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Imaginarul arhitectural din Transilvania 

Virgil Pop 

În arhitectură, imaginarul nu poate fi căutat decât în concret, adică în clădirile păs
trate până în ziua de astăzi sau despre care există informaţii suficiente pentru a le putea 
analiza. Programul arhitectural cel mai răspândit, în toate timpurile, este cel de locuinţă. 
Doar că pentru perioadele timpurii nu s-a păstrat nici un exemplu. Deţinem informaţii 
vagi, desprinse din Columna lui Traian de la Roma, despre locuirea antică, dar aceasta 
nu este românească. Ulterior, informaţiile sunt chiar mai puţine. S-ar putea specula pe 
baza bordeielor păstrate (Rykwert, 1972), dar acestea datează din secolul al XVIII-lea. 
Pe teritoriul Transilvaniei se păstrează doua donjoane, la Cherisig şi la Câinie. Primul 
este o ruină în stadiu avansat, care a fost restaurată în epoca romantică, după care s-a 
ruinat din nou. Donjonul de la Câinie a fost reutilizat în fortificaţia din secolul al XV-lea, 
fiind astfel alterat. Oricum, acest program este atât de simplu, încât e determinat strict 
de raţiuni funcţionale şi constrângeri şi restrângeri materiale. Cu siguranţă, un motiv 
pentru construirea lor era şi dorinţa de a intimida. Dar aceasta se tăcea prin simpla lor 
prezenţă, iar nu prin folosirea unui model. Cetăţile medievale care se mai păstrează au 
trecut şi ele prin transformări şi adaptări la evoluţia artei războiului. Resturile de cetăţi 
pe care le putem analiza sunt mai degrabă "monumente arheologice", iar nu „monumente 
de arhitectură". Din aceste motive, analiza de faţă va viza un unic program arhitectural, 
singurul care s-a păstrat în forma „arhitecturală": cel de biserică. 

Mai trebuie reţinut că în arhitectură, care este o artă a concretului şi a tehnicului, 
termenul imaginar intră în relaţie cu spaţialitatea interioară, căreia diverse teorii modeme 
(vezi Georg Dehio, 1850-1932; Gustav von Bezold, 1848-1934; Sir Banister Fletcher, 
1833-1899) îi atribuie o semnificaţie în funcţie de binomul oriental-occidental. Astfel, 
spaţiul interior oriental este interpretat, pornind de la prototipuri sau exemple de noto
rietate (Sfânta Sofia din Constantinopol), ca fiind ordonat în jurul unui vector vertical, 
îndreptat spre marea cupolă ce reprezintă Ierusalimul ceresc. Sub această cupolă centrală, 
creştinul intră în contact cu divinitatea dintr-o atitudine statică, de contemplare, protecţie 
şi aşteptare. Dimpotrivă, în biserica occidentală (de exemplu, Cluny III), creştinul par
curge spaţial bazilica de la vest spre est, adică urmând un vector orizontal, şi intră în 
contact cu divinitatea dintr-o atitudine dinamică, într-un spaţiu ce reprezintă ierarhiza
rea societăţii. De asemenea, activitatea clerului ortodox este ascunsă după iconostas, în 
timp ce activitatea clerului catolic e transparentă, fiind vizibilă pentru enoriaşii din 
biserică. Aceste elemente de concepere a spaţiului sacru interior au determinat caracte
risticile sociale şi chiar temperamentale ale Europei de Est şi de Vest. După cum este 
posibil şi invers : s-au căutat, pentru a fi exprimaţi, factorii care au determinat aceste 
caracteristici, ce aparţin adesea unor stereotipii. Pentru România actuală, care încearcă 
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să îşi (re)definească poziţia în Europa, chestiunea dobândeşte o importantă aparte. Printre 
deosebirile care ne disting de europenii occidentali, atitudinea statică versus dinamică 
din spaţiul bisericesc este relevantă. E adevărat însă că există multe exemple de spaţiu 
occidental organizat după o axă verticală centrală, precum şi exemple de spaţiu longi
tudinal oriental. Cei care se simt încurcaţi de respectivele contraexemple le pun pe seama 
unor puternice impresii rezultate din experienţe personale ale comanditarilor. Pentru 
arhitectura de pe teritoriul României (mai exact, al Transilvaniei) de astăzi, aplicarea 
acestei teorii este posibilă şi ne arată influentele culturale la care un anumit teritoriu 
este supus într-o anumită perioadă. Constructorii medievali de biserici de pe teritoriul 
Transilvaniei nu s-au gândit, cu siguranţă, la aceste aspecte, dar au fost influentati când 
dinspre Est, când dinspre Vest. Cazuri interesante de simbioză se regăsesc în Moldova, 
unde asistăm la interferente puternice din ambele direcţii şi unde meşterilor, formaţi 
mai mult sau mai puţin în ambianţa occidentală, li se solicita construcţia unei biserici 
cu o spaţialitate orientală. 

Pentru epoci mai târzii, imaginarul occidental se referă la clasicismul antic. Fără 
nici o legătură melancolică cu această redescoperire a Antichităţii, Renaşterea şi mai 
apoi Barocul pătrund pe teritoriul României de astăzi. Cazul de la Densuş, pe care îl 
vom comenta mai jos, îşi are cu totul altă explicaţie, fiind vorba despre o preluare a 
unui model estetic care a impresionat. 

Sunt necesare câteva precizări şi despre semnificaţia determinativului din sintagma 
,,arhitectură românească". În lucrări de certă valoare, cu ţinută profesională şi morală, 
se utilizează în titlu formula "arta în Ţările Române" (Vătăşianu, 1959), pe când în cele 
din epoca naţional-comunismului ceauşist se foloseşte în titlu sintagma "arta româ
nească", înglobând-o şi pe cea ungurească şi pe cea săsească (Drăguţ, 1976). Totuşi, 
este de reţinut că fondul construit (analizat aici) a fost "patrimonializat", prin urmare 
nu mai aparţine utilizatorului, ci a devenit un bun al "întregii umanităţi", iar sarcina 
protejării sale îi revine statului român. E bine de repetat: patrimoniul e „românesc" 
pentru că, în prezent, România trebuie să îi poarte de grijă. 

Romanicul 

Primul grup de monumente analizate sunt cele ale romanicului timpuriu din Transilvania. 
Modelul este cel al bazilicii occidentale cu trei nave şi două turnuri în faţada vestică. 
Adaptarea cu metode provinciale şi mijloace reduse creează particularităţile şi farmecul. 
Cele mai vechi biserici păstrate sunt cele din Cisnădioara, fără mari alterări ulterioare, 
Guşteriţa şi Turnişor. Modelul îl constituie biserica din Germania de Sud, databile la începu
tul secolului al XIII-lea, oricum anterior invaziei tătare din 1241-1242 (Vătăşianu, 1966). 
Preferinţa pentru acest model poate fi legată de prezenţa unor meşteri din regiunea 
respectivă. Pentru decalajul cronologic putem să ne gândim mai degrabă la o întârziere 
(în prima jumătate de secol altele erau priorităţile coloniştilor) decât la o preferinţă 
specială pentru o arhitectură care în ţara de baştină a meşterilor era deja desuetă : goti
cul timpuriu cistercian începea să se generalizeze şi în spaţiul german. Biserica din 
Cisnădioara are două turnuri masive în faţada vestică, ce corespund navelor laterale, 
tără articulaţii, la fel ca în modelul bavarez. 
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taluri vestice secundare. 
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Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

httos://www.oolirom.ro/web/oolirom/carti/-/carte/7388. 

Niciunul dintre tumuri nu a fost terminat; cel sud-vestic se ridici pAnl la comip 
navei sudice, astfel tndt din exterior nu este vizibil, iar cel nordic se ridici pAnl la 
comqa na.vei centrale. De la început, modelul nu este respectat. 1n fatada vestici, un 
portal telescopic cu cite patru colonm aDpjate eate c:ontÎDllat, ID tiecan, parte, cu o 
deoonpe de piatrl, compud dm cite doul arce, ceea ce ar comtitui o sugestie la por-

Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https :/ /www .polirom.ro/web/oolirom/carti/-/ carte/73 8 8. 
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Dupl cât de preţios este pornit registrul inferior, doar un eveniment tragic ar fi putut 
determina expedierea Iucrlrilor, ciltre final, prin ciuntirea turnurilor vestice. Un alt 
aspect interesant n reprezintă paramentul : piatta aparent! nemsonatl şi nici m!car 
rectaDgularl. în mod evident, acest perete ar fi trebuit sl fie tencuit, dar restauratorii 
au optat pentru apareiajul frust care, în irnag;napa lor, sporeşte caracterul medieval al 
monumentului. 

Prima bisericl din Feldioara (Vltlşianu, 1959; Treiber, 1971; Fabini, 2002) este 
atribuită, conform legendei, cavalerilor teutoni. Peste aceasta s-a construit o noul bazi
licii în stil gotic, care a fost transformat! ulterior în stil baroc. Se păstrează aproape 
intacte zidurile care despart nava centrall de cele laterale. Nava centrall a fost probabil 
tlvlnitl. 1n registrul interior se păstreaz.l arcele masive, simple, fllrl nici un fel de 
profilatud. în registrul superior apar arcele ciltre emporele laterale cu profilatud. fim. 
Profilul exterior se întoarce la 90° 11i devine Dallterea arcului încastrat în zid. Este vorba 
despre o tratare particularl, pentru că, de obicei, arcul se continuă în perete cu un 
pilastru de piatră. La interior apare încă un arc cu profil circular, ce se continuă cu o 
colooetl adosată, articulate printr-un capitel. în golurile către emporele romanice apare 
apoi o biforă, care s-a păstrat într-un singur caz, şi doar pe jumătate. Greu de explicat 
acest contrast dintre cele dow1 registre ale mtadei interioare a navei centrale. Astlzi, 
biserica are o bold goticl, ce se sprijinl pe pilaştri gotici adosaţi peretelui romanic. ln 
secolul al XV-iea biserica a fost transformată în sall, prin eliminarea navelor laterale, 
iar în secolul al XVIII-iea acestea au fost reflcute, dar mult mai scunde decât cele 
iniţiale, astfel că golurile romanice din registrul superior au ram.as zidite. În secolul 
al XIX-iea s-au introdus tribune interioare, care segmentează vizual pilaftrii gotici. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Biserica din Guşteriţa, astlzi mult transformatl în diferite etape, păstrează totuşi 
caracteristici îm:1 vizibile din categoria celor mai vechi monumente din Transilvania 
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(Vătăşianu, 1959; Fabini, 2002). Biserica a fost fortificată în secolul al XV-lea, baro
cizată în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, ,,defortificată" în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, iar mai apoi restaurată în secolul XX. În navele laterale se păstrează 
boltirea romanică în cruce. Nava centrală a fost probabil tăvănită ; astăzi are o boltă 
barocă târzie, sau mai degrabă clasicistă. Această structură reflectă dorinţa nerealizabilă 
de a avea o biserică boltită. În nava centrală, unde bolta ar fi fost cea mai firească şi ar 
corespunde unor cerinţe de conformare spaţială şi mai ales spirituală, nu se realizează 
bolta pentru că dificultăţile tehnice date de împingerile laterale erau insurmontabile 
pentru nivelul comunităţii care a construit biserica : se face doar un tavan simplu sub 
structura şarpantei, iar în navele laterale mai înguste şi mai scunde, unde importanţa 
bolţilor în imaginea interioară este nesemnificativă, acestea sunt realizate. Adică bolta 
devine aproape un fetiş, trebuie elaborată cu orice preţ şi se face acolo unde mijloacele 
tehnice o permit, chiar dacă nu are importanţa pe care i-ar fi conferit-o poziţionarea în 
nava centrală. Navele laterale boltite se dezvoltă pe lângă unicul turn, devenind astfel 
mai lungi decât nava centrală. Exteriorul este mult afectat de transformările nwneroase 
pe care le-a suferit biserica. Şi în acest caz, la restaurările recente s-a optat pentru un 
apareiaj cu piatră nefasonată pentru navele şi absidele laterale şi tencuialll pe nava cen
tralll. Corul, care a fost înălţat în faza de fortificare, a fost scurtat în secolul al XIX-lea, 
dar nu până la nivelul iniţial, ci până la cota cornişei navei centrale. În acest fel se obţine 
o imagine care corespunde gustului clasicist. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Biserica din Cisnădie este din aceeaşi categorie, dar are dimensiunile mult mai mari 
(Vlltăşianu, 1959; Fabini, 2002). Turnul uriaş în faţada vestică corespunde navei 
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pantei acestuia.

pe cor.

ud'el tncAt ~ laterale mnl mai lUDgi decAt cea camall. De boltiri hliliale au mu 
parte mmw DaYele laterale. Naw ccmnm, mijial tlvlllitll, a mat boltiti tn perioada 
goticului drziu. iar absida~ a al1arului a fi>tt supratnlltatl. Şi tn acest caz, 
restauratorii III pnxlua un apareiaj hibrid, cu Cll1'aCtet didactic. Bilerica a fost t:ramtbr
mall fi ID \'Olumetria merioarl, primind un preudotralllept. Acesta Dll se cite§te tn 
spaSiul interior al bisericii, dar se poate tranzita prin pod pe deaaupra navei c:cnttale. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/po lirom/ carti/-/ carte/73 88. 

Bilerica din Chirpir (VldflamJ, 19S9; Pabmi, 2002) ar fi putut fi foarte •umial
toare cu cea din Cilnldioan., adic:l o navl sc:urdl, c::u pile masive ce deapart navele. Are 
un singur tum 1n fatada vestici. Nava mai catc scurtatil li de o tn7nml W&ticl adosatil 
tumului. Tribuna se sprijini. pe coloane masive cu capilel lculpW. Asthi, nava este 
parazitatl 1i de tribune laleiale de lemn din secolul al XIX-iea, care alt.ereazl spaSiali
tatea IDiJlall; nava nu mai eate a,a de IICUrtl. fiind fi lqaatatl. Volumetria extertoarl 
a fost a.l.teratl prin modifica""' ~ui, tn secolul al XIX-iea, prin mlC§orarea 

Foarte probabil, D&Ya era separat! de altar prinlr-un pllllon •sernilnllw cu cel de la 
Cianldi~, Astlzi se observi pe turn pama aeoperifului initial. Este posibil c:a ti coml 
aliarului BI ti. avut un. pinion cine est fi, 111 acest fel, S11CCC1illlle& wlumdor navl - cor -
ablidl al fi Cost una tradilionall, iar comqa COD1inul de utlzi al fie 1111 ingn,dient 
claaiciat, flct•• deo•hd '"111Cmmbarea mmdor de la IIIVl 1i IÎlllularea golului fDfimdat 
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Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 ş i poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 88. 

Acestui grup cu caracteristici asemlnltoare din zona smd de sud i se alltml grupul 
din nord-vestul Transilvaniei : .AcAI, Hcrina. Bazilica din .AcAi se particulam.cazl prin 
ptC7,CDla llDDÎ cor mdimcutar intrat în nava CCDIJall. Bazilica din Hcrina arc WIil din1re cele 
mai mscinante interpretiri formale ale unui fenomen rlspandit tn Italia : mitilizarea 
materialului antic. Mqterul care a lucrat la acest §antier ar fi putut avea în vedere eirem

plc din Saxonia (Vltlşianu, 1959). Meşterii germani au luat în considerare numeroasele 
exemple romane. Astfel, un obicei impus de neputintl 1i de prezenta materialului antic 
din abulldenţl a fost preluat în Germania, iar mai apoi exportat în TramUwnia, unde 
cu siguranţl nu existl niciun fel de aminme a Antichitltii. Jn cazul de la Herina, coloa
nele din clrlmidl sunt, doul cite doul, de alt tip (Vltl,ianu, 1959; Ionescu, 1963). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom fa anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/po lirom/carti/-/ carte/73 88. 
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Uileacul Şimleului reprezintă unul dintre cele mai bizare cazuri de int.erpretme a 
unei spapalitlţi dorite, dar oereali7.abile. fntr-o bisericl-sall de dimensiuni modeste se 
reali7.eazl o scenografie care imiti bazilica cu empore (Vltlşianu, 1959; Entz, 1994). 
Partea inferioarl a zidurilor are pilaştri interiori, plati, peste care se ridici arce semi
circulare, ckora li se mai adaugl încll UD arc ietit în CODSolll. Io felul acesta, partea 
superioad a zidului ajunge at!t de groasl îndt se poat.e pra.etica UD culoar ce are des
chideri spre interior. Io acest fel, dinspre interior se percepe o dubll arcadl : în regis
trul interior una oarbă, iar la etaj o an:adl cu ritmul Ara-a-A. Structura imitatl este rari 
li caracteristici bisericilor mblstirqti, dar cm:etlrile din jurul biaericii nu au eviden
pat existenta unei mlnktiri. Biserica ar fi putut fi conceputi în acest fel sub puternica 
intluentl a unui ctitor local care a vizitat o Illhhtire cu aceastll structmi. halif.area 
este modesti şi plini de imperfecpuni geometrice, fapt ce ar infinna preunta unei foste 
mlnlstiri. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www. po lirom. ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 88. 

Toate construcpile amintite sunt anterioare invaziei tltme, în timpul cireia a fost 
distrusi 1i catedrala romano-catolici a Transilvaniei, cca de la Alba Iulia. La un deceniu 
dupl invazia tltarl tncepe construirea celei de-a doua catednle de la Alba Iulia (Vlitlşianu, 
1959; Ionescu, 1963). Aceasta va fi cea mai elaboratl construcpe a stilului romanic 
din Transilvania. lntreaga structuri, de dimensiuni mari, comparabili cu cele occidentale, 
se va bucura de pre7.enp unor meşt.eri picaari de cel mai înalt Dim. Io âtada sw:lid, 
în luneta portalului, se afli un basorelief cu Maiestas Domini, de o calitate în perfect 
accml Cil restul sculpturii romanice din catedrali. Pe partea interioarl se aflll UD baso
relief cu aceeaşi temi, mult mai primitiv, care provine de la prima catedrali, distrusl 
la invazia tltarl. Figurile aproape nu au relief 1i sunt mai degrabă .zgârieturi pe piattl. 
La ccn:etlrilc efectuat.e în a doua jumltatc a secolului XX s-a constatat el este wrba 
de aceeaşi pi.csll de pietrlri.c, adh:i Maicstas Domini Il a ibst sculptat! pc dosul celei 
din.di 1i montatl în aşa fel încât ambele fete sll fie vizibile. Acest act, vlldit deliberat, 
s-a făcut eu UD efort deosebit, întrucât fi arcul portalului trebuia dimensionat pentru ca 
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piesa să se preteu: la reutilizare. Este poate primul exemplu de respect mtl de un edi
ficiu displirut care este "memorat", fiind o manifestare timpurie a acelui sentiment ce 
va duce ulterior la „naşterea monumentului istoric". Biserica II este conceputll şi cu 
ttansept şi cu un turn pe careu, structură care corespunde marilor catedrale europene. 
Transeptul a rost realizat, dar turnul a rămas la un nivel incipient, care astăzi poate fi 
vbut în podul catedralei. 

Pentru v izualizarea imaginii, vă n1găm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/ web/polirom/carti/-/ carte/7388. 

Caracterul provincial, pe care l-am remarcat în cazurile de dinaintea invaziei, dispare 
acum. Biserica parcurge şi stilul gotic, portalul de vest aparţinând goticului matur. Idealul 
unei mari catedrale a fost împlinit. Semnificativ este faptul că biserica, ce avea un 
important rol reprezentativ, este începutll tot în stil romanic, şi nu în stilul gotic care 
era deja prezent în întreaga Europl centralll. 

După Alba Iulia, se vor mai construi biserici romanice pfută în jurul anului 1280. 
Bi.serica din Avrig (Fabini, 2002) avea o structură bazilicalll, cu cor pătrat şi absidă 
semicirculară mai scundl decât corul, producând acea succesiune de volume specifică 
volumetriei romanice, întâlnitll şi la Cisnldioara. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 a l 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https:/ / www .polirom.ro/web/ polirom/carti/-/ carte/73 88. 
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în secolul al XVI-iea, biserica a ib&t fortiticatl li HlU JU navele latmale p absida. 
Foarte probabil, peste cor s-a lnllţat un tw:n cu rol militar. La refacerea baroci din 
secolul al .xvm-lea acestea ma au mai fost JetOnstruite. Astki, dupl iestaurlrile din 
secolul XX, se poate citi din emrior ritmul arcelor romanice Jnzidite tn secolul 
al XVI-lea. În fatada 'Ymicl se plstreazl portalul romanic clc valoare clcosebili. Cam 
tn aceeafi sitaape se prezintl li bumca cvangbeJic.ll din Hoaman. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Goticul 

Pe la mijlocul celei de..a doua jumltlp a secolului al XDI-lea demareazl primul pntia 
Cil adevlnt gotic, cel clc la CArta (Vlltlşianu, 1959). Acc&ta poate fi considem tncepu
tul goticului. tn Tramilwma. Aw ID. bisericl, c&t li ID. m.ldstire uiatllm la un amestec 
ID.tte caractmJticile mrnauice fi gotice. în lmericl, arhivolta din cor este bd chcularl, 
dar forma arcelor ogivale eate caract.eristicll goticului. Acc&t detaliu se rupbde1te apoi 
la Prejmer, Bartolomeu, mlnlstifta franciscani din Bistrita 1i Sic. La Prejmer, plamd 
iDiţial a fost tn crace greacl. Firi dovezi, s-a speculat ci aceutA fonul, rari tn Europa 
occldentall 1i UDicl tn Tramimmia, s-ar clatma ctitorului, care ar fi putat fi un vizitator 
al lerualimnlui tn calitate clc cruciat. Br&IDI vestic a fost prelungit tn secolul al XV-lea, 
bilerica tnnsf'onnindu-te ID UDa cu plan ID cruce latini. 
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Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarWor din Romçnia. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Tot acestei perioade de cčtre gotic ôi grupul de biserici de piatrč 
romçneŭti din Sub aspectul cea mai evoluatč este cea 
de la Sçntčmčria-Orlea (vezi 11.1). Istoriografia romçneascč ôncearcč sč facč 
din aceasta cea mai veche bisericč ortodoxč din Transilvania. Datčrile, ŭi 
filierele sunt, de asemenea, discutabile. Planimetria ŭi volumetria se gčsesc ŭi ôn Renania 
ŭi ar fi ajuns aici prin intermediul Ungariei (Včtčŭianu, 1966), dar formele respective 
sunt ôntçlnite ŭi ôn Edificiul cu elemente gotice are portalul vestic semicircu-
lar cu butoni de trandafir, precum la domul din Bamberg. Planimetria este simplč. Sala 
cu altar pčtrat decroŭat ŭi turn ôn vesticč nu este prima din Transilvania, doar cč 
celelalte exemple au fost mult afectate de transformčrile ulterioare. Deconcertant e 
faptul cč turnului este goticč la bazč ŭi romanicč ôn registrele superioare. Chiar 
dacč ultima fereastrč triforč i-am atribui-o lui Imre Steindl, proiectantul Parlamentului 
din Budapesta ŭi arhitectul restaurator al castelului de la Hunedoara, ne rčmçne bifora 
cu un registru mai jos. Probabil doar acoperiŭul cu pinioane este o fantezie a restaura-
torului romantic. 

Fascinantč este biserica din Strei, aflatč ôn apropiere (vezi 11.2). Cu sigu-
este o copie a celei dintçi, executatč de meŭteri probabil salahori pe un 

ŭantier mai evoluat, care au primit sarcina de a o copia pe cealaltč, mai prestigioasč. 
Aici se pčstreazč coiful conic al acoperiŭului lipsit de ŭarpantč. Probabil cč ŭi la 
Sçntčmčria-Orlea a existat un acoperiŭ asemčnčtor. La Strei avem ŭi material antic reu-
tilizat, ônsč doar ca material de Nu ôi putem atribui nicio 
culturalč sau artisticč. Bisericile sunt evident ônrudite ŭi, chiar dacč datarea este dificilč 
pentru ambele, cea din Strei a avut-o drept model pe cea din Sçntčmčria. 

O altč posibilč origine pentru acest plan ar fi combinarea unei de a avea 
bisericč de piatrč cu de a folosi o bisericč de lemn. Ôn felul acesta s-ar explica 
volumetria mai degrabč occidentalč adoptatč de o comunitate ortodoxč. Dar aceeaŭi 
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explicaţie ar fi valabilă şi pentru locul în care s-a născut această planimetrie simplă. 
Biserica ortodoxă din Densuş este una dintre cele mai fascinante construcţii ale Transilvaniei, 
un monument unic, care nu se încadrează în nici o tipologie, în mod evident executat 
de un meşter local fără experienţă. S-au emis explicaţii dintre cele mai im.plauzibile 
privind originea construcţiei. Planul este pătrat, cu un turn clopotniţă în mijloc şi absida 
semicirculară nu se află, din punct de vedere structural, în aliniamentul celor patru stâlpi 
care susţin clopotniţa. Pare să fie preluarea unui plan în cruce greacă de către un meş
ter care nu a văzut niciodată o astfel de biserică. Zidăria este tăcută din piatră care 
provine de la Sarmizegetusa, aflată la 10 kilometri depărtare. S-au utilizat blocuri faso
nate de mari dimensiuni, combinate cu piatră de dimensiuni mai mici şi cărămidă. Cei 
patru stâlpi ce susţin turnul central au la bază stele funerare, aflate şi astăzi în stare 
bună. Din pereţii din piatră ecarisată se naşte o boltă în sfert de cerc, care se uneşte în 
jurul celor patru stâlpi într-un mod total diferit de structura în cruce greacă, o soluţie 
pe care Vătăşianu o descrie, cu abilitate intuitivă, ca fiind rezultată dintr-un spirit 
inventiv pe care numai îndrăzneala unui profan al meşteşugului îl îngăduie. Totuşi, acest 
meşter ignorant a realizat pe latura nordică a cubului o compoziţie de factură clasică : 
cu patru coloane antice a creat trei travee ce ritmează faţada nordică (vezi ilustraţia 11.3). 
Poate că ar fi vrut să facă acelaşi lucru şi pe latura sudică, dar acolo faţada a fost alte
rată de adăugarea unei încăperi în secolul al XVI-lea. Cum de a fost posibil ca un 
astfel de meşter să folosească asemenea rafinamente compoziţionale cu mult înainte de 
Renaştere? Cu siguranţă a văzut o compoziţie similară la Văralia, căreia îi spunem 
astăzi Sarmizegetusa. Tragem concluzia că la vremea edificării bisericii din Densuş mai 
persistau, în picioare, cel puţin fragmente de portice romane. Acoperişul este realizat 
din lespezi de piatră aşezate pe extradosul bolţilor nivelate cu mortar de umplutură 
pentru a conferi suprafeţe plane. În acoperişul absidei a fost înfipt un leu roman, adus 
foarte probabil tot de la Sarmizegetusa. Era un obiect frumos, care l-a mişcat până şi 
pe pietrarul autodidact. Din conducte de canalizare secţionate s-au realizat mici ferestre. 
Cele construite în stil gotic sunt fără arc, doar cu două piese aşezate oblic. Monumentul 
a apărut „din neant" şi nu a produs un model. 

Începând cu secolul al XIV-lea se realizează marile biserici gotice din oraşele tran
silvănene. Acestea sunt în pas cu evoluţia stilului în spaţiul german : se adoptă structura 
de tip hală. Meşteşugul pietrarilor este de nivelul celor din Germania. În perioada 
goticului matur şi a goticului târziu nu asistăm la creaţii distincte în raport cu Europa 
Centrală şi Occidentală. Abaterile sunt minore, fiind cauzate de resursele băneşti dimi
nuate sau de provincialismul unor meşteri. O transformare majoră o vor suferi bisericile 
săteşti, care vor fi fortificate în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi în secolul al 
XVI-lea. Fortificarea se face în perioada goticului târziu, astfel că diverse biserici apar
ţinând romanicului şi goticului timpuriu şi matur primesc elemente structurale specifice 
epocii : bolta în mreajă şi uneori chiar elemente renascentiste. De regulă, structurile 
bazilicale sunt transformate în biserici-sală, iar turnul-clopotniţă este transformat în turn 
militar. De multe ori se mai ridică un al doilea turn peste altar. Această maşinărie de 
război este apoi înconjurată de o incintă sau chiar de două. În acest fel a apărut grupul 
aparte de monumente numit „bisericile fortificate din Transilvania", care a fost inclus 
şi în lista patrimoniului mondial. Acest grup de monumente este un unicat. Din păcate, 
respectiva metamorfoză este mai puţin studiată, întrucât este privită de istoricii de artă 
ca o incoerenţă stilistică şi o alterare a monumentului iniţial. 
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Renaşterea 

Renaşterea traosilvlneaol este derivatl din Renaşterea de la nord de Alpi. adicl dintr-o 
zonl în care nu avea ce sl renasc:l, iar curentul era doar o modl wnitl din Italia. La 
fel se w întâmpla şi 1n 'fiansilvania. Desigur el mai târziu va ~ şi moda culturii 
Antichitlpi clasice, dar nu aceuta a prow,cat curentul. 

în oralt'le transilvloene, casele burgbem vor menţine aceleaşi planimetrie şi volu
metric 1i vor primi doar accesorii decorative cc tin de RcJJaştere : chenare de piatrl la 
porti şi ferestre şi, uneori, dccoratil interioare, tavane caseta.te sau pictate 1i elemente 
structurale care existau §i în gotic, dar Cat'C acum sunt msonate în altl manierl. Una 
dintre casele specifice acestei perioade este Casa Wolpbard din auj-Napoca, din pkate 
~tl în mid parte. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă nigăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/po lirom/ carti/-/ carte/73 88. 

Sunt şi cazuri în care elemente specifice din piatră sunt imitate în lemn. În plan 
urbanistic, încep amunite scbirnbiri. 1n ceea ce privqte ;magiJk'l8 urbani. Ptnl atunci, 
imaginea unei strlzi era dominatl de succesiunea de pinioane ale caselor. Acoperişul în 
doul ape, cu închidere cu pinion la latura scurtl, aflat la stradl 1i care devine faţada 
reprezentativi, este cel mai simplu şi rudimentar. Mai apoi, piniomil devine o obsesie 
a esteticii gotice. Prin îndesire, aceste acoperi§uri ajung sl fie nefuncţionale, iar acope
riJDI cu coaml paraleli cu strada, care permite închiderea laterali cu pinioane de dd
midă, devine mult mai functimial. La aceasta se adaugi 1i noua estetici a clasicismului 
renascentist, c~ prcfcd o m.tadl încadrabili într-un dreptungbi în dauna uncia cu un 
ţugui deasupra. Doar în cazul Bistriţei, un front al pietci ccn1rale trece peste domeniul 
public şi se furmeazl un portic. Modelul italienesc este preluat pe filierl germanl - o 
indici stllpii grosi şi boltiffll încl gotici. 
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Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

în arhitectura bisericea.scll, de multe ori în structura gotici tânie apar elemente 
renascentiste. Un exemplu n reprezintă biserica evanghelici din Bistriţa, unde bolţile în 
mreajl ale goticului târziu descarcă pe console renascentiste. ln cazul capelei Uz6 de 
la catedrala din Alba Iulia, poate cea mai frumoasll piesl renascentist! din Transilvania, 
f.aţadele sunt executate cu elemente de inspiraţie lombardă, dar nu au fineţea celor originale. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Eclectismul lombard, cu o prelucrare mai puţin finll, pare uşor împiedicat; supra
punerile de elemente nu sunt fireşti. Faţada lateralll este mult mai simplll şi mai elegantll. 
Interiorul este boltit în manierl1 goticl târzie. Meld:alitatea provinciall şi-a dorit nouta
tea în :fatadl, dar pentru partea structurali a optat pentru traditia verificată. 
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Castelele renascentiste sunt desuete. Au 'ffllumetrie de fortificaţie combinată cu 
elemente de lux şi confon modem. Castelul din Sânmiclăuş are turnuri impoWlte, pline 
de ferestre, iar d.tre Mureş, o splc:ndidl logie cu bosaje manieriste. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Aspectul de fortificaţie nu îi putea impresiona decât pe iobagii ignoranţi. Comanditarul 
a studiat în Ţ!rile de Jos, astfel încât îşi dore~te un lux de tip occidental. Planul ideal 
de castel renascentist conµne o curte interioară, imitând palatele italieneşti urbane, dar, 
din ca1W1 dimensiunilor reduse, aceasta lipseşte de multe ori. 

Cetat.ea de Baltl are patru turnuri circulare, o logic ampli, dar este lipsit.I de curte 
interioară. Castelul de la Criş este dezvoltat rectangular, având o logie care dă spre o 
curte închisl doar cu ziduri. Cetatea Martinuzzi de la Gherla este un corp compact 
înconjurat de ziduri şi bastioane. 

Oraşele îşi adapt.eazll. fortificapile la evoluţia artileriei. La Cluj, Turnul Croitorilor 
este transformat în epoca lui Gabriel Bethlen. Nu rezultl insll. un bastion; l-am put.ea 
numi cel mult un turn bastionar. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 88. 
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La Cllugheni, în judeţul Mllfef, se construieşte de la bun început una dintte puţinele 
biserici renascentiste. Aici, boltirea este specifici Renafterii ; descarci pe console, dar 
acestea sunt realizate din tencuiall. Faţada cu un fronton simplu este decoratl cu motive 
florale, care pot fi interpretate şi ca o intluentl a arhitecturii populare. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 ~i poate fi achiziţionat de aici: 

https:/ /www .polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 88. 

În unele cazuri, Rena§terea se fllce simptl ca o dorintl de preluare a unor forme la 
modl, dar adaptate situaţiei : chcrum de fereastra de tip rcnasccntist rcalmte din lemn. 
Cazul casei din Sibiu nu este unic. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 
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Treptele de lemn de la biserica din Viscri au geometria specifică stereotomiei pietrei. 
Toate acestea ne aratl cât de dorită era, în formă, Renaşterea. dar cât de medievali era 

Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

hţţps://www .polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 88. 

Cazul cel mai înduioşător este fortificarea bisericii de la Sânzieoi (Kovăcs, 2003), din 
judetul Covasna (vezi ilustrapa 11.5). Dupl modelul slsesc, şi aici comunitatea şi-a dorit 
o cetate de refugiu. Probabil că localnicii au văzut o fortificaµe de „tip nou" renascen
tist şi nu au înţeles nimic din modul de funcµonare şi alcătuire al acesteia. Dar acea 
imagine era chezăşia succesului în caz de pericol. Rezultatul este o împrejmuire cu ziduri 
strâmbe, care nu fac fortificaţia cu nimic mai eficientl. S-a reamat doar o adaptare la 
noua modl. Nici o vorbl nu este mai potrivitl pentru acest caz decât zicerea maiores
ciană despre „formele fără fond". Aceasta poate fi extinsl asupra întregii Renaşteri 
transilvllnene. 

Barocul 

Din cauza evoluţiilor politice, Transilvania a rămas izolatl de Europa: Paşalâcul de la 
Buda funcponeazl ca o barierl la influenţele occidentale. Astfel, în secolul al XVII-lea, 
când în Europa de la nord de Alpi se răspândeşte barocul, în Transilvania se dezvoltl 
o aril pe care o putem numi Renaştere întâ:rziatl, spre a o deosebi de fireasca Renaştere 
târzie. Înfrângerea turcilor la Kahlenberg, în 1683, urmată de pacea de la Karlowitz din 
1699, duc la înglobarea Principatului în Imperiul Habsburgic. Urmeazl o nouă perioadl 
tulbure, de peste un deceniu. Casa de Habsburg îşi impune stlpânirea cu o birocraţie 
riguroasl : toate aspectele viepi sunt reglementate. Biserica Catolici se reimpune, dupl 
epoca Principatului dominat de Refonnă. Se reînfiinţeazll. ordinele clluglreşti şi apar 
iezuiţii. În 1716, se construieşte cetlţuia din Cluj, o cetate de supraveghere a oraşului, 
din val de pll.mânt, având doar porple şi cazlrmile din zidlrie. Aceasta avea o legll.turl 
directl cu oraşul printr-un pod de lemn acoperit, numit Podul Nemţilor, demolat doar 
la sfârşitul secolului al XIX-lea, când s-au :flcut îndiguirile moderne. Interesant este ci 
astăzi, când spaţiul cetlţii a devenit loc de promenadl, se pune problema refacerii 
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podu.lui. Nici cetatea, nici podul nu mai au o imagine negativă. Sunt proiectate mai 
multe cetlp de supraveghere, dar se mai construieşte doar cea de la Braşov, mult mai 
mare şi perfectionată. 

Abia în 1724 se termină prima biserică barocă, cea iezuită din Cluj (Ionescu, 1965). 
În plan este folosit modelul bisericii-mamă a ordinului, 11 Gesu, într-o variantă simpli
ficată, biserica-sală cu capele şi tribune laterale, renunţându-se la tambur. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginm·iilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

hţţps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Această variantă de plan este utiliza.tă şi la biserica Universităţii din Viena. Dupl 
moda vremii, un arhitect şi o echipl de meşteri ridică construcpa, apoi alt arhitect şi 
altă echipă desăvârşesc fatada. Există evidente inabilităţi compoziţionale rezultate din 
necorelarea celor două activităţi. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 88. 
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Deosebite sunt criptele realizate ôn subsol: o structurč-fagure centralč, ônconjuratč 
de un culoar, formeazč baza pe care se aŭazč planŭeul parterului. Este una dintre 
biserici care nu a avut tasčri ôn interiorul sčlii. Oricum, aceastč bisericč rčmçne cea mai 
importantč realizare a ôn Transilvania, mčnčstirea fiind demolatč la sfçrŭitul 
secolului al XIX-lea, pentru construirea moderne. 

Biserica va fi cel mai important program arhitectural introdus ôn secolul al XVIIl-lea. 
Putem afirma cč este un program nou, ôntrucçt ôn secolul al XVII-lea s-au ridicat doar 
douč sau trei biserici. Se vor construi ŭi mčnčstiri ôn preajma unor biserici medievale, 
care vor fi, al rçndul lor, ,,restaurate" ôn manierč barocč. 

Un alt nou program introdus ôn secolul al XVIII-lea va fi palatul urban, care lipseŭte 
ôn perioada Renaŭterii, urmçnd sč se dezvolte abia ôn a doua jumčtate a secolului. Aceste 
palate se vor dezvolta dupč planimetria celor renascentiste, cu o curte interioarč, fiind 
ônscrise ôn front urban. Primul ŭi cel mai somptuos va fi cel al guvernatorului Banffy, 
edificat la Cluj. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

spre stradč este ôn trei, prin introducerea unui rezalit central, ôn 
care se aflč gangul carosabil flancat de douč ganguri pietonale ŭi surmontate de o logie 
cu coloane. cu rezalit central nu este frecventč ôn Europa Centralč. Acest 
caz este ônsč ŭi un exemplu de integrare ôn context, ôntrucçt Banffy suprapune palatul 
pe trei parcele consecutive. Arhitectul provine din Occident, la fel ca majoritatea meŭ-
terilor activi ôn a doua jumčtate a secolului al XVIIl-lea. Elita transilvčneanč ôŭi dorea 

(atçt palate, cçt ŭi biserici) precum cele de la Viena. La Sibiu se va construi 
Palatul Brukenthal, dar aici vor apčrea cçteva constrçngeri legate de teren ŭi de reutili-
zarea unor anterioare. 

La Gorneŭti, ôn Mureŭ, s-a construit Palatul Teleki, cu un plan surprinzčtor 
de modern, ôn formč de U, frecvent ôn german ŭi ômprumutat din lumea fran-
cezč - palatul cu »cour d'honneur". Numai cč ôn acest caz U-ul este inversat, astfel 
ôncçt curtea de onoare devine curtea din spate. Prelučrile celor mai ônaintate forme nu 
sunt ôntotdeauna ŭi de acestora. 
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Pentm vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

1n orqele im.portame, cuele urbane S1llll !nnoltc S8ll recollS1ruite, Iar reprezenwea 
1e scrvqtc foarte bine de baroc. Se comll'llicsc case cu forme 1i tipologii de palat nobi
liar. Obiceiuri. deprime tn Rlma§kml devin acum cunmte, precum aplicarea de illlcrip1fi 
1n limba lamll, tn apccial pc dlcDaJele din piaul. 

Barocul apan, tn Italia ca o fbnnl ardsticl a Comrard'ormci 1i ÎIIIOteftC mese c:M
matia catolici. Dar, tn celt din urmi, dcpl§qtc aceasdl limitl li dmDe o modl gene
ral! în Bmopa. Aaistlm aatfel la dezw11arca unui baroc proeatant. Numai ci tn 
Ttamllwnla se wr construi foarte pulhle biserici protestante. PIOtesllJllii le aveau pe 
cele m.cdinale, c:omtruitc de catolici. Aaistlm IDsi la traDBformuu. lor tn perioada 
baroci, iar uneori chiar p4nl tn secolul al XIX-iea. Aceastl „RIIIMII!" a fost i.niliall 
tn Balia, dar H rlsp4Ddit ID lmreaga Emopl, atlt camlicA, c4t fi protcslaDlil. Multe 
d.inn biaericile catoJice au mst avariase în timpul conflictelor reli&ioase 1i ~ llffl)]c 
de rentJYlrl. Este li cazul mlnlsdrll dom.inlcane din Cluj, dewmill franclscad tn seco
lul al XVID-lea. Aici, 1n ruina s1ncCurii gotice, s-a mlrOclus o II.Olll ltrllctarl baroci. 
fnlllim,ra inlerimrl a mst mult coboritll; maiestuon1 spati,ul gotic, cople1itor, nu mai 
era de ajum pc:mru Jeelftigarca eDOriaşilor. Era ~ de un SJ18tm „commtabil". 

La biserica romano-cuolicl din Tcuda 1-au intnxhu tn navl pil111ri uriali, pc care 
ae aprijhll o bolti baroci. Pllalttil 111111 arAt de groti IDcAt apaJiul diDlre ei poate fi 
uimilat cu capelele laterale, cmrem de l.bloaitc li aimciatc tn baroc 1i ID Colllraretb.mJl. 
Şi aici IC redm:c tJID.ti,mea iJl.terioarll, utfel fndt feteatrele trebuie IICUftatc. 
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Pentrn vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Edinira Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 
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La Târgu Mureş, biserica gotici din cetate rămâne reformată. Spaţiul sălii este 
,,pseudoboltit" prin introducerea unor rotunjiri la colţurile dintre tavan şi perete. 
Rezultatul este uşor caraghios, întrw:At e greu sl ne gAndim la o boltă. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Edin1ra Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

În altar s-a păstrat boltirea gotici târzie. La biserica ursulinelor din Sibiu s-au intro
dus teşituri la 45 °, peste care 11-au aplicat decoraţii liniare, care se vor o aluzie la 
arce-<lublouri. Pe latura sudici s-au plstrat ferestrele gotice. Dorindu-se o compoziţie 
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 arhitectural 
clasică, chiar da.el barocă, pe fii.ta&. interioarl nordici ferestrele au fost pictate, pentru 
a avea o simetrie în raport cu raţada. sudici. Aceste tehnici de trompe-l'adl 
vor fi mult folosite. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Bisericile gotice din zona săsească au fost mult alterate în perioada fortificllrilor din 
secolul al XV-lea şi al XVI-lea. Odatl cu sentimentul de siguranţă conferit de îngloba
rea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic urmeazl dorinţa. de lux şi confort baroc. 
Majoritatea bisericilor sunt „restaurate" prin barocizare. La Verm.eş, în zona Bistriţei, 
biserica-sali goticl, initial tivinitll., primeşte o bolti barocl, ce se sprijini pc pilaştrii 
interiori adăugaţi în dreptul contrafoiţilor exteriori. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 



312 IMAGINAR ŞI PATRIMONIU ARTISTIC 

Decoraţia de stucatură este bogată. Pe boltă apar chiar şi figuri antropomorfe cu 
aripi. La fel se întâmplă la bisericile evanghelice din Lechinţa, Bu.dacu şi Jelna. Numai 
că acest sistem structural funcţionează foarte prost. Bisericile sunt fisurate, avariate, iar 
unele chiar s-au prăbuşit. La Avrig, după ce a fost văduvită la începutul secolului 
al XVl-lea de navele laterale, biserica romanică va primi în secolul al XVIII-iea o boltă 
barocă cu penetraţii. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Acest proces de „restaurare" generalizat nu a fost apreciat în epoca de maturizare a 
istoriei artei ca disciplină. în acea perioadă postromanticll, de apreciere entuziastă a 
Evului Mediu, toate aceste intervenţii erau văzute ca un proces de alterare a adevăratei 
arte. Mai târziu, când disciplina se maturiuază, intrăm într-o perioadă de purism artis
tic şi cultural. Din nou, alăturarea în acelaşi monument a doull sau mai multe curente 
distincte nu este ceva drag omului modem. Din acest motiv, restaurările care s-au efec
tuat au încercat s!l elimine aceste barocizări. Biserica reformatll din Târgu Mureş avea 
şi un foarte interesant portic de acces adaptat la panta mare a terenului din faţada vestică. 
în anii 1960, acesta a fost eliminat (Ionescu, 1965). Poate gustul postmodem ar trebui 
s!l aprecieze astfel de colaje culturale. Cu toate acestea, biserica din Teaca, gotică şi cu 
structură bazilicală, care avea în interior o boltll barocă şi tribune laterale, a fost puri
ficatll clltre anul 2000. 

P entru v iz u a lizar ea in1aginii, vă n1gă.m să consultaţi volumu l nr. 5 a l 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fos t publicat la 

Editura Polirom în anul 2 0 2 0 şi p oate fi achiziţionat d e aici: 

https://www.polirom.ro/ web/polirom/carti/-/ carte/7388. 
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Biserica goticl din Filitelnic este, la randul slu, barocimtl prin introducerea unor 
bolti care descarcă pe pilaştri adosaţi la interior. Chiar şi altanJI este reboltit în epoca 
barocului. Ferestrele de pe latura sudici şi de la altar sunt înlocuite cu unele mai late, 
mai scurte fi rotunjite la partea superioarl : tipice ferestre baroce. La o reparaţie din 
secolul al XIX-iea, UDa dintre ferestre a fost regoticimtl. Vedem cum goticul, dispretuit 
în secolul al XVlll-lca, este reapreciat în secolul al XIX-iea, chd este discreditat, în 
schimb, barocul. Aceastl altemanţl de „ud" şi „iubire" va urmlri dezvoltatea artistici 
ulterioarl, dar mai ales modul în care se wr mce renovările. 

P entru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi v olumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2 020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/po lirom/carti/ -/carte/73 8 8 . 

Administralia habsbuqicl aduce ceva inedit şi pentru populalia ortodox! romAneascl: 
o noul biserici, cca unitl. Prin aceasta, românii ies din lunga noapte mcdicvall. Forma 
şi ritul rlmân neschimbate, dar contactul cu civilizalia de tip occidental 1i reglementa
rea birocratici din Imperiu îşi vor arlta madele. Se vor construi biserici române§ti din 
zidlrie. Cea dintâi este cea din Baia Sprie, fuarte modestl : o sall tlvhitl, fad deco
raţii, doar un turn din vârful acoperişului amintind de bame. La Blaj se va construi o 
catedrali care, iniţial, va avea un singur turn. Se va planifica un întreg 018f pentru noua 
biserici, însl a fost executat! m.unai piaţa, chiar şi aceasta doar parţial. 

Tot acum se construiesc şi bisericile de lemn din Maramureş. Acestea nu sunt aso
ciate cu civilizapa de tip occidental, dar forma turnului şi cele patru turnuleţe de la 
cornişa coifului sunt inspiiate din imaginea bisericii occidentale. Pridwrul, care în 
secolele anterioare era pe latura sudici, se muti în secolul al XVIII-iea în faţada vesti.el. 
Desigur el accastl explozie de biserici din Maramureş trebuie pus! şi în leglturl cu 
ultima incursiune tltarl în 'lraosilvauia. Vrâod-nevrind, era nevoie de biserici noi. Multe 
dintte detaliile decorative sunt inspirate din limbajul baroc. Comi11t profilat! de lemn 
este o copie a cornişei profilate de tencuiall ttasl. La fel este şi profilatura interioadl a 
altanllui, precum şi profilatura balustradei pridwrului, dar aceasta poate data li din 
secolul al XIX-iea. 
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Pentru v izualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 
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Biserica din Valea Chioarului, cxecutatl din lemn tencuit, este imitaţia unei biserici 
occidentale. Acoperişul turnului, în formă de bulb, şi profilele cornişei sunt o imitaţie 
perfectă a celor baroce. La fel se întâmplă şi în alte zone din Transilvania. La Aşch.ilcu, 
lângă Cluj, pridvorul are o profilatură de lemn care o imită pe cea barocl din tencuială 
trasă, iar coloanele imidl baluştrii tipic baroci manierişti, cu secţiune pătradl. 

Biserica de lemn din Plopiş are o secţiune în arc trilobat, care trădează modelul unei 
bazilici de tip occidental. Forma acoperişului (în limbaj popular „cu mai multe fuste") 
este de fapt o preluare a un.ci volumetrii bazilicale. Şi aici profilatura cornişei de lemn 
o imită pc cea urbană de tip baroc în stuc. 

Pentru vizualizarea inlaginii, vă rugă.m să consultaţi volumul nr. 5 a l 

Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/ polirom/carti/-/ carte/7388. 

Barocul va fi stilul care îşi pune amprenta asupra tuturor programelor arhitecturale. 
Va avea o răspândire şi un impact care vor schimba modul de viată. Stilurile anterioare 
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se adraau unei elite 1i bileric::li, fbi a m:a un impact de mad. Stilul bame eate I'IM>

lu&ionar prin scara la care a influmţat societatea din "lnnsilvania, în toate straturile sale. 

Eclectismul şi modernismul 

1n secolul al XIX-iea, oooidentali:zarea 1i emaneiparea se manifestl din cc în ce mai 
puternic. 1n Tramilvania, modernizarea vine dkect dinsple Vi.eu, iar în a doua jornJtate 
a secolului, din imperiul dualist, pe filierl budapcstanl. CeDlralismul. bimcradc !fi spune 
cuvântul şi în arhitecturi. Dispar acccntc]e regionale, iar caracterul provincial se mani
festll mai mult prin acari 11 modealie. prowcate de re&unele mai modelte deck ID restul 
imperiului. Se fii.ce UD program de dotare cu funcţiuni modeme: gin, 500li, spitale, 
teatre, judecltorii fi clldiri adrninistr.eâ\'e. ln mod paradcml, opera, care va fi uo element 
de dezwltare a CD!llâinlelm naţionale ID Europa ti tn imperiul dualist (Ther, 2006), va 
avea o expxsie arhitecturalll. unfficatoare. Firma Fellner & Hellmer w proiecta pestt: 
60 de teatre tn întreaga Europl, printre care tipe cele din Cl1tj, Oradea, lafi fi Cemlup. 
Jmportantli arhitecţi. budapestaDi, cum ar ft Alph lgnâc, &unt p1'e7.ellţi fi ID Tramilvania. 
Bclectismul 1i istorismul se ~mliua?.ll tn ultima treime a secolului al XIX-iea. PAnll 
1i ID satul Mociu dinjudepil Cluj se comtruiette o judecltorie ID stil neoromanic. Aceste 
stiluri se wr r,nntjnna pAul la Primul Rlzboi Mondial, supmpWJbdu-se peste stilul 
Secession, care va a\U li o variantl fulcloristll. Se formea7.I UD sâl local, combinând 
Secesi.omll c:u neoromanicul fi neorenqteiea, cu accente de arhitecturi populari, rezal
dnd un echivalent al stilului DCOl'0Dlinesc, du cam nu a fost nic:iodall numit „DeOUD

guresc". Arhitecpi Haj6s Alfffll §i Vill4nyi J6nos wr proiecta în acest stil, în 1913, 
Şcoala Speciall peDll'u Orbi din Cluj, !ml lucrarea nu va fi temwwli din cama înce
perii Primului Rlzboi MODdial. Lucrlrile wr fi încheiate ID 1925, cAnd Clujul se a.tll 
în RornAoia Mare. Vechiul proiect este abandonat, iar faţada va deveni neorornAoeascl. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https:/ /www .polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 88. 
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.Acest stil va domina deceniul al tteilea în Transilvania. De1i anacronic fi abandonat 
în Vechiul Regat, stilul va fi adoptat de societatea rornAoeuc:ll din Transilvania, iar rapid 
formata burghezie romAncasc:l transilvmanl tşi. va construi cuc în stilul ncol'Oldncsc.. 
Apar c:artiere rezidenJ;iale noi sau se extind cele planificate şi începute lnaia.te de Primul 
Rhboi Mondial, în care românii îşi antll cu ostentaţie naţionalitatea. Numai el multe 
dintre aceste case SUDt construite fld arhitect. de meşteri care affilU o mapl de oferte, 
din care beneficiarul îti alegea planul dorit fi, eventual, solicita mici modificari la fâ(adl. 
Majoritatea acestor „ vile" în stil neorom.Anesc sunt construite de mqteri unguri sic I 
care folosesc rcietele anterioare. Coloanele fi capitelurile de factud neoromanicll, pie
gltite pentru recuzita „neoungureascl", sunt „ vândute" ca elememe hizandne, numai 
bune pcmru stilul „ncol'Oldncsc". 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 
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Acum se vor construi 1i marile catedrale, numite c:atedralele Unirii. Acestea trebuiau 
sl fie o ilustwe a Iuirii în posesie a Transilvaniei de c:ltte noua administraţie romi
neuc:l. Trebuiau deci sl joace un puternic rol reprezentativ. tn mai toate orqele impor
tante din Transilvania se lnceard schimbarea înfilp11rii. Se adopt! o atitudine dec:entl : 
transformarea pieteior centrale în parcuri. Aşa se va lntlmpla în Baia Mare, Satu Mare, 
Sibiu, Bistril&, Reghin, TArgu Murei, Nlslud ş.a. 

Dupll ce s-a stins moda ocoromAoeac:ului, care a ţinut aproximativ un deceniu. socie
tatea transilvaneanl a adoptat, la rândul slu, modemwnul. La Cluj, amitectul Geotge 
Cristinei construieşte Colegiul Academic, într-o arhitecturi puristll de foarte buDl cali
tate, care amintc1te de neorapona]isrn11l italian clin epoca lui Mussolini. Pentru Cristinei 
este un pa.a uriaş. acesta fiind ti arhitectul catedralei ortodoxe tn stil neoromAnesc. Tot 
Cristinei va proiecta, la CAmpia Turzii, un întreg amarnbltt compus din locuinle, o 
fabrici de mari dimensiuni şi un centru civic. Din centrul civic w.u reali7.at doar clubul 
muncitoresc fi biserica, lucrlrile fiind întrerupte de izbucnirea celui de4l Doilea Rhboi 
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Milano.

altarului.

turale.

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 
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Burghe'Lia romAneascl începuse sl-şi construiucl case funcµonaliate, uneori cu 
calitlţi arhitecturale excepţionale, precum Vlla Dr. Petru Groza la Deva, proiectatl de 
Horia Creaogl, şi Casa Dr. Tltaru Ia Cluj. proiectatl în atelierul lui Gio Ponti din 

La Miercurea Ciuc se construie1te o biserici moderni. inspiratl de neorap.onalismul 
italian (vezi ill18traµa 11.4). Biserica nu a fost terminatl şi a rlmas nefinisatl 1n interior 
pâDl dupl 1989. Spaţialitatea interioarl se afla, Ia rândul slu, în acord cu calitatea 
arhitecturii. Finisajele exterioare sunt intacte, neatinse df! dinaintea celui de-al Doilea 
Rlzboi Mondial. Din picate, fiind redatl cultului dupl 1989, a fost pictatl în manieră 
„neobizantin-postdecembristl". exprimAnd confuzia culturali şi de identitate specifici 
pre?.eDtului. De curând a început şi mutilarea fatadei, prin practicarea de uşi în zona 

Dupl instalarea regimului comunist, caracterul regional al arhitecturii transilvlnene 
dispare. Centralismul regimului uniformizeazl 5i acest aspect al vieţii cotidiene şi cui-




