
DIN NOU DESPRE PICTURILE BISERICI I  D IN  STREI* 

VAS ILE DRĂGUŢ 

In  cursul 'ani lor 1 970- 1 972, biserica din Sltrei ' a fost 
supusă unor complexe l ucrări de restaurare, care au privit 
ath arhitectura val orosulu i  monument CÎlt şi ansallllbiui de 
picturi murale care t i  decorează2. 

Dacă, 'C'll mărunte excepţi i ,  restaurarea părţi i de aI1hitec
tu ră nu a aJdus nim�c nou .Ia ceea ce era deja cunoscut, 
cercetăcile arheologice3 şi curăţirea picturilor murale au fost 
în măsură să aducă la l umină numeroase elemente care per
mit o substanţială reevaluare a cadrUllu i  i storilc şi , de aseme
nea, o mai nuanţată imerpretare st i list ică şi iconografică. în 
cele ce urmează, ne propunem recons�derarea p icturălor mu
rale în lumina recentelor descoperir i ,  pe care le vom con
frunta cu mai vechi l e  i nterpretări oare şi-au găsit bc în 
bib, l iografia de special itate. 

O pmmă ş i  Însemnată cescoperire pri le ju i tă de recenta 
r,C:) ,ta'urare priveşte fragmellftele de pictură mumlă de pe 
faţadele biseric i i .  Pe 1atura de răsări t a absidei aharului a 
fost recuperată, în p roporţie de circa 40% , figurla de d imen
siurui uriaşe a Sf. Cristofor, iar pe peretele de sUld al navei ,  
î n  jumătatea superioară, se păstrează mai multe s i luete de 
sfinţi care odinioară formau un amplu cortegiu .  Urme mă
runte de pictură se mai păstrează ş i  pe peretele nOrldic al 
na vei, atCfedi tînid i poteza că decorul mUl�al înfăşura în Între
gime faţadele monumentulllJi. Figura lui Cri stofor fusese sem
na.1ată, încă acum un secol,  de către Romer Fr. Flori s4, ul te
rior fi ind acoperită de tencu iaJIă, ca de altfel toate celelalte 
p�cturi eXiterioare. Cu referire la această imagine este locul 
să arătăm că aşe2'Jarea ei pe Jattura de răsări t  a biserici i  din 
Strei are o explicaţie precisă. Considerat în evul meldiu ,ca 
apărător al călătorilor şi protector Împotriva morţi i  subite, 
Sf. Cristofor a fost reprezentat pe faţJadele mul tor b iserici 
din med�i le provinciale europene, tOItdeauna la d imensiuni 
monumentale şi astfel orientat încît să poată f i  văzut de 
departes. La biserica din Strei tocmai faţada răsăriteană este 
orientată spre satul aflat în vale, deci figura colosală a sfîn
tului pUitea fi percepută de depar.re. Datorită stărui pHloare 
de conservare, celelahe figuri de sfinţi nu  POt fi �dentificate, 
dar fragmentele păstrate sînt suficiente pentru a justifica 
afi rlll!avia că biserica din Strei a avut faţadele i ntegral deco
rate cu p ioturi murale. în acest sens, sînt semnifi cative şi 
chenarele pictate ale ferestrelor, ,dovadă tCă decorul amintit 
era gîndit w1itar. Toate aceste constatări vin să adauge noi 
argumente În spri junul tezei că practica p icturilor murale ex
terioare a fost destul de răspÎndi,tă în Transilrvania me
dicvală6. 

• Sub r rmă de comun icare , acest material a fost prezentat În cadru l 
Sesiunii omagi�le de comunicărri ştiinţifice org>anizală cu ocazia Împliniri i 
a 80 de ani  de La ÎnJii inţarea Comisiei Mon umentelor Istorice, 23 ian uarie 
1 973. 

1 Satul Strei aparţi ne azi de oraşul Călan , j udeţul Hunedoara . B ise
r ica, monument ,istou· ic - alStăzi capelă de cim it i r - a prileju it const i
ru i rea unei bogaDe bibliografii din care spicu im : 1 .  D. Ştefănescu, La 
peinw,-e religieuse en Valachie et en Transylvanie, Paris, 1 932,  p, 2 1 1 -233;  
V irglil Vătăşianu,  Istoria artei feudale în ţările române, 1 ,  Bucllfcşt i , 1 959, 
p. 405-406 (cu bibliografic); Grdgore Ionescll, {storia arhitectlbrii în 
România, 1, Buwreşr i, 1 963,  p. 99-1 00 ;  V asi le Drăguţ, Biserica din Strei, 
"Studii şi cercetări de istor�a arve i " , ser�a Artă p l astică, tom. 1 2 ,  nr, 2, 
1 965,  p. 299-3 1 7. 

2 Autor al pro iectul ui de reSllaura:re a fost arh. Olga BÎzu. Restau
rarea picturilor muralc a fost efectuată, cu o remarcabilă scrupulozitate, 
de p ictoru l Nicolae Sava. 

3 Cercetări le arheolog ice au fost conduse de dr. Radu Popa; au 
rosI eVlÎdenţiate fundaţii le  un r constrUCţii de epocă romană, hll1daţi i le 
unei curti aneziale, ca şi restur ile unor anexe adăugate biser ici i pc latu
ri le de nord şi de vest. Rezultatele complete ale acestor cercct..'i,i sînt 
În curs de publicare. 

4 R6mcr FIr. Floris, Regi falkepek Magyarorszâgol1, B udapest , 1 874,  
p. 1. 1 1 .  

5 De reprezen tarea sfîntu l u i Cristofor În pictur a nlllrală din Tran
silvania ne-am ocupat În  art icolu l Picutri murale exterioare Î1l Transilvania 
medievală, În "Stud i i  si cercetări de istoria artei" - seria Artă pIastică, 
tom 1 2, nr. 1 ,  1965, de asemenea În studi ul rconografia picwrilor murale 
gotice din Transilvania. În "Pagin i de veche artă românească" .  II, Bu
C lu'eşt i , 1 972, p, 28-30. 

6 Conform articoltdui  nostru oitat mai sus, Picturi murale exterioare 
în Tramilvania medievală, p. 75-76. Alături de monumentele prezen
latc În articolul am intit, cercetărilc u ltim i lor an i taU pus în evidenţă 
existenţa unor resturi de pictura exverioar1\ la bisenica romano-catolică 
din Hălmag,iu (jud. Arad), la biserica evanghel ică din CÎrţa (jud. Sibiu), 
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Lucrări le de resuaurare din interio rul bisefÎ,c i i ,  constînd 
din îndepărtarea straturilor succesive de var care acopereau 
pÎlcturile şi d in consol irdarea suportul u i ,  au dat la i veală nu
meroase imagini noi, au completat o bună parte ,din scenele 
deja cunoscute, fădnd posibilă recol1S'ti tuJirea laproape in te
grală a ansamblului  iconografie originar. 

Aşa cum sugerasem înrr-un articol mai vechi7, pe bol ta 
altarului a apărut figura l u i  Isus în  mandorlă, Încadrată de 
dOii îngeri îngenunchÎlaţi .  Coroborată cu cortegiul Icelor 1 2  
apostoli ,  care decorează pereţii altarulu i ,  imaginea lu i  Isus 
în �lorie - Majestas Domini - este famil iară iconografiei 
medieViale, în pictura romanică şi în alceea gotică, avî11ld o 

largă răspîndire mai ales În medi i le  provincialeB. 
Pe pere,tele nordic, pînă de curînd acoperit în mare par te 

cu var, În registrul superior, au fost degajate integral chipu
ri le a patru apostol i ,  preCll l:1 şi compoziţia Maria Ge pnmcul, 
care ocupă colţul ,de nord-est9. Peretele esti,c, degajat mai de 
mul t 10, nu a adus elemente noi la n ivelul regi strului superior, 
în schimb pe peretele sudic a apărut şi cel de aii doi sprezece
t\ea apos'uol, 'lin t.înăr ,imiberb sU[lprins lîntr-o mi,şcare Idansantă 
cu braţele desfăcute llarg. Astfel reînltregit, cortegiul aposto
lulor de la Strei se dovedeşte, o cLată mai mult, a fi o com
poZ'iţ ie 'conc,epută în spiritul ,ilconOlgmf'Î'eIÎ occidentale, aparţ1-
uînd, împreună cu Majestas Domini, temei eshatologice a 
Judecăţii de apoi 1 ' . 

Registrul inferior al p icturilor d in  al tar prezintă panicu
laritatea, foarte ,rară, ,că porneşte direct ,de la ni velul podelei , 
l ipsind obişnuita friz.ă a d raperi i lor .  Pe peretele de nord au 
apărut două figuri de epriscopi ICU madhetele unor bi serici ,  
repetîndu-se deci reprezentările deja ,cunoscute de pe pereţii 
de est şi de sud. în axul peretelui estic, sub fereastră, se află 
o imagine a lui I sus în mormînt - Vir dolontm. Notabi lă 
este descoperirea că Grozie meşter de pe peretele sudic nu a 
fost înfăţişaJt ingenunchiat, aşa cum părea anterior restau
rării ,  ci în p�cioare. Aşadar, ohipul acestui misterios personaj 
şi-a modificat treptat înfăţişarea ş i  numele în l iteratura de 
speciamtate: de la un Icavaler crucitat cu nun;ele de Ambro
zie 12, la un meşter în ţinută de epocă imbrăcat Într-o obişnuită 

la biscrioa ortodoxă din R,ibiţa (jud. Huncdo<1J1'a), la b isenica evanghelică 
din Boian ( jud. Alba), la  biserica ruinată din Covăsinţ (jud, Arad), Dc' 
un ă il l eres deosebit este figma sfînwlu li Cristofor descoperita pe latura de 
sud a com lui bisericii evanghe l ice din Şmig (jud, Sibi u) ,  de asemenea 
figura aceluiaşi sfînt apărută, În două stratur i  suprapuse, pc perete le de 
nord a,1 b.is(lric�i reformate din Da,ia Sccuiască (j ud. Mureş), 

7 Biserica din Strei, p. 305 . 
6 In legămră Cl l  această problemă : V. DrăgUţ , rcol1ografia pictltrilor 

/Illtrale gotice din Transilvania, p. 1 3-1 7. 
9 Da la st înga la dreapta, .regi'slrul are u rmat o�rea de,faşurare :  aposto l 

bătrîn cu batrba pmernic bifurcată, cu ambele mîini ţine o carte deschisa; 
apostol tînăr, cu  bărbiţa scurta, gesticulează cu ambele mîini; apOStol 
bătrîn, cu mîn a dreaptă gesticulează părînd a fi angajat Într-o discuţie 
cu apostolul precedent, cu mJna stîngă se ţine de b<vrba prelungă ; apostol 
matur, ţ ine  În mîna dreaptă un rulou (ceea ce ar perm ite identificarea 
cu F il ip) , i�r în stînga un băţ Înflori t ;  în colţ se află Maria cu pruncu l . 
In legătură cu pr,ezenţa Mariei cu pruncul În cadrul con egiulu i de aposl O l i ,  
este de observat că ne arIăm În faţa unei  varian te iconografice de or igine stră
veche, cunoscută şi sub denumirea de "varianta siriană a Inălţări i" .  
Prima oară este ÎntÎ ln ita, Încă În secolul a l  V I-lea, la  biserica 
din Bawit, În Egiptul central, avînd apoi o larga răspînd i re. (Pen tru 
!3awit, Max Hautmann, Die K/.t17St des friihen Miuelalters, Propylăen 
Kltnst/i:eschichte, VI , Berl in, 1 929, fig. 1 82 ,  p, 693) , La Stre i, datorita 
fisur�r i i şi depl asări i peretel ui , la  prima vedere s�ar pă!fea că Maria 
cs'c Însoţita de Încă un personaj , 

10 De la stînga la dreapta : I acob cel Bătrîn cu cîrja de pelerin, 
Pavel cu sabia, Petru CII cheia, şi Ion, 1 1 Această idee, prezentată prima oară în axt icolul Biserica din SL rei. 
p. 308-3 1 2, a fost reluată cu no i  argumente În Iconografia picturilor 
mttralc gotice din Transilvania, p. 1 3- 1 7. In oricc caz, este definitiv 
infirmată teza ltLi I. D. Ştefănescu care vedea În cortegiul  apostol i lor 
din �anctuar o temă iconoJ)lnaf ică de oriPJine cappadociană, adaptată, 
în cazul p ictur ilor de la Strei pentru i lustrarea l i turgbiei gallicane: La 
peimure religieuse en Valachie et en Transylvanie, Par is, 1 932, p. 2 1 2-220, 
335-339; idem, L'illustratiOll des liturgies dans l'art de Byzance et de 
l'Orient, Bruxel les , 1 936, p .  62, 1 04 - 1 05 .  Mai recent, tezele l u i  
1 .  D. Ştefănescu au fost reluate d e  CO\rina Năcolescu În articolul C017Si� 
derations sur l'anciennete des monuments rOltmains de Transylvanie, 
"Revllc Roumaine d' Histo ire" , r ,  1 962, n r. 2, p, 4 25-426, 

12 Cf. 1 .  D. Ştefănescu, La peinwre religie1tse en Valachie et t:n 
Transylvanie, p. 2 1 8 ,  Desenul şi identificarea propuse de 1. D. Ştefănescu 
au fa'cut o lungă carieră, revenind În lucrări'le multor autori.  
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Fig. 1 .  Schema ieollografică a n aosu lu i (stînga) :  I - arhanghe lul M ihail ; 2 - ctitor ;  3-7 13unavcstirc (3 - arhanghelul Gabriel ; 4 - S I". Duh;  
5 - Maria; 6-7 pr ietenele Mar iei) ; 8 - Maica ocrotitOare (scenă degradată) ; 9 - si"Întă;  1 0  - sfînta M ieJcuri ; I l  - figmă de ctitor? ;  12  - N aştere.1 
ltti Isus; 1 3  - Bot.ezu l ; 1 4  - Inchinarea magilo r; 1 5. - Fuga în Egipt; 1 6  - Marriniul  cdor 1 0.000; 1 7  - Sf. N icol ae; 1 8  - f,igură de donator ;  
1 9  - figură neiden t ificara; 2 0  - arhanghel u l  Miha i l ;  2 1  - sfînt ; 22 - sfînta Nedel ia ; 23 - Maria c u  pruncu l ; 24 - srîntă; 
25 - Cina cea de taină (a. zonă mai bine păstrată ; 26 - scenă degradat:!; 2 7-3 1  figuri de sfinţ.i ; 3 2  - sfînt ecvestru (a.  figllr:1 ştearsă). Zone le 
haşura'tc sînt Înw:-o stare ma!Î' avansată de deg�·,adare. 
Schema ico.nograf.ică a aJt aruLl i i  (dreapta) : 1 ,  2 - Majesuas Dom in i ( Isus între înger i) ; 3 - apostol i  (,a - J ac b cel Bărrîn. b - Pavel, c - Petru, 
d - Ion, e - Maltei, f - Toma, g - Luca ?); 4 - Mari a cu pruncul ; 5 - sfinte; 6 - sfinţi (a - Manin ?); 7 - profeţi;  8 - ViJ' dolorum ;  
9 - ep,lscop.i ( a  - Cal,i'l1 ic, b - Ion a l  Mi lelor, c - Chlill1iII ?, d - Petru, e - N icol ae) ; 1 0  - Groz,ie meşter. 

haină cu glugă şi avîn\d n umele de Grozie 13, de l a  o reprezen
tare în genunchi la una În p icioare. Acum, cînd p icturile 
biser ic i i  cliin 9trei au fost ,curăţi te în Întregime, dîndu-se l,a 
i veală şi figurile ctitorilor, figuri aflate - aşa cum era şi 
f iresc - la v(ldeţe, nu strecurate într-un ,colţ aSlcuns de altar 
unde cu greu ar fi fost văzute, cal i ta tea Ju i  Grozlle ca meşter 
autor al p icturilor ,dobîndeşte un temei hotărîtor H. 

Pe intra dosul arcului  Itri umfal, lucrări le de restaurare au 
dat la i veală medal ioane cu profeţi , s istem iconografic destul 
de răspîncliit 15, atestat în TransiLvania la biserilca reformată 
din Sîntana de Mureş 16 şi la b iserica reformată din Bonţida 
( jud. Cluj ) 17. Sub planul de naştere al arcwui triumfal, pe 
peretele nordic, au apărut ,două figuri de sfinte (rcea cun stînga 
foarte deteriorată) ,  iar pe peretele sud i c  două figuri de sf inţ i .  
Din nefericire, inscripţ i i le picmte s-au şters, indt o identifi
care nu mai  este p09ibi lă18. 

Ca rezultat a l  recentelor restaurări, nav'a biserici i d in 
Strei are o infăţişare substanţia l  schimbată, numărul mare a l  
scenelor recupeflate de sub stratul de var făcînd posibilă şi 
chiar necesară o nouă interpreltare a ansamblu lu i  ciconografilc. 

Pe peretele ,de răsărit  al navei , deasupra arcului triumfal, 
a apărut o reprezenoare a Buneivestiri. In stînga arcului se 
află arhanghelul Gabriel, ( f igură deteriorată) care, cu o miş
care foarte Vlie, se îndreaptă spre Maria, s i tu ată, împreună 
cu două prietene, de cealaltă parte a arcului ,  deasupr'a căruia 
a fost figurat ş i  Sf.  Duh tn chip de porumbel .  Reprezentarea 
Buneivestiri in zona arcul u i  triumfal nu constituie un caz de 
eXicepţie în iconografia mecliievală de ambianţă gotică. In  
Transi lv,ania, ICel mai . veohi exemplu î l  oferă p icturile biserici i  
din Sîntă Mărie Orlea - ,datind cliin 1 3 1 1 19 - de asemenea 
pot fi c itate numeroase exemple d in  Slorvenia2o sau d in  Slo
v<licia21 ,  ţări cu care voievodatul de la nordul Carpaţi lor a 
întreţinut stdnse legături a rtistice. 

Ceea ce face ca, la  pliÎlI11a vedere, reprezentarea Bbmei· 
vestiri l a  Strei să aibă un aspect neobişnuit este faptul că 
arhanghelul Gabriel nu este singur, ci însoţit de arhanghel ul 
Mihai l ,  care ţine in mina dreaptă o l ungă rdar fragilă sul iţă.  
In  real i tate, fii gura ruhanglhelu lui Mihail  aparţine unei alte 

13 V. Drăguţ, Biserica din Strei, p. 3 1 5-3 1 7 .  
14 C :!  Grozie este meşrerul  autor a l  picmrilor, a m  usţinut ş i  În 

mai sus citatul art ico l , p.  3 1 5-3 1 7 .  Avansată Întîia oara de 1. D. Şte
fanescu (op. cit. ,  p. 2 1 8 ), ideea că ar fi vorba desp r.e ctitor a fost 
reluată de V�rg i l  Vărăşianu,  0/1. cit., p. 406, de Gr igore Ionescu, Istoria 
arhitecturii în România, 1 ,  Bucureşt i, 1963,  p. 99, de asemenea de Corina 
Nrico]escu, Istoria coswmttllti ele curte în ţările române, Bucureşt i ,  1 970, 
p. 86 .  

15 Refenindll-se la bi erici le medievale din Slovenia, France Ste le 
afirmă că este o regula ca i nt radosul  arcul u i  uriu m fal să fie decorat cu 
figuri de profeţ i (Slovenska gotska POclrttZl1ica i njen ikol1ografski kanon, 
"Zbonuk narodog muzeja" ,  IV,  Belgrad, 1 964,  p. 328) .  

16 Picruri datînd de la  sfÎrşiwl eeo lulu i al X I V-lea. 
17 Picl llri datînd din seco l u l  al XV-lea. 
18 Lînga sfînrul d in stÎnga se mai pOt citi l im'ele c"Tro MA ; ţinînd 

seama şi de faptul că are În mîinu un pocal ,  ar putea f,i vo.rba de 
sfîntul  Martin. 

19 Va,si le Drăguţ, Picwrile bisericii elin Sîntă. Mărie Orlea cel 
mai vechi al1sambbt mltral din ţara noastră, "Buletin u l  monumentelor 
istor·ice" , nr. 3,  1 97 1 ,  p.  6 1 -74. 20 France Stele, art. cit . ,  p. 322.  Sînt am intute bisericile din Z i rovn ica, 
Prilesje, Gluho Vrh!ovje, S i len Tabor etc. 

21  La biserica evanghclică di n Kraskovo, d istrict"u l  Gemer, scena 
Bltncivestiri ocupa r.lcela5i loc ca şi la Sllrei. Pictunile de la Kraskovo 
sînt databile în uluimul sfert al secol u lu i al XIV-lea, deci , În principiu, 
sînt contemporane cu cde de la  Strei. 
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compoziţ i i ,  el a vînd aici rolu l  de sfîl1lt p rotector al unui per
sona j  reprezentat la pircioarele !Yale in atitudine de rugăciune, 
cu mîini le  Împreunate. Acest personaj nu poate f i  ahul decît 
donatorul picturi lor,  acel rdonator multă vreme IÎdentificat cu 
Groâe meşter din altarul biserici i .  Imbrăcat în\tr-o t un ică 
cenuşie, l ungă şi stdmtă, decoI1ată tCll perle, c.ti-torUiI are barbă 
bifurcată şi mustaţă, f i ind înfăţişat Ica un bărbat În pl ină 
maturlitate. Pe ,cap poartă un fel  ,de scufă Ide aceeaşi culoare 
cu tunica. In  partea inferioară, stratul de pictură e degradat, 
încît nu se poarte preciza nic i  t ipul  veşmîntului ,  nici poziţ i il 
persona ju lu i ;  ţ inînd seama, totuşi, de compo:niţ ia generală , 
pare să fi fost reprezentrat in picioare. 

Prin modul în care este in trodus într-o Slcenă rel igioasă, 
ca şi prin faptul că se roagă aflhanghelulu i  Mihai l ,  ctitorul 
de la Strei işi găseşte un echliivalent apropiat În 'ctitonul pic
turilor bisericii rcforma'te din Dorolţ ( j ud. Cluj)22. La Dorolţ, 
ctitorul la fost in serat între 'apostolul Iacob cel Bătrîn, c.ue 
îl protejează punîndu-i mîna pe creştet, şi arhanghelul Mihail 
către care este orientat in atirtllidine de rugă. Datînd din ulti
mul sfeI't al secolului  al XIV-lea, fi ind :de:i În principi LI 
contemporană cu imaginea ·dedioatorie de la Strei, fligura ,cti
torului  de l a  Dorolţ nu  constituie un caz izolat În p ictura 
Transi l vaniei, pentru că şi la  b iserica reformată din HOldo:; 
( j ud. Bihor) în faţa arhanghel ului Mihail  este înfăţişat un do
nator reprezentat în armură şi îngenunchiat23. 

Un brhl lat, decora't cu bandă în zig-zag, separă registrul 
superior a l  p icturilor de pe peretele estlic de imaginiJle regis
trul ui i n fer ior. 

In  stinga ,ancului triumfal, pe latura nordilcă a peretel ui  
răsăritean, a apărut, În stare fragmentară, o imagine a Maicii 
ocrotitoare. Aceeaşi imagine poate fi văzută deasupm arcu
l u i  triumf'al la b iserica evanghelică din Mălîncra'v (către 
1 400) ş i  in partea sudică a arcului t ri umfal La biserica refor
mată 'din Rapoltul Mare ( jud. Hunedoara, primul sfert al 
secolului al XV-lea) ,  în d iverse alte zone ale interiorului  pu
tînd fi Întîlnită şi la b isericile din Ghel inţa, Sic, Mugeni,  Chi
lien i ,  Băga,c iu ertrc.24 De largă ,c irculaţie în iconografia cato
l ică, Idar rar Întîlnită în cea ortodoxă, reprezenta rea Maicii 
ocrotitoare pe pereţi i  bi serici i  din Strei se expaică în cadrul 
unui compl icat proces i storic şi artistic asupra căruia urmează v • • A • 
sa revenIm mal t IrzIu. 

Pe peretele d in  dreapna ar,cului triumfal au fost degajate 
În întregime două figuri de sf in/te. lîngă Icea eLin dreapta 
- Icunoscută mai de mult - se pot citi l i terele . . .  CPE.D:A" 
deci ar fi sHnta Miercuri .  La j lumătate d istanţă intre cele 
două figuri a mai rămas fragmentul de rinscripţie ERA
(TEPJ1HA ?) . La picioarele sfintei din stinga, se află, abia 
vizibil, un mic persona j ,  probabil un membru al f,ami lriei 
ctit0rul ui .  

Ca rezultat al restaurări i ,  peretele sudic, pe  suprafaţa că
ruia erau ounOSCll'te doar tCÎtevla fragmen te ,disprarate, a recîş
tigat ap roape intactă infăţişarea oI1iginară. Registruli superior 

din care nu se cunoştea decît un mic detal i u  cu Baia 

22 De coperi te cu ocazia restaurărilor di n 1 965,  p icmri l e biserioii din 
Dorolţ ali fost publicate În tîia  oară În stud iu l  nostru: Iconografia pic
tltrilor mltrale gotice din Transilvania, în "Pagini de veche an:! româ
nească" ,  I I, Bucureşti, 1 972, p. 25.  23 Pi ctura de la Hodoş pare a data de la Începutul secolului al 
X V-lea. 

24 Pentru 10calizăriie ,exacte şi pentru datare. vezi Vasile Dtrăguţ, 
tconografia picturilor murale . . .  , p. 78. 
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pr.mcului - are următoarea compOZiţIe iconografică25: Naş
terea hti lS�tS (Maria întinsă pc un pat improvizalt, baia 
pruncului, Iosi f şi doi păstori), Botez.tl (nu se :mai păstrează 
decît jumătatea inferioară a figurilor), Inchinarea magilor 
(scenă stricată 1n partea superioară, nu se păstrează întreg 
decît primul mag îngenunchiat, BaltaZlar, oare oferă un cali
ciu; Maria era înfăţişată stînd pe un Itron, cu pruncul în 
braţe), Fuga în Egipt (scenă degradată în partea superioară). 
în continuarea acestuâ registr'u, care cupri r1ide scene din ciclul 
cristologuc, pe peretele 'vestic  se mai distinge un foarte fru
mos fragment din Cina cea de taină26. O a doua scenă, care 
intră 1n ,compoziţ ia registrului supenior ,de pe peretele vestic, 
este compl et Idegradată, încît o identificare, fie ş i  ipotetică, 
nu mai poate fi propusă. 

COllsicenat în ,ansamblu, registrul cupnÎnzÎnd scenele din 
ciclul cristologic - desfăşurat pe peretele suduc şi parţial pe 
cel ,vestic  - permite invocarea, ca termen de comparaţie, a 
pLcturilor biseriai i  ortodoxe din Crişcior, realizMe în ul,t imul 
deceniu al secolului al X IV-lea. Dincolo de flagrrantele deo
sebiri stil istice, este de remancat că şi. la Crişcior ciclul cris
tologlÎc începe pe peretele suld ic al navei, cont inu1ndu-se pe 
pereţ i i  /de vest şi nord27. 

Revenind la peretele sudic al b isericii din Strei, vom 
observa că regi strul inferior este alcătuit din două zone clar 
diferenţi"te sub aspeotul or�anizăriii compoziţionale şi icon 0-
grafice. Jumătatea estică a registrului - pînă l a  uşă - este 
tnatată ca o suprafaţă uniltară mărginită de un bdu decorat iv 
lat .  în proporţie de trei sfertur i ,  cîmpul acestei suprafeţe este 
rezenva't :unei 11eoibrilşnu�te reprezentăâ a mal'tiriuiui celor 10 000. 
Corteg iul martir i lor (zona este parţial degraldată) se tn
dreaptă spre turnul de sacrificiu, scena fi ind înJtregită de figu
rile celor ndnsufleţiţ i , grupaţi , într-o surprtinzătoJare supr'a
punere, în spaţiul bdului decorativ sllperior. Tot în bdul 
decorativ, în partea sdngă, se inserează şi 'un personaj cu 
costum şi pieptănătură de epocă, 1nfăţişarea sa conferinld 
întregii compoziţi i un pronunţat Icaracter occidentaliZJant. In  
partea dreaptă, a fost figurat sfîntul Ni,colae, în fapt o iicoană 
monumentală, i erarlhul fi ind reprezentat în picioare, cu ev:an
ghelia în mîna stingă şi binecuvîntind cu mîna dreap,tă28, 
de o par'te şi. de alta aflîndu-se chipurile de mici dimensiuni 
ale hui Isus ş i Mariei29. 

Pe laturra răsăriteană a glafului uşii, în imediata vecină
tate a figurii sfîntului N icolae către care este orientalt, a apă
rut cu ocazia lucrărilor de restaurare un persona j ,  probabil 
° Idonatoare, ICU mîlin i le 1ntinse şi palmele apropiMe, în semn 
le rugăciune. Îmbrăcată Într-o rochie roşie, cu m1neci lungi 
şi stdmte, ipotetica donatoare are o faţă ovală, och i mari, 
migrdalaţi, şi păr blond. în registrul inferior al glafului uşi i , 
se mai văd resturi dintr-o figură neildentificabilă. 

25 Desfăş1I l ' area ciclului  este dc l a  est spre vest, deci stînga-dreapta. 
26 Idenliificarea propllsă nu  este lipsită dc Îndoiel i .  Cele ci nci figur.i 

păswa.te s urpri n d  prin ninereţe - barbile ş i  m usdţi l e  abia mijesc - şi 
prun eleganţa ţ inmci.  Dc remarcat, pieptcnărur<1 de tnadilie eien isl id, 
obişn u ita pen tru Îngeri i  din pictura b izan tina, pc care o pOarta unul  
cLinrrc pcrsonaje. 

27 Ca u ltimă sursă bibliografică .privito<lre la picwrile biseric i, i  din 
Crişcior, cu valor i ficarea datelor noi rezultate d in l'cs tall 1'area 1m reprins:; 
În anul 1 96 8 :  Vasi l e  Drăguţ. PicWra mllrală din Transilvania, nUrCLtreşti , 
1 970, p. 29-3 3 ,  8 1 .  La Crişcior, pe pcretele sudic se mai păstrează doar 
anumite fragmente din BotezlIl llli ISlts şi din Prezentarea la templu, fri ind 
deci şi a ic i  vorba dcsprc o inversare În cronologia faptelor. Sondaje u'eccnte au dovcdit d un ciclu cristologic se află ascuns sub o pojghiţă 
de var ş i  În b iscnica ortodoxă din  Ribiţa, t ot în zona superioară Q pere-
1 i lnr  de sud şi de vcst. 

28 De rcmarcat că gestul binecuvÎntari i  este făcut cu doua degete 
I' id icate, deci conform rittt lu i  cat'olic. 

29 Fapw l că în l umea medicvală era adînc Înrădăcinată convingerea 
ca sfîn rul Nicolae a fost un hOtarÎt apara tor al dreptei credinţe, împotriva 
erezi i lor care Înccrcasc1'il il cont este d ivinitatea l u i  l sus şi  a M a riei, ex
plică de ce figura marel u i  ierarh de la Mira apare frecven t 1ncadraLă de 
chipuri l e  celor doi. De altfel În acatistul sfîntl1 1 u i  Nicolac, acesta este 
Eludat astfel : " ruşinînd pe A rie, Înşelătorul  la sobor, l-ai învins",  ' " "a i  
vorbit mai d ina in te despre cinstirea Născăroarei de DUlllncze u " ,  . . .  "ccl  ce  
ai astupat gur i le  eret ic iJoru )  ' "  "lntăril"ca credincioşilor", . . .  " În t:1rirca 
ortodoxiei " .  ( A catisl.ier, Bucu reşti, 1 971 , p. 208, 209, 2 1 4) .  Ream int ind 
aceste l ucruri,  În general b inecunoscute, n u  putem decît re- reta in uti lul 
con,egiu de argumente cu care S. Ulea Încearcă să ne conViingă şi să se 
autoconvingă de cont rariu .  Tn anicolu.1 Originea şi semnificaţia ideologică 
a picwrii exterioare moldoveneşti (II), "Stttd i i  şi cercetări de istoria artei " ,  
ser ia  Ard plastică, tom. 19 ,  1 972, n r .  1 ,  p.  48-49, autorul amintit are 
o poziţie echivocă : pe de o parte recunoaşte că ccrcetătorul modern tre
buie să ţină seama de convi ngcrilc omului  d in evul mediu,  care Ol'cdea cu 
plltcre că sfîn t u l  Nicolac a fost eroul sinodulu i  de l a  N i ceea, pc de altă 
parte speculează adevărul demonstr,at de şt i inţa contemporană că marele 
ierarh nu a part ic ipat la respectivul sinod - şi aceasta numai pen trl l  a 

în  jumătatea de apus a peretelu i  sudic, restaurări,[e au pus' 
mai bine în evidenţă figurile de sfinţi deja tcunoscute : arhan
ghelul Mihail , sHnt neidentificat, sfînta Nedelcia (Duminică), 
Maria cu pruncul În variama iconografi'că a Glykophilousei, 
sHntă neidentifioată. 

Afeotat de rdistruger i ,  peretele vestic nu mai păsltrează 
mCI o Imagl11e întreagă. Din registrul superior, care cuprin
dea la origine două s'cene de mari dimensiuni, nu Ise ma1 
păstrează ,decît fragmentul ,ci tat mai sus şi latribuit Cinei cea 
de taină. La nivelul registrului inferior abia mai pot fri des
ci frate Icinci s i luete de sfinţi in p i,cioare, aşadar se continua 
teoriia de sfinţi de pe  peretele sudic. 

Din decorraţ ia  pi'ctată a peretelui nordic nu se mai păs
uează practic nimic. Modeste  fragmente, unele recuperate 
de sub par,doseală şi fixate pe tencuială ca marteri, nu fac 
decît să confirme că şi această parte a biseri,cii benefuciase 
odiniQară Ide o pedoabă murală. 

în încăperea de la parterul turnului vestic, d incolo de 
resturile mărunte descoperite pe boLtă şi pe peretele de nerd, 
a fest recuperată o perţiune mai importantă de pictură pe 
pere,ele sudic. Este vorba de un sfînt călare loare pare a 
duce pe crupa calului un persenaj răn it  sau 120ate mort. La 
picioarele calullu i  se mai di'st inge va,g rO fi'gură, banuim un dona
tor. Ciudata compoziţie a sfîntului ecvestru care duce cu s ine 
un personaj are un corespondent la biserica errtodoxă din 
Peşteana ( jud. Hunedoara), U1'l/de o imagine foarte asemănă
teare poate fi văzută pe faţada de nerd a llurnuluci-clepet
niţă30. 

Ca rezultat al resuaurării ,  cu teate 'că nu au putut fi re
cuperate În întregime, pidturile de la Strei ni se prezintă 
azi 'ca unul din tre cele mai bine păstrate ansambluri murale 
medrievale din ţara noastră . El este imporuant atît pentru 
particularităţile de ordin iconografic - în general discutate 
În lucrările citate - cÎlt, mai ales, pel1'tru calităţile sale ,artis
tice şi pentru problemele de orrdin stiJli stic pe Icare l e  rildică, 
pr.?bleme a. �ăror implicaţie pe plan istoric general nu POt 
Sicapa atenţIeI. 

În condiţ i i le nou create prin resuaurare, 'confruntarea 
sti lristtică a Idiferitelor părţi care cOll 1lpun ansamblul studiat 
,conlduce la concl uzia că la Strei au celaborat, în prinlCipal 
trei autori , nu dei, cum 'apreciasem mai de mu!t3 1 .  

' 

2 1 

1. Meşterul Grozie, conducătorul grupului, este autorul 
p�cturiler din registrul inferior al peretelui sudic din mINă : 
mc:rt'iri.d . celor 10.000, sfîntul Nicelae, suita de sfinţi şi 
sflme. Sulul său este indatorat picturii nord-i1Jal i ene de 
ambianţă postg1iottescă şi se caracterizează prin preocuparea 
p.ent ru un modcleu prin ,diferenţă de saturaţie a culor.ii , pr in 
sIluetele elegante dar statice, prin evidentele Icon taminăr i  ou 
pictura bizantină - mai ales in adoptarea unor scheme 
iconografice speci fice, ca " icoana" sfîntului Nicol,ae sau Maica 
Domnul ui cu pruncul în varianta Glykophi lousei . 

2.  Al Idotilea meşter, a cărui prezenţă S-a centurat abia 
după recentele restaurăr�, este autorul apostoli lor de pe 
latur� de . nord a aharu}uI ,  al . ,celo.r şapte episcopi din regis
trul I I 1ferIor ,aI al tarul U I ,  ,al pIctUrIlor de pe peretele estic al 
Ilalvei .  De formaţie eclectică, cu puternice Climprente ale geti
cului de Icurte internaţional, dar influenţat de asemenea Ide 
pict�r

�� it<\.Li�nă ��le . epocă, el .este în daltorat în primul rînd 
tradlţulor picturII l t near-narat lve. Linia, simpl i ficată şi chiar 
st�l�gace ca duct, dar foarte insistentă, este principalul său 
mI J loc ,de a construi imaginile, cul oarea fiind tratată, de 
reg�IIă, sumar, în suprafeţe pl ate. îndrăzneţ şi plin de fan
teZie, acest meşter nu se Iasă intimidat de mOidest�a mi jloa
celor sale de expresie, vădind o reală l ibertate în constrUCţia 
imaginilor. Tipol ogia personajelor sale este variată mişcările 
sînt vioaie, neprevăzute chiar. Apostelii de pe pe;etele ner
dic sînt angla j aţi Într-un Icolocviu aglÎtat, cu atitudin i  indi,vi
dual'izate, �ntru totul 'convjngătO'are pentru o sacra conver
saZlOne. 
Încerca sE . .  con:ba.�a P}lI1cw ! nostru de ved�re .  Ctt p'riV'ire l a  sem n i ficaţ ia  
rep!czent ar.1 1  V leţ 1 1  sfl l1 tul �1 1  pc faţadele b t sencilor moldovene.5t i .  (Vasi le  
Draguţ , p'1.cwra �nural� dm Tara l}omt!nească şi  Moldova şi  raporturile 
sale CIt /JlCWra bţrope1. de sud-est m cursul seco!tţllti al XVI-lea nule
t�llt1 mOnt!n�entclor istorice", XXXIX, nr .  4 ,  1 970, p. 30) . Un

' f�pt e 
sIgur - Şt 1 11 acest sens texwl acat istulu i  ce-i esr e închinat are valoare 
deci�vă ;- sfît�tul Ni�?lae �ra considerat în evul mediu ca principal u l  
l uptator t mpotnva erezII l o r  Ş I  ca u n  aparătOr al  cultului MaiI'iei. 

. 30 I .a Peşteana� pictura pare să dateze din prima jumărate a secolu-
lut al XV-lea (Vasi le  DrăgUţ, Pic/'Ura mltrală din Transilvania p. 42-4'3 
Fig. 52) .  

' , 

31 Vasile Dt·ăguţ . Biserica din Strei, loc. cit., p. 3 1 2-3 1 4 . 
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Fig. 2. Pict uri pe peretele nordic din absidă : apostoli şi Maria cu pruncul. 

3. ,Atvînd numeroase caracteristici comune cu meşterul 
precedent, în primul rînd folos irea ,cu precădere a l in iei ,  de 
asemenea elementele tipologice proprii goticului de curte 
internaţional , cel de-al trei lea meşter pare a fi mai evoluat 
ca meşteşug ş i  totodată mai sensibi l  la valorile eleganţei . 

Acestu i meşter îi pot fi atribuiţi aposro J iti de pe l atura sudică 
a altarului ,  de asemenea scenele d in ciclul cristologic. Datorită 
numeroa elor coinci denţe de formaţie şi l imbaj cu meşterul 
al doi lea, mai multe zone ,de pliJctură ar putea fi atribuite, 
cu argumente egale, ,ambilor piotori. 

Fig. 3 ,  4,  5 .  ApostoLi de pe perelele nordic al absidei (detalii din fig. 2). 
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Ţinînd seama de caracteri t ic i le st i l is ti1ce atît de ameste
cate, Idar dominate de t răsătu rile ital ie l1Jizante ale p icturi lor 
de l a  Strei, ţ i nînd seama ele i nscr ipţ i ile sl ave ca şi de ono-

Fjg. 6 .  Figuri de aposlOli pe peretele sudic al  absidci. 

masric i le  I ovan (pentru Ion) şi Nede l i a  (acum se adaugă şi 
Sreda) am propu in l ucrările noastre anterioare ca zonă 
de başt ină  pentru meşteri i  in cauză Dal maţia de nord şi 

fig. 7. Medal :on de profet şi figuri de sfi nt� 
În zona nordică a arculu i  l r i um i',,1 . 

Fig. 8. P ictu r i pe peretele de l'a aJ' i t  al na
vei : arhanghelu l  M ihail , ctitorul pictUrilor şi 

arhan?,hel u l  Gabriel din scena /3uneivestiri. 

Fig. 9. Figura cLil ru lu i  (detaliu din fi?,. 8) . 
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Sloven ia ,  echivalentul  cel mal concl udent f i ind in acest 
ens picturi le biseric i i  d in  Butoniga în  pen insu la  I tr ia32. 

Această atl1ibuire ca şi dat area pictu ri lor de la S trei către 
sHrşi tul  cel u i  de-<al trei lea s fert al seco lu lu i  al X I V-lea n i  
e pare şi astăzi c a  f i  ind j USlti ficată, dar, î n  prezen t ,  Î n  

funcţie de cercetări le  recente, p o t  fi l uate În d iscuţie şi alte 
elemente care ar putea cond uce l a  o rezol vare mai c i rcum
stanţială a problen�e i .  

Avem in vedere faptul că în sudu l  I ta l iei ,  În p rovincia 
Pugl ia ,  e <lIfl ă  un mare număr ,de mănăstiri I'urpestre an care 
a u  vieţuit pînă către sfîrşi tul secolu lu i  a l  XVI�lea, nume
roase comuni tăţi  basi l i ane. La Motltol a, la Massafra, la fasano, 
l a  San Vito dei Normanni ,  l a  Matera33 sînt zeci ,  sute chiar,  
de asemenea aşezări monast�ce a căror existenţă pOlare fi  urmă
ri tă, in l i n i i  generale, Î ntre seco lele IX-X - cînd are loc 
aşa numi ta  " a  doua colon izare bizantină" În l,ta l i,a rr. erid io-

32 Vasile Drăguţ, art. cit., .p. 3 1 5 . Pentru picturile biserioii din 1311-
toniga - foarte asemănătoare ca organiza.re iconografică ş-i  ca stil cu cele 
de la Strei - a se vedea Branko Fucit, [starske jreske, Zagreb, 1 963,  p. 9. 

33 Cercetate de noi în noiembrie 1 972, aceste aşezări vor ri prezentate 
detaliat În tr-un srudiu special. 

34 A. Guillon, fl monachesimo greco in [talia meridionale e in Sicilia 
nel Medioevo. în "L'eremitismo in Occidente nci ecol i  Xl e X I I . Ani 
delb seconda settimana im ernazionale di  swdie" , Milan , J 965, (Mi cel
lanea del entro di sludi 111edioevali, l V ,  p. 357- 359). 

Fig. 1 1 .  Naşterea llii /SIIS (pictură pe peretele sudic al navei, registrul 
superior). 

nală34 - . i secolu l  al X VI- lea ,  >CÎnd,  cu puţine excepţi i ,  ca 
urmare a modificăriJ defin i t ive ,a  cadrului  i s tor ic  şi rel ig io , 
raţi unea lor de a fi e stinge. 

î n  condiţ i i le  unui act iv CO llitact d intre Orient şi Occi
dent, mănăsti r i le rupe tre ·d in  Pugl ia - basiLiaJle  l a  Încep u t ,  
apoi 'treptat benedictine - s-au populat cu o imensă canti r.ate 
de picturi murale care exprimă o s ingulară sinteză ce 
permite să e vorbească ,despre un spaţiu aruistic i talo-bal
canic.  Formele sti l i st ice de origine b izantină se Îngemănează 
cu cele ital ice, iar  inscripţi i le  ,l atine, greceşti şi s lavone fac 
şi  mai evidentă complexa real i tate religioasă şi  art i st ică a 
acestei regi uni atît de puţin cunoscute încă În l i teratura de 
pecia l i tate. Moaştele sfîntul u i  N icolae, păstrate la  Bari,  prin

cipalu l  oraş al Pugliei,  au exercitat o mare atraCţie asupra 
peleril1ii lor  orienta l i  ş .i  occiden tal i ,  contribuind o ,dată mai 
mult la mul t i tud inea întî l n i ri lo r  care aveau loc a i,ci . Ş t i ind  
că  atît R ogeri us I I ,  regele normand,  c î t  şi Împăratul Frederic I I  
de Ho� enstaufen au a cofldat o deosebi tă atenţie pol i t ic i i  
orientale, şt i i nd  că, În timpul l ui Manui l  I Comnenul ,  Pug;l i� 
a fost Încorporată I mperiu l u i  bizantin vom înţelege ţnca � 
mai usor acea tă s imbioză care va dobînd i  o particul ara 
evoluţ i� în ,cu r  ul ecole :or X I I I-X I V .  Ne . rcferi� la f�p'tl� 
că, Începînd d in  1 266, viaţa 3Jcestor loc.uft va fI dO:T 1na ta  
de pol it ica balcan ică a l ui Charles d'An Joll - devenIt  rege 

Fig. 1 2. Sfîni1:uJ Nicolae şi Grozie me.�ter (picturi pe peretele sudic al absidei, regist rul  i n ferior). 
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Fig. 1 3. Pictllri pe peretclc sudic al navei, rep;i uul inferior; arhanghelul 
Mihail, sfînt neiden ti ficat, sfîn ta edelia, Maria cu pruncu l ,  sfîntă 
neident iJ;icaJta. 

al i,ci l iei -, SLlNeran mereu preocupat de succesiunea bizan
tină, stăpîn efectiv ,al PeloponeZJu l u i35 .  Cîştigarea tronu lu i  
de  la Buda de către un a l t  Angevin  din ramura napol inană, 

arol Robef't, a fac i l i tat o airculaţ ie  ani t ică surpr inzăltoare 
la prima 'vedere, !dar perfect just i fioată istorÎlc, Între I tal ia  de 
s ud  'şi regatul Ungari,ei , această ci J'cUllaţj.e a:fectÎn:d ,deopoHivă 
Transi l vania şi S lovacia36. 

în această iLargă perspec ' ivă, cu numeroase 
pentru arta italo-balcanică37, amestecul t i l i  t ic 
picturi le dc la Strei este mai uşor de expl i cat. 

conseclinţe 
prezent în 

Dar, alături Ide toate aceste Iconsi,deraţi i de ord i n  g�ne!1aj , 
mai trebuie reţ i n u t  şi un fapt p recis care poate Clrcum-

35 Asupra ace tor fapte, În jurul cărora s-a acumulat o bogata biblio
grafie, o dară expunere la Ceorges Ostrogorsky, I-fistoire de l'etal byzan
tin, Paris, 1 969. 

,6 A upra iradier i lor ital iene În Slovacia, vezi Vlasta DvoHkova, 
Italiwisierende lromungen in der Enrwicklu1J1{ der MOlJltmcntalmalerei 
des slowakischm Millelalters, "Acta lovaca" , I I I ,  1 965, p. 58-1 1 1 .  

37 Merita să menţionam, Între altele, faptul ca pol it ica angevina În 
Balcani a permis difuzarea unor forme :1Jrtistice, de t ipul  picwrii l inear
na.rative, pînă În Bulgar i a . Ca exemplu caracteristic Baia pmncului, din 
acatisrul sfîn tului  icolac, aşa cum apare În pronaosul bisericii din Kalo
tina (a doua jumatate a secolului  al XIV-lea) este foarte ascmănăLOare cu 
aceea de la Strei. 

Fig. 1 4 .  Martiriul celol' 10.000 şi sf1n tul Nic lac (picturi pe peretele 
sudic al ll!avei ,  fegisu'ul inferior). 

stanţ ia  cîmpul  expl icaţiei lor. Do,cumentele vremi i  vorbesc 
despre participare:t cnezi l or Ihaţeglani ,  ub conducerea ca te
lanului  de Haţeg, l a  campan i i l e  l u i  Ludovic cel Mare În 
I ta l i a .  La aJceste campaniti a participat cu siguranţă şi cnezul 
d i n  Strei, Petru fiul lu i  Zaicu, şi este l esne Ide p resupu ca 
experienţele artist�ce consumare În Ital ia  nu J -:tu lăsat i llJdi
ferent38. Coroborind ind icaţi i le  documentare cu ,an,al iza sti lcis
tică a picturi lor de la Strei , analiză care a condus la o datare 

38 P,roblema participării, cnejilor români (,ca, de altfel, a tu turor osta
şilor oriv;inari din Transi lvania) la campan,iile italiene ale lui Ludovic 1 
( 1 3 4 2- l 382) trcbuic considerată cu toară atenţia pentru con ccinţele pe 
care le-a putut avea pe planul artelor. Ca urmare a conflictelor provo
cate de succesiunca tronului napoJ.itan, Ludovic 1 înw'eprinde o primă 
cam.panie În 1 347-48 riind Înroţit de Ştefan Lackfy, voievod al Transi l
van iei şi de Alndrei Lackfy, comite al sccuilor. După ce cucereşte oraşul a
p l i ,  unde instalează o ga,rnizoana din trupele sale, Ludovic se ÎntOarce 
la Buda. In 1 349, o altă campanie esre condu.să de tefan Lackfy care 
lI'averseaza Adrăatica, debarcă trupele la Manfredonli,a (la nord de Bari) 
şi ataca apoLi. Arm ist i l iul  Încheiat. în primavara anului  1 350, nu a fost 
de lunga durată, ceea ce ÎI determină pe Ludovic să organ izeze o noua 
expcdiţie personala în fruntea unlli corp dc 1 5 000 soldaţi. Dupa e cuce
reşte Manfredonia şi o buna parte din Puglia - cu Trani,  Barlerta şi 
Bari -, În eptcmbrie 1 350 e ÎntOarce În Ungaria la înd pc Andrei 
Lackf)' guvernator al  eapolelui, cu crupe propri i. Alte campanii au loc 
În anii 1 358 (sub conducerea lu i  N icolae I.;ackfy), 1 360, 1 380. In lega-

Fi'.  l 5 . Cina cea de tai,,;i (fragment păstrat pe peretele vesti al navei, registrul superior). 
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Fig. 1 6 . Vedere intcrioara spre latura de ra
sar it a ab idei : pe boltă Majestas Domini, 
apostol i i  Iacob cel BatrÎn, Pavel, Petru şi Ion, 

Fig. 1 7 . Apo tolii I acob cel BălrÎn Şl Pavel 
(detal iu din fig. 1 6) .  

Fig. 1 8 . Blmavestire, grupul prie,enclor Maniei 
(picrura pe pel'etele de răsarir a l n avei) . 

Vir dolomm. 

a lor în 'Cel de-al treilea sfert al secolului al XIV- lea, se 
contu rează o ipoteză atrăgătoare : ctitorul ansamblului  mural 
d iscutat este chiar cnezul Petru, al cărui chip apare pe 
peretele de est al naosului ,  sub protecţia arhanghel ului Mih,ai l .  

Dar, în legătură ICU această reprezenlDare, atingem o altă 
problemă care merită ea s ingură un studiu separat. Spre 
deosebi re de pictura bizantină �n care tabloul  votiv a Ideveni t  
de uimpuriu o temă iconografică în sine, geneza i dezvC\\
tarea sa fi ind corelată de cul tul împăratulu i ,  în aria OIcciden
·taIă , fi!!illf i le dona/tori lor au fost de regulă inserate în i ma
gin i le  rel igioase, numai rareori Gind tratate izolat. La Strei , 
donatorii au fost reprezenuarţi i nseraţi printre figurile Ide 
sfinţi ,  potrivit sisrremuhlli Ifcrmi l iar rartei oocidentale. Nu altfel 
avea să fie reprezentat voievodul Nicolae Alexandru în p ictura 
Biserici i  Idomneşti din Curtea de A rgeş, într-o vreme cînd 
ar,tla Ţări i ROimaneşti mai şovăUa �ntre Orient şi Occident39. 
Este emnif i'ca l iv pentru orientarea artei romaneşti din Tran
sihvania că, la Hrşi ttul secolul ui al IV-lea, l a  Crişcior şi 
Leşnic, apoi, după 1 400, l a  9treisîngeorgiu şi Ribi ţa, se adoptă 
tipul de nablou votiv caracterist�c p icturi i  bizant ino-balca
I11ce. 

Oprind u-ne aiCI ,  n u Înseamnă ,că d iscuţ ia asupra picturilor 
din Strei s-a încheiat. Este evident că l ucrările de restaurare 
au fost în măsură să rein troducă în patrimon iul nostru C Lul
rural-artistic u n  ,ansamblu de o excepţională 'Vla l oare . Dar, 
pentru a asigura ana l i zelor VIii toare o bază u atdevăra:t solidă, 
va fi necesar oa aJCţi unea de restaurare să cont inue. La Ribiţa, 
l a S înpetru , la Peşteana , poate la Strei sîngeongi,u, restaurări le 
vor aduce la lumină, nu  ne �ndoim, impor,tante vest igi i de 
p ictură murală care, toate l aolal tă, vor sch imba esenţial con
figuraţ ia fond ului de pic'tUri muraJ e  din Trans i lvania, obl i
gînd la  concluzii noi mai temein ic  motivate. 

tura cu aceste campani i ,  a fl am ca un mare numar de ostaşi au venit din 
regawl Ungariei (cf. Balint Homan, Gli Angioini di Napoli in Un.gheria, 
1 290-1 403, Roma, 1938,  p. 3 34-3 39, 34'5, 350, 374, 432) .  Este evident 
ca la toate aceste campanii conduse de voievozi sau comiţi din Transil
vania au luat parte şi cnej ii' români, inclusiv haţeganii CaIre nrebuiau sa-I 
Însoţească pe Pellru , oa telanul de Haţeg. O dovada în acest sens este 
documenrul din mai 1 350, dat chiar la Man fredonia, în p l ină campanie 
mii i lară, prin care Ştefan Lackfy răsp lateşte pe nobilii din Peşrişul Mic 
penlru meritele .lor deosebite. (Dowmente privind iswria României, se
ria C, Transilvania, sec. XIV, voI. IV, p. 536 - Bucureşti, 1 95 5 ) .  Ştiind că, În 
anul 1 377, Petru, fiul  l u i  Zaicu din Strei primeşte În danie trei sate, 
Ocol işul Mare, Chil�d ş i  Boşorod, »pentm credincioasă sltijbă" (Dowmenta 
historiam Valachorum in l-lungaria ilustramia, Budapesta, 1 94 1 ,  p. 2 7 1 -
273) avem depline motive să credem c ă  e l s-a facut remarcat în tr-una din 
campani i le mil itare cil ale mai sus. (Pentru problemele priviroare la sima
ţia cnej,ilor d in ţaIr.a Haţegului ,  la  bibliog,..af;a cunOscuta, trebuie a adau
gam r,ecentele contribuţii ale lui Radu Popa: O spadă medievală din valea 
Streiltltii şi cîteva consideraţii istorice legate de ea, "Y.irgel ia",  IX: 1 972, 
p. 75-8 8 ;  Ober die Burgen der Terra l-latzeg, »Dacia",  XV, 1 972,  
p. 24 3-269; Cetăţile din ţara l-laţegului, »BMI " , XLI , 1 972, nr. 3,  
p. 54'-66. 1n general, datorez mulţumiri lui Radu Popa pentru conmlta
riIe de ordin isrori,c referitoare la acest punct al prezentului articol). 

39 Urmatorul tablou votiv de la Argeş, În care este reprezentat Vlaicu 
Voda, adopta deja varianta "imperiala" de tradiţ,ie bizant ina, de mult 
ânr'rata în pictura balcanică. 
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Pînă atunoi Îl1icheierile noa tre nu pot a vea decît un 
tit lll de provizora<t40. 

R e s u m e  
L 'eglisc onhodoxe de trei (dep. de Hunedoara) est l ' lln des mo

I1llmenLS les p lus represem'<l.tifs du Moyen Age roumain de Transylvanie. 
Bâtie vers la fin du Xnle  S1Îecle, elle pre ente des forme ca:ract eristiques 
pour la transi tion du roman au gOlh ique, variantc qui  a ete d iHusee dans 
cette panie de l'Europe par les chan tiers de fil iation c i tercienne. Elle 
est de plan rectangulaire, avcc une abside carrce voGtee en croisee d'ogives 
et un docher it ou est. Elle est decoree d'un cn semble de peinture date 
du troisi1:tne quart du . L Ve siecle. 

Soumise it des travaux de reslQuroat ion complexe dUJnat les an
nees 1 970- 1 972, it l'occasion desquels les fresques ont ele consolidees 
et par endTOils decapees, l 'eg1ise de trei donne lieu aujourd'hui it un 
I:eexamen de certaines interpreta�ions lanrerieures qui enrichit considera
blemcnt les connaissances it son ujet. Le but du present article est 
justemem de revenir swr une evude publice en 1965 (voir note 1 ) ,  sur
rout en ce qu i  concerne la peintuJe mur.aJe. 

Ainsi, l'ameuf soulignc la decouveNe, sur le  mur ex,terieur est de 
l'absidc, de la figure de saint hristOphe, ainsi que de nombreux frag
ments de peinture exterieure qui prouvent que les f a�,ades de l 'eglise 
avaienl ele decorees d'un ensemble de peunLUire murale. 

A l ' inrerieur, on a recupere en cntier la peintl1re de l'abside: sur 
la voDte, le  theme de ;esus en gloire (Majeslas Dom�n.i) ,  ur les paro,is 
les douze apâtres el SU[' le I'egist:rc i nferieur les hab iluelJes figulCes 
d'eveques, mais aussi un personnage considere c I1ll11e !',autcur prtincipal 
des pcin tures. L'articlc met en lumiere le  caractere eschatologique du 
theme Majestas Domini associe allX douze 'Ipâtrcs, association carac
teristique pour le Moyen Age, qui decore souvent les porta i ls romans 
ou les abs,ides des eglises de village. 

Sur l a  paroi est de la nef, non lain de l a  scene de J' Anl2ollciation, 
est apparue la figure du fondateur, pr bablement le knhe de Strei Petru, 
fils de Zaicu, personnage att este par des documnets de 1 377. Le fon
daleur est rcpre ente sous l a  p",olecnion de l'archanşe Michel, selon un 
type de composition que l'on retrouve dans le eglises rHormces de 
Dorolţ (dep. de Oluj) el de Hodoş (dep . de Bihor). 

Aprcs un  expo e des autres scenes mises au jour par la reStalllraItion 
(La Vierge au. mallteali, La Nativite, L' Adoration des mages, La !'uite 
en Egypte, La Cene, Le Martyre des dix mil/e, ainsi qu'une serie de 
figures de sa'ints), l'auteuf s'aIfrete sur les problemes de style, aJrivant 
it la condusion que l'enscmble est le rcsulrat du travail de trois pein
tres, qui semblent etre originaircs des rcgions dc I'Adriatiquc septen
tri nalc, peut-etrc de Sloven ie (inscriptions en caracter s cyr i l l iques et 
noms caracteristiques: Iovan, Nedelia, reda), et avoi... re�u u ne for
mation ccJecrique, oll se conj uguent des r ravts byzantins, des in fI uences 
determă!1(!es par l a  peil1l' IUre de Giotto el des elemems propres au 
gothique de COllf. 

A titre d'hypothese, l'auteur fait remarquer le râIe possible joue par 
l'Italie meridionale, qui it l'epoque de la domination de la l11aison d'Anjou 
etait un vCritablc creuset artistique oll se sont rencontrees et fonducs les 
formes de style les plus diverses. Compte tenu, d'une part , des nOl11br('uses 
pein rures Ill u rales aux caracu:ristiqucs rappclant celles de Strei conservees 
dans les Pouilles (n Monola, Massafra, fa ano, San Vi ta dei Normanni, 
Matera) et, d'alltre pact, du fa it que les armees transylvaincs - dont 
a sans dollte fai t  panie le knhe Petru, fils de Zaicu - Ont pr is part 
aux campagnes de Louis d'Anjou en I talie meridionale ( 1 363-1 366),. 
cette filiere pourrait expliquer les particu lar ites stylistiques de l 'cns�mble 
de pein turc de Strei. 

40 Toate fOtogl af1ide care Însoţesc acest Qrticol au fost executate de 
Gheorghe Marin, în cadrul  laboratoruIu,i Ifotografic al DireCţiei 1110n umen
lelor istorice şi de artă. 
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