
OBSERVAŢH ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA CERCETAREA PICTURILOR 
MURALE 

MATEI 

Lucrarea de faţă îşi propune examinarea cîtorva trasaturi 
importante ale picturii de tip biza .nio pentru a încerca apoi , 
În funqie de acestea, stabilirea unor modalităţi cît mai adec
vate de analiză; În sfîr şit, o comparaţie Între cîteva ele
mente extrase din două picturi apropiate ca moment istor ic 
ş i mod de execuţie, serveşte ca sumară exemplificare. 

1. Caracteristici ale picturii murale de tip bizantin 

1În primul rînd, trebuie subliniat caracterul durabil al 
programului. Într-o evoluţie foarte lentă a acestuia există 
modificări În genere mici, neesenţiale, aşa încît pe perioade 
lungi temele mari ale picturii apar ca un subiect relativ 
imobil. 

Modul de reprezentare - „convenţia " de redare În ima
g1m a temelor, prezintă o transformare foarte înceată. O 
fină evoluţie a stilului se manifestă, dar modificările radi
cale lipsesc pînă la o epocă recentă (care iese din preocu
pările acestei lucrări). 

Mijloacele tehnice sînt şi ele aproape constante, cu uşoare 
variaţii În cadrul unei aceleiaşi perioade, cu mici transfor
mări de-a lungul unor epoci diferite. 

fo ceea ce priveşte situaţia tipului de pictură de care 
ne ocupăm, din punctul de vedere al relaţiei ei cu realitatea 
vizibilă, pe de o parte, şi cu „publicul" căreia i se adresa, 
de cealaltă parte, am putea spune, pe scurt, că pictura ci
tează elemente ale realităţii Într-o selecţie, o ordine ş i o 
compoziţie convenţională, ilustrînd conform unor prescripţii 
dogma religioasă a vremii. 

„Codul de semne" folosit pentru a cita, a evoca realita
tea (mai precis cele cîteva elemente ale acesteia cerute de 
programul picturii) este constituit din reprezentări al căror 
grad de simplificare faţă de realitatea vizibilă este În gene
ral evidem 1. Pictura nu se inventă şi nu se În'V'aţă, În cazul 
de faţă, după natură , ci după prototipuri, descrieri şi scheme 
de reprezentări (înregistrate În erminii). Chiar dacă uneori , 
aşa cum e de aşteptat, apar unele modificări ale acestora ca 
urmare a observării unor corespondenţe reale din ambianţa 
epocii , ceea ce predomină net este şcoala, codul transmis şi 
Î n su ş it ca un scris?. 

Pe baza codului, conform unor reţete În ceea ce priveşte 
compoziţia scenelor şi urmărind programul iconografic, pe
reţ ii bi serici i trebuiau să fie acoperiţi cu pictură Într-un timp 
relativ scurt. Sarcinile în cadrul unui singur edificiu par 
uriaşe; numărul foarte mare de scene, de personaje, de detalii 
acoperind suprafeţe monumentale şi În acelaşi timp coerenţa 
lor, îmbinarea lor privite succesiv sau sincron, sînt pentru 
privitorul de azi surprinzătoare3. 

Pict0rul4 care realiza un asemenea ansamblu era pregă
tit Însă tocmai pentru aceste sarcini. El era posesorul unor 
metode şi al unui repertoriu, experimentate şi practicate de 
şirul de n1eşteri prin care îi fuseseră transmise şi exersate 
de el Însu şi În varianta sa personală, pînă la o stăpÎnire 
perfectă. 

Cvasi-imobilitatea temelor, a modului lor de reprezentare 
convenţional, transmis element cu element prin „şcoală", imo
bilitatea mijloacelor tehnice, suprafeţele mari de acoperit ce
rînd o viteză foarte mare de execuţie a tuturor fazelor reali
zării picturii , toate aceste caracteristici au dus la folosirea unor 
procedee-tip aplicate sistematic În fiecare etapă a lucrului şi 
strîngînd Într-o puternică unitate întreaga realizare a lucrării. 

1 Există departajări semnificative în ce priveşte gradul de simpli
ficare a di feritelo r categorii de reprezentări, asupra cărora nu ne putem 
opri în cadru l acestui artico l. 

2 Afirmaţia nu imp li că nici o nuanţă de apreciere negativă; vezi 
În cele ce urmează paragrafele privind manifestarea person alităţii picto
rului în acest tip de artă. 

3 Nu trebuie uitat că viziunea de ansamblu asupra unui perete 
în timpul lucrului era exclusă din cauza sistemului de lucru în etape 
şi sche:ei necesare. 

4 Termenul nu desemnează aici o singură persoană, ci pictorul ş i 
membrii echipei lui, deoarece tipul de pictură în di scuţ ie permi tea, aşa 
cum se ştie, repartizarea sarcinilor execuţiei între mai multi indivizi 
mai mult sau mai puţin speci alizaţi, sub coordonarea unui conducător :i.l 
echipei. 

LAZARESCU 

76 

Apariţia obiectului „ pictură murală" era caracteri zată de o 
succesiune de operaţi uni devenite automate prin exerciţiu , de
venite stil al scrierii , interpretare personală a unei unice parti
~ur~ : aplicarea tenc.uielii , desenul iniţial cu pensula, desenul 
mc1zat pe s uprafeţele pe care primul desen va dispărea sub· 
tonuri Închise, aplicarea În straturi succesive a culorilor,. 
desenul final de precizare completă a formelor ş i execuţie 
a detaliilor, decurgeau rapid şi continuu, ope r aţ i e după. 
operaţie. 

„Ai,ttomatismele" reprezentării 

O bservarea picturii duce la constatarea unor repetări frec
vente În cadrul fiecărei categorii de elemente ce o compun. 
Rezultate ale condiţiilor de realizare amintite mai sus, aceste 
repetări pot fi considerate o caracteristică importantă a tipu~· 
lui de pictură analizat. Numindu-le conven ţiona l „automa~ 
tisme" ale reprezentării5, vom încerca să sublin '.em rolul şi_ 
semnificaţia lor În această pictură, ca ş i importanţa ce t rebuie 
sa li se acorde În cadrul cercetării. 

Automatismele reprezentării sînt rezultatele unor succe
siuni-tip de gesturi, folosite de pictor În timpul lucrului , ori 
de cîte ori trebuie să apară imaginea „cap", sau cea ,_,mînă" ,. 
sau cele, mai complexe, „sfînt ", „călău ", „munte" etc. Există. 
pentru unele din aceste „subansambluri "6 descrierea sumară 
În erminii a modului de execuţie recomandat ca ş i a cîtorva 
variante necesare. De exemplu pentru categoria „capete" există. 
variante pentru bătrîn, tînăr, femeie, bărbat etc. Pentru alte 
categorii (munţi, fundal arhitectural), descrierea de variante 
nu a fost probabil considerată necesară în erminii , dar cîteva 
procedee-tip de a le realiza pe fiecare pot fi recunoscute ca 
specifice pictării unui monument anume, în care revin conform 
cu necesităţile subiec tului ş i ale compoziţiei . 

Reluînd exemplul de mai sus, meşterul X va trata cape-
tele În mod obişn uit producînd prin succes :unea gesturilor 
m, n, o, p ... s liniile ş i suprafeţele core~unzătoare şi , prin
tr-u;1 doza j aproximativ ace laşi, inten sitaţile valorice şi cro
matice; de asemenea printr-o selecţi e aproape constantă a 
culorilor folosite7. 

Această largă „automatizare" trebuie să fie Înţeleasă ca 
n;odalitate de bază pe care se sprijină execuţia picturii. Ea 
~mde. să producă imagini asemănătoare , dar niciodată perfect 
1de1:uce ale elementelor din aceeaşi categorie. In afară de 
variantele prescrise ş i utilizate deliberat conform subiectului 
reprezentat , meşterul modifică uneori tot deliberat cursul
tip al execuţiei elementelor pentru a introduce o a1;ume ex
presie, hotărîtă de el a fi necesară, sau pentru a crea o 
„ branşare", o integrare, a unui element la structura anume a 
compoziţiei În care se Încadrează. în afară de acestea există 
~odific~ri create involuntar, pe de o parte datorate faptului 
ca „maşm.a umană de pictat", foarte complexă, execută întot
d~aun~ d1ve~se abate.ri de la. i:r~t?tip, pe de altă parte am
b1anie:. sce:1e1 ~espect.1ve (vecmatapi altor elemente ale repre
zentaru ) ş 1 ex1stenţe1 unor factori aleatorii ca de exemplu 
relie.fuţ ".ălurit al tenc~ieli~, carev imprimă 'urmelor pensulei 
gros1m1 ş 1 trasee uşor diferite faţa de cele pe care le-ar l ăsa 
pe o suprafaţă perfect plană etc.a. 

5 Cuv1ntul ".automatism" est~ o exagerare menită să sub '. inieze 
ca:acte~ul repetabil , de procedeu-tip, perfect stăpînit, a l execuţiei fiecă
n aa drn .ele1;ientele repertoriului de V bază din care e compusă repre
_:-:entare~ ŞI p1ct~ra de . ~ar~ ne ocupan~. Pe dev altă parte, vom vedea 
11:1 contrnuare, ca semmf1caţta termenulm se leaga, credem, în mod justi
f tcat, de cea a „automatismului" fo !osit de suprareal işti. 

6 Faţă de „a~samblul " pe care îl constituie reprezentarea unei 
scene, e l eme~tele dm care este compusă (ş i care sînt trauate fiecare 
conforn;i unm proce?eu anu ~11e, obsei:vat în general cu regularitate pentru 
categona eleme!nuhn respectiv) pot f1 considerate „subansambluri". 

7
• ~u~omatismul. „capete" e unul dintre cele mai strict respectate 

datorita 1mporranţe.t . ac.ordate repr~~entării figurii umane; el prezintă o 
selecţte cu foarte nuci ş1 rare vanaţu ale cu lorilor folos ite din cauza obli
gati vităţii. asei:iă~ării cu aspectul real. Selecţia culorilo'r e desigu r cu 
mult mai v~n~ta la ."costume" de exemplu, dar şi aici se vor putea 
observa asocieri predilecte ale culorii x a costumului propriu-zis cu 
culoarea y a desenului cutelor etc. 

6 In legăni ră cu aceste probleme, vezi ş i mai jos pag. 78 şi nota 12. 

• 
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fig. l. Adormirea Sf. Ioan Evanghel istul (Hu mor) . 

2. Orien tări necesare ale analizei 

N e aflăm în cazul picturilor bisericilor medievale din ţara 
noas tră în faţa unor grup.uri de .opere asem~n~toare, dar. 
ncidcnt:ce, opere compuse fi ecare dm reprezentanl acelo raş i 
teme mari în modalităţi asemănătoare; rezultate ale unor 
suite de o~eraţii cu aproape aceleaşi m~teriale, recomandat~ 
de-a lungul unor „ şcoli " , de la o generaţi e la alta de meşte ri. 
Ceea ce deosebeşte în special aces te picturi între ele este doza
jul elementelor componente ş i nu natura lor (a~e~s tc;, a~Ît În 
ceea ce priveş te clementele fo rmale ale reprezentant cit ş1 ele-
mentele materiale ale execu ţ i ei ) . . . 

î n cadrul unei picturi , fi ecare urmă de gest , operaţi e, f 1e
care element al reprezentării pînă la compoz!ţia ans~m?_lului , 
sînt (ş i trebuie privi te ca atare) rezultate ! le. 111teraeţ1 ~nu fac
torilor care au generat-o . Program, şcoala ş1 meşter sint pre
zente fi ecare, în proporţii anume, În aceste rezultate-urme. 

O ana li ză modernă va trebui deci să a ibă În vedere totul, 
de la detalii l a întreg; va trebui să găsească modali tatea de 

Fig. 3. Martiri ul Sf. Ze nobie şi Zenobia (l-lumor). 
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Fig. 2. D eta liu din registru l cu sfi n\.i cuv i oş i din pronaos (Bai:i). 

înregistrar.:: op tim ă pentru fo losirea ulteri oară a i nfo rmaţi ei ; 
va trebui să reuşească, după un t ·mp de prac ti că, să separe 
pc cît posibil factorii generatori amintiţi , recunoscînd meşterii 
şi echipele lor, seriind picturile pe şco li , influ enţe etc. 

Sarcina analize i o constitui e În pr ;mul rînd observarea 
ş i înregistrarea tutu ro r elementelor materiale ale pi cturii, ce 
pot furni za informa ;ii utile cerce tării şi apoi a elementelor 
reprezentării 9, avîndu-se În vedere: 1) prezenţa pe su p rafaţă 
(cantitate) a fi ecărui ·tip de element 2) frecvenţa, ritmul lui 
de apariţie i 3) prop :)fţÎÎ relative Între t ipurile de elemente 
ş i variantele lor. 

Apoi, în ce priveşte automatismele reprezentam , aces t 
tip de anali ză va pune În evidenţă co ntribuţia factorilor men
ţion aţ i mai sus: o reprezentare întîlnită frecvent o perioadă 
lungă, la monumente situate pe o arie largă, ţin e des igur de 

9 „lllruror " este fo losit aici în sensul stati sti c al „ep ntionului edi
ficato r": din roa te categorii le, :uît cît e necesar c:i. să poa tă duce la 
concluzii , cu grad mare de exac tir:tte, asupra Întregului. 

Pig. 4. Ma rtiriu l Sf. Zenobie ş i Zenobi a (Baia) 
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Fig. 5. Detaliu din scena martiriului Sf. Zenobie ş i Zenobia (Humor) . 

epocă, şcoală, program general, iar ceea ce vom întîlni rar, 
excepţiile, ţin de conjunctura s trictă (progra mul unui monument 
anume), de personalitatea unui anumit meşter etc. Pentru a 
defini precis pictura unui monument ş i a o putea compara 
concludent cu o alta, va trebui să înregistrăm În date statis
tice caracteristicile lor: vom putea astfel constata structura pe 
care o are În general, de exemplu, reprezentarea „mînă" În 
pictura unui monument, structurile excepţiilor de la această 
reprezentare-tip, numărul lor, relaţia cantitativă (şi calitativă) 
Între reprezentarea cea mai frecventă ş i celelalte etc. Compa
rînd apoi rezultatul cercetării (pentru toate elementele repre
zentării) cu rezultatele analizelor de acelaşi tip efectuate 
asupra celorlalte monumente din aceeaşi perioadă, vor apărea 
clar date comune majorităţii (care vor caracteriza „stilul" 
epocii) , alte date specifice numai cîte unui grup restrîns de 
monumente (care vor caracteriza o „ şcoală", traseul unei 
influenţe) şi date unice, la monumente izolate (reprezentînd 
fie invenţii rămase nepreluate ale unui meşter, fie cerinţe cu 
totul aparte ale unui program special , fie dispariţia acciden
tală a altor picturi Înrudite). 

Analiza trebuie să fie aplicată nu numai „subansamblu
rilor", mai simple ale scenei (capete, m11111, picioare, corp, 
costume, instrumente, vegetaţie, animale, munţi şi arhitectură, 
ornamente, cer şi cîmp ), ci şi reprezentărilor mai complexe 
(care înglobează ailtiele), ca „sfîrnt", „ma.11tir" , „călău", „pa.nto
craror" etc., ca şi modalităţilor de a compune scenele, de a 
Împarţi ansamblul În registre şi scene etc.10. 

Este pe de altă parte important să se acorde În analiză o 
atenţie specială diferenţelor de semnificaţie şi rol ale diferite
lor reprezentări şi zonelor În care sînt situate, în cadrul an
samblului picturii. Este cunoscut faptul că zonele ş i repre
zentările cele mai importante (de exemplu naos şi, respectiv, 
Pantocrator) sînt obligate de obicei la o conformitate mai 
mare cu tradiţia şi canonul. Dimpotrivă, există reprezentări 
şi zone a căror poziţie şi funcţie permit un grad mai mare 
de libertate pictorului şi unde vor apărea mai puternic şi 
mai frecvent invenţia, particularul, care pot duce la caracte
rizarea (şi identificarea) autorului11. Pot fi citate în acest 
sens, ca exemple: ornamente de tip „liber" , fără execuţia de
liberată a unui motiv anume (fig. 1); hainele proorocilor aco
perite de false inscripţii ; reprezentările călăilor (personaje 
nesacre) şi figurilor lor, În scenele de martiriu din sinaxar; 
Întregul sinaxar, ca zonă în care slăbeşte rigoarea dogmatică 
şi ceremonială (prezentă În scenele de mare Însemnătate din 
naos, altar) etc. 

Alături de posibilităţile de studiu sistematic şi clasificare 
detaliată pe care le deschide, analiza de acest tip va putea 

10 D~sigu r , mergînd în sensul cel ă l a l t, spre detaliul operaţiunilor 
exec uţiei, vor fi analizate ş i sistem atizate pe ace leaşi csiterii suprapunerile 
culor ilor, grafia desenu lu i ere., (vezi şi M. Lăzărescu, Probleme de 
cercetare tn procesul de restaurare nB .M.I. ", nr. 3/1973 p. 75) ce carac
te ri zează şi ele epoci, şcoli ş i meşteri . 

11 Sînt d~ cercetat desigur şi raporturile între : condi ţi ile de mai 
bună sau mai s l abă vizibilitate în fun q ie de sistemul de ilumin are ori
ginar, depărtarea minimă de la care poate fi privită zona respectivă a 
pictu rii , unghiul obli gat al privirii etc. pe de o parte, şi pe de altă 
parte gradul de libertate, gradul de „soignc", „fini" etc. pe care le are 
pictura în acea stă zonă. 
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Fig. 6. Detaliu din scena n~artiriului SL 7.enobie ş i Zenobi a (Baia). 

crea o imagine destul de precisă şi obiectivă asupra a ceea ce 
numim „stilul" unei picturi murale, ca ş i asupra problemelor 
generale şi caracteristicilor picturii de tip bizantin. 

Observaţia bazată pe criterii statistice a acestei picturi 
relevă, de pildă, asemănarea cu teatrul: numărul tipurilor de 
personaje ( coincizînd reprezentărilor automate „sfinţi mar
tiri ", „ călăi ", etc.) a căror apariţie o întîlnim de-a lungul 
plimbării ochiului în sinaxar, de exemplu, e În mod cert limi
tat şi mult mai redus decît ar apărea. Există figuri care revin , 
aceleaşi, În alte poziţii; invers, există poziţii care revin sau 
feluri de a construi poziţiile, tipice pentru pictura respectivă. 
Acest fel de a lucra, care aminteşte oarecum ş i schiţele de 
construire a corpului şi poziţiilor sale din caietul lui Vilard 
de Honnecourt, are o certă Înrudire cu procedeele teatrului 
medieval: număr limitat de actori, Încarnînd fiecare mai 
multe personaje; poziţii-tip, reprezentînd acţiuni ş i stări de 
spirit; dominaţia absolută a figurii şi acţiunii asupra funda
lului (care nu este de obicei decît o foarte convenţională indi
caţie a mediului desfăşurării acţiunii şi un element compo
z iţional determinat de aceasta din urmă). 

Pictorul de biserici organizează o „ reprezentaţie" în care 
dispune de un numă r de „ păpuşi" tipizate, Într-o serie de 
poziţii convenţionale, schimbîndu-le costumele potrivit rolu
rilor şi ambianţei scenelor respective. Fundalurile pe care se 
desfăşoară acţiunile sînt nişte „decoruri ", compuse prin com
binarea diferită a aceluiaşi „se t" limitat de elemente de arhi
tectură şi ornamente, de munţi şi vegetaţie. 

Este de subliniat că acest tip de lucru nu presupune nici 
rigiditate, nici monotonie a rezultatelor, deoarece: 1 - „setu
rile" de variante pentru fiecare element important al repre
zentăr.ii permit un număr suficient de combinaţii pentru a nu 
obliga la repetiţii evidente (stridente); 2 - execuţia a două 
elemente de acelaşi tip nu este practic niciodată identică 
(vezi pag. 76); 3 - există un număr redus, dar prezent, de 
„invenţii" unice, importante, locuri în care pictorul a dat o 
rezolvar,e uni,că unei imaţii aipăirnte în pi!'loc1esul de c11eaţie a 
lucră rii12_ 

Jn faţa decorului care se schimbă În fiecare ~cenă, ca. şi 
cum noi ne-am deplasa dintr-un loc Într-altul, rntr-o suita 
de scurte avansuri şi momente de răgaz, se petrec acţiunile, 
de cîteva tipuri, ale cîtorva tipuri de personaje. Ideea pe care 

12 Se poate adăuga, cu acest prilej , la problema manife stă rii perso
n alităţii pictorului, că exi stă şi o intervenţie . regizorală« incon ştientă, 
inevitabilă (pe lingă cea conştientă) a acestui a în reprezentarea subiec
tului complex şi obligat al picturi i. Faţă d'e întîmp l ă rile con ţinute ş i de 
. spiritul« acestui subiect, faţă de cenele şi personajele programate să 
le reprezinte, pictorul are Întotdeauna o atitudine, în care aspecte incon
ştiente se înveci nează cu aspectele conştiente . înd cineva povesteşte o 
întîmplare sau expune o dogmă cu exemplele de rigoare , discuţia şi 
poziţia sa interioa ră privind fapte le expuse vor apărea întotdeaun a, mai 
explici t sau mai discret, În alegerea termenilor, în accentu ările voluntare 
şi involuntare , în ez ită ri şi omisiuni etc. Este deci de studiat în analiza 
personalităţii meşterului problema manifestării identifică ril o r Lui cu per o
najele reprezentate, „participării" şi atitudinilor proprii în cenele repre
zentate. lntr-un fel discret, dar prezent (este ceea ce dă .căldură" repre
zentării), pictorul .dep lasează• personajele făcîndu -le să joace o a doua 
piesă (suprap u să primei, subiectul) - cea a propriei sale vieţi, a perso
naje lor con stel aţ ie i sale mintale, a convi ngerilor şi problemelor sale. 

Expresia dominantă a fi gurilor şi pozi ţi il or cutărei categorii de 
personaje În raport cu celelalte, frecvenţa apariţiei în pic tură a unui 
~est În Jocul altora la fel de posibile, raporturile util izate cu predilecţi~ 
mtre mărimile unor personaje ale pictu rii cu funda lurile etc„ toa te acestea 
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Fig. 7. Detaliu din scena marti riul Sf. Dionisie Areopagitul (Humor). 

o degaj ă pictura unei biserici de tipul celei de la Humor, de 
p ild ă, este: to tul se petrece ca În Întîmplările A,B,C,D, . .. N , 
indiferent de loc, indi ferent de timp, indife rent de persoană. 
Ochiul priveşte scenă du pă scenă, mintea Înreg istrează În
tîmplare după întîmplare, construite după cîteva prototipuri 
ş i repetate cu diferenţe nominale şi formale, pînă cînd din 
toate acestea se desprind un număr de principii şi de idei 
ale concepţiei religioase despre lume 13, considerate strict 
necesare În general În epocă ş i nuanţate de conjunctura apa
riţiei p icturii respective. 

Teatru exerri.plar ş i nemi şcat, pictura impune însă privito
rului să se mişte pentru a o parcurge, aşa încît mişcarea sa 

analizate ş i co rel are , ne vor indi ca aceas tă a doua piesa amintită 111a1 
sus, acest comentariu personal, 111 anifestare a personali tăţ ii. 

„Evenimentele" - în cadrul fiecărei categorii a elementelor repre
zentării - înrîlnite de ochiul care parcurge pictura unui 111onument se 
vor prezenta statistic, În mod obişnuit, astfel: un număr 111are de repetă ri 
(neidentice), cîteva nu111ere medii de repetări (neidentice) ş i un nu111ăr mai 
mic, dar cu rol important, de reprezentări unice (unicate). De exemplu : 
î11 pictura unei bi serici se con stată existenţa cî torva moduri de a reprezenta 
că lăi, dintre care unul domină, alte cîteva sînt secundare (numeric), iar un 
altul este foarte rar folo sit. 

13 !n privin ţa aceasta , vezi G. Mathews Byzantyne Aesteti.cs, cd. John 
Murray, London, 1963, cap. 4. The I-Iidden Meanin g. 

Fig. 9. Sf. E ufrosin a (Humo r) . 
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Fig. 8. Detaliu din două scene din sinaxa.r, peretele vest (Baia). 

proprie î i creează acestui a iluzia mişcării personajelor pictate, 
care reapar, schimbate, dar aceleaşi, În faţa unor decoruri 
mereu puţin sch imbate ş i ace leaşi, În minte se produce un 
amestec al realităţi i cu imaginile altei „ realităţi", fictive, pic
tate . Exi s tă aici un an umit aspect repetitiv ş i halucinant (deci 
primitiv) al acestui tip de artă 14. 

J. Exemplificare 

In cele ce urmează vom încerca să clarificăm p nntr-o 
exemplificare sumară modul de analiză propus. 

Iată deci o parte din datele înregistrate în cadrul unei 
observaţii de scurtă durată asupra picturilor sinaxarelor si
tuate În pronaos, la biserica fostei Mănăstiri a Humorului ş i 
la bi·seri0ca „Adoomi.r·~ i Ma~ai.i Domnulruă" din B1ai1a 15. 

14 Este de remarcat cu această ocazie că şi procesul de ex ecu ţie a 
picturii se caracterizează prin reperări ale unor suite precise de o peraţii , 
ca ş i prin ceea ce am numit automatisme ale reprezentării; devi ne mai 
uşo r de În ţeles astfel coerenţa ansamblu!L1i pictat. 

15 Alegerea celor două picturi (data te de I. D. Ştefănescu : r-Iumor 
1535, Baia 1532; vezi ş i Al. Efremov, Restaurarea pictnrii privită pri.n 
prisma iswrirnl1ti de artă, 1n „BMI", 3/1971, p. 76- 79) şi În cadrul lor, 
a scenelor ana lizate , este urmarea indicaţiilor isto ri cului de artă Marioara 
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Fig. 11 . Detaliu de scenă din sinaxar, fi gura um11 că l ă u (Baia). 

Observaţii ampra registrelor w scene de sinaxar 

date cer etate 

înălţime a registrelor 
lungime a registrelor 

perete N şi S 
perete E ş i V 

predominanţă netă a scenelor 
cu dimensiunea mai mare pe înalt 
concordanţa Între limitele ver
ticale ale scenelor de la registru 
la registru 

urm e ale unui procedeu (sfoară 
Întinsă, apăsată pe tencuiala 
proa pătă?) cu care s-a marca t 
iniţial împărţirea în registre şi 
scene (fig. 2) 
banda roşie separatoare a regis
trelor şi scene lor 
dimensiunea liniei albe care o 
delim itează 

Humor 

1,07 111 

5 ,90 m 
5,55 m 

da 
9 din 21 posi
bile (pt. numai 
2 registre din 
cele 3) 
nu am găsit 

cca 2,5 cm 
lăţime 
0,3- 0,5 cm 
l ăţime 

I Bai a 

1,14 m 

6,95 m 
5,85 m 

idem 
12 din 21 posi

bile (pt. cele 
2 registre) 

da, frecvente ş1 
vizibile clar 

idem 

idem 

Rostul acestor date de măsurătoare comparativa este a1c1 
de a da o idee asupra raporturilor dimensionale Între regis
trele sinaxarelor de la Humor şi Baia, ca ş i Între elementele 
principale ale scenei folosite pentru exemplificare. Se poate 
constata astfel că diferenţele de mărime ale registrelor şi sce
nelor sînt relativ mici Între cele două sinaxare; În cadrul 
acestor registre şi scene, reprezentările pot avea deci mărimi 
foarte apropiate (care s-ar preta eventual utilizării unor de
sene pauzate pentru transcrierea scenei de la unul dintre 
monumente la celălalt). 

Mocanu; domnia sa a descoperit şi analizat pronunţate a emanan icono
grafice şi stilistice Între cele două sinaxare, fapt ce a constituit subiecwl 
unei comunicări la Sesiunea ştiinţifică a D .M.l.A. din 26 martie 1974. 
Trebuie menţionat, cu ocazia aceasta, că tipul de analiză propus !n pre
zen tu · articol este desigur doar o parte, o latură, a studiului complet 
asupra unei picturi, a l ături de cercetarea iconografică, cercetarea de labo
rator etc. 
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Scena „Martiriul sfi nţil or Zenobie şi Zenobia" 16, fig. 3, 4 şi 5, 6 . 

date cercetate 
I 

H u<1or 
I 

Baia 

dimensiuni scenă 
lungime 72 cm 87 cm 
înălţime 107 cm 113,5 cm 
înălţime fundal arhitectural 91 cm 93 cm 
înălţime zona ,,cer" 16 cm 19,5 cm 

dimensiuni personaje 
înălţime: 
martir stînga 75 cm 80 cm 
martir dreapta 72 cm 75 cm 
călău 75 cm 76 cm 
proporţia corp/cap: 
martir stînga 6t!z capete 71/5 capete 
martir dreapta 7 capete 71/5 capete 
călău 7t!z capete 8 capete 

diametre aureole d imensiuni practic identice 
înălţimea capetelor: I 
martir stînga 10,5 cm 10,9 cm 
martir dreapta 10 cm 10,5 cm 
călău 10 cm 9,5 cm 

detalii capete: 
î nălţime fi gură: 
martir stînga 6-6,2 cm ilizibil exact 
martir dreapta 6 cm 5,8 cm 
înălţime frunte: 
martir stînga 4,4 cm ilizibil 
martir dreapta 1,2- 1,5 cm 1,2 cm 

(îngusta tă de 
un breton) 

situarea ochilor la l /2 din înăl- idem 

I 
ţimea capului 

etc.17 

16 Este una din scenele care prezintă o extrem de marcată asemănare 
la cele două monumente, ca şi scena amintită mai departe În text a 
martiriului sf '.ntului Dionisie Areopagit1tl (asemănare descoperită şi sem
nitlată de Marioar a Mocanu); 

17 Restul datelor măsuratorii detaliilor figurii prezintă dife renţe Între 
0,1 şi 0,5 cm; nu le c ităm în continuare, pentru că nu duc la concluzii 
deosebite faţă de cele deja constatabile În datele citate. 
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Mai departe, comparaţia scenelor Zenobie şi Zenobia arată 
o serie de marcate apropieri dimensionale, care merg Însă 
rareori pînă la identitate, ceea ce trebuie să excludă folosirea 
desenului pauzat amintit18. Asemănarea flagrantă În ambele 
scene a modului În care sînt repre'.lentaţi cei doi martiri ne 
face deci să presupunem existenţa unei schiţe executate după 
una dinţre scene, care a servit apoi ca model realizării celei
lalte (sau a unei unice schiţe ce a servit ca prototip pentru 
amîndouă scenele). Exact acelaşi tip de asemănări au fost 
constatate şi În alte cîteva scene analizate (în special M arti
riJ,tl Sf . Dionisie Areopagititl, Cei şapte coconi din Efes etc.), 
ceea ce confirmă ipoteza schiţelor model19• 

Să analizăm acum structura uneia din reprezentările „auto
mate" cele mai importante capetele - şi anume varianta 
cap de tînăr reprezentat în semiprofil20. Iată aspecte ale 
execuţiei: 

Date cercetate 

desen iniţial cu 
culoare 

, prima acoperire 
(ton de bază) ocru 
verzui 

' a doua acoperire, 
par ţială - ocru roz 
accente cu întindere 
mică cu o cu lo:uc 
roz-roşietică 

aceeaşi culoare, 
poate mai densă , 
sau un roz şi mai 
apropiat de roşu 

linie (contur) cu 
culoare brun 
(nuanţă roşiaL ică) 

lăţime 
zone: 

Humor 

gri-negru (?) 

da 
pete mari la frunte, obraji; 
pere mici; pleoape, nas, ureche 
1) partea externă a frunţii 

2-3 haşuri paralele cu 
conturul, late 2-3 mm 

2) pleoape superioare; linii 
late 2 111111, parale le cu li
mita inferioară a pleoa
pelor 

3) zona centrală a obrazu
lui expus frontal - ha
şuri sau pată ovală 

4) paralel cu limita externă 
verticală, a celuila lt 
obraz- linie parale lă ~i li
pită de contur 

5) Începutul linii 
nasului scurte 
vîrful lui verticale 

late 1 mm 
lin ie para le lă cu conturul 
ver tical al nasului 

6) centrul urechii - linie 
verticală 

7) bărbie , lin ie paral elă şi 
lipi tă de contur 

8) buze - accente lini are 
2 X 4, 2 X 5 mm 

2- 3 mm 
cap, gît 
spîncene - linie dublă 

p leoape ( cîte o linie pentru 
limi ta p'.eoapei superioa re ş i 
cea a pleoapei inferioare) 
contur nas 
gură - linia com isurii bu
zelo r, linie mai sc ur tă sub 
buza inferioară 
ureche - contur extern ş i 
linie scurtă În interior, 111ar
cînd ad:ncirea 
păr - li nii curbe 111arcînd 
şuvi ţele 

Baia 

brun (?) 

idem 
idem 

idem 
o sin gură ha
şură mai lată 
idem , dar fără 
respecta rea 
exactă a pnra
lelism u I ui 

ide111 

idem 

numai v!rful 
nasului 

idem 
În cîteva 
cazuri 
nu, sau rar 
(neîntî lnit) 

idem 

idem 

idem 
idem 

idem - linie 
simplă 

', idem 

idem 

idem 
idem 

ra r linie În 
interior 

idem 

18 Nu am observat, de altfel , urme concrete ale unui procedeu de 
pa uzare. 

19 Este interesan t faptul că lă\imea s uplimenta ră a scenei Zenobie şi 
Zenobia de la Baia faţă de cea de la Humor produce o „dilatare" late
rală a reprezentării ; călăul devine extrem de lat şi desfăşoară o mişcare 
foarte amplă în timp ce siluetele celor doi martiri sînt foarte asemănătoare 
cu cele de la Humor. Scena martiri1tlui sf. Dionisie Areopagitul, mai în
gustă la Baia decît la Humor, prezintă o com p rimare latera lă a spaţiului 
suprapunînd părţi ale personajelor (a căror lăţime este practic identică cu 
a celor de la Humor), Înghesuindu-le. La mai multe scene impresia este 
de schemă dilatată sau comprimată după necesităţile spaţiului rezervat 
în registru l scenei respective. Această impresie este accentuată de fap tu l 
remarcabil că raporturile Între înălţimile personajelor tind să rămînă ace
leaşi în scenele similare. (In scena Zenobie şi Zenobia , martirul din stînga 
este mai înalt decît cel din dreapta , care este mai scund decît călăul, atît 
la Baia cît şi la Humor; în scena Dionisie Areopagititl , că lăul este În 
ambele reprezentări mult mai scund decît sfînta care primeşte capul tă
iat etc. ). 

20 Analiza s-a desfăşurat în special asupra capetelor martirilor diu 
scenele „Zenobie şi Zenobia" cu cîteva e xcep ţii, ca detalii ilizibi le la 
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Date cercetate I 
haş~ri cu cul?ar,; 
alba - „lumim 

lăţime 
zone: 

culoare neagră 

Humor 

1- 1,5 mm 
1) p artea centrală a frunţii 

- grup de 3- 4 linii 

2) deasupra sprîncenei pri
vită frontal - 2 sau 3 
haşuri lungi 

3) pe ochi (1ntre pleoape) 
- linie scurtă (4-5 mm) 
arcuită 

4) pe nas, paral elă cu con
turul 

5) sub ochi, pe obrazul pri
vit fron tal, două grupuri 
de haşuri - mai multe 
(4) spre centrul obrazului 
şi mai puţine (3) spre 
nas 

6) direqiile lo r - unghi de 
90° cu vîrful spre cen
trul obrazului 

7) deasupra buzei superioare, 
în zona mediană - linie 
orizontală scurtă 
(3-4 mm) 

8) Între colţu] gurii şi obra
zul privit frontal - 2 sau 
3 linii scurte (5 - 6 mm) 
descendente spre vîrful 
bărbiei 

9) pe partea superioară a 
bărbiei, expusă frontal 
privirii - 2 sau 3 linii 
similare şi orientate con
trar (90°) celor descri se 

111 '11 sus 
irisul ochiului -
pată orizontală, cu lun
gimea de cca 2 ori mai 
mare decît înălţimea 

I Baia 

idem 
în scena Zeno
bie şi Zenobia 
nu pot fi ob
servate 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem (nu în scena 
Zenobie şi Ze
nobia ci în al
te exemple, pe 
peretele sudiC) 

idem 

idem 

idem 

Oprind a1c1 citarea datelor stricte, trebuie subliniat că nu 
am efectuat o analiză nici pe departe completă, care ar fi 
permis concluzii definitive. Nu am făcut, în scurta cercetare 
ce a stat la baza prezentului artico l, decît cîteva sondaje folo
sind tipul de analiză propus, pentru a-l exemplifica. Rezulta
tele acestor sondaje comparative asupra picturilor celor două 
sinaxare, pot fi rezumate astfel: 

1. Dimensiuni aprop iate ale registrelor ş i scenelor în ge . 
ne ral. 

2. A emănăr i extrem de pregnante ale unor scene ş i ale 
clementelor acestora. Aceste asemănări merg rareori pîn ă la 
identitate dimen sională, dar unele elemente „automatizate " 
ale reprezentării (s istemul ele execuţie a capetelor analizate, 
de exemplu) , sînt atît de asemănătoare încît presupun pre
zenţa unui meşter comun al execuţie i acestor elemente la Baia 
şi Humor21. Numărul şi În special tipul analogiilor confirmă 
această legătură directă Între picturile celor două monumente, 
a firm ată , pe baza cercetării sale, de către M. Mocanu. 

.3 .. Pe de altă p arte, o serie ele difere nţe se impun obser
v aţ1e 1: 

a) În privinţa Împărţirii sp aţiului pereţilor se remarcă la 
J3aia co incidenţele mai frecvente ale limitelor verticale ale 
scenelor, de la un registru la altul; de asemenea urmele nete 
clle procedeului de marcare iniţială a delimitărilor ori zontale 
şi verticale ; 

l3aia din cauza unor degradări; pentru aceste detalii am folosit alte re
prezentăr i de capete din cîteva scene din sinaxar. 

21 In afara celor men ţionate în text, există multe alte detalii ale re
prezentării care coincid; citez de exemplu, în scenele a nalizate : poziţia 
mîinii care înmînează şi a celor care primesc capul sfîntului Dionisie; di
req iile pe care le ia slngele scurg:ndu-se pe aureo l ă În aceeaşi scen ă, di
reeţiile privirilor În scena Zenobie şi Zenobia etc. Acest tip de asemăn ări 
pledează tot pentru ipoteza schiţelo r model. Alte detalii ţinînd de repre
zentarea instrumen telo r ac\.iunilo r sÎnt ş i ele revel atoa re: mÎnere le săb iilor 
îi-, scenele de decapitare sint în general aproape identice la Baia cu unul 
din tipuri le prezente în pictura de la Humor (atît În ce priveşte for ma 
lo r ci t şi culorile folosite), fi g. 7; repertoriul de ornamente fo losire la Baia 
coincide cu rare excepţii celui de la Humor, fără a-l cuprinde în Între
gime; fund alul arhitectura l e Împărţit în partea sa superioară în zone cu 
înălţimi practic identice În ambele picturi etc. 
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intre tradiţ i e, cerinţele program u lui ş i s uprafeţel e 

Desenul sch ema tizează un proces foarte complex pentru desprinderea caracteri st i

cil o r lui esenţia l e, într-o probJem:i. de trecere de la un depozit de date abstracte 
(text, discurs, memor ia unor a lte ansamblur i pi ctate ), impuse într-o anumită v:u:iant!i. 
de „programul" monumentului , la reprezentarea lor în imagini materia li zate (picturn ) 

pc suprafeţel e pereţ il or monumentului în cauză. Intre două categorii de d<tte im puse 
- programul şi şco:tln pe de o parte ş i pereţii biserici i cu formele ş i dimensiu nil e 
lor - pictoru l este un adaptor, un traducăto1: în forme ş i cu lori aşeza te pc rel iefu l 

monumen tulu i. Acţiune:1 sa va fi de se l ecţ i e. repar.tizare ş i doza j t1 uno r c lemente cu -

b) desenul incizat al elementelor reprezentării este mult 
mai bogat cantitativ şi mai adînc (deci mai vizibil) la Baia; 

c) la acelaşi monument, stilul de execuţie a picturii e în 
general mai rapid , mai puţin fin , 1111ai aspru faţă de Humor 
(fig. 8). O mare parte din automatismele reprezentării pre
zintă aceste caracteristici: fundalurile simplific a te, aproape 
„expediate" uneori ; repertoriul de ornamente mai redus ca 
întindere ş i folo sit fără variaţia şi complexa legătură cu res
tul elementelor scenei aşa cum e cazul la Humor (fig. 9, 'tO) ; 
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noscute (reprezen t ări l e t r adiţ i ona l e) , pe suprafctc care sînt ş i ele va ri ante la o tradiţi e 

nrh i tccturnl ă cunoscută. 

2. „Ob iectu l" pic tură mu ra l ă. 

Deta liile prezintă structura specifică acestei picturi ş i necesitatea pe care o im pu ne 
a unui stud iu complet , strtitigrrlfic (care pune în evidenţă suita operaţiilor ş i creaţia 

imaginii pr in acoperiri succes ive cu culori a tencuielii ) ş i a l srt/Jrttfe/ei (cuprinzînd atît 
observaţiile „fronta le " asupra teh ni cii de execuţie a picturii, completînd cunoaşterea 

stratigra fiei , cit ş i ana liza în continuare a mij Joacelor de reprezentare, a imag inilor 
compuse de executia materi ală a pictur ii). 

costumele au un cutaj mai violent-dinamic; in strumentele re
prezentate fără preocupare de variaţie22 . 

22 In sin axarn l de la Humor e x i stă mai 111ulte tipuri de rnînere de 
săbii (şi de teci) , fieca re cu variante, p :nă la tipuri inte r mediare, atît ca 
lorme cît ş i c;1 culori fo ~ osite; a lătu ri de vastul repertoriu de orna111ente 
ale fundalului arh itectura l şi ale costu111e lor ş i de execuţia plină de fine\e 
şi invenţie combinato rie a celor;alte elemente a le reprezentă rii , aceste efecte 
ale unei preocu păr i de va ri aţie şi ale posibili tăţ ii de stă pînire ş i folosi re 
a unui repertoriu vast de „situ aţii" plastice dau înt regi i picturi o com
plexitate şi o căldură excepţio n a ' ă. 
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3. Aparjtia picturii succesi unea operaţi il or 

2 

5 

An aliza unei picturi trebuie să privească mod ul de execuţ i e ş i „stilul " fiedirei etape 
de realizare: l. aplicarea tencuieli i (suprafaţă mai mu lt sa u mai puţin vă l urită , 

sdivisită ; urme a le instrumentului fo losit etc.); 2 . ma rca rea (în c:1zul reprezentat, 
cu aj utorul unei sfori întinse) împ:1rţirii în registre ş i scene; 3. executarea Jesenului 
initial , cu pensul a (foa rte sumar sau deta li at şi precis) ; executat cu o anume cu loare, 
cu o pensul ă de o a numită grosime etc.; 4. executarea desen ului inci zat (mai mult 
sau mai putin bogat , am ănunţ it , mai adînc sau mai superfici a l inciz:1 t . cu o anu · 
mită formă a secţiun ii - V sa u U de exemplu - etc.); '.5. prima acoperire cu 
culoare (repa rtiza rea culorilor pc zone ; grosimea stratului de cu loa re ; pen sul a ţi a. 

traseele şi caracterele ei diferite pe zone etc.) ; 6. acoperirile u rmătoare cu culoare 
(cu aceleaşi criterii a le anali zei ca mai sus la punctul 5; în plus observa rea a legeri i 

Imaginile personajelor sînt adesea şi ele foarte simplificate 
uneori , alteori tratate cu o grabă şi o libertate tinzînd spre 
un expresionism agitat. O atenţie deosebită merită reprezen
tările călăilor , de un dinamism deformat şi amplu; statistica 
poziţiilor-tip arată (în numeroasele scene de decapitare) pre
dominanţa netă a celei cu braţul drept Întins oblic În suş, cu 
sabia aruncată spre spate, iar cel stîng flexat şi sprijini't În 
şold. Expresia acestei atitudini are o anume dezinvoltură şi 
cruzime asociate violenţei gestului cu sabia; alături de o altă 
poziţie dinamică frecventă şi de cîteva variante, există numai 
două scene În care apar gesturi de lini ştire, În care actul e 
Încheiat (punerea săbiei în teacă, sprijinirea armei de umăr) . 
Tipologia frecventă a figurilor călăilor are o expresie brutală 
(fig. 11) - şi există aici fizionomii de o certă ferocitate, ce 
nu pot fi întîlnite în sinaxarul de la Humor23. 

Aceste date caracterizează astfel realizarea picturii sinaxa
rulu i de la Baia: pc de o parte, dorinţa evidentâ d.: a stabili 
ordine şi precizie În .execuţie (folosirea exagerată a sforii pen-

23 In aceeaşi ordine de idei, reprezentarea unei lapidări pictată pe 
glaful ferestrei estice a peretelui de sud al pronaosului de la Baia, sur
prinde prin mişcările violente dînd impresia de dans ale celor doi că! ăi 
care aruncă pietrele. 
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3 

6 7 

suprapuneri lor acestor straturi unele peste a lte le etc.): 7 . desenul fi na l, de ta liile , pre
cizia (culori ş i grosimi ale tuşei ; re latiile lor cu culorile zonelor pe ca re se apli c ă ; 

caractere a le traseu lui . st il ). 
Pentru toate operaţiile anali zate, observaţiile ar trebui să fie înregistrate in fi şe 

tip care să ducă la defin irea „stilului " de execuţie :1 c pera liei respective ş i cont ri buţ i e i 

ei la aspectul ş i stilul genera l al picturii; de asemenea f i şe l e ar trebui s:'i inc lud:i 
rubrici care să separe caracterele cunoscute ca uzual e în epoca respectivă de caracte
re le speciale a le picturi i analizate. 

·I. tmpă rţirea suprafeţe l or monumentului În registre ş i scene. 
Anali za trebuie să măsoare ş i să compare dimensiunile în ciip:i ril or, registrelor ş i 

scenelor, deci să izoleze modul în care a fost gîndită repartiza rea temelor (progra 
mului iconografic), în spatiul special al monumentului în cauză. 

r a 

c 

d 

c 
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6 . Di str ibuti n culorilor 

etc. 
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5. fn cadrul scenelor pot fi 
observ ate anu mite împărţ i ri sim 

p le a le spaţiului pentru reparti
zarea elemente lor reprezentăr ii ; 

aceste î mpărţ i ri sînt frecvent fo

losi te , probabil ca un mij loc de 
ordonare, s im p l ă, în conti nua
rea împărţiri i perete lui în re
gistre ş i scene; o lin ie o
riionta l ă a solurilor, o alta a 
li mitei su perioare a fund a luril or 

arh itectu ra le , sînt în general res

pectate de scenele d intr-u n re
g istru. D e asemenea , jumă ta tea 

înă lţimii scenelor este marcată 

ad esea de schimbări ale direc

ţiilor formel or reprezenta te ; or
donăr i prin vertica le (n.desea si

metr ice) pot fi remarcate în ca
drul multor scene etc. Este îns1L 
foa rte important să nu se in
troducă silit, din afară, Îl) t im
pul a na lizei picturii , împ:irtiri 
imag inare pc care ea nu le 

prezi n tă în mod sigu r, ş i c:1re 
provin adesea dintr-un exces de 
zel şi inventivitate a le cercetă

toru lui. lmpărţi rea cadrului sce 
nei ş i orientarea clementelor 
compoz iţi ei trebuie privite a l ă

turi de ce lelalte operaţii, pro· 
cedee ş i de stilul .reprezen tării 

ca un tot cu o presupusă co 
erenţă ş i funcţiona litate în sen 
su l scopului că rui a î i era des
tinat. 

-
YIZIZJ 

OCRU 

VellUlE 

e:rc. 

Ce rceta rea trebuie să sta bilească „pd ncipi ile '' repartiză rii culorilor în scene , registre, perete, Încăpere; să pună în evidenţă caracteristici le ş i stilul compozi ţiilor cromatice în 
cadrul fiecărei a din aces te secţiuni ş i al întregului ansamb lu. Cantitatea, frecvenţa de apariţie , elementele reprezentă rii pe care le acoperă, zonele m onumentului unde apa re vor trebui 
înregistrate pentru fieca re culoare impor ta n tă î n parte (o defalcare în „hărţi" de a pariţie a culorii roşu , a culorii a lbas tru , galben etc. la monumentul cercetat, va pune în evi
denţă probabil atît principii de distribuţie ci t ş i c:irncter isti r i ale stilul ui şi modului de obţine re a expresiei , „:1tmosferei " unei picturi monumentale). 

tru marcarea liniilor drepte, abundenţa şi profunzimea dese
nului incizat) pare să indice tocmai dificultatea de a le ob
ţine, nesiguranţă; apoi slaba preocupare pentru unele parţi, 
considerate probabil neimportante, ale picturii (simplificarea 
Împărţirii în scene prin folosirea frecventă a unor limite ve r
ticale În prelungire În cele două registre suprapuse, utili zarea 
fă ră mare interes ş i fără varietate a ornamentelor, slaba in
venţie ş i vari aţie În detaliile scenelor). Pe de altă parte, neli
ni ş te , nerăbdare, impetuozitate, preferinţa pentru reprezentări 
exprimînd direct violenţa că lă ilor, simplificări uneor i fruste 
ale si luetelor etc.; tendinţa unei exprimări rapide din care 
lip seşte preocuparea complexei armonii, prezentă la Humor . 

Considerînd ca fap t cert legătura directă Între cele două 
picturi , prin probabila participare la realiza rea lor a unui 
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meşter comun, rămîn de explicat caracteristicile specifice fi e
căreia; o analiză atît de restrînsă nu poate Încă răspunde la 
această cerinţă , ce nu poate fi Împlinită decît de o cercetare 
mai amplă bazată pe aceleaşi principii , atît asupra celor două 
monumente În cauză cît ş i asupra altor ansambluri pictate 
din aceeaşi epocă . O asemenea cercetare, alături de studiul 
sistematic al iconografiei, ne va putea, sperăm, informa ş i 
,1supra unor chestiuni importante, încă obscure ş i anume: 
modul de compunere al unor echipe ş i Împărţirea sarcinilor 
de lucru În cuprinsul lor. Va fi po s ibilă, credem, în v ii to r 
stabilirea unei hărţi cronologice a evoluţiei stilurilor unor şco l i 
ş i meşt.eri, pusă În legătură cu zonele ş i şcolile învecin ate; 
vom avea .atunci o imagine mult mai prec i să a caracteristicilor 
structurii şi dezvoltării picturii murale la noi. 

http://patrimoniu.gov.ro
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7. Alcă tui rea unei scene 
Sci1ematizare, desigur exagera tă, a modului de constitui re a unei scene (de sinaxar În 
acest exemplu) . Pictorul nu avea ch ia r un „ fi ş i e r" pe tipuri de personaje ş i pozitii ; 
totuşi, împărţirea pe categorii cu caracteristici specifice de reprezentare a pers0naj elor 
ce apar În pictură este evidentă , ca ş i revenirea frecventă a unor poz i ţii, detali i de 
execuţie etc. Existenta unor „manuale" cu schi ţe ce erau imitate , transpuse, combin ate 
este ş i ea cunoscută. Cu „seturi" (mem orizate sau în registrate în schiţe) de elemente, 
pictoru l efectuează minta] ş i apoi pe su prafaţa peretelui combinări ale lor, în ca re se 
manifestă afinită ţil e, predilecţia pentru unele d in tre varia nte pentru fe luri de a le 
nuanţa, pentru moduri de a Je compune. (Tn text , problema „automa ti sme lor repre
zentă rii "). 

8. Stiluri le unei epoci 
Dacă hotărim ca unele elemente considerate importante ale reprezentă rii în cadrul 
picturilor de tipul analizat să fie notate cu literele a, b, c • .. n, ş i reprezentate fie
care grafic prin spaţiul cuprins între două linii, lărgit sau restrîns după cum ele
mentul respectiv este mai bogat sau mai sărac reprezentat în cadrul picturilor diferi 
telor monumente, de-a lungul timpului , vom obţine imagini gra fi ce ale evoluţiilor unor 
stiluri. De exemplu, fie a desenul incizat ; el este prezent în foa rte multe picturi, de 
facturi foarte diferite şi epoci de-a rindul. „Culoa rul " a va fi deci prezent, mai larg 
sau mai îngust, după cum desenul incizat este mai mult sau mai puţin prezent la 
monumentele perioadelor analizate. Un alt element d, să spunem de pil dă decorul 
ornam enta l în band ă cu motive geometrice plasat pe partea superioară a fundalurilor 
arhitectura le, nu este prezent decît la cutare grup de monumente ( şcoala A), într-o 
perioadă anume, apoi dispare, pentru a reapărea ceva mai tîrziu la un alt grup de 
mon umente (şcoala B) etc. 
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RESUMt: 

_L':uticle ess:i. ye a ctablir des 111 odalites d':i.n alyse, Ies plus objecti v,es 
poss1bles, des peintures murales de type bizantin. L'observation comparative 
de ces peintures releve, dans le cadre des conventions generales (qui carac
terisent des larges regions et periodes de temps) , des variantes individuelles 
plus fa ibles Oli plus marquees dans l'execution des memes elc,11ents imposes 
par le programme et la maniere de representation, presque constantes , des 
peintures religieuses. Etant donnee l'existence d'un grand nombre de dates 
imposees a la representation (et un accuse traditionnalisme dans la tech
nique utilisee) , la peintlire de ce genre peut-etre consideree en tant qu'un 
cade, qu 'une ecrirure, a l'aide desquelles sont depeints Ies memes thcmes. 
Si le sujet et la co nvention de sa representation sont presque constantes, 
ce qui caracteri sera et sera specifique pour une certaine peinture, sera le 
dosage de ses elements composants. O n constante, pour chaque peinture, 
des repetitions-type dans l'exccution des elements de 1:i represent:nion. Des 
suites d'operations, des sui tes de gestes qui crcent Ies elements de l'image, 
et meme des selections et dosages des couleurs se repetent presque invaria
b'. es par ca tegories, a chaque appariti on d 'un ,,sousensemble" de la re
presentation (du type : tete, main, saint, bourreau, decor architectural , etc); 
de meme Ies attitudes-type des personnages, de leurs expressions, des rap
ports expressifs en tre Ies personnages et le fond, en tre Ies dimenssions des 
scenes etc. En constatant l'exi stence de ces „automatismes de la representa
tion" , caracteristiques pou r chaq ue peinture, l'auteur propose une fa~on 
d'analyse, par la decomposition de la peinture (l 'objet materiei et Ies repre
sentations qu'il soutien t) en operations qui l'ont c reee et en elements de la 
representation qui la composent. 

U ne observation statistique et un enregistrement numerique des quan
tites, des frequen ces d'appari ti on de chaque type d 'element, de s proportions 
relatives entre les types d'Clements et leur variantes peuvent dCfinir avec 
clarte une partie de ce qui constitue le specifique d'une peinture et peu
vent servir comme base objective de c;omparaison de peintures plus ou 
moin s sembl ables, ce qui permettrait de relevee Ies traits communs de meme 
que Ies caracteristiques ou particulieres de groupes de peintures, d 'ecoles, 
d 'influences, de maître s. 

La, dernie~e partie de 1'artic}e, constitue un_e illu stration ?e l'ana l y~e 
proposee, appl1quee sur quelques elcments des pe111tures des eghses de Baia 
et Humor (datant de la IV• decennie du XVI• s.). L'analyse met en evi
den ce des ressembl ances qui vont jusqu 'a l'identite des dimenssions ~t 
d'expressions. Ce fa it demon tre, d'apres l'avis de l'auteur, l'existence d 'un 
lie n direct entre l'e xecution de ces peintures, notamment la presence pro
bable, dans Ies deux equipes de peintres d 'un maître co111 mun, lequel eut 
employe des croquis-modele pour des scenes presentes dans Ies deux meno
loges. En meme temps, une serie de di fferan ces evidentes caracterisant la 
peinture de Baia comme etant plus simple, plus directe et d'une violente 
expressivite, denot_e la presen,ce. _d 'un temp~ramen~ plus impulslf et une 
methode de trava1 ! plus expeditive . Ce fa1t souleve des problemes con
cernant probablement la composition complexe des equipes qui ont tra
vaile aux deux monuments, problemes qui ne se posent pas dans la phas? 
actuelle des recherches. 
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