
LEGENDA „EROULUI DE FRONTIERĂ" ÎN PICTURA 
MEDIEVALĂ DIN TRANSILVANIA 

VASILE DRAGUŢ 

De curînd într-un amplu arti.ool, eminenta medievistă 
pragheză Vlasta Dvorakova a repus în discuţie una dintre 
cele mai repri~entati ve probleme ale picturii murale din 
Slovacia şi din T ransilvania: ilustrarea legendei regelui 
Lad isla.u cel Sfînt, genezia şi semnifi.oaţia icon ografică .a 
acestei legende în cadrul istoric al vechiului regat al 
Ungariei şi al teritorii'1or subordonate: Slovacia, Trians il
v ania şi S1l1ovenia 1. 

Semnalată încă d.in seeolul trecut, problema supusă 
dis cuţiei a acumulat intre timp o bibliografie destul de 
bogată, evantaiul opiniilor fiind, după cum se va vedea, 
deosebit de v1a1r i1at. Recenta desooperire - la Velka Lom
nica, în Slovacia - a unui nou şi valoros ansamblu mural, 
avînd ca temă legenda lui Ladislau, i-a ocazionat Vlastei 
Dvorakova formularea unor interpretări originale care 
obligă, în final, la o atentă revedere a întregului material 
al problemei, cu valorificarea unor elemente de ordin 
istor ic şi documentar de care nu s-a ţinut niciodată seama 
pînă în prezent. Este tocmai ceea ce ne propunem în 
articolul de faţă . 

* 
* * 

Obiectul de studiu este, cel puţin în aparenţă, uşor 
de definit2 : în secolele XIII-XVI, în mai multe biserici 
clin Ung1arria, Transilvania ş i din Slovacia, a u fost executate 
picturi avînd ca temă legenda regelui Ladislau cel Sfînt. 
In viar1anta iconog11afică cea mai frecventă , legenda cu
prinde următoarele episoade: binecuvîntat de episcopul din 
Oradea, Ladislau pleacă la luptă împotriva cumanilor, 
bătălia cu cumanii la Kerles, urmărirea unui cuman care 
a răpit o fată, lupta corp la corp dintre Ladislau şi cuman, 
cumanul este înfrînt cu a.iutorul fetei care îl decapitează. 

Primul cercetător care a acordat o atenţie specială 
legendei lui Ladislau a fost Huszka J ozsef, autorul unui 
articol consacrat monumentelor din zona secuiască3 . Pre
ocu:pat •OU precădere de descrierea ansamblurilor4, Huszka 
explică frecvenţa reprezentării legendei în discuţie prin 
calitatea de „patr on al Transilvani ei" pe oare Ladislau ar fi 
avut-o5. 

Mai tîrziu, Horvath C. a încercat să găsească ongmeia 
l iterară a legendei şi, într-un studiu publicat în 1928, 
ajunge la concluzia că ea trebuie căutată în lumea bizan
tină, răspîndirea ei în vechea Ungar-ie datorîndu-se călu

gărilor şi credincioşilor oritodocşi6 . 

P entru Aurehan Va.jkai, popularitatea lui Ladislau cel 
Sfînt şi frecventa sa reprezentare în pictura murală m e
dieV1ală din Transilvania şi din Slovacia s-ar fi datorat 
calităţilor sale de protector al sănătăţii , cu deosebi r e 
împotriva ciumei şi a leprei7. 

1 Vlasta DvoHkova, La legende de saint Laclislas clecouverte dans 
l'eglise de Velka Lomnica. Iconographie, style et circonstances ele la 
dif/1tsion de cette legende, „Buletinul monumentelor istorice", nr. 4, 
1972, p . 25- 42. 

2 !n mod firesc prezentarea problemei este făcută în lumina biblio
grafiei de referinţă , urmînd ca 111 partea a doua a artico lului să fie 
introduse co reqiile necesare. 

3 Huszka Jozsef, A Szent Lasz/6 - legenda szekelyfolcli falke pek
bw, „Archaeologia i Erte itii", V, 1885, p. 212- 218. 

4 Huszka, în articolul citat, prezin tă picturile bisericii romano-cato
lice din Ghelinp ş i ale bisericilor reformate din Mărtiniş, Beşi n eu 
(Păd uren i) , Biboqeni. U lterior , el a revenit asupra problemei, prezen
tînd ş i picturi le bisericii unitariene din Dîrji u, de asemenea pe acelea 
ale bisericii reformate din Mugeni (Huszka J, Magyar Szentek a sze
kelyfoldăn a XV. es XV! . szazaclokba11, „Archaeologiai f: rte s (tă", VI, 
1886; idem, Szekely fe stoiskola a XV. szazaclban, „Archaeologiai f:rtesitii", 
VIl , 1887; idem, A clerzsi falk epek, „Archaeo]ogiai P. rtes'tii" , VIII , 
1888, p. 50-53; idem, A bogozi fci!kepek, „Archaeologiai Ene ·itii", 
XVIII, 1898, p . 388-393. 

s Huszka ].. A Szem Laszl6 - legenda . . . , p. 212. 
6 Horvath C„ Szrnt Laszl6 legendaii1 k erecleterol, Budapesta, 1928 . 

Auto rul nu se re fe ră În mod explicit la legendele bizantine pe care le 
arc în vedere. 
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Intr-o amplă lucrare cu caracter monografic, Gerevich 
Tibor apreciază că Ladiis1au a fost un e1·ou ideal al po
porului maghiar, expresie a credinţei şi vitejiei, prezenţa 
şa în pictura murală din secolul al XIV-lea explicîndu-se 
şi prin faptul că în acea vreme cumanii, împotriva cărora 
el luptase, continuau să constituie o problemă pentru 
regat8. 

Într-o lucrare de sinteză consacrată picturii murale 
din Ungaria medievală, Radocsay Denes priveşte răspîn
direa legendei lui Ladislau ca fiind cel mai convingător 
indiciu al procesului de laicizare a picturii în general în 
cursul secolului a l XIV-lea. În această epocă, vechile 
teme iconografice cu caracter prea abstract au fost aban
donate îµ favoarea reprezentădi ciclurilor legendare -
mai aproape de viaţă - preferinţa pentru Ladislau dato
rîndu-se creşterii autorităţii acestuia mai ales în vremea 
lui Sigismund9. 

Urmărind într-un cadru mai larg problemele artei 
popoarelor de stepă, Laszlo Gy consideră că legenda lui 
Lad islau a.re la bază o veche legendă orientală - în 
esenţă lupta dintre zeul soare Mithra ş i zeul tenebrelor 
Ahura Mazda - legendă pe care maghiarii au asimil~t-o 
şi au adus-o cu ei în Europa. Ulterior, pe nucleul tradi
ţional s-ar fi suprapus elementele de provenienţă bizan
tină care ar fi dat forma finală a legendei lui Ladislau 10. 

În articolul care a determinat intervenţia de faţă, 
Vlasta Dvorakova propune o soluţionare mai complexă 
a problemei în discu ţie. !n primul rînd, pornind de la 
constatarea că reprezentarea ciclului lui Ladislau - în 
fapt o legendă a unui erou cavaler - se întîlneşte cu 
precădere în zona Carpaţilor, zonă locuită în antichitate 
de triburi trace, se apreciază că fondul legendei medievale 
trebuie căutat în cultul cavalerului trac 11 . P e de altă 
parte, cercetăito1area pragheză acceptă ca posibil şi stratul 
de influenţă orientală, acoa·dînd o vizibilă importanţă in
terpretării luptei fundamentale dintre bine şi rău 12• În 
acelaşi timp, nu este neglijată asemăna.rea dintre legenda 
lui Ladislau şi epopeea bizantină a lui Digenis Akritas 
şi se consideră că ciclul iconografic al regelui sfînt maghiar 
~- fost elaborat în mediul de curte, fiind bazat pe opera 
literară a unui hagiograf . . „Et il est tres probable que ce 
lettre hongrois s'est appuye, au cours de Za redaction, 
sur deux sources: la t.res ancienne legende orientale et 
la legende de Digenis Akritas, dont. la version trans.forme 
les evenements historiques survenus dans les provinces 
limi trophes de l'Orient, leur donnant la forme de recits 
militaires folcloriques" 13. 

Trecînd în revistă opiniile prezentate mai sus, este 
locul să facem o precizare: nici una dintre aceste opinii 
nu se întemeiază pe o cercetare sistematică ş i exhaustivă 
a grupului de monumente în care a fost figurată legenda 
lui Ladislau . Fără excepţi e, discuţi1a s-a purtat pînă în 
prezent fie în funcţie de con statări cu caracter local, fie 
prin considerarea legendei lui Ladislau oa un fapt în sine, 
independent sau cu o prea fragilă dependenţă de con
cretizările artistice oare - ele în primul rînd - au dat 
contur întregii probleme. Iată de ce ni se pare util ca, 
înainte de a aborda o nouă interpretare, să procedăm la 
delimitarea geografică şi cronologică a picturilor murale 
care au ca temă legenda regelui cavaler. 

7 Aurelian Vajkai , Les saints dans l histoire ele la medicine hongroise, 
„No uvel!e revue de H ongrie ", 1937, nr. 11, p. 427- 428. 

8 Gerevich Tibor, San Laclislao nella storia e nell'arte, Co rvina, 
Budapesta, 1942, p. 187- 19 1. 

9 Radocsay Denes, A kăze;;ko ri magyarorszag falkepei , Budapesta, 
1954, p. 32. 

10 Laszlo Gy„ Steppenvolker 1mcl Cermanen. K1mst cler Vălker-
wal/(Lrrungszeit, Viena-Budapesta, 1970, p . 12 l . 

11 Vlasta Dvoh1kov:1, op. cit„ p. 33. 
12 Ibidem , p. 41. 
13 Ibidem. 
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Procedind la întocmirea unei hărţi a răspîndi:rii legen
dei lui Ladislau în pictura medievailă se constată urmă
toarele: în Ung.air~a există numai 3 reprezen:tări - 1a bise
rica reformată din Sza1onna 14, la biserica reformată din 
6csa 15 şi , descoperire recentă, la biserioa romano-catolică 
din Tereske 16. 

In Slovacia, cu precădere în zona de răsărit şi în 
Munţii Metaliferi, se află 15 reprezentări: 1a biserica 
romano-catolică din Velka Lomnica 17, la bisericile evan
ghelice din Kraskovo 18 şi R'imavska Bana 19, la bisericile 
romano-catolice din Bijacovce20, Zehra21, Vitovice22, 
Svabovce23, Necpaly24, Rakos25, Liptovski Ondrej26, la ca
pela sf . Mihail din Kosice27, la bisericile romano-catolice 
din Sabinov28, P oprad29, Slatvin30 şi Lipovnik31. 

În TransilVlania, legenda lui Ladislau se întîlneşte 
numai în zona Carpaţilor orientali, în localităţi de colo
nizare secuiască, numărul reprezentărilor sigure ridi
cîndu-se la 10 şi anume: în biserica romano-catolică din 
Ghelinţa32, în bisericile reformate din Mugeni33, Filea34 
şi Moacşa35, în biserica romano-catolică din Mihăileni36, 
in bisericile unitariene din Chileni37 şi Mărtiniş38, în bi
sericile reformate din Biborţeni39 şi Pădureni40, în bise
rica unitariană din Dîrjiu41, în 1afaria a cestora mai existînd 
referiri, cu totul incerte, pentru încă 5 monumente42. 

14 Szabo F ., Borsocl megye Arpad-kori tem.plomai, Miskolc, 
1936, p. 31- 34; Kampis A ntal, Regi magyar mi,iveszet. MagJiar Mi,i
vel0 clestă rte11et , Buda pe ta, 1939, I, p. 502- 504; Radocsay Denes, op. cit. , 
p. 212. 

15 Hekler A., Ungarische Kimstgeschichte, Ber lin, 1937, p. 30; Kampis 
A., op. cit., p. 506- 508; Radocsay Denes, op. cit ., p . 191-192. 

16 Picturi descoperite 1n 1972. Mulţumesc pe această ca le prof. 
E ntz Geza care mi-a pus la dispoziţie fotografii şi material documentar 
privind aces t monu ment inedit. 

17 Vl asta Dvorclkova, La Legende de saint Ladislas .. , p . 25-42. 
18 K . Sourek, Die Krmst iri der Slowakei, Praga, 1939, p . 23, 53; 

Radocsay D., op . cit ., p . 152. 
19 V. Wagner, V yviri vjtvameho umenia na Slovensku, Bratislava, 

1948, p. 31; R adocsay D . op. cit., p. 202. 
20 Cercetare personală , 1963, 1968. 
21 V. Wagner, op, cit., p. 31; Radocsay D. op. cit., p. 241 - 242. 
22 Divald K. , Magyarorszag miiveszeti emlekei, Budapesta, 1927, 

p . 115, 11 7; Radocsay D., op. cit., p. 235. 
23 O. Schiirer & E. Wiese, Dmtsche K1mst in der Zips, Brno

Vkna- Leipzig, 1938 , p. 89, 217; K. Sourek, op. cit., p. 23 , 53; 
R adocsay D. , op. cit„ p. 211. 

24 J H ofma nn, Stare wneni na Slovenskrt, ' P raga, 1930, p. 43; 
R adocsay D., op. cit., p. 188- 189. 

25 V. Wagner, op. cit., p. 32; Radocsay D., op . cit., p. 142. 
26 V. Wagner, op. cit., p. 31; Vlasta Dvoi'akova, La legende de 

saint Laclislas, p. 27, nota 10. 
27 R adocsay D., op. cit., p. 135. 
28 Radocsay D. , op. cit. , p . 156 . 
29 Radocsay D., op. cit., p . 197- 198. 
30 Radocsay D., op. cit., p. 222- 223 . 
31 R a mer Floris, Regi fa!kepek MagJ1arorszago11 , Budapesta , 1874, 

p. 33. 
32 H uszka ]., Szent Usz/6-legenda ... , p . 213; I. D . Ştefăn esc u. 

L'art byzantin et l'art lombard en Tra11srlvanie, Paris, 1938, p. 37- 49; 
Ge revich T ibor, op. cit., p. 193; Balogh J o lfo , Az erclely rmaissance, 
C luj , 1943, p . 16-17; Radocsay D., op. cit., p . 36-37, 140- 141.; 
Virgil Vădiş i anu , Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureş ti, 
1959, p. 422; Vasile Drăguţ, Resl'a11rarea pictitrilo r mura!e de la Ghe
linţa, „BMI" , 1973, nr. 4, p. 45- 54 . 

33 Hu szka ]., A hogăzi falkepek, „Archaeo logiai f. rte si to", 1898 , 
XVIII, p . 388- 393; I. D. Ştefănesc u, op. cit ., p. 64-65; BaJogh ]., 
op cit ., p. 16-17; R adocsay D., op. cit. , p . 36- 37, 120; V . Văcă
.şianu, op. cit ., p. 771; Vasile Dragu ţ, Pictura bisericii din M11ge11i, 
„Stu di i ş i cercetă ri de istori a artei ", 1964, nr. 2, p. 307- 320. 

34 Huszka ]., A Szent Lasz/6-legencla .. . , p . 213-214; I. D. Şte
fă nesc u , op. cit., p . 36; R adocsay D., op. cit., p . 133- 134. 

35 Huszka J., A Szent Laszlo-legenda . .. , p. 212; R adocsay D. , 
op. cit., p . 170. 

36 Balogh ]., op. cit ., p. 34, 48; Radocsay D ., op . cit. , p. 129. 
37 Huszka ]. , Szekc!J1 festăiskola a XV. szazaclhan, „Archaeologiai 

E rtesito" , VII, 1887, p. 33 1; I. D . Şte fănescu, op. cit., p . 61 ; R a
d ocsay D. , op. cit., p. 155. 

38 Huszka ]., A Szent Laszlo-legenda ... , p. 213; Hus1.ka ]., S'/.ekely 
Jestăiskola ... , p. 331; Radocsay D., op. cit., p . 148. 

39 Huszka J., A Szent Las7.l6-legenda .. , p. 214 ; Radocsay D., 
op . cit., p . 119. 

40 Pădure ni , jud. Covasna, denumi rea veche Beşinău. H uszka ]., 
A Szent Uszl6-legenda . .. , p. 213 , 220 ; I. D. Ştefănesc u , op. cit., 
p. 35; R adocsay D ., op. cit., p. 206. 

41 Hu zka J., A clerzsi falkepe k , „Archaeologiai f: rte si to" , VIII , 
1888, p. 50- 53; I. D. Ştefănescu , op. cit., p. 56- 59; Balogh J. , op. 
â t., p. 47, 48; R adocsay D., op. cit., p. 62-64, 21 4-215; V. Vătă
şianu, op. cit., p. 425- 426. 

42 I.a biserica romano-·catolică din Ar111ăşe n i- I-Iarghi ta este presu-
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O ultimă reprezentare care trebuie amintită se află 
i2'1olată în paritea de vest, în biserica romano-catolică din 
Turnisce, în S1ovenia 43_ 

Analizînd harta răspindirii teritoriale, apare cu evi
denţă faptul că reprezentrarea legendei lui Ladisla u este 
cairacteri.srtică zonei răsăritene a provinciitlor supuse ve
chiului rega1t aU. Ungariei, densităţile cele mai mari aflîn
du-se în fiaţa principale'lor trecători ale Carpaţilorr şi ale 
Tatrei, pasul Oituzului. şi pasuil Ghimeş-Pa1anca în Tran
silvania, tirecătoiarea Popradului şi trecătoarea Duna.i c 
în Si!Jovacia. Un g,rup însemna1t se află în depresiunile 
Munţi1or Metiahferi din Slovacia, în ~·egiuniJle Gemer şi 
SpiS, oare în decursul evului mediu au fost intens co1oni
zate cu germani, de asemenea cu italieni şi f1amanzi44. 

După precizarea ariei de răspîndire a reprezentărilor 
legendei lui Ladislau, est e timpul să vedem cadrul cro
nologic în ca:re se studiiaz.'.i executiarea lor. 

Dincolo de controversele care persistă cu privire la 
datare, cele m ai vechi ansambluri murale se situează în 
preajma anului 1300. Es te v·orba despre Sza1onna, pe 
care unii cercetători o datează, totuşi, în secolul al 
XV-lea45, şi despre Ocsa, daitată în intervalul 1300-1320"6. 

!n continuare, primei treimi ra secolului al XIV-lea 
par să-i aparţină numai ciclurile legendare existente în 
bisericile din Velka Lomnica şi Ghelinţa47 . Deceniilo:r de 
mijloc ale secolului al XIV-lea le-au fost atribuite picturil e 
de la Mugeni, Fi1le1a, Mo1acşa ş i. Tereske48. Ultimei treimi 
a secolului al XIV-lea îi aparţine grupul cel mai numeros 
de monumente: Turnisce - datat cu exactitate 1383, 
Kraskovo, Rimavska Bana, Bijacovce, Zehra, Vi1:ovice, 
Svabovce, Necpaly, Chileni, Mărtiniş, Rakos49_ Din primul 
sfert al secolului al XV-lea datează picturile de la 
Biborţeni, Pădureni, Liptovski Ondrej, Mihăileni şi Dîrjiu, 
acesrtJea din u:rmă datate 141950. În mod fi111esc, nu am luat 
în considerare pentru grrupajele cronologice acele m onu
m ente 1a oare chiar existenţa ciclului legendar în discuţi e 
nu este pe deplin precizată51. 

Chiar dacă s-ar admite ca ipoteză de lucru că au mai 
existait şi alte ansambluri de pictură conţinînd legenda lui 
Laidis1au şi care ar fi fost ex ecutate în ialte epoci decît 
cele cuprinse în enumerarea de mai sus, un fa pt est e 

pusă existenţa legendei lui Ladislau pe peretele nordic, sub var, (cf. 
I. D. Ştefănesc u , op. cit., p. 62- 63), dar nimic nu a confirm at pînă 
în prezent această p resupu ne re. Tot nedovedită este existenţa legendei 
la biserica reformată din Remetea-Bihor (Bunyitai Vince, A varacli 
piispăkseg tărtenete, O radea, 188 4, III , p . 381-382) , de ase111ene1 la 
bisericile reformate din Dej, I'izeşu l G herle i ş i Panticeu, menţionate 
Într-o veche monografie a zonei (Taganyi K., R ethy L. , K ,i d:l r I., 
Szolnok-Doboka varmegye monographiaia, D ej, 1901, IV, p. 324). Cît 
de mult temei se poate pune pe referirile acestei monografii rez ultă 
ş i din fap tul că la Ocna Dej, unde era semnalată o a: tă reprezentare 
a legendei , nici nu exis tă biserică . 

43 France Stel e, Mon11menta Artis Slove11icae. La peimure mitrale au 
moyen âge, Lj ublj ana, 1935, p. 15- 16, 19- 20; idem, Slikarstvo v 
Sloveniji oei 12 do 16 stoletja, Ljublj ana, 1969, p . 86-89. 

44 Vlasta Dvo rakova, !talienisierende Străn1.1mge 1 1 in der Entwick
lung der Monumentalmalerei des slowakischm Mi t:telalters, „Hi stori ca 
Slovaca", III, 1965, p . 67. 

45 R adocsay D., op. cit. , p. 212. 
46 Rado: say D., op. cit., p. 192. 
47 V. Dvor:l kova datează verosi mi l picturile de la Vclk:l Lo:11ni ca 

î n an ii 13 L0- 1330 (La legende de saint Laclisla 1 . .. , p. 40). Pe :1tru 
G helin ţa , d ată rile osc i :ează Între s fîr şiw l secol ului a l XIII-iea (K . Kiin s1 le, 
fkonographie der chrisdiche11 Krm st:, Freiburg im Breisgau, 1926, TT, 
p. 394; Gerevich T. , Erclelj1 magyar miiveszet, ·Budapesta, 1940, p. 153) 
ş i s fîrşitu l secolu :ui al X IV-iea (Virgi l Vărăşianu, op. cit., p. 434). Ra
docsay D. propune deceniul 1320- 1330 (op. cit., p. 99). Cerce tă ri le mai 
recen te, prilej uite de resta urarea pi cturil or, ne î ndreptăţesc d propune11 
data rea Î n juru l an ului 1330 (V. Drăgu\, Restcutrarea picwrilor murale 
de la Cheli11ţa, „ 13MI", 1973, nr. 4, p. 45 - 54). 

4B V. Dragu ţ, Picwra bisericii clin Mugrni, p. 319- 320; Huszka J., 
A Szent Lasz/6-legenda . . . , p. 212, 2D- 2l4; pentru T ereskc datare~ 
p rop u să se Î ntemeiază numai pe ana li za fo tografli lor. 

49 Pentru bibliografia mai veche a datărilor, vezi Radocsay D., 
op. cit., p. 129, 142, 14 8, 152, 155, 188, 202, 211, 235; 240-241 ; de 
as~:renea V. Vă tă5ianu , op. cit., p. 773; V. Dvohlkova, P. M. Fodo r, 
K . Stejsk al, K v jvoji stfedoveke nastenne malh·v V oblasti Gemerske Ct 

Malohonstske, „U meni", VI , 1958, nr. 4, p. 325-363. 
50 Radocsay D., op . cit., p . 119, 129, 206, 217. 
51 Este vorba de presupuse:e pi cturi de la Armăşeni, de la Dej, de 

la Fizeşu l G he rle i, de la R emetea ş i de la Panticeu - asupra că rora am 
dat amănunte în nota 42, de asemenea despre picturile de la Kosice, Sabi
nov, P oprad ş i Slatvin, Cll privire la ca re nu de1inem date înde stu '.ă
to:tre . 
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Fig. 1. Harta răspîndirii legend ei regel ui Lad islau ce l Sfînt în pi ctura mediev:d il din : a) Transil vania : I. Mihăileni ; 2. Ghclinta i 3. Pădureni; 4. Moaq a; 5. Chileni; 6. 
Bi bo rţen i : 7. Fiica ; 8. Mărtini 5 : 9. Mugcni ; 10 . Dîrj iu . b) Slov"citt : li . Necpnly; 12. Liptovski Oncl rej; 13. Rim nvska Bn1\n ; 14. Kraskovo; 15. Rnkos ; l 6 . Svabovcc; l 7. Poprnd ; 
18 . Vcl k,\ Lomnicn; l9 . Bij acovcc; 20 . Vi tovi ce ; 21. Zehrn ; 22. Sla tv in ; 23. nbinov; 24 . Kol icc„ c) U11g,11·ia : 25 . Sznlonn n; 26 Tereske; 27. Ocs:i. d) Slovenit1 : 28. TurniUe. 

e vident: răspîndirea acestei legende în pictura murală 
din Transilvania şi din Slovacia este caracteristică seco
lului al XIV-lea, către sfîrşitul căruia se înregistrează 
şi cea mai mare densitate. De asemenea, este de remarcat 
că dincolo de limita primului sfert al secolului al XV-le1a 
nu se mai păstrează nici un martor al respectivei legende, 
ceea ce face posibilă următoarea încheiere: legenda lui 
Ladisl!au a fost introdusă în pictura munlă din Transil-
vania şi din Slovacia în primul sfert al secolului al 
XIV-lea, s-a răspîndit progresiv atingînd momentul de 
maximă autoritate în ultimul sfert al aceluiaşi veac, a 
regresat în primele decenii ale secolului al XV-lea, în
cetind să mai fi e o temă iconografică de interes în preajma 
anului 1420 . 

Cons iderînd în ansamblu observaţiile prilejuite de 
analiza răspîndirii teritor iale şi pe cele oferite de tabloul 
cronologic, se desprind cu necesitate mai multe repere 
critice care conduc la eliminarea succesivă a celor mai 
multe dintre opiniile prezen tate anter io r . 

De vreme ce legenda s-a răspîndit în egală măsur<l 
în Slovacia şi în Transilvania, este evident că nu calitatea 
de „patron al Tmnsilvaniei" explică prezenţa lui Ladislau 
în picturile monumentelor secuieşti (teza lui Huszka), ş i 
chiar dacă nu ar fi existat exemplele slovace, tot ar 
rămîne neînţeles de ce legenda lui Ladislau apare numai 
în părţile răsăritene ale Transilvaniei ş i deloc în alte 
regiuni. 

De asemenea, dacă Ladislau cel Sfînt ar fi fost venerat 
ca un mare protector al sănătăţii (teza lui Vajkai) ar fi 
trebuit ca atît răspîndirea în spaţiu cît şi cea în timp 
să fi fost mai largă, limitele prezentate mai sus dovedind, 
dimpotrivă, o modă trecătoare care a afectat o arie 
destul de restrînsă în raport cu teritoriile vechiului regat 
al Ungariei. 

Nici teza lui Gerevich nu rezistă confruntării cu con
cluziile de ordin teritorial şi cronologic desprinse din 
analizele efectuate. Într-adevăr, dacă Ladislau cel Sfînt 
ar fi fost un erou ideal a l ungurilor din evul 
mediu, legenda sa ar fi trebuit să se găsească în primul 
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rînd în bisericile din Ungaria. Or, în Transilvania ciclul 
legendar de care ne ocupăm se află' numai în monumente 
secuieşti din partea răsăriteană a voievodatului, iar în 
Slovacia este vorba mai ales despre monumente care în 
evul mediu au aparţinut coloniştilor germani. P e de altă 
paPte, tocmai pe teritoriul Ungariei legenda lui Ladis
lau are o foarte slabă răspîndire . Revenind asupra 
ipotezei dispariţei unor monumente, teza lui Gerevich 
nu e ·compatibilă nici cu restrînsul cadru cronologic care 
dovedeşte că nu este vorba de un ideal cu valoare per
manentă, valabil pentru un întreg popor, ci despre un 
program iconogm fic a cărui explicaţi e trebuie căutată 
într-o epocă determinată . 

Nici ipoteza lui Radocsay Denes că popularitatea cul
tului lui Ladislau ar fi crescut sub domnia lui Sigismund 
(1387-1437) nu se arată a fi întemeiată pentru că - ·
chiar dacă în timpul său au fost realizate mai multe pic
turi avînd ca temă legenda regelui cavaler - tot atunci au 
avut loc regresul şi apusul modei iconografice52. Aceasta, 
deşi în secolul al XV-lea au fost pictate în continuare 
destul de multe cicluri narative consacrate altor sfinţi 53 . 

Tot atît de puţin convingătoare este teza că legenda 
lui Ladislau ar fi fost adusă de m aghiari din Orient 
(Laszlo Gy.) , căci dacă ar fi aşa picturile reprezentînd 
faptele de arme ale temerarului cavaler ar trebui să se 
întîlnească cu precădere în mediul maghiar - ş i am 
\'ăzut că nu este cazul - fără o condiţionare cronologică 
atît de strictă54. 

52 Este adevăr:u că Sigismund de Lu xemburg a Încercat să organizeze· 
o c ru c i adă contra turcilor, patro nată de Ladi slau cel Sfînt, dar proiectul 
său nu s-a finalizat; ulter ior, Împăratul nu a mai manifestat nici un 
interes pentru sflntul or?l dean. 

53 Semnificativ e~te ciclul sfÎntului Gheorghe - tot un sfînt cavaler 
- din biseri ca „din deal", din Si ghi şoara , pictat în ultimele două decade 
ale secolu lui al X V-lea (probabil în 1484 ). 

54 Coment:nd teza lui Laszlo Gy„ Vlasta Dvorakov;:[ observă şi faptul 
că arta decorativă a vechilor maghiari nu conţine niciodată scene dt 
luptă sau de vînătoare , după modelul celor atît de frecvente În Orient, 
sub influen ţ a Persiei sasanide, dovadă că legenda lui Ladislau nu bene
ficia cîm ş i de pu tin de o tradiţie loca l ă ca reprezentare (Vlasra Dvora· 
kova, La legende de Saint Laclislas .. . , p. 41) . 
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rig. 2 Binewv î11larea, detaliu din cena Plecarea la lnptii (Ghc lin \a). 

Similar s pune problema ş i pen tru ideeia că fondul 
leigeindei ar fi de origine ~racă (Vlastia Dvorakova) p n 
tru că , în acest caz atît aria de răspîndire cît şi persi s
tenţa în timp ar fi t r ebuit să fie altele decît cele arătate. 

Reţinem ca fiind mai aproape de adevăr o altă idee 
avansată de Vlasta Dvorak ova ş i anume că n e-a ni afln 
în faţa unei legende h agiografice elaborate în mediul de 
cu rte, avînd ca m odel legenda bizantină a lui Digenis 
Akritas. Dar pentru a motiva această opţiune şi totodată 
pentru a explica de c leg nda cavalerului erou a ben e
ficiat de o certă a utoritate iconografică într-o anum e pe-
1~ioadă ş i într-un cadru g agrafie riguros delimitat este 
n ces,ară în p1iealabil t'evederea atentă a problemelor de 
o't'din istoric privind existenţa reală şi popu1aritatea 
postumă a regelui Ladislau. 

·:: 
::- ::-

Ca personaj real, Ladislau I a fost r ge al Ungari ( 
în a nii 1077- 1095. El intră în istorie anterior urcări i pc 
tronul de la Buda, evenimentul care prilej uieşte afirma
rea sa ca luptător destoinic fiind invazia pecen egilor din 
106855. Cea mai v che r 1atar a invaziei se găseşte în . 
Chronicon Hungaricum a lui Simon de Keza: „ ...... . . în 
Transilvania , pe muntele ce se numeşte Kyr~olei , besii, 
cei mai mari duşmani ai ungurilor, după ce au devastat 
Ungaria, în fu ga lor se unesc la un loc şi sînt astfel bă
tuţi de regele Ladislau şi de unguri că n-a mai rămas 
niciunul dintre ei, cum se spune"56. 

Foarte sob ră, d ş i nu lipsi tă de xagerări - „ n-a mai 
rămas niciunul" - r elatarea lui Simon de K eza atrage 
atenţia şi pentru faptu l că îi indică p e pecenegi în calita
te de invadatoa.·i, nu pe cumani, aşa cum va apare în cro
nicile de mai tîrzi u. 

!n 1085, Ladislau, deven it în tre timp rege, a trebuit ă 
lupte din n ou împotriva p cenegilor care, aliaţi cu cum a
nii, au atacat Ungaria la instigarea lui Solomon, unchiul 
r g lui, dornic să intre în posesia coroa nei. în bătăli a de 
la Kisvarda, Ladislau a r epurtat o nou ă victorie în urma 
căreia a re u şit să consolideze frontiera de răsărit a r ega
tului. 

55 ne le croni ci dateaz:l in vnia pece negi'.or fn 1070. 
56 imoni s de Keza, Chronico 11 Tlitng ariwm, cf. G. Popa-Lis,e:inu, 

Izvoarele isloriei romft11ilor, IV, Bucure ~ti , 1935, p. 103 - 104. De remar
ca t că S'. mon de T eza şi-a scr:s te x_w l În ultimul sfert al seco!ului al 
XJir- lea. 
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Bun administrator şi politicia n intrepid , Lad islau ş i-a 
asigurat o colab orare trainică cu clerul catolic da lo riLă 
eforturilor sale de organizar a bazei religioase a s tatului57. 

Stins din viaţă în 1095, el a fost înmormîntat într-o bise
rică din Oradea58. O sută de ani mai tîrziu, în 1195, regel e 
Bela III construieşte în onoarea sa catedrala din Oradea, 
în care instalează, la loc de cinste, mormîntul. După 
încă trei ani, Vaticanul acceptă propunerea d san ctificare, 
Ladislau I devenind „cel Sfîn t". 

In cursu l secolului al XIII-1 a, m ormî ntul său est un 
important reper în vi aţa religi oasă şi juridică a Crişan i, 
vestita judecată cu fierul, consem nată ani de-a rî ndul în 
Tegistru l din Oradea, avîncl loc în faţa raclei sfinţite59 . 
Bucurîndu-se neîndoielnic de un anume prestigiu, cultul 
lui Ladislau nu pare să fi avut totuşi în secolul al X III-lea 
o poziţie cu caracter excepţional, fiind semnificativă în 
acest sens totala sa absenţă din iconografia murală60 . In 
acelaşi timp, cronicarii secolului nu acordă faptelor sale 
o particulară aten ţi 61. 

Faţă de calmul r lativ al acestei perioade, secolul al 
XIV-lea înregistrează o sub tantială modificare cu pr ivire 
la figura lui Ladi.slau cel Sfmt. IntT-adevăr, în afora num e
roaselor ansambluri de pictură murală care cupri n d ciclul 
său legendar, în cursul secolului al XIV-lea di verse alte 
realizări vin să confirme exist.e,nţa unei irnpr sionante creş-· 
teri de autoribate. 

Un prim ş i concluden t exemplu îl constituie modul în 
care a fost refăcută catedrala din Oradea în care era adă
postită racJ:La regelui sanctificat. In anii 1342-1372, clădirea 
catedral i a fost rect0nstru~tă i.ntegra:l în s,t iluJ. goticului 
matur, un rol d osebit în conducerea lucrărilor rev nin d 
episcopului Demetrius. Noua clădire era o hală cu trei 
nave - pentru pr ima oară tipul de biserică-hală pătrun
dea pe teritoriul Transilv1aniei - prevăzută cu un amplu 
cor cu deambulatoriu şi corolă de capele. Faţad a de vest 
era dominată d d o uă t urnuri înalte, alte două turn uri 
incadrînd corul62. In legătură cu reconstrucţia catedralei 
din Oradea sîn t de făcut mai multe obs rvaţii . Potrivit 
descrierilor şi mărturiilor documentare, ea era cel mai 
m a;r.e ş i în a'celaşi timp ioel mai complex, ca plan şi el va ţie, 
edificiu religios din Tran silvania. Ştiind că principale! 
biserici de oraş, de stil gotic, construite în T ransilvania au 
avut n evoie de cel puţin un secol pentru a fi terminate, 
fapt întru totul xplicabil dacă se au în v dere posibilită
ţile economice limitate şi îrnprej w·ările istor ice destul de 
grele, in tervalul de 111.'umai tr'eize1oi d ani ~n ocurie a fost 
înălţată cated m la orădeană a pare ca excepţional63 . Este 
evident că un a m enea r itm de lucru reclama o m are 
concen trare de mijloace ş i forţe, concentrar mult supe
rioară posibili tăţile unui tînăr onaş ca Oradea, care în 
perioada amintită trebuie să fi avut o populaţie sub 5 OOO 
locuitori64 . 

S7 Din iniţiativa lui Ladi Iau cel lînc a avut Joc sinodul de la 
Szabolcs (1092), care avea drept scop comb:uerea sechele:or d ~ păgî n i sm 
a ş i a tendin ţe l o r proo n doxe ale clerului maghiar; wc el a construii 
mănăstirea sfînta Margareta de la Sîniob-l3ihor (1094). 

58 l3i se ri ca din Oradea, în care a fo c înmormîntat, fu se e construita 
chiar de Ladi Iau, ca re o în2.estrase ş i cu vama ce tăţii 13ih r la ri ş, 
in folo ul episcopu lui loca l (Dornmml.e privind istoria. Româ11iei, seria ', 
Transiţvania, veacul X T, X ff şi X lll, voi. I , Bu cureşt i , 1951, p. 14) . 

59 „Registru l din -radea" uprinde însem n ă ri de pre 389 de pri cini 
ju decate în anii 1208- :J 235 (Dowmente ţJrivi11d istoria Ro1n ft 11iei, seria C, 
Transilvania, veawl X I, X ff şi Xfl l , vol. I, l3 u c ureşri, 195 1, 
p. 37- 147). 

60 Afirma\i::t prive ş te în primul rînd monumentele din Transilvania 
care au fo st cercetate toate la fap. Jocului. Ti nînd seama de bibl;o
grafia consultata, afirmai-ia este de potrivă valabil a ş i pentru ce:elalte 
zone ale vechiului regat al Ungariei. 

6 l imon de Keza fiind , În acest sens, exemplul ce l mai co ncludent. 
62 V. Văcăşia nu , op. cil „ p. 218- 220. 
63 l3iserica din Sibiu, poate cel mai pu ternic centru econ mic din 

Transilvania medievală , a fos t începută înainte de 1350 ş i a fo t ter
min ată că tre sf?rşi cul seco lu lu i al XV- I.ea; Bi erica Neagră din l3ra,ov a 
fost c nstruita Între anii 1383 - 1474, r:h1înînd de fapt nete r minată; 
bise rica L Mih ai l din luj , începuta în 1349, s-a terminat că tre anul 
l450, iar I iseri ca „din deal " din ~ighi ş ara, aliată în constru q ie în 1345, 
n\l a fost termi n ată decîr În 1515. 

64 Un oraş medieval din Transilvania avea î ntr~ 4- 5000 l cuitori 
(cf. Şt. Pascu, Meşteş1tg1trile din Transilvania pî1 1ă în secolnl al X \i/-/ea, 
Bucureşti, 1954, p. 50). 

http://patrimoniu.gov.ro



Dar locul d excepţie p ca.re îl cupa u catedrala din 
Oradea ş i cultul l uri. Ladis1a u în epooa respectivă se deci uce 
ş i din modul în care a fost realizată decoraţia edificiulu i. 
În anul 1390, vestiţii sculpt1ori cluj eni, fiiaţii Martin şi 
Gheorghe, a u executa t o monumentală st1atuie ecvestră a 
regelui Ladislau cel Sfînt c:are a fost instalată în piaţa 
catedralei, în faţa acel uiaşi edificiu fii.nd aşernte ş i statu
ile, în pici oare, ale regilor Ştefan I , Ern ric şi Ladis1au65 . 

Cam în aceeaşi perioadă a fost invit.al la Ora:deia pentru 
împodobirea catedralei, pictorul italian Niccolo di Tommaso, 
un mic fragm ent din fresca atribuită - verosimil 
acestui1a păstdndu-se astăzi în Muzeul de ar tă creştină din 
Esztergom66. 

Tot în secolul al XIV-lea figura lui Ladisla u a pare în 
pictura murală, în afara ciclurilor 1 gendare, fi ind de con-
id erat reprezenta.reia sa iz olată sau în grup cu ceilalţi regi 
sanctifi oaţi , Ştefan I ş i Emeric, grupul celor trei regi regă
sindu-se şi în pict ura secolului al XV-Iea. N u es te lipsit 
de inter es să observăm că din cele 15 reprezentăr i de 
aces t tip, 7 se află în Transilvania67, 6 în Slovacia68 ş i 2 în 
Ungaria69. Urmînd a reveni cu alt pri.lej asupra problemei 
reprezentării celor trei regi în pictura din vechiul 
regat al Ungariei şi di1I1 teri:lloiriille supuse, este timpul să 
vedem în ce fel au r efileotat or nicile redactate în cursul 
secolului al XIV-lea as·:: end enţa de a utori1taite a cultului 
lui Ladisiliau„ 

65 Disrruse de turci 1n 1660, cele p:irru sr:itui au fost execu tate î n 
două etape: î n 1370, din i n i ţiativa episcopulu i Demetrius, au fost tu r
nare sta tuile pedestre, iar în 1390 a fost turnară statuia ecvestră a rege-
lui Ladi slau (V. Vătăşianu ~ ?P· .ci;„ p. 319). , , , . , . 

66 • • • A magyarors;::ag1 muvesza a honfoglala.stol a X IX . szazadig, 
J, Budapesta, 1956, p. 156. 

67 Tn T ransilvani a sînt de avu t în vedere următoa rele exemple: bise
ri ca refo~m ată din F i zeşul G herlei - figura lui Ladis lau se a flă pe intra
dosul. arcului trium fa l, fă cîn d p a ndan t cu Ştefan I , cel de-al t reilea rege 
f iind pi ctar , probabil , izoht (s fîr ş it seco l XIV); biseri ca reformată din 
T il eagd - grupul ce lor trei regi se a fl ă pe peretele sudic a l navei 
(s fîq it seco l XIV) ; bi erica ortodoxă din Cri şc i o r - grupul celor trei 
regi se a fl ă pe perete le sudic a l navei (căt re 1400); biserica evanghelică 
din Mălîn crav - grupului celor trei regi ce se afli\ pe pc:iretele sudi c al 
coru lui , îi este asocia t ep iscopul Gerard din enad ( sfî r ş it seco l X IV); 
biserica or todoxă din Ribiţa - grupu l cel or trei regi se afl ă pe peretele 
no rd ic (141 7); bi seri ca reform ată din Rem etea - grupul celor trei regi 
se a flă î n absidă (pr im ul fert al secoiu lui XV); bi erica evanghelic~ ~in 

ibiu - Ştefa n ş i Ladislau sînt inclu ş i î n marea compoziţie a Ra ttg
nir ii (144 5); bise rica rom ano-caro'. i că din Armăşeni - figurile celor rrc i 
regi apa r î n ochiurile bo l ţii în reţea (primul sfert al secolului XVI). 

68 In Slovacia, repreze ntarea celor trei regi s finţi ai Ungariei e 
î ntîlne şte în secolul X I V în bisericile din (;ecejovoc şi R akos, în secolul 
XV la 13anska Bistri ca, PleSivec (a ici numai Ştefan ş i Ladislau) şi Corn yj 
A rd uv (aici numai Lad islau), în secolul XVI la Bardejov (1521). 

69 în U ngaria se păstrează fi ura izo ' ată a lui Ladislau la Abaujvâr 
(seco lul X I V) ~ i figurile celo r trei regi la Ve le111er ( l3 77) . 

Trei sînt principalele izvoare istoriografice ale secolu
lui: Legendarium pictum (Biblioteca Vaticanului, cod. lat. 
8541), cronică scrisă ş i d corată cu miniatu•ri în anii 

' 1365- 1370, Chronicom pictum Vvn1dobonense (1cunos1c ută ş i 
sub numele de Kepes kronika) cu text redactat de Mar k 
Kalty ş i cu un mare număr de miniaturi datorate lui 
Mikl6s Meggyessy, operă reial i Ztată în anii 1370- 1380, ş i 
Cesta Hungarorum, cronică datînd din aceeaş i perioiadă , 
elaborată în scriptoriul de la Buda cu fol sirea textelor din 
primele două lu.crăiri70 . In toat e trei, descri rea invaziei 
din 1068 şi a luptelor al căror erou a fost Ladislau est 
redată mult m ai amplu şi cu cîteva evidente modificări de 
i nformaţie în raport cu m ai vechea crronică a lui Simon de 
Kez1a. Atrage aten ţia f1aptul că invazia este pusă pe seama 
cumanilor , deşi ştirile m ai vechi se referă numai la p ece
negi. 
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Iată cum se de1s1criu în Chronicon pictum evernirnentele 
car p[·i vesc epoca şi faptele lui Ladis1au: 

„Iar după aceasta păgînii de cumani distrugînd prisă
cile din partea de sus a porţii Meseş pătrunseră în Unga
ria şi jefuind cu cruzime întreaga provincie Nyr , pînă la 
j'ortăreaţa Bihorului şi tîrînd cu ei o nesfîrşită mulţime de 
bărbaţi şi femei şi animale de tot Jelul, se întorceau aca ă, 
trecînd fără să :fi bănuit cineva peste rîurile Lăpuş şi apa 
Someşului. De aceea reg f! le Solomon şi ducele Geysa 
împreună cu fratele său Ladislau, strîngîndu-şi armata, 
alergară În cea mai m are grabă, trecînd prin poarta Meseş, 
1nai înainte ca să fi trecut cumanii peste munţi, în cetatea 
Dobuka (Dăbîca - n. n .) şi aşteptară aici sosirea păgînilor 
aproape o întreagă săptămînă. Un spion oarecare însă, cu 
Fantiska, ce era din Castrul cel Nou a anunţat pe rege 
şi pe duci, într-o joi, că armata cumanilor se apropie. 
Atunci regele şi ducii merseră călări cu armata grăbin
du-se într-acolo şi în noaptea aceea descinseră aproape de 
cumani. Scuz.îndu-se în zorii zilei! însă, vineri, se îmbărbă
tară cu toţii prin împărtăşania cuminicăturii şi aşezîndu-se 

în linie de bătaie, porniră să lovească pe păgîni. Văzînd 

aceasta, şe:f'ul oştirii păgînilor, cu numele de Osul, care a 
fost în slujba lui Gyula, ducele cumanilor, cum era el plin 
de îngîmfare şi avînd o prea bună idee despre valoarea 
sa zise oamenilor săi să se repeadă asupra ungurilor care 
sînt neînarmaţi şi să dea lupta ce are să fie o jucărie pen
tru ei. Deci înaintînd păgînii împotriva ungurilor, văzură 

70 Cea mai bună edi1.ie a vechilor izvoa re nararive ale istoriei 
U nga.riei a fost rea : iza tă de Sze ntpe tery, Scripwres rerum 1-!ungaricarwn, 
I- II, Budapesta , 1937-1938. 

F:g. 3. Plecarea la luptă, d~ ra :iu (Ghelin1 a). 
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Fig. 4. Bătălia ele la Kerles, detaliu (Ghelin\a). 

grozavele trupe ale acestora şi vestiră 1iiimaidecît pe şeful 
lor Osul. Acesta adun!ndu-şi armata de mercenari a cu
manilor s-au strîns în grabă pe sprînceana unui munte 
foarte înalt, socotind că acesta are să-i fi e de cea mai 
mare siguranţă, căci era foarte greu urcuşul acelui munte, 
care de locuitori se numeşte Kyrieleys . !ntreaga oştire a 
ungurilor însă s-a strîns la poalele acelui munte. Şi toţi 
soldaţii regelui purtau la fel drapelele :făcute din pînză 
de in. Păgînii însă se strînseseră în vîrful muntelui; dintre 
ei arcaşii cei mai v ite.ii şi mai îndrăzneţi se scoborîseră în 
mi.ilocul coastei muntelui pentru ca să îndepărteze pe 
unguri de la urcarea pe munte. !ncepură deci să lovească 
cu ploaia de săgeţi cetele legiunilor regelui şi ducelui. Unii 
însă dintre soldaţii mai di · tinşi ai ungurilor năvăliră asu
pra acelor arcaşi şi pe foarte mulţi dintre ei i-au ucis pe 
coasta aceluiaşi munte şi numai :roarte puţini, în zorul lor 
bătîndu-şi caii cu arcurile, au putut să urce la tovarăşii 
lor. Regele Solomon, însă, în.lierbîntat în cura.iul unei 
întreceri îndîrjite , s-a urcat pe un suiş .foarte anevoios îm
preună cu ceata sa, tîrînclu-se oarecum spre păgînii care 
vărsau asupră-i o ploaie Joarte deasă ele săgeţi. Iar ducele 
Geysa cum era un om totdeauna prevăzător, urcîndu-se 
un suiş mai lesnicios a atacat cu săgeţile pe cumani. Fra
tele său Ladislau b primul atac a doborît pe patru dim ce l 
mai vite.ii păgîni şi de al cincilea dintre ei a fa t grav rănit 
cu o săgeată, duşmanul fiind ucis îndată în ciceiaşi loc . In 
urmă, clin îndurarea lui Du11inezeu,, s-a vindecat curînd 
ele acea rană. Deci păgînii strîmtoraţi de unguri printr-o 
grozavă lovitură a morţii începură să fugă de le plîn
geai de milă iar ungurii urmărindu-i cu zor îşi înmuiară 
săbii le lor ascuţite şi însetate în sîngele cumanilor. Căci 
capetele cumanilor, rase de curînAd, întocmai ca şv do
v lecii neajunşi încă bine la coacere , ungurii le secerau 
prin lov ituri de sabie. 

!n urmă, prea fericitul duce Ladislau a văzut pe unul 
dintre păgîni care ducea la spatele calului său o fată u..
guroaică foarte :frumoasă . Deci ducele socotind că aceea 
este Jiica episcopului de Oradea, cu toate că era gra-u 
rănit, totuşi l-a urmărit în grabă călare pe calul său ce 
se numea Zug. Cînd s-a apropiat de el pînă într-atîta încîl 
să-l lovească cu lancea, nu putea de loc să-l atingă, .fiindcă 
nici calul său nu alerga destul de repede, nici al aceluia 
nu întîrzia puţin ci ca de un braţ ele om era între lancea 
şi dosul cumanului. De aceea Jericitul Ladislau strigă către 
copilă şi-i zise: :frumoasă soră, apucă pe cu man de brîu şi 
arnncă- te la pămînt. Ceea ce a şi făcut. Şi cînd fericitul 
duce Laclislau era să-l lovească cu lancea pe cel trîntit 
la pămînt şi voia să-l iicidă, .fata s-a rugat grozav să nu-l 
omoare ci să-l lase să plece. De unde se vede că la Jemei 
nu este bună credinţă, fiindcă aceea a voit să-l elibereze 
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poate din dragostea ei pentru păcat. S.fîntul duce insă 
lupiinclu-se mult timp cu el, după ce i-a iăiat t endoanele 
de la picioare, l-a omorît. Dar acea .fată n-a .{ost a epis
copului"7 1. 

În continuare, oronica povest eşte pe larg faptele atri
b uite lui Ladislau cel Sfînt, presărînd la tot pasul viziuni 
ce reşti , înlîmplări miraculo,ase, insislind asupra bunătăţii 
ş i cucernici ei regelui erou, căruia îi sînt atribuite zid irile 
m ai multor mănăstiri, la indicaţie divină72 . 

Est n eîndoielnic că autorul Cronicii pictate vedea în 
Ladislau un erou exemplar, dotat cu calităţi excepţionale, 
fapt care rezultă încă ş i mai explicit din pasajul in care 
il compară cu lunJa şi soarele, îi atribuie o forţCt n efirească 
(„ se lupta cu l ::?ii şi cii urşii, parcă ar fi fost ni .ş te miei" ), 
şi , printr-o fantezistă etimologie, consid ră că num le său: 
î nseamnă şi „lauda dată de Dumnezeu poporului" . 

Confruntînd cronicile de cwte ·cu datele dinainte cu
noscute despre catedrala din Oradea şi d espre picturile 
murale în care legenda rege1ui oavaler ocupă un loc atît 
de important, apare ou evidenţă faptul că a doua jumă
tate H secolului al XIV-lea a fost dominată de cultul lui 
Ladislau cel Sfînt. 

In secolul w·măto'1· , declinul s-a produs tot atît de re
pede oa ş i ascensiunea. Primul sfert al secolurui al XV-lea. 
mai vede realizate doar cîteva ciduri legendare, iar în 
144? cat.~drala din C?ra~ea ern d ja dărăpănată şi lipsită 
de mgn.iire73, dovada ca ve·chiul centru de oult decăzuse 
foarte mult. Cele mai evidente probe despr e această decă
dere sîn t oferite însă de analiza monumentelor în caI'e se 
află ciclurile legendare. !ntr-adevăr , cătire sfîrşitul s colu-
1~1 al XV-1 a moda bolţilor gotice în reţea p e oonisole 
afect 1ază şi micile biserici de sat, pînă atunci tăvănite . 
Construir,ea noilor bolţi s-a făicut în dauna picturi1or mu. 
rale cuprinzînd legenda lui Ladis1a u încastrarea console
lor ş~ .a nerv urilor saorifidnd fără ' teamă de sacrilegiu 
imag1111le oar se bucunaseră de o atît de largă populari
tate: Aşa s-a intîmp1at la D~rjiu , aşa s-a intîmplat 1a Mu
ge111 ş i la alte monumente, provocînd pierderea unor în
semnate supraf ţe de pictură mw·ală74 . 

Părînd a face excepţie de la cele spuse mai sus cro
~ic~rii secolul~i ~l ~V-lea - Ioan de Thuroczi şi ' Bon
fm1u s - continua sa r edea faptele lui Ladislau cel Sfînt 
reluînd informaţiile cuprinse în Chronicon pictum sau în 
Lege_n~ariurri: .pictum. Faptul nu surprind e; epoca inter
pretanlor critic era încă depart , ia r convietui.r a dintre 
istorie şi leg ndă rămîn să hrănească multă vrem e d 
aici înc.?lo acti'."'i_tatea cronicarilo'l·. E igur însă că păs
trarea m cronici a pasajelor despre Ladislau nu mai 
reflectă o întreagă modă a cultului său modă a cărei 
explicaţie vom încerca să o descifrăm în ~înduril ce vor 
urma. 

Era în ianuarie 1301. Prin moart a r g lui Andrei 
al III-le.a dinastia Arpadienilor se stinsese, iar tron ul de 
la Buda 1rămînea să fi.e di sputa t de toţi aierei ce oon iderau 
c.ă au .vr; un dreprt cît de mic - vreo 1 gătură de rude nie, 
fi . ş 1 mtimpla1Joa~e - cu dispăruta spiţă .regală75 . 
~rmtr'e comp tit~n se afla şi Charles R ob ert, prinţ 
dm r1amuna napol1taină a oasei de Anjo u p atunci stă
pînitoare a întregului m zzo-giorno itali~n. Candidatura 
lui Charles Robert era susţinută de Vatican care ved a 
în el un instrument eficace al catolicismului, capabil să 
readucă la ascultare regatul Ungari i pe care domnia lui 
Ladislau IV Cumanul (1272- 1290) îl îndepărtase în mod 
îngrijorător de tradiţionala sa misiune apostolică. Se ştie 

71 , G. Popa-Lisse:inu " / 4voarele vistoriei ron·1â11'.lo r, XI, Bu c ureş ti, l9J7, 
p .. l7:i-:- I 77 . La penu.t1111a fraza , . Popa-L1 s eanu traduce expresia 
launeasca „absciso 11ervo" prin „clupă ce i-a rtt/>t arcul". Prin conrrun
rarea. cu ce:eblte cronici ş i \in:nd seama ş i de faptul că în timpul 
lu~te1 co rp la co rp nu ruperea arcului adversaru lui său îl preocupa în 
primul rînd, am tradus: „după ce i-a tăiat tendoanele de La picioare". 

72 G. Popa-Li sscanu, op. cit„ /1 . 185-200. 
73 E~re scmn~lat înrti 1~1 i~Kcn?iu . În . vremeav lui Sigismund, apoi 

f~ptu~ vc ~ Lt1rnt1nle . ~- au prabu şit Ş l b1 enca a ramas c:'\răpănată (~- f. 
\i. Vatn ş 1 anu, op . ctt„ p. 220). 

74 u privi re la i'enome nul de „moderni za re" a vechil or bi crici, 
vezi V. Vă tăşianu , op . cit„ p. 55 4- 555. 

75 Se ştie că în rom peri ţie au mai fo ,r Vaclav regele Boemiei 
şi Orro ducele Bavariei 
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că m1noratul lui Ladis1au IV Cum::i.n ul fusese vegheat 
de mama sa, Elisabeta, o prinţesă cumană energică şi 
ambiţioasă, care a reuşit să transfere principalele puten 
ale . tatului în mîinile partidei filocumane. Continuînd 
politica mamei sale, Ladislau a antrenat viaţc.. de curt 
în dire:::ţia moravu rilor ouman , ci..;. am·eniinţarea reîntoar
cerii la păgînism. Vaticanul şi-a manifestat în repetate 
rînduri neliniştea p ntru s ituaţia creată în rega tul Un
gariei, înceroînd zadarnic să decermine o modificare a 
politicii interne. 

Elste le3il'.l•e de înţeles că, în oondiţiil ară1Jat0 , cumanii 
- a căror faimă nu era nici aşa pr a bună - au d venit 
pentru apărătorii catolici.;mului un ad vărat simbol al ne
<:redinţei, lupta împotriva lor dobîndind automat semni
ficaţi.a unei cruciade. Acest lucru 'l-a înţeles din capul 
locului Charles Robert, care a făcut din polifoc1::1 anti.cu
mană 1,1n important ins1Jrum nt pentru a-şi asiguna spri.
jinul scaunului pa.pal şi de asemen a sprijinul c rcurilor 
catolice din Ungaria. 

Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, Char les R bert 
- aşa cum s-a dov dit şi mai . tîrziu 76 - era un prea 
bun cunoscătoir al practicilor feudale pentru a neglija 
-eficienţa legitimării sale ca pretendent la succ siunea 
tronului Ungariei prin exa1tarea ac lora dintre Arpadieni 
•care se bucurau d prestigiul sanctificării : d ci Ştefan , 
Emeric ş i Ladislau. Dintre aceştia cel mai potrivit pentrn 
a devein i uin iadevă11~at paladium al •oarsei regale era toornai 
Ladislau. Ca luptător împotriva p cenegilor şi a cuma·
nilor, Ladislau cel Sfînt putea lesne deveni un portdrapel 
în lupta împotriva par~lidei filoc umane ce îşi s usţin a 
proprii să i pr tendenţi la tron împot1riva ambiţiosului 
Charles Robert. 

76 Ne referim la măsu ri le sale pentru reaşeza re a , potrivit sisten1tdui 
occidental , a rel:iţiilor feuda '.e din Ungaria ~ i statua re1 ap:iratulu i he· 
r:ildic. 

F:g. 5. rmărirea wnu11 111.!11.i, detaliu rep„ezentînd pe Ladisl u1 (Ghelin ;a) 
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Se ştie că Ang vinul nu a reu it să dobîndească tronul 
de la Buda decît după mai multi ani de lupte, opozi ţia 
fiind recrutată mai ales din rîndul nobilimii din Ungaria 
vech , nobilime care fuses princi.pala bene:flioiară a epocii 
lui Ladislau Cumanul. In schimb, el a găsit sprijinitori 
în zonele de colonizare, pentru că nici saşii nici sec uii 
nu aderaseră la politica filocumană promovată de reP'ina 
Elisabeta ş i de fiul ei . În acest sens este semnifioaitiv că, 
în nrnl'tie 1307, Charles Robert a venit la Timişoara, unde 
a găsit sprijin, construind apoi aici o ce '.1a.te cu castel d 
reşedinţă, meşterii pietrari fiind aduşi din Italia. Din iuni.e 
1315 pînă în 1323, cetJa.tea Timişoare i a fost principa.~a 
reşedinţă a regelui angevin, droV1adă a neîncred rii sale î:l 
curtea de La Buda. 

Exaltînd cultul lui Ladislau cel Sfînt - cel de-al doilea 
fiu al r g lui primise num l sfîntului cavaler - Charles 
Robert r aducea în mintea tuturor nobililor exemplul cel 
mai glorios al luptei împotriva cumanilor, îi d nunta pe 
cum.ani oa pe cei mai periculoş i duşmani ai ţării şi , alătur i 
de ei, îi denunţa pe aliaţii lor di:nlălun.tm. Că pentru 
Angevini cultul lui Ladi slau cel Sfînt ajuns~se să aibă 
o valoare cu caracter special se poate deduce şi din ur
mătorul fapt, încă nu md rajuns ounoscut: în anul 1326, 
Carlo di Calabria, fiul lui Robert, •regele celor două Sicilii, 
comanda lui Sirnone Martini un stindard a cărui temă 
iconografică pare a fi fost figura lui L'~dis]au cel Sfînt77 . 

Aşa cum, cu just ţe, ob erva Vlasta Dvorakova, pentru 
deplina legiitimare a cultului lui Ladislau cel Sfint era 

77 Stindardul pictat de Simone Martini s-a pi erdut, dar este si111p
tomatic că în biseri ca Sant:l Maria deli a Consolazione, din Alto111011te
Cabbria, se p:ls trează un panou de alt:ir cu figur:i lui San L:idislao 
d'Ungheria. Acest p:inou este datorat ini\iativei lu i Fi lippo di San
gineto, senior de Nromonte, personaj cue în 1326 Jăcea parte din 
suita lui arlo di alabri a (G. P:iccagnini , A11 alrib11tio11 to Simone 
Martini, „The Ilur lin gton Magazine", martie 1948; Ferdinando Ilologna, 
I pittori al/a corte a11 .~ioi11a di Napoli , Roma, 1969, p. 171 - 172). 

ri g. 6. Urmăril'ea CU/'ll a1111!1ti, det:iliu reprezenthd pe cum an ş i pe fata 
răpită (G helin\a) 
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l'ig. 7. Lupta corp la corp ş i lnfrî11gerei1 cumam~lui (G helin\:1). 

n ecesar, potrivit gîndirii teologale a evului m ed iu, un 
temei hagiografic, o legendă sfîntă, pentru a cărei redac
tare a fost solicitat un literat78. Ştiind că cele mai vechi 
reipre21entări ale lui Lad1s1au - p:iiobu1rile de La Velka 
Lomnica, stindardul lui Simone Martini, picturile de la 
Ghelinţa - aparţin, fără excepţie, unor artişti italieni 
sau formaţi în ambianţa picturii italiene, nu va surprinde 
că Charles Robert s-a adresat şi pentiru redactarea legen 
dei sfinte unui literat, mai sigur din Sicilia . Să nu uităm 
că Sicilia era pe artunci centrul puterii Angevinilor şi 
deopotrivă era - continua să fie încă din epoca împă
ratului Frederic II de Hohenst aufen - principala vatrJ 
literară a Italiei. Şi apoi nu era tocmai SiciliJa acea parte 
a stăpîniri i angevine unde se amestecau elementele cul
turii bizantine cu cele islamice şi cu cele vest- europene? 
inică din timpul lui Fr1ederi!c II - 1aioel stupor mundi oare 
a zguduit din temelii sistemul sclerozat de gîndire al 
lumii m edievale - cultura Siciliei se 1afirmase pr in aa
r a1cteruil. e1i ec1ectiic şi s1i111or1eitist, prÎ!111tr-o 1a:rgă gerueJ:'OZi
tate faţă de toit ceea ce 1reprezenta o valoare spirituală. 
Este neîndoielnic că m ediul literar 1al Siciliei de atunci era 
hrănit de scrierile bizantine - în definitiv sudul Haliei 
şi Greciei fuseseră de atîtea orri unite sub un singur 
sceptru79 pentru a nu mai vorbi despre confluenţele 
culturale ca factor stimulator de sinteze. Deci tocmai 1acest 
mediu putea plămădi o legendă pentru un sfînt cavaler 
catolic - cum era Ladislau - luînd ca model legenda 
de Largă circulaţi e, în spaţiul bizantino-1arab, a lui Di
genis Akri1:Jas. 

Readusă de aurind în atenţ1a cercetătorilor prin exce
lentul raport prezentat de Agostino Pertusi la c -1 de-al 

78 Vlasta DvoMkov::\, La legende de Saint Laclislas . .. , loc. cit„ 
p. 41. 

79 Fără să evocăm perioadele mai îndepărtate, c~1d Biz.an\u l î~ 
exercita au toritatea în în tre:'lga Ital ic, este necesa r sa re:1m1nlim ca 
Roger II ocupa în 1147 Corful, Corintul ş i Teba, inaugur1nd epoca 
„balcanică" a suverani lor din Si cili a. In 1155, Man uel Co mnen ul ad ucea 
pentru ultima oară stăpînirea bizan tin ă în Italia, cucerind P uglia, pier
dută după numai un an , în b :'îtălia de la Brin disi. Perioadei de rodnici\ . 
pace cu Bizan\ul, patronata de îm păratul Frederic II , i-:1 urmat o 
ofen s i vă prel ungită a Sicil iei În Balcani ş i astfel, sub M anfred, sub 
Charles d'A njou sau sub Philippe de Taranto, Însemnate terito rii d in 
Grecia ş i din Dalm::t \.ia au fost înc rpor:'lte ambiţia ului reg:'l t sud
italic ca re pă stra din vremea lui R o er II o puternică atraqie pre 
răsăritul bizantin. 
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Fig. 8. Bă 1 ă lia ele la Kerles (Mugeni) -

XIV-Jea Congres internaţional de studii bizantine (Bucu
reşti, 6-12 sepitembri.e 1971), legenda lui Digen is Akritias 
este o tipică legendă a eroului de frontierăBO . 

Vasilie Digenis, cunosaU!t cu sUJprarrumele de Akritas 
(akritas = comandant de frontieră) a fost un personaj 
istoric real, un ofiţer bizantin care s-a distins pentru în
drăzneala cu care a luptat împotriva arabilor; de altfel 
a şi murit în luptă cu aceştia, în anul 788 , într-o trecă
toare a Munţilor Taurus. Datorită vitejiei sale neobişnuite 
temerairiul Digenis a. deven1t un simbol al akritai-lor, dar 
în aicelaşi timp, datorită originii sale 1airabe a fost şi un 
erou al povestirilor musulman e, legenidla lui ajUJngînd să 
se bucure de o ma.re popularitate, atît în m ediile bi:llantine 
cît ş i în cele islamice, cu inerente varian te. Este impor
tant de consemnat faptul că în poemele bizantine, Digenis 
Akritas este prezentat ca un luptător îndrăzneţ dar sin
gur1aitic, cele mai strălucite isprăvi realizîndu-se fără 
a j UJtor ul trUipelm:· pe oarie le com anda. În varianta arabă 
eroul de frontieră este prin xce1enţă un răpitor de fete, 
ceea ce ne aminteşte 1că tatăl lui Digenis fusese un emir 
sir1an care a răpit fiica unui striateg bizantin ş i care, în 
urma unui duel, s-a converbit 1a creştinism. 

Din analiza m odului în care a fost i;-edactată legenda 
lui Ladislau cel Sfînt, înţelegem că autorul ei era un 
subtil cunoscător al legendelor biz'antino-arabe referitoare 
la eroul de frontieră. in primul rînd el a ştiut să păstreze 
un element geografic: frontiera ca,re se cere apăra:tă se 
află la răsărit. Apoi el a introdus în aoceeaşi compoz iţie 
narativă atît tipul eroului bizantin cît şi tipul eroului 
arab : La.dislau n e a.pare, în partea cea mai impoo:-tantă 
a legendei sale, ca un luptă1tor singuratic care înfruntă 
şi învinge un duşman răpitor de fete ş i care, curnan fiind, 
întruchipează pe cei mai mairi duşmani al Ungariei, după 
cum arabii fuseseră cei mai periculoş i adversari a:i Bizan
ţului . În acest f el se conturează figura lui Ladislau în 
Chronicon pictum şi în Legendarium pictum, pr incipalele 
cronici oficiale 1ale curţii angevine de 1a Buda . 

Dacă regele cavaler a rămas prin exc lenţă erou al 
frontierei de răsărit, fapt prea bine confirmat de răspîn
direa ciclurilor legendare pictate, semnificaţia luptelor sale 

HO Agostino Pertusi, Trei storia e legge11da. Akritai e Ghâzi sulla 
frontiera oriem·ale cli Bisanzio . în „lhpport du X fVe o ngres inrern:i 
tioml des erndes byzan tines", 13uca rest, 6-12 epL. 1971, p . 27-72. 
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Fi g. 9. Blitrilia de la Kerles (Moacşa) clupă o co pie în acu:ucl ii ex ec utată el e 1-luszk:t .J. 

ş i chiar nararea acestora au fost nuanţate în raport cu ev -
nimentele istorice şi cu înţelegerea reali tăţilor. 

!n primul dnd trebui observată diferenţa dintre po
v stirea scrisă şi povestirea pictată. Dacă în povestire. 
scrisă, car este mai aproap d legendele orientale, fata 
răpită se îndrăgosteşte de răpitorul ei, în povestirea pic
tată fatia participă la înfrînge<l.·ea ş i ucidere.a a cestuia. 
Explicaţia aceste i modificări tr buie căutată, cred m, în 
int rvenţ ia unui teolog preocupat de valoarea ex mplară 
a unei legende pictate într-o biserică , potrivit tezei , 
atît de răspîndite în evul mediu, că „pictura este biblia 
analfabeţilor" 81 . In varianta pictată, fata răpită se trans
f rmă într-o vajnică răzbunătoare a poporului care sufe
r is de pe urma invaziei cumane ş i , a jutîndu-1 pe r eg , 
ea exprimă adeziunea întregului popor la lupta acestuia. 
Este evident că, în această interpretare, confruntarea 
lui Ladislau cu adv rsarul său şi-a schimbat complela
mente semnificaţ ia: dintr-o simplă luptă cavalerească ea 
s-a t ransformat în tr-'Uln veri babil act de .i usti ţie populară , 
valoarea moralizatoare a acestei variante fiind lesne de 
î n ţ les. 

O altă modificare intervenită în semnificaţia 1 gend i 
lui Ladislau priveşte definirea adversarului. După înfrîn
gerea definitivă a cuma nilor - în vremea lui Charles 
Robert - problema frontier i de răsărit a fost r e va
luată în funcţie de pericolul, incomparabil mai mare, pe 
car îl reprezentau tătarii. După catastrofala invazie 
mongolă din 1241-1242, Transilvania şi Slovacia avuse
seră nu o dată de suferit din ca uza hoardelor tătăreşti 
care treceau pasurile Carpaţilor , pentru a se revărsa, 
pustiitor, asupra aşezărilor găs i t în cale. Aflat la mare 
cin te, Ladislau cel Sfînt a fost i·:wocat ca purtător de 
biruinţă împotriva tătarilor . Potirivit relatării din Chro
nicon Dubnicense32, în exp diţia lui Ludovic d'Anjou 
împotriva tătarilor , î ntîmplată la începutul domni ei sale 
{după 1342), victoria ar fi fost hotărîtă de un miracol al 
sfrn tu lui rege venit din m ormîn l. 

Ţinînd seama de cronologia picturilor murale care re
prezintă l gend a lui Ladislau, c le mai multe realizate 
după jumăt atea secolului al XIV-lea, se poate afirma că 
tocmai nădejdea în biruinţa c ntra tătarilor a contribuit 
la proliferar a ciclului leg ndar în p ictură. La această 
concluzie concură şi repartizar a teritorială, pentru că , 
aşa cum s-a arătat mai sus, principalele grupuri de 
monumente cuprinzînd legenda lui Ladislau se află în 
faţa trecători1or Oituz şi Ghimeş-Palanca , în Tmnsilvania, 
Poprad ş i Dunajec, în Slovacia. 

Popularitatea lui Ladislau cel Sfînt ca purtător de 
biruinţă împotriva tătarilor a fost atît de m are încît 

81 Wal a f rid Str:tbo, cf. Louis R fa u, !.'art du moyen âge. Art! 
plastiques, Pa ris, 1935 , p. 2. 

82 După D. Onciu , Papa Formosus în lTadiţia 11 oast ră is t o rică, in 
O pere, voi. II , Uucureş t i , · 1968, p. 7. 
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legenda sa a pătru ns şi în mediile slave, care e rau apte 
să o primească întrucît cunoşteau de mai multă vreme 
legenda lui Digenis Akritas sub denumirea de D vgenie
vo D janie83. Este important de ştiut că, în varianta sla
vă, Ladislau se luptă cu tătarii din hoardele conduse de 
Batu, aşadar invazia pecenegă din 1068, d evenită cuma
nă pentru cronicarii de curte din s colul al XIV-iea, s-a 
tranformat în marea invazie din 1241- 1242 care a pîr
jolit toată Europa răsăritean ă. 

In această variantă, legenda lui Ladislau pătrunde şi 
în veiehile s·crieri român ş ti , cele mai vechi texte păstra te da
tînd din seoolul al XVJ-lea. In Cro1?;ica moldo-rusă, cme da
tează din prima treime a secolului al XVI-lea, Ladi slau, sub 
numele de VLadislav, se luptă cu 1 ătarii care au t recut prin 
Moldova şi „peste munţii înalţi" . Intr-una din interpolările 
sale la Cronica lui Grigore Ureche, Simion Dascălu - refe-
1·indu-se la un „ letopise ţ unguresc" - pov s t eşte cum „La -
lău craiu" i-a gonit pe tătari şi „, i-au trecut peste Nistru la 
Crîm, uJnrle şi pînă astăzi trăiescu" 84 . Fiind vorba despr e lu
crări scris , este neîndoielnic că sursa de inspiraţie a u 
fost cronicile ungureşti din secolul al XIV-lea, ca dovadă 
stînd episodul fetei răp ite care şi aici se î nd răgosteşte 
de răpitorul ei, ba chiar îl ajută împotriva lui Ladislau, 
pentru care motiv acesta îi ucide pe amîndoias. Este de 

83 A. P ertu i, op. cit., p. 58; ] ozsef Pereny, Dic L-tdislan Legrude 
in R ussland, „Ann a:es niversi t:ui s Scienri a rum Bud:iocqien is el e R o. 
lando Eătvăs nomin:i.tae - sec tio histo rica", 1957, p: 172- 184 . 

84 Cronica molclo-rnră : l on Bogdan, Cronicile slavo-române, !3ucure1ti , 
1959, p . 158- 159; G rigo re Ureche, Letopiseţu/ Ţării Moldov ei, H uc ure~ Li , 
1958, p. 68-69; P. P . P an:ii tesc u, Istoria slav ilor Îll romaneşte î11 seco/Itl 
al X \l ff -lea. Cronica lui Gheo rghe l31w 1rovici şi Si 11 opsirn! de la K iev, 
„ l{ ev i ta i sto ri că rom ân ă", X, 1940, p. l OJ- 11 7; 112ss. ro111a11csc 249 
(foi. 58 rec to- fo i. 59 verso) ş 1 mss. rom~1 1esc 770 (foi. 65 verso - 67 
recto) l:t Bibli te: :i Academiei R. S. Ho:n âni a Mul rumesc ~i pe ace astă 
cale prof. Er il Lăză resc u a re mi-a · m na hr ex isten;a :i.ce;to r două ma nu
sc ri se. 

85 Pent ru inreresul să u ist ri co-l itera r, dăm ai ci tex tu l in tegra l cl in 
11us. românesc 249: „Penim rneziile Chiev1t!ui care a1t fO>t suptu j1tgul 
ce! rnmplit al lui Batic tătaml". „Deci pentru depă rl.1rea lui D/ n n}11ezru 
cllt stăpî11 ir tă tarii .hierm!, iar stăpî11i 11d r1i1t/ crectmcios şi cum
pliwl Batic Rosiia, penlm păcatele 11oastre, alt flirn.r pre !aroslav ul 
\/sevo!odovici c11ez mare Chievul1ti şi pe t oată Rossia, la a111tl de 
la zidirea lumii 675 1, ia r pre rnez Mihail al Cemih11./11i şi pre 1t>1 
boiariul al să1t anume Theodor i-a1, muncit păgînul şi c1tm.pliwl 
Batic căci 11-a.u, v m r să s~ î11 chi11e Dfum]11ezăilo r lui. .clupă păgî-

1le;c1t lor obicei şi to t î11rrn a~elaş an mare1e CIUL llaniil, f ecio ml 
lui R oma 11 care se 111tmea somaclerjeţ a toată. R o ·iia a1t înrnrat pre 
jecioml săit a11u111e Lev , luî 11d p: f ara l1ti Bel as craiul 1t11g1t resc, îm,i 
,,cest Lev a z.hlit cetatea cia 11wre a1 11tme Lvovul , 111tmiml-o /J1'e 111t111.ele 
său; iar marele cnez D1111iil era foarte cinstit ele ţ1ăg : 111tl Batic pentm 
v itejia sa cea mare; fi a1t fost î 11 ~u 1 11Mwt la împărăţia R osiei prin cei 
rrimiş[i] de papa al R omei, dar pravoslav nica credinţii Î 11că o a1t 111ai 
întărit şi întm clî11Sa pî 11ă la moartea sa alt t răit prec1t1n mărwrisesc 
•1:echile lear.opiseţi . far acel fără Df1tm]11ezeit păgî 11 Baric împărat1tl 
t ătărăsc, răsipi11d rnejăile Rosiei ntt s-t11t i11dest1t!at cit atÎla, ci încă s-ait 
dus, Cit toa.re oardele sale, spre slăpî11irea leşească şi ungurească sprr 
părţi le apusului şfi] mu!te oraşe şi sale a1t pustiit r1rz!11d şfi J omorind 
fă :·ti milă neamul creşt111esc. Pi11 11 au aj1t11s1t şi la sr.o liţa w1gurea<cli, la 
111tmira cetate I ·aradi111tl . Si 1 ă/1lirî 11cl coşuri le şi co,<le1ce/e tă t li1·cişti s11 pt 
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Fig. 10. Urmărirea cwnwut!ni, lnpta corp la corp, !11frî1111,erea cn11u1111t!ni , Odih1111 /ni l.adisla11 (Moaqa) după o COjJ ie executată de H uszka J. 

'-------......; 

Fig. 11 . l.1tpta corp la corp ş i l 11 /d11gcrea rnm.a11nlui (Mugeni) d u pă o co pie În acuare l ă exec utată de Hu ,zka ]. 

Fig. 12. Plccare,1 la fttp tci ş i !3i11ecu.v î11tarec1 (Muge ni) după o copie în ac u are l ă execu tată de Huszka ]. 
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observat din lectura manuscrisului românesc nr. 249 -
tradus desigu[' după un text slav - că autorul lui a ţinut 
seama de unele date cuprinse în cronicile ungureşti din se_ 
colul al XIV-lea, dar a dezvoltat povestirea adăugînd nume
roase elemente noi. Lupta se dă acum cu tătarii şi cu Batu 
însuşi, prezentat ca răpitor al fetei, iar centrul acţiunii se 
deplasează la Oriadea, unde eria şi sanctuarul lui Ladislau. 
Autorul ştie ş i despre existenţa statuii ecvestre a regelui 
sfînt, deci el şi-a redactat te~tul cel mai devreme la înce
putul secolului al XV-lea. Mai trebuie remarcat că fota 
răpită este aici chiar sora regelui - desigur printr-o în
gustă pre1'ua:r·e a pasa.juJ:ui din Chronicd~ pictum, în care 
Ladislau se adresează fetei cu „soră". Aspra pedeapsă la 
care este supusă fata împreună cu răpitorul ei decurge 
dintr-o nouă interpretare a justiţiei morale. Este însă 
important să reţinem că la lupta cu tătarii a participat 
întregul popor („muerile şi copiii"), deci pe sensul pe ca.re 
l-am putut descifra în ciclurile legendrare pictate. 

Revenind la epoca lui Ludovic Angevinul, în timpul 
căruia a avut loc deplina înflorire a cultului lui Ladislau 

cetate, care iaste la mijlowl ţtlrii 1t11g1aeşti, fiii ul î11dest1tlată. rn de 
toate ş[ij îm/;işugată de ajuns, zaharea de bă11t ş i de mîncat, avînd şi 
J} îrae mari, gîrle care intra î11 şanţ11rile cetăţii pe dinafară şi în!ă1t11 trn, 
pentrn aceia nu se temea11 cei ce şădef a11] într-însa . V eci atuncea V la
dislav, craiul 1mg1tresc, care stăp!nea ţara Cehilor şi a Nemţilor şi 
toată Pomerania şi măcar că era Cit crai11l Belos, dar grăbi11du-i păgînii 
ei n-au apucat să-ş[i] strîngă oşti.le lor care erau împrăştiate în multe 
părţi pe departe ş[i] neav înd craii Cit cine să stea în potriva pă~i111tlui 
Batic, de mare nev oe i-a11 căutat craiul1ti. V ladislav ci să închide î11 
cetate şi fi ind 11n turn foarte înalt s-au suit într-:nrn! şf i] de aco.'.o 
priviia peirea ţării sale şfi] cu amar suspi11a, n1t puţi11'e zile 11ep1t
tînd1t-ş[i J folosii. cît de puţin, însă rn rugăciimea cătră Df 1tm]nezw 
rn atîtec1 să mîngîia. Iar într-o zi. privind !mpreg111rul cetăţii vedia 
v i11;nd ele afară soru-sa f1tgi.nd la cetate ca să mîntuiască de robie, 
clar în·dată prinsă fiind de păgîni cm dus-o la Batic. At1mcea craiul 
mai rn însutită scîrbă s-au î11tristat adăogîncl scî rbă peste scîrbă şi 
oht!nd p/îngeci cu amar şi. lacrămi peste lac răm.i vărsa. Deci fiind 
el întru atîta scî rbă şi. wprins1.t ele mult năcaz., petrecea întru acel tum 
tîng11inclu-ş[i.] ti. că.loşiia primejdii sale .,că pentm păcatele mele", zice, 
,,împre1mă rn mi.ne s-ait primejduit ş[i] s-ait prăpădit şf i.J toată ţara 
mea." Dar intm-una ele zile, e1flînd11-să el tot rn acernş/ 1.J nemîngîiată 
scî rhă şi întristare, făcîndu-ş[iJ mga sa cătră D[11m]nezău Cit lăcrimi. 
/i.erhinţ·i, s-e111 făcut o uimire preste dînsul, făr ele veste, ca mm Cir ft 
grăit oarecine cătră clîns1tl i-a1t zis: „pentr11 ce tu post rn rngă ames
tecat rn lacrimi. dai p11temicului Df1tm]nezeu, pentm păginul îm.părat 
şi acestei îţi iaste [ln] mîna ta". Iar crai11l, ca mm s-e1r fi trezit di11-
t r-1111 somn şi l11înd oareşce îndîr[ jire] întnt inima sa s-a11 bucurat 
foarte ş[i.] pogorîncl11-să clin wrn jos e111 văwt cal h1m î11şălr1t stînd 
la scară şi ele nimenea ţin11t· ş[i] la ohlînrnl şealii /Jctrdă limgă legată . 
Deci încredinţînclu-să craiul pe ajutornl marelui D[um]neză11, au încă
leCClt pre cal l1tind barda in mîna sa; şi eşind cit mitltă indrăzn-ire din 
cetate rn o[ a]stea cîtă să timp /asă ş[i.l lovindu foarte tare şi făr-de 
vi.aste coş11rile şi coştiacele tătărăşti, unc e era şi prot1vmcul lui. D[umj
nezău, păg2nul Be1tic. Iar D[o]m1wl D[um]nezău dî1l'd spaimă şi mare 
groa:u1 vărsî11cl şi wnplîncl inimile păgîni.lor a tltl/iror, atila cit n-au 
put[ut] să stea să7ş[i.] ţie coşurile şi cazanul lor ci toţfi] de odat[ă] 
a1t î11ce put a fug i în toate părţii[ e]; iar ung11rii iute tăindu-i îi goniia 
şi rrmltă mulţime nenumărată clin păgînii varvari făr-de milă au omo
rît; şi. nu 1111me1i cătanile 1111guri.i tăia şi. omorîia pre păg: ni şi ce 
mu(eJrile şi. copii f iJ pe care păgîni vede[au] că au rămas ş[i] au scă
pe1t ii omorăia ş[i.J de vi. i. c1ţă îi lipsii.a. Iar acel /.;ez. d1tş1?ik şi fă.ră 
D[um]nezău păgî1wl Batic fugiia rn sorn crai1tlui călări; iar Îns1tş[1} 
craiul gonindu-l pre păgîn. Iar păgî1ml s-a11 întors1t la craiul, omos
cî11cl că iasle Înrnş[i. J craiul. far sora craitclui În loc să ajute frntelui 
ei ia mai tare şi clegrcib ajut'a păgînului Be1tic. At1111cea văz ! 11d craiul 
această neginclită şi neaştept ată urîci1me ele la sorn-sa şi prim.ejclie de 
moarte văzîml, mai iute mî11ie cu putere s-au aprins11 în inema craiu
l1â ş(i] ce1 u11 leu răcnind ş[i] asupra lor rn barda răpezin•du-se, pre 
amîmloi În dofu]ă i-a despice1t. Şi aşia ticăloşesc şi amar sfîrşit a11 
luat vÎtlţ'a păg !111t!ui Batic la cetatia Varadinului. Şi î11tr-ctcest chi.ţJ 
luînd s fîrşi.t Batic Cit m11lţi.mee1 ţJăgî nilor li.ti s-a1t Întors11 1t1tg1trii la 
coşurile unde fusese tabăra păgînilor şi s-au aşăzat 1mg1m1 i11 lowl lor, 
măcar că încă m11lţi.me de păgîni era 2mprăştiiaţ[i] prin ţara zmgurească 
arzînd ,1i tîrg11ri şi cetăţ[i], tăindu şi robind creştmi.i. Si 1ntorcînclu-se 
păgîneasca oaste la coşteicele şi la cazanul lui Batic (precum era în
văţaţ[i] ele la dînsu!) rn mult:ă pradă ş[i] rn mulţime dă ro/?i , gî11-
cli.ncl că-l vor găsi unde l-au lăsat, clar li s-a11 Întîmplat d~ alt f eliu; 
căci rn ajutorul 11.ti D[um]nezău În lom păgînului Batic, ei au găsi t 
pe crai Vlacl[i]slav şi în loc să dlnească rn soţii de a lor, ei s-atc 
tllnit Cit oastea 1mgurească. Carii aştepta acolo pre dînşii. şi adunîn
cl11-să tătm·ii iar 11ng11ri.i ţnin amtţ'işul săbiilor îi. trăgea, numai carii 
să făgăduia că se vor boteza şi vor crede D[um]neze1tlui !-![risto].1 
aceia numai îş[il clohî11clia graţie şi slobozire !ntrn viaţă pentru e1ceasta. 
Aceie1 ce gî11dia păgînul Batic să facă crai1tlui unguresc, degrab i-au 
venit la capul lui şi la acei ce au fost cu dînrnl. Deci, după această 
mare izbîndă şi. biruinţă ce le-au cle1 t D(111n]neză11 asupra p,Jgîni!ar, 
mare praznice făcîncl au m.1tlţwnit /Jti D[1.1mjnezrn făcîncl şi vărsînd 
2ncă şi chipul craiului de aramă şăzîncl pre cal ş[i] şi rn barda în 
mînă ş[iJ l-au pus într-acel tltrn !nalt că acolo îi. să arătasă vedenia 
şi agi11toriul sp re biruinţă să fie Întru vecinică pome11ire î11 neamu! cel 
viitor cl1cpă clî11şii .. . " 
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- cînd s-a construit şi noua catedrală din Oradea cu al 
său ansamblu statuar - putem înţelege întrucît această 
înflorire a fost motivată tocmai de substituirea care avu
sese loc: regele sfînt era acum un protector al frontierei 
de răsărit împotriva tătarilor care constituiau un pericol 
incomparabil mai mare decît a l cumanilor de odinioară. 

Dacă aşa stau lucrurile, ne putem pune întrebarea: de 
ce a decăzut atît de repede cultul lui Ladislau cel Sfînt, 
ştiind că tătarii au rămas vreme îndelungată o prezenţă 
neliniştitoare pentru partea răsăriteană a Europei. Credem 
a descifra destrămarea autorităţii regelui cav1aler în mai 
multe cauze de ordin intern şi extern. 

Cu moartea lui Ludovic cel Mare (1382) dinastia ange
vină din Ungaria se stinge, urmînd ca, după cîţiva ani de 
interregn, tronul să revină ginerelui său, Sigismund de 
Luxemburg. Atît prin educaţie cît ş i prin orientarea poli
tică, Sigismund era departe de Angevinii care îl preceda
seră, interesele sale în sud-estul european fiind cu mult 
întrecute de ambiţiile pentru succesiunea sfîntului Impe
riu romano-german. Pentru el tronul Ungariei nu repre
zenta decît o trambulină şi - sigur este - Sigismund nu 
a simţit nevoia să-şi facă din Ladislau cel Sfînt un pala
dium, atenţia acordată de el centrului de cult de la Onadea 
fiind cu totul neînsemnaită, fapt dovedit şi de ruinarea 
oatedralei de aici , consemnată, aşa cum s-a mai arătat, 
în 1445. 

Concomitent cu abandonarea de către curtea regală de 
La Buda a cultului lui Ladislau, au intervenit o serie de 
modificări pe harta Europei, care au avut drept consecinţă 
o substanţială diminuare a pericolului tătărăsc. În 13·59 
apăruse statul independent al Moldovei , care prin 
energicele măsuri defensive luaite de Petru Muşat 
(c. 1379-c. 1391) şi Alexandru cel Bun (1400-1432) cre
ase o puternică barieră între hoa1rdele tătărăşti şi părţile 
de răsărit ale Tmnsilvaniei şi ale Slovaciei. Deopotrivă , 
ascendenva milit,ară a marelui cnezat al L~tuaniei, care, în 
timpul lui Vi1:au1Jas (Vitold), ajunge să oontiroleze întregul 
spaţiu dintre Baltica şi Marea Neagră, a fost un factor 
care a oontiribuit la liniştea Tr1ansilvaniei şi S;1ovaciei din 
partea tăltă['ească . 

Un alt pericol preocupa acum curtea de la Buda: erau 
turcii otomani care, încă din 1368, călcaseră frontierele 
regatului. Poate că tocmai în legătură cu acest eveniment 
trebuie explicată apariţia legendei lui Ladislau în pictura 
bisericii din Turnisce-Slovenia, dar credinţa că regele sfînt 
este un protector al frontierelor de răsărit era prea înră
dăcinată pentru a mai fi posibilă o translare spre vest, 
ansamblul sloven rămînînd o excepţie. 

-:: 

Revenind asupra reprezentării legendei lui Ladislau cel 
Sfînt în pictura murală medievală din Trnnsilvania, este 
util să fie puse în evidenţă mai .multe elemente de ordin 
iconogmfic, stilistic şi cronologic, în care scop se impune 
o prezentare mai amănunţită a ansamblurilor păstrate, 
precum ş i a mărturiilor documentare. 

Cel mai vechi ciclu legendar care s-a conservat, care 
este şi cel mai complex ca 1alcătuire iconografică, aparţine 
bisericii 'romano-catolice din satul GHELINŢA86 . Situată 
pe peretele nordic al navei, unde ocupă integral registrul 
superior, legenda lui Ladislau este ilustrată prin urmă
toarele episoade: Binecuvîntarea lui Ladislau de către 

episcopul din Oradea, Plecarea oastei la luptă, Bătălia de la 
Kerles, Urmărirea cumanului care a răpit fata, Lupta corp 
la corp cu cumanul, Cumanul este răpus cu ajutorul fetei , 
care îl decapitează . 

Aşa cum am ia.rătat şi cu alt prilej 87, reprezentarea le
gendei lui Ladislau se datorează aceluiaşi artist ca\fe a pic
tat şi ciclul cristologie afliat în registrul inferior al pere
telui, identitatea stratului de preparaţie, ca şi perfecta 
consonanţă stilistică fiind în acest sens argumente hotărî
toare. Aducînd în discuţie unitatea de stil dintre cele două 
registre de pictură este hecesar să se observe şi faptul că 

66 Pentru bibliografia privind pi cturile acestui monument, a se vedea 
nota 32. 

67 Vasile Drăguţ, Restaurarea picwrilor mttrale de la Ghelinţa , 
., Buleti nul monumentelor isto ri ce", 1973, nr . 4 , p. 45 - 54. 
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modul de tratare nu este, totuşi, acelaşi. ln reprez ntarea 
ciclului cristologie autorul a recurs în mod frecvent la 
scheme iconografice cunoscute, utili~airea fidelă a modele
lor determinînd un anume convenţionalism; dimpotrivă, în 
reprezentarea legendei lui Ladislau compoziţiile sînt mai 
libere, mai ingenioase - chiair dacă uneori mai stîngace, 
dovadă a absenţei unor modele cu a'Ultoritate. De aseme
nea, este important de subliniat că mijl()lacele de expresie 
picturală indică fără echivoc un artist format în ambianţa 
Italiei, la c111rent cu inovaţiil e şcolii florentine dominată pe 
atunci de personalitaitea lui Giotto. Preocuparea pentru 
modelajul formelor, folosirea culorilor în satwriaţii diferite, 
monumentalitatea figurilor ca şi amploarea sculpturală a 
faldun.ilor, gama cromaitică bogată şi strălucitoare, de as -
menea acel mărunt dar semnificativ indiciu al ochilor mig
dalaţi cu coiadă prelungă, toate acestea vorbesc despre un 
artist format în directă legătuiră cu expe1rienţele picturii 
italiene din prima jumăitaite a secolului al XIV-lea, cu 
probabilitate din preajma anilor 1330. 

Ţinînd seama de faptul că :rieprezentairea legendei lui 
Ladislau cel Sfînt de la Velka Lomnica, databilă în aceeaşi 
perioadă, poartă, de asemenea, puternice amprente italie
ni~ante, avem un argument suplimentar cu privire 1a rolul 
pe care îl va fi jucat mediul cărturăr·esc şi artistic de la 
curtea napolitanului Charles Robert în elaborrarea hagio
grafică şi iconogr1afică a legendei. 

Desfăşurarea ciclului legendar de 11a Ghelinţa benefi
ciază de o remarcabilă fluenţă, datorită tu:'1atării în friză, 
fără cezuri verticale între episoa:de. Acest mod de a com
pune scenele, foarte potrivit t emelor narative, este mai 
evident în prima parte, pînă la bătălia de la Kerles, în cea 
de-a douia jumătate a frizei episoadele fiind diferenţiate 
- cu mu1tă discreţie, e adevărat - prin siluete de co
paiciBB. Intre cele două părţi ale ciclului legendar mai sînt 
de semnalat - dacă sînt avute în vedere şi celelalte mo
numente - şi alte diferenţe de ordin iconografic. ln timp 
ce partea secundă, rezervată urmăririi şi înfrîngerii cuma
nului răpitor de fete, este mai stabilă din punct de vedere 
iconografic, fiecare episod fiind contur1at cu claritate, 
prima parte este mai liberă, atît oa redactare cît şi oa 
interpretare. 

66 Motivul decorativ al copacului, ca element de scandare a epi
soadelor narative, apare şi în picturile de la Velkâ Lomnica. 
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Fig. 13. Bătălia de la Kerles (Biborţeni) 

Primele două episoade: Binecuvîntarea lui Ladislau de 
către episcopul din Oradea şi Plecarea oastei la luptă sînt 
intim legate între le datorită abilei aşezări a figurii lui 
Ladisliau. Reprezentat călaTe, în flancul drept al grupului 
de călăreţi care pleacă la luptă, Ladislau se roteşte în şa, 
intorcîndu-şi chipul către episicoipruil orădean oare face 
semnul binecuvîntării cu mîrm dreaptă. ln grăbita lui miş
oaire, surprinsă în plin marş, Ladislau face un gest de 
salut, potrivindu-şi coroana peste gluga de zale. Trupa de 
călăreţi este admirabil redată, figurile sînt desenate cu 
energică simplitaite într-un grupaj concentrat aaire suge
rează hotărîrea în unitatea de 1acţiune. 

Deşi nu ocupă decît o suprafaţă restrînsă, Bătălia de 
la Kerles se impune atenţiei prin două cariacteristici: rea
lismul crud al înfruntării dintre luptători şi, mai ales, re
nunţarea la desenul fi111al, care în cele1alte episoade dă un 
contur proniunţat figua:·ilor. Este de presupus că cea de-a 
doua caracteristică avea o semnificaţie precisă în limbajul 
pictural propus de autorul ansamblului de la Ghelinţa: 
credem ia nu greşi dacă descifrăm aici intenţia de a sugeTa 
cît mai convingător amestecul nedefinit al confruntărilor 
individuale, topirea lor în masa informă a bătăliei. 

In continua1I1e, ilustrarea legendei evocă briavura per
sonală a lui Ladislau, înitr~o redactare .aproape identică cu 
aceea de lJa V elka Lomnioa. 

Ladislau urmăreşte cumanul care a răpit fata, încer
cînd să-l lovească cu lancea. Cumanul s-a răsucit în şa 
încercînd să tragă cu ,aircul împotriva urmăritorului, dar 
faua răpiită a apucat de 1arc, ţinîndu-1 întins, pentru a îm
pi,edioa slobozirea săgeţii. Ln epi1sodul urmăi1Jor, oei doi 
combatanţi au descălecait şi se înfruntă în luptă corp la 
corp, dar lupta este inegială pentru că fata a intervenit 
retezînd cu o lovitură de secure un picior al cumanului. 
Ultimul episod ilustrează în:fuingerea definitivă a cumanu
lui : el este trîntit la pămînt, Ladislau l-a apucat de păr 
şi-l ţine strîns, în timp ce farta îi aplică lovitura de graţie, 
decolîndu-1 cu o sabie. 

Asemănarea scenelor evocate cu cele din pictura de 
la Velka Lomnica priveşte atît dispoziţia compoziţională a 
figurilor, cu gesturi care merg pînă la identitate, oît şi 
detaliile de recuzită şi costum. 

Este evident că asemănarea În cauză are la bază un model' 
comun, probabil un text ilustriat care s-a pierdut. 
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În :ic u :ire l ă 

Fig. 15. Odih1w lui Ladisla11 (Dîrji u) 
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Vorbind despre modul de redare a luptelor cavalereşti 
- atît a ce1or de g;r'Up cît şi a celor individuale - est 
necesar să fi e subl.iiniat gustml pe caire lumea nobiliară. 
a secolelor XIII-XIV l-a avut pentru asemenea repr e
zentări . Vlasta Dvorakova a semnalat deja contingen-· 
ţele stilistice ş i tipologice care există între picturile de la 
Velka Lomnioa şi reprezentarea legendei ducelui Guillau
me d 'Orange care decorează turnul F errande din Pernes-en
Provence (Vaucluse)89. Exemplele pot f i înmulţite cu uşu
rinţă pentru că, mai ales în Franţa , se poate vorbi de pre 
o adevărată modă a povesti'filor cavalereşti transp use în 
pictură murală. Uneo ri este vorba despre o simplă ilus
trare a turnirw·ilor, ca la castel ul Cindre (Allier) , ca la 
o casă din Herisson (Allier), ca la ferm.a Loives din Mont
falcon (Isere), ca în turnul Palmata din Gaillac (Tarn) , ca 
la Villiers-Saint-Sepulcr·~ (Oise) sau ca în um·nul Arlet 
din Cau sade (Tam et Garonne)9D. Uneori tern.ele cavale
teşti se împletesc cu cele hagiografice, alături de f igura 
sfîntului Gheorgh e, fiind des CJitlat sfîntul Martin din Tours, 
dar mai ales sfîntul Gilles. 

Deosebit de complexă este decoraţia murală a sălii 
mari din turnul Ferrande din P ernes-en-Proven c . Alături 
de reprezentar a legendei ducelui Guillaume d'Orange, 
învingătorul gigantului Ysore, se păstrează aici o foarte 
detaliată ilustrare a răzb()a ielor pul'tate de Charles d 'Anjou 
împotriva Hohenstaufenilor, pentru dobîndirea ş i păstra
rea regatului Siciliei. Au fost r eprezentate atît mari sc ne 
de bătălie - Benevent şi Tagliacozzo - cît şi lupte izo
late între cavaleri91 . 

Executate către sfîrşitul secolului al XIII-lea, picturile 
din tmnul Ferrande a u un remarcabil pandant în pictu
rile ce decorează sala inferioară a castelului Saint Floret 
(Puy de D6me). Ilustrînd Romanul lui Tristan, picturile 
el la Saint Floret cuprind numeroase m omente de luptă, 
călare şi pe jos, similit udinile cu reprezentări le din legen
da lui Ladis1au avînd uneori un caracter frapant92. Proble
ma nu es te 1aici stabilirea unei relaţii direote între pictu
.cile transilvănene şi cele din Franţa, ci considerarea unui 
curent de largă circulaţie în mediul seniorial, cment în 
cadrul căruia Angevinii, prezenţi prin diferitele lor ram uri 
din Provence şi Sicilia pînă în Transilvania şi Slovacia, 
par să fi jucat un rol catalizator. 

!n acest sens este semnificativ ş i fiaptul că , pentru 
palatul r egal din Napoli, regele Robert d 'Anjou i-a coman
dat lui Giotto r eprezen1Jan:·ea celor nouă mari vite.ii care 
încarnau virtuţile caVlalereşti93 . 

Aşadar, dacă din punct de vedere al genezei h agiogra
fice legenda lui Ladislau a putut avea xplicaţta dată mai 
sus, din punot de v dere al structurii iconografice ş i sti
listice ea s-a înscris într-o modă de largă respiraţie , care 
a avut printre principalii patroni p e aceiaşi angevini la 
oare n e-.am referit în mod repetat. Dacă la ansamblurile 
murale se adaugă manuscrisele decorate cu miniaturi94, 
imagin ea de ansamblu a r prezentărilor ciclurilor legen
dare şi cavalereşti devine încă şi mai bogată, oferind mul
tiple puncte de referinţă pentru problema în studiu. 

in 0rdine cronologică, urmE'dorul monument transil-

89 Vlast:i Dvoi-:lkov:\, op. cit., p. 39, cu trim itere h P . Deschamp< 
&. M. T hi bout, La peimure mitrale m Frn11ce au debltt de l'epoque go
thiqne, P aris, 1963. Picturile cl in turn ul Fer r:inclc d :i re:iză ele b s fîr ş i
tul 5eco~ ul ui :i i X l II- le:i. 

90 P. D eschamp s & M. T hibout, op . cit., p. 221, 227-229, pi. 
CXL, CXLII, XLIII. 

91 O :imp l ă prezentare :i acestor pictu ri este făc ută de P . Desclumps 
& M. Th ibo ut, op. cit., p. 229- 234. De remarcat că ş i aic; scenele 
s~ cl e~ faşoară pe un fo nd neutru , episoadele fiind uneo ri sep:i r:iLe p rin 
siluete de a rb ri. 

92 P. Deschamps & M . Thibout, op. cit„ p. 222- 226, pi. CXLII. 
Remarcabilă pentru asemfoarea compozi \i n :i l ă cu pictur:i de l:i Ghe
lin \a - şi în gener:il cu imaginile În ca re L:tdi sb u este î n fă\işat În 
luptă co rp J:i corp cu cumanul - esre o scenă În care doi cavaleri 
descălecaţ i se înfrun tă pi ep ti ş, as isLa\i de o prin\esă. Şi :iici scenele se 
dcsfă şo :ir5 pe un fo nd uniform , cu :i rbori distribui\i e~al. Pe baz:i ana
lizei costumelor s-:i p ro pus datare:i p icturil or de 1:i S:ii nt Florer Î11 anii 
1364-1370. 

93 P. Deschamps & M. T hi bout, op. ci t., p. 229. 
94 A se vede:i de exemplu Les gran.des chroniq11es (ante 1285 ), La 

vie de Sai11t Louis (s. XIV), Histoire de Saint Lonis (s. XIV), Miroir 
historical dit roi Jea1z (ante 1350), La Legende de Sai11t Dwis (13G7), 

confo rm Henry Martin, La miniatztre franraise dn X lffc a1t X Vc siecles . 
Pari ~-Bru xe ll es, 1924, p i. 11 , 28- 32, 40. 
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vănean care con ţine ilus trarea legendei r egelui Ladislau 
este biserica reformată din MUGENI95. Dispusă t o t pe 
peret ele nordic al n avei şi tot în registrul superior, a ici 
friza narativă s-a păstrat în stare fragmentară, pict ura 
avînd mult de ufe ri t la sfîrş itul secolului al XV-lea cînd 
v chiul p lafon al bisericii a fost înlocuit cu o boltă go
ti că în reţea, ale cărei console a u fost încastrate în zidu
rile laterale96. Cercet ar ea fragmentelor de p~ctură păstrate 
este îngreuiată de faptul că pelicula de var intervenită 
în per ioada Re.form ei şi înnoită d m ai multe ori de-a 
lungul timp ului continu ă să ascundă suprafeţe im por
tante97. 

Spre deosebire de alte m onumente, la Mug n i ciclul 
legendar începe p peret ele vestic. Aici a fost r epr zen
tată scena plecării la luptă şi a binecuvîntării lui Ladis
lau de către episcopul d_in Oradea. i n faţa cetăţii Oradiei, 
pe ale cărei ziduri încununat de t urnuri se află t rîm
biţaşi , episcopul, însoţit d un grup de femei (?) face 
gestul bineciuvîntă!r·ii; Ladisl:au călare, cu securea spriji
nită de umăr , îş i potriveşt coroan a, în tim p ce călăreţii 
are îl însoţesc au pornit la luptă98 . Pe peretele nordic, 

legenda continuă cu următoarele scene: Bătălia de la K erles 
(păstmtă fragm entar) , Urmărirea cum anului (aproape 
complet distrusă prin desch:derea unei ferestr e), Lupta 
corp la corp cu cumanul (scenă distrusă parţial prin în
cast rar a unei consol , se m ai păs tr ază doar o parte din 
figura lui Ladislau), l 1n.frîngerea cumanului (de asemenea 
fragmentaxă) . Ultima par1Je a legendei (poia te Odihna lui 
Ladislau) es te ap roape intregral distrusă . Din tot ce a 
ce s-a păstrat pe pere tele nordic, deosebit de valoros 
este unul din fragm entele car ilustrează bătălia de la 
Kerles. Cu o remarcabilă vervă, auto rul anonim al pic
tw·ilor a ş t i ut să red a Î!n vălmăşeiala sîngeroasă a lupt,ei, 
amestecul confu z de luptători. în diferite atitudini, cai 
cabraţi sa u căzu ţi la pămînt, f te răpite. in nici. o 
altă pictură bătăli a de la K erles nu a fos t atît de sugestiv 
redată, chiar dacă - ţinînd seama de toa·Le oanacteris
t icile - au torul nu poate .fi considerat un mae~tru. Dim
potrrivă , a nalizînd mijloacele de exp resie, sîntem în 
~ituaţia să co nsemnăm o gamă foa rte limitată, c-are tră

dează o formaţie mod es tă de a rt ist provincial. Executat e 
în tir-o tehnică pu ţin rezistentă99, pictmile în discuţie 
prezintă o gamă cromatică redusă la cîteva nuanţe de 
roşu şi ocru, la n egru şi alb, 1a cîteva griu r i. Lipsit de 
şcoală ş i fără preocupare pen tru proporţii , pictorul ·e 
recuperează pe plan a r tistic p rin d es nul foarte vioi, 

'Chiar intempestiv, prin simţul mişcării , pr in expresivitate. 
in fond, toa tă pictura d la Mugeni se bazează pe efectul 
grafic , culoarea avînd un r ol auxiliar , f iind dispusă în 
s uprafeţe plate cu valori decorative. 

Data1r ea pic turilor de pe per etele nordic al bisericii 
di.n Mugeni a fost , prin xcelenţă, controversată , a tri
buiril oscilînd între sfîrşitul secolului al XIII-lea 100 şi 
mijlocul secolului al XV-1ea101 . în fapt , este aici vorba 
<lespre un xemplu t ipic de pictură gotică de stil lini ar
n ara ti v, o:·ezultat din sinteza formelor rom an ice tîrzii cu 
ilustraţiile de carte din ambianţa nordică . Difuzată m ai 
ales în Germania şi în ţările nordice, p:ctura liniar-nara
tivă a avut purt:e rnice ecour i în T ransilva nia secolului al 
XIV-lea, la Homorod, la Mălîncrav, la Drăuşeni etc. 

De 1a picturile bisericii Sf. Ioan din Bressanone (Bri-

95 Pentru bi bliog rafia bi seri cii din Mu geni vezi nota 33. 
96 Vezi nota 74. 
97 O re~ taur are a picwril or de la Mugeni este prevăzută pentru 

anii 1976- 1977. 
98 Scen a riceasta ri fost c urăţ i tă de var - de rnl de stîngaci -

la fî r ş i tu l secolului trecut, odată cu celelal te pi cturi, fiind copia tă în 
acuarel:l ş i re produ să de Malonyay Dezso în A mag.J•ar nep miiveszete , 
n, Budapesta, 1909, p. 10. Ulterio r a fos t revă ru ită, a tfel că în 1 %4, 
-c: nd am pub licat articolul nostru des pre picturile de la Mu '• eni , nu se 
vedeau din ea decît mi ci fr agmente. I n prezent a fos t din nou degr,j :ui 

99 u p robabil itate un „al secco" executat pe tencuiala uşo r reu me
zi tă. 

100 Jl:llogh Jol:\n, Az erdely renaissance, Cluj, 1943, p. 16; Ra
docs:i.y Denes, op. cit., p. 98. R adocsay crede că aici apare pentru prima 
oară l e~enda lui Ladislau, opinie a că rei netemeini cie rezul ta, credem, 
din Întreaga ex punere de fa ţă. 

101 V. Va tăş i a nu , op. cit., p. 771 

Fig. 16. Ladislan cel Sfîlll, cletal i•1 din fig. 19 
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Fig. 18 ş i 19. Urmărirea cwnanulrti, l nfrîn gerea w 1nc1111tlui, Lupta corp la corp (biser ica unitar i a n ă din Dîrjiu, jud Harghita) 

xen) , datate în al doilea sfert al secolului al XIV-lea 102, 
pînă la bogatul ciclu iconografic din biserica Sf. Maria din 
Stary Plzenec, datat în jurul anului 1351 103, şi pînă la 
picturile bisericii din Mugeni există o largă varietate de 
forme, dar, în esenţă, problemele stilistice rămîn aceleaşi. 
Ezitarea între formele tradiţionale romanice şi cele mai 
noi ale goticului, predominanţa caracterului grafic, gama 
cromatică restrînsă , stereotipi•a figurilor sînt definitorii 
pentru această fază stilistică specifică primei jumătăţi a 
secolului al XIV-lea. Ţinînd seamă de unele timide în
cercări de modelaj cromatic ca şi de unele deiJalri.i de cos
tum 104, credem că dartarea picturilor de la Mugeni către 
mijlocul secolului al XIV-lea se impune cru necesitate. 

Inaiinte de a încheia prezentarea legendei 1uri. Ladislau 
de la Mugeni este locul să observăm că desfăşurarea icono
grafică este foarte asemănătoare cu aceea de la Ghelinţa , 
dar că interpretarea este mai liberă datorită transpunerb 
într-o nouă viziune stilistică. Oricum episoadele rezervate 
luptei corp la corp a lui Ladislau cu cumanul par să fi 
fost mai conservatoare, părînd a indica o mai clară cris
talizare iconografică pentru această parte a legendei. 

Prin demolarea la sfîrşitul seoolului trecut, a bisericii 
reformate din MOACŞA 1os (jud. Ooviasn1a) 1a dispărut pentru 
totdeauna una dintre cele m ai frumoase ilusbrări a legendei 
regelui Ladislau cel Sfînt. Din fericire, acuarelele r eiailizate 
de Huszka Jozsef în 1892 păsbrează o desitul de fidelă amin
tire a picturifuor dispărute, oferind îndestulătoare elem ente 
de ordin iconografic şi stilistic. Este pr·obabiil că şi aici ciclul 
legendar începea cu scena Plecării la luptă. Urma apoi o 
foarte amplă ·reprezentare a bătăliei de la K erles, impre
siommtă prin claritatea organizării compoziţionale : cava
le.ria maghiară înarmată cu s uliţe lungi, după sistemul 
occidental, galopează împotriva cumanilor înarrmaţi c:u 
arcuri şi săbii scurte ca, în general, luptătorii din stepă. 
Ladis1au este înfăţ:işait în momentul în oare străpunge un 
duşman pe ca•re se pregăteşte să-l arunce din şa, apucîn
du-1 de coif(?). Potr ivit observaţiei făcute mai sus, partea 
a doua .a :ilustrării este mai aproape de modelele stabiJ.ite 
anterior La V·elka Lomnioa şi la Ghelinţa. Urmărirea cu
manului, Lupta corp la corp, Inj'rîngerea cumanului şi 
Odihna lui Ladislau se succed pe un fond neutru soan
dat de pomişori, iar compunerea ep~soadelor este, cu 
mici vani.aţiuni, aceea cunoscută. Dacă acuarelele lui. 

102 Josef Weing:u tner, Die friihgotische Malerei Derttschtir~ls! „Ja~:
buch des Kunsthisto rischen Institutes der K.K. ZenDralkom1ss1on fur 
Denkmalpflege", X, Wiena, 1916, p . . 14; vezi ş i Julius Bat~m, Die 
Malerei rmd Plastik des Mittelalters m Deutschland, Fra·iheich rmd 
Britarmien, Potsdam, 1930, p. 361, fig. 417. 

103 J arosbv Pe5ina, . Gotickâ nâstennâ malba o zemich ceskych, I, 
Praga, 1958, p. 325- 334, fi g. 206- 213. 

104 De considerat în primul r înd bonetele, pălăriile şi coafurile cu 
colane de zale. Costume asemăn ătoare poartă personajele din reprezentă 
rile legendei lui Ladislau care se află î n bisericile slovace de la Kraskovo 
ş i Rimavska B:111a, ambele datate 1360- 1370 (Vlasta Dvorakova, P. M. 
Fodor, K. Stejskal , op . cit„ p. J'.2 . 334). 
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Huszka sînL fid ele, sînL de observat silu e ~e le ma bon
doace. Elem entele de costum par îndestulătoa,re pentru 
a daita picturile de la Moacşa în ultimul sfert al secolu
lui al XIV-lea, corespondentul lor cel mai apropiat fiind 
legenda lui Ladislau de la Rakos (Slovacia) atribuită ul
t imilor ani ai aceluiaşi secol 106. 

Cunoscut numai prin i.ntermediul unor observaţii pu
blioate de Huszkia, bogatul ansamblu mural ce decorase 
biserica unitariană din MARTINIŞ (jud. Harghita) a dis
părut La sfirşitul seoolului trecut 107. El conţinea ur
mătoarele scene: Plecarea la luptă şi Binecuvîntarea, 
Marşul, Bătălia de :za Kerles, Urmărire:a cumanului, 
Inj'rîngerea cumanului. Ultima soeină cuprindea trei figuri 
de bărbaţi - lnchinarea cumanilor (?). P otrivit părerii 
lui Huszka, aceste picturi •ar fi fost realizate in pr ima 
jumătate a secolului al XIV-lea, datare greu de acceptat 
dacă se iau în oons:ideriaţie mărturiile lui Huszka oombi
n ate cu a naliza oopii1o;r în a.auar-elă după p~ctuxilie din 
corul dispărutei biserici 108. Credem a nu greşi prea mult 
daică situăm pictUTile de 1a Mărtiniş la sfîrşitul seoolului 
al XIV-lea, eventual c,h iarr l1a început ul seooliuJ:ui a l XV-lea. 

Deman·teJ,aită în 1897, vech ea biseri>Că reformată din 
FILEA (jud. Harghita) păstrase pe perete~e n ordic au navei, 
în registrul superior, o flI'iză cu cierul sfîntulu:i Ladislau: 
Plecarea la luptă, Bătălia de la Kerles, Urmărirea cuma
nului, Lupta corp La corp, Inj'rîngerea cumanului, Odihna 
lui Ladislau 109. în lipsia oricărior a'lte indtoaţii , T'eţinem 
aprecierea făcută d e BaLogh Jolan .caPe, pe baza oorp:i:i1or 
exeoutiate de HUJSzka, da ta pi.cturile de 1a Fi1ea în a doua 
jumătaite a secoluliui al XIV-lea 110. 
Menţionate în mai multe lU!arări ·de 1specialibate, pictu

rile bisex"idi unitariene din CHILENI (jud. Covasna) au fost 
reacoperite cu viair în 1887 11 1. Pe peretele nordic exista 
legenda Lui Ladis1au, a 1căr.ei datare în seoolul ial XIV-1ea, 
propusă de Geirecz;.e 112, poa·te fi susţinută prin airualiza cos
tume1or ee apar într -o ve che fotognafie1 13. 

R eaioopeTite cu va.r s~nt şi p1cturile biser1cii reformate 
din PADURENI (jud. Covrasna)114. Conform relatării lui 
Huszka, pe p e.reiteJie noird1c se aflau următoar,ele imagini: 
Marşul, Bătălia de la K erles Urmărirea cumanului, iar 

105 Pentru bibliografie, ve?..i nota 35. 
106 V. Dvo~akova , P. M. Fodor, K. Srejskal, op. cit„ p . . 'l19 . 
107 Pentru bibliografie, vezi nota 38. 
108 Din relatarea lui Hu szka, rezultă că ş i la Mă rtini ş const ruirea 

bol~ii gotice în refea a provocat parţia l a degradare a cicl ului legendar 
rezervat lui Ladislau (Huszka J., A szent Laszlo - legenda . . „ loc. cit„ 
p. 212.) 

109 Pentru bibl iografia picturilor de la Filea, vezi nota 34. 
110 Balogh J „ ofJ. cit„ p. 37. 
111 Vezi nota 37, pentru bibliografie. 
112 Gerecze P„ Magyarorszâg regi falkepeinek jegyzeke es irodalma 

„Magyarorszag MLieml ekei ", I, Budapesta, 1905, p . 502. 
113 Lasz l6 Gy„ A honfoglal6magyarok miiveszete Erdelyben, Cluj , 

1943, pl. XXVI. 
114 In bibliografia mai verhe. loca litatea apare sub denumirea de 

Beşinău - vezi nota 40. 
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pe pwetele sudic .se afla o altă imagine re<prezentînd 
Urmărirea cumanului, apoâ. Lupta corp la corp şi Uciderea 
cumanului11s. Datarea acestor pidJw·i o.sci1ează }ntrie prima 
j u.mă1tate a seoo1uil.ui ail XIV-1ea şi seooliul ial XVI-le1a. 
Copiile în 'ac UJair1elă O'foră a;rgumente pentru o datare fu 
începutuJ. secolului ial XV-lea, datare priopusă şi de Am
br6zy 116. 

Acoperite multă vreme ou var ş i ·oarnsidemaile definitiv 
pierdute, de curind readl\.llSe la lumină, picturile bisericii 
reformate din BIBORŢENI (jud. Coviaisnia) - deşi precar 
con1servate - încă s!înt in măi.Sură să evoce o su.1'prin1ză
toa[ie f1rum ooeye 117. Ocwpillnd tradi ţ1onalul 1oc de pe pere
tele nol'.'dic al naive i, cidrul legendiair are la Bibor'ţieni o 
desfăşurare neobişm.1.i.1tă, fiind dispus Îln doruă regist"'I'e ou 
scen e delimitate prin handlO'wri deo011ative. In registrul su
pedox· se păstrează un fragment din soena Plecării la 
luptă, mai exa ct un grup de călăreţi descălecaţi, pregăitind 
caii; es te siguir că .scena cuiprindea şi m0men 1Jul binecu
vîntării lui Ladislau de către episcopul din Oradea. Sioena 
următoore este re~ervaită ilustrării Bătăliei de la Kerles. 
Imaginea este neaşteptat de bogiată: a:sailtuJ. ciavaleriei ma
grualfle este redat cu rară ştiinţă a oompoziţi1ei, grupajul 
călă.reţiloJ.· lăincie·ri fiind întregit de luptători pedestraşi 
în1a1rmaţi c u arowri. Ciocnill'<ea celor două airmaite este ad
mfr,abil sugerată şi nu piUJtem regreta Îlnidieajuns parţiala 
distrugell'e a aces:tei .scene, cu sigm1anţă cea ma i :l!rumo01să 
scenă ba.taistă din pictura noastră mediervrală . 

Păstrînd proporţiile, nu se poate totuşi să nu ne gîn
dim la faimoasa Bătălie de la San Romano a lui Pao1o 
Uccello, operă cu care sînt comune anumite calităţi de ordin 
compoziţional, jocul decorativ al lăncilor ca ş i m odelajul 
rotund al cailor. In continuare se disting resturi din scena 
Urmăririi cumanului. Siub aioeste .scen e, î:n registll'ul infe
rior, .se păstireiază un fragment din .soerna Luptei corp la 
corp şi un fragment din lnfrîngerea şi decapitarea cuma
nului. Demn de remar-oat este faptul că în pofida stilului 
mai evoluat, persistă fondul plat, soandat de si1JUetele con
venţionale ale 'Uil10r co:paci. Echiva1entul cel mai .apropiat 
al picturilor de la Biborţeni se află la Bijacovce, în Slova
cia, unde se păstrează de asemenea firaigmente din legenda 
lui Ladisliau: aoeeaşi ştiinţă a desenului aplicată unei re
dări fideiLe a figuri1oc - cu dertJalii 1.semnifioative de cos
tum, armament şi halI'Illaşament - .aceeaşi pI'eooupar-e 
pentru modelaj, aiceleaşi I'ernini'Soenve tipologke derivate 
din piotuna i11Jailiană treoentistă. 

11s Huszka băn ui eşte că pe peretele sudic pictu rile au fo t reai!
zate în secolul al XVI-iea, după văruirea picturilo r de p e peretele nor
dic (Huszka ]., A szent Usz/6-legenda . .. , loc. cit. , p. 212). Ţinînd 
seama de întreaga compoziţie a ciclulu i, ipoteza lui Hu szka nu convinge; 
pa r~ a fi mai degrabă vorba despre contin ua rea pe peretele sudic a 
cic:u lui neterm inat pe peretele nord ic. 

116 Ambr 'zy Gy, A magJiar csatakep, Budapesta, 1940, p. 38. 
117 Pentru bibliografi a mai veche a se vedea nota 39. Iniţiata de 

Direq ia ll'Onumentelor istorice ş i de artă , restaurarea a fost executată 
în anul 1973 de pic to rul Vigh Istvan. 
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Recrudescenţa influenţelor italiene în pictura transil
văneană nu are nimiic e:imepyionail în ultime1e decenii ale 
seooJ.ului aJ. XIV-1ea ·Şi Î'Il!C1eputul 1secoil!ului a l XV-lea. 
Dimpotrivă, .se Îinisor:iie îI111Jr...,UJn fenomen mai 1arg oare 
prefiaţează aocentuaitJa irtJaili.enizarie a vieţii oulburaile şi ar
tistice din ce:riauirile culte ale voieviodatUJlui, în special 
cler:iioale, de-ia lu.n,gui seooil!ului al XV-1ea. 

In limitele acestui f1e.nomen se situează şi I'ep,riez,enta
rea legendei lu i Lad~slJaiu care deooI'ează peretele nordic 
al bisericii fortificate din D!RJIU (jud . Harghita)1 18. Deco
raţia murală de .1a Dîrjiu 1eiste priecis datată printr-o fru
moa'Să insica.'i pţie, cu min1uscuJ.Je gotiooe, piiotaită dea·supra 
autopoirtJ.·.etului meşteriulrui: „ Hoc op(u)s f( e)c(i)t d( e)pingere 
seu pr(oe)para(r)e mag(iste)r Paul(u)s fili(u)s Stephani d(e) 
Ung an(n)o d(omi)ni m(illesi)mo CCCC X nono ; scrip to 
scribebat et pulc(h)ram puella(m) i(n) m ente tenebat" 119. 

Distrugie:rile pI'ovooatJe de co111Jst:ruii·e.a b I ţi i în reţea 
pe cons-o1e, 1a sfirşitul secol!uiliui al XV-lea, ş i de cons.trui
re1a Uinei tribiu1ne în seooilul al XVIII-lea, au fraigmen1Jat 
cic~ul Legendair al sfin:tJuliui riege d1n care se mai păstirea:ză 
cîteva .soone, şi aoesrtiea piarţial d istruse : LadisJiau însoţit 
de un grup de călăirieţi a poirnit în urmărirea cumanului, 
Lupta corp la corp, lnfrîngerea şi uciderea cumanului, 
Odihna lui Ladislau. Aş1aidar şi la Dî:r jiu diesfăşu.rax1ea n a
raţiunii pictate se menţine în i!con,ograifi,a tmdiţi1on.ală, cu 
numeroase detali.i oaimcteris1tioe : fo1Ja răpită ţine întims 

1l6 Pentru bibliografi a selectivă a picturil or din acest monu ment 
a e vedea nota 41, de asemenea Vasile Drăgu ţ, DesţJTe picturile mitrale 
ale bisericii fortificate din J-1 omorod, „Studii ş i cercetări de istoria artei~ , 
X I, 1964, I , p. 102- 109. In artico lu l citat am demonstrat înrrucît 
pictorului Paul din U ng, autorul ansamblului mura l de la Dîrjiu, tre
buie să- i fie atribuit ş i crucifixul din co rul biseri ci i forr:f ica te d :n 
H omo rod . 

119 u privire la interpretarea acestei in scripţii, poziţiile sînt di fo
rite : prof. V. Vătăşianu (op. cit., p . 426) consideră că Paul este dona
torul pictu rii , aceeaş i interpreta re fiind acceptată ş i ln articolu l meu 
privind pi cturi le de la H omorod (vezi nota 118). Utr.rior, C'ir:l expli
caţii speciale, subsem na tul am avan sat ideea că P aul este autoru l pic
turi lo r (Vasi le Drăguţ, Consideraţii as1tpra iconografiei picturilor mu
rale gotice din Transilv ania, în „Bule tinul monumentelo r istorice", 197C, 
nr . 3, cu o regre tabi lă inve rsare a ilu straţi i lor 14 ş i 16). Este locul 
să precizăm că în curs ul secolul ui a l XV-iea titlu .I de magister apare 
în mod frecvent în in scrip ţii Le pictoril or astfe l: „Ma?.ister Friderici pic
toris in Villaco" , este men ţ ionat în 1403 ş i în 1415 (France Stete, 
Slikar Johannes concivis in Laybaco, „Zbornik za umetnostno zgodo 
v ino", J, Ljubl jiana, 1921 , p. 8, 11), la biserica St. Geoq in Wan g 
di n Bozen-Tirol picturile sînt semnate de „magistrns Bemh.:1rd1tm" , î ,1 
1473, iar la Riffi an, în cape la cimitiru lui , in sc rip ţia pi cta tă precizează : 
„hoc op1ts pichtav it magister Ven(c)la1ts anno dni M .CCCCXV". (cf. 
J. Wei nga rtner, Gotische Ma/erei in Si.idtirol , Viena, 1948 . p. 73, 75) -
1.a Dîrji u in sc r ip ţ i a am i ntită nu în soţeş te un tablou votiv, În sensul 
propriu al cuvîntu lui, ci este i ntegrată în compozi ţia Conversiunea apos
tolului Pavel, p!cto rul introducîndu-ş i autoportre tul ;>r.ntrc cavalerii ce-l 
în so \eau pe Pavel în drum spre Damasc. 

Cît priveş te nota l a icizantă a in scripţiei de ]a Dîrj iu, cu a sa 
declaraţ ie de dragoste lumească, este util să amintim că în biserica re
form ată din Sighetu! Marmaţiei existaseră picturi murale însorite rle 
in scrip ţ ia: „Damianits mm amica .ma formosa Maria pztlchra sponsa". 
H.ec 11noaştem aici acele mutaţii de valori care s~ operau în spirituali
tatea eu ro peană de pretutindeni, sub suflul înnoitor al Renaşterii . 
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arcul cumanulJU.i pentru a împ1ed1oa trimitea.,ea săgeţii spre 
pieptul lui Ladisila u, în luip1Ja CO!lp la oorp flalla intervine 
retezînd piciorul cumanwliui cu o secuire; înfr1ngerea cru
m anului este desă.vfrşită ·cu mîilni1e i ietei oare îl deca
pitează. 

Elementul n ou pe ear·e il 1a:duc 1piiotuirile de lia Dîrjiu 
estie de- ordin stilistiic. Şi 1ailici fondul •este uniform, oa un 
eC'rran pe ciare se proiectează imagiinile, diar suipr:a[iaţa sa 
este tr.ataită deoomtiv, fiind în întriegime 1ruooperită eu un 
fel de tapet lucrat cu şablonul, motivul ornamental rezul
tînd din gruparea :a patru c:rini stiliZJaţi d1sp'U!Şi în cruce. 
Acest fop de deoar, imitînd tapetul, s-1a răsp1ndit în piic-
1Jura murală gotică sub infliuenţa mini1a,tUJrilon.·, în speci1al 
a miniiaturilor fr.anc·ez;e, 1oaire, aşa •OU!ffi se ştie, .a\U străbătut 
o perioadă de mare înflorire în cea de-a doua jumătate a 
secolu.lui al XIV-leia. Cu p!I'lecăldere merită să fie ·conisi
dei~ată lunga serice de nuniaturi ctar1e ideioor<ează Les grnn
des chroniques de France, operă real.iZJată în PI' a jma an u
lui 1380 şi ca.re s~a bu.ournrt; de un marie prestigilu î:n me
diul artelor_ de curite120. !n Boemi.a, fondul de tapet ia.pare 
în picturile mur1ale 0!1e bis·ell'.'.iicii din LibiS, monument oon
stru.it în 1381 ş i deoariat oîţiva 1<.mi mai hlrziu. Cuniosout 
fiind rolul Boemiei ca inilermed~ar întrie ţălrile oocidentaile 
şi oele din zona ·oarpato-dlaruuMrună, este foarte probabil 
că pe a'ceastă cale vor fi ajuns în. Tuansilv.a:ni1a form e1e 
stilistice oe definesc pictUJiia de la DÎlrjiu, puntea de legă
tură fiind cu sigurainţă S11ov:aoi1a. Deriv,airea p1cturi1or de 
la Dîrj iu din p1c1Jura de curte a •epocii se jUJsirifică mai 
ales prin migala de giuvaergiu cu care Paul din Ung a 
redat detaliile de costum, aa:-m.ele şi hlrurID!aşamentul, vă
dind o pe1rf.eotă cunoaş•bere ia alcesito:ria. 

Ca şi sculpto.rii Martin şi Gheovghe din Clu.j , oaiiie în 
luoriarea 1or păstnată , staitu.ia 1sfinrtului Gheorghe de la 
Praga, demonstrau o formaţie de giuvaergii, prin delica ta 
ş ti inţă a detaliilor, 1pj.cto;rul P ruUJl ·din Uing se ariată tribu
tair u.nei formaţii similare, va1enţe1e dleo0ir1ati'."e ale a1r tei 
sa le explidndu-se pe 1aceeaşi oale. Drur, deşi reliaţii1e sale 
cu pictwra de curte de ambianţă nord~ooc1dentaJ.ă apar ca 
evidente, Paul din Ung este mai degrabă un e20ponent al 
confluenţeloQ" cu Itia.Ua, mai exact ou mediul ibalo-bizantin. 

In acest sens este semnifi1oativă ;vev·enirrea lia un anumit 
hieratism care oonferă figuirii lui Lac:bis1au o mai eiocen
tuată valoare simboliică, similară •CU „aceea din p1cturile 
de la Velka Lomnica . Coroana ş i centura bătute cu 
p erle, ca şi aureola cu contur perlat, reamintesc mai 
vec;hi modele italo-biZJruntirue a că/Dor I'ee}Oalta•re poate fi 
core1ată ou u1tima peri.oladă de înflcxnilre ia oultului lui 
Ladisla u oel Sfînt în p1t·ima parte ia •domniei liui SigisimuU11d 
de Luxemburrg121. !n amb1ainţm s10V1a!că, piic1rurille de la 
Dîrjiu îşi găsesc ooriespondenlte mai ·ruprop1ate ~n picturile 
de la Rimavska Bana şi Kr.askovo, unde iJlustraPea legen
dei lui Ladislau prezi1ntă similitudini de cmmatilcă şi mo
delaj , în mai mică măi&UJră de ti.Jpo1og1e. Sl!rut Q~em.ainoa.bi1e 
mai ailes asemănă1rile de 1mata:re ou. ip~cturile de la Ri
mavs~a Bai1a: figurile rozalii, pe sU1pnaf1ava ·cărora aiccen
tele de lumină sînt obţi!Il.ute prin bhcuri a lbe. 

Ultimul monument la care legenda lui Ladislau mai poate 
fi atestată este biserioa romano~catnlică din MIHĂILENI 
(j•Uld. Harghita). Pia1Juri1e &mt a!Îlci 1aooperite ou var şi doar un 
mic fuagment a fost c:bait lia iveală •Cu •ooa1zia UThLLi sondaj. 
Ceea ce se vede - un pireioir de cal şi un pircior de călă
reţ în armură - e priea puţin pentru 1a 1av1ansa rcu .apreci•e
rile oritice, to-tuşi e de rema:rioat calitatea tehnică a striatu
lui pid„ural, de aseme1ruea des·eruul ·sdigiur 1şi vioiiciJUJnea cu1o
rilo:r. Cu prudenţă 1air prutea fi inv·ooată şi o 'anume 1asemă
nare stilistică cu piotwrile de la DîrjiJu , m otiv pentru c1are 
- numa i cu. titlu de ipoteză de 1uoru - atribuim picturile 
de 1a Mihăi1eni pirimului sferit a l secolului al XV-lea 122. 

La capătul prezentării monumentelor triansilvăinene 
care cupTind rep.reze.ntălri •ale legendei lui Ladi.s1aiu cel 

120 Henry Martin, La mi11iat1tre /ra11 1aise du X fl/e cut X /Ve siede, 
Paris-Bruxelles, 1924, p. 517; E ri c G. Millar, La miniatnre anglaise du 
XIV• et d1ţ XV< sieclez... P aris-Bruxelles, 1928, p . 7- 13 ; J acques Du
pont & Cesare G nudi , La peinwre gothirjlte, Skira, 1954, p. 24 , 
40- 43. 

121 Vezi mai sus nota 52. 
122 Asemănarea cu picturile de la Dîrjiu este reţinută ş i de Radocsay 

Denes (op. cit., p. 129); dimpotrivă, prof. V. Vatăşianu atribuie pic-
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Sfî!nt123, este locul să subliniem, o dată mai mult, excep
ţionala stabilitate iconografică, stabilitate care este proprie 
ş i dclu.riJ.or mum le din S1ovaciia la 1aare ne-am referit. 
Acreastă stabilitat e iconog1nafo1că este c u atît mai impresio
nantă cu cît ea s-a impws unm a1rbişti de formaţie dife
rită, apa.rţinînd uno~· zone de c1ul1JUJră difierienţi1rute atît geo
grafic cît ş i Via10Ti•c. Păstrarea neabătută a compoziţiei 
icoruogtrafiioe, cu ia1e sai1e detalii .semnifioaitive, oonistituie 
- în situaţia .airăltată - oea mai b'Ulnă doVJadă că dduJ 
legenda1r al regelui Ladi!s1au •a pătr,uns în pictum murală 
ca expDesÎJa UJnui act OOIIl'Ş'ti ent de v·oinţă, avlind un sub
sfaia t politic şi mrnta1nt •eVlid!ent. 

Eroul de frontieră de pe Bufrat s-'a transformat întn.·-un 
erou al CairpaţiloT, într-un apărător •al Tu.runs1lv1anie.i. şi 
Slovadei împotriva invialdlatori1or mongoli. Po'."es1Jea aces
tei transformări este sti.<IDs legiată de .aiotivitatiea dinastiei 
Angevine c.a!I'e aducea cu sine, în această parte a Bul'o
pei, nostalgiile sale italiene, dar şi visu.rile sale de mărire 
în expansirunea orientală . 

Autoiritatea .cultului lui Ladisla u rceJ. Sfînt a fost de 
scuirtă durată - am văzut - dar persistenţa 1eg·e.ndei sale 
transmisă scri1eri~or ;româneşti şi u c:miniene pînă ~n seco
lul al XVII-lea dovedeşte trăinicia motivului vechi bizan
tin pe oare s-a 1altoit. !n .această lUJngă pernpectivă figw-a 
eroului de frontiieră capătă val1oar.ea UJnui adevărat 
si mbo·l 124. 

Resume 

D ans plusicurs eg li ses de T ra nsylvan ic, Slovaquic, H ong ri e Ct Slo
venie - terr.ito ircs compris aut1cfois dans Ic roya LLme medieval de 
Hongrie - on tr a uvc cn co re des cnscmblcs de pcinture murale rcn
fermant des rcprcscntati ons de la lege nde de saint Ladislas . 

Personnage historique reel, roi de Hongrie de 1077 a 1095, Ladi
slas Jcr est cntre dans la legc'l1'd e par sa participati on hcro 'iquc a la 
c<11mpagne oontrc Ies P ctchcneg ucs ct so n r&lc decis if dans la victoire 
de Kerles (1068). Enterre dans la cathedrale d 'Oradea, canonise en 
1195, ii est dev.cnu l 'objc t d'un interet particulicr au XJVe sicclc, 
quand sa legende a con tirne un des thcmes prfferes des chroniques 
officielles h ongroises ct est apparuc freq ucmmcnt dans la peinvure 
mu raJ.e. 

L'ex plica ti on de cerne p opula~ite a d onn c !icu a u fi i du tcmps a 
un e abonda,nve bibliogra pbic ct n des intc rpre tations so uvc nt cont ra
dicvoires . L'autcur de la presc nre etude d6montre en pre mier l ie u que 
la representation de la legende du sain t Ladi slas est apparue dans la 
peinw re murale autour de 1 300 et qu 'elle a ete abando nnce vers la fin 
du premier tiers du xve siec le. II. precise egalement que l 'aire de 
diffusion est celle de la frontiere orientale de l'ancien royaume de Hongrie, 
qui etait de ce temps men acee par les ho rdes tatares. U n autre aspect mi s 
en lumicre p ar l'auteur est la ressemblance - a llant jusqu'a l 'identite -
entre la legende illustree de saint Ladi slas et la legende byzanrine bien 
connue du heros de frontiere D igeni s Akritas. A l'in star de celui-ci, 
Ladislas engage un combat singulier avec un ravisseur de filles qu 'il finit 
par vain cre. 

A la suite d 'une anal yse historique detaill ee, l'auteur avance a 
titre d ' hy pothesc quc l'exaltation du culte de sa int Ladislas c t l'oeuvre 
des rois de la d ynas tic angevinc (C ha rl es Rober t, 1308- 1342; Louis Jcr, 
1342- 1382), qui ont fait du legendairc heros un palladium de la 
nmison royale. C'es t egale mcnt a la cour a ngev;nc qu'est duc l'adapta
t io n du text•e byza ntin a ux rea lites hongroises. Co m1pte te nu du fait 
que Ies Angevins devenus souverains de Hongrie etaient redevab!es 
de leur culture cclecrique a la Sicile, OLI l'hcritage byzanrin etait si 
puissa nt, l 'cx pli ca ti on proposee arpparaÎt· commc on ne pcut plus 
justifice, d' a uuant plus que Ies elbmen ts de style des peinturcs mu ra les 
a nal ysccs trahissc nt cux a ussi de fo rtes cmpreint·cs itaLie nncs. Apres la 
d isparition de la d ynastie angevine, Sigismond de Luxembourg a 
continu e n encouragcr Ic culte de Ladis!as, mais a la suite des modi
f ioa ti ons intervenucs dans le dispositif de forccs cu ropecn apres l'appa· 
rioi on des Turcs, la fr ontiere or ienta le du roya ume a ccsse de co 11soitu er 
un objct de preocc upaui ons majCLLres, d 'o L1 la ra pide dcprec iat ion du 
mi hcros. U n phenu menc signif ica ti f n cc t egia rd est la destru ction de 
ccrtai nes rcprese ntati ons de sa legend e ve rs la f in du xve sieclc, lors 
de la „ modernisation" go thiqu c des eglises qu 'c ll es d ~coraic nt (Mu gcni, 
D î rji u). 

turile de la Mihă il e ni peri oadei de început a secolului al XVI-iea, re
cunoscînd ai ci şi unc ie partic ularităţi care aparţin Renaşterii (op. cit., 
p. 773) . 

123 Pentru motivele arătate mai sus, nu am mai amintit biseri cile 
de la A1e l, Dej, Remctea Bihor ş i Fizeşu l G herlei , unde e x: i s tenţa le
gendei în discu\ ie \in c de domeniul ipotezelor. 

124 Fo tografiile care în so ţesc prezentul artico l au lo t realizare de 
Vasile Drăgu\ , Gheorghe M:iri n ş i Adrian fanuli. Pentru procurarea 
fotografii lor după copiile î n acmrelă executate de Huszka· 1]., dator.cz 
mul ţumiri domnului dr. Rorsos Bela, şef de seq ie la Intendenţa monu
mentel or istorice din Ungaria. 
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