
PICTURILE MURALE DE LA MEDIAŞ 
O IMPORTANTĂ RECUPERARE PENTRU ISTORIA ARTEI TRANSILVĂNENE* 
----------- VASILE DR GUŢ -----------

fig. 1. Mediaş. Cet:11te.a interioară - „cas telul" - cu biserica evn.nghelică Sf. Margareta. 
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Este un fapt prea bine cunoscut că istoria artei noastre 
medievale eis te, prin forţa împr,ejură1rilor, incompletă . Tot mea 
ce se ş ti e ş i se prezintă În cadrul studiilor de sinteză. este re
zultatul fire sc al sumei informaţiil o r de care dispunem, sumă 
de informaţii determinată la rîndul ei de monumentele ş i de 
operele pă s t rate , de stadiul de conservare al acestora, în con
diţiil e t ran sformă rilo r care s-au succedat şi a trecerii impla
cabile a nirnpului . Or, în raport cu ceea ce epocile revolute 
au fău r it, martorii care s-au păstrat sînt puţini numeroşi ş i 
- trebuie sublinia t acest aspect - nu ex istă nici o ga ranţie 
că ei sînt Întotdeauna cei mai semnificativi. în asemenea 
Împrejură ri este lesne de Înţeles că schemele evolutive care se 
propun sînt neîncetat susceptibile de nuanţare ş i îmbunătăţire, 
dacă nu chiar r?.. modifică ri esenţiale - istoricul de as tăz i 
fiind perm anent so licitat sa revină asupra propriilor sale 
concluzii . 

în Transilvania, unde, la adăpostul marelui arc carpatic, 
numărul de monumente medievale pă strate este mai mare 
decît în Ţara Românească sau În Moldova, s-ar fi putut crede 
că schemele evolutive bazate pe cercetările mai vechi au o 
structură destul de solidă, greu de amendat, cu o clară ş i 
lesne demon strabilă succesiune a etapelor de arhitectură, de 
pictură murală, de sculptură monumentală etc. Dar, În ulti
mul timp, mai ales cu prilejul acţiunilor de restaurare care au 
antrenat conlucrarea arheo logilor, arhinecţilor, istoricilor de 
artă şi pictorilor restauratori, au fost date la iveală nume
roase elemente noi care sînt de natură să răstoarne cronolo
gii de multă vreme recunoscute ca valabile, să îmbogăţească 
şi să circumstanţieze capitole cu se mnificaţie hotădtoar·e pen
tru istoria artei tran silvănene , uneori cu implicaţii importa nte 
pe planul istoriei În generaJ1. 

ln seria descoperirilor din ultimii ani, un loc emment este 
rezervat bisericii evanghelice Sfînta Margareta din Mediaş, 
monument care s-a dovedit deosebit de generos atît În pro
fitul arheologiei cît şi al istoriei de artă . Deşi beneficiază de 
o bibliografie relativ bogată, edificiul În disrnţie nu a a tras 
niciodată, în mod deosebit, atenţia ce rcetăto,rilor, părîndu-le 
tuturor ca fiind o realizare tîrzie şi nu tocmai reprezentativă 
a go ticului tr a n.si lvănean2. Se a·ccepta, îndeobşte, că luuările 
de construcţie au Început la sfîrşitul secolului al XIV-iea şi, 
după o perioadă de În trerupere, s-ar fi terminat În anul 1482, 
cons·emn.a1t de rcro1111i1ca 1lui Georg Sone,r-ius, '51a1u ch!iair - aşa cum 
propune prof. Virgil Vătăşianu3 - la începutul secolului al 
XVI-iea. 

Săpăturile arheologice efectuate În anii 1971-1974 de 
M.aria,n:a Bddi·e aiu ven1i1t să demonrs tri~e că i:>t:ionia monu
mentului este mt~lt mai ·Veohe4, ieoofirmînd o ~poteză timid 
av.anS!ată cu aproraipe un V1e·ac În u,i-,mă de ieătme V~k,tor Roth 
care nu excludea posibilitatea exi stenţei aici a unui monu
ment romanic5. Dar nici descoperirile arheologice nu păreau 
să modific·e cronologia monumentului actual care, dincolo de 
antecedentele aşezării, rămînea să fie considerat o operă a 
goticului transilvănean tîrziu . A - intervenit Însă o fericită 
iniţiativă l ocală6 în urma căreia s-a procedat la îndepărtarea 

* Materialurl p.re;z;en tu'lu i articol a făcut obiectul unei scuritc co mu
ni că ri prezenta,ne la Sesiunea ştii•nţifid a Direq iei P atrim onuulu[ Cultural 
Naţiona l din mai 1975 . To:tte fotografiile •care ilustrează textul au fost 
realizate de către '!'egretarnl Adri,an Iamt>l i a cărni memorie se cuvine 
a lfi om :t.gi ată şi cu acest prilej . 

1 Avem în vedere ceric etările v JJlorifica te prin comunică ri ştii nţifice 
s:tu prin articole În ca<lm'l „R eivistci muzeelor ş i monumente,lor" privind 
biser;oa Slf. N ilooilae d in Sch eii Br,a;şo:viuJrui, birserim din Hăfom~u, caste lu~ 
de la Criş eDc. 

2 Principalele izvoare bLhLiogr.afice pentm arhite.cnura monumentului 
sîm V,i1cro r Ronh, G eschichte der deutschen Battkunst in Siebe11burge11 
Strassburg, 1905, p. 62- 65; Virgil Vătăşia nu, Istot'ia artei fwdale în 
ţările române, I, Bu'Cllreşni , 1959, p. 119, 217, 530- 531; Et1genia Gre
ceanu, Mo1111mente medievale din Mediaş , Bucureşt i, 1968, p. 30-34. 
Prrima men ţvun e documenta.ră da,tează din 1447, ia r ce·l mai vechi clopot 
a fo~t tu rnat În 1449. 

3 V. Vătăşi.anu, op . cit., p. 531. . 
4 Săpături.le arheolo gice efe ctuate de D .M.l. A. în anul 1972, În „B11le

ti nul Mom~mentekir isto ri·c.e", 1973, nr. 1, p . 74; Cronica săpăwrilor 
arheologice - 1974, în „Re™ na mu;z;eelor ş i monumentelor" - seri1a Mo
nJU1n ~nte iisrorioe ş i ide .a rtă, 1974, nr. 2, p. 95. De aJ!tlfel vn anuJ 1283 
em .ami1nroit la Med i,a15 !P'reo,nurl Adiam. - „Dom menre privUru:I i.stlO!ria Româ
niei, seria C, Trarusi1lva nia", sec. XIII , vo i. II, Bucureşti, 1952, dec. 283, 
p. 249. 

s Viktor Ro.th, op. cit., p. 64. 
6 !niţi.atonul şi însu~Leţitor.ul acţiuni i de restaurare a pioturi.Jor muptle 

a fost Michael Pa1ulini, fondurile fiind puse la di,spoziţie de com unitatea 
saşilor din Mediiaş . Pictort~l restaura.tor Gheorghe Ciobanu, cărui.a i se 
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tenouierl.ilo.r swpr.arpuse de-a :hm1~ul timpului dîndu-se la i ve1ală 
şi fiind apoi restaurate pi,cturile murale originale a le monumen_ 
tului, picturi care sînt În măsură să modifice subs tanţial da
tarea acestuia şi care, totodată, îmbogăţesc nesperat de mult 
cunoştinţele privind evoluţia artei murale din Transilvania 
medievală . Anti'cipînd, vom spune că prin restaurarea picturi
lor murale de la Mediaş, s-a pus în valoare unul dintre cele 
mai mari ansambluri decorativ-m onumentale gotice din Tran
silvania recuperîndu-se un preţios inel ce se credea pierdut, 
din seria realizărilor reprezentative pentru procesul de for
mare a şco l i i locale de pictură gotică . 

Începute În colateralul nordic unde prezenţa picturilor 
sub var fu sese semnalată datorită desprinderilor de tencuieli 
pro vocate de fi surarea pereţilor, operaţiile de decapare-restau
rare au cuprins progresiv şi peretele nordic al navei centrale, 
cu a rcadele respective, suprafaţa de decoraţie murală recu
pemtă rididndu-·se, În rfiruaJ, l:a .aproximat,iv 100 mem·i pa
Traţi7 . Aşa cum lesne se poate observa, picturile descoperite 
cu ocazia restaurărilor au fost realizate de mai mulţi meşteri, 
fiecare fiind purtătorul unui alt program stilistic, ceea ce im
primă ansamblului un aspect foarte variat. 

Cel dintîi grup de picturi asupra căruia vom s tărui de.co
H:1ază nava .la11Je1rală nordi·că, de-a lung:ul per,el!Jelrui exrer·ior . 
Decoraţia murală acoperă zona mediană a pereţilor , fiind 
Întreruptă de ferestre, de uşa centrală şi - fapt semnificativ 
pentru evoluţia monumentului - de pilaştri de piatră cu pro
file gotice care au fost adosaţi zidăriei originale cu probabili
tate În a doua jumătate a secolului al XV-lea, tăind În două 
unele scene. 

P.nirna tnavee, v.estircă, a 1pire.ridrm decorul 01r.iginal i.a1r în cea 
de-a dm.11a u·aIVe~ vesti1că se rpă1s1tJr,ează două zone di,sti1I1c1te de 
pictură despărţite de vechea fereas tră mediană , ulterior z i
dită . Despre zona de pi·c tură din p artea dreaptă va fi vorba 
mai tÎrziu, Întrucît aparţine ultimei faze de decorare a mo
numentului. în partea s tîngă se afl ă un vast panou mărginit 
de 'Un lairg .chenar d ecorat'.1v ,cu rpanglireă di·sptJSă 1n zigz,ag. 
Pe un fond neutru, negru8 În jumătatea ele sus ş i roşcat în 
jumătatea inferioară , se desfăşoară două scene deosebite fă r ă 
ca Între ele să existe, totuşi, nici o delimitare preci să . Mai 
bine conservată, În dreapta se află scena, destul de rară În 
iconografia medievală din ţara noastră, Necredinţa hti T oma9• 

Înveşmîntat În mantie albă, Ii sus, văzut din faţă, ţine în 
mîna stîngă un lung toiag cu cruce În vî rf ş i steguleţ , iar cu 
mîna dreaptă şi-a dezvelit pieptul pentru a arăta rana fă
cută prin Înţeparea cu s uliţa. Apostolul Toma, văzut din 
profil, Întinde două degete spre rana doveditoare, dar fă ră 
horărîre, mîna sa fiind condusă de aceea a răs ti gnitului . Îm
brăcat Într-o amplă mantie de culoare vişinie, apostolul este 
înfăţişat sub chipul unui bătrîn cu barbă şi plete albe, spre 

daoore,ază reuşita h1 crăriilo r , a exenttat decaparea tmcuiielilor suprapuse, 
con,sol,idarca straw lui suport ş i .uivirea lu i, oonsolidarea peli'culei de cu
loaire. 

7 A nterio r lucrări lor de restaurare ,despre care este vorba în prezenrnJ 
a rti co.I, la biserica Sf. Margare ta din Mediaş nu erau cun:oscute d ec:t 
puţine pic turi mur,;de. În cor ş i absi dă , bol ta gotică tîrzie, cu nervuri 
dirspuse în reţea, are cheile de boltă în fom1ă de smt ş i decorate cu 
figm~ 1pict:t te: Isus, Ma~ia .cu prunoul, Mielu1l mistic, cei doisprezece 
aposno11i, ce'le patru simbo!luri ale evanghel iş tilor ş i cei patru doctori ai 
biseriJcii ca·tolice, Augustin, I,eronim, Grigore ş i Ambrozie. fae.c·a re figură 
este in·so-ţi tă de o mică ban1derolă pe care este însc ris num eile personaju.)ui 
respeotiv. (Refo.ri ri fa aces·t decor, fără preciză.r i iconogmf.ic e, la G . 
Opresau, Bi.seri.ci.le cetăţi ale saşi.lor din Ardeal, Bttcure şti , 1957, p . 31 ). 
La exte rior, pe lanura de nord-est a absiJdei se pa·strează fragmen te dintr-o 
compoziţie pe care o bănuim ·a f.i fos t .amplă; m:ti vizibtlă o aureolă în 
relief, c.u resturi ide p.o'Leială; urme de decoraţii flo ra1le (Vasifo Drăguţ, 
Picturi murale exterioare in Transilvania medievală, În „Studii ş i cercetări 
de i·~oria arte·i" , seria ură 'p'laistid, r. 12, 1965, nr. J , p. 88). C u ocaz,ia 
restaurării generale a cornlui (1974 - 1975) au apărut la i1nerio r, pe pere
tele nordic, restmi dintr-o compoziţie mura l ă foarte degradată . Pic.tată „al 
secco" , ea prezi ntă vagi demente deco r:t tive .care tnimit la repertoriul 
Rent1şterii, fiii111d vOiliba, cu pro:barbiJl'i,natte, de -o ope,~ă ce JJparţ inu se seco
lulu i a:l XVI~le·a . 

8 La origine, culoarea fondului trebuie să fi fost ultramarin. 
9 In piotura 1111ura1lă gotică din T ransilvan1ia, acea,stă sce nă ma1i este 

cunoscută în două locuri: la biserica ev. din M~lînrnw (jud. Sirbiu), urnde 
se află pe per.etele nordi.c al navei centr·ale, În ca-dmtl unui amplu cidu 
cri.>tologic (mij l-0rnl secohL~ui a:I XIV-iea, of. Vasile Drăguţ, Pict11ri.le 
murale din biserica evanghelică din Măltncrav, în „Smdii ş i cerce tă ri de 
istoria aruei", seria ar,tă plast ică, t. 14, 1967, nr. 1, p. 79- 93), de ase
menea la biserica refom1ată, fo stă o rtodoxă, din Remete·a (jud. Bihor) , 
scenă în prezent a;coperi'tă cu var, ·semnalată ca avînd pronunţate carac
nere stil1s.tice bizantin izante, databilă ·Cca 1420 (cf. Szony o., A bihar 
remetei fa lfestmenyek, în „A.rchaeologiai Ertesito", 1928, p. 234 - 237). 
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.deosebire de Iims a >Cărn i figură es1t1e în,cadrată de lungi plete 
brune şi de barba bifurcată . Atitudin=Je generale ş i mişca rea 
personajelor sîn t corect surprinse, dar redarea detaliilor tră
dează s tîngăciile ş i naivitatea unui meşter provincial. Volu
mele sînt aplatizate, expresia lor În spaţiu f.ind sugerată doar 
·CU mijloacele desenului , un desen si mplu , cu conture groase 
ş i fără 1nflexi·uni, 1ca1r,e Înicea.rcă să t1ranspună învolbu1ra'fea 
·de falduri a mantiei lui Toma printr-o su ccesiun ~ de linii 
.drepte, a emenea unor haşuri. Nici redarea elementelor ana
tom:,ce nu este mai î.ndemîna tiieă, m1na aposto'.ului find dese
na tă aproape caricatural. 

Jumătatea din stînga a panoului este ocupată de o com
poziţie care se păstrează În stare fragmentară, fiind i;rav 
afoctcttă de a.doptarea unu~ pilastru d~ piatră. Aproape Întreagă 

.este silueta unui personaj cu aureolă Înveşmîntat În rasă că
lugă rească, cu glugă, mijlocul fiindu -i Încins cu o frîngh ie. 
Faţa este ştearsă, se distinge în să cu claritate că are capul 
ras, cu ton sură largă . Prin toate aceste însemne dist:nctive 
personajul sfînt ar putea fi unul din fondatorii ordinelor de 
călugări predicatori: Francisc din Assisi sau Dominic. În mîna 
dreaptă el ţine o frînghie pe care pare că o prezintă (ca 
gest de ofrandă simbolică) unui alt personaj sfînt - bănuim 
Esus Gni1suo.s - din 1oa.r·e 1se mai pă9tirează un rest de au1·1eo lă 
şi mîna stîngă cu o carte Închis1 (evanghelie) pe care o oferă 
sfîntului predicator. În icono?, rafia medieva l ă a Transilva
niei nu exi stă o compoziţie asemănătoare , nici nu se cunosc 
exemple din alte ţări care să înlesnească un comentariu mai 
nuanţat . Ţinînd seama de frecvenţa celor doi s finţi predicatori 
în pictura murală tran s ilvăneană 1 0 , cît ~ i de faptul că În Me
diaş a exi1stat o mănăstire foanci scană înfi,in~aită În secolul 
al XV-lea 11 , se poate considera că personajul sfînt este Fran
cisc din Assisi. în grupul ferestrei zidite se mai păstrează 
fragmente din figura unui Înger. 

Traveea următoare , s trăpunsă de uşa de acces În bi serică, 
păstrează o secţiune - aproape jumătate - dintr-o amplă 
şi bogat compusă reprezentare a lnchiruzrii magilor, compo
ziţie care a fost tăiată în două prin adosarea unui pilastru 
astfel că , În prezent, cealaltă jumătate aparţine traveei a 
4-a. Considerată integral , scena lnchintzrii magilor este alcă
tuită din trei episoade distincte. Zona centrală a fost rezer
vată momentului solemn În care cei trei regi aduc ofrande 
simbolice pruncului Isus. Distrus aproape În totalitate ca ur
mare a adosării pilastrului, din acest episod nu se mai păs 
trează decît parţial figura Mariei ş i , de asemenea fragmentar , 
ultimul dintre magi , Melchior, în picioare ş i cu coroană pc 
cap 12. Partea dreaptă a compoziţiei cuprinde o amplă repre
zentare a staulului , semnifica tivă fiind minuţia cu care au fost 
înfăţişate îmbinările grinzilor şi contraf iselor, ca şi rîndu
rile de ~ indril ă de pe acoperiş. în continuare, se recunosc 
fragmernte din Ammţarea păstorilor : Ui11 în.ger veisteş•t'e u111 .cio
ban aşezat, sprijinit de un toiag cu vî rful Întors, fundalul 
fiind ocupat de un peisaj muntos, cu oi şi capre, stîngaci şi 
di sproporţionat desenate, care urcă pe coastele muntelui 13. 

Dar episodul cel mai caracteri st;c pentru această amplă 
compoziţie, pe cî t de neaşteptat din punct de vedere icono
grafic, este cel din stînga, unde pictorul anonim a înfăţi
şat caii celor trei magi supravegheaţi , ş i nu tocmai, de sluji 
torul acestora. Artistul a reuşit aici să-ş i depăşească timidi
oaitea , des·ernînd cu multă vioi.ci:une •sÎ'huetele oaiifo~· pentiru 
a sug.eira momennele de dest·inide re du;pă un drum lung. 
Cu urechile ciulite şi gîturile înălţate, caii pasc frunzele unor 
pomi , în timp ce sluj ito rul negru cu o mînă ţine dîrlogii iar 
cu cealaltă ~-idică plosca din oare soarbe cu nesaţ. R.eclmo1a1ştem 
În acest episod o evidentă plăcere a naraţiunii care se înscrie 
În îndelungata trad '. ţic a stilului liniar-narativ, familiar pic-

10 Dominic nu apare decît o singură da.tă împreună cu •Sf. Fran
cisc, în pÎK:'llu·r,a din cornl bise ricii ev. Măilî.n cra,v (către 1400) . Fran
c.isc mai exisna.se În corul biseric·ii reformate din Dev·a (înoepu tli'I sec. XV) 
şi, În cadrul unei Răstigniri, la b~serica fostei mănăsti ri ·foanc.i1scane d in 
Cioboteni (1448). In mp~la funerară din Sebeş-i\Jlba, Sf. Francisc apare 
binecuvîntvnd o femeie (primul ~ferit al sec. XV), iar la bişerica „din 
Deai\" , Sighi şoair.a, pe bolta de I.a pa rterul turnuh1i-olopotn.iţă sîn t mi1ci 
sc·ene cane erocă momenre din v~ap sfîntului (1488). 

11 EstJe .adevăr:at că franc.isciani1i s-au stabilit În Mediaş abia În 1444, 
dar i niHuenţa lor ur.ebuie să fi fost mai veche, Î.nf·iinţarea mănăstirii fii.n d 
încu11Junarea a1ati•viiltăţii ior În or.aş . 

12 De observat desenul tiipic gotic al coroanei . 
13 Este unul di1ure rare le exemple cînd în piotura me<lieva.Hi tran

silvăneană intervine un funcd:i!. 

13 

turii gotice din mediile provinciale, bine reprezentat în T ran
sil vania secolului al XIV-lea14. 

P 2. t,riînid p·utern iiee daira-oneris.ti,ci a.le suilului lillliar-narnriv 
(predominarea desenului ca factor de expresie plas ti că ş i fon
dul clar pe care se decupează figurile), reprezentarea acestui 
epi sod atrage atenţia prin cîteva elemente particulare, proprii 
·conflu,enţ,e:o,r stilist.iic.e din .cea de-a doua j1umăua.te a seco
lului. De remarcat tratarea convenţional-decorativă a coroa
nel or p omilor, asemenea unor ţe sături , procedeu familiar mi
niaturilor aparţinînd goticului internaţiona l de curte ş i pre
lua11: apoi de vinrali·i ş i de pi ni:ra murriaJă . Mai s·enrnifi ca tive 
sî1n1t însă m11perea ·unei compoziţii de .impottianţă lnchinării 
magilor ş i prezentan;a dezvoltată a unui episod secundar care 
nici măcar nu face parte din structura iconografică tradiţio
nal ă. Este vorba aici despre un fil on al mentalităţii populare 
care a benefi ciat de deschiderile de orizont spiritual datorate 
Renaşterii . în Transilvania nu cunoaştem , deocamdată, prea 
multe exemple pentru ilustrarea acestui fenomen, dar nu este 
lipsit de interes să amintim că tocmai lnchinarea magilor a 
prilejuit adevărate explozii de fantezie populară în pictura 
murală din Slovenia şi din peninsula Istria, Cortegiul regilor 
magi dobîndind amploarea unei procesiuni de carnaval, cu 
nenumărate episoade comice, multe in spirate de fabulele „Eso
piei" . La Hrastovlje, la Beram, la Gradike compoziţiile cu 
această temă ocupă ample suprafeţe , episodul principal fiind 
copios concurat de reprezentarea deosebit de bogată şi voit 
comică a suitei de curteni , slujitori, bufoni şi animale care 
formează cortegiul magilor 15. Deocamdată yuţin cunoscut, fe
nomenul amplificării acestei scene pare sa fi atins şi Tran
si lvania. În afara exemplului de la Mediaş trebuie citat cel al 
bisericii ref. Rugăneşti (jud. Harghita) unde, cu numai CÎţiva 
ani Înainte a fost descoperită o valoroasă pictură murală 
care, printre alte scene, cuprinde şi o lnchinare a magilor 
cu mai multe episoade 16• Nu este exclus ca în viitor să fie 
date la iveală de sub tencuielile care le acoperă şi alte re
prezentări asemănă toare , Întregind expresia unei mode de 
epocă , deocamdată numai bănuită . 

Înainte de a pă răsi scena lnchinării magilor, este locul 
să menţionăm chenarul lat, delimitat de mai multe benzi co
lorate şi avînd pe trei laturi un vrej vegetal ce aminteşte pe 
alocwri semiipaJmeita, iia r pe 'O l aou.ră un tipic deco[· 1cos·matJe c, 
element ce trebuie reţinut În ca tegoria confluenţelor, e drept 
foarte modeste , cu pi1ctura italiană. 

Pe peretele aceleiaşi travee, a patra, separată de scena ln
chinării magilor de o veche fereastră zidită, se află o compo
ziţie unică - pînă a.cum - În iconografia Transilvaniei: Sf. 
Ludovic pe tron În faţa credincioşilor. Proiectată ca ş i cele
lalte scene pe fond aproape negru, scena are o organizare 
foarte s implă. În stînga a fost înfăţişat regele Ludovic al 
IX-lea al Franţei aşezat pe tron, asistat de un paj-scutier, 
care îi ţine spada, şi de un o staş înzăuat, înarmat .ctJ o lungă 
suliţă. Piosul monarh este Înveşmîntat cu tunică şi mantie 

14 Avem în vedere ciic'l ul cristologie din t]:lva biseri.cii ev. din Mălîn
crav, legenda sfantei Margm.eta ş i lcgend..1. regehii Ladi ~lau din biserica 
refonmată din Mugeni, legenda sfintei Ecaterina din bi·serica ev. din 
Drăuşe11Ji . 

15 fo. sec. X IV (uJt,~mUil sfont) , XV şi XVI (primul s.fer,t), lnchinarea 
magilor ap.a.re în iace~tă complexa v arianta i 'con.ograifică la Pa.ngerc, 
Vrzdenec, Dolec, Mia.ce, Gna<lisce, Beram, Hr.ais toV'lje, Maria Gradec, Sv. 
P.rvmoz, SPednj1a V.ais, Norv.a Vais, Turj.ak, Draigll!c etc. Princ~p:iilele izvOlare bi
bli ognafice <11le fel1i0iln:eruu1lui sînt: Branko Fuăic, l straske freske, '.LJag•reb, 1963, 
p. 22- 27; F.rance Stele, Slikarstvo v Sloveniji od 12 do 16 stoletja, Lju
bEain.a, 1969, p. 84, 91. 119, 168, 200-201, 245- 246. 

16 Descoperite în 1970, preturile murale ale bi,ser~oii r.efo rm.a.te din 
Rugăn.eşti (jud. H airghita) n.u au fo~ încă pulJ!i.cate. Pe peretele nordi1c 
al n.a•vei au apă'l'ut, de ·sub stram rrle de viar dec.;!ipa.te, mai multe fr ag
mente din lnchinarea magilor. Mairia este aşezata pe un tron monumen
tal, în spatele căruiia şe află o amplă draperie susţinură de înger.i. Primul 
diintr·e ma1g.i, Gasipar, .a îngenuncheait, depttn1nd ·cor.oan1a 1pe pămlnt î n flaţa 
pnmcuJui h us ca•re a h1:1Jt în mÎ·ini v:vstd cu ofranda. Geiilrulţi magi, Bal-
1iaz.ar ş i Melchior, sînt În piciQare .asi staţi de un înger. In prutea stîngă, 
ornpînd aproape o treime din mprafop compoziţ i ei se află caii magi lor, 
cu harnaşamente bogat împodobite , ţ~nuţi de d :·rilogi de un paj negru . 
Fo ndul esllC 1u\.tnamarin şi 1terra-vea-de, magii poairt,!\ ample maJ11tii gri
bleu, ce oad În fa lduri drepte, p ajul este îmbrăoart: într-un tipi•c costum 
de epocă, rnnică sou.rtă, gri cu dungi :iilbe, p.anta'loni jumătate roşu - ju
mata:te ga:lben , ghete negre. Tipologia se pa:rti·cul.ar.iz,eiaza pri n ochi mig
dabţi, conlfoom modei d Ln p ilc'tlur.a i!taiHaină a secdlu:J u.i. .ail XIV-ilea, în 
spi1ri.tu l căreia :i. fost încer,cat ş i modefojul formă-mioare. Fă.că a între
prinde ia.ici un .:llprofu ndat studiu stili·stic, con s i derăm că picturile de la 
Rugăneşt i aparţin :i.nilor 1410- 1420, cu prohaibi'li·oate spre sfîirşitul i:nter
v·aLu'1u i. 
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Fig. 2. JV[edia ş. Biserica evanghelid f. Margareta; pi c tură murală din 
colateralu l nordic: Sf. Fra11 cisc din Assisi (? ), Necredinţa foi Toma. 

Fig. 3. Bi1crica evanghe1\id r. M.trgarc u; picturi mura.le din ro \atera
lul nordi c: l11chinarea magilor, deLaliu (Mari a, 'i tau \ul, anunyarea pă sărilor) . 

pc umăr, arc pe cap c roană , ia r În mîna s tîngă ţin e un 
sceptru decorat cu fl oare:t de cr in (însemn caracteri stic i:en
tru casa rega l ă a Franţe i ). u mîna dreaptă ci fac un gest 
de îndreptare că tre un grup de ameni dintre ca r ~ t~ n ul este 
surprins făcîndu-şi em nul crucii. Sta rea ele degradare a oic
turi lor din acea s tă zonă nu permite citire amănunţ i tă. Vom 
ob erva că figurile din gru pul ele credi n c i oş i ~Înt redate 
aproape ca ri ca tura l ş i punînd vestminte mode ·re ceea ce ne 
bsă ă Înţe legem că este vo rba despre schiloz i ş i năpă tuiţi 
ele v i~ţă în mijlocul căro ra piosul rege obişnui a de. :::or i să 
me:t rga. 

Apariţ i a lui Ludovic ce l Sfînt În p ictura mur:t l ă r!in 
Transil van ia este perfect explicab il ă clin punct de \'edere 
istoric. e şrie că regele Ludovic de Anjo u, monarh al 
Un!?a_r iei ş i prin aceasta uzeran a l vo ievod a tului Tran il
van1e1, a aco rdat o deosebiră cin tire culwlui lui Ludovic cel 
Sfînt, nu numai p entru că purta numele acestuia, dar şi pen
tru că provenea din 1aceeas i 9tirpe. Introdu ă În iconograifia 
monumen telo r tran sil vănene în semn de cmagi u adu s regali 
tă ţii , f igura lui Ludovic ce l Sfînt poate f i Întî l n ită . la bi e
ricile din S'.1c, Sîinuai11a de Mu1neş, Mă.Jî.nc.rav, Bi&trip , de ase
menea exi tase la bi.seri·ca din Sîn.craiu de Mu.re ş. 1 7 La toate 
ace te monumente, el a fo st reprezentat sin gur , fie În p i
cioa re, fie tînd pe tron, totdeJ. un a uşor de rec unoscut dato
r ită atributului să u caracterist ic: ceptrul cu fl oa re de cr in . 
Primul caz În ca re Sf. Ludovic a fost rep rezentat Într-o 
compoz iţie compl exă Împreu n ă cu garda sa ş i cu credin
cioşii pe care îi milui eşte este cel de Ia Medi aş, irnponanţa 
pe ca re o cl obîndeşte În ansamblul iconografic putînd fi con-

17 La bi~ rica ref. din Sic (ju d. C luj). r. Ludovic C> tC rcp reze1n at 
În picioare pe unul din ~t Î lpi i co:atera\ ulu i u<l ic (ultimu l fort al eco
lului a•l XIV-le:i); tot în picioa re, împreun ă cu , rin\ii regi a.i ngane1, apare 
\,i biserica ev. din Mă l î n.t rav (ju<l. ibi u, s rîr şi tu : 'cc. XlV) , la ce1e
lak e monumente fiind înfă 1i ş :H stind pe t ro n, cu sce·ptru cu r'. 01re de 
crin: bise ri•ca reL din Sînmn.a <le :\fure~ (jud . Mureş, s r ' r ş it '>cc. XIV) , 
hi erica o rtodoxă din Bimip (s r : r ~ i t cc. XlV) , bi,c rica reL din ă n c r a.i u 
d~ ?11ureş (j ud. Mureş, mi jloc sec. ' V; monument demol at) . 

Biserica evanghelică L Margareta; picturi murale din 
lnchinarea magilor, det.'llliu ( luj itoru1 m:i.gi.lor şi caii). 

s iderată ca un reper semn ificativ pentru c~acitatea de ab
so rbtie tematică a picturii medievale transil vanene. 

A jungîncl la ultima travee, cea răsă riteană , În continua
rea regi stru lui de pi ctură ne îmîmpină două compoz iţii dis
tincte cuprin se În cadrul chenarului larg dar separa te Între 
ele printr-o bandă vi şinie. Panou l din tînga este reze rvat 
reprezemării a trei figur.i: apostolul Bartolomeu ducînd pe 
umărnl drept propria piele de care a fo t jupuit, ia r În mîna 
tîngă cu titul ca re a fo st in•s•trumen ru•l martiri1ului, urn1 ează 

sfînta Eca terina din A lexandria, cu o coroană pe cap ş i cu 
o mică roată În mîna s tî ngă, apoi sfînta Barbara avînd ca 
a tribut un turn. Dacă apa ri ţia ce lor două sfint e nu pune 
prob leme deosebite, ele fiind curent ÎntÎ lnite În iconografia 
mon umen uelo1r medieviaJe d in Îrntreaga Eu•ropă ş i de asemenea, 
din Tran1s:ilv.ania1B, prezen ţa s.fîmului Bianolome.u în 1chiip de 
ecorşeu ridică mai multe întrebări. A nterio r restaurării pictu
rilor ele la Mediaş, singura. imagine simil a ră cunoscută în 
Tra.n i.Jv,a1ni a ena ace·e•a diin bi eri.ca 01nodoxă din Dcn·su ş, da•r 
acolo z ugrav ul , evident nefam ili arizat cu tema, a. indica t 
în mo :I erona t numele ap ostolului martir: Toma19. Pentrn 
imaginea de la Densuiş, da1tiată odiaită cu în.tregul ansamblLL 
m ura l a l monumentu lui În 1443, singura refer i nţă mai :tpro
p i a tă era aceea de la crin , În Slovaci;:i, în cad rul unor pic
turi datînd de la mij locul secolului a l XV-lea20. De coperi 
rea reprezentării lui Barto lomeu ca ecroşeu la Mecl i aş sc h i mbă 
da tele sistem ului el e referinţă şi credem nu a greş it con si
derînd că frecven ţa ei a fo st destul ele mare în Trans'. lvania 
med ieva l ă de vreme cc a fost posibilă prelu area ş i în icono
grafia un ei bi seri ci o rtodoxe, respectiv la Densu ş. 

U l rima im agine din sui ta care deco rează perete le na ve i 
latenale a bi.ser ici·i ev. din Medj:iş e te Isus pe cntce ternă de 
brgă circ ula ti e în iconograf ia med ieva l ă tran si I vă nean ă2 1 . V a
r ian ta adoptată aici este dintre cele mai simple: crucifix ul 
este Încadrat de Ma ria ş i de Jon Evangheli stul a că rui figură 
a f osr red a tă conform unu i tip deosebit de răspîndit, cu 

16 1:igura Srintei Barbar.t :tparc la biserica d in .'vlă l î n c rav ( ec. XV). 
ş i la biscriciilc din Mugeni, luj, Su şeni , Bra~o v (sec. XV). FigtLr.a 
Sfint ei Eca terina apare în cc. XIV la biseric ile din Dra u ~eni (cic: u le
ge n<lar) . Strei ş i Mă !î n c ra v, iar în sec XV la bi ericile din emşa, 
Cluj , u şe ni , Sîncra·iu de Mureş, de aserne.n e:i. La Sighet ş i F.\oreş ti (ci
cl ur i legendare) (V. Drăguţ, fco11ografia picwrilor mrtrale gotice cli11 
T ramih·writt, În „Pagini de veche a rtă româ nească" , TI, Bu · ureş ti, 1972, 
p. 63, 65). a mod de reprezentare, figuril e de fintc de la Medlaş se 
a'eamă nă mai ale ' m1 cele din bi ,er ica rom. cat. Sf. Mih aj,\ din J uj. 

De observat d sub panoul cu cei trei rin\i se ar: ă o cruce de con
sac rare, o alta fiind s i oua tă sub lnchinarea magilor. Ace5tc cru ci _ află 
p~ un tr:u mai vechi de tencuia:a, fiind supraipuse pe str:ttul de p i.c tură 
În di c uţi e . 

19 V. Drăguţ , Pictttra 11wrală medieval11 din Tra11silv1111ia, Bucureşti, 
1970, p. 51. 

20 Pic t a tă în partea ' udid a pcrete! ui ră5ă r i tc a.n al na.vei, l î n gă arm \ 
d~ tr iumf, fi gura apostolulu i Bartolomeu din bi crica sf. Martin din Cc.rin 
apaqinc unui tra t da tabil În ce: de-ail doilea sfert a.I seco lrnlui a.I XV-de.a, 
că tre 14 50. 

2 1 Subli niem foprnl că a cea, tă tem a iconograri d le domină ca frec
venra pe toa.tc ce'.e \.alte, în Transi·lvania fiind preze ntă În nu mai puţin 
de do uăzeci ş i n ouă de orn a.mente (cf. Vasi le Drăguţ , Iconografia pictu
lor murale 11.o tice di11 Tra11silvc111ia. În „P.agi ni de veche a.Plă românca că" , 
lf, Bucureşt i, 1972, p. 72-73). 
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T'ig. 5. l3 i;eric:t ev:tnghe-lildi Sf. M::irg::iret:t; pic turi murale d.in colater.:tilul 
nordic : Regele Ludovic cel Sfînt tn faţa 1t1mi grup de nevoiaşi . 

capul înclinat spre mîna dreaptă avînd În mîna stîng:î o 
carte22. To tul se decupează pe fondul neutru de negru pent ru 
cer ş i roş u că rămiz iu pentru pămÎn t. 

Revenind a upra Întregului an amblu de pi cturi murale 
care deco rează peretele navei nord ice a bisericii evanghelice 
Sf. Margareta din Mediaş, este locul să reţinem mai multe 
observaţii de ordin genera l. Execut:ite anterior tran sformă
rilor ad use arhitecturii monumentului, tran sformări care Ic-a u 
d! strus parţial prin adăugarea pi.laş tril or fasc i c ul:iţi , ace uc 
picturi vădesc un anume conservator ism faţă de tradiţi a sti
lului go tic lini a r-narativ ca racteri stic cu deo~ebire primei 
jumătă ţi a seco lulului al X IV-iea. Tratarea este preva lent 
grafi că, fi gurile fiind decupate prin contururi puternice pc 
fondu l plat ş i neutru , excepţie făcînd un mic sector din 
scena lnchintirii magilor, acolo unde se încearcă, cu evidentă 
s tîngăcie, sugera rea unui peisaj muntos. În a cel aşi timp, sînt 
de remarcat timidele Împrumuturi din pi ctura ita liana, mai 
sesizante la chenare (ornamentica de tip cosmatesc În primul 
rînd), dar ş i la aureole, suprafaţa lor fiind astfel decora tă, 
încît să imite o trata re În relief. 

Mai semnificativ decît contaminarea din pictura italian ă, 
este, În să, aportul tilistic al got icului de curte ca re se ma
nifes tă atît în tipologia unor personaje, CÎ t ş i În preocu
parea pentru o anume eleganţă a a titudinilor. P entru tipolo
gie Înt de menţionat figura cu barbă bifurca tă a lui I sus 
Hristos din scena Necredinţa l11i Toma, şi , mai ales, figu
rile sfintelor Ecaterina ş i Barbara. Preferinţa pentru maxi
land lat (Ecaterina) sau caligrafierea rotundă ş i molatecă 
a figurii În spiritul aşa-ziselor „madone frumoase" (Barbara) 
sînt indicii pentru o poziţie cronologică avansată În timp, În 
orice caz după anul 1400. 

Oprindu-ne deocamdată a1c1 cu observaţii l e de o rdin 
general, e timpul să vedem ş i pi cturile care decorează pere
tele nordic, al nave i centrale. Din cele cinci. travee care 
ex i s tă Între turnul clopotniţei din colţul de nord-vest ş i co
rul bisericii, numai prima a pierdut aproape în totalitare 
decoraţ ia or iginară, resturile păstrate către extremitatea s::i 
răsăr itean ă avînd doar valoarea de martor al picturilor di s
părute . T raveele următoare prezintă o compoziţie murală 
gîndită uniua;r: intrad osu:r·ile air.caddor sînt 1acoper-ilie cu m'.,ci 
scene religioase, arhivoltele sînt subliniate cu două benzi or
namentale, triunghiurile formate î ntre arcade au fo st aco
per·Î1te .cu un i·ci scene iar deasup ra 1arcadelo~· s·e desfăşoa·ră 
un registru continuu ' decorat cu scene de dimensiuni mai 
ample. Î'ntr·e ia1ce&t reg.istii1u şi mici.le sc.ene, 1oa re oompletează 
paţiil e dintre a rcade, a fost rezervară o fîşie de l ăţimea 

unui chenar ornamental pe care se află o insc ripţie pi ctată 
cu minuscule go tice, inscr ip ţie care, În mod norocos, oferă 
cheia cronologică a Întregului an samblu de pictura din mo
numentul medieşan . Din nefericire, a emenea picturilor din 
colateralul nordi c, şi picturile din nava centrală au avut de 

22 1n Tran ilvani:t, o reprezent:tre foa rte _ase~1anaro ::1 re se găse :e i~ 
biserica rom:tno-c:tto;id'i din Vl :tha (jud. GluJ), in c.idrnl unor picturi 
d:ttate î11 ultimul sfert :t•l sec. XIV (cf. Virgil Vătăşi:tnu , Istoria artei fen
clale tn ţări.le româ11e, I. BLLcureştu, 1959, p. 4 ·10- 412.). 

15 

Fig. 6. Bise ric:t c v:tnghelică sr. M:trg:tret:t; p ic turi .muraile din __ co l :t~'e r :t lu l 
nordic: Apostolttl /3artolomw, s/ f/ftele Ecater111a dl// Alexa11d11a Ş1 Bar
bara, Răstig 11i rea . 

uferit din cauza modifică ril or aduse arhitec turii monumen
tului din ultimele decenii ale secolului a l XV-iea. În do
rinţa de a urma exemplul .. bisericii ~f. M~~·ia di~ Sibiu , -:,a 
iniţiat tran sformarea vech11 structuri .b~zil1ca l e , 13 u:-o hala , 
în care scop colateralul sudic a fo st ridicat la 111alpmea na-

. f.. d . b I . ' ? 3 vei cen trale, întregul spa ţiu 11n acope rit cu o ţ1 ir~ reţe~1 - . 
Pentru su sţinerea noilor bolţi , în.tre. arca.~e l e deschi se catre 
cola teralul nord '. c, au fost ado saţ i pilaştrn, fapt care a .an
trenat di trugerca picturilor murale din zonele respective. 
Urmărind , de la stînga la dreapta, des făşurarea ~cene~o r 

din registrul superior începem prin a . co~semna . . o 1magme 
păstrată numai p arţial , mai mult de JUma.tate _f~111d degra
dată din cauza pilastrului adosat . Se poate .1d:nu0c'.1 un p ; r
sonaj icu costtum de •Cava1ler îngemr111chea1t ş i oom ag1t .c~ b1te 
noduroase de doi că lă i cu chip grotesc. Gama cromatica e t2 
bogata: per onajul martiriza t poa~·tă ~io~api roşii, tuni5ă c~ 
poa le scu.iitc de cu-loaire a lb- ro~oata pnns::i }ntr-o cenrni;-a lata 
bătută cu ţinte, pr.imul ·ca lau ar·e tun ica ocru- cenu şiu , ·ce l 
de-al doilea a re tuni că cenu şiu Închis, care aproape se co1~
fundă cu fondul ultramarin, virat spre negru , al ce rului ; 
pămîntul e te sugera t prin tonuri 1:1urdare de brunuri roşcate. 
Desenu l, destul de egal, este realizat cu b run.- roşcat ,v ca ~-_ac
terul plistic al imaginii fiind prevalent gra f ic. ~at'.1 J 11nd 
tar.ea de degradaire, identificarea cene1i este îndo1eln1J1Ca, to-

23 în l egăwră cu a.ceste trnns for-mă r i , V. Vătăşi::inu, O/~ · cit.~ p. 530-
531; E-ugeni::i G•eceanu, op. ~it. , p .. 33- 34. Ui:_ .nou studw privind evo
luţ i :t biserjdi Sf. Marg:i.reîla d1.n Med1 :tş esre pregam de .:trhJtectul Her111 :t n11 
Fabin·i, :turorul proiectc:o r de rest:tur:t re a m nu:11enmlu·1. 

ri g. 7. Mediaş , bi scric:t ev:tngheli c?i Sf. M:t rg:treL:t; detaliu din fig 6. 
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Fig. 8. Biserica evangheli că Sf Margareta ; pictu ri mural e din nava cen t r al ă : Sce 1 1ă ele martiriu, Sf. N icolae hotexî11cl pe cei trei stral egi, Căderea 11u t-

11ei, lncoronarea cu spini. 

tuş i p a1r'e p rnb aibi l să ,fiie voa;ba desprre ma.i.-oi1riul sfîn·tulu i V i
t alis, ca re a fost ucis cu lovituri de măciucă24 . 

Destul de bine con serva tă, scen a următoare reprezin tă 
pe Sf. Nicolae episcop botezînd pe ce i trei strategi. Compo
ziţi a e decupează pe fondul ce rului ultramarin, aproape 
negru , ca re coboară pî nă ceva mai jos de mijlocul înălţimii , 
terenul ·esite a,g,itat, icu stî111oi fo-ar te lairg (pentru a n'll S'Pune 
inabil) trata te, În tonuri de oc ru ş i roşca t. Sfîntul Nicolae 
<i.re, conform indicaţiilo r iconogra fi ce, o fi gură de bă trîn 
bonom , cu ba rba albă, scurtă ş i ro tunjită, cu z ulufi a lbi. P e 
cap poartă mitră episcopa lă de tip ca tolic ş i este în veşmîn
ta t într-o a1111pJă ,ca.sulă alb-11.10 ·ş i e ti 1că , 1căpwşită cu ro.ş u. In 
faţa sa e te Î1ng,earnnoheia1t un. 1tîn ă'r 1mberb , ou polete bl o'l11de, 
buclate ; poartă tunică albă, cu mînec i largi ~ i ornamente 
roşii , ca re s u ge rează o ţesă tură o rie ntală de mă tase, p antaloni 
a lbi col anţi ş i ghete negre. M ijl ocul este Încins cu o centură 
că zută pe şold , În p a rtea s tîngă fiind agă ţa t un stil et. Sfîn 
tul N icolae îi a tinge creştetul cu mîna s tî n gă , iar cu dreapta 
face gestul binecu vîntă rii ca tolice că tre un mic v as cu 
agheasmă p e care i-l prezintă un di acon În veşminte albe. 
În &p acele tîn ărului îngenuncheat îşi aşteaptă rîndul ceilalţi 
d oi st rategi. A mîndoi au plete blonde ondul ate şi barbă tunsă 
curt, cl a r primul poa rtă tunică roşi e ş i pantaloni albi, ia r 

cel de-al doilea o tuni că lungă cu falduri bogate . Sînt În
c in ş i cu centuri la te, căzute pe şo l d ş i sînt î narm aţi cu sti
lete agă ţate pe centură în faţa coap sei stîngi. În spatele lor 
a s i s tă la ceremoni e un grup ele p ersonaje ale că ro r figur i 
au fo st indicate sumar. U n alt grup de a i s tenţi se a flă în 
sp atel e sfîntului Nicolae, da r viz ibile sînt numai primele 
dou ă personaje, celel alte, printre care ş i o femeie, fiind su
gera te prin perspectiva co ral ă a cre ştete l o r . D e tul ele abil 
o r ganizată ca di spoz iţi e a maselor compoz iţio nale, cu o vă
d i tă preocupare pentru gradarea gesturil or , întreaga scen ă 
este cla r dominată de fi gura sfîntului Ni colae, a că rui apa
riţi e în p ictura go ti că tran s ilvănean ă pare să aibă un semni
fi ca tiv t î lc istoric. Prima ş tire pri vinci cultul să u în mediul 
catolic clin -1 ransil v ania datează din 1345 cîncl regel e Ludo-

24 De fapt, mai m ul ţi sfin 1i au fo >t ucişi cu lovituri de m:iciud, dar 
p ~ntru idcntifi c:l rea propu să avem În vedere ş i costumul pe rso na julu i. 
(G erd H ei nz-Mohr, Lexyko11 cler Symbole, Diisseldorf, 1971, p. 151). 
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v1c de A njou acorda saşilo r s ighi şoreni o scutire de impozite 
ca ajutor p entru edificarea bisericii Sf. Nico lae25. U lterior, 
cl a r tot În secolul al X IV-lea, scene din legenda sa au fost 
introduse În an sambluril e murale ele la biserica Sf. Bartolo
meu din Braşov (Salvarea corăbiei ş i V indecarea copilul1ti), 
lu biserica ref. din Sic (Salvarea corăbiei, figură izolată), la 
biserica ref. din T ileagcl ( fi g ură izo lată, scene diverse aco
peiri te cu var26) . fo &e•col,Ld 1a l X V-lea r·ep[1ez,e111t aioe.a figurji 
izolate sau a unor scene clin legendă se semnalează l a Sebeş, 
la Sighet ş i la Viş tea , iar sta tui a sfîntului ap a re la corul bi-
5,enici,i din Seibe,ş , ,l,a 1turnui-doipotni1ţă a•l bi<S-e1ri·cii clin Bi S<t ri~a 
ş i - că tre 1500 - la casa parohială ev. clin ace la ş i o ra ş27 . 
i\ceas tă neo bi şnuită frecvenţă În iconografi a uno r bi serici, 
pc atunci catolice, poate fi explica tă numai prin au to rita tea 
tradiţiil o r ortodoxe t ransmise prin mediul romfi nesc al T r an
silvaniei ş i , probabil , prin legă turile directe cu sudul Italiei, 
l egă turi fa vorizate de dinastia an gev ină , ma i ales În t impul 
d omniei lui Ludov ic. Se ş tie că acest ambiţio monarh , care 
rîvnea la dominaţia Întregului spaţiu ita lo-balcanic, a orga
niza t dteva ·campanii <m ilita re în ·srnd1ul Italiei, cu p artic i
p a rea ho tă rîto are a conti gentelor recrutate din Tra nsilvania . 
C u p r~ .l1e j ul a.oeisto[- 1c.a1111 p ain ii , în ,anii 13 4 7 - 13 5 O oir:ai~ul B ar.i, 
În a că rll'i Gliteidmală 1se pă nr'ează rel1icvde 1sfîn:vu:1u,i N iieolae, s-a 
a fl a t sub s tăpînire a efec tivă a a rm atelor transil vănen e şi 
pare că În legătură u aceste evenimente cultul său a cun o -
cur o subită înflorire În aceste păqi28. Oricum , nu este lip
sit de utilitate să subliniem prezenţa fi gurii ş i a legendei 
sfîntului Nicolae în iconografi a din T ransilv ania (o rtodoxă 
şi . ca to lică, deopo trivă), clin Moldova ş i Ta ra Românească, 
constituind , deci, facto r comun pentru spiritualita tea me-

25 Este vorba despre bi eric:i, :tctualmen te evangheLiica, „di n Deal" . 
(cf. hro11icon Fttchsio - L1t/!Î110 Oltarclinwn :i.pud Fr iedrich MiiUer, 
A rchăologische Skizzen aus Schăsbnrg, în „A.rchiv de Vere.ins flir ieben
biirgiischc La nidesku n.de", II, 1857, p. 412). 

26 V. Va raş i anu , op. cit., p. 410, 41 2; V. Drăgu ţ, Tconogra fia . . . , 
p. 78- 79). 

27 V. Draguţ, Jclem; pe.ntru statu ia de la B is triţa, cf. Gh. Arion, 
Srnlptura go tică clin Trn11Silva11ia, luj, 1974, p . 113 . 

26 O pre-Lenta.re mai dem.!ia tă a ·campan ii lo r angev.ine în sudul Im
lie i, ]a V. Dragu ţ , Din non despre pict1trilc bisericii clin Strei , î1n „Buleti1ml 
Mon.uimertoeilor IsuoriGe", 1973, nr. 2, p. 25- 26, nola 38. 
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dievală româneaisdi ş i a narţionalităţilor stJJbilite În paţiul 
intraicarp.atic 
Următoa rea imagine a registrului de picturi reprezintă 

Căderea manei. Pe vîrfu l unui munte situat ch ia r În centrul 
compoziţie i , .un 1nge1r Îngem~nchea t, c u arr.~pi l e 1.a.rg de fă
şurate, face să cadă din ce r coco l oaşe l e de mană, sub b ine
cuvîntarea mîin ii lui D umnezeu care ie e dintr-un nor st i
lizat, potriv it modei go ti cului , de curte, asemenea uno r fal
duri. De o parte .ş i de ah a ·sînt îngen uncheate două grupuri 
de personaje coafate şi îmbrăcate în cos tume caracterist ice 
nn ilor 1400, cu tunici croite p e corp , dar cu poale ample 
ş i mîneci largi (eventua l bordare cu blană) cu cen.ruri că 
zute pe şold. Pletele curte ş i ondul a te sînt pieptănate cu că
rare pe mij locul capu lui aşa cum a u unele per onaje din pic
tura bjserirci·i unitari.ene 1din D k jiu , picrnră dataită 1419. Mij 
loacele pl as ti ce sînt, în general, cele enunţate la cenele an
ter ior prezentate: prin cipalul factor de expres ie este desenu l, 
compoziţia se r·earuzează din 1di ·str ibuţi1a vo1h~meJ.o1r ş i petelor 
de culoa re care se detaşează pe fond ul sumbru de ultra ma•rin . 
E te evident că im aginea de la Mediaş nu ilu s trează binecu
noscutul ep isod a l Ctiderii manei din legenda lui Moise. e 
a fl ăm În faţa un ei invocăr i directe, p oa te chiar a unui ta
blou vo ti v, pe ca re pa tri cia tul săsesc din Mediaş a adresa t-o 
div inită ţi i , spre s tatornică prosper itate. Episodul biblic a de
ve.rnit un simplu proetext pennru rugăciunea coJe.c tivă a pu
tern icil or de a tunci a i oraşului , vestmintele boga t ~ ş i at itu
dinea convenţiona lă, declarativă , de pietate fiind, În ace t 
sens, con ci uden te. 

Î n continua re a fost pi cta tă lncoronarea cit spini. Scena 
se desfăşoară, fapt neo bişnuit pentru pictura med ievală tr;in
s il văneană, p e un funda l de a rhitec tură, un z id de cetate 
cu crenelur i, iar terenul din prim plan are o co nfi g uraţi e agi
t ată, asemenea unui peisaj tîncos. Împul central a l im;i 
ginii este ocupat de tronu l pe ca re se a fl ă aşezat I sus cu 
trupu l go l înfăş umt la mijloc de o eşa.rfă a lbă . Coroana de 
sp ini îi este î ndesată pe cap de doi că lăi cu ajut rul unor 
beţe di spruse cPu c iş. ă·l ă·ul din d re JJpta a di1spănn odată 

cu adosarea unui pilastru , cel din stînga, di strus ş i el parţi a l 
e re notabi l pentru figura ca rica turizată . Frecvent În arta me
d ieva l ă, procedeul tratării carica turale a fi gurilor de căl ă i 
se regă se şte la mai multe monumente tran silvănene , cu totul 
remarcab il fiind călă ul cu profil p orcin ca re apare În scena 
d -:: martiriu a Sf. Ecate rina la bi se rica evangheli că din Dră u
şeni29. 

Prima imagine din 1traveea u1rmă.ma•re es·te Martiriit l celor 
zece mii. De un puternic efect grafic, compoziţia în fă ţişează 
un grup de arbori n1răţaţ i de fr unze, a'.le că ror c ră•c i, ascu
ţite ca nişte ţepe s trăpung trupuri le celor martiriza~i. In ca
z ul acestei 1imagir1i procedeu l decupă r u i f igmilo·r pe fonrdul în
tuneco , ulnraima:r1in, 1cont ribLLie la a1oce111turairea ca lităţ ii cl m
maricc proprie semn:f i caţ i e i co nţinute . Destul de ra ră În ico
nograf,ia mediev atlă d '. n T r.ansil v::ini a, repreZJen:tarea aocstei 
15cene de 1111aruiriu era c u noscută, pî n ă de nurîn1d, pr1in două 
mici fragmente de pi c tură mura l ă conse rva t:: la bi eri ca ev. 
din Teaca (ultimul sfert a l secolului a l X JV-lea) ş i la bise
rica unitar ia n::I d !n Dî rjiu (1419), de asemenea printr- un p a
nou de altar, proven ind de la b ise rica ev. din Proştea Mare 
(az: Tîir.nava), păs rrat în p11ezent J,a MuZJeul Brukentha:l din 

ib iu (cca J 500) ~o. O a ltă reprezentare, foarte degradată a 
fo st desc p eri ră cu <.:Îţ i va ani Înainte, pe perete le nordic al 
co rului bi ser icii din Boian (jud . Sib iu ), pi c tură datab il ă în 
primul sfert al secolului a l XVI- lea31. Aşadar , la Mediaş ne 
aflăm în faţa primului exemplar tran s ilvă n ean, relativ bine 

29 V. Dr.:1.gu\, lme1111111ri despre picwra 111111raltl a bisericii fortificate 
di11 Dră11şeni, În „Swdii ş i cercetă r i de istori:t :trtei" , 1962, p. 180- l88. 

30 V. Vătăşianu, op. cit„ p. 782- 783. 
3 1 Nepu blic:t te pÎnă în prezent, picturi le de l:t lloian :iu următo:irca 

clisllribu1ie: În p.:trLea upenio:tră r.l peretei!ui se .aiflă Martiri11l celor zece mii 
(fon d verde ~oi d ş i gr.i.lben, copaci verzui cu ptLte rnice conwre negre, tru
pwri albe cu tente roz), În registrul inferior o rep rezent:\Jl'e a Ecdesici cu 
ocJ.e trei virwri 1eol g:tle, im.:tginc proiec tată pe \ln bogat fond arhitec
oon~:c." e lll'aii vede ş i t ln sfînt cu ba. ton (facob?) care ciDe~tc din.tr-o 
c:irtc. fo:tJrte degr:i<lare - te lrnic:t fiind „al ecco" - picLurile de Ja 
Boian acuză c:t.raicte re stilistice proprii Renaşte rii germ:tne şi pot fi daLate 
În pre:tjm.:t :tnutlui 1520. 

Fig. 9. Biserica evanghelică Sf. Margareca; Sf. Nicolae botez1nd pe cei trei strategi (det:iliu din fig. 8) . 
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păstrat , de reprezentare a Martiriuliti celor zece m u 111 p ic
tura mura l ă. D in co lo de rem arcabila rea liza re a rti s ti că - ne 
afl ăm , neîndoielni c, În fa ţa uneia dintre cele mai izbu tite 
opere de pi c tură got ~ că din ţara noastră - este necesar să 
obse rvăm că varia nta icon g raf i că adopt::nă d epăşeş te ca
drul unei reprezen tări ilu t rative, recurgînd la valenţe preg
nant simbo,lice. Jmr-adevăr, În ,chiar 'Oemrul jmaigin ii se a fl ă, 
În rîn clul martirilor, f igura comandantului Acha tius, nud d::ir 
cu mi tră epi scopa lă pe cap, cu braţele la rg desfăcute ca în
tr-o răstigni re. În ::iceas tă vari antă, rep rezenta rea M artiriit
lui celor zece mi.i es te con tami nată cu temele Arborele vi ?ţii 
si Crvtcea v ie, constituind o ::ipologie a bisericii ş i a puri tăţii 
c redin ţe i . Exa l tată la Începutul secolului al XV-lea, în c::idrul 
acţiunilor biseri cilor catolice şi a Împă ratulu i Sigismund de 
Luxembwrg p entru tă v ili.rea .aieţiunilo r reformisne, ace.as tă 
imagine va evolua spre asocierea cu motiv ul iconografi c al 
Răstig nirii , a şa cum s-a Întîmplat În compozi ţ i a ce deco
rează alta rul d in Proştea Ma re32. 
Următoa rea im agine care decorează peretele nordic al na

vei bisericii din Mediaş are un caracter de excep ţie în organi
zare::i de an amblu a compozitiei mura le p rin ampl oarea care 
i s-a dat. De fă şur a t pe două registre, ocupînd adică ş i sp a
ţiul triunghiului di ntre două arcade, avînd În l ă rgime echi
valentul a t rei im agini obişnui te, se află aici Arborele lvti 
!eseu. Din nefericire, prin adosarea p ilastrului gotic, a fost 
dis1t:ru să tocmai zona cenitr.ală a lucră,ri i , <t<ceea care ilustra 
În mod nemijl oc it ::i scendenţa genea logică a lui Isus Hristos. 
S-a pă tra t în să arbo rescenţa ramurilor de acant, În ale că
ro r fr unze, ::tiSemenea uno1r cupe, sînt în crise bustu ril e de p ro
feţi cu fil actere În mîini. 

Necunoscut pînă acum în iconografia T ransilvaniei , Ar
borele lui l eseit de la Mediaş oli,ci tă o s tăruitoare a tenţie 
în cadrul studiilor de ar tă medievală din ţara noastră . Se 
ş t i e că acea·s tă inemă iconogiraif.i că, d e veche 'llradiţi.e biz:ain t:ină, 
s:...a număra t p rintre temele p refe rate de pictorii muralişt i din 
Moldova, autor i ai vestitelor pictu r i exterioare clin secolul 
al XVI-iea . La P robo ta, la H umor, la Mol dov iţa, la Voro
neţ, la Sucev iţa, A rborele liti l eseH ocupă un loc de cinste 
pe faţad a udid ,~a:u p e aiceea no rdi că , amploarea aoest'Or 
reprezen tă ri fiind fără egal În Întrc::iga a rtă medievală euro
peană . Descoperirea de la Mediaş const ituie cea mai monu
n.1en ta lă reprczen tare a A rborel1,ti lui I eseu. realiza tă În ca
dru l picruPi·i de s1til goni1c, poziiţi e de vî rf car•e obli.gă, fir.eşte , 
la că u tmeia uno1r expl1i,oo ţii. 

E ste important de reţinut faptul că În ţările occidentale 
pe măsura dezvoltă rii cultului M ar iei , Încep înd din secolul 
al X ii-lea s-a p rodus ş i o modificare a semnifica ţiei Arbo
rcl1ti hti I ese1-t. În v irtutea formul ei „ V irgo Jesse floruit, Virgo 
Dellln gen uit" , A rborele hti I eseit a devenit un simbol al pu
ri tăţii fecioarei, ilustrînd În mod pre ferenţia l ideea „imacu
latei concepţii" .care 1<wea •s ă Niiumfe, da torită fr a11Jc iiscanilor, 
În s·ecolele XV-XVJ33. Ca unmaire, în ia.ceste se.oale, iau fo st 
realizate numeroase reprezentări ale A rborelui hti I eseit, pic
tate sau sculptate în lemn , reliefuri cu acest subiect deco
rînd p redele de al ta,re, trane din coruri şi - ceea ce este 
mai no tabil - grinzile superioare ale caselor34• în legătură 
cu toa;t·e ace~tea, ,se p une o daită 1111ai mult rproibJema 'semni.fi
caţ ie i picturilor exterioare din M oldova secolului al XVI-lea 
În cadrul căro r a Arborele lui I eseu, ocupă un loc atît de im
p o~ina11Jt35. 

32 Înrr-adev ă r , la alta rul din Proştc a Mare, in centHLI imaginii cu 
Mart iriul celor zece mii, fi gu.ra 'lui Achrutius este tnlo.cuită de reprez enta
rea 1lui hus p e cnLce. 

33 L. R bau lco11ographie de l'a rt chretiw , II , P.a ris, 1957, p . 135, 
p . 78- 79. 

34 Idem, p. 137. 
35 Com entînd sem n ific aţia Ar/;orcltti flii lesett în p ictura ex terioară 

din Mo ldova, Sor.in U lea con sideră că a ceastă temă constituie o g:ori fi ca re 
apoteot ică a lui I ms Hri ~tos . (S. U!ea, Originea· şi semnificaţia ideologică 
a pict11rii exterioare moldoveneşti , I , în „Scudii ş i cercetă.r1 de i ooria 
artei ", X, 1963, nr. 1, p . 88). Aşa cum am arătat ş i ou .ailte p riilejuri, o 
impo n.a :ită l a.wră a programuJui pi ·c tu r~lo r exte rio1re a fost comb~te.rea 
tezel or refo rm iste ca re contestau deopotrivă cul tul Maici i Domn ulu i, al 
sfiin\ i1Lor ş i al ima.gi nă1I r în generol (V. Drăgu\ , Picwra ml/.rală din T ara 
Romanească şi Moldova şi. rnporwrile . ale rn piclltra Ettropei de sud-est 
În ettrsul secolitlui al X V I-iea, în „B.M.I." , 1970, n. 4, p . .3 0; idem, 
llttmor, Bucu re ş ti , 1973, p. 30-31; 39- 40). Şti i nd că exa ltarea progre
sivă :t cultu lui Mariei este ca ra · te ri ~ r i că în evu l mediu, nu num ai p entru 
iconogra f.ia occiden ool ă , ci ş i pent ru aceea d in Orientul ortodox, decurge cu 
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r:ig. 10. Biserica e vanghe l i că Sf. Margareta ; picwri nrnr a.le d in nava cen
trală : Martiriul celor zece mii, Arborele !tti !eseu (fragm ent). 

Fig. 11. Biserica evanghelică Sf. Mar&areta; Martiriul celor zece mii. (de
taiLiu d in fig . 10). 

F ig. 12. Biserica cvanghe; id Sf. Ma rgareta; Arborele /iii fesw. 

înainte de a Încheia prezentarea imaginii În discuţi e mai 
trebuie remarcată tipologia fi gurilor de profeţi , cu obr::iz 
prelung şi b arbă bifurcată care trădează remini scenţele go ti
c u.Lui .i ntie1maiţional de 10unte, ,s r.il :allie dirui prjncipaJ.e main.ifos
tări din T ransilvania se află În bisericile evanghelice din Mă
lîncrav ş i din Nemşa36. Su rprinzătoare la prima vedere, dar 
de Înţeles În spiritul Renaşterii care se insinua În arta T ran
silvaniei din secolul a l XV-lca, este reprezentarea unui p ro-

necesiua.oe că , fo p iotllra exre.rioa ră di'n MoJdov,a, repre·zenta rea Arborelui 
lui fesrn sie a l ătu ră, ca semnificaţie , fmn1tl1ti Acatist ş i Legendei. Sf. Nico
lae, fond deci un in stmment al luptei a.ntilfefo rmiste. 
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fig . l3. B:se ri,ca evanghel ic?\ Sf. Margareta; Arborele lui. Ieser; (det:iJiu). 

Fig. 14 . Bise rica ev:inghe!id_ Sf. Margar,eta~ picturi 1~rnr:tl:_ ?i~ n,ava cen 
trală: Arhorelr /ni fesert (I r:1gmc11<t ), Augac11mea clt11 grad111a, Prinderea 
Jui f SUS, 

Fig. 15. Biserica ev:inghelid Sf. Marg:i re ta ; Rrtgăcirmea di.11 grădină (de
ca[i,11 din fig. 14). 

fet coafat cu o tocă, de un tip aflat la mare modă în pn
me'.e decenii ia le se1ooh1l•ui37_ 

În continuare, iconografia regi strului de pictu ră, atît de 
diversă p1nă a.ici, dobîndeşte ·Coerenţă, urmă.rind maii multe 
momente din ciclul patimilor. 

36 Yasi.le 1 răguţ, Picwri.le murale dirr hiserica eva11ghelict"i clir r ~1ă
lî11crav, În „Studii ş i cerce tă r i de i coria artei", eri.a :ină p bswcă, 
nr. 1, p. 79- 93; V. Drăguţ, Date noi rn privire la pictmilc murale tli11 
Trnnsilva11ia; în „SCIA" , 1972, nr. 1, p. 116- ll9. 

37 De altfel utilizarea co tumeJor de epocă se poace observa, în picmra 
mura l ă din Transilvania, î n că din ultimu ! sfere ;i,J secolu lui al XIV-iea, 
de exemplu , la Sînpetru, la Bi, trip, la Mălîncrav. 
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_!L..o_...- .„ "'· .............. 
I:'ig. 16. Bi se ri ca evan ghelică Sf. Mar~areta; Prinderea liti !sus - epiiD
dtLl tăierii urechii lui Malchu, (det;i,liu din fig. 14). 

r ig. 17. l3 iseri ca evan gh elică f. M:ugareta; pi cturi rn u~a l e din nava cen
trală: /1ulecat't1 lui !sus, Biciuirea la stîlp, l11coro11are,1 cu spini, P1trtarea 
cmcii (rragment), lnchi11area magilor (fra~ment) . 

11 • 

l'ig. 18. Biserlica ev1angheJică Sf. Margareta; fragmente de pi cturi murale 
din nava centra l ă: Purtarea cmcii. lnchi11area magilor. 

Prima scenă din această uită este Ritgăciimea din grădint'i. 
Deşi retezată în partea uperioară, imaginea permite o lec
tură innegrală şi se impune atenţiei prin certe calităţi compo
ziţi o nale şi cromatice. îmbrăcat Într-o lungă manrie moho
rîtă, I su se roagă În mijlocul unui peisaj stîncos umar in
dicat, cu pomişo·ri desenaţi convenţiona l, dar decorativ. În 
partea s1t:Îngă, 'cei orei aiposinol i .a1dorn1'iţi alea tuie c un grup colo
nt: Petru ar.e mantie roşie, Ioan mantie verde ac id, iar la<:·ob 
ooru-galbcn .cu desen roşca't. Figiurile sînt bine diferenţiate 
atît prin tipologia presar~.să de canoane, dt şi prin 
atitudinile variate ale s tăTii de somn. în fundal, grădina este 
mărginită de un gard de nuiele Împletite pc ţăru ş i , dincolo 
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de 1care e văd apropiin1du-se ostaşii trim i şi să- l a resteze pe 
I su . ObseTvînd mobilivatea 1co 1Tljpoziţiona·la, mai evidenta aici 
dedt în 1alte Kene, mai ·nrebuie me11iţi00Ja1tă înoe·ricairea de mo
delare cromatid a formelor, mantia lui I sus fiind, din ace t 
p unct de vedere, un p1-.eţios exemplu. S-ar părea că meşteru l 
ano•n.im a avm '1ia Jn.demînă un model ·inspirat J'..ndeapmape de 
mini atura ·CU ace laşi subiect din codicele realizat la curtea din 
Praga a regelui Vadav a l IV-lea (codice cunoscut sub numeile 
de Wilehalm3B). 

Următorul moment din ciclul mural este Prinderea liti 
! s1tS39. Grav deneiri.o.ra1ta, parnea , uper·i oa ră e1s1te 1rnrnpk ·t di1s
trusă, scena se c iteşte cu uşuni.nţa iar episodu1 lui Makhus este 
deosebit de expresiv. în stînga se recunoaşte aposto lul Petru 
ca re bagă sabia în teaică, în faţa sa se află un ostaş În ar
mu ră, cu sabia ridi1ca tă, care p are să fi intervenit În legă
tură cu cele încimplate; În primul plan aproape Îngenun
cheat, a fost [inf~ţ i şa t Malchu s <CU capu~ a·ăsuci t par'Că de du
rere, în timp •Ce u1rechia stîngă îi este reaşezată prin ge tul 
cămădui ror al lui I sus. Makhus poartă un rnrac teristi c cos
tum de epocă : tunică roşie scurtă cu mîneci scurte, panta
lon ii cu un crac roşu ş i celălalt alb, centură, bor etă, stilet 
şi spadă, ghete negre. A1J ături de siluwile lui h u·s şi Iuda
situate în centrul compoziţional, se mai deslu şesc şi alte silu
ete de personaje care înwegeau scena. 

Di·s1Dmsă .apr.oape iavegir.al, dar.ori.tă ·p ÎilaisDrulu1i •adosM, 
scena următoa re reprezintă cu certitudine un a dintre „jude
căţile " lui Isus, fă ră să se poată preciza care anume - la 
Ana, la Caiafa sau la Pilat40. 

Mai departe, a fost reprezentată Biciitirea la stîlp. Rău 
con servată cu partea superioară di stru să, imaginea î l înfă
ţişează pe J.su1s, .nud, Jegiait Ide .swp ş i bi ciuăt de doi <Călăii. Sitîn
gac i compusă, desenată simpli st şi slab executată din punct 
de vedere tehnic din care cauză culorile s-au ş ters dobîndind 
un aspect pră fos, această scenă este, negreş it , opera unuia 
dintre ajutoarele echipei de meşteri care a realizat ansamblul 
mural de la Mediaş. Acelui aşi pare să i se datoreze şi lnco
ronarea c1,1 spini din panoul următor. Pe fo ndul unui zid 

36 Josef K.Ji:llsa, Cesky rnkopis moralii papde Rehofez knihovny o 
Tferzogenlmrgtt, in Umeni, X, 1962, nr. 2, p. 181. . 

39 In ico n::>?;rnJia rm11·si1J vă11eană, Prinderea /ni IStts, combinată cu 
Rug(h w1ca di.11 grădi11 ii, se regă seşte doar la Mălîn crav. . 

40 în rîng:t pilastru lui se descifrează silueta lu i Isus Î•n pi cioare, i:t r 
în d reapta pihs·tru!ui ~e vede 1111 tron. 

L-ig. l 9. Bi se ri ca Sf. Margareta, picuuri murale pe intr:i. d sul arc:idei a 
dou„1. nordit e: f11 coro11area Mariei . 
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crenel at, aşezat pe un tron monumental, I sus îndură supli
ciul din partea a doi că l ăi care î i îndeasă mă răcini pe cap. 
Zona superioară a compoziţiei este di s tru să, dar reconstitu
irea nu Întîmpină nici o difi cultate. Reţinem aici, ca ş i ln 
alte scene, atenta redare a costumelor de epocă purta te de 
<Călăi - turnioi rsicua·lie, pantaloni ·co.lia,nţi , ghene .cu vî rf pre
lung - el·eme1ue ca:r,acuer.Usri.ce pentru recun o·a.şt·ere1a mon u
mentului istoriic in oau1e au fo st e~ecutaue picturil•e, at î t prin 
formele definitorii cî t, mai a les, prin spiritul laicizam care 
a favo rizat înregistrarea lor fidelă de către arti st. 

U ltimul panou, grav deteriorat, cuprindea P;trtarea crucii, 
compoziţie identifi cabil ă prin extremita tea in fe ri oară a crucii 
dispu să În diagonală şi su sţinută de un personaj. Se mai di -
ring cîteva siluete de ostaşi şi un fragment din mantia lui 
Isu:s. M ai imponanr .este foiptul că aiceaistă s•oenă s'l1pra
punea o altă imagine, di stru să şi ea în cea mai mare parte , 
din care se mai păs trează doar grupul Mariei cu pruncul 
asezat pe genunchi . Identificarea scenei este ipote ti că, ar 
putea fi vorba despre un fragment din Închinarea magilor. 
Mai clare sînt detaliile de ordin stil istic care concură la 
datarea acestei scene în ultimul fert al secolului al XIV-lea, 
rau probalb~li·ua11ie Sn decenirnl 1380-1390. Av.em În vedere 
În primul rînd figura Mariei , cu ochii în amandă, cu pro
filul prelung şi puternic, cu pletele atent cali grafiate ş i au
reola s triată, conform unui model larg răspîndit în pictura 
n ord-i1nal·i a.nă în cea de-a doua jumătaiue a secolului al 
XIV-lea. Es te epoca în care, atraş i de bunăvoinţa Angevi
nilor de ramură italiană, a flaţi pe tronul U ngariei, numeroş i 
meşne1~ veniţi ide l1a sudul Alpilor .g~seau de lucru În Tiian
silvania, lăsînd în urma lor ansambluri de pi ctură ca cele 
de la Sîn.na.rna. de Mureş, Si.c, Sil1lpetru, operă de vîd f.iind 
aceea, din .nieiforiicire piieirdută, pe •caire o ·r1e1aJ.,izi<1i!>e, În caitc
drala din Oradea, Niccolo di Tom aso41 . La ştirile de pină 
acum privind în.fluenţa picturii italiene În Transilvania me
dieva l ă, fragmentul de la Mediaş se adaugă ca un reper 
preţ i os, dar, În acelaşi timp, el contribuie la nuanţarea isto
ricului biseri1cii Sf. Margareta despre care se poate acum 
ra fiirma .că , înt.r-o primă formă de arhi1t.ectură 1gQ1t i că, ex1sna 
încă înainte de s fîrşitul secolului al X IV-iea. 

4 1 u privire la ace te monumente ş i la altele, V. Vătăş i .anu , op. cit.; 
p. 411 ; 41 0- 4 11 , 412; 419- 420; 426-427, de asemenea Denes Radoc
~.a y, J1 magyarorszag kozepkori falkepei , Bud.ape ta, l 95 4, p. 54- 55 , 114 , 
173 , 188 , 214- 215. 

Fig. 20. Busericu Sf. i\lf.argiareta; ipucDuri 111ura1:e pc intr.wos.u.l arrn dei a 
doua nordi•ce : gru.p de apost'oli. 
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Părăsind registrul principal a l picturil or, urmează să tre
cem În !f.e.vi s tă fragrnrnl11tele păstr.ate în zonele tri unghiul are 
afl ate Între arhi voltele arcadelor ş i brîu l median cu in sc rip ţ i e . 
În prima seeţi un e se a flă un fragment care cuprinde o f ig ură 
de bă rbat, coafat cu tocă, şi un copil într-u n cadru ar hi tec
toni c rn traf orll'r i go ti,ce. Cel de-a] d oilea triunghi pare să 
fi înfăţişat o scenă de martiriu ; e mai vă1d t ichia unui per
sonaj ·care s tă tea, probabil, pe un tron, şi un sfînt cavailcir 
spînzurat . Prin ado ·a rea pilastrului go tic a fo st di s tru să toc
mai partea centra l ă, deci cea mai importantă a compozitiei. 
Al treilea triunghi face p arte , aşa cum s-a ară tat , din ampla 
reprezentare a Arborehti hti l ese1-t. Deşi în parte distru să, 
sccn'a care decora oei de-al p aurulea triunghi poate fi iden
tif i.ca tă ni ajutorul mi ci·lio r fragme nte păs trate : ·se di sting 
.cmcea ~ nc.l i1m:tă, ieu plci'oarde iceloui 1răst i gn,it, ş i Mair.i a Mag
dale na ·ca re ÎI11c eai11că :sa smu~lgă un .cui, d e asemenea, figura I ui 
Iosif din A rim ateia şi un personaj ca re cu o funi e su sţine 
crucea - aşa dar a fost a ici o Coborire de pe crnce. in ulti
mul triunghi, in sc ripţia pictată p c un fil acter cu minuscule 
gotice, Zacharias, indică numel e p ersonaj ului sfînt, cu ba rbă 
p relungită alături de care se mai di stinge silueta unui bătrîn. 

Toate fragmentele menţi on ate aic i a u o perfectă conti
nuitate de strat pictura l cu scene le registrului prin cipal şi 
este ev ident că ne a flăm în faţa unei decoraţii realizate 
Într-o s in gură etapă, în acest sens pledî nd ş i elementele de 
·ordin SitiJi1stic îmnu 'to tllll unitia11-.e. 

Sim1ul1oan cu deco·rair·ea perenului na·v c~ oentna lc au f'ost 
deco rate ş i intradosuril e arcadel or, o parte din imagini fiind 
recuperate d ato rită lu crăr il or de resta ura re. Pe intrado ul 
primei arcade, În p artea s tîn gă se distin g siluetele a doi 
s finţi . Î n partea dreaptă a fo st pi ctată o compoziţie cu evi
dent ·C01111ţinut eshauo log!c zona supe1ri·oară, pînă Ia cheia de 
a rc, a fost reze rvară lui I.ms În glorie, cu săbiile În gură ş i 
încadrat de simbolurile ce lor pat ru evanghelişti, con fo rm 
v iziunii apocaliptice a lui Ion din Patmos. La mijloc se a flă 
a rh anghelul Mihail cu balanţă ş i cu spadă ridicată, iar jos 
a u fost înfă ţişaţi ap osto lii Petru şi Pavel, cu atributele carac
teri stice, cheia şi sabia. Întreaga compoziţie este l egată ele 
,i,de·e.a fi,tdecăţii de apoi wn.srtitu.ind o in teQ·ipretarc În mic ş i 
Într-un c.adni nea1de1cvar ,a mon,umentJaJlelor reprezentă·11i rieze r
vate acestei var iante iconografice în bi seri cile secolelor ante
rioa re, cînd locul ei se a fla În abs id ă. Este vo rba despre an
samb lul constituit de imaginea lu i l sus În glori.e (Ma jes tas 

Fig. 21. l3i seri c:i ·e'V,:inghelidi Sf. M:irg:uew; pi·c ruri mu m ie pe intradosu.I 
arendei a dourr n ord ilce: grup ele aposwli.. 
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F.ig. 22. l3iiserica ev.ainghelicl Sf. Margareta; picturi nrnr:ilc în cola~e r.alul 
nordic: fcclesi.a şi. virtuţ'ile teologole. 

domini) ş i de cortegiul celor doisprezece apostoli ce deco
rează bolta şi resp ectiv pereţii absidei bisericilor de la Ho
morod 1ş i Sinre i42. Tot în co nrdiţii, le unu.i spaţiu J1.e:potrivi1t 
a fost realizată ş i importanta temă iconografică lncoronarea 
Mariei, situ ată pc intrado.sul arcadei a doua. Spaţiul îngust 
ş i foarte lung a impus o di spersare a grupurilor compozi
ţionale, astfel că la prima vedere este greu de stabilit uni
tatea imaginii . În partea superioară, Într-o madorlă su sţinută 
de piauru Înge11i, se a flă grupu.I p 11inciip al: Mair ia aşezMă pe 
un tron este încoronată de I sus. Dedesubt, într-un a lt regist ru , 
delimita t de un chenar, se a flă şase apostoli cu atributele 
caracteri stice. De cealaltă parte a arcadei, În imediata vec i
nă ta te a grupului Mariei, se află un panou cu patru sera
fim i, sub care a'LI fost înfăţ i ş aţi ce ilalţi şase .apo to l.i care înnre
gesc compoziţi a. 

Executate pe o peliculă s ubţire de tencu ială care l asă ă 
se s trăvadă rosturile fu gui te ale pietrelor de cons tru eţie, pi c
turile de p e intradosul arcadelor poartă amprenta unei per-
ona·li.răţ i atit i t·iice di.sttQlOte de .aiceea ia meş teriilor cai11e ~u 

reali za t celel alte scene. Deş i rămîne îndatora t mijloacelor 
grafi ce, folosind un desen simplificat ş i conture puternice, el 
recurge cu destu l ă s i g uranţă la modelajul cromatic, unele 
falduri avînd o co rectă plasti citate. Fondul es te alba tru 
marin lu minos, aureo lele sînt ga lben-auriu , mantiil e sînt d ivers 
coloimte, acoenteJ,e fiind date de roşu intens şi v·erdele a,cid. 
Dincolo de vio iciunea cromatică, propr ie acestor picturi , hotă
rîtoa re rămîne din punct de vedere stilist ic tipologia p ersona
jelor incisiv marcată de moda tîrzie a goticu lui internaţi o nal 
de ou1-.te, 1mo,dă a1le ,căn:i eoo11ri răs ună cu ,c,kKitaite ş i ,în marele 
a nsamblu mural din nava centrală . 

Dar, în legătură cu .aiceais tă consuatare, dev ine n re,c e s:a iră 
pre·cizarea da tă rii tuturor picturilor prezentate pînă aici, pre
cum ş i a rap orturilor ex istente Între diferitele părţi care com
pun ansamblul. P e p arcursul prezen tării dive rselor scene au 
fost avansa te mai mu lte ob servaţii p rivind f izionom ia stili s
ti ·că a picruri lor na·vei rcen1traJie, p:r1ecumpăn i1uoare fiind pe111tr.u 
picturi1le nave i centrale elemen tele derivate din goticul inte
rior de curte. Se ştie că În spiritul aces tui s til, ca re s-a bu
curat 'de llll putern.i.c 1pre t igiu În amb i anţa franC'O-german i că a 
E uropei catolice, au fost executate, în preajma a nului 1400, 
pin urile murale ce decorează corul şi absida bisericii evan
ghd ioe din Măl1îI11ora v43• C~1ţ iv.a 'aini ·mai tiÎirziu ,ci,u fos1t .reali 
za te picturile b ise ricii evanghelice din Nemşa,44 la ca re s·e face 
re simţit procesul de adaptare s ti li s ti că la co ndiţiile, la p osi
bi,E1tăţi:le şi tra:diţiile med iutl ui a1rit is,cic t0ical. DiinicOllo d e repe
rele oferite de picturil e mural e de la D îrjiu (1419) care poartă 

42 Despre semnificaţia şi răspîn direa acestei te~1e icon gr.:ific-, V. Dr5-
guţ, {conografia .. . , p. 13- 17. 

43 V. Dragu ţ, Picturile mitrale ale bisericii evanghelice di11 Mălincrav, 
În „Stu d iri şi cerced r.i de isuori a. ,:i,n ei", 'seria artă plmuică, 1967, nr. 1, 
p . 79- 93. 

44 V. Dra.guţ, Pi.ct1;ri.le nmrale ale bi.sericii fortificate din Nemşa, în 
„Stud ii ş i ce rc etări de istoria artei", seria an ă p'.a•s r ică, 1972, nr. 1 
p. 116- 119. 
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amprenta meşterului Paul din Ung,45 dincolo de fragmentele, 
prea modeste pentru a fi rnncludente, de la Bistriţa, pro
cesul absorbirii goti·cu.lui de curte se poate recunoaşue în ca
pela de sud-vest a bisericii sf. Mihail din C luj45 ale cărei pic
turi indică, Însă, un moment foarte avansat a l acestui pro
ces, prevalente fiind aici prelucră rile locale care recurg la ex
perie nţele mai noi ale picturii iroleze. Or, picturile de la C luj 
fiind databile către 1430, rezultă că lipsea inelul intermediar 
a l fenomenului de integrau:e a go ti·oului de curte 1n fondul 
arti stic tran s ilvănean. Odată cu restaurarea picturilor de la 
Mediaş, a fost regăsit inelul pierdut pentru că Într-aJde văr, eile 
reprezintă roate camcuenistioiie ne.cesaire pentru a fi con
sidcraiue •Opera unor aniişui autohtoni pre~cu.paţi să a•simi
leze .expre.si,a plastică a goticului imern aiţionial. Aşa cum 
s-a remarcat, ei . rămîn îndatoraţi tradiţiilor sti lului linear 
narativ, imaginile păstrînd un pregnant caracter grafi c, gama 
cromatică este, în general, restrîn să iar suprafeţele colorate 
au un aspec t plat, foarte rare şi timide fiind Încercările de 
modelaj. De la noul stil au fost preluate doar elementele de 
recuzită ş i de tipologie, dar ş i aceste pTeluări nu au o valoa.re 
ega•l ă pentn1 to ţi meşter.ii oaire au ooncua-.ait la realiza.rea ma
relui ansamblu mural medieşan. Considcrînd toa te aceste ca
ra.cteristici, picturile din nava centra l ă a bisericii Sf. Mar
g.a1reta ar pnt•ea .f.i da tate •În .. i1111tervaluJ 1415-1425, poste.rior 
oelor de la Nem,~a, <lntJerior .oeilor de la Cluj. Ac·eastă data•re 
bazată pe •Criterii de or<l-i.n stili stic este 1n mod deplin conifir
m:a tă de iITT soripţia pi1cta1tă pe fişi a dintr·e registre. Scrisă ou 
min'lJls,culie go·ti.ce, parţi.ai! degradată47, ea penni.ue descifra·rea 
u1Pmăuoa.reloJ· : hoc .opus ... . sub a'11!no d(omi)n.i m(illesimo) quia.d 
a- igcnues.imo x . x .... hoc OiplbS .. .. aid i-că această lncrare a 
fost fărntă În anul dommtlui o mie patmsute douăzeci . Cu 
aj utorul acestei in sc ripţii, deducţiile prezentate mai sus scapă 
de mb semnul îndoieili·lor, iar pictu iiile de la Mediaş devin un 
preţi os termen de referinţă pentru rezolvarea problemelor de 
da.rare 1la alte mooumen:te aparţi.nfod aceleia.şi familii st·il.iisni•ce. 

Am lă sa t inuenţionat În suspensie rezolvarea dată rii pic
turil or care decorează colateralul nordic. Judecate prin prisma 
caracteri sticil or de stil , ţinînd seama de predomin anţa ele
me:nteilor propr-ii lineamlui -111a ra1tiv, ·oea ma:i pouroivi.tă Înca.drr.ure 
cronolog i că a r fi fost 1385-1400, tragerea către 1400 fiind 
ju s tificată doar de prezenţa -e drept timidă ş i sporadică -
a unor trăsături aparţinînd goticului de curte48. Dar Încadra
rea de mai sus este ·Contraz i să În mod deci iv - deş i surprin
zăto r - de analiza chenarelor decorative. Atît În colateralul 
nordi·c cît şi În nava centrală regăsim aceleaşi chen are, iden
titatea de factură ş i de repertoriu ornamen~al fiind desăvîr
şită: vrejuri rn frlll nZe de acant văzute de p rof·i1l, de·sfăş ura·ri 
stilizate de frunze de acant, care se pre.lungesc una din alta, 
sau un motiv gieometl'ic de uraidiţie cosmatescă49. 

De·curge din această constatare că grupul de pictori care 
a realizat ansa mblul mural de la Mediaş nu era de loc omo
gen ca viziune ş i că, alături de meşterii a căror artă se pre
vala la experienţele Încă moderne- ale go ticului de curte, au 
lu.crat meşteri .rămaşi credincioş i formelor tra.diţionale ale sti
lului liniar narativ. Fără să fie prea frecvente asemenea si
tuaţii se regăsesc în istoria artei, mai ales În mediile provin
ciale unde nici posibilităţile materiale, nici exigenţele ·ooman
ditair ilor nu excludeau inegalităţile de calitate şi expres ie ar
ti s tică. Pe de altă parte tocmai În mediile provinciale sint 
obi şnuite fenomenele de remanenţa s tili stică şi , să nu uităm , 
goticul liniar-narativ era foarte aproape de spiritul artei 
populare, spiri't a cărui vigoare s-a hrănit îndelung din res
pectul pentru 1:radiţie . 

Încercînd să reconstituim compoziţia atelierului căruia i 
se datorează picturile bisericii Sf. Margareta din Mediaş, ţi
nînd seama de diferenţele de viziune şi de factură, trebuie 

45 V. Vătăşi.anu , op. cit ., p. 425- 426. 
46 V. Vătăşianu, op. cit., p. 42 l. 
47 1n z:inele dq?;radate va fi posibilă lectura integ ral ă În condiţii le 

fo t<0gr.aJ1ierii ·Cll raze i·n.fraroşii. 
4s Vezi ma.i w s p.agin ille .re~pec.tivc. 
49 Ar mai t rebui :1min.1oit chenarnl ou p :1.ng'.i că diispu 1ă În zigzag, 1la 

primu: pa.no u al co l.ateralului nordi c, de .aseimenea chenaru l cu v.iţ5 de vie 
şi strngurj la cea de-a dmll:I arie.adă. Deil1i1miuarea d intre scenele ce compun 
un panou e te făcută de benzi roş ii 1·ncadrate de lin-ii albe, exrepoînd 
Arhorele lui !eseu care este delimita t a,tfel: bandă albă îngusta , band5 
ro-şie lată cu un m5n111t moti v fl oral, band5 ocru În~ustă , bandă ult ra
marin l a ră decorată cu semipalm ete, apoi t:i rul se repetă simetri c. 
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să scoatem În evidenţă, În principal, contribuţia a trei meş-
teri . Cel mai „arhaizat" dintre ei este autorul scenelor din 
nava l aterală de nord, ş i tot el, cu probabilitate, a pictat 
Bici1,tirea la stîlp , lncoronarea rn spini şi deg.m.data ?iertare a 
crncii. Un alt meşter a realizat decorul de p e int radosul ar
cadelor. l i ·e ~te proprie .a.oestui anist o vioiei une ier·omatică 
puţin obişnuită În pictura munlă din Transilvania precum 
şi o particulară sensibili tate yentru figuri.le mici ceea ce ac 
pu re.a const.itu1i un .indiciu •ca era, prin formaţie , pictor de 
altare. Meşterul principal este, neîndoielnic, autorul imagi-· 
nil or care alcătuiesc decorul primelor trei travee ale navei 
cemrale. Cunoscător al picturii de stil gotic internaţional , el 
nu i gnoră nici unele procedee puse În circulaţie d·e pictura 
nord ita.li ană, dar, În ultimă ins tanţă, rămîne un exponent al 
mediului local, fiind la rîndul său adeptul construqiilor sim-· 
ple , bazate pe forţa de expresie a liniei, fără aglomerări de· 
pl anuri şi volume, cu tratarea fundalului ca un suport cît 
mai neutru. Recunoaştem, totuşi , în imaginile create de acest 
meşter o etapă pregăti toare pentru ceea ce s-ar putea numi 
noul stil tran sil vănean al secolului al XV-iea, caracte rizat 
p rintr-o mare capacitate de abso rbţie a diferitelor forme de lim
baj artistic şi În acelaşi timp, prin efortul de stabilire a unei 
tipologii proprii. 

Considerat În totalitate, marele ansamblu mural care de
corează biserica Sf. Margareta din Mediaş se situeaza in rîn
dul principalelor realizăr i ale picturii go tice din Transil va
nj a al ătuir.i de acelea de la Ghelinţa, Măl·încrav, Sînipetru ş i 
Hărman, fiind, prin amploare ş i prin calităţile sal.e arti stice,. 
o ope1~ă de referinţă pentru Întreaga artă med ieva l ă din ţ ara 
noas tra. 

Am văzut că acest decor mural , executat în an ul 1420, 
a căzut victimă modificărilor aduse arhitecturii monumen-· 
tllllui În cea de-a doua jtumă•rate a sec01luJ.ui aJ XV-J.ea. La în 
ceputul secolului următor, cu probabilitate în deceniul 1510-
1520, În cola teralul nordic a fost pictată o nouă imagine 
ca•t"e supi11aipune rns.wri din decornI ·iniţiaJSO_ Executată înt.r-o 
tehnică mixtă - al fresco ş i al secco - această imagine s-a. 
degradat atît prin desprinderea stratului suport cît, mai ales, 
p r.i111 exfo:lierna pel!cu.lie-i de oul.oare. Ceea ·Ce ·s-a păstrat ·este, 
din fericire, îndestul ă tor pentru a identifica tema iconogra
fică şi pentru a surprinde elementele stili sti ce caracteristice, 
Pe fondul unui peisaj, colinar, sumar indicat, a fost înfăţi
şată o compozi,ţie rară În imnografi a medievală a Tran
silVianurei. In .colţul ,din d11e.aipta .sus 1a fois.t înfăţişată o Pieta: 
Maria îşi ţine fiul mort pe genunchi, asistată de evanghelis
tul Ion a cărui a titudine este desprin să parcă dintr-o Răs
tignire. Că la mijloc este vorba despre o contaminare ico
nografi că, dovadă e figurarea crucii pe ve rtica lă, din instru
ment al supliciului ea devenind simbol al credinţei. Sensul 
simbolic al compoziţiei este pus în evidenţă de grupul a 
patn1 femei Încoronate care se roagă în faţa pernonajelor sacre. 
Cele patru femei alcătuiesc o alegorie a &de '.ei - care poartă 
şapte coroane - şi a celor trei virtuţi teologale, Dragostea, 
Credinţa şi Caritatea51. Introducerea acestei comoozitii în 
iconografia tran s il văneană trebuie pusă în legătură cu preo
c upă rile antireformiste ale vî rfurilor feudale, într-o epocă ce 
se anunţa deosebit de tulbure pentru rînduielile Învechite ale 
evului mediu . Din punct de vedere stilistic, imaginea este 
ambi~uă, liemini scenţc got~ce as·ooiirllldu-se Înnoi:r iJ.or de lim
baj .ale pi.crnrii de Renaştere: pe .de o parne un mod grafic 
de a construi figurile , pe de altă parte un peisaj colinar 
care vădeşte efortul de sugerare a spaţiului. 

Cu ani În urmă , trecînd În revi stă micile ·dar numeroa
sele fragmente de pictură murală răspîndite În locuinţa preo
tului , în spă lătoria cetăţii, În capela din turnul Mariei , pre
cum şi În biserică, George Oprescu considera că se poate 
accepta ca exactă ştirea că În Mcdiaşul medieval a existat 
un centru activ de pictură52. 

Acum, cînd la puţinul care se ştia se adaugă marele an
samblu mural din biserică, cu al său spirit de tradiţie locală , 
tran silvăneană, convingerea că Mediaşul a fost un mediu 
prielnic activităţii arti stice dobîndeşte un temei hotărî tor. 

50 În drevia locuri , acolo unde pi ctura din secoluJ al XVI-iea s-a 
degradat se văd restur i de falduri ş i o aureolă cru ci·feră (deci fu sese o 
scena Cll hus Hri,stos) 

51 O rep rezen·tare simi, l1ară se afl a l:t Boian ; cf. notei 31. 
52 G. Opre9cu, Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal, Bu.cu reşti, 1957, p. 31. 
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