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CÂTEVA CONSIDERAŢII ~ 
ASUPRA DECORATIEI CANATURILOR DE USI IN TRANSILVANIA 

' ' 

Receptarea diferitelor curente stilistice în Transilvania s-a făcut 
diferenţiat, aşa se explică faptu l că uneori pe forme ş i structuri 
gotice apar decoraţii proprii Renaşter!i - u şa sacristei de la biserica 
ev. din Biertan (Birth ălm) - sau într-o perioadă relativ târzie, secolul 
al XVIII -iea, este întrebui nţat regi strul decorativ renascentist - uşa 

de la sacristia biserici i ev. din Cârţa (Kertz). 
Materialul ce urmează să fie prezentat se structurează în patru 

părţi: prima parte - uşi cu ferecături ; partea a doua - u şi decorate cu 
intarsii; partea a treia - decoraţia uşilor prin sculptură şi ultima parte -
uşile pictate. Canaturile de uşi sunt prezentate, atât cât este posibil, 
cronologic, având în vedere analiza elementelor ornamentale ş i ţinând 
seama de tehnicile decorative aplicate în fiecare caz în parte. 

I. Usi cu ferecături 
' 

Exemplele prezentate în acest capitol sunt analizate dintr-o 
perspectivă mai puţin obişnuită şi anume din aceea a elementelor 
de structură metalică ce se regăsesc în ornament i că. Se impune 
de asemenea precizarea că u şi l e ale căror canaturi sunt analizate 
fac parte, funcţional , din categori i deosebite: intrarea în incinta 
biserici i (cetăţi i ), intrarea în spaţiul biserici i ş i , în fin e, intrarea în 
sacristie. Aceste categorii presupun nivele diferite de acces care 
sunţ marcate prin construcţia, forma şi decoraţia canatului de u şă. 

ln general, canaturile uşilor de incintă erau acoperite cu lame 
de fier, structura acestora - s implă şi robustă - nu lasă nici o urmă 
de îndo i al ă asupra funcţiei îndeplinite: de apărare (fig. 1). 

Fig. 1. Uşă de incintă - biserica ev. Moşna (Meschen) 

CARMEN ION 

Sistemul de dispunere al lamelor de fi er - longitudinal, transversal 
sau radial (faţă de fibra lemnului) - asigură, din punct de vedere al 
rezistenţei , o armare perfectă. Efectul vizual al acestei structuri 
armate se încadrează în psihologia unei epoci în care s iguranţa şi 
apărarea erau cuvintele „cheie". Fără îndoială, astăzi se poate vorbi 
ş i de un efect decorativ al acestui sistem de armare, de aici rezu ltă 

şi includerea acestor uşi ferecate (cuvântul ilu strează cum nu se 
poate mai bine starea de fapt) în prezentul text. 

Din punct de vedere structural, uşa de in cintă a bisericii ev. 
Stejări ş (Probstdorf) este un exemplu elocvent pentru această 
categorie (fig. 2). Canatul uşi i este din stejar: dulapi cu o grosime 
de 60 mm, l egaţi lao l altă prin două elemente transversale. 
Construcţia din lemn este consolidată prin benzi de fier dispuse 
longitud inal şi diagonal; mulţimea cuielor din fier forjat completează 
structura de armare. 

Fig. 2. Uşă - incinta bisericii ev. Stejăriş (Probstdorf) 

În cazu l uşilor care asigură legătura cu spaţiul bi~ericii, 
structura metal ică, pe l ângă rolul funcţional , primeşte şi .un rol 
decorativ. La uşa turnului de vest , biserica ev. lacoben i 
(Jakobsdorf), armarea canatu lui se face cu benzi de f ier, de diferite 
lăţimi, dispuse transversal. Două din ele sunt decupate după 
un contu r sinuos, term i naţ i a acestora sugerând un element floral 
(fig. 3). 

Deşi benzile de metal au fos t , la origine, destinate să lege 
construcţia din lemn şi să-i confe re o structură de rezi ste nţă, 

forma s impl ă, practică a deven it repede decorativă. Balamalele 
în bandă alu ngită, de formă gotică, sunt tratate , fiecare în 
parte, ca o compoziţ i e ornamentală. De-a lungu l benzii , într-o 
ordonanţă vertebrată, pe trasee ascendente şi descendente se 
desprind luj eri cu term inaţii florale. Deşi compoziţi a în si ne are 
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ceva rigid, totuşi se poate considera că structura metalică 
îndeplineşte aici un dublu scop: de rezistenţă şi ornamental 
(fig . 4) . 

Fig. 3. Uşă, turnul de vest - biserica ev. lacobeni (Jakobsdorf) 

Fig. 4. Uşă, turnul de est - biserica ev. Valea Viilor (Wurmloch) 

Canatul uşii de la biserica ev. din Dealu Frumos (Schănberg) 
este din stejar - patru dulapi cu grosimea de 50 mm; structura 
metalică (balamalele, elementul de mijloc şi benzile de fier forjat) 
asigură din punct de vedere constructiv unitatea şi legătura 
ansamblului. Balamalele şi elementul de mijloc sunt tratate, fiecare 
în parte, asemeni unor tulpini întretăiate romboidal din care se 
desprind lujeri cu terminaţii florale (fig . 5) . Structura metalică 
vizibilă astăzi pare să fie rezultatul unor modificări efectuate la 
începutul secolului al XVII-iea. Paralel cu traseul balamalei 
superioare, deseori acoperit de banda metalică , se af lă conturat în 
lemn - în relief plat - un model identic cu al acesteia. Se poate 
avansa ipoteza că balamaua superioară a fost, dintr-un motiv sau 
altul , îndepărtată şi în locuită cu o alta, de formă asemănătoare, 
fără să fie urmărit cu rigurozitate vechiul traseu. Probabil părţi din 
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corpul legăturii de mijloc s-au montat în partea superioară a 
canatului . De remarcat că pe acest canat sunt menţionate două 
date: 1595 (cifra unităţilor este parţial acoperită de un lujer din fier 
forjat) şi iniţialele J , B, S; 1611 ş i iniţialele G, H, R (deasupra 
primelor şi separate de ele printr-o bandă din fier) . 

Fig. 5. Uşă - biserica ev. Dealu Frumos (Schănberg), 1595 

Următorul pas în decoraţia canaturilor este făcut prin 
extindere.a ornamentului pe toată suprafaţa acestora. Structura 
metalică este tratată ca un ornament plat nelimitat; benzile sunt 
întreţesute pe baza unui fond de reţea rombică, constituind 
scheletul unei texturi. Ornamentul-textură nu pare să aibă o 
ordonanţ~, mai degrabă este rezultatul unei d ezvo ltări obţinute prin 

Fig. 6. Canat de uşă - Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg) 
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înseriere, în sensul obişnuit, nesimetric al cuvântu lui . Motivele 
ornamentale geometrice sunt îmbinate cu cele organice: lujeri cu 
terminaţii florale care prelungesc capetele nelegate ale romburilor 
(fig.6). De remarcat că suprafaţa benzii metalice primeşte o 
decoraţie secundară, faptu l în sine dovedind o influenţă 

renascentistă 1. 

Uşile de sacristie constituie un subiect aparte în capitolul 
uşilor cu ferecături, datorită locului şi ro lului pe care îl ocupă 
sacristia în spaţiul bisericii . 

Canatul uşii de sacristie de la biserica ev. din 11 Deal 11 Sighişoara 
(SchăBburg) este construit exclusiv din fie r forjat: un sistem din foi 
asamblate şi întărite cu benzi ; benzile sunt dispuse radial şi 
împletite între ele. Acest sistem armat constituie, fără îndoială, o 
structură de maximă protecţie . Efectul decorativ obţinut prin 
reţeaua de împletituri este sporit prin elemente cu caracter 
ornamental decupate din fier şi aplic.ate printre benzi:diferite flori, 
secera lunii (fig. 7). 

O uşă cu un canat asemănător există la sacristia bisericii ev. 
din Sibiu 2. 

Fig. 7. Uşă - biserica ev. ,din Deal", Sighişoara (SchăBurg), sec. al XV-iea 

li. Uşi cu decoraţie intarsiată 

Tehnica decorării prin intarsie, mult întrebuinţată în 
Renaşterea germană şi italiană, este prezentă în T rasilvania la 
sfîrşitul secolului al XV-iea şi este folosită la ornamentarea 
stranelor şi a uşilor de sacristie 3. Dintre piesele cele mai 
importante, executate în tehnica intarsiei, sunt atribuite meşterului 
Johannes Reychmuth 4 : uşa de la Aţei (Hetzeldof) - 1499; uşa de 
la Biertan (Birthălm) - 1515; uşa de la Richiş - 1516; stranele 
bisericii ev.din 11 Deal" Sighişoara (SchăBburg) - 1523. De 
asemenea, intarsiile geometrice care decorează spetezele şi 
pupitrele stranelor de la biserica ev. parohială din Bistriţa sunt 
datate 1516, iar o inscripţie arată numele meşterului Johannes 
Be9,ler 5 . 

ln acest capitol sunt prezentate câteva piese de referinţă, care 
vor fi analizate din punctul de vedere al decoraţiei intarsiate : 
motive, compoziţii şi texturi ornamentale. 

1 F. S. Meyer, Ornamentica. Despre decoraţia balamalelor, voi. li , Bucureşti, 
1988, p. 256. 

2 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale În Ţările Române, I, Bucureşti, 1959, 
p. 861. ' 

3 T. Sinigalia, Pictură sculptată şi artă la Biertan, ,B .C.M.1.", nr. 1 /1992, 
p. 35-36. 

4 V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 
1976. 

5 V. Vătăşianu , Istoria artei feudale În Ţările Române, I, Bucureşti, 1959, 
p. 861. 

a) Uşă de sacristie, biserica ev. Aţei (Hetzeldorf). 
Canatul uşii (fig. 8) este un ansamblu format din două părţi: 

partea exterioară, decorată - vizibilă din navă ş i cor şi partea 
interioară, cu structura de rez i stenţă - vizibilă din interiorul 
sacri stiei. Pentru subiectul acestui capitol este relevantă analiza 
părţii exterioare, analiză efectuată din punctul de vedere al 
structurii constructive ş i al ornamenticii. 

Fig. 8. Uşă - sacristia bisericii ev. Aţei, 1499 

Elementele părţii exterioare: montanţii, traversele, legătura din 
mijloc ş i tăbliile sunt caracteristice unui sisten constructiv specif ic 
goticului 6. Forma traversei superioare urmăreşte linia anca
dramentului din piatră, traversa inferioară este astăzi, din păcate , 

secţionată. Dimensiunile actuale ale canatului sunt datorate 
creşterii nivelului de călcare în navă. 

Decoraţia părţii exterioare poartă ampreta Renaşterii şi se 
mărgine ş te la o bandă intars i ată care urmăreşte forma 
dreptunghiulară a tăbliilor. Furnirele care intră în componenţa benzii 
sunt aranjate într-o ordonanţă geometrică, motivul folosit fiind cel 
al zig-zag-u lui .' Pe traversa superioară este consemnat anul 
execuţiei - 1499; desenul cifrelor ş i marcarea pauzei dintre ele 
creează un efect decorativ. 

b) Uşă sacristie, biserica ev. Biertan (Birthălm). 
Canatul uş ii este un ansamblu al căru i sistem constructiv este 

similar cu cel prezentat în exemplul anterior. Partea exterioară are 
un program decorativ de excepţie, tehnica fo l os ită la execuţia 
intarsiei remarcându-se prin fi neţe şi precizie (fig. 9.a). Forma părţii 
exterioare urmăreşte îndeaproape linia ancadramentului de piatră. 

6 M. Bucătaru, Stiluri şi ornamente de mobilier, Univ. Braşov, 1988, p. 244. 

95 

http://patrimoniu.gov.ro



Partea inte rioară a canatului este din stejar masiv ş i are formă 
dreptunghiulară. Sistemul de înch idere al uşii este deosebit de 
complex ş i asigură securitatea necesară pentru încăperea sacri stiei 
(fig. 9.b). 
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f1•1 I .a " ,,/ 1 b1su1ci1 ev. Bieilan (B1rthiilm), 1515 
, " c.l c"ff'noara a canalului 

ac11" f, ·~cric11 ev. Biedan (Bir/hăim), 1515 
b) 0'11!ca tnferioara 1 canatului 

Analiza pă rţii exterioare a canatului se face din punctul de 
vedere al ornamenticii prin desc rierea elementelor ş i 
compoziţiilor decorative. Structu ral, această parte este compusă 
din două tăblii (tratate asemănător din punctul de vedere al 
schemei compoziţion ale), montanţi , traverse şi elementul de 
legătură (fig. 1 O) . 

5 

4 

3 

2 

6 

Fig. 10. Uşa sacristiei de la biserica ev. Biertan (Birthălm) 
- structura părţii exterioare şi schema funcţională: 1 . tăblia superioară; 

2. tăblia inferioară; 3. legătura de mijloc; 4. montanţi; 
5. traversa superioară; 6. traversa inferioară 

Panoul tăbliei superioare are o compoziţie biax ială 

(central ă), liniile de la care porneşte decoraţia figurii sunt cele două 
mediane care unesc mijloacele laturilor opuse. Centrul panoului, un 
pătrat cu laturile paralele cu cel în care este înscris, este decorat 
cu o împletitu ră (altrelac) închisă . Simetria şi regularitatea motivului 
împletit sunt determinate, în parte , de fo losi rea benzilor geometrice 
întreţesute, dar ş i de utilizarea unei reţele de puncte dispuse în 
„tablă de şah " (fig. 11 .a) . Pătratul tăb l iei este delimitat de un 
chenar intarsiat; motivul geometric care se desfăşoa1 ·ă în chenar 
este acelaş i cu cel înscris în benzile mediane ş i anume o 
succesiune de figuri geometrice al căror profil „s paţial" se citeşte 
cu uşurinţă. Acest „joc" al furnirelor (fig. 11 .b) este greu de crezut 
că va fi fost întâmplăto r; procedeul este s urprinzător prin faptul că 
sugerarea adâncimii se foloseşte mai rar în decoraţia suprafeţe lo r 
plane. 

Încadrarea tăblie i se face, mai întâi, printr-o ramă profi l ată, apoi 
printr-un alt chenar intarsiat. Cele patru benzi care compun 
chenarul sunt decorate diferit: deasupra şi în stânga tăb li ei se 
repetă figuri le geometri ce, iar în dreapta ş i dedesubt o alternanţă 
ritmică de flori şi elemente geometrice. Desenul elementelor 
geometrice din aceste benzi este mai puţin nuanţat din punctul de 
vedere al efectului de adâncime (fig. 11 .c). 

Panoul tăbliei inferioare are o structură compoziţiona lă 
biaxial central ă, axele de simetrie sunt cele două mediane . Pătratul 
panoului e împărţi t în câmpuri dist incte: compartimentul central, 
chenarul ş i benzile mediane (fig. 12). 
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Fig. 11. Compoziţii ornamentale executate în tehnica intarsiei: 
a) pătrat decorai cu motivul împletiturii (anlrelacul); b) bandă decorată 

cu figuri geometrice /raiale în „perspectivă"; c) bandă decorată 
cu o alternanţă geometric-florală; d) bandă decorată cu motivul „turnurilor"; 

e) bandă decorată cu motivul „crenelurilor" 

Fig. 12. Tăblia inferioa1ă, ansamblul decorativ 
- u,>a sacristiei de la bise1ica ev. Biertan (B1rlhălm), 1515 

- Compartimentul central este un pătrat cu o structură 
compoziţi ona lă de excepţie. Ornamentul se dezvoltă începând din 
mijlocul figurii, simultan ş i regulat în toate d i recţi il e. O compoziţie 
fl o ra l ă înscrisă într-un octogon constituie centrul unei alte 
compoziţii , mult mai complexe, geometric tratată . Totul este 
cuprins într-un poligon stelat, care la rândul său este înscris într-un 
pătrat. 

- Chenarul este compus din două benzi verticale ş i două benzi 
ori zontale întrerupte de traseul medianelor. Motivele decorative, 
aflate la graniţa dintre geometric ş i figurativ, se desfăşoară în două 
direcţii: vertical ,,turnuri" şi orizontal ,,crenelmi" 7 . Este interesant că, 
întocmai ca într-o împ l etitură , traseele medianelor se petrec 
deasupra şi dedesubtul benzilor chenarulu i. Ca urmare a acestui 
fapt, motivul decorativ este surprins în puncte diferite - aproape de 
margine sau în mijlocul figurii . Probabil, din punctul de vedere al 
execuţiei, au fost necesare aceste suprapuneri, sacrificându-se 
astfel simetria modelului. De i-e marcat că ş i în cazu l acestor 
11turnuri" ş i 11 creneluri" jocul nuanţelo 1· de furnir este fo losit pentru 
a sugera prin lumini ş i umbre desenul în pers pect ivă (fig. 11.d, 
fig. 11 .e). 

Ar mai fi de adăugat că sugerarea lini ilor auxi liare ale 
co mpoziţiei - dia9onalele panoului - se face prin marcarea 
unghiurilor drepte. ln fiecare co lţ este amplasat un pătrat decorat 
cu benzi împletite, identic cu modelul din mijlocu l panoului superior. 

- Benzile mediane reiau motivul ,,turnului" pe di1·ecţie ve rti cală 
ş i motivul 11creneluri lor" pe direcţie orizonta l ă. 

Ansamblul decorativ prezentat pe tăb l ia i nferioară este încadrat 
înti--o ramă profi lată ş i un alt chenar intarsiat. Trei dintre benzile 
care compun chenarul sunt decorate combinat (geometric ş i fl oral), 
cea de-a patra bandă este compusă dintr-o succes iune de figuri 
geometr[ce. La rândul ei, toată suprafaţa canatului este delimitată 
printr-o bandă i ntars i ată . Ca ş i în cazul benzi lor care încad rează 
tăblii l e, motivu l decorativ nu este ace laş i pe tot traseul u ş ii: 
jumătate din bandă are ca motiv zig-zag-ul ş i cea laltă jumătate me 
ca motiv combinaţia fl o ral ă şi geometrică (fig. 9 .a) . 

Anul execuţi e i , 1515, se află în partea de sus a traversei 
superioare, deasupra cartuş ului-scut. Menţionarea acestei date 
este foarte importantă pentru comparaţia care se poate face între 
intarsiile de pe acest canat ş i intarsiile veneţi ene din secolul 
al XV-iea (fig. 13). Referitor la motivul antrelacului este interesant 
să arătăm câteva modele de îrnpletitu1·i uti lizate în · Renaşterea 

ital iană (fig . 14). De remarcat că împletituril e, ca motiv decorativ, 
pot fi realizate atât în tehnica intarsiilor, cât ş i în tehnica 
incrustaţiil or cu fildeş . 

Fig. 13. Panouri intarsia/e de la stranele din biserica Sania Maria 
gloriosa ai Frari, Veneţia, sec. al XV-iea (Franz Sales Meyer - „Ornamentica'? 

Fig. 14. Model de împletituri, Renaştere italiană 
(Franz Sales Meyer - Ornamentica) 

7 T. Sinigalia, op. cit. , p. 35-36. 
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c) Canat de uşă, Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBburg). 
Canatul uşii, de formă dreptunghiulară, este împărţit în câmpuri 

distincte, fiecare câmp primind o ornamentare independentă: tăblia 
superi oară, tăblia inferioară şi elementele de structură (montanţii, 
traversele) . Se poate spune că suprafaţa decorată aproape în 
întregime cu intarsii produce un efect ornamental, într-o oarecare 
măsură, prea puternic, prea evident (fig. 15). 

Fig. 15. Canat de uşă - Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg), 1519 

Tăblia superioară (de formă pătrată) are o compoziţie centrală, 
de jur împrejuru l acesteia se desfăşoară o zonă compactă de 
împletituri. Aceste împletituri au toate caracteristici le unei texturi, 
decoraţia se întinde regulat în toate direcţiile , baza ,acestei 
ordonanţe este un sistem de axe de simetrie intersectate. ln cazul 
tăbliei inferioare, compoziţia centrală este subliniată prin două 
registre decorate cu motivul lanţului. 

Un registru de l anţuri - într-o desfăşurare mai amplă - este 
folosit pentru decorarea montanţilor, decorarea traversei 
superioare şi a legăturii de mijloc (ln acest caz verigi le lanţului sunt 
duble). Alternanţa de culori folosită pentru verigi creează un ritm 
acestei desfăşură ri. Traversa inferioară este separată de restul 
suprafeţei canatului printr-o bandă orizontală decorată cu acelaşi 
motiv al l anţulu i . 

Din cauza decoraţiei extrem de bogate , anul execuţiei, 1519, 
încadrat între două pătrate cu împletituri, este aşezat în partea cea 
mai de jos a canatului . 

III. Uşi cu decoraţie sculptată 

1. Uşi cu decotaţie sculptată în relief plat 

Decoraţia sculptată în relief plat este un procedeu ornamental 
larg utilizat în Transilvania la sfârşitul secolului al XV-iea, şi pe tot 
parcursul secolului al XVI-iea, pentru decoraţia stranelor şi a 
mobilierului 8 . Dezvoltarea generală a stilurilor a influenţat şi 
decoraţia uşilor, în această perioadă fiind folosite benzile cu vrejuri 
sculptate în relief plat cu motive caracteristice sti lului gotic . 
Aplicaţia acestor benzi (registre) pe montanţi, traverse, elemente 
de l egătură scoate în evidenţă structura şi soluţiile constructive, 
este o ornamentaţie structurală , integrată formei. 

8 V. Vătăşianu , op. cit. , p. 861. 
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Comparativ cu uşile cu decoraţie intarsiată, unde panoul tăbliei 
constituie centrul de maximă atracţie, ex~mplele prezentate în 
acest capitol au cele două tăblii nedecorate. ln schimb, elementele 
care încadrează şi mărginesc suprafaţa tăbliilor (montanţii, 
traversele) se dovedesc a fi un suport ideal pentru decoraţia 
scu lptată în relief plat (fig. 16). 

,- -----------, I , 
„„ „„„- .......... _. --, 

/ ' 

Fig. 16. Uşă - Muzeul de Istorie S1ghişoara(Schă8urg), 1503 

a) U~ă, Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg). 
Montanţii sunt decoraţi cu benzi vegetale dispuse într-o 

ordonanţă ondu l ată. Baza desenului acestei ordonanţe este un vrej 
cu frunze, al cărui trunchi vegetal oscilează între o latură şi alta. De 
remarcat că lobii frunzelor au forma rotunjită, ceea ce indică o 
preferinţă pentru formele timpurii ale stilului gotic. Pe traversa 
inferioară sunt reprezentate - la capetele acesteia - două figuri de 
animale (vu lpi?) şi central un vultur cu aripile desfăcute; desenele 
sunt executate prin incizare. Acelaşi procedeu este folosit şi pentru 
decoraţia traversei superioare; la capetele acesteia sunt 
reprezentate două figuri fantastice cu gheare şi coadă. Forma 
acestei traverse a fost modificată ulterior prin secţionarea părţii 
superioare ; din păcate, prin această operaţi e s-au retezat capetele 
celor doi monştri. Pe l egătura de mijloc două rozete încadrează un 
cartuş în care este înscris anul execuţiei - 1503, şi iniţia l e l e: E, R 
şi M, S (·fig . 16). 

b) Uşă, biserica ev. lghiş . 
Decoraţia traversei superioare are ca element central o 

coroană de nobil (?) susţinută de o mână. Coroana este 
reprezentată cu bandă de fruntar cu pietre preţioase şi opt frunze 
de metal, cinci vizibile. 

Compoziţia este nesimetrică, dar profund echilibrată: două 

vrejuri se arcuiesc de o parte şi de ceal ~ltă a coroanei, umplând 
restu l spaţiu lui cu frunze şi lujeri cu flori. ln bucla formată de unul 
din lujeri este consemnat anul: 1526 (fig. 17). 

c) Uşă, Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBburg). 
Elernentele verticale - montanţii şi l egăturile sunt decorate cu 

vrejuri a căror „mişcare" se desfăşoară într-o ordonanţă ondulată 
(trunchiu l principal oscilează între o latură şi alta în jurul unei axe 
centrale) . Benzile de vrej sunt caracteristice stilului gotic: lujerii 
sunt subţiri şi alungiţi, iar frunzele despicate şi ascuţite. Traversa 
inferioară este decorată cu o bandă vegetal ă: o alternanţă de 
frunze cu lobii rotunjiţi. Traversa superioară poartă un text (scriere 
gotică fracturată) şi cartuşul cu anul execuţiei: 1536 (fig. 18). 
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Fig. 1 7. Uşă - biserica ev. lghiş, 1526 

Fig. 18. Uşă - Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg), 1536 

2. Uşi cu decoraţie sculptată în relief. 
Decoraţ ia sculptată în re lief este prezentă la canatul uş ii de la 

biserica ev. din Agnita (Agnetheln), 1695, şi la biserica ev. din 
Biertan (Birthălm), 1780. Aceste două exemple se pot încadra prin 
registrul decorativ, stilistic vorbind, în Renaştere şi rococo 9 

Suprafaţa canatului de la biserica ev. din Agnita (Agnetheln) 
este structurată în două câmpuri distincte: central o casetă cu text 
şi casete secundare care încadrează zona de interes. Fiecare 
casetă are o decoraţie sculptată în relief ; motivele fac parte din 
registrul decorativ al Renaşterii : heruvimi , diverse ipostaze ale 
capulu i uman, delfini (fig. 19). 

Fig . 19. Elemente decorative sculptate în relief 
- uşa bisericii ev. Agnita (Agnetheln), 1695 

Un secol mai târziu, la canatul de la portalul nordic al bisericii 
ev. din Biertan (Birthăl m), tăbliil e au compoziţii decorative care se 
înscriu cu precădere în repertoriul ornamenta\ al rococo-ului: scoici 
asimetrice combinate cu volute contorsionate, buchete de f lori 
(trandafiri, margarete), coşul cu fructe. De menţionat că toate 
motivele sculptate în relief de pe acest canat prezintă urme de 
cu loare (roşu, alb, gri). 

Canatul este „încoronat" de o uriaşă cochilie sculptată în relief, 
care este fixată deasupra uşii (fig. 20). 

Fig. 20. Uşă, portal nordic - biserica ev. Biertan, 1780 

9 G. Oprescu, Biserici-cetăţi ale saşilor din Ardeal, Bucureşti, 1957, p. 113. 
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IV. U~i cu decoraţie pictată 
Pictura pe lemn a constituit o tehnică decorativă mult apreciată 

de gustul local, fiind fo l osită pentru ornamentarea stranelor, la 
tavanele casetate şi la mobilier. Canaturile de uşi pictate sunt 
prezentate prin prisma unei analize sti li stice ş i structurale, 
urmărindu-se cu precădere evoluţia elementelor decorative care 
sunt utilizate în diverse aranjamente ş i compoziţii. Principiul stil istic 
fundamental al decoraţiei uşilor pictate, din toate perioadele, 
constă în evitarea reprezentărilor plastice (de exemplu elemente de 
arhitectură în perspectivă), reprezentări care vin în contradicţie cu 
caracteru l de ornament plat, de suprafaţă plană. 

Elementele decoraţiei pictate sunt diverse: geometric-lineare 
(benzi, chenare) , motive organice într-un cadru geometrizat 
(diverse texturi), forme din natură (frunze, flori , cochilia), diverse 
ipostaze ale capului uman (heruvimi), forme artificiale (pang lica, 
diverse vase) . 

a) Pictura cu şablonul. 
Tehnica picturii cu şablonu l este utilizată în secolul al XVI -iea, 

cu precădere în prima jumătate , la decorarea scaunelor din cor, la 
strane şi la uşile de sacristie 10. Modelele folosite, sensibil 
apropiate de cele folosite în pictura murală, sunt preluate din 
repertoriul atât de bogat al ţesăturilor medievale 11 . Pictura cu 
şablonul evoluează în motive tot mai complexe (fig 21 ), dar spre 
sfârşitul secolului al XVI-iea, ş i mai ales în primele decenii ale 
secolului al XVI I-iea, este sesizab lă preferinţa pentru ornamentul 
pictat liber. 

Uşa sacristiei de la biserica ev. din Apold (Trappold) este 
pi ctată prin tehnica şablon ă rii . Având în vedere desenul 
ornamentu lui şi elementele de fier forjat care sunt lucrate în 
stilul gotic - balamalele ş i ornamentu l mânerului trăgător - , 
canatu l ar putea fi datat în prima jumătate a secolului al XVI-iea 
(fig . 22) . 

Fig. 21. Modele pictate cu şablonul: 

a) Dupuş (Tobsdorf); 

b) Rupea (Reps), 1609 (Roswith Capesius, SiebenbLJrgisch 
- săchsische Schreinermalerei) 

10 Roswith Capesius, Siebenburgisch-săchsische Schreinermalerei, Editura 
Kriterion , Bucu reşti, 1983, p. 31 . 

11 F. S. Meyer, op. cit„ p. 382. 
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Partea exterioară a canatulu i este făcută din lemn de brad -
lemnul de răşinoase este un suport ideal pentru pictură; 

scândura de stejar aflată la mijloc este rezultatul unei reparaţi i 

ulterioare (probabil că atunci s-a produs deteriorarea 
ornamentului din fier forjat). Pictura este pe alocuri ştearsă, dar 
atât cât se mai poate descifra este suficient pentru a ne crea o 
imagine asupra acestei tehnici decorative . Greu de spus dacă 
unele zone colorate au legătură cu motivul repetitiv. Mult mai 
probabil este că aceste „insu le" colorate sunt rezultatul unei 
repictări ulterioare. 

Reţeaua de pătrate constitu ie baza pe care se aşează 
decoraţia. Ornamentul repetitiv se dezvoltă în toate direcţiile fără 
să-şi modifice dimensiunile, repetând detaliile, este un ornament 
continuu - o textură. Ornamentul-textură are o ordonanţă centrală, 
compusă din „panouri" direcţionate vertical. 

Pentru ornamentul pictat cu şablonu l este fo l osită o singură 
culoare: albastru-verzui. 

b) Arta picturii pe lemn. 
Decorarea tavanelor casetate şi a stranelor prin ornamente liber 

pictate e practicată începând cu prima jumătate a secolului al 
XVI- iea: Valea Viilor (Wurmloch), 1526, Cloaşterf (Klosdorf), 
secolul ?-I XVI -iea. Treptat, decorul pictat al bisericilor se extinde la 
tăblii l e din faţa băncilor: lacobeni (Jakobsdorf), secolul al XVIII-iea, 
Drăuşeni (Draas), 1637, Fişer (Schweischer), 1647 12. 

Dacă începutul secolu lui al XVII-iea poartă amprenta Renaşterii 
- compoziţi simetrice, echilibrate, clare (fig. 23) -, în a doua 
jumătate a secolului decorul începe să evolueze de la static la 

Fig. 23. Tăblie picta tă, biserica ev. lacobeni (Jakobsdorf), 
Începutul secolului al XVII-iea. 

dinamic, formele se curbează, se ondulează , detaliile sunt mult.mai 
bogate (fig . 24). Elementele ornamentale, compoziţii l e ş i 
modalităţile de expresie sunt sensibil influenţate de sti lul baroc. 

Fig. 24. Tăblie picta tă, biserica ev. Cloaşterf (Klosdorf), 
a doua parte a secolului al XVII-iea. 

Uşa de acces în turnul cu ceas de la Merghindeal (Mergeln) 
poate fi datată în a doua jumătate a secolul ui al XVII-iea. Cele două 
tăblii sunt decorate asemănător - flori şi vrejuri spirale cu cârcei; 
micile diferenţe constituie rezultatul voit al unei libertăţi de 

12 Roswith Capesius, Siebenb0r9isch-săchsische Schreinermalerei, 
Ed . Kriterion, Bucureşti, 1983, p. 32- 34. 
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concepţie. Motivul florii - preluat de toate 11şcolil e" de pictură din 
epocă -, este subiectul principal al decoraţiei. Compoziţia este 
centrală, nesimetrică, totuşi profund echilibrată (fig. 25). 

Fig. 25 . Uşă, biserica ev. Merghindeal (Mergeln), 
a doua jumătate a secolul al XVII-iea. 

Montanţii sunt şi ei pictaţi - flori cu forme de lalele şi lujeri 
ondulaţi alternează cu vrejuri spirale . 

Culorile folosite pentru pictură sunt: maro, alb , ocru, negru. 
Demn de remarcat este faptul că pictura pe lemn a conservat 

şi a perpetuat motivele renascentiste chiar şi într-o epocă aflată la 
mare distanţă de Renaştere - secolul al XVIII-iea. Uşa sacristiei 

Fig. 26. Uşă, sacristia bisericii ev. Cârţa (Kerz), 1740. 

de la biserica ev. din Cârţa (Kerz), 1740, ilustrează cum nu se 
poate mai bine această preferinţă spre claritatea ş i simetria 
renascentistă (fig. 26) . Elementele decorative (heruvimi, vase de 
flori), ancadramentul tăbliei, casetele centrale (în forma punctelor 
de diamant) aparţin registrului decorativ al Renaşterii. Culorile 
folo~ite pentru pictură sunt: alb, roşu, verde, albastru . 

ln privinţa uşilor casetate se poate afirma că până la mijlocul 
secolului al XVIII-iea se continuă modelele renascentiste: uşile 
bisericilor ev. de la Slimnic (Stolzenburg), 1731, şi Drăuşeni 

Fig. 27 . Uşă, biserica ev. Slimnic (Stolzeburg), 1731. 

D 

Fig . 28. Uşă, biserica ev. Orăuşeni (Oraas). 
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(Draas) ilustrează acest fapt (fig. 27 şi 28). De menţionat că 
interiorul casetelor este pictat la uşa bisericii ev. din Slimnic 
(St~lzenburg); culorile folosite sunt: maro, albastru şi alb. 

ln a doua parte a secolului al XVIII-iea, compoziţii caracteristice 
stilulu i baroc: peisaje cu castele şi biserici, buchete de flori , vase 
cu fructe, sunt des întâlnite la tăbliile băncilor sau pe balustradele 
tribunelor bisericilor evanghelice 13. Aceasta este perioada în care 
interesul pentru decoraţia prin pictare este la apogeu. Spre sfârşitul 
secolului al XVIII-iea se si mte influenţa rococo-ului, influenţă 

refl ectată mai ales în ornamentică. 
La biserica ev. din Homorod (Hamruden) există două uşi 

pictate: uşa de acces pentru femei ş i u şa de acces pentru bărbaţi, 
datate 1793 (fig . 29 ş i 30). ln ceea ce priveşte execuţia picturii 
pentru prima uşă, ea poate fi ultima decadă a secolului al XVIII-iea 
(panourile pictate de pe tăbliile băncilor, datate 1793, au motive 
sensibil asemănătoare). Registrul ornamental folosit la pictura 
canatului este caracteristic rococo-ului: scoica clas ică, acanturi 
asimetrice, buchete de flori (fig. 29). 

-
Fig. 29. Uşă, bisen'ca ev. Homorod (Hamruden), ultima decadă a secolului al XVIII-iea. 

Flori le care fac parte din buchet (floarea-soarelui , garoafe, 
lalele, l ăcrăm i oare) sunt ordonate într-o compoziţie centrală, fără o 
preocupare evidentă pentru simetrie. Cele două „S"-uri formate din 

13 Roswith Capesius , op. cil., p. 44- 45. 
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acanturi asimetrice au punctul de inflexiune marcat printr-o formă 
de inimă şi sunt „împodobite" cu o mulţime de cârcei ondulaţi. 
Decorul pictat este completat printr-o înlănţuire de „S"-uri şi „C''-uri 
care subliniază forma şi profilul casetei principale . 

U şa de la biserica evanghelică care asigură accesul 
bărbaţilor la tribune este pictată în aceeaşi perioadă - ultima 
decadă a secolului al XVIII-iea - , cu uşa prezentată mai sus. 
Totuşi între cele două uşi există deosebiri profunde deoarece 
aparţin unor stiluri diferite. Astfel, decoraţia pictată a uşii de 
acces pentru femei se remarcă prin rafinamentul şi delicateţea 
motivelor (preluate din registrul ornamental al stilului rococo) , în 
schimb uşa de acces spre tribune este pictată sub influenţa noii 
„mode" a furnirelor. Imitaţia prin pictare a texturii furnirelor arată 
o tendinţă clară spre linia caracteri s ti că stilurilor clasice. Culorile 
folosite pentru pictură sunt: maro , negru , alb, albastru, roşu 
(fig . 30). 

Fig. 30. Uşă, biserica ev. Homorod (Hamruden), 1793. 

În altă ordine de idei , între cele două u şi există deosebiri ş i în 
privinţa structurii constructive, dar şi a calităţi i decoraţiei pictate: 
desenul uş ii de acces spre tribune arată o mână mai puţin 
experimentată. De altfel, noua epocă - secolul al XIX-iea - , va 
marca un declin al decoraţiei pictate în interiorul bisericilor 
evanghelice, dar mobilierul pictat va continua să constituie un 
element drag gustului local. 
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