
N O T E  

o PICTURĂ MURALĂ EXTERIOARĂ REGĂSITĂ LA BAIA 

VASI LE D RAGUT 

Biserica mmano-catol ică SE. Fe,cioară din Baia ( jud .  u
ceava) 'este 'Unul d intr,e <1Jcek monumente care Îşi dezvăl,uie 
cu zgîroenie secreuele şi tocmai pe/1ltru aoest fapt locu,l pe care 
îl ocupă în i stor·:ografia de arta ,este mult p rea mode t în 
mpon cu rolul efe,ctiv avut În evoLuţia artelor d in Moldov.a 
medieval a ' .  Rein trat de cmînd în a'ten� ia speci 3Jl işt i lor, dato
rita l ucrări lor de conscrvare-res'tallurare pJ.1e,oum şi datorita 

, Bibliografia acestui mOnument e te, �n genera l ,  veche ŞI saracă· ea 
mai recentă analiză �i apar\ine prof. Virgil Vătăşianu, Istoria artei fwdale 
în ţările româlle. 1, Bucureşti, 1 959, p. 3 1 1 -3 1 2. 
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f'ig. J .  R u inele bi'sericii romano-o:'lItolice din Baia. 

cerceta.ri,lor arheo logioe care le î l1Jso�e,sc2, monumen tul În d is
cUţie este atribuit  în mod lunanim Cipocii lui ALexandru oeI 
[ 3U I1 ,  fi i nd pus în legatura au i n�ţialtiv.a prim i oţ i i  a .aces
tuia ,  Doamna Margareta, o poloneza cato l ica, inscripţia de pe 

2 începu te În 1 973, prin >ri j a  Direqiel Mon u mentelor Istorice şi  de 
A rtă, l ucră r i l e  de �'estaurare au ca şef de p roiect pe arh. R dica Mănciu
lescu.  Cercetări le  arheologice s�nt  efectuate de Lia Mi lencovici Bătrîna şi  
Adrian Bălr�na, primă relatare asupra rezultatelo,r săpăru r i lor  fiind publi
cată În Crollica săpăwrilor arheologice - 1974, "Revista m uzeelor şi  
monu mcntelor, seria Monumente istorice şi de ană" , n r. 2, 1 974, p .  95 . 
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p iatra tombală - azi di pălrultă - prec iZlÎnd ca data a edi
fică,rii :all:wll 1 4 1 03. 

Abran.dolf1ata de cult Înca din secolul aiI XVIII-Iea4, pas
trată pînă ÎII1 zilele noa:>tre ca o I1uina romamica înconjurata 
de înalţi arbori foşnitori, biserica romano-catoilica din Baia a 
fost, pîna în p.rezenJt, cO!lJsiderata în e�c1ursivitate prin prob�e
mele de ordin arhitectonic pe Catre le rwdica sau menţio,nata 
în legătura cu p ietrele de mormlî.n.t descoperite aicis. D ar 
acest venerabil ve,st i,g iu monumental, calre are Înca nume
roase taine de marturisit cercetatolI1i!lor, pastrearza şi UIl1 martorr 
deosebit de important pentru istor,ia pictmii mur.arle din Mol
dova, un f:r;agment de f,resca exterioalra capabil �ă deschida 

3 I nscrip\ia se afla pe  mormîntul Doamnei Margareta ş i  a fost con
emnată de către misionarul catolic Petru Bogdan Baksic, cu prilejul vizitei 

sale din 1 4  OCt. 1 6 4 1  (În CăLători Sl răini despre ţările romane, V, 1 973, 
p .  240)· In mod erOnat prof. V. Vătăşianu atribuie de crierea lui Marco 
Eandini. 

4 AI. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, "E . . M.!.", BUCUQ'eşti, 1 909, 
l I , p. 56.  

5 E te vorba despre p iatra. funerară a lu i  Ri.chter, datată 1 444,  ş i  
de pre piatra funerară a l ui Procop Iskra U 1 465 ?) cf.  V· Vatăşianu 
op. cit., p.  338 ,  714 .  

Fig. 2. Ruinele turnului c1opotni�ă. 

60 

un unghi mai larg i nterpretarilor priv ind începuturile deco

raţie i p ictate pe faţadele bisericilor medievale moldoveneşti , 
Pe latura sudică 'a turnului-dopoltniţă al biser: .c i i  d in Baia 

se m ai di tinge, la o exam inarle ,atentă, silucua ele mari eli
mensiuni.6 a sfîntulu i Crismfor dudnd pe umă'r pe pruncul 
Isus. Fiind foarte degradata , picwra în chestiune nu lasă ă 
se CÎ>teasca decît pUţine detal ii, suJ�ciente totuşi pentru a pre
ciza Slubieouul iconografic ş i  llil1ele cal ităţ i  de urauare. Ceea 
ce se descilfrează mai dar este frumQsul drapaj al mant i,e i de 
cuIoare ve,rde ou care estle Înveşmîntat Gntul, de asemenea 
se mai  d istinge o parte din desenul s�nafi,tat al f,iguri,i . 1n 
parrtea inferioara a compoziţiei e mai pa.strleaza fragmell1 'te de 
frescă de culo<l!re ooru şi  roşu, da,r taIiea precara de conser
vare nu îng,ăduie să se pre'cizeze aparrenenţa la un anume 
obiect au la un aluul . 

Deşi atît ,de deg,radata , compoziţ ia l11Ittrala ale cărei resturi 
se ma i păs,r,rează pe faţada biser,icii din Baia este lesne ele 
idemiBcat din .punct de vedere iconografitc. Se ştie ca, în tot 
cursul evulu i med i1u, singuru l  per,sonaj r:eprezentat la d imen
siuni oolosale pe faţadele bi e'ricilor catoEce a fos.t Sf. Cri no
for. într-un studiu mai vechi, am avut ocazia a arătam Întru
cît reprezentarea aoestui sfîm, con iderat proteotor al calăto
rilo'r şi apărător împotriv'a morţii subite, a ooupat un loc 
central în iconografia p i,cwriJor mur:ale ex,terioare ,din Tran
silv,ania7. In acelaşi l oc, am citat ca ,exemple figuri,le ex i'stente 
la biserica onodoxă dil1 Strei Ollld. Hunedoara)8, 113. biserica 
evanghelic a diJIl Dîr10s ( jud . S ibiu)9, fragmeauul de la bi serica 
romano-cauolică din Floreşti ( jud. Cl uj) 10, ca şi fi,gura men
ţionată �a bi erica evanghdi-că d i n  Ta.t�,r1aua ( j uld . .A.lb.a) 1 1. 
Intre timp, alte reprezentari ale Sf. Cristofor au fost desco
perite pe faţada sudică a bisericii evanghelice d in  Şmig ( jud. 
Sibiu) şi pe faţada nordică a biserÎJc i i  reformate din Daia 
( jud. Harghita) .  

Fugmentele rep'rezentări.i Sf. Criswfor de pe faţa;d<a bise
rici i  din Baila aduc un .elemCll1.t upd'imemar ÎIll f:avoarea i po
teze i că la apariţia picturilor murale exterioare din Moldova 
unele suge IDii plliteau veni din Transilvania,  ,ou 'care, de alrfel, 
re.Iaţii le  :arti ,tice erau amt de strînse 12, Aceste ,sugest i i  trebuie 
înţelese dO'3.'r În ensul idei i  de a dewra faţaldele cu imagin i 
monumentale, pentru ca, �n nici un caz, nu !poate fi vorba de 
elemente prega.tilloare ak programu l1u i iC'O.llogmfic şi ale di t,ri
bUţ ie,i de ansamblu, ştim Ifi ind că în MoLdov:a aceS1lea se supun 
unei gîndiri origin.ale, de o exoepţională coerenţa., fără echi
va,lent în Transilvlania au în ori'care a1tă zona und� pictLJ.ra 
murală a fo t u tilizata tpent;ru împodobi,rea exter ioarelo.r. 

Prin int:mcLucerea în c ircu�tul şt'iinţitfic 'a p ictur i i  de l a  
Baia, dobîndeşte o ma,i lesn icioasă expl icaţie apariţia figurii  
sfîntul ui Cristofor în iconog.rofia decof.llll<ui ,extefiÎor al  bise
rici i  Tăierea capului  Sf. Ioan BNezatorul diJIl satul Ar'bo're 
( jud . Suceava) 13. La A rbore , imaginea de mari dimensiuni a 
sfîntu lui CriSllofor e te integraJta şiwlui de .sfinţi d in  regi <trul 
inferior al absidei .rasăriltene, fiind silluartă ub fereasllra aces
teia. Introducerea l u i  r isvofo,r în piouura ex'terioara de la 
A rbore ar putea con titui - cu toată prudenţa necesară -
un argument în favoar,ea ipo1leze,i ,ca f igura aceSllui  sfînt fusese 
reprezentată şi pe faţadeile altor b. i serÎ,ci cawlice d in Mol
dova 14. 

6 I nalţimea originară a Întregii figuri a fo t de cca 6 m.  
7 Vasile Drăgu�, Picturi murale exterioare în Transilvarria meclieva.lă, 

"Studii şi cercetari de istoria artei. Seria Ard plastică", 1 965, Il r. 1 ,  
p .  84, 86, 87, 94, 99. 

8 In urma restaurarilor din 1970-1 97 1 , figura Sf· ristofor de l a  
Strei ( jud. Hunedoara), multă vreme acoperită cu var, a fost aproape în 
Întregime recuperată. 

9 La Dlrlos (jud. Sibiu) se pastrează cea mai frumoasă reprezentare 
a lui Cristof r din pictura medievală transilvăneana. 

10 Fragmentul pastrat e te foarte redus ca suprafa�ă, totuşi identificarea 
nu poate fi pusă la îndoiala datorita dimensiuni lor colosale ale figurii 
reconsti tui te. 

1 1 La TatÎrlaua, figura reprezentÎndu-1 pe Cristofor se află în prezent 
sub var. 

12 Această ipoteză am avan at-o În articol u l  sus-citat, p. 1 00- 1 0 1 .  
13 Vasile Drăgur, Dragoş Coman, maestml frescelor ele la Arbore, 

Bucureşti, 1969, p. 27. 
14 Avem În vedere, În primul rînd, bisericile cat Jice din Siret şi 

otnar, prima disparută, cea de-a d ua În ruină. 
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