
REST AURAREA PICTURILOR MURALE DE LA OHELINŢ A 

--------------VASILE DRĂGUŢ--------------

În continuarea unor mai vechi preocupări, rîndurile 
ce urmează îşi propun să prezinte ansamblul de picturi 
murale ce decorează biserica roman o-catolică din Ghe
linţa 1, monument căruia recentele lucrări de restaurare 
i-au restituit în mare măsură frumuseţea de odinioară2. 

Situat într-o largă vale, la poalele muntelui Condratu, 
satul Ghelinţa este una dintre cele mai puternice aşezări 
rurale din j udeţul Covasna şi, dacă se ia în considerare 
valoarea artistică a bisericii-monument istoric, este de 
presupus că încă din evul mediu a beneficiat de o parti
culară înflorire3. Deseori menţionată în studiile de istoria 
artei,  în special pentru picturile sale murale, biserica ro
mano-catolică din Ghelinţa nu a beneficiat niciodată de 
o cercetare monografică exhaustivă, cercetare care în pre
zent este înlesnită de degajarea şi restaurarea unor în
tinse suprafeţe de pictură, lungă vreme ignorate�. 

La prima vedere, arhitectura monumentului pare a fi  
foarte simplă şi fără probleme, totuşi ,  la o analiză mai 
atentă, pot fi descifrate mai multe faze de evoluţie. 
Corpul principal al bisericii este alcătuit  d intr-o navă de 
dimensiuni potrivite ( 12X8 m), construită din piatră 
brută. Lărgim 'CI relativ mare a navei este un indiciu 
că, încă de la început, ea a fost tăvănită, soluţie  de aco
perire existentă ş i. în prezent. In raport cu arhitectura 
foarte simplă a navei, absida prezintă forme mai bogate. 
Boltirile pe ogive susţinute de console - unele decorate 
cu măşti umane - ca şi ferestrele bipartite5, de aseme
nea contraforturile dispuse în toate punctele de descăr
care sînt O clară dovadă că această parte a bisericii apar
ţ ine perioadei gotice. Cercetările arheologice efectuate în 
i nteriorul corului  au dat la iveală resturi le unei abside 
semicirculare alungite, ale cărei fundaţii se ţes cu cele 
ale navei6. 

Aşadar, în prima sa formă, biserica din Ghelinţa apar
ţine epocii romanice, absida alungită indicînd o fază tîr
zie, în ultimul sfert al secolului al XIII-lea. Tipul acesta 
de biserică-sală cu absida semicirculară alungită - ce 
satisface parţial şi funcţiunile corului gotic care îşi fă
cuse între timp apariţia în arhitectura religioasă din 
Transi lvania - este ilustrat de mai multe monumente, 
toate aparţinînd aceleiaşi perioade :  biserica reformată din 

1 Satul Ghelinţa, comuna Ghelinţa, jud. Covasna. 
2 Destul de i negale, l ucrările de restaurare întreprinse În  ultimi i  

ani  reclamă o revedere atentă pentru că n u  întotdeauna bunele intenţii au 
fost corespunzător servite. Am î n  pr imul  rînd în vedere tencuielile exte
rioare, tencuieli care au mult ciment În compoziţie, ceea ce are drept 
consecinţă o urîtă culoare cenuşie şi  o gravă creştere a gradul u i  de umi
ditate În ziduri. Cooperativa locală care a executat reparaţiile de faţadă 
nu a respectat indicaţiile date de a folosi numai tencuieli de var, cu 
tocătură de cîlţi, potrivit tehnologiei tradiţionale pe care, în  prezent, 
Direcţia monumentelor i storice şi de artă a reactualizat-o, aplicînd-o pe 
şantierele proprii. Nu trebuie pierdută nici O ocazie pentru a combate 
tencuielile cu adaos de ciment care constituie o permanentă sursă de 
umiditate, agent deosebit de nociv care acţionează Cll agresivitate Împo
triva picturilor J11l1rale. în cazul bisericii romano-catolice din Ghelinţa, 
care posedă lin atît de valoros ansamblu de picturi IDurale, refacerea 
tencuielilor exterioare se i mpune Cll necesitate. 

3 Este, totuşi, ciudat faptul că p rima menţiune a satului datea7ă 
abia din 1 567 (cf. Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţi/or dill 
Tral1Silvania, I, Bucureşti, 1 967, p. 257). 

4 D:n bibl iografia bisericii romano-catolice din Ghelinţa.  re\inem CI I  
pre<;ădere următoarele titlu r i :  Radocsay Denes, A kăze/Jkori magyarorszag 
falkepei, Budapesta, 1 954,  p. 36-3 8, 1 40- 1 4 1 , pl .  XLIII-XLV; Virgil 
VăIăşianu, Istoria arui feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1 959, p. 8 1 ,  
421 -425, 557, 771 . Alte l ucrari vor fi citate în legătură cu probleme e 
speci alI:. 

5 Menou rile centrale au di parut. De remarcat, slaba luminare a co
rulu i  şi absidei, doar cu două ferestre situate pe l aturi le sud şi sud-est. 

6 V. Vătăşianu, op. cit-. , p. 8 1 ,  de asemenea Keopeczi Sebestyen 
JOzsef, A kaze/lkori Ilyugati milveltseg legkdelibb hatarai, "Erdely tudo
l11<in)'o, fiizetek",  1 9 , Cuj,  1 929; J. Sebestyen v. Keopecz, Mit telaltcrliche 
Bauku11St im Suklerlande, "Siebenbiirgische Viertel jah rsschrift. Korespon
denzblatt des Vereins fiir ,iebenbiirgische Landeskunde", Sibiu, nr. 57, 
1 934 ;  Entz Geza, A kazepkori szekely miiveszet kfm!esei, "Erdely tudo
manyos fiizetek" ,  Cluj ,  n r. 1 1i2, 1 943 .  
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Reci. (jud. Covasna), biserica roman o-catolică d in  Cristeş
tii Ciceului (jud. Bistriţa-Năsăud), b iserica ruinată din 
Suseni (jud. Mureş)1. 

Demantelarea absidei romanice ş i  construirea corul ui 
gotic, cu absidă poligonală, se pot atribui sfîrşitului seco
lului al XV -lea, epocă în care "modernizarea" gotică a 
vechi lor biserici de sat transilvănene ia proporţiile unui 
fenomen de masă. Ca argumente suplimentare pentru da
tarea propusă, pot fi considerate profilele ogivelor ş i  ale 
ferestrelor - de tip flamboyant -, de asemenea taberna
colul datat 1 503, care oferă un preţios termen "ante 
quen1"8. 

In anul 1 62,8, vechiul plafon al navei a fost înlocuit 
cu un tavan casetat, decorat cu motive florale şi heral
dice, într-un stil devenit familiar Renaşterii transilvă
nene9. Ultimul moment important pentru arhitectura bi
sericii din Ghelinţa a avut loc în secolul al XVIII-lea şi 
poartă pecetea momentului artistic al barocului .  In anul 
1 766,  au fost construite două mici pridvoraşe în faţa in
trărilor de sud şi, respectiv, de vest şi tot atunci au fost 
executate balconul orgii ş i  un balcon de-a lungul zidului 
nordic al navei, lucrări care au provocat grave stricăciuni 
picturilor despTe care va f i  vorba. Atît balconul orgii cît 
şi balconul nordic au fost prevăzute cu balustrade de scîn
dură pe faţa cărora au fost pictate mai multe figuri de 
sfinţi 10. In 1 785 a fost construită sacristia, o mică anexă 
pe latura de nord a corului .  

Biserica d i n  Ghelinţa este înconj urată d e  o incintă 
de plan elipsoida] 1 1  alcătuită din ziduri nu prea înalte şi 
lipsite de elemente de fortificaţi e. In colţul de sud-est se 
află un scund turn-clopotniţă care străjuieşte şi poarta 
principală. 

Din toate cele arătate pînă aici ar rezulta că biserica 
din Ghelinţa este un modest monument de ţară, ca atîtea 
altele, cu o înfăţişare simplă, lipsită de particulare cali
tăţi de ordin istoric şi artistic. In realitate, prin ansam
blul de p icturi murale care decorează în întregime pe
reţii navei, ea se impune atenţiei ca un monument de 
excepţi.e, demn de a fi  considerat în rîndul celor mai 
importante mărturii ale artei medievale din ţara noastră. 

In fapt, picturile mumIe ale biseric i i  d in Ghelinţa sînt 
vechi cunoştinţe pentru istoricii de artă, bibliografia lor 
fiind destul de bogată 12. Repunerea lor în discuţie se mo
tivează atît prin recentele lucrări de restaurare 13 - care 
au fost în măsură să pună în evidenţă numeroase ele-

7 La biserica din Suseni, prelungirea absidei fusese acopemă cu o 
boltă în semicilindru cu penetra ţii .  

8 Aceeaşi opinie l a  V. Vătăşianu, op. cit., p. 557. 
• 9 Un studiu detaliat asupra tavanului casetat de l a  Ghelin \ a  a pu

bhcat K. Sebestycn Jozsef, A Ge.'encei mel7111,ezet es karzat,festrr.ellyek, 
în Kel�men Lajos emle

_
kka�IYv, Bucureşti-Chij, 1 957, p. 542-554. In 

conclUZie, autorul arata ca este vorba despre opera unuI meşter sas 
probabil din Braşov. 

' 
10 De aceste picturi, destul de modeste ca valoare artistică, s-a ocup:lt 

K. Sebestyen ]6zsef În articolul citat la nota precedentă (p. 550-553). 
1 1  Este demn de re:llarcat că în zona de colonizare secuiască tipul 

predo:ninan� de incintă este cel circular sau eli psoidal, cu ziduri scunde, 
uneOfl p revazute cu ferestre de tragere, ca l a  Mihăi !eni-Ciuc Nico:eşti-
Ciuc, Ciuc-Sîngeorgiu ş a. 

' 

12 Pentru bib�iografia picturilor murale ale bisericii din Ghelinţa 
cea mai bogata seleCţie este oferită de Radocsay Denes, op. cit,. p. 1 4 0-1 4 1 .  

13 Efectuate ; n  vara anului  1 972, sub supravegherea Direqiei 111 0-
l1ull1entelor istorice şi de arta, l ucrările de restaurare a picturi lor  murale �1I fost c�nduse de reg.retatul pictor Traian Trestioreanu. Pentru dega
prea pereţilor de vest ŞI de nord, balcoanele de .lemn, datînd din secolu l  
al  XVIII-lea, a u  fost coborÎte la  nivelul p:trdoselii fiind consolidate 
şi lr�ta�e ÎI11P.otriva <;ariilor. Au fost Îndepărtate to�te intervenţii le  cu 
tenclllala de ciment ŞI s-a procedat la o atentă consolidare a picturilor 
mllrale - pe alocuri foarte burduşite - prin i n jectări cu caseinat de 
calciu şi tiviri cu mortar de frescă. Au fost Îndepărtate straturile de 
nr care �copereau o Însemnata parte din pictura, iar zone le  degradate 
aII fost Illvelate CII mortar de frescă şi integrate prin tente neutre de 
culoare - cu respectarea vecinătăţilor. Plafonul casetat a fost şi el 
tratat Îll1por riva d:lunatorilor şi consolidat. , 
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mente necunoscute - cît şi prin faptul că o întreagă se
rie de probleme de natură stilistică şi cronologică a ră
mas în suspensie. 

Cel ce vizitează astăzi monumentul nu poate scăpa 
impresiei de fastuos pe care o degajă decoraţia interioară. 
Intr-adevăr, pereţii navei sînt în întregime acoperiţi cu 
picturi murale de o sesizantă valoare artistică, ampla 
compoziţie decorativă fiind îmbogăţită de tavanul casetat 
şi de balustradele fostelor balcoane. Dincolo de unitatea 
intenţiei decorative, este lesne de observat că nu toate 
picturile au fost executate de acelaşi meşter, flagrantele 
d iferenţe de factură favorizînd convingerea că amplul de
cor a fost realizat în mai multe etape. 

Peretele vestic  a beneficiat cel mai mult de recentele 
lucrări de restaurare, dînd la iveală o i conografie neaş
teptat de bogată, uşor de reconstituit, în pofida stadiului 
de gravă degradare a unor scene. Registrul superior cu
prinde fragmentele a trei scene din viaţa apostolului 
Iacob cel bătrîn 14. Deşi starea de conservare a scenelor 
este precară, identificarea iconografică este facili.tată de 
inscripţia pictată IACOBUS şi de binecunoscutele atri
bute ale sfîntului : pălăria şi cîrja de pelerin 15. 

Incă şi mai degradat - datorită fixării în zid a bal
con ului orgii - registrul inferior cuprindea scene din 
ciclul cristologic. Mai pot fi identificate Fuga în Egipt, 
cu Iosif care, sprijinit în toiag, conduce asinul, Uciderea 
p7'uncilor - un soldat străpunge cu sabia un copil ; o a 
treia scenă, foarte precar conservată, pare a fi fost Inchi
narea magilor. Deşi aproape integral d istruse, aceste 
scene din ciclul cristologic se dovedesc a fi deosebit de 
importante pentru înţelegerea ansamblului iconografie al 
bisericii  din Ghelinţa, ele venind să completeze sui ta de 
scene care formează registrul inferior al peretelui nord ic. 

Datorită mai bunei sale conservări - deşi n avut şi 
el de suferit prin montarea balconului de lemn - deco
rul mural de pe peretele nordic este cel mai bine cunos
cut ; totuşi şi aici restaurarea a dat la iveală zone noi.  

Registrul superior este rezervat in întregime legenclei 

14 Huszka Jozsef presupunea că aici ar  fi scene din viaţa sfîntului 
Coloman, acel misionar de origina i r landeza martirizat la anul 1 002 În 
Austri a  de Jos şi Înmormîntat În manastirea din Melk (Magyar sZe/ltek 
a S;cekelyfăldăn a XV. es XV r. s;ca;cadokban, În " A rcha :ologiai Erte .i I U" ,  
1 886, VI ,  p .  1 24-1 30). 

15 Afectat de d i fer:te distruger i ,  În primul  rînd de deschiderea a 
doua ferestre, registrul superior al pere te l u i ve'lic are următoarea c o m 
pozi ţie : 

- prima scena cuprinde tre i figu ri ;  o [ell1eie şi doi bărba\ i ,  unu l  
d intre ei padnd a fi Iacob cel batrÎn ; În  zona sllJ:erioH:1 se  af l�  in
scripţia pi ctata IACOBUS; 

- a doua scena În faţişeaza martir iul unu i  sfînt spînzurat, a, istat de 
U ll person:1j Încoronat şi cu aureola,  În gen unchi, şi de Iacob ( ? ) ;  

- a treia scenă, pastrata parţial , cupri nde o figura de prinţesă care 
oferă o coroniţa de flori unu i  person :1.j (tăiat de fe reastră) care :1.re o 
cîrjă de pelerin. 

l 'ig .  1 .  Tli,eric:1. romano-catolic� din Ghelinp, vedere de :1.nsamblu.  
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lui Ladislau cel Sfînt. C iclul legendar, care formează 
obiectul atîtor reprezentări mUl'ale din Transilvania ş i  
S lovacia în secolele XIV-XV 16, este tratat în friză con
tinuă, scenele se înlănţuie între ele, nefiind separate de 
chenare verticale, ceea ce sporeşte efectul dinamic al re
prezentării ,  în deplin consens cu mişcarea naraţiunii .  Epi
soadele i lustrate sînt următoarele : Binecuvîntarea dată de 
episcopul din Oradea17, Plecarea la luptă, Bătălia de la 
Kerles, Urmărirea cumanului, Lupta cu cumanul, Decapi
tarea cumanului. 

Un larg brîu decorativ separă registrul superior de 
registrul inferior pe întinsul căruia se desfăşoară scene 
din ciclul cristologic. In general bine conserva te, aceste 
scene prezintă următoarea iconografie :  Intrarea în Ieru
salim, Cina cea de taină, Spălarea picioarelor, Prinderea 
lui Isus18, Biciuirea la stîlp, Răstignirea. 

Peretele de răsărit, în jurul arcului triumfal, nu mai 
păstrează nici o urmă de pictură, fapt explicabil dacă se 
are în vedere reconstruirea absidei . 

Reluînd regimul compoziţional general, peretele sudic 
este şi el compartimentat în două registre. Registrul su
perior cuprinde fragmente dintr-o vastă reprezenLare a 
Judecăţii de apoi, care odinioară acoperea toată supra
faţa. In centru se află Isus judecător într-o mandorlă de 
lumină încadrată de patru îngeri. Potrivit viziunii apoca
liptice a lui Ioan din Patmos, Isus este înfăţişat cu săbii 
în gură. De o parte şi de alta se află Maria - reprezen
tată ca Maică ocrotitoare - şi sf. Ion Botezătorul, deci 
în ansamblu se obţine compoziţ ia iconografică a Rugă
ciunii - Deisis. In partea răsăriteană a peretelui, recen
tele restaurări au dat la iveală un grup de apostoli pe 
tron şi reprezentarea cetăţii paradisului către a cărei 
poartă se îndreaptă sfîntul Petru conducînd ceata celor 
credincioşi .  De remarcat că paradisul are o arhitectură 
bogată şi  complicată, cu multe clădiri care îşi e talează 
acoperişurile roş i i  într-o compoziţie unică pen tru pictura 
murală d in Transilvania.  Zona opusă - obişnuit rezer
vată reprezentării infernului - este foarte grav degra
dată şi nu mai pot fi identificate decît resturi modeste. 

La rîndul lui afectat de stricăciuni,  registrul infe
rior al peretelui sudic a fost în bună măsură recuperat 
prin îndepărtarea tencuielilor şi  a varului cu care fusese 
acoperit. In extremitatea de răsărit, se află un mic panou 
care cuprinde o reprezentare a Invierii. Surprinzător ca 
amplasare - în zona de mijloc, trecînd dintr-un registru 
în celălalt - acest panou uimeşte şi prin concizia re
dactări i  acestei atît de importante teme din ciclul cristo
logic .  

In continuare, registrul inferior conţine mai multe epi
soade din legenda unei sfi n te, în general id ntificată cu 
Margareta din Antiohia 19. Prin curăţirea picturilor, citirea 
imaginilor se complică şi pare mai probabil că ne aflăm 
în faţa legendei sfintei Ecaterina din Alexandria. In pri
ma imagine, sfînta, cu coroană, este îngenunchiată în faţa 
Mariei cu pruncul care tronează sub arcadele unui bal
dachin  gotic. Cel de al doilea episod - care a şi 
complicat problema interpretării iconografice - înfă ţ i 
şează u n  tînăr c u  panaş l a  pălărie, u n  rege care pare a 
o interoga pe sfîntă, aceasta aflînd u-se în mi.i locul unor 
personaje care ţin în mîini cărţi deschis . Această scenă, 

16 Problema legende i regelu i Ladislau �i :1. reprezentări i  sale În 
pictur:1. m urala medievală a preocupat pe numeroşi  cercetători, cumulînd 
o bib l iografie impresionanta .  De curînd, d i'ClI \ i:1. a fost rede 3Ch i sa p rin 
am piuI articol publ icat sub semnătu r:1. Dr. Vlasta Dvo!-�kov::i (La legende 
de saint Ladis!lls ctecouverte dans l'eglise de Velka Lom/Jica, , Buletinul 
monumentelor i storice" , nr. 4, 1 972, p .  25-42). Ne pro?unem

' 
să reve

n i m  asupr:1. :1.�estei legende :n l I'-un :1.rticol specia l .  
17 Huszka ]ozsef detal i :1.7ă c itirea episoade'or astfe l :  povestirea iscoa

clei, bineC/.wintarea, jurărnilltltl, marşul, lupta, urmărirea cumanului, trinta, 
decapitarea cltmanltltti (Huszka Jozsef, A Sunt Uszl6-legenda szekelyfăldi 
falkepekben, În "i\ rchaeologiai Ertesito", V, 1 885, p. 2 1 3). In fapt, 
binecuvîntarea şi jurămîntul fonno!ază un singur 'grup cO!1lpoziţion:1.l, de 
:1.semene:1. marşul şi lupta, iar primu l  episod citat de Huszka nu ex i sta În 
pic tura de l a  Ghel inţa. 

18 V. Vataşi:1.nu considera ca aici ar  fi vorba despre scena Isus la 
Pi'at (op.  cit., p. 422-423). 

19 Aceeaşi opinie am Împartaşit-o ş i  noi În Iconografia picturilor mu
rale gotice din Transilvania (Consideraţii generale şi repertoriu pe teme), 
"Pagini de veche artă românească", II .  Bucureşti, 1 972, p. 45 .  Prin excep
ţie, Huszka (op. cit.) vedea aici pe Margareta, fiica lui Bela IV. 
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identificată cu refuzul Margaretei de a se mărita20, pare 
să fie mai degrabă d isputa Ecaterinei cu filozofii din 
Alexandria. in continuare, este reprezentată intemniţarea 
sfintei, apoi fragmente din scene de 1.ortură - din neÎe
ricire lipsite de elementele necesare unei clare identifi
cări - şi, în zona terminală, fragmente din plîngerea 
sfintei . 

Aşa cum s-a menţionat deja, p icturile b isericii wma
no-catolice din Ghelinţa nu sînt unitare din punct de ve
dere stilistic ş i  tocmai datorită acestui motiv datarea lor 
a fost foarte controversată. Huszka, cel mai vechi cerce
tător al lor, datează aceste p icturi în secolele XIV-XV21, 
I. D. Ştefănescu22, Karl Kiinstl 23, Gerevich Tibor24 ş i  
Balogh Jolan25 le situează î n  secolele XIII-XIV, B iro J .26 
le datează în secolul al XIV-lea, secel în care le situează 
şi Radocsay Denes27, care optează pentru deceniul 1 320-
1 330, arătînd că stilul lor prezintă reminiscenţe bizan
t ine, lăsînd în acelaşi timp să se manifeste imaginaţia 
populară. Folosind o interpretare similară, dar făcînd 
apel şi la spiritul p icturii italiene din "dugento" ,  Der
csenyi Dezso le datează, totuşi, la sfîrşi tul secolului al 
XIII-Iea28. Prof. Virgil Vătăşianu consideră că picturile de 
pe peretele apusean, de pe cel nordic şi parţial de pe sud 
datează de la sfîrşitul secolului al XIV -lea, în timp ce le
genda sfintei Margareta (Ecaterina ?) ar fi fost p ictată 
pe la mij locul secolului al XV -lea29'. 

Ca rezultat al recentei restaurări se pot reţine ca deo
sebi t  de importante următoarele observaţii :  

a. Ciclul cristologic se desfăşoară ca o bandă continuă 
(chiar dacă cu unele inversări de episoade) pe pereţi i  de 
vest, nord ş i  - cu întreruperea explicată a peretelui 
estic - pe peretele sudic, ceea ce demonstrează exis-

20 De �('eastă parere este V. Vătăşianu ,  ofi. cit., p. 771 .  
2 1 Huszb Jozsef, ofJ. ciI .  
22 1 .  D .  Ştefanescu, Cart; by'Zalltin e t  I'art lombard eli Transylvanie, 

Paris, 1 9 3 8 ,  p. 4 8-49. 
23 Karl Kun tie, Tkollogrctphie der chriItlichen KUl1St, I T ,  rreiburg i lll 

Breisgau, 1 926, p. 3 9 4 .  
24 Gerevich Tibor, L'arte /tllgerese delia Tramilvania, Budapesta, 1 940, 

p. 1 5 3 .  
25 lhlogh Jo�an,  Az erdely renaisSClnce, Clu j ,  1 94 3 ,  p. 1 6- 1 7, 

292-293. 
26 Bira .lozsef, bdel.11 miiveszete, Budapesta, 1 94 1 ,  p. 6 5 .  
27 Radocsay Dcnes, ofi. cit., p. 99. 
28 Dercsenyi Dezso, A magyarorszagi miiveszet I.ortfmete, I ,  Buda

pesta, 1 956, p. 1 37. 
29 V. Vătăşianu, op. cit . ,  p. 424 şi ,  respectiv, 771 . 
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tenţa unui program gîndi t  unitar pentru întreaga supra
faţă interioară a navei. 

b. intre d iferitele zone de pictură există o perfectă 
continuitate a strat ului suport, dovadă că - indiferent 
de varietatea facturilor - întregul ansamblu a fost exe
cutat într-o singură etapă. 

Pentru valid ar a acestor observaţii care au fost făcute 
în cursul lucrărilor d restaurare, pot fi aduse în discuţi e  
�i  argumente d e  ordin stilistic. in general, cercetător i i  
care ne-au precedat au fost de acord în a considera pic
turile de pe peretele nordic - legenda lui Ladislau ş i  
zona centrală a ciclului cristologic - c a  cele mai vechi ,  
cei mai mulţi înclinînd pentru o datare în prima j umă
tate a secolului al XIV-lea. 

D impotrivă, legenda sfintei Margareta (Ecaterina ?) a 
fost considerată ca mai recentă, f i ind uneori datată chiar 
în secolul al XVI-Iea3o. 

D in punct de vedere stilistic, picturile peretelui nordic 
trădează un meşter cu o formaţie foarte complexă, tri
butar tradiţi ilor bizantine filtrate de scriptoriile occiden
tale, hrăni t  de spiritul narativ al p icturii nordice. in 
!lcest sens, ste semnificativă asemănarea d intre imaginea 
RăstigniT ii de la Ghelinţa şi o m iniatură reprezentînd 
aceeaşi temă din caTtea de psalmi a landgrafului Her
mann de Thuringia, databilă la începutul secolului al 
XIII-Iea3 1  Această asemănare nu este concludentă pînă 
la capăt, pentru că acelaşi meşter se dovedeşte a fi la 
curent cu descoperirile mai noi ale picturii  nord-italiene 
în ceea ce priveşte modelajul formelor. El ştie să uti lizeze 
modelajul prin d iferenţă de saturaţie a culori i  ceea ce 
împreună cu preferinţa pentru ochii migdalaţi ,  consti� 
tuie un indiciu al unei faze mai evoluate, care în Tran
silvania  nu s-ar putea explica decît în al doilea sfert al 
s�colului al XIV-lea. Afirmarea influenţei i talieneşti în 
plCtura murală din Transilvania aparţine unui  fenomen 
artistic mai amplu care priveşte întregul regat maghiar 
al epoc i i ,  cînd pe tronul de la Buda se aflau regi i  din 
dinastia angevină. Carol Robert a încurajat nu numai cir
culaţia artiştilor, dar si colonizările de i talieni în Slovacia � , , 

-----

30 Gerevich Tibor, Magyarorszag miiveszeti miiem./ekei, Budapesta, 
1 94 2 ,  p. 228. 

3 1  Dararea cărţii de psalmi a lui Hermann de Thuringia trebuie să 
ţ ină seama de faptul că acesta a m urit În anul 1 21 7. Asemanarea l a  care 
ne referim este izbito�re privin d  deopotriva compoziţia, tipologia şi dese
nu l  figUrIlor (vezI JUl l llS Baum, Die Malerei Imd Plastik des Mittelalters, 
ill Detttschiancl, Frrml"rcich I/.nd Britanicn, Wildpark-Postdam, 1 930, 
p. 333 ,  pl . 3 70). 
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Fig. 3 .  Peretele vestic al navei, scene din  registrul sl'periol·. 

J U D E C A T A  D E  A P O I  

' . 

fig. 4. Icon grai i a  peretc:ui de ud:  J .  Isu5 în mandorlă, t'ntrc Maic,l 
crotito :lrc şi Ioan 13 Lezăto ru l ;  2. Paradisul ,  PCLru conducînd ceata 

credincioşilor; 3. restur i  de pictură; 4. Invierea ; 5.  Maria cu pruncu l 
ada rată de r. Ec:nerina din Alexandria; 6. COllf runLarea Ecaterinei CII 
rcgele; 7. D isputa cu fiiozefi i ; 8 .  înLemniţarea Ecatcrinet;  9. Sccnă de 
to rtura; 1 0. Piîngerea sfinte i ( resLUri vagi) . 

Pig. 5. PereLele nordic, ved�re generală. 

4S 

convi ţuir  a formelor artistice aj ungînd la o extremă com
plexitate odată cu veni rea unor colonişti  flamanzi32. 

Picturi le de pe peretele nord ic de la Gh l inţa îş i  găsesc 
un apropiat echivalen t în modestele fragmente (cîteva 
figuri) car au fost descoperite pe per tele sudic al bise
ric i i  reformate d in  Cricău (j ud. Alba), cu siguranţă con
temporane33. 

Trebuie  r marcat că autorul picturi lor d pe peretel 
nord ic se comportă d i ferit în cele două registre. In timp 

32 De acest complicat proces art is t ic  s-a ocupat VI:\WI Dvorc{kov<{ în 
amplul  sau studiu ftaliellisiaende StrOll1lf.ngen ill der ElllWicklul1g deT 
M ol7ltmclltalmalerei .les slowakischen Mittelalters, "Historica Siovaca", I l I ,  
1 965,  p. 58- l J  1. 

33 1 escoperire cu ocazia u l timei restaurări. deasupra bol�ii gotice 
care le-a retezat, pict uri le de 1:\ ricău, pastrează fragmentar imagini din 
ciclu l  cri�tologic. N-au rO�t Încă publ icaLe. 
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Fig. 6. Peretele nordic, detaliu din Legenda regellti Ladisla/ţ cel Sfînt: Lupta corp la corp şi InfrÎngerea Cllmanului .. 

ce scenele d in  c iclul cristologic sînt mai aproape de for
mele tradiţionale, reprezentarea lui Ladislau pare mai li
beră, mai degajată ca expresie. Este evident că această 
diferenţă de factură rezultă din noutatea probl melol' cu 
care pictorul era confruntat. Dacă pentru scenele din 
ciclul cristologic el rămîne îndatorat unor canoane, în 
cazul legendei lui  Ladislau inventivitatea artistică este 
mai mare, de unde şi expresia mai convingătoare a com
poziţiilor. 

Este locul să remarcăm aici  gama cromatică foarte 
bogată a picturilor de pe peretele nordic ; fondurile sînt 
gri, galben sau ultramarin, desenul este executat cu negru, 
brun roşcat, ocru, gri, verzui, figurile sînt roşcate cu mo
delaj formă-culoare, uneori cu accente de alb, veşmintele 
sînt tratate cu roşu, ocru, sienna arsă, gri, verde. 

Spre deosebire de meşterul peretelui nordic, autorul 

l 
picturi lor de p per tele vestic este profund îndatorat 
unei viziuni grafice. Folosind o gamă cromatică restrînsă, 
cu fond uri albe, cu desen negru şi mult gri-bJ LI pentru 
veşminte, meşterul scenelor din viaţa apostolului Iacob 
şi al primelor scene din ciclul cristologic  pare a fi format 
in exclusivitate în ambianţa picturilor nordice, în care 
grafismul a fost întotdeauna predominant. 

O poziţie stilistică asemănătoare, dar mai clar expri
mată, se regăseşte la autorul legendei sfintei Ecatel'ina din 
Alexandria. Insistînd asupra faptului că stratul de pictură 
al acestei legende este identic ca suport cu cel al scenei 
Invierii - care aparţine neîndoielnic meşterului pere
telui nordic - vom observa că, prin toate detali ile de exe
cuţie, diferenţa dintre cele două picturi este flagrantă. 
Stilul grafic s asociază unor elemente de decor - de 
exemplu baldachinul sub care se află Mari.a cu pruncul 

Fig. 7. Peretele nordic, registrul superiar: detaliu din Legenda regehti LtuLislalt cel Sfint : Urmărirea cumanului. 
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Fig, 8, Pe rctc:c nordic, reg:strul  i n ferior:  Illtrarl1a În Ierusalim, 

- tipice pentru goticul nordic, cel mai concludent echi
valent fi ind pictura din Johanniskirche din Brixen-Tirol ,  
datată în al doi lea sfert al secolului al XIV-lea34,  In 

34 Jo,ef WeingarLner, Die friihgolische Milierei DelitSchtirols, .. JaIH
huch de, I(un,thist rischen I nstit ute," , V iena , X, 1 9 1 6, p, 3-14 ,  

fig, 9, Peretele nordic, regist rul inferior : fntrarea În lemsa!im, detaliu ,  

50 

Transilvania, atît stilul acesta de tip liniar-nara tiv, cît 
ş i  legenda Ecat rin ei se regăsesc în biserica evanghelică 
din Drăuş n j35, monument la care lucrările de restaurare 

35 Vasile Drăguţ, ]nsemnări despre pictltra mltrală Il bisericii foni
jicrlle din Drău.şelli, .. Studii şi cercetări de istoria artei" ,  1 962, nr, 2, 
p, 1 80- 1 88,  

http://patrimoniu.gov.ro



în curs promil să dea la iveală un mare număr de picturi 
ascunse sub var. Alături de picturile de la Drăuşeni, mai 
pot fi citate şi  alte picturi de stil l in iar-narativ din 
Transilvania, de exemplu la biserica reformată d in  

5 1  

Fig. l O. Peretele nordic, registrul i n ferio r :  SINi/arca picioarelor. 

Mugeni36 sau în nava cen lrală a bisericii evanghelice din 

36 Vasi le Drăguţ, Picwrilc I/wrale ale bisericii reforlllclic .Jin MngClli ,  
"Stu d i i  ş i  cercetări  de  i5toria artei, �eria artă  pla�tic:1" .  1 964,  n r. 2, 
p. 3 l 0-3 l 9. 

Fig. J l .  Peretele nordic, registrul i n ferior:  CiI/il CCcI ele l,til/ă. 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 1 2. Peretele sudic, registrul superior: Judecata de apoi, cîmpul central: Isus în mandorlă, Maica Ocrotitoare şi Ioan Botezătorul. 

Fig. 1 3. Peretele sudic. rCRistful inferi r: Legenda S f. Ecaterina din Alexandria. . detaliu. 
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Fig. 1 4 .  Peretele nordic, registrul inferior: Bicillirea. 

Fig. 1 5 .  Peretele <udic, registrul infe r ior:  Legenda SI. EcaterÎna din Alexandria. 
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Fig. 16.  Peretele nordic, registrul inferior :  Răslignirea, detal iu .  

Mălincrav37. Toate aceste p icturi datînd din deceni.ile de 
mijloc constituie repere deosebit  de utile pentru înca
drarea cronologică a picturi lor d la Ghel inţa. 

37 Vasile Drăgu" Picwrile mura/Ci din biserica evclllghelică din Măl1l1-
crav, »Studii şi cercetări de istoria arte i ,  seria artă plastică", t. 1 4 , 1 967, 
nr. 1 ,  p.  79--93. 

Fig. 1 7. Peretele sudic, registrul inferior, Legenda SI. Ecaterilla din 
Alexandria, detaliu. 
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U n  al patrulea meşter, în a cărui operă pal' să se 
întîlnească experien�ele meşterului p icturilor de pe pere
tele nordic cu cele ale autorului legendei sfinte i Ecat -
r i na, a realizat ampla compoziţ ie a Judecăţii de apoi. Mai 
liber în  m işcarea desenului decît autorul legendei Eca
t rinei,  el este în acelaşi t imp sensib i l  la efectele de mo
delaj fără să aj ungă la rotunj imile d in  p ictura peretelui 
nordic .  De o mare origi nalitate, reprezentarea Paradisului 
ocupă un loc de excepţie în p ictura medievală din Tran
silvania, amint ind compli catele construcţ i i  d i n  fundaluri l e  
compoziţ i i lor d i n  ciclul Apocalipsului c e  decorează bise
rica SI.  Maria a castelului KarlStej n3B• 

Concluzia rîndur i lor de mai sus nu  are ambiţia să f i e  
def i n i tivă. Acţi unea de restaurare a p ictur i lor murale el i n  
Transilvania este abia l a  început ş i  î ncă d e  acum - la 
Biborţeni ,  la Drăuşeni ,  la Rugăneşti - se poate vorbi 
despre mari surprize de natură să restructureze modul 
tradi ţional de i nterpretare39. Credem a nu greşi totuşi 
propunînd pentru întregul ansamblu o datare în cel de 
al doilea sfert al secolului  al  XIV-lea - în jurul anului 
1 330 - şi  considerînd că este vorba despre opera co lec
tivă a patru meşteri .  Contradicţ ii le dar ş i  confluenţele 
stil ist i ce care pot fi observate în picturiI  b iserici i eli n 
Gheli n ţa sînt întrutotul reprezentative pentru acel ec
lectic mediu artistic d in  Transilvania secolului al XIV-l a40 

HcsuJ 1le 

Au cours de l 'annce 1 972.  J ' i l ltcrieur de l 'cgl i se catholique de Ghel in,a 
(dep. de Covasn:l) a fait I'objet d'opcrations complexes de restauration, 
dont le principal but a etc de consolider et de nettoyer l a  peinture mu
rale. Ces t ravaux ont mis au jour  pl usieurs zones de peinture -- fragments 
ou scenes enticres -- qui permenenL la reconstitu t1on p l us ou moins 
thcorique du programme iconographique original et de preciser quelqucs 
point. d'ordre stylisLique et chronologiqu·e. Construite au X H lc sic l e, 
I'egl ise de Ghel in \a  eSL un peLiL 6di fice du rype a ne!' uniquc, qu i  avait 
etc pourvu it l 'origine d 'une ab i de demi-c i rculaire, rempl acee il la fin 
du X Ve icele par un ch eur  gothique :\ abside polygonale. La nef  e t 
recouverre d'un beau plafond it cassettes, d'inspiration Renaissance mais 
it caraCLere populaire marquc, datant de 1 628. 

Les peinl ll res murales, qui sont le sujet de l 'articJe, prescntent l'ico
nographic suivante: sccnes du cycle ch risrologique, scenes de la vie de 
I 'aporre ,1:tcques le Majeur, la l egende du roi Ladisl as le Saint, la l egende 
de sainte Catherine d'Alexandrie, le J ugement dernier. 

Le cyele christologique se dcrou le  sur le registre inferieur des parois 
ouest ee nord; il comprend dix sccnes. Si le  cyc'e de saint Jacob est 
t I' p degrade pour permettre une identificatiol1 aULre qu'h YPOLherique, la 
legende de saint Ladislas, qui  occupe l e  registre superieur de la  paroi 
no rd, e,t assez bicn conservee et constitue l 'e lemcnt le plus interc,sant 
sous Ic  double rapp rt iconographique et artistiquc de I'ensemble .  e 
thcmc sc rencontrc, a in  i qu ' i l  est con nu,  dans plusleur cglise<; de 
Tranwl var.ie et d� Slovaquie, isolement aussi en Hongrie et  en Siovenie, 
con'iL i tuant une interpretaLion origin:lle de la legende du heros de fron
l itre. 

Bicn quc l 'cnscmble de pcinture de Ghelinţa ne presenre pa<; une 
unite de cOl1ception artistiquc -- bicn au contraire, quatre posltions sty
l istiques differenrcs, dc la [:lmi l lc  du goth ique l i neairc septen trional et 
de cel l e  du gothique italien, s'y melent -- les recherches occasionnees par 
les t ravaux de resLauration OnL demon tf(! la p:u[aite U111re chronologique 
d'execution. En se fondant sur l es elements de style,  l 'auteur croit pou
voi l' dater I 'ensemble dans le  second quart du XIVe tcele et il soulign� 
qu ' i l  represente une des peinwres murales gothiques les plus remarquable\ 
de Transylvanie. 

] ,'auteur se propose de revenir  dans un  ,rrochain artic le sur le<; pro
bleme<; souleves par la p nf<;ence de la representation de 1 :1 legende du 
roi Ladislas le Saint .  

38  Vl asta Dvoi':îkov'l, Dob ras lava Menclova, Karl'Steil1, Praga, 1 965, 
p. 1 2 1 .  

39 Deşi n umai În treacăL, vom aminti aici existenp, pe [:lţ:1da sudică 
a navei a unor resturi de pictură m u rală care vor putea fi puse, proba
bil ,  În valoare după Îndepărtarea tencuieli lor cu ciment. In timpanul 
portal ului  sudic se mai descifrează si lueta Mariei pe tron încadrată de 
doi îngeri cu l umînari, iar În zona superioară a pereţilor se mai percep 
fragmente colorate, care sînt asemănăroare ca ton cu pictura de pe 
perete le nordic al navei. In absidă se păstrează resturi dintr-un decor 
pictat a secco, cu siguranţă la  începutul secolului al XVI-lea, după 1 503, 
data l imita a zidirii corului gotic. Se mai descifrează si lueta unui înger 
şi cîteva vrejuri ornamentale. Desenu l îngerului -- de bună factură -
vădeşte faza tîrzie a goticulul, fiind comparabil cu pictura bisericii din 
dealul cetăţii Sighişoara executată în 1 4 8 3-- 1 484 (vezi şi V. Vatăşianu. 
0/1. cit., p. 771--772). Vrej urile ornamentale indică pătrunderea influenţei 
R enaşterii, fenomen atît de caracteristic pentru arta Transilvaniei la 
începutul secolului al XVI-lea. 

40 Fotografiile care i lustrează prezentul articol au fost realizate de 
Marin Gheorghe; fototeca D.M.I.A. 
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