri 13 •
Constrncţia
este dată în folosinţă în; 1916, fără însă a i se realiza portalul şi aspectul
decorativ. ·
Conducerea lucrărilor a fost încredinţată inginerului Karl Lad, al
cărui nume figurează şi pe proiectul de rezistenţă al podului "Episcopilor",
actualul pod al "Tinereţii" , pentrn care partea de arhitectură este semnată
de arhitectul Kolomann Gerster. 14
În cazul acestui pod, terminat în 1914, se înregistrează o
preocupare sporită pentrn aspectele funcţiortale , prevăzându-se la unul
din capete spatii de utilitate publică pentru grupuri
sanitare. Podul din
.
beton armat, cu strnctură în arc şi grinzi aparente, prezintă o tratare
unitară, la care contribuie în mare măsură balustrada din beton, ritmată
de goluri egale, ce urmăreşte şi scările ce duc spre infrastrnctură. În
acord cu preocupările estetice ale perioadei, podul a mai fost dotat cu
patrn postamente masive de secţiune pătrată, ce urmau să susţină cite
o .statuie din marmură. Aceste sculpturi, reprezentînd foşti episcopi, nu
s -au mai realizat, însă preocuparea pentrn ornament şi decorarea
poduri.for rămâne o caracteristică pentrn această perioadă. 15
fundării

.

Fig. 5. Podul

'Tinereţii"

- Str. Mihai Viteazul
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Asfel, în cazul podului "Mihai Viteazul" din Fabric, la baza stilpilor
de portal au fost amplasate, cu vizibilitate de pe canal, 4 reliefuri din
piatră artificială, reprezentând teme legate de importanţa cursului Begăi
în viaţa oraşului. Sunt figuraţi morantl şi moara de apă, ce apar deja
în primele reprezentări grafice ale oraşului. tăbăcarul, pentru al cărui
meşteşug Timişoara era în secolul al XVIII-iea renumită, muncitorul care
extrage nisip, îndeletnicire practicată intens pe Bega în amonte şi o figură
feminină alegorică, asociată cu stema oraşului. Noul pod, care în 1983
înlocuieşte vechea structură, păstrează aceste reliefuri, fără a le integra
firesc celei noi.
Dacă perioada podului din materiale tradiţionale ia sfârşit in
Timişoara Ia mijlocul secolului al XIX-iea, iar cea a structurilor metalice
Ia începutul secolului al XX-iea, etapa structurii din beton armat cu
individualizarea puternică prin linie arhitecturală accentuată şi ornament,
se încheie în 1956, prin înlocuirea structurii metalice a podului "Ştefan
cel Mare". în beton armat.
Podurile Timişoarei contemporane, realizate după 1970
(Michelangelo-1973, sau cele 3 înlocuiri de după 1980: podul "Muncii",
"Mihai Viteazul'' şi "Dacilor") marchează · o etapă distinctă, cea a
structurilor modeme, la care se înregistrează eliminarea contribuţiei
arhitecturale. Aceasta a condus, în ciuda performanţelor inginereşti, la
pierderea individualităţii pentru n<?ile construcţii de poduri şi la o scădere
sensibilă a valenţelor estetice şi calităţii spaţiului ambiental în lungul
canalului Bega.
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Temesvarer Zeitung, nr. 38/15.02.1913, p.3. Statuile au fost comandate sculptorului Alois
Strobl.

LA CQNS1RUCl1ON DES PONfS SUR LE CANAL
A TIMIŞOARA
(Resum.e)

Des son origine, â Timişoara la constrti.ction des ponts fut une
necessite, parce que la ville s'est fonnee en liant plusieures îles peuplees
dans la terrain marecageux compris entre les bras du Bega et du Timiş.
Les premiers ponts du temps medieval et de la periode orientale,
sont figures dans les gravures d'epoque, comme des structures en bois
â grand nobre de pieux.
Jusqu'au milieu du XIX-e siecle, on a utilise un systeme traditionel
de construction pour des ponts en bois, ou des ponts â voutes, en
briques.
L'~clat economtque apres la revolution bourgeoise et le siege de
la ville de 1849, a apporte dans la construction des ponts de nouvelles
structures metalliques, qut ont remplace, entre 1876-1885, les principaux
ponts de la ville. Au debut du XX-e siecle, la pont metallique fut remplace
â son tour par la structure en beton arme, bien individualisee par des
preoccupations arhitecturales ei de decoratlon d'influence eclectique el "Art nouveau".
Apres 1970, quelques remplacements modemes des ponts de cette
period.e, delimitent l'epoque contemporaine, caracterisee par la monotonie
des structures impresionelles, et depit de ]P1 ir r,erfonnances tehniques.
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ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN ARHITECTURA SEZESSION
DIN TIMIŞOARA
Ileana Pintilie

Perioada pe care ne propunem să o cercetăm cuprinde sfârşitul
secolului al XIX-lea până la primul război mondial şi este cunoscută
de obicei sub denumirea de ~belle epoque". Termenul nostalgic sub care
este defmită subliniază odată în plus, faptul că a fost un moment fericit,
irepetabil în coordonatele sale, în istoria· umanităţii. Esenţa acestei epoci
poate fi rezumată la: spirit pozitivist, încredere într-o evoluţie continuă
şi ascendentă a societăţii, în prcigresul nelimitat al ştiinţei şi tehnicii,
pus în slujba vieţii cotidiene şi răspândit în proporţii de masă. Arta devine
un fenomen complex, cu implicaţii sociale şi care tinde în acell;lşi timp
să ofere o sinteză. Cuprinzând întrega Europă, chiar şi America,
fenomenul artistic din zorii veacului nostru a fost unul dintre cele mai
interesante; deşi contradictorii, din istoria artelor. Din arta 1900 se
desprind apoi curentele moderniste ale secolului XX, căci ea conţine
alături de elemente eclectice şi o viziune complet nouă, modernă în
arhitectură şi în decoraţie. Cele mai importante descoperiri în arhitectura
vremii au fost noile materiale - structurile metalice şi betonul armat,
care permiteau practicarea unor deschideri mai mari cum ar fi gări,
rotonde şi construirea unor clădiri mai durabile. Încercarea de sinteză
a artelor este cea ce deosebeşte esenţial Arta 1900 de· celelalte stiluri
contemporane.. Dacă toate curentele de la sfârşitul secolului XIX au
inovat în special pictura, Arta 1900 a avut forţa de a îngloba în viziunea
ei atât arhitectura, cât şi pictura, sculptura şi artele aplicate. Arta tinde
să devină un produs accesibil vieţii cotidiene, să decoreze spaţiul locuibil
atât în exterior cât şi interior. Arhitectul este un artist complet care
proiectează singur sau împreună cu un decorator. reunind nenumărate
specialităţi, dominate toate de puterea sa imaginativă.
Pătnmderea Sezessionului în Transilvania şi în Banat s-a făcut
deodată cu răspândirea stilului în întrega Europă şi se datorează fireşte
similitudinii condiţiilor economice, sociale şi culturale ale acestor regiuni
ce făceau parte din punct de vedere administrativ din Imperiul austroungar. Regiune bogată şi prosperă economic, Banatul a cunoscut încă
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noastre se vor referi exclusiv la Timişoara, centrul care polarizează întrega
regiune, oraşul cel mai. mare 'şi mai reprezentativ, pe lângă care Lugoj,
Caransebeş, Reşiţa rămân simple târguii. Referitor la starea economică
a Timişoarei în a doua jumătate a secolulu.i al XIX-iea iată numai câteva
date: iluminatul cu gaz este introdus în 1857, în 1884 străzile sunt
iluminate electric pentru prima dată în Europa; tot la acea dată Timişoara
era singurul centru din regiune dotat cu cale ferată, devenind după 1900
un important nod de circulaţie feroviară, dar şi rutieră şi navală, cu cele
şapte sosele principale şi un canal navigabil. În 1869 s-a introdus
tramvaiul cu cal, iar din 1899 tramvaiul electric. Rapida dezvoltare
economică
la sfârşitul secolului (oraşul avea în jur de 1322 de
intreprtndert, dintre care o parte erau mici ateliere) când Timişoara era
numită "Mica Vienă". a determinat şi o "explozie" urbană. Oraşul. care
mai păstra încă fortificaţiile Vauban este tot mai strâns între zidurile
fostei cetăţi. Astfel "defortificarea", începută în 1892, marchează un
moment important în evoluţia sa. Treptat zidurile şi bastioanele care
mărgineau Cetatea sunt demolate creându-se astfel ample spaţii libere
între zona centrală şi suburbii. Întocmit în 1903 planul de sistematizare
prevedea deschiderea unor bulevarde pe traseul circular al zidurilor
cetăţii. Aceste bulevarde se intersectau cu mai multe străzi radiale, după
modelul celebrului "Ring" vienez. Vastele terenuri goale puse la dispoziţia
oraşului sunt amenajate cu construcţii înalte, de obicei parter şi trei
etaje, cuprinzând magazine şi locuinţe. Fireşte acestea sunt construite
în noul stil care cuprinsese Europa. Şcoala sezessionistă din Transilvania
şi Banat a parcurs două perioade stilistice distincte. Prima, curblinie şi
florală, cuprinsă aproximativ între 1900-1908, suferind în Transilvania
influenţa arhitectului budapestan Lechner Odon . 1 A doua, între 19041914, geometrică, cu volume masive, simplificate şi decoraţie redusă la
maximum.
Demolarea zidurilor care mărgineau Cetatea crează ample spaţii
libere între zona centrală şi suburbii: Fabric şi losefin, (industriale şi
• cu o
mare densitate de locuire, aici aflându-se în primul rând
muncitorimea). Elisabetin, (cartier intens contruit între 1906-1910) şi
Mehala, (ce îşi păstreză multă vreme caracterul ntral). Construirea unui
întreg cartier între Cetate şi Iosefin a dus la crearea unor ansambluri
unitare tj.e arhitectură Sezession, aşa cum este de exemplu Piaţa Plevnei,
ridicată de la începutul secolului până pe la 1908. Imobilele din această
zonă sunt locuinţe fără magazine. Decoraţia este în stil floral, faţadele
fond inundate de vrejuri .curblinii, frunze de viţă, ghirlande de flori, crengi
de magnolii sau de elemente zoomorfe: păuni, bufniţe, lebede. În acest
ansambl1:1 se află cunoscuta "Casă cu păunt (Fig. I şi 2). con~truită în
1905 de· ar?itectul Martin Gemeinhardt2 , ca şi perechea ei, operă. a
aceluiaşi autor şi care variază elementele unui repertoriu stilistic identic
alternându-l cu suprafeţe decorate cu cărămidă aparentă. Asa 11umitul
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FYg. 1. Martin Gemeinhardt, "Casa cu

FYg. 2. "Casa cu

păW1i"

păW1i"

·(detaliu)
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stil Lechner din Transilvania se face simţit şi la clădirea Băncii de Scont,
constrnită între . 1906-1908. Arhitecţii acesteia au fost Komor Marcell şi
Jakab Dezs6"3, autori a mai im.utor imobile din Târgu Mureş şi din Oradea.
Oricum este vorba de o construcţie de excepµe, cu volume modulate
după forme organice, în care elementele de decor ale faţadei (cum ar
fi de exemplu pilaştrii de la ferestre) pornesc şi se conturează parcă
din interiorul volumului. Decoraţia faţadei este exuberantă, în curbe şi
arce cuprinzătoare care urmâresc ferestrele şi frontoanele, şi este din
ceramică smălţuită. Acoperişul are volume bine demarcate, subliniate de
piese de feronerie care susţin straşina sau burlanele.
Tot cu exuberanţă sunt tratate şi faţadele de pe starda Mercy
nr. 7 şi nr. 9 . Prima are pronunţate curbe încă de la cornişă şi de la
arcele ferestrelor. întrega compoziţie fiind dominată pe fronton de un
mascaron grotesc. Decorul curbliriiu este subliniat de împletituri sau
desfăşurări de panglici care reunesc între ele golurile faţadelor. Faţada
de la 9 este mai puţin agitată, mai decorativă. Dominată de un fronton
uriaş şi de o cornişă unduitoare, decoraţia, în loc să sublinieze volumele

Fîg. 3. Imobil din Str. 1 August 1919 nr. 3
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puternice, este plată aducând mai degrabă o compoziţie picturală, cu
cromatice subliniate de suprafeţe placate cu faianţă roşu închis.
Un ansamblu arhitectonic unitar, construit tot la începutul
secolului între Cetate şi Fabric, este strada 1 August 1919. Aici doar
frontul nordic al străzii este construit cu imobile masive având parter
şi două etaje, vis-a-vis aflându-se un parc amenajat în aceeaşi perioadă.
Decoraţia faţadelor şi a interioarelor este plină de fantezie. Clădirea de
la nr. 3 (Fig. 3) are forme masive, reliefate de pilaştri puternici care
subliniază verticalele faţadelor. Decorul, constând din panglici împletite
şi mascaroane feminine în loc de capiteluri, este dinamic ·sugerând o
mişcare continuă. În schimb casa următoare, la nr. 5 (Fig. 4 şi 5) lasă
să se citească masivitatea volumului, iar decoraţia - delicată, picturală
pare a fi placată pe faţadă. În ciuda faptului că este prea fină în
comparaţie cu volumul, friza muzelor înaripate
răsărind dintre crengi
şi vrejuri, ca şi decorul vegetal ce formează ancadramentele ferestreloruşi de la ultimul nivel, au o fermecătoare
cursivitate şi o graţie
remarcabilă a liniei. Imobilul de la nr. 7 (Fig. 6 şi 7), masiv şi el, construit
de arhitectul Steiner Miksa şi de la care se păstreză desenul original
al faţadei, se bucură de o decoraţie sculpturală mai pronun,ţată. Astfel
intrarea este dominată de o provă· de corabie, îndrăzneţ, îndreptată
înainte. Unele frontoane sunt susţinute de cariatide feminine, iar altele
conţinând câte două personaje adosate, sunt purtate de capete masive
de lei. Acest imobil seamână în mod surprinzător cu o clădire impunătoare,
de proporţii mai mari de la Budapesta, pe strada Apâczai Csere Janos
nr. 11, ce a fost construită între 1910-1913 de arhit.ecţii Kârmân Geza
şi Ullmann Gyula adăpostind sediul Administraţiei fluviale şi maritime
maghiare. (Fig. 8)
Treptat însă, către 1909, stilul curbliniu şi vegetal a fost
abandonat, din acestă perioadă datând primele construcţii în stil
geometric. Ansamblul cel mai important de locuinţe, magazine şi
restaurante, construit după 1905 pe locul fostei Porţi a Vienei, a devenit
treptat centru al oraşului, cunoscut sub denumirea de Corso. Imobilele
imense ridicate atunci cuprinzând frontul dintre două străzi laterale erau
numite palate: Palatul Lloyd, (Fig. 9) construit după planurile arhitectului
Lipot Baumhorn• din Budapesta, între 1910-1912, Palatul Merbl în 1911,
Palatul U5ffler (1912-1913) (Fig. 10), Platul Dauerbach, numit mai apoi
Palace (Fig. 11), construit între 1911-1912 de arhitectul timişorean Lâszl6
Sekely5. Palatul Seczeni. Compoziţia faţadelor este clară şi echilibrată,
structura şi forma acordându-se cu volumele geometrice masive, completate
uneori de statui în mărime naturală (Palatul Lloyd (Fig. 12) sau de
reliefuri delicate, aproape picturale (Palatul U5ffler). Alteori decoraţia este
cu rafinament acordată între material şi formă (Palatul Palace). Decorul
simplu se rezumă la mascaroane în loc de capiteluri sau la sgraffiti în
tencuiala gri-închis din ciment
dânp. impresia de mineral. Piesele
nuanţe
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FYg. 4 . Irrwbil pe Str. 1 August 1919 nr. 5

I
FYg. 5. Intrarea imobilului din Str. 1 August 1919 nr. 5 (detaliu)
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Ffg. 6.

Faţada principală

a imobilului din Str. 1 August 1919 nr. 7

Ffg. 7. Intrarea în imobilul din Str. 1 August 1919 nr. ?·•(detaliu.)
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Fig. 8 .

Clădire

din Budapesta, Str. Apaczai Csere Janos nr. 11 (detaliu)

Fig. 9. Palatul Ll.oyd în

Piaţa

Operei (arh. Upot Bawnhom)
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Fig. 1 O. Palatul U,ffier, Piaţa Operei (faţada laLerală)

Fig. 11 . PalaLul Palace, Piaţa Opere( (arh. Laszlo Szekely)
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Lencuiala gri-închis din ciment
dând impresia de mineral. Pieselt
decorative din ceramică smălţuită albastru închis subliniază linia pilaştrilor
în partea superioară şi se acordă cu rafinament cu întreaga compoziţie.
În apropierea ansamblului de pe Corso a fost ridicat pe un mare
patrulater Liceul Piarist, construit intre 1908-1909 după planurile
arhitectului Sândor Baumgarten6 , specialist în edificii de şcoli şi de
spitale şi sub supravegherea arhitectului Lâszl6 Szekely. Două din
colţurile acestui patrulater au faţadele
prevăzute pe colţ: una este
intrarea în clădirea şcolii, cealaltă este biserica Piariştilor care făcea
parte din ansamblu. De mici dimensiuni, construcţia ei se remarcă printrun turn zvelt deasupra intrării având o siluetă desenată de curbe şi
contracurbe. Planul bisericii este central, dominat de o calotă sferică.
Biserica are decoraţie pictată în frescă doar pe cei patru pandantivi al
bolţii, operă a pictorului Ferenczy J6zsef. Scenele se referă la momente
din viata sfântului fondator al ordinului piarist. tratate în stil Sezession
(Fig. 13). Într-una dintre picturi apare chiar imaginea liceului timişorean.
Fiind unul din rarele exemple de frescă realizată în acest stil, decoraţia
lui Ferenczy, deşi de proporţii mici, este deosebit de interesantă
documentar şi artistic.
·
În această perioadă se conturează figura arhitectului Lâszl6
Szekely care şi-a legat destinul de Timişoara încă din 1903. El a proiectat
mai multe imobile de mari dimensiuni cum ar fi Casa de Raport a
Municipiului (1909-191 O). aşa numitul "Stephanie Palais", "Palatul
Neptun" sau Casa L. Szekely, (construită intre 1913-1914), ambele întrun stil care evidenţiază volumele puternice, aproape lipsite de decoraţie.
În preajma Palatului Neptun (Fig. 14) se află parcul amenajat în aceeaşi
perioadă, cu un gard format din turnuri masive de zidărie peste care
se află o acvilă de piatră. Tot contemporan este şi parapetul podului
"Decebal" (Fig. 15) masiv şi având două perechi de stâlpi în formă de
turn, împodobiţi cu lămpi. Acelaşi arhitect este autorul monumentului
Sfânta Maria, din piaţa cu acelaşi nume, un fel de baldachin de zidărie,
construit la 1906, cu arce 'care sprijină o calotă sferică ce adăposteşte
statuia Fecioarei.
Decoraţiile interioare aparţinând caselor analizate până acum sunt
răspândite cu generozitate în holuri de intrare somptuoase, înalte şi
înguste, cu profil de monument funerar oriental. Deobicei pereţii au
pilaştri cu capiteluri în formă de putti sau de mascaron feminin; uneori
motivele sunt simplificate la coroane infâşurate în panglici, cartuşe cu
iniţiale, volute, ,meandre, melci sau bumbi în casete din tencuială fină.
De asemenea există plăci de marmură neagră pe care este trecut numele
casei şi al proprietarului. La unele imobile dintre cele mai decorate apar
frize întregi reprezentând într-un relief dedicat nimfe dansând. Partea
inferioară a pereţilor holului de intrare este cel măi· adesea îmbrăcat în
faianţă, îri verde, vernil, negru, violet sau turcoise, uneori cu un brâu
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Fig. 12. Palatul Uoyd,

Piaţa

Operei (detaliu al faţadei principale)

Fig. 13. Ferenczy J6zsef. Schiţa pregătitoare ventru frescă (colecţia Muzeului Banatului)

101
https://biblioteca-digitala.ro

__

-----------

FYg. 14. Palatul Neptun sau Casa Laszlo Szekely, Slr. Galaţi nr. 1

,.._._...,..,

FYg. 15. Podul Decebal, construit în 1908 de arh. Laszlo Szekely
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decorat cu motive Sezession. Multe dintre ele purtând marcă, erau
fabricate la Budapesta în genul faianţei de Zsolnay. Casa scârii are de
obicei o formă elicoidală având amplasate în hol nişe decorate cu lebede
adosate şi care adăposteau statui sau vase decorative. Unele interioare
ale casei scăiii sunt încă şi acum pictate, cum ar fi cel din strada Plevnei
nr. 6, cu vase de flori aşezate pe suporturi în formă de coloană. Chiar
şi tavanele sunt pictate, ca de exemplu cel cu decor geometric împărţit
în casete punctiforme. În alte cazuri decoraţia scăiii se rezumă la
medalioane florale din stucatură, pe tavanul de la intrare sau din casa
scăiii, brâuri decorative florale care urcă până sus sau un somptuos
tavan decorat în întregime cu o creangă ce cuprinde în ramificaţiile ei
întreaga suprafaţă. Scara este un element decorativ de o mare importanţă
pentru plastica interiorului. Sprijinită uneori de colonele subţiri de fontă,
ea are o formă rotundă, ovală sau rectangulară, în care balustradele sunt
adevărate opere de artă în domeniul feroneriei. Desenul propriu-zis al
balustradei, cu multe elemente florale sau chiar groteşti dispuse faţă
în faţă, participă la compunerea ansamblului. Mai târziu desenul
balustradelor devine mai geometric, bazat pţ cerc, linie, drepunghi ca
elemente principale. Feroneria apare şi la ferestre, în interior sau în
exterior la demisoluri, în compoziţii vegetale. Unele ferestre din casa scării
au vitralii cu floare de magnolie, după cum alteori sunt geometrice.
Porţile sunt accente foarte importaD,te ale faţadelor. Integrate în
compoziţia acestora, ele sunt fie flancate de carttide, fie dominate de alte
elemente decorative cum ar fi mascaroanele. Suferind şi ele cele două
influenţe stilistice - floral şi geometric - sunt dintre cele mai decorate
·porţiuni de faţadă. Stilul floral descătuşează imaginaţia arhitectului care
deseneză compoziţii în plină mişcare, într-o aglomerare ce aminteşte de
un nor. Această mişcare curblinie în decoraţia porţilor se potoleşte treptat
în compoziţii mai calme.
Interioarele de locuinţă amenajate în stil 1900 sunt extrem de
rare, în majoritatea cazurilor fiind înlăturate deoarece nu mai corespundeau
modei zilei. Cele două pe care le-am mai putut găsi aproape intacte
sunt de fapt nişte elegante holuri îmbrăcate în lambriuri albe. Unul dintre
ele este un hol foarte mare ce precede o sală de întruniri, probabil un
club. judecând după guaşele cu scene de vânătoare şi de echitaţie, care
împodobesc pereţii. Panourile lambriurilor alternează cu un tapet ocru
cu discrete motive geometrice, făcând loc şi unei oglinzi ovale împreună
cu o măsuţă, mobilier specific funcţiei acestei încăperi. Tot aici se găseşte
şi un glasswand. cu frumoase vitralii, repetate şi la ferestre; Încăperea
reuşeşte să sugereze ambianţa stilului 1900, ca şi celălalt hol, lambrisat
şi el, dar compus pe un motiv circular repetat atât la glasswand cât
şi la oglinda cu peisaje şi flori pictate în stilul vreinii. Un interior mai
sobru, decorat cu motive geometrice amintind de stilul Art Deco se află
în biroul unei foste bânci. Aici se păstrează tapetul original, ocru,
.J..
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Pătrunderea sezessionului în arhitech..ţă, dar mai ales în artă, a
însemnat pentru spaţiµl cultural românesc un element de )egătură între
tradiţia post-bizantină şi formele artei moderne. Acesta a făcut posibilă
asimilarea unor influepţe novatoare care au dus la elaborarea unor noi
pr:ograme ·culturale la începutul secolului.

NOTE
I. Lechner Odon (1845- I 9 I 4) este creatorul stilului naţional maghiar în arhitectură, care
în primele sale opere (1896 Muzeul de artă decorativă din Budapesta) foloseşte elemente
exotic-orientale în intenţia de a sugera originea îndepărtat răsăriteană a poporului maghiar.
El îmbină aceste elemente orientale cu elemente aparţinând repertoriului stilistic al
istorismului. A realizat foarte multe imobile din care Institutul de geologie din Budapesta
(1897-99) şi Palatul poştei şi casei de păstrare din acelaşi oraş (1899-1901) devin capete
de serie.
2. Gemeinhardl Martin (născut probabil la Timişoara, plecat după 1918 în Elveţia. unde
a şi murit) şi-a desfăşurat activitatea, ca şi tatăl său - în acelaşi domeniu, în Timişoara
construind mai multe imobile de locuit în Piaţa Plevnei, Splaiul T. Vladimirescu. strada
13 decembrie etc.
şi Jakab Dezso (1864-1932) lucrează împreună la Budapesta
din 1897, când şi-au deschis un birou de proiectare, ce a funcţionat până în 1918. Cei
doi arhitecţi, elevi ai lui Lechner Odon (au luat parte la lucrările pentru Muzeul de· artă
decorativă şi la Institutul de geologie din Budapesta). au
preluat multe elemente din
concepţia arhitectonică .Şi din repertoariul decorativ (decorul cu ceramică smălţuită aplicat
pe faţadă) al maestrului răspândindu-l în alte regiuni al imperiului austro-ungar unde
au lucrat: Subotica şi Transilvania, unde şi-au legat numele de Primăria, Palatul Culturii
din Târgu Mureş dar şi de imobile din Oradea (ansamblul de locuinţe şi pasaj comercial
"Vulturul negru 2).

3. Konwr Marcel! (1868-1944)

4. Bawnhom Lipot (1860-1932) este un arhitect activ care a lucrat mult în diferite centre
ale imperiului: Szegec;l, Timişoara, Bratislava şi la Budapesta, realizând peste 20 de sinagoge
şi case ale cultului israelit.
5. Szekely La.szl6 (Salonta 1877 - Timişoara 1934) este arhitectul care şi-a legat cel mai
mult numele de Timişoara, din 1903 până la moarte, dev6nind şi arhitectul oficial al orşului.
Pe lângă numeroase imobile pe care le-a relizat şi construcţii cu pr-onunţat caracter tehnic:
podul "Decebal" în Timişoara (1908) şi poduri în Pancevo şi Bechicherecul Mare şi Uzina

de

apă Timişoara.
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pentru şcoli elementare, gimnazii, şcoli normale, şcoli comerciale·, realizând peste 250 d~
planuri. Aceste erau construite de regulă sub supravegherea unui alt arhitect (vezi Girnnnaziul
Piarist din Timişoara).
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INTRODUCTORY ELEMENTS TO IBE SEZESSION
ARHITECfURE OF TIMIŞOARA
- Abstract The period to be studied covers the late 19th century to World
War I and is known. under the name of "La belle Epoque". Art was then
becoming a complex phenomenon with social implications and a bent
for synthesis, at the same time.Sezession reached Banat while the style was spreading throughout
Europe and was due, of course, to the similitudes of economical, social
and cultural conditions in this area administratively belonging to the
Austro-Hungartan Empire. A rich and economically prosperous region,
Banat early experienced a civilisation comparable to the Western one.
Our examples will refer only to Timişoara, the centre of the whole region.
The rapid economical development of the city in the late 19th century
when it was called "the small Vienna" also determined an urban explosion
which started in 1892 by the city "defortification". By pu.J.lyng down the
walls and bastions, free space between the central area and the suburbs
thus became avaieable for large buildings, usually ground floor and threestoried houses and shops. They were built, of course, in the new style
spread throughout Europe. The Sezession school of Transilvania and ·
Banat had two distinct stylistic periods: the first one, curviliniar and
floral, situated approximately between 1900 and 1908 and undergotng,
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in Transilvania, the influence of the Budapest architect Lechner Odon,
by his pupils Komor Marcell and Jakob Dezs6; the second one, · between
1909 and 1914. geometrica!, with massive, simplified volumes and a
minimised decoration,. ;
There were two remarkable architects in Timişoara, Martin
Gemeinhardt who built the well-known "Peacock House" in 1905 and
Lâszl6 Szekely (1877-1934) who became the architect of the city in 1903.
The introduction of Sezession in architecture, but especially in
art, represented, for the Romanian cultural space, a connecting element
between post-Byzantine tradition and the forms of modem art. 1hius
assimilating some in7;1ovative influences that led ta new cultural
programmes in the early 20 th centmy was made possible.
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ROLUL MONUMENTEW'R DE ARHITECTURĂ ÎN
DEFINIREA AMBIENTULUI DIN ZONA ISTORICĂ A
TIMIŞOAREI

Uli.ana

Roşiu

Constituindu-se într-un ansamblu spaţial organizat conştient în
vederea desfăşurării diferitelor situaţii existenţiale, ambientul arhitectural
devine, prin capacitatea sa de exprimare a nivelului economic şi spiritual
al societăţii, o importantă sursă de informaţie pentru evoluţia unei
colectivităţi umane.
Psihologia ambientului şi sociologia urbană accentuează relaţia
de interdependenţă om-ambient. insistând asupra acţiunii de modelare
a mediului în funcţie de necesităţile ,societăţii, pentru care gradul de
adecvare dintre trebuinţe şi oferta cadrului de existenţă joacă un rol
important în ridicarea calităţii vieţii. Pe de altă parte, aceste discipline
scot în evidenţă influenţa pe care ambientul o exercită asupra individului
şi ·colectivităţii, prin reacţiile fiziologice, psihice şi · sociale pe care le
determină 1 •
Această problemă

apare ca deosebit de importantă în prezent,
aspectului complex pe care îl presupune adaptarea omului la
cadrul creat de el, în condiţiile procesului mai accelerat de modificare
ambientală realizat de societatea contemporanij., pentru care modelarea
necorespunzătoare a mediului poate conduce la urmări negative asupra
sănătăţii psihice a individului.
Pentru organizarea unui cadru de viaţă în care omul să se
regăsească şi cu care să se identifice, mediul ambiant trebuie să răspundă
necesităţilor umane în principal printr-o funcţie practică, una simbolică
si una estetică 2 •
·
În zonele istorice, în care adesea apare suprapunerea de etape
constructive, prin complexitatea de elemente pe care le deţine, mediul
oferă disponibilităţi sporite pentru a răspunde necesităţii de cunoaştere
şi trebuinţelor funcţionale sau estetice foarte variate.
Dacă se are în vedere cantitatea de informaţie, posibilităţile
funcţionale sporite, capacitatea de a răspunde prin formă, structură,
mărime, culoare, diversitate, mişcare, calitate, necesităţi de cunoaştere
datorită
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afectivă a mediului construit. monumentul este un factor de intervenţie
în ambient cu un plus pe potenţialitate în crearea unui spaţiu vital
de valoare.
Prin semnificaţia sa de martor al ~voluţiei istorice a fondului
construit şi prin capacitatea de conservare a valorii culturale, monumentul
contribuie la creşterea posibilităţii de personalizare şi de păstrare a
caracteristicilor unui ambient. Imaginea locuitorului asupra mediului în
care trăieşte este legată în mare măsură de prezenţa monumentului,
care evocă imagini de intensitate sporită în privitori.
Percepând ambientul în termenii unei serii complexe de relaţii.
omul intră în legătură cu acesta mai ales prin factori de amplasare şi
semnificaţie, care constituie un determinant al comportamentului uman 3 •
Monumentul se înscrie în memorie prin semnificaţia culturală
pentru colectivitate, prin caracter distinct, formă fizică şi capaciate de
a crea imagini. vizibilitate în timpul deplasării, rol de fundal pentru
activităţi ale omului. etc. 4 •

Singularitatea, valoarea de simbol, intensitatea de folosire, la fel
ca şi conturul, mărimea, forma, expresia artistică, sunt atribute cu care
monumentele intervin în determinarea ambientului 5 •
Pentru Timişoara, unul dintre monumentele cu o mare încărcătură
simbolică este "Castelul Huniazilor", cea mai veche construcţie a oraşului,
de a cărei existenţă se leagă atât evoluţia oraşului fortificat, cât şi, pentru
o perioadă de mai multe secole, o funcţie de reprezentare.
Acest monument se impune în spaţiul urban, în primul rând prin
singularitate şi valoare simbolică. Amplasat în centrul unui spaţiu larg,
cu
fronturi stradale
destul de heterogene,
situat în vecinătatea
nucleului istoric al oraşului, "Castelul Huniazilor" se constituie în punct
polarizant pentru ambientul dat, nu numai prin încărcătura istorică pe
care o deţine. ci şi prin mărime şi varietate a tratării.
Astfel, latura sudică şi o parte a celor de est şi vest
păstrează, în ciuda multiplelor modificări, o configuraţie mai apropiată
de forma iniţială imprimată în secolul al XV-iea, în vreme ce corpul nordic,
transformat la mijlocul secolului al XIX-iea şi tratat într-o manieră
neogotică, deţine o faţadă a cărei ţinută face trimiteri la construcţiile
militare vieneze ale epocii şi la castelul italian de factură gotică.
În cazul amplului spaţiu urban al Pieţei Unirii, monumantele au
un rol determinant în definirea ambientului. Încă din secolul al XVIIIlea, când a fost structurată piaţa, amplasamentul construcţiilor importante,
recunoscute astăzi ca monumente, a avut o importanţă hotărâtoare în
compunerea spaţială.
Astfel, biserica episc0pală ortodoxă ocupă un amplasament în axul
laturii vestice a pieţei, palatul Vechii Prefecturi se desfăşoară pe jumătate
din latura· sudică, iar Domul, pentru care dintre toate variantele de
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Fig. 1.

Piaţa

Unirii, frontul vestic

Fig. 2. Domul, monument dominant în frontul estic al

Pieţei

Unirii
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amplasament propuse s-a ales cel dezaxat pe latura estică, echilibrează
prin această poziţie întreaga configuraţie spaţială. Această amplasare
asimetrică a Domului şi Vechii Prefecturi în raport cu axele majore ale
pieţei este contrabalansată de tratarea simetrică a faţadelor celor trei
monumente.
În spaţiul urban dat, în care intervine în centru coloana Sfintei
Treimi cu o compoziţie sculpturală de factură barocă, cele trei monumente
de arhitectură acţionează prin valori simbolice şi estetice foarte ridicate.
Acestea au determinat şi modul de intervenţie contemporană în acest
spaţiu, în care ambientul a păstrat, în ciuda modificărilor ecletice de
pe latura nordică, sau a noilor construcţii în "stil 1900" de pe latura
sudică, modul de structurare imprimat în perioada barocă.
Pentru perioada de început a secolului al XX-lea, în care piaţa
îşi pierde rolul de centru polarizant pentru viaţa oraşului, prin
transformarea sa din spaţiu cu ridicată capacitate de reţinere, în spaţiu
de trecere, aspect la care a contribuit mult înlocuirea localurilor de la
partere prin dotări bancare şi comeciale, monumentele sunt cele care
păstreză valoarea ridicată a spaţiului pentru conştiinţa colectivităţii 6 •
În acest caz, ambientul, cu încărcătura sa semantică şi estetică
a determinat şi modul de abordare a intervenţiiţor contemporane majore,
optându-se pentru compunerea unor elemente formale din limbajul
barocului la realizarea clădirii Trustului de Construcţii, sau pentru
revenirea la faţada barocă în cazul Vechii Prefecturi.
Într-un alt spaţiu urban, Piaţa Libertăţii, caracterul baroc iniţial
s-a diminuat mult datorită dinamicii urbane din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-iea, perioadă în care
acest ambient a primit noi valenţe.
Prin construirea pe latura estică a pieţei a "Casei de Economii
a Timişului", ulterior cunoscută ca "Banca Agrară", într-o factură
renaşcentistă, apoi prin accentuarea colţului nord-vestic al pieţei cu
dominanta volumetrică a "Băncii de Credit". care înlocuieşte în anul 1911
biserica barocă a fostului complex al claustrului franciscanilor, acest
sipaţiu urban îşi modifică sensibil parametrii.
Cele două monumente, "Primăria Veche" şi "Cazinoul militar", care
mai păstrează elemente din configuraţia imprimată în secolul al XVIIIlea, reprezintă în acest ambient cu tendinţe de dispersie compoziţională,
factori de echilibru şi de referinţă, prin valoare simbolică, estetică, prin
desfăşurare şi amplasament.
Astfel, "Primăria Veche" a cărei faţadă uşor modificată, unifică_
întreguf front nordic, devine element de fundal pentru animaţia pieţei,
dominant prin întindere şi amplasament, în ciuda masivităţii "Băncii
Agrare". sau_ a formei elansate a clădirii "Băncii de Credit".
În afara pieţelor, prezenţa monumentelor pe artere principale,
limitrofe centrului istoric, conduce la puternice personalilări ale mediului
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Fig. 3

Primăria

veche, element de fund.al pentru latura

nordică

a

Pieţei Libertăţii

Fig. 4 . Palatul Dejan
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ambiant. Un asemenea punct de interes îl constituie frontul unitar de
pe starda Eminescu, în care se integrează "Casa Mercy" şi "Palatul
Dejan".
Până în anul 1948 din ansablu făcea parte şi "Casa Mocioni",
unul dinte cele mai reprezentative exemple de arţu.tectură neoclasică din
Timişoara, a cărei dispariţie a redus valoarea ambientului, făcând-o să
crească pe cea a monumentelor păstrate. În afara calităţii estetice a celor
două monumente amintite, "Palatul Dej an", intervine în ambient prin
singularitate, reprezentând martorul de referinţă pentru arhitectura
neoclasică din Timişoara, supusă modificărilor, începând cu jumătatea
secolului trecut.
În ambientul urban din zona perimetrală a nucleului istoric acest
front unitar se înscrie şi ca element de dialog vechi-nou pentru oraşul
contemporan, sporindu-şi astfel prin contrast impactul în spaţiul stradal.
În imediata sa vecinătate, "Palatul Dicasterial", ridicat între 18551860 sub forma celei mai mari clădiri administrative a oraşului, intervine
în ţesutul urban cu structură şi caracteristici bine conturate, printr-o
modificare de proporţii a ambientului.
Astfel, Dicasterialul impune prin dimensiuni, singularitate şi
semnificaţie, exprimând pronunţat funcţia de reprezentare ce i-a fost
atribuită. Prin volumul său masiv şi· supradimensionat, efectul asupra
ambientului este de dominantă, cu scoaterea din scară a vecinătăţilor,
din care se asigură doar o percepere parţială a monumentului.
În general, zona istorică a Timişoarei nu oferă în afara pieţelor
reprezentative, Cilre sunt spaţii cu posibilităţi ambientale largi, alte
suprafeţe pe care monumentele să beneficieze de · condiţii sporite de
punere în valoare şi care la rândul lor să influenţeze modul de st,ucturare
al acestor spaţii.
Astfel, profilul îngust al străzilor face destul de dificilă în unele
cazuri participarea monumentului la ridicarea calităţii ambientului.
În mediul relativ uniform al străzii Mărăşeşti, greu de perceput
în detaliu, atât datorită îngustimii profilului, cât şi tratării faţadelor în
factură asemănătoare şi la acelaşi regim de înălţime, "Sinagoga din
Cetate" intervine ca element de pitoresc şi singularitate. Prin contur,
înălţime ce depăşeşte linia de cornişă a restului frontului şi prin tratarea
suprafeţei faţadei, acest monument, cu rol de accident în frontul stradal,
contribuie prin diversitate la ridicarea calităţii ambientului.
Ca factor ambiental, monumentul poate juca şi rolul de punct
de orientare şi reper în oraş, în cazul fragmentelor din cetatea Timişoarei,
intrate în limbajul curent prin termenul de "Bastion", această funcţie
corelându-se cu cea simbolică.
Prin contur, formă şi amplasament, cele câteva fragmente din
fortificaţiile cetăţii, păstrate pe calea Aradului sau pe strada Brediceanu,
intervin prin contrast volumetric sau cromatic într-un spaţiu urban
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periferic nucleului istoric, unde joacă rol de integratori pentru noile
ale perioadei contemporane şi contribuie la creşterea forţei de .
atracţie
a spaţiului construit.
Indiferent de poziţia, dimensiunea sau configuraţia mediului
construit în care sunt amplasate, monumentele contribuie prin întreaga
lor încărcătură simbolică, estetică sau funcţională, reală şi potenţială ,
în modelarea ambientului, la personalizarea sa, la accenturea calităţii
şi caracterului său specific.

contrucţii

FYg. 5 , Fragment din cetatea

Timi.şorii.

pe Str. Brediceanu

NOTE:
l. Seymour Wapner, Bernard Kaplru:i, Saul B. Cohen, Perspectivă de dezvoltare organică
pentru înţelegerea tranzacţiilor cu oameni şi ambiente, în Semnificaţie şi comportament în

cadrul construit, Bucureşti, 1985, p . 214.
2 . Victor Ernest Maşek, Designul şi calitatea vieţii. Bucureşti, 1988, p . 58.
3. James D. Harrison, William A. Howard, Rolul semnţficaţiei în imaginea urbană, Semnificaţie
... , loc. cit., p . 172.
4. Donald Appleyard, Prin ce devin cunoscute clădirile: un instrument de previziune pentru
arhitecţi şi sistematizatori. Semnificaţie .. . , loc. cit.,p . 131
5 . Idem, p . 142, p . 144.
6 . Liliana Roşiu, Doina Sturdza, Piaţa Unirii din Timişoara - aspecte privind evoluţi unui ambient
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istoric şi preocupări contemporane de pWlere în valoare, în Monumente Istorice şi de Artă,

XIX, nr. 1, 1988, p. 78.

LE ROLE DES MONUMENTS 0-ARCHITECTIJRE POUR DEFINIR
L'AMBIANT DU CENTRE HISTORIQUE DE TIMIŞOARA
{Resume)

Dans la relation etroite entre rhomme, comme modeleur de cadre
d'existence et rambiant, comme facteur d'influence pour le comportement
humain, le monument occupe une position importante.
Ses fonctions pratiques, symboliques et esthetiques, gardent la
valeur, la personnalite et le specifique d'un espace urbain.
A Timişoara quelques monuments du centre istorique, le Chateau
des Huniades, le Palais Dejan, le Palais Dicasteria!, interviennent dans
rambiant par leur valeur symbolique, la fonction representative, leur
singularite et dimension.
Dans Ies places de r epoque baroque, Ies monuments gardent la
dominante sylistique par des hautes valeurs symboliques et esthetiques,
ou assuren requilibre compositionel en depit de tout changem~nt urbain.
Pour Ies zones peripheriques du centre historique, Ies monuments
agissent comme un signal et comme un element d'integration pour Ies
contructions des epoques suivantes.
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RESTAURARE

RESTAURAREA

ICOANEI

SFÂNTUL

ION

BOTEZĂ.TORUL

Odry Mari.a
Restaurarea înseamnă nu numai o bună conservare a stadiului
actual al icoanei din punct de vedere tehnic şi material, cu completările
de material (-chituire retuş) sau îndepărtările de material (-murdăria
aderentă, grăsime, fum, funingine -) ci şi o riguroasă păstrare a sensului
imaginii, a sensului original, icoana fiind întotdeauna "punte" între fizic
şi metafizic, făcând vizibil, în limitele materialului,
"imaterialul".
În acest sens este foarte elocventă Icoana Sfintul Ion Botezătorul.
IKON în limba greacă înseamnă imagine. Imaginea Sfintului Ion Botezătorul
(cu nr. de inventar 5351 din colecţia Muzeului Judeţean Arad), obiectul
prezentei restaurări ne convinge despre ·acest lucru. În imagine apare
fata albă imaterială a Sfântului, de o frumusete interiorizată. Trăsăturile
feţei, ochii mari expresivi, faţa albă, gura aşcetică dar fină, sug~rată prin
două linii subţiri, subliniază cele spuse. Stilizările discrete, fineţea feţei
şi a mâinilor, degetele subţiri (în mâna dreaptă ţine o eşarfă cu un text
scris cu litere chirilice, în mâna stângă o cruce - în icon6grafie
simbolizând că este cel care botează - şi pe Isus lfristos) ne lasă să
credem că autorul anonim , probabil din Transilvania, "Zugravul de
subţire", a lucrat sub două influenţe. Pe de o parte s-a folosit de
rezultatele canoanelor bizantine, evidente în stilizare. Pe de altă parte
modul de tratare plastică, pensulaţia utilizată în redarea carnaţiei, modul
de tratare a părului şi a bărbii personajului, reprezintă influenţe ale
barocului târziu - (lipseşte cu desăvârşire stilizarea marcantă a feţei prin
tonuri suprapuse delimitate clar de la închis la deschis, atât de frecvent
în iconografia bizantină).
DIAGNOSTIC

Icoana are o inscripţie, " Sf. ION ", scrisă cu litere chirilice
pe fundalul verde al suportului. Sfintul este îmbrăcat în haină de pustnic
- blană - de culoare maron cu maforion verde. În stânga Jos este înscris
anul execuţiei, 1870, cu alb. Suportul este de brad, dimensiunile: 41,5

'15
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cm x 32 cm. Este o icoană de factură populară executată în tehnica
tempt;ra pe lemn. Blatul icoanei prezintă o fisură, vizibilă, din partea
inferioară ·spre partea superioară . Fisura traversează imaginea aproape
în întregime, dublată de o altă fisură tot din acelaşi sens, dar care ajunge
să segmenteze icoana doar o treime din imagine. Lipseşte una din cele
două trayerse semiîngropate, cea din partea inferioară. Colţurile icoanei
sunt rotunjite~ roase, toate acestea probabil, din cauza unei păstrări
neadecvate. Urme de grund, de preparaţie, nu sunt vizibile, suportul a
fost tratat probabil doar cu clei. Lipsurile peliculei de culoare sunt
înregistrate mai ales în partea inferioară a icoanei, unde chenarul alb
este aproape invizibil (probabil aici au ajuns mai uşor flăcările lumânărilor);
şi la mâna dreaptă, în care ţine o eşarfă pe fond alb cu text în litere
chirilice. În această porţiune lipseşte pelicula de culoare chiar din corpul
inscripţiei şi din mână care ţine eşarfa . De remarcat de asemenea că
stratul de murdărie aderentă a fost foarte masiv. În acest sens sunt
grăitoare fotografiile făcute în timpul curăţirii , care a fost cea mai dificilă
şi delicată operaţie, din şirul de intervenţii.

I

•

Fig. 1. Icoana Sf Ioan Botezătorul. În timpul res taurării (după curăţire) .
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Fiq. 2. Ansamblu spate

TRATAMENf

Prima operaţie a fost acoperirea · icoanei cu foiţă japoneză în scop
profilactic, pentru protejarea peliculei de culoare, în timpul în care au
fost făcute operaţiile de consolidare a suportului proprtu-zis prtn lipirea
fisurilor cu clei de oase, respectiv remontarea şi lipirea traversei lipsă.
Completarea s-a făcut din lemn de aceeaşi esenţă: brad. Pentru
readucerea la nivel a părţilor fisurate, icoana a stat sub o presă, în
menghină cu dispozitive speciale timp de 3-4 zile.
Operaţiile de restaurare şi consexvare ale
suportului au fost
executate de restauratorul de lemn: Radu Tunaru.
După îndepărtarea foiţei japoneze cu lampoane de vată în apă
călduţă, s-a făcut consolidarea peliculei de culoare cu o emulsie de
gălbenuş de ou 1 /2 cu apă distilată, folosind fungicid pentaclor fenolat
de natrtu 1%.
- ...,
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. S-a pensulat pe porţiuni de lU x 10 cm urmând relaminarea culorii
cu ajutorul unei spatule transparente. S-au făcut teste de curăţire cu
emulsie de gălbenui:, de ou 1:6 cu apă distilată, dar nu a dat rezultate
bune, după care s-a testat soluţia de curăţire 3-4 (alcool etilic +
terebentină + ulei de in nefiert) care s-a dovedit eficientă_ în îndepărtarea
stratului gros de murdărie aderentă reprezentat de fum şi funingine.
Stratul de murdărie fJ.ind atît de gros s-a folosit îndepărtarea cu vârf
de bisturiu doar în 2 - 3 locuri în zona aureolei şi a textului în chirilică.
Colţmile roase s~au complectat cu pudră de lemn + adeziv UHU în mai
multe etape, stratificat. S-a şlefuit cu hârtie abrazivă de granulaţie extrem
de fină. Completarea lacunelor de culoare s-a făcut cu chit de cretă de
munte CaCo3 + clei de peşte, treptat în mai _multe faze.
Şlefuirea chituirilor la nivelul peliculei de culoare s-a executat cu
•
tampon de vată umectată; iar completarea imaginii plastice a icoanei,
retuşarea cu metodele."trategio" şi "velatura". Aceste operaţii au necesitat
o atenţie deosebită, ca să se integreze perfect în cromatică şi textură,
,dar totuşi complectările şi retuşul să fie observabile doar la o analiză
minuţioasă.

Vernisarea icoanei s-a executat în două etape:
1). Vernisarea propriu-zisă cu verni de damar, import, care oferă un luciu
discret imaginii, şi formează totodată o peliculă de protecţie, un "film"
cu rol de protejare.
2). Lustruirea fmală a picturii vernisate cu o emulsie fină de polietilenă
25 g parafmă 100 g şi White spirit. Această emulsie dă verniului lucios
o factură mai discretă, catifelată.
Toate aceste operaţii tehnice seivesc doar ca "unealtă" în readucerea
la suprafaţă a sensului original al imaginii, pentru ca într-adevăr să
şi îndeplinească rolul de "punte" schiţat în cuvintele
de introducere.

DIE RESTAURIERUNG DER IKONE "HEILIGER JOHANN DER
TĂUFER"

(7-usammenfasstmg)

Die an der Ikone (Fond der Kreismuseums Arad; Inv. Nr. 5351)
festegestellten Schăden bewirkten ihre priorităre Restaurierung.
Auf Grund der vorgenommenen Untersuchungen wurden Risse der
holzernen Unterlage' festgestellt, sowie das Fehlen einer halbverdeckten
Traverse, nebst der Abwesenheit des Farbeftlmes auf einigen Flăchen und
das Vorhandensein e~r dicken Schichte adhărenter Verschmutzung.
Vor Beglnn der Konservierung und Restaurierung der Unterlage
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wurde die Farbschichte mit Seidenpapier abgdeckt. Anschliessend wurden
die Risse in der Unterlage mit Knochenleim verklebt und die fehlende
Traverse ersetzt. Diese Arbeiten wurden vom Holzrestaurateur durchgefiihrt.
Nach der Instandsetzung der Unterlage wurde der Farbfilm
restauriert. Das Seidenpapier wurde entfemt und der Farbefllm mit Hilfe
einer Eidotter-destilliertes Wasser-Losung gefestigt. Die adhărente
Verschmutzung wurde mittels einer Reinigungssubstanz entfemt
(ăthylischer Alkohol - Terpentiri - Leinăl/ungekocht/).
Die angefressenen Ecken wurden mit in Schichten aufgetragenem
Holzpuder ergănzt. Es folgten die Ergănzung der Farblakunen,
Retuschierung und Vemissierung.
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PROBLEMATICA RESTAURĂRII UNUI INSTRUMENT
MUZICAL DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

Radu TI.maru.

Acest instrument muzical a apărut în Franţa în secolul al X-lea.
Muzeul Luvru tlin Paris deţine documente care-i atestă apariţia încă din
secolul IX, odată cu invazia musulmanilor în Europa Occidentală.
În Franţa îl întilnim sub numele de CHIRONDA sau CHIRONDA
LIRA, fiind un vechi instrument muzical cu coarde frecate, cu o manivelă
roată care înlocuia arcuşul. Prezenta gâtul scurt, bogat ornamentat cu
încrustaţii cu fildeş, abanos sidef sau pietre preţioase. La extremitatea
superioară a gâtului era ataşat un cap zoomorf sau antropomorf fin
sculptat. Coardele se montau paralel cu faţa instrumentului, două coarde
pe centru pentru melodie, încadrate de două-patru coarde pentru
acompaniament, acordate în cvinte sau octave. Claviatura cuprindea
iniţial opt clape pentru opt note muzicale, evoluând apoi până la
douăzecişitrei de clape. Pentru că la început proporţiile erau considerabile,
instrumentul impunea prezenţa a doi executanţi. Iconografia din evul
mediu prezintă modele de lire aşezate pe genunchi a doi Instrumentişti,
unul învîrte manivela iar celălalt apasă pe claviatură. Cu timpul,
dimensiunile se reduc, lutierii construiesc modele miniaturale manevrate
de o singură· persoană. Acest model de liră s-a menţinut în practica
muzicală pînă în secolul al XIX-lea, fiind prietena nedespărţită a
cântecului şi dansului în satele elveţiene, italiene şi germane. În secoiul
al XIX-lea lira a pătruns până în îndepărtata Japonie. Astăzi o mai
întâlnim rareori în mediul rural în ţări din Europa ca: Anglia, Franţa.
Polonia, şi Ungaria. În România, lira a pătruns prin Ardeal sub denumirea
de lăută şi prin Moldova de nord sub numele de lerlă.
Se mai menţionează prezenţa unui model perfecţionat prevăzut
în interior cu un burduf cuplat la un şir de tuburi sonore caracteristice
orgii portabile. Iată şi câteva denumiri echivalente pentru liră: kolovratek
(poloneză); tekerolant (maghiară); vielle d'amour (franceză); zamfona
(spaniolă); fidula (latină); viele (franceză)-· termen _medieval pentru fidula;
cruth (engleză); chironda-vielle (franceză) - termen medieval pentru
chioronda; ghironda. lira tedesca, lira da orbo (italiană); organistrum. lyra
mendicorum (latină); instrument truant. vielle a roue (franceză); drehlaier.
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hurdy-gurdy (engleză), viola de rueda, cinfonia (spaniolă).
În cazul de faţă avem o vielă ce provine din localitatea Suliţa
Moldova, judeţul Suceava şi a fost confecţionată în a doua jumătate a
secolului al XVIIl-lea de către Tănase Cîrneci cunoscut cântăreţ de vioară.
După ornamentaţii se vede că aceasta este de factură populară, întâlnim
incrustaţii reprezentând motivul solar (rozete)- motiv simbolic de largă
circulaţie, precum şi motivul crucii - simbolul creştinătăţii.
Viela are forma unei viori de dimensiuni mai mart, prezintă gâtul
scurt şi are trei strune: una în mijloc, pentru melodie şi două lateral
pentn.J. acompaniament. Pe suprafaţa vielei se află o cutie pentru
claviatură unde se găsesc douăsprezece clape pentn.J. douăsprezece note
muzicale şi este prevăzută cu un capac de protecţie.
· Viela are trei cordare din corn de cerb ornamentate cu motive
identice întâlnite la obiecte din corn, os, ceramică şi metal din sec. IIIII e.n. De cele trei cordare sunt prinse cele trei stn.J.ne care traversează
toată lungimea vielei, cea din mijloc prin cutia claviaturii, iar celelalte
două prin stânga şi dreapta acesteia. ·Gâtul vielei este format dintr-o cutie
pentru cele trei chei de acordaj.
În partea opusă gâtului se află o manivelă metalică cuplată la
o roată din lemn situată ip interiorul vielei şi care are rolul unui arcuş.
Obiectul prezintă intervenţii anterioare necorespunzătoare: încleieri
defectuoase cu aracet, chituiri cu aracet şi clei animal. Lemnul din
componenţa vielei este în general fragilizat, parţial foarte fragilizat şi
deshidratat. Întreg obiectul
prezintă depuneri masive de murdărie
ancrasată în combinaţie cu urme de verni. În urma încleierilor repetate
întâlnim surplus de adezivi şi chiar chituri cu aceştia. O parte din lemnul
vielei a scăzut, prin uscare, provocând deformări locale. Viela mai prezintă
fracturi ale lemnului, fisuri, desleieri, depuneri masive de praf. ( în
interior), fixări în cuie ale unor elemente componente: Metalul din
componenţa vielei este puternic oxidat, iar cornul este foarte îmbătrânit

leier

şi

(germană);

îngălbenit.

Datorită acestor degradări obiectul a necesitat ample operaţii de
restaurare care au durat trei luni.
Prima operaţiune a fost desprăfuirea întregului obiect urmată de
o demontare parţială: clape, sturne, chei ·de acordaj; pentn.J. a se putea
efectua tratamentul chimic necesar sopării atacului xilofag. Atacul xilofag
era de intensitate mică şi făcea parte din ordinul Cleoptera, famJlia
Anoblidae,- specia Anobium pertinax şi Anobium punctatuin. Tratamei:îtul
chimic a constat în injectarea şi pensularea cu Xylamon (fără întăritog.,
operaţie repetată de trei ori, la interval de 24 ore. S-a constatat eficienţa
tratamentului. chimic în urma căreia atacul a fost stopat.
S-a trecut la demontarea vielei, atât cât a fost posibil şi necesar
(obiectul fiind foarte fragil). În interiorul vielei s-au găsit coji de seminţe
(lăsate ca "amintire" de către unii vizitatori). depuneri masive de praf
•r •

.I.,!
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şi murdărie şi scurgeri de adezivi în urma repetatelor încleieri. S-a
demontat manivela metalică _care a fost predată sectorului de restaurare
metal pentru curăţire. Interiorul vielei a fost curăţat de praf şi murdărie
iar urmele de adezivi au fost înlăturate.
Capacul vielei a suferit două rupturi de-a lungul fibrei în timpul
demontării. La înclt;ierile defectuoase s-a intervenit fiind necesară curăţirea
mecanţca
a adezivilor folosiţi anterior. Atât vechile rupturi cât şi cele
două rupturi suferite în timpul lucrului au fost încleiate cu clei animal.
Părţile laterale ale vielei (eclise) au fost curăţate de adezivii vechi.
S-a înlăturat dublura existentă în zona de încleiere cu partea superioară,
constatându-se lipsa materialului lemnos sub aceasta. Completarea
acesteia s-a făcut cu un fragment de lemn vechi de aceeaşi esenţă prin
încleiere cu clei &nimal respectând direcţia fibrei lemnului. Fisurile şi
fracturile lemnului au fost şi ele încleiate în mod corespunzător.
Corpurile străine obiectului (cuie, sârme) au fost înlăturate.
Cordarele din corn de cerb au fost curăţate, patru clape
au fost
confecţionate din lemn vechi şi uscat de paltin după modelul original
(existând c:elelalte opt clape). Una dintre cele trei chei de acordaj care
prezenta mai multe fisuri a fost încleiată, capacul cutiei claviaturii fiind
încleiat defectuos a fost descleiat, curăţat şi reîncleiat în mod corect.
În urma acestor intervenţii obiectul putea fi reasamblat. Părţile .
laterale (eclisele) au fost montate şi încleiate corespuzător, s-au făcut
consolidări în zonele de încleiere respectându-se modelul original.
Manivela metalică a fost remontată după care s-a reîncleiat capacul vielei.
Viela fiind reasamblată s-a trecut la curăţirea cu soluţia 1 ( 50% apă,
10% alcool etilic, 39% terebentină şi 1% ulei de in fiert şi 5 picăttni
de amoniac).
Vernisarea s-a făcut cu ceară de albine prin impregnare la cald.
Clapele, cutia şi _capacul claviaturii, cheile de acordaj au suportat acelaşi
tratament. Vielei i-au fost remontate cutia claviaturii, cheile de acordaj,
cordarele din corn şi strunele.
Vielei nu i s-a putut reda sunetul ce a încântat pe parcursul
multor ani sufletul oamenilor. ·
În prezent este expusă la Muzeul· Politehnic din cadrul Complexul
Muzeal Naţional Moldova din Iaşi.
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Fig . 1. Viela înainte de re~taurare

Fig. 2. Vedere axwmatică
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Fig. 3. Vedere din spate

Fig. 4. Detaliu

manivelă
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FYg. 5.6

Vetn.,, nârli laterale
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Fig. 7. Obieclul după demonLarea parţială
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Fig. 8 . Detaliu capac claviatură

I

Fig. 9. Strune
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Fig. 1 O, 11. Detalii

Jaţă după

demontarea

parţială
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Fîg. 12. Atac de insecte x.ilofage

Fîg. 13. Cheile de acordqj (atac xilofag, frswi)
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Fig. 14. Obiectul

după

demontare

Fig. 15. Capacul vielei
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Fig. 16. Viela

după

restaurare
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DIE PROBLEMATIK DER RESTARIERUNG EINES
MUSIKINSTRUMENfES AUS OEM XVIII. JAHRHUNDERf
(Zuswnmen Jasstmg)

Das restaurierte Instrument ist eine Viola die sich zur Zeit in der
Samrnlung des Politechnischen lstitutes Iassy befindet. Sie starnmt aus
Suliţi-Moldau und wurde in der zweiten Hălfte des XVIII. Jahrunderts
vom romănischeri Violonisten Tanase Carneci gebaut.
'
Beim Eingang in das Restaurierungslabor wies das Instrument
liickenhafte Verbindungen und starke Schmutzablagen vor. Das Holz war
zerbrechlich und ausgetrocknet, hatte Bn1che und Spn1nge, war teilweise
entleimt und von xylophagen Insekten angegriffen, Die Metallteile waren
ihrerseits stark oxydiert.
Nach der einganglichen Entstaubung wurde das Obiekt teilweise
zerlegt: Die Metallteile wurden dem Metallrestaurierungslabor iiberreicht.
Die Holzkomponenten wurden zu erst mit einer Substanz behandelt
um den xylophagen Angriff zu stoppen. Nachtrălich wurden die alten
Adhâsive gereinigt, die fehlenden Holzteile wurden eingesetzt unei die
notingen Verbindungen wieder hergestellt.
·
Zum Schluss wurde das Instrument wieder zusarnmengebaut und
vemissiert.
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A CTIVITATEA MUZEULUI DE ARfĂ ÎN PERIOADA

1992-1994

COLOCVII-SIMPOZIOANE - SESIUNI DE COMUNICĂRI
1992
COLOCVIUL "ARTA ANILOR '80" ÎN ROMÂNIA
4-5 iunie. Moderator Iudit Anghel
Întâlnirea, pregătită prinr-o invitaţie-program, în care au fost
punctate câteva repere, şi-a propus să analizeze perioada complexă şi
contradictorie de creaţie a anilor '80. Au participat la discuţii artişti
plastici, esteticieni şi scriitori (Dorei Găina Gerendi-Oradea, Horia
Medeleanu-Arad,· Adrian Guţă- Bucureşti , Alexandru Muşina-Braşov,
Luminiţa Batali-Bucureşti, Vasile Dan-Arad. Gheorghe Crăciun-Braşov,
Constantin Flondor-Timişoara, Caius Dobrescu-Braşov). Participanţii au
definit această perioadă ca marcată de două tendinţe, o tendinţă neo-

. ___.r Fig. 1. Colectivul "Arta anilor '80 în România._
{imagine din timpul lucrărilor)
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avantgardistă,

anilor

·so şi
Luările

o

caractertstica anilor '60-70, .care se

prelungeşte şi

tendinţă neo-expresioni~tă asimilabilă

de cuvânt sunt publicate în revista

Conversaţia,

în creaţia
postmodernismului.

Arad, anul N, nr.1-2, 1993.

1993
SIMPOZION " PATRIMONIUL ARTISTIC DIN VES'IUL ROMÂNIEI"
7 mai. Organizator Oficiul pentru patrtmoniul cultural naţional
Arad
Lucrărtle

simpozionului au fost prezidate de d-na prof.dr. Adriana
Au fost prezentate următoarele comunicărt: Teme
baroce în sculptura bănăţeană a secolului al XVlll-lea (Adnana Buzila
-Timişoara). Încercărt de reconstituire ale unor galerti de portrete din sec.
XVIII-XIX pe baza unor picturt intrate în Colecţia Muzeului Banatului
(Elena Mikloşik-Timişoara). Câteva consideraţii despre mişcarea de
avangardă în Romănia anilor 1960 -1980 (Iudith Anghel-Arad). Protejarea
monumentelor, necesităţi, constrângert, opţiuni arhitecturale (Liliana
Roşiu-Timişoara). Ansamblurt urbane: posibilităţi de punere în valoare
(Radu Gheorghiu-Timişoara). Un edificiu stil 1900 din Arad (Gheorghe
UJJ1evschi-Arad).
Ca aplicaţie practică în ziua de 8 mai au fost vizitate castelele
d~ la Macea şi Şofronea.
Buztlă (Timişoara).

SESIUNEA DE COMUNICĂRI
12-13 noiembrte

"ARfA ŞI ARHITEcruRA"

III

Lucrărtle sesiunii au fost prezidate de d-na prof. dr. Viortca Guy
Manca (Cluj-Napoca}, care a abordat pentru început câteva c~rt de
interpretare defectuoasă a fenomenului de artă întâlnite în practica sa
îndelungată. Primind în continuare cuvântul, în calitate de gazdă,
muzeografa Anghel Iudit ·a creionat direcţiile de evoluţie şi perspectivele
Muzeului de artă în următorti ani.
După pauză au fost susţinute următoarele comunicărt: Gravura
de interpretare în colecţia de stampe a muzeului Brukenthal (Marta
Orleanu-Sibiu). Istortcul colecţiei de artă naţională a muzeului Brukenthal
(Doina Udrescu-Sibiu). Lucrărt ale unor artişti arădeni din secolul al XIXlea aflate în Colecţia Muzeului Banatului (Elena Mikloşik-Timişoara); Un
tezaur rtsipit. Colecţia de artă Cortolan Petranu (Rodica Colta-Arad); Stilul
1900 în pictură, sculptură şi decoraţie în Banat (Ileana PintllieTimişoara), M.H. Maxy şi integralismul în context european (Andrei
Pintilie-Bucureşti), Karl Alexander Steim.ner, arhitect bănăţean din sec.
XVIII (Adriana Buzilă-Timişoara). Succesiunea târgurilor ca element
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structural, definitoriu al oraşului Arad (Emil Anghel-Arad). Amprenta
clădirilor bancare în arhitectura centrului istoric din Timişoara (Liliana
Rosiu-Timisoara),
Palatul Cultural din Arad. Proiecte si
.
.
. realizări (Gheorghe
Lanevschi-Arad).
În final a fost prezentat un film realizat de arh. Şerban Gubovici
şi Şandor Ştefan, la biserica Ostrovul Mare ijud.HD). cu ocazia unor
decapări de zid, care · au relevat vechea formă a construcţiei.

EXPOZIŢII

TEMPORARE.

1992
VASARELY
Martie-aprilie, Sala "Clio"
Expoziţia retrospectivă "Vasarely", itinerată în România de
muzicologul budapestan Csepei Tibor, reprezentantul artistului in Europa.
Au fost expuse lucrări de dimensiuni medii şi mici în tehnica serigrafiei.
Vernisajul a fost însoţit de un film documentar despre lucrările
monumentale executate de Vasarely în Franţa.

ARfA PLASTICĂ ARĂDEANĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Mai, Sala "Clio"
Expoziţia şi-a propus să reconstituie fenomenul plastic arădean
din perioada interbelică, caracterizat prin manifestarea unor tendinţe
novatoare. pe fundalul unui conservatorism tributar academismului de
provenienţă miincheneză şi budapestană. În ambianţa culturală a vremii,
sugerată prin publicaţii, pr6grame, fotografii, au fost expuse lucrări de ·
Carol Wolff, Cornel Minisan, Alexandrn Pataky, Gheorghe Groza, Geza
Rubletzky, Romul La.dea, Iulian Toader.

ARfA ANILOR '80 ÎN COLECŢIILE MUZEULUI DE ARfĂ ARAD

Iunie, Sala "Clio"
Expoziţie

cu caracter de lucru, organizată paralel cu colocviul pe
în imagini arta unei generaţii de artişti
interesată pe de o parte de instalaţie. happening, performance iar pe de
altă parte de neo-expresionism. Au fost expuse lucrări de Barta Săndor,
Ioana Bătrânu, Horia Bemea, Rudolf Bone, Geta Brătescu, Nistor Coita,
Onisim Colta, Constantin Flondor, Gerendi Anik6, Kocsis Rudolf. Marin
aceeaşi temă, încearcă să fixeze
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Fig. 2. Vemisqju.l

expoziţiei

'î\rta anilor '80".
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Oherasim, Theodor Graur, Stela Lie, Dan Mihălţeanu, Ioan Aurel
Mihai Sîrbulescu, Mircea Stănescu, Iosif Stroia, Mircea Tohatan,
Ujvârossy Lâsz16.

Mureşan,

'
CENfENAR THEOI!>OR
August, · Sala "Clio"
Expoziţie

AMAN

retrospectivă

Municipiului Bucureşti, cu
de artă din România.

Theodor Aman, organizată de Muzeul
de pictură din patrimoniul muzeelor

lucrărt

STATIONEN/STADII'
Noiembrie, Sala "Clio"
Expoziţie de artă plastică contemporană organizată de Muzeul de
din Arad în colaborare cu West-Ost Kulturwerk e V Bonn şi
Arbeitskreis ~Banat-JA" e V Bonn. Au expus 8 artişi plastici, români şi
germani: Ellen Schmitt (Germania), Ingo Glass (Germania), Ada Oancea
(România), Doru Tulcan (România), Robert Koteles (România), Mircea
Pădure (România). Ioan Galea (România), Robert Steigerwald (România).
Artă

1993
ARrĂ ORIENTALĂ,

SECOLELE XVIII-XIX.

Noiembrie, Holul Muzeului de

Artă

Au fost expuse covoare orientale din secolele XVIII-XIX produse
în Caucaz, Persia, Iran, India, China şi Transilvania din colecţiile
Muzeului de Artă.
"IONE"
Noiembrie-decembrie, Sala "Clio"
Expoziţie retrospectivă

Ion Munteanu (1944 -1968) organizată cu
ocazia centenarului Muzeului din Arad. Au fost expuse lucrărt de pictură
şi desen din colecţia familiei.
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CONSERVARE

RESTAURARE

1993
LUCRĂRI CONSERVA1E ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EXPOZIŢIEI
"SCOALA DE LA BAIA MARE IN COLECTIA MUZEULUI DE ARfĂ ARAD':
'

'

Restaurator Cristina Paraschiv
l.Thonna Jânos (1870-1937). Portret de femeie, ulei/pânză, 56x68,5 cm,
nr.inv.1798
2. Thonna Jânos, Portret de femeie, ulei/pânză, 50x39,5 cm, inv.1718
3. Reti Istvân (1872-1945), Interior, ulei/pânză, 9lx77,5 cm, inv.2034
4.Reti Istvân, Peisaj, ulei/pânză, 65x95 cm, inv.373
5.Reti Istvân, lnmonnântarea soldatului, ulej/carton, 55,5x36 cm, inv.2030
6.Cs6k Istvân (1865-1961), Prieteni, ulei/carton, 70x49,5 cm, inv.720
7.Glatz Oszkâr (1872-1958), Taranca cu fiica, ulei/pânză, 64x79,5 cm,
inv.722
8.Glatz Oszkâr, Argat, ulei/pânză, 63,3x80 cm, inv.1909
. 9.Nagy Oszkâr (1895-1958), Oameni din Baia Mare, ulei/pânză, 70,5x80,5
cm, inv.1916
·
IO.Nagy Oszkâr (1895-1958), Femeie în peisaj, ulei/pânză, 80x68 cm,
inv.1550
.
11.Nagy Oszkâr, ln atelier, ulei/lemn, 62x53,5 cm. inv.1799
12.Nagy Oszkâr, Interior, ulei/lemn, 5lx62,5 cm inv.2781
13.Nyillassi Sândor(l873-1934), Conversaţie, ulei/pânză, 59,5x80 cm,
inv.1715
14.Nyillassi Sândor, Jucători de cărţi, ulei/pânză, 94,5xl 14 cm. inv.31
15.Nyillassi Sândor, Duminică după amiază., ulei/pânză, 38x26,5 cm,
inv.740
16.Nyillassi Sândor, Parcul din Baia Mare, ulei/pânză, 65x51 cm,
inv.1860
17.Nyillassi Sândor, Idila, ulei/pânză, 155xll3,5 cm, inv.1438
18.Krizsan Jânos(1886-1948), Peisaj, ulei/pânză, 60x70,5 cm, inv.1947
19.Krizsan Jânos, Peisaj din Baia Mare, ulei/pânză, 84,5x99,5 cm,
inv.2019
20.Krizsan Jânos, Peisaj, ulei/pânză, 44x39,5 cm, inv.1569
21.Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955), Peisaj, ulei/pânză, 92x74,5 cm,
inv.1800
22.Bortsok Samu(1881-1931), Peisaj, ulei/pânză, 120x99,5 cm, inv.312
23.Ziffer Sândor, Femei cu wnbrele, ulei/pânză, 70,5x80,5 cm, inv.1905
24.Litteczky Endre(1880-1953), Maramuresan, ulei/pânză, 63,5x83,5 cm,
inv.337
-25.Boldizsâr lstvân(1894-1984). Peisaj, ulei/pânză, 66xl00,5 cm,inv.1915
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26.Boldizsâr Istvan, Portret de bărbat, ulei/pânză, 38x47 cm, inv.2032
27.Chirilovici Nicolae(l910-1993), Peisqj, ulei/lemn, 60,5x56 cm, inv.348
28.Feier Petru, (n. 1912) Podul, ulei/pânză, 60x50 cm, inv.336
29.lritz Sândor(l896-1975), Bătrtm · citind, ulei/carton, 71,5x71 cm,
inv.323
·
30.Bala Bela, (1882-1965)'Îndrăgostiţi, ulei/pânză, 92,5xll0 cm, inv.176
31.Kâdâr Geza,(1878-?) Strada din Baia Mare, ulei/pânză, 79,5xl00 cm,
1
inv.2031
.
32.Kemenyffy Jeno (1875-1920), Femeie aşezată în fotoliu, pastel/pânză,
50x60 cm, inv.107
33.Glatter Gyula (1886-1927), Portret, ulei/pânză, 48,5x59 cm, inv.721
34.Glatter Gyula, Partret, pastel/hîrtie, 36x34 cm, inv.96
35.Ivanyi Griinwald Bela (1867-1940), Peisqj, gravură colorată, 40x50 cm,
inv.1903
,
36.Toader Iulian (1877-1962), Apus de soare la Baia Mare, pastel/hârtie,
46x32 cm, inv.1661
37.Ferenczy Kâroly (1862-1917), Portret de femeie, cărbune/hârtie, 38,5x29
cm, inv.1928
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CRONICI PIASTICE

COLECŢIA BISERICILOR ORrODOXE ROMÂNE DIN

UNGARIA
VALORI DE ARI'Ă VECHE BISERICEASCĂ

Petru Pu.şc~
Gyula
Există

o cultură întemeietoare, există o cultură matcă, specifică
pentru o spiritualitate, există cultura unui popor, izvorâtă din trăirea
adâncă a sentimentului religios.
Există o ordine a înţelepciunii omeneşti cumulată în straturile
de viaţă ale culturii religioase, pecetluind un mod de a fi, un mod de
a acţiona şi un mod de a înţelege trecerea vieţii, curgerea ireversibilă
a timpului. Pe lângă lăcaşurile de închinare a fost cultivată întotdeauna
înţelepciunea în fiecare fapt de viaţă săvârşit, înţelepciunea ca mod firesc
de existenţă şi valoare de bine şi adevăr.
Colecţia de artă veche a Bisericilor Ortodoxe Române din Ungaria
este o oglindă a acestei culturi, fiind o parte mică dar calitativ
reprezentativă, din inventarul geografic al românilor din Ungaria. Orice
obiect de artă veche bisericească păstrat până la noi, este simbolic şi
reprezentativ şi similar materialului recuperat cu trudă de arheologie,
devenind argument şi· probă materială pentru prezenţa şi continuitatea
strămoşilor noştri în vetrele şi vadurile lor, în care au trăit cu puterea
de viaţă caracteristică şi unde prin aceste obiecte au dobândit şi au
obiectivat elementul instructiv şi normativ de legătură şi consonanţă cu
trecutul, prezentul continuu, adesea greu, cu viitorul neamului propriu.
. Existenţa acestei colecţii de artă veche bisericească a fost posibilă .
datorită sprijinului Uniunii Românilor din Ungaria, Oficiului pentru
Minorităţi Naţionale, Direcţiunii muzeelor din judeţul Bekes şi Vicariatului
Ortodox Român din Ungaria.
Prezenţa românilor pe aceste meleaguri este atestată documentar
·'(lin. sec. Xiii-lea. În intervalul celor 150 de ani de ocupaţie turcească,
ţinutul se depopulează, după care, începând cu sfârşitul sec. XVII va
fi repopulat. Reîntorşi la vechile vetre sau emigrând aici din alte zone
moşii românilor din Ungaria de astăzi şi-au ll1fiinţat parohii ortodoxe
în comitatele: Bichiş, Bihor, Cenad. Aşezările locuite şi de popul;l-ţi.e
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românească

cu parohii ortodoxe existente şi azi sunt Aletea. Apateu,
Bekes, Bekescsaba, Budapesta, Chitighaz, Cristor, CenadulUnguresc, Cimvaş, Darvaş, Giula-Oraş Mare Românesc, Jaca, Micherechi,
Otlaca-Pustă, Peterd, Săcal, Vecherd.
Din cauza condiţiilor neprielnice de păstrare pe lângă bisericile
ortodoxe, precum şi datorită lipsei de preocupare în păstrarea şi punerea
în valoare a acestora, o parte din materialele deosebit de valoroase au
Bătania,

dispărut.
Până cînd, în anul 1989, conştientizându-se importanţa deosebită
a· acestui material, a început adunarea lui, pe rînd, de la toate parohiile.
Acum este depozitat în clădirea Consisoriului Eparhial, urmând a fi
restaurat, identificat şi sistematizat.
Întocmirea catalogului analitic a acestei colecţii se impune ca o
necesitate, la fel cum se impune catalogarea şi descrierea oricăror
documente ale trecutului a căror cunoaştere este prielnică istoricului de
sinteză pentru a
putea face judecăţile de valoare.
Toate aceste obiecte de cult folosite în viaţa religioasă, icoane pe
sticlă, lemn şi pânză, cărţi vechi de cult, odăjdii preoteşti, au făcut
obiectul unei expoziţii deosebite anul acesta în luna februarie la Muzeul
Erkel, Sala Diirer din Gyula. Expoziţia a lăsat o puternică impresie fiind
impecabil organizată şi bine susţinută financiar, totul sub coordonarea
celor două doamne: Elena Csobai şi Emilia Nagyne Martyin -. ambele
muzeografe, care s-au zbătut pentru reuşita acestei acţiuni.
Fireşte greul abia acum începe. Ne bucurăm însă de începutul
promiţător, considerînd că această Colecţie de artă veche bisericească
reprezintă o reconstituire a trecutului artistic, cultural ţ,i religios a
românilor din Ungaria pe baza surselor neepuizate de pe aceste meleaguri.
Expoziţia invită şi obligă la căutarea în continuare a ce mai există în
teren, şi care înseamnă zestrea virtuală a istoriei şi istoriografiei româneşti
de pe aceste meleaguri.

DIE SAMMLUNG DER RUMĂNISCHEN ORIHODOXEN KIRCHEN
AUS UNGARN. WERI'E ALTER KIRCHLICHER KUNST.
(Zusammenfasstmg)
Kurze Vorstellung der Sammlung deren Ansătze im Jahre 1989
liegen, als das Vikariat von Gyula mit dem Zusammentragen von alten
kirchlichen · Kunstgegenstânden und Dokumenten aµs rumânischen
orthodoxen Prarrgemeinden begann.
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MARGINALII I.A

EXPOZIŢIA

"IONE"

ION MUNTEANU UN ARTIST DISPĂRUT ACUM 26 DE ANI.
Nicolae Prelipceanu

Acum 26 de ani, într-o mansardă de tânăr pictor, dispărea Ion
Munteanu. Cei care-l cunoşteam de la Cluj sau Bucureşti, unde fusese
pe rând student, ştiam că este un talent dincolo de obişnuit, despre
care maestntl său, Corneliu Baba, avea să scrie postum: "A fost poate
chiar geniul şi ca întotdeauna nu l-am observat..."
Exmatriculat de la Institutul "Ion Andreescu" din Cluj, o dată cu
graficianul Florin Creangă, pentru absenţe cred, studentul pictor ajunge
la Bucureşti, în clasa maestrului Corneliu Baba, în 1968. A lucrat
decorurile pentru teatrul studenţesc "Podul", o mişcare de avangardă
artistică a epocii, a pictat chiar o frescă-repede ştearsă - în casa scărilor
spre sala de spectacol. Era deja cunoscut ca un talent ieşit din comun
cînd, foarte tânăr, şi-a pus capăt zilelor fără a explica în vreun fel gestul
său celorlalţi. I se spunea "lone", cu o pronunţat ardeleneşte aproape

oa.
De la dispariţia lui s-au organizat câteva expoziţii retrospective
"Ion Munteanu", în sala Kalinderul ori la Arad, oraşul de unde venea
deşi era şi se născuse maramureşan (19 iunie 1944, la Sighetul
Marmaţiei). Au rămas puţine lucrări de la acest artist frământat, dispărut
la vârsta unor căutări şi, poate, nemulţumiri, profunde. La moartea sa,
maest,rul Corneliu Baba mai scria: "Ion Munteanu a aparţinut unei
categorii rare ai cărei indivizi dispar consumându-se străini de şcoli şi
curente ... Pe Ion Munteanu aş vrea să-l izolez total de impostura lucidă
~ creatorilor de obsesii false şi la fel, să izolez semnele lăsate de el de
scriiturile la modă, învăţate pe de-a rostul pentru rezolvarea succesului
sigur ... "încheind cu fraza citată mai sus şi care e bine a fi reluată: "A
fost poate chiar geniul şi, ca întotdeauna, nu _I-am observat ... "
Articol apăru1. în "România liberă" din 2 iulie 1994. Reprodus ca o marginalie la
expoziţia retrospectivă· "Ion Munteanu". (Nota red.)
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