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Încã de la începuturile Evului Mediu, 
ierarhii dar şi teoreticienii familiarizaþi 
cu problemele spirituale sau cele ale 
dreptului ecleziastic, îndepãrtându-se 
de tradiþia anticã, vor accepta, ba chiar 
recomanda, înmormântãrile în apropierea 
bisericilor frecventate de enoriaşi, 
subliniind prin aceasta caracterul fast 
al unei asemenea vecinãtãþi, socotitã 
de antici drept nefastã. Dacã în aceeaşi 
perioadã s-a ajuns la un acord între 
dreptul, practica, asupra avantajului şi 
folosului înmormântãrii ad sanctos1, 
curând, au apãrut divergenþe cu privire 
la amenajarea cimitirului, la dispunerea 

acestuia în vecinãtatea lãcaşului de cult sau în interior. În acest rãstimp medieval, 
conciliile au fost singurele care au încercat sã stabileascã nişte reguli în aceastã 
privinþã, exprimând în chip ferm obligaþia înmormântãrii în terenurile, pe parcelele 
circumscrise bisericilor dar şi prohibiþia fixãrii lãcaşului de veci în interiorul 
edificiului de cult, aceasta însã sub rezerva câtorva excepþii, a unor derogãri, fãcute 
în favoarea preoþilor, a episcopilor şi a cãlugãrilor, precum şi a unor laici privilegiaþi. 
Aceste precepte le gãsim exprimate cu o monotonã repetabilitate în hotãrârile celor 
mai multe dintre conciliile medievale din Europa occidentalã (Braga, 563; Mayence, 
813; Tribur, 895; Nantes, 900 etc.)2 dar le aflãm şi în practica episcopiilor catolice 
din Europa Centralã. În spaþiul regatului maghiar, în Transilvania voievodalã 
vor fi practicate aceleaşi reguli ale înmormântãrilor în vecinãtatea bisericii (sub 
Ladislau), apoi şi într-o serie de capele funerare, edificate ad hoc, aşezate sub 
patronajul Sf. Iacobus Major, sfântul protector al pelerinilor dar şi al cimitirelor şi 
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al morþilor. Aceste capele, semnalate documetar în Transilvania în secolele XIV şi 
XV, preluau o bunã parte din presiunea repetitivã exercitatã de familiile îndreptãþite 
sã foloseascã spaþiul lãcaşului parohial şi ca loc de înmormântare. Exemplele 
transilvane reprezintã o mãrturie în acest sens (Sibiu, Sebeş, Cisnãdie, Hãrman, 
Sânpetru – Braşov, Cluj etc.)3. Cu toate acestea, încã din secolul al XIV-lea porþile 
bisericilor transilvane vor fi tot mai des deschise procesiunilor funerare, lãcaşurile 
de cult devenind ele însele un fel de cimitir. Astfel, destul de repede, înmormântarea 
apud ecclesiam va înlocui sepultura ad sanctos. Desigur, în occidentul medival 
catolic schimbãrile survin mult mai devreme, documentele din secolele XI şi XII 
înregistrând aceastã nouã concepþie a sacralitãþii morþilor, a sfinþeniei spaþiului 
ales drept cimitir, atât de opusã convicþiunilor antice, percepute atunci, în lipsa 
unor temeinice informaþii, drept indiferente faþã de sepultura ce putea fi fãcutã 
orişiunde, în locurile însingurate (quaedam solitaria loca)4. Exegeþii bisericii 
opuneau acestei înmormântãri întâmplãtoare a pãgânilor, sepultura creştinilor 
fãcutã „doar în locurile venerate şi publice, destinate acestui fapt şi consacrate 
acestui scop”5. Aceste cimiterium amenajate în locum publicum et ecclesiasticum 
constituiau împreunã cu lãcaşul de cult „foyerul” vieþii sociale, un tot unitar care 
de altfel a lãsat urme şi în etimologia consacratã acestui spaþiu în limbile europene 
(atrium id est cimiterium, Aâtre, churchyard, kirckhof, kerkhof)6. Pe parcursul evului 
mediu şi în Transilvania, în câteva oraşe, spaþiul acesta corespundea atât ideii de 
piaþã publicã, cât şi aceluia, azi exclusiv în folosire, de spaþiu rezervat morþilor. 
Cuvântul cumula atunci douã sensuri din care doar unul a supravieþuit – în cazul 
concret al Clujului, odatã cu deschiderea cimitirului Hazsongard –, de la sfârşitul 
secolului al XVI-lea pânã în zilele noastre. 

Studiul nostru se vrea o prolegomena la plastica funerarã transilvãneanã 
aparþinãtoare diferitelor confesiuni existente în principat (lutheranã, reformatã, 
catolicã şi ortodoxã), într-un arc temporal cuprins între sfârşitul secolului al 
XVI-lea şi primele decenii ale secolului al XIX-lea. Vor fi doar câteva exemple 
ce corespund unor monumente tip preferate în epocã mai cu seamã în mediile 
nobiliare, în cele ale patriciatului sãsesc şi ale preoþimii reformate sau ortodoxe 
din acea vreme. 

O cercetare a lespezilor funerare şi a epitafurilor din bisericile saşilor 
transilvãneni învedereazã existenþa şi prolifererea lor mai cu seamã din perioada 
postreformei, ca o justificatã compensaþie a vidului decorativ provocat şi promovat 
de iconoclasmul Reformei, şi de prohibiþia venerãrii relicvelor şi a cultului 
martirilor. Pietismul noii confesiuni va conduce spre o valorizare intensã şi o 
evidentã accentuare a sentimentului religios înlesnind legãturi mai durabile între 
mormântul familiei şi destinul celor vii7. 

3  Entz Géza, Erdély épitészete a 14,-16. században, Kolozsvár, 1996, pp. 341, 405, 458
4  Philppe Ariès, L’homme, pp. 47-48.
5  Cf. Humbertus Bungurdus, Maxima bibliotheca veterum patrum, 1677, XXV, p. 527.
6  Philippe Ariès, L’homme, p. 58.
7  Ioan Albu, Monumentul funerar în bisericã, în Thomas Nägler (Editor), «800 de ani de Bisericã 

a Germanilor din Tansilvania», Wort und Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck (f.a.), p. 141.
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Patriciatul şi membrii clerului vor sã fie înmormântaþi în bisericã, în locuri care 
corespondeau ierarhiei sociale din viaþa pãmânteanã, uneori chiar în apropierea 
altarului. Vârsta medie redusã, starea precarã de sãnãtate a individului acelei 
perioade datoratã şi lipsei aproape totale a mijloacelor profilactice, a unei medicaþii 
adecvate, au avut drept consecinþã creşterea deceselor, astfel cã spre sfârşitul 
secolului al XVI-lea şi în Transilvania, ca de altfel pe întreg continentul, locurile 
de înhumare în bisericile orãşeneşti se epuizeazã. În anul 1554 magistratul sibian 
va fi obligat sã emitã o hotãrâre restrictivã a înmormântãrilor în lãcaşul parohial, 
exceptaþii de la restricþie fiind însã senatorii, centumvirii şi clericii locului. Pentru 
celelalte categorii de orãşeni s-au înfiinþat douã cimitire extra muros. Epidemia de 
ciumã a grãbit aceste amenajãri, iar pentru o mai lesnicioasã deplasare a cortegiilor 
funerare şi o scurtare a traseului, se va deschide în zidul estic al incintei cetãþii de 
pe Cibin, „poarta morþilor”8. 

Biserica va rãmâne sãlaşul viilor şi al morþilor pânã la promulgarea decretelor 
Curþii din Viena de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

În secolul al XVII-lea şi în prima jumãtate a secolului urmãtor bisericile 
lutherane din marile oraşe ale principatului (Braşov şi Sibiu) erau încã „pavate” 
cu dale tombale, credincioşii pãşind în chip firesc pe morminte începând de la 
intrarea în lãcaş, aşadar din atrium, apoi în nava şi în sanctuarul bisericii. În 
secolul trecut Ernst Kühlbrandt publicã un releveu al Bisericii Negre din Braşov 
ce consemna dispoziþia mormintelor familiilor sãseşti care şi-au gãsit locul de 
veci aici9. Descrierea celor 379 de lespezi tombale şi a locului lor într-un plan de 
dispoziþie s-a datorat preotului şi mai apoi judecãtorului Martinus Closius, care a 
prezentat aceste monumente funerare în lucrarea: Beschreibung der Gräber in der 
Groβen Pfarr-Kirche in Kronstadt und auβer derselbe an der Grundmauer und vor 
der Kirchen-Türen (1746)10. 

Trebuie precizat cã şi în regiunile catolice ale Europei dupã îndelungatul ev 
mediu conciliile Vaticanului, dar mai cu seamã reformele propuse de conciliul 
din Trento (1545-1563), au încercat sã reacþioneze împotriva acestei practici de 
înmormîntare în lãcaşul de cult, militând pentru o revenire la prevederile vechiului 
drept ecleziastic, amintind de vechiul principiu in ecclesiis vero nulli deinceps 
sepeliantur („de acum înainte nimeni sã nu mai fie îngropat în bisericã”)11. Cã 
aceste dispoziþii nu au fost respectate o demonstreazã mulþimea monumentelor 
funerare din bisericile europene. Transilvania nu a fãcut excepþie de la aceastã 
încãlcare a legislaþiei ecleziastice, de altfel dupã Reformã constrângerea cãzând de 
la sine. O oarecare schimbare va avea loc odatã cu repunerea în drepturi depline a 
bisericii catolice din principat, prin amenajarea criptelor fie sub corpul lãcaşului 
de cult fie în substrucþiile clãdirilor mãnãstireşti adiacente, aparþinãtoare ordinelor 
franciscan, iezuit, ursuline, clarise, premonstratenzi şi piarişti (Alba Iulia, Baia 

8  Cf. G. Soterius, Cibinium. Historia pleraque de Cibino tractatus Ms. Biblioteca Muzeului 
Brukenthal (Sign:Ms.26), p. 46.

9  Ernst Kühlbrandt, Die ev. Stadtpfarrkirche A. B. In Kronstadt, Honterusdruckerei Johann 
Gött’s Sohn, Kronstadt, 1927, pp.64-69, fig. 50.

10  Ibidem, p. 64.
11  Philppe Ariès, L’homme, p. 54.
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Mare, Braşov, Cluj, Dej, Fãgãraş, Mediaş, Oradea, Orãştie, Sighet, Târgu Mureş)12. 
Înmormântãrile în criptele unor biserici s-a prelungit şi în primele decenii ale 
secolului al XIX-lea dupã cum constatãm în cripta fostei biserici minorite (azi 
catedrala greco-catolicã) din Cluj, amenajatã aproape sub întreg corpul lãcaşului, 
ce cuprinde lespezile funerare de aspect simplu ale unor funcþionari guberniali, 
ale burgheziei locale şi cãlugãrilor ordinului. 

Monumentele funerare din interiorul bisericilor evanghelice realizate în 
diverse materiale litice (gresie, calcar, marmurã) sau din metal pot fi clasificate în 
funcþie de aspectul formal-compoziþional şi de organizarea motivelor decorative 
în pietre tombale cu armoarii cu conþinutul mobilelor real (însemnele de breaslã) 
sau de ficþiune genealogicã, deci fãrã o acoperire juridicã realã; pietre funerare cu 
armoarii şi portretul defunctului în bust, plasat sub semicalota unei scoici sau într-o 
micã nişã; pietre tombale cu portretul de aparat al defunctului redat în întregime, 
pe toatã suprafaþa lespezii, asemãnãtoare gisanþilor medievali şi pietre funerare 
cu decorul alegoric format din simboluri inspirate de Vechiul şi Noul Testament, 
personificãri şi chiar scene biblice, în proporþie covârşitoare lucrate în piatrã. Unul 
dintre puþinele monumente funerare în marmurã, un epitaf, închinat de pãrinþi 
memoriei fiicei lor, Despina Paleolog, poate fi vãzut în biserica ev. din Alþina (jud. 
Sibiu). Lucrarea face parte din categoria epitafurilor de tip mixt, cu inscripþia 
comemorativã ocupând mai bine de jumãtate din suprafaþa lucrãrii şi portretul 
micuþei defuncte înfãşatã într-un scutec asemãnãtor cu un giulgiu (Fig. 1). Micul corp 
neînsufleþit este protejat de vegetaþia înconjurãtoare, bogatã şi de aspect aproape 
mediteranean, cu frunze cãrnoase asemãnãtoare cu cele de laur şi o inflorescenþã 
uriaşã, necunoscutã în flora noastrã. Inscripþia cu majuscule elegante e incizatã 
într-un cadru rectangular ale cãrui margini sunt articulate de felurite motive 
geometrice13. Epitaful a fost comandat de Eufrosina şi Iacob Paleologul cunoscut 
reprezentant al antitrinitarianismului receptat în acea perioadã în principatul 
Transilvaniei14. Paleologus (1520-1585) era una dintre figurile de seamã ale Europei 

12  Nicolae Sabãu, Metamorfoze ale barocului transilvan, Editura Dacia, Cluj-Napoca, pp. 88-99.
13  Inscripþia comemorativã: D O M S/ DESPINA PALAEOLOGA VIVERE/ MATREM PERMISIT 

ET INDIGNATA/ LVCEM SOLIS HVIVS ASPICERE/ QVOM EMISSA EX VTERO MATRIS/ 
MANV SE VIVERE SIGNIFICASSET/ ADVSVM ET FRVCTVM ALTERIVS/ SOLIS QVI 
IN CELO CELESTIBVS/ INCOLIS LVCET PROPERAVIT/ / IACOBVS ET EVFROSYNA 
PAL(AEO)L(OGA)/ FILIAE EXPECTATISSIMAE MOE/STI POSVERE/ /ANNO MDLXXV 
KALSEPTEM 

14  Dieta de la Turda va recunoaşte în anul 1543 lutheranismul, dupã numai doi ani 
Universitatea sãseascã adoptând global aceastã confesiune. În 1554, lutheranii maghiari 
vor întemeia o bisericã separatã alegându-l în 1556 pe Francisc David episcop. Peste 
un an, în 1557, dieta de la Aiud consfinþeşte transformarea diecezei conduse de Ep. 
David în una confesional calvinã, în aceiaşi ani – dieta Turda – catehismul din Heidelberg 
este înlocuit cu unul arian, ca urmare la 28 ianuarie 1568 antitrinitarienii separându-se 
formal de comunitatea reformatã (A. Pirnát, Die Ideologie der siebenbürger Antitrinitarien, 
Budapest, 1961, pp. 17-52 David P. Daniel, Calvinism in Hungary; the Theological and 
Ecclesiastical Transition to the Reformed Faith, în «The Reformation in National Context», 
Bob Scribner, Roy Porter, Mikulas Teich, ed., Cambridge Uniersity Press, 1994, pp. 135-167; 
David P. Daniel Hungary, în «The Early Reformation in Europe», Andrew Pettegree, ed.. 
Cambridge University Press, 1992, pp. 49-69). 
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din a doua jumãtate a secolului 
al XVI-lea. Din cauza ideilor 
sale îndrãzneþe, ce adaptau 
raþionalismul religiei, a trebuit 
sã pribegeascã în mai multe 
þãri. În timpul şederii sale 
în Cluj a fost conducãtorul 
curentului antitrinitarian şi 
un colaborator apropiat al lui 
Johannes Sommer, umanistul 
care a slujit pe Despot Vodã şi 
apoi a activat în Transilvania în 
mediile sãseşti15. 

În bisericile evanghelice 
transilvane se mai conservã şi 
un alt tip de „însemn” funerar, 
epitaful, monument sau placã 
funerarã ridicatã în memoria 
celui decedat, lucrare care 
în general imitã ca formã şi 
material – uneori însã e folosit 
şi lemnul sau stucul – placa 
tombalã. Forma acestor lucrãri 
diferã de la un secol la altul 
sau de la o perioadã stilisticã 
la alta, elaborându-se lucrãri de 
la cele mai simple, de format 
rectangular (ex. Margaretha 
Offner † 1566), pânã la cele 
mai complexe ce împrumutã 
forma altarelor renascentiste 
sau baroce, realizate din lemn, 
precum epitaful lui Michael 
Agnethler (†1645), ce poartã 
semnãtura sculptorului Elias Nicolai („Fecit Elias Nicolai”)16, în alabastru de felul 
monumentului comitelui Georg Armbruster († 1685)17, în argint ciocãnit precum 
frumosul epitaf al comitelui Valentin Franck von Franckenstein († 1697), cu cele 
patru medalioane elipsoidale aplicate ilustrând Izgonirea din rai, Lupta lui Iacob 
cu îngerul, Portretul lui Valentin Franck şi blazonul comitelui dar şi epitaful în stuc 
al familiei Franck von Frankenstein (1694) de pe peretele nordic al bisericii ev., din 
Sibiu, ce prezintã o coroanã elipsoidalã compusã din frunze de stejar circumscrisã 

15  A. Pirnát, Die Ideologie, pp. 54-116.
16  Viktor Roth, Geschichte der deutschen Plastik in Siebenbürgen, Strassburg, 1906, p. 107; 

Ioan Albu, Monumentul, p. 141. 
17  Ibidem, p. 144.

Fig. 1 Epitaful Despinei Paleolog (1575). Biserica 
ev., Alþina (jud. Sibiu). 
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unui câmp decorativ din care se detaşeazã imaginea Sf.-lui Gheorghe triumfând 
asupra balaurului. Sfântul îmbrãcat într-un costum hibrid cu componente 
romane şi moderne are scutul decorat cu simbolul solar având în centru ochiul. 
Adagiul evocator (SEMEN MULIERIS CON./TERET CAPUT SERPENTIS) şi textul 
comemorativ care evocã „marea trecere” a membrilor familiei în viaþa adevãratã 

de dincolo, întregesc aceastã 
lucrare18. 

Un alt tip de monument 
funerar al epocii este epitaful-
plachetã, de obicei din metal 
(aramã, argint ciocãnit şi aurit, 
cositor), de dimensiuni mai mici, 
în forme variabile, cele mai multe 
în manierã rococo, fixate pe 
zidurile sau pe stâlpii bisericii, 
indicând un mormânt individual. 
Acestei categorii îi aparþin lucrãrile 
aflate odinioarã în biserica ev. din 
Sibiu (actualmente în colecþia 
Muzeului Brukenthal), precum 
placheta comitelui A. Teutsch 
(† 1756), placheta cãpitanului 
cetãþii şi districtului Fãgãraş, 
Michael von Brukenthal († 1773), 
aceea a Mariei Elisabeta Hutter 
(† 1774), a lui Hermann Lang 
(† 1778) şi aceea a generalului 
habsburg Michael Godfredus de 
Rosenfeld († 1786)19. 

Stela funerarã reprezintã un 
tip de monument cu dispoziþie 
verticalã plasat la un mormânt 
aflat în cimitir, dezvoltând forme 
geometrice variabile. 

Nu vom analiza hermeneutica 
epigrafelor monumentelor funerare din perioada cercetatã, nu vom insista asupra 
schemelor tip de inscripþionare comemorativã cu formulele, epitetele şi expresiile 
tip uzitate (Ex. Anno Domini..., Obiit, sepultura, tumulus, urna, sepulchrum), nu 
vom zãbovi asupra termenilor definitorii ai mormântului sau asupra expresiilor 
de personalizare a rãposatului (hic jacet, quiescit, hic sepultus est etc.), nu vom 
dezbate momentul notificãrii cronologice a decesului, problematica devizelor 
blazoanelor, a formulelor de elogiu sau encomiastice faþã de defunct, detalii ce ar 
putea constitui tematica altui discurs. Vom aminti doar despre apariþia în mediul 

18  Inscripþia la, Nicolae Sabãu, Metamorfoze, p. 124.
19  Ioan Albu, Monumentul, pp. 140, 147. 

Fig. 2 Monumentul funerar Valentin Seraphin 
(1639). Biserica ev., Sibiu. 
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orãşenesc transilvan, începând cu secolul al XVI-lea, a unor adevãrate şcoli (cercuri) 
de autori de epitafuri cu conþinut encomiastic, care se angajau în concursuri ad 
hoc constituite de versificaþie, care sã atragã pe viitorii beneficiari din categoria 
patriciatului şi a clerului sãsesc. Textele moralizatoare – multe manuscrise – ale 
acestei epoci au reprezentat un alt stimulent în practica elogiului funebru20. 

Interesante observaþii pot fi fãcute asupra iconografiei monumentului funerar 
din aceastã perioadã. De la concepþia artisticã medievalã potrivit cãreia omul 
este o imagine a divinitãþii simbolizând prin înfãþişarea sa şi prin societatea în 
care trãieşte întreaga ierarhie 
divinã, cu existenþa obligatorie 
a lui Hristos ca intercesor, de 
la conceptul operei de artã ca 
revelaþie divinã, arta funerarã 
din Europa centralã-esticã 
(Silezia, Slovacia, Transilvania), 
va cunoaşte imagini artistice 
mult mai realiste, personalizate, 
chiar naturaliste, ce-şi pierd 
uneori sensul transcendental 
medieval spre câştigul unui ceva 
contemplativ, plin de tristeþe sau 
de seninãtate21. 

Ornamentica lespezilor 
funerare moderne transilvane va 
dezvolta combinaþii de imagini 
cu personificãri sau cu simboluri 
escatologice, de fiecare datã 
urmãrind o finalitate religioasã 
şi moralizatoare. Textele 
comemorative desconspirã 
unele trimiteri la colecþiile de 
maxime culese din lucrãrile 
antice şi tipãrite în tipografia 
din Braşov a lui Johannes 
Honterus şi Valentin Wagner, 
acele Sententiae Insigniores... şi 
Sententiae Elegantiores... apãrute 
în anul 1555. Pãturilor cultivate 
din marile cetãþi ale principatului se datoreazã filosofia stoicã moralizatoare, care 
pune, în aceastã epocã a Reformei, în centrul preocupãrilor cãrturãreşti problemele 
omului legat de lumea înconjurãtoare. Latura eticã se va impune şi datoritã acestei 

20  Ioan Albu, Monumentul epigrafic la saşi în context central-european (secolele XV-XVIII), 
tezã de doctorat, mss. Sibiu, 1977, pp. 176-177.

21  Ibidem, p. 179 şi passim.

Fig. 3 Sigismund Möß, Monumentul funerar 
Andreas Fleischer (1676). Biserica ev. Sibiu. 
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epoci agitate, plinã de rãzboaie laice sau religioase, de prigoane, devenind aceastã 
eticã stoicã un „ultim refugiu oferit de lumea anticã sufletelor rãtãcite, tulburate”22. 
O cãutare a acelei tranquillitas, mod de viaþã propriu omului înþelept, opus rolului 
nefast al pasiunilor care-l abat de la viaþa dreaptã, aceste pasiuni numite cu adevãrat 
de Epictet insita nobis bellua, din cauza cãrora mulþi se abrutizeazã. 

Pietrele funerare figurale 
din mediul sãsesc apar ca o 
dezvoltare a unui tip de lespede 
funerarã nobiliarã medievalã. O 
variantã mult mai prelucratã, mai 
elaboratã, de monument funerar, 
rezervatã capetelor încoronate şi 
principilor ardeleni este gisantul 
(tumba), categorie plasticã 
funerarã de caracter excepþional 
în Transilvania, sarcofagele 
regale sau princiare ale catedralei 
catolice din Alba Iulia, Ioan de 
Hunedoara († 1456), a fiului sãu 
Ladislaus, a lui Ioan Miles, fratele 
lui Ioan de Hunedoara, al reginei 
Isabella († 1559) şi a soþului 
ei Ioan Sigismund († 1571), 
monumentele ridicate în memoria 
principilor Transivaniei (Cristofor 
Báthori, Gabriel Bethlen, Susana 
Károlyi, Gheorghe I şi Sigismund 
Rákóczy) datorate unor maeştri 
consacraþi precum Willem van 
den Blocke, Antonio şi Andrea 
Castello, Sebastiano Sala şi 
Bartolomeo Ronchi, detaliu ce 
le conferã „atestatul” de lucrãri 
de valoare în repertoriul plasticii 
funerare central-europene dar şi 

excepþionalul monument funerar al acelui Apaffi „Magnificus Dominus, Dominus 
Georgius Apaffi de Apanagyfalva celissimo Transylvaniae principi...”, relaizat de 
sculptorul Elias Nicolai în anul 1635)23. 

22  Della Valle, Neostoicismo e barocco, în «Studi Francesi», 1966, 38; Klaniczay Tibor, A 
reneszánsz válsága és a manierizmus, în «Irodalomtörténeti Közlemények», Budapest, 
1970, 4, p. 445. 

23  Referitor la monumentul funerar tip tumba şi opera maestrului Elias Nicolai a se vedea: 
Viktor Roth, Plastik, pp. 91-96; Gustav Gündisch, Der Hermannstädter Bildhauer und 
Steinmetz Elias Nikolai, în «Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte», Bucureşti, 
1976, pp. 224-240; Nicolae Sabãu, Metamorfoze, pp. 16-20. 

Fig. 4 Sigismund Möß, Monumentul funerar 
Mathias Semriger (1680). Biserica ev. Sibiu. 
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În mediul sãsesc transilvan între primele monumente funerare derivate din 
tumba, redactat în limbajul stilistic al unui manierism interpretat însã cu mai puþinã 
dibãcie, pot fi incluse lespezile sepulcrale: a lui Valentin Seraphim (1639, Fig. 2), a 
preotului Paul Wohner († 1639) din Cincu Mare (jud. Braşov), a episcopului Georg 
Thelesius († 1646), a lui Christian Barth († 1652), amândouã în sacristia bisericii 
ev. din Biertan (jud. Sibiu), a 
preotului Johannes Hellwig († 
1653) din Gârbova (jud. Alba) 
la care se adaugã un grup de 
lespezi funerare cu portretul mai 
elaborat, cu tentã realistã, precum 
cele ale lui Andreas Fleischer 
(1676, Fig. 3) şi Matthias Semriger 
(† 1680/81, Fig. 4), realizat de 
maestrul Sigismund Mö 24, dar 
şi monumentul sepulcral cu 
portretul preotului Petrus Weber 
(† 1710, Fig. 5). 

Lespezile funerare braşovene 
din Biserica Neagrã, ce aparþin 
acestui tip prezintã o paginare 
formalã ceva mai linearã, cu 
formele corporale ample, de 
aspect monumentalizant. Printre 
puþinele modele care se apropie 
de piesele funerare sibiene este 
epitaful Georg Chrestel († 1672), 
a cãrui compoziþie e conservatã 
de o schiþã, un desen, datorat lui 
W. Kamner25.

Din a doua jumãtate a 
secolului al XVI-lea şi pe 
parcursul secolului urmãtor 
lapicizii şi statuarii vor elabora 
compoziþii noi în care vor mixa 
reprezentãrile figurale, de obicei 
bustul defunctului, cu blazonul şi inscripþia funebrã. Şi în cadrul acestei categorii 
sepulcrale calitatea lucrãrilor e variabilã, uneori cu stângãcii care nu se datoreazã 
atât problemelor ridicate de noul model, cât pregãtirii mai puþin temeinice a 
artizanului. Între exemplele cap de serie se numãrã lespedea preotului Petrus 
Calopeus († 1569) din Gârbova (jud. Alba), urmate de cele ale preoþilor Johann 

24  Harald Krasser, Sigismund Möβ. Bildhauer und Schnitzer zu Hermannstadt, în «Studien 
zur Siebenbürgischen kunstgeschichte», Bucureşti, 1976258-269; Nicolae Sabãu, 
Metamorfoze, pp. 21, 109-110,

25  Ioan Albu, Monumentul epigrafic, p. 189.

Fig. 5 Monumentul funerar Petrus Weber von 
Hermannsburg (1710). Biserica ev., Sibiu. 
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Bayer (1592, Biserica ev., Sibiu), Georg Hann (1599, Biserica ev., Sibiu), Matthias 
Schiffbaumer († 1611, Biserica ev., Biertan), Teodor Bordan († 1633, Biserica ev., 
Slimnic), precum şi a primarului sibian Georg Jüngling (1629, Biserica ev., Sibiu) şi 

a comitelui Valentin Franck (1648, 
Biserica ev., Sibiu, Fig. 6). 

Repertoriul monumentelor 
sepulcrale de acest tip va fi 
îmbogãþit cu portretul bust al mai 
multor defuncþi în comuniune 
adicã portretul de grup al 
membrilor aceleiaşi familii dar 
din generaþii diferite, paginat 
uneori pe lãþimea lespezii, aşa 
precum apare în lespezile funerare 
Georg Heltner († 1640, Biserica 
din cetate, Sighişoara) datoratã 
sculptorului Elias Nicolai, 
adunând în câmpul central al 
lespezii pãrinþii cu cei şase copii 
îmbrãcaþi în veşmintele sãseşti 
ale timpului26; compoziþii formale 
mai concise, cu o redare frontalã, 
izocefalicã a figurilor defuncþilor, 
apar pe lespezile tombale Michael 
Hermann, Bartholomäus Seuler 
(1660) şi familia Drauth (dupã 
1693), aflate în Biserica Neagrã 
din Braşov27. 

Seriei de monumente 
funerare cu portretul defunctului 
în bust, lipsite de armoarii dar 
pitoreşti prin culorile aşternute 
peste piatrã, se numãrã acela al 

Annei May (1680, Biserica ev., Cristian, jud. Sibiu) şi a preotului din Dobârca (jud. 
Sibiu), Andreas Czek († 1685), vir gigantae staturae et mirandi roboris28. Douã 
dintre figurile alegorice care însoþesc efigia, sprijinã scuturi pe care apare adagiul 
Hodie mihi, cras tibi, strãvezie aluzie a acelui memento mori de rezonanþã barocã. 

Categoria cea mai bogatã de „însemne ale existenþei” o reprezintã pietrele 
funerare cu motive heraldice. Puþine dintre aceste însemne prezente pe monumentele 
funerare sãseşti au şi o acoperire heraldicã certificatã de genealogia oficialã nobiliarã, 
a armaliştilor cu scrisori de înnobilare. Un exemplu ce îndeplineşte aceste exigenþe 
îl reprezintã monumentul funerar turnat în bronz al comitelui Petrus Haller (1569, 

26  Viktor Roth, Geschichte der deutschen Plastik in Siebenbürgen, Strassburg, 1906, p. 100-101.
27  Ibidem, p. 292.
28  Harald Krasser, Möβ, p. 275-276; Nicolae Sabãu, Metamorfoze, p. 21.

Fig. 6 Monumentul funerar Valentin Franck 
(1648). Biserica ev., Sibiu. 
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Biserica ev., Sibiu), cu armoarul primar secondat de blazoanele celor douã soþii ale 
beneficiarului, Schirmer şi Kemény. Procentul este mai mare al lespezilor funerare 
ce au scuturi cu reprezentãri fictive, cu mobilele din câmp inventate ad hoc sau 
acele ale meşteşugarilor în care sunt preluate şi adaptate semnele de breaslã sau 
emblemele, cum ar fi aceea a lui Michael Marggraf (1590) aflatã în ferula bisericii 
ev., din Sibiu. Emblemele episcopilor şi ale preoþilor au în blazon o carte, potirul 
dar şi o seamã de simboluri creştine precum porumbelul (monumentul Georg 
Hann, 1610), Noe (monumentul preotului Petrus Richelius, 1648, biserica ev., 
Sibiu, Fig. 7). 

Fig. 7 Monumentul funerar Petrus Rihelius (1648). Biserica ev., Sibiu. 

Bogatul repertoriu de epigrafe şi iconografie al plãcilor funerare mai cuprinde 
motive cu referinþa la credinþa în mântuire, în principal în Înviere. De alfel în 
mediile lutherane credinþa în mântuire este proprie opticii colective care o va 
vizualiza în arta funerarã. Tema credinþei în mântuire o aflãm în cele mai multe 
dintre inscripþiile funerare sibiene29. Principalul exemplu invocat este Iisus Hristos. 
Atât în epitafurile sculptate în piatrã, cât şi în cele pictate pe panouri din lemn sau 
pe pânzã, credincioşii sunt imortalizaþi în genunchi, în atitudine de rugãciune 
(Beterrhein) la piciorul Crucifixului, aşa precum vedem în epitaful din piatrã al 
Margarethei Haller (1566, Biserica ev., Sibiu) şi în cele ale preoþilor Michael, Johann 
şi Martinus Klein (1721, Biserica ev., Dealu Frumos, jud. Sibiu)30 sau al familiei 

29  Ioan Albu, Monumentul epigrafic, p. 216.
30  Nicolae Sabãu, Bemerkungen über Siebenbürgische Porträtistik aus der Ersten Hälfte des 

18.Jh. In Bezug auf eine Arbeit des Hermannstädter Malers Andreas Hermann, în «Revue 
Roumaine d’Histoire de l’Art. Séries Beaux-Arts», XXVII, pp. 57-68; 
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judelui Francisc Henter (1680, refãcut în 1803, Biserica rom.-cat., Cãlimãneşti, jud. 
Mureş)31. Alte simboluri folosite de sculptori sunt inflorescenþele compuse din 
trei trandafiri crescuþi pe un promontoriu, simboluri ale Agapei, corespunzãtoare 
Pomului Vieþii, dar şi preamãririi Fecioarei Maria o reginã a cununii de trandafiri, 
într-o simbolisticã ce vrea sã desluşeascã morala mântuirii; mai apar apoi simboluri 
ale caducitãþii morþii dar şi ale Patimilor Mântuitorului. Astfel de reprezentãri apar 
pe lespezile tombale ale lui Georg Heltner († 1640), Martinus Rosalerus († 1650, 
Biserica ev., Saschiz, jud. Mureş) şi Johann Manngesch (1699, Biserica Neagrã, 
Braşov). 

Roata vieþii ca simbol al schimbãtoarei sorþi omeneşti poate fi vãzutã pe piatra 
funerarã a notarului Andreas Literatus (1678, Fig. 8). Motivul a fost preluat, probabil, 

din opera umanistului sibian 
Valentin Franck, care istoriseşte 
legenda faraonului Sesostris al 
III-lea în a sa Breviculus originum 
nationum et praecipue saxonicae, 
apãrutã la Sibiu în 169632. 

Repertoriul iconografic al 
plasticii funerare sãseşti curpinde 
şi secvenþe inspirate din Vechiul 
Testament combinate cu motive 
heraldice. Lespedea funerarã a 
lui Michael Schwarz († 1655, 
Biserica ev., Sibiu, Fig. 9) 
dezvoltã o frumoasã compoziþie 
cu tema Învierea lui Iisus Hristos. 
Mântuitorul e imaginat sub 
aspectul unui tânãr erou, un 
efeb în plin avânt care a prãvãlit 
lespedea grea a mormântului 
inscripþionat (Resurectio Cum 
Victoria Mortis...) ridicându-se
spre cerul brãzdat de norii 
schematici decorativi. Coloanele 
şi arcul semicircular sunt şi 
ele inscripþionate („Christus ut 
tumulto redit ut praedixerat ante 
concidit illa tremens custodia 
caeca sepulchri”)33. Frumosul 
chip al lui Hristos cu barba scurtã 

31  Idem, Mathias Veress restaurator?, în «Acta Mvsei Napocensis», XVI, Cluj-Napoca, 1979, 
pp. 660-664.

32  Ioan Albu, Monumentul epigrafic, p. 220, passim.
33  Viktor Roth, Plastik, p. 141.

Fig. 8 Monumentul funerar Andreas Literatus 
(1678). Biserica ev., Sibiu. 
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e încoronat cu nimbul cruciger, într-o mânã ridicând stindardul cu însemnul 
crucii, cu cealaltã binecuvântând. Scena a fost plasatã într-o firidã surmontatã de 
un arc semicircular cu capetele sprijinite pe pilaştri. Triunghiurile din acest loc 
au câmpul marcat cu capete de heruvimi. Peste tot, în câmpurile arhivoltei, ale 
pilaştrilor, pe filacterã şi pe margini apar inscripþii cu referinþã la temã. Registrul 
mijlociu al monumentului e marcat de herbul familial având drept sprijinitori 
îngeri cu buchete de flori în mânã. 

O arhitecturã asemãnãtoare 
unui altar pe trei registre cu 
voleuri în flancuri o dezvoltã 
epitaful din lemn sculptat, 
traforat şi colorat policrom a 
comitelui M. Semriger (1680). În 
pseudofirida centralã e plasat un 
altorelief cu scena Coborârii de pe 
cruce de un dramatism eclatant. 
În medalioanele elipsoidale din 
câmpul voleurilor apar figurile 
alegorice ale Credinþei-Pistis 
(stânga) şi Agapia, cu simbolul 
consacrat, porumbelul, douã 
dintre cele trei virtuþi, fiice ale 
Sophiei (Fides, Spes, Caritas – 
Pistis, Elpis şi Agape). Ghirlande 
de fructe (struguri, pere, rodii), 
mascheroni, capete de putti, 
un copil, un geniu al morþii 
(Memento mori) purtãtor al 
craniului şi al clepsidrei întregesc 
bogata ornamenticã a lucrãrii. 
Inscripþiile rãspund aceloraşi 
stereotipii epigrafice, tipice 
epocii: PIETAS CONSTANS ET 
FIRMA CORONAT. 

Altã lucrare aparþinând 
acestui ciclu de teme religioase 
este epitaful G. Armbruster († 
1685), sculptat în lemn şi alabastru ce adãpostea în nişa centralã de forma unui 
portal manierist o Pietà, azi dispãrutã. Registrul mijlociu era marcat de colonete 
geminate din alabastru, decorate în partea inferioarã cu felurite fructe în relief, 
iar deasupra lunetei şi a cornişei cu mascheroni. Voleurile sunt articulate cu 
vrejuri fitomorfe şi însufleþite de douã statuete din alabastru reprezentând pe Sf.-
tele Barbara şi Margareta de Cortona însoþite de simbolurile consacrate, potirul 
şi crucifixul. Coronamentul era marcat de blazonul familiei Armbruster, motivul 
vanitas şi alte cinci piese sculpturale din alabastru dintre care în timp mai 
rãmãseserã doar Maria cu copilul Iisus şi Ioan Botezãtorul. Acestora le corespundea, 

Fig. 9 Monumentul funerar Michael Schwarz 
(1655). Biserica ev., Sibiu. 
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în partea opusã, un înger adorator. Soclul nişei centrale e asemãnãtor cu o mensa 
cu postamentul flancat de câte o grotescã cu aspect felin. La baza coloanelor se 
afla inscripþia: Vivo tibi, moriorque tibi dulcissime Jesu/ Spes mea tu moriens, spes 
redivivus eras. Medalionul în formã de inimã flancat de doi îngeri care planeazã, 
cuprinde inscripþia comemorativã34. 

Revenind la epitaful Valentin Frank von Frankenstein († 1698) trebuie sã 
remarcãm valenþele compoziþionale manieriste, vestitoare pe alocuri ale barocului, 
ale celor patru scene înscrise în medalioane elipsoidale; Izgonirea din Paradis şi 
Lupta lui Iacob cu Îngerul, secvenþe dramatice de vibrantã sensibilitate plasticã, 
ce ar putea fi socotite drept alegorii strãvezii ale Destinului, ale sorþii individului, 
în viziunea fatalistã a omului de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, existenþa lui 
în aceastã lume fiind legatã de o permanentã luptã al cãrei rezultat final este o 
mare necunoscutã. Îndrãzneala cunoaşterii, simbolizatã de figura încrâncenatã a 
lui Adam, precum şi temeritatea luptãtorului pãmântean (Iacob), care-şi doreşte 
cu ardoare victoria, apar zadarnice în faþa uneia dintre întrebãrile esenþiale (Ubi 
sunt?), ridicatã la rangul de concept în epoca barocului european, întrebare pe care 
o desluşim de altfel şi în inscripþia comemorativã a epitafului35. 

O savantã şi ermeticã compoziþie iconograficã şi iconologicã dezvãluie epitaful 
din stuc pictat al comitelui Johann Haupt (1694), realizat pe zidul de miazãnoapte 
al bisericii ev. din Sibiu. Alegoria destul de complicatã, consonantã temei morþii 
(memento mori) face apel la o complicatã recuzitã de simboluri însoþite de adagii 
care traduc scenele istorisite. Partea centralã, stânga, în relief înalt a fost consacratã 
defuncþilor îngenuncheaþi în faþa Mântuitorului care planeazã printre nori dar şi 
beneficiarilor între care notarul Johann Zabanius plasat în planul al doilea, dreapta 
a reliefului. Sub relieful figurativ apare inscripþia expozitivã36. 

Între adagiile cu conþinut compoziþional alegorizant, acela din registrul 
superior trimite la o sugestie a mântuirii (SICUT CERVUS AD AQUARUM 
FONTES, ITA ANIMA AD EUM), în vreme ce secvenþele istoriate din cele şase 
medalioane inferioare simbolizeazã sufletul învingãtor al morþii, prin imaginea 
cerbului care striveşte şarpele şi a porumbelului cãlãuzitor al sufletului aflat sub 
protecþia braþului lui Dumnezeu ivit dintre nori (COLIMNA /sic!/ COMITER FELIX 
LABITUR) şi a celor doi porumbei, unul aşezat pe spinarea cerbului, celãlalt fixând 
frîul – instrumentul elevaþiei – pe botul cervideului (HOC FRANO SECUNDA). Le 
urmeazã alegoriile sufletului care învinge moartea (frunzele de stejar la picioarele 
cerbului) şi ale sufletului aflat în faþa porþilor împãrãþiei cereşti (cerbul izbind 
cu coarnele o coloanã): AUDENTES FATA JUVANT. Naraþiunea se continuã prin 
alegoria încoronãrii cerbului-suflet de cãtre Dumnezeu (DEO DANTE) şi aceea a 
regãsirii tihnei mult râvnite (NIL VALET INVIDIA), pentru ca în final, acest ciclu 
al transsubstanþierii sã fie personificat de o ciutã fãrã trofeu, care îngenuncheazã 
între florile paradisului în faþa mâinii lui Dumnezeu având o lumânare, simbol al 
vieþii eterne37. 

34  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Metamorfoze, p. 122.
35  Inscripþia la Victor Roth, Plastik, Strassburg, 1906, p. 150.
36  Inscripþia la Ioan Albu, Monumentul, p. 148; Nicolae Sabãu, Metamorfoze, pp. 123-124.
37  Ioan Albu, Monumentul, p. 148; Nicolae Sabãu, Metamorfoze, p. 124.
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În plastica funerarã din mediul lutheran îşi vor afla locul şi reprezentãrile 
virtuþilor cardinale, a muzelor şi a parcelor. Aceste opþiuni erau în strânsã conexiune 
cu receptarea şi progresul umanismului din mediul orãşenesc, începând cu deceniul 
al patrulea al secolului al XVI-lea. Prin activitatea reformatorilor Johann Honterus şi 
Valentin Wagner, în cetatea Braşovului se vor fixa bazele învãþãmântului umanist, ale 
unei tipografii moderne şi ale unei şcoli care va contribui la rãspândirea culturii în 
rândul pãturilor orãşeneşti. O componentã viguroasã a acestui umanism o constituia 
cultura anticã. Dacã într-o primã perioadã umanismul citadin avea un evident caracter 
anticlerical, sprijinit pe doctrina „pãgânã” anticã a ideologiei umaniste, începând 
cu jumãtatea secolului al XVI-lea, dominantã va deveni concilierea cu creştinismul 
patriciatului citadin, care se va erija în 
colportorul acestor noi idei. Desigur 
editarea autorilor romani şi greci, cãrþile 
acestor clasici vor deveni sursele primare 
de inspiraþie pentru autorii de epigrafe 
şi imagini ale monumentelor funerare 
transilvane. Lucrãrile lui Seneca (De 
quattuor virtutibus, De Moribus..., 1539) 
şi Cato (Catonia Distichia Moralia..., 
1539) dar şi culegerile de sentinþe ce 
vizau scopuri morale şi educative ale 
unor asemenea iniþiative, completau cu 
generozitate aceste izvoare informative 
(Sententie insignes ac elegantissimae 
ex L. Annaei Senecae ed Lucilium 
epistolis,..., şi Sententiae Elegantiores 
ex L. An. Senecae libris, ..., 1555). Din 
exemplele antice vor fi culese acele 
maxime ce subliniazã necesitatea 
învãþãturii, a desãvârşirii cunoştinþelor. 
De asemenea, din pildele antice va fi 
dedusã teza stoicã a valorii virtuþilor 
care-l ajutã pe om sã reziste adversitãþilor 
soartei38 . 

Poemele funebre înscrise pe 
monumentele personalitãþilor sãseşti 
sunt încãrcate cu epitete şi metafore 
care exaltã calitãþile rãposatului, 
cãutându-se antecedente glorioase 

38  „Est enim eruditio, praesertim quae cum virtutibus coniucta est, revera inopiae ac omnis 
infortunii portus tutissimus. Artes omnis terra alit. Et quod Musae dant viaticum auferri 
nequit. Atque ut philosophus inquit, inter prospera ornamentum, inter adversa profugium, ad 
senectutem et ingravescentem aetatem optimum viaticum” (v. Bitay Ileana, Antichitatea greco-
romanã în cultura umanistã din Transilvania. Tezã de doctorat, mss. Cluj, 1978, p.30)

Fig. 10 Monumentul funerar Koloman Gotz-
meister (1633). Biserica ev., Sibiu. 
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în literatura anticã. Senatorul oraşului Sibiu, Lucas Löw (1641) are ca mobilã 
principalã a blazonului, leul, un simbol al curajului (Fortitudo) opus laşitãþii 
(Ignavia), inspirate din Illustres sententiae in usum puerorum selectae a lui Valentin 
Wagner39. Cãpitanul cetãþii Sibiului, Valentin Fleischer e socotit „dux Macedonum 
item”. Una dintre virtuþile cardinale Justiþia devenitã virtute instituþionalizatã e 
folositã cu precãdere la monumentele funerare ale juzilor scãunali sau regali din 
Transilvania. Pe lespedea sepulcralã K. Gotzmeister (1633, Biserica ev., Sibiu, Fig. 

10), Justiþia e personificatã prin 
Aristides şi Rhadamantes, tenanþii 
herbului familial, dintre care cel 
de al doilea este cunoscutul erou 
cretan, fiul lui Zeus şi al Europei, 
înzestrat cu elevate calitãþi 
spirituale, înþelept şi drept în 
judecatã, un membru al triadei, 
alãturi de Minos şi Aencus, 
care hotãrau soarta sufletelor în 
Hades. Deviza blazonului judelui 
regal Gallus Lutsch, ce poartã 
veşmintele tradiþionale sãseşti, 
este şi ea o sugestie emblematicã 
ce face trimitere la egalitatea şi la 
calitatea judecãþii („ex aequo et 
bono justitia”). Cea mai lizibilã 
reprezentare a Justiþiei prin 
atributele ce vor fi des invocate 
în timp, pânã în epoca modernã 
(sabia şi balanþa) e dezvoltatã 
pe scutul de pe monumentul 
lespedea funerarã cu portret a 
primarului Georg Jüngling (1629, 
Biserica ev., Sibiu). 

Temperantia este şi ea 
prezentã în compoziþia unor 
monumente funerare din mediul 
lutheran. Virtutea simbolizatã 
printr-un ceas, ce se vrea un 

atribut al umanismului, simbolizând petrecerea folositoare a timpului, stãpânul 
veacurilor, aşa precum apare pe lespedea funerarã a lui Matthias Semriger (1681, 
Biserica ev., Sibiu, Fig. 4), propune o atenþionare ceva mai blândã a individului 
în faþa acelui irreparabile tempus, în comparaþie cu clepsidra, un simbol mai 
eficient al scurgerii timpului existenþei omeneşti şi a implacabilei ore a morþii, 
spre care omenirea „curge” asemenea nisipului din recipientul de sticlã, precum 

39  H. Schuller, Valentin Wagner als didaktischer Dichter, în «Siebenbürgische Vierteljahrschrift». 
2(1934), pp. 77-96; Ioan Albu, Monumentul epigafic, p. 200 şi passim.

Fig. 11 Monumentul funerar Paul Paulinus (1606). 
Biserica ev., Sibiu. 
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într-o ştafetã a viilor şi a morþilor, care poartã o filacterã cu adagiul: hodie mihi cras 
tibi (lespezile sepulcrale Martin Rosalerus, 1650, Biserica ev., Saschiz şi Andreas 
Czeck, 1685, Biserica ev., Dobârca). 

Prudentia ca imagine alegorizatã stã sub influenþa iconograficã, emblematicã, 
a secolului al XVI-lea40. În repertoriul imagistic al monumentelor funerare sãseşti 
aceasta apare fie prin reprezentarea a douã lebede afrontate cu o pânzã în cioc 
(placa funerarã Simon Miles, 1576, Biserica ev., Sibiu), fie ca replici care imagineazã 
doi câini afrontaþi, purtând şi ei pânza în bot (placa funerarã L. Enjetter, 1604, 
Biserica ev., Sibiu), canidele fiind socotite şi ca pãzitori ai mormântului, la fel cu 
leii, prezenþi şi pe lespedea funerarã a lui Johann Lutsch41. 

Uneori „Prudentia” se 
interfereazã cu alegoria Tim-
pului (Tempus), asimilatã 
ciclului „Vanitas vanitatum”. În 
limbajul emblematicii religioase 
Temperantia e imaginatã asemeni 
şarpelui încolãcit pe un trunchi, 
preschimbat în cruce, cu deviza 
Serpente aspice Christum, adagiu 
care trebuie înþeles ca un îndemn 
la temperarea, la înfrânarea, 
tentaþiilor telurice care pot amãgi 
sau subjuga sufletul, conducân-
du-l spre pãcat. Şarpele bicefal, 
simbol al timpului trecut dar şi 
al celui viitor, apare pe lespedea 
funerarã a lui Paul Paulinus (1606, 
Biserica ev., Sibiu, Fig. 11), ca un 
ofidian muşcat de leu, în acest caz 
simbol al prezentului. 

Sapientia sau Sophia (Înþe-
lepciunea) e vãzutã ca o virtute 
teologalã personificatã prin triada 
Fides (Credinþa), Spes (Speranþa) 
şi Caritas (Caritatea). Compoziþia 
schematicã-decorativã a lespezii 
sepulcrale aparþinãtoare familiei 
Roth (1618, Biserica ev., Sibiu), 
pe aceea a lui Christoph Greising 
(1570, Fig. 12) şi Christoph Ofner 
(1655, Biserica ev., Sibiu) pot fi identificate aceste alegorii: în stânga Fides cu potirul 
şi biblia în mânã, iar în flancul din dreapta Spes, personificare cu mâinile fixate 

40  Roelf van Straten, A Introduction to Iconographie, I, Amsterdam, 1994, pp. 25 şi urm., 
106-115.

41  Erwin Panofsky, Artã şi semnificaþie, Bucureşti, 1980, p. 206.

Fig. 12 Monumentul funerar Christoph Greising 
(1570). Biserica ev., Sibiu. 
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în rugãciune şi ancora drept atribut. O ancorã de mari dimensiuni însoþeşte figura 
monumentalã, profund realistã, a Episcopului Christian Barth († 1652, Biserica ev., 
Biertan), de pe lespedea funerarã realizatã încã în timpul vieþii pastorului. Inscripþia 
incizatã pe ancorã este purtãtoarea unui mesaj religios de încredere în salvarea ce 
va sã vinã punându-şi speranþa în intercesiunea lui Hristos (Anchora meae salutis 
gratia Patris per Christum aquisita)42. Aceeaşi percepþie şi acelaşi mesaj iconografic 
îl aflãm în deviza blazonului preotului Georg Glokner (1670): Ancora mea Christus. 
Rugãciunea şi credinþa sunt izvoare ale Speranþei („cine se roagã crede, iar cine 
crede sperã”)43. 

Caritas (Iubirea) purtând în mânã o inimã în flãcãri şi Spes (Speranþa) însoþitã 
de ancorã sunt personificãri cu rol de tenanþi ai blazonului de pe lespedea tombalã 
a familiei Lutsch (1706), cu o poziþionare fixã, imuabilã şi a celor douã virtuþi 
(Credinþa în stânga, Caritatea în dreapta) dar şi a membrilor familiei (defuncþii în 
stânga, iar beneficiarii lucrãrii, în viaþã, la dreapta), departajare care uneori e fixã şi 
în privinþa sexelor (latura stângã rezervatã bãrbaþilor, iar cea din dreapta femeilor44. 
Aceastã distribuþie imuabilã o vedem şi în compoziþia centralã a epitafului familiei 
Haupt (1694, Biserica ev., Sibiu). 

Devizele însoþitoare fac deseori referiri la tema Virtuþilor. În accepþiunea 
contemporanilor, mai ales a patriciatului, ele îl înnobileazã pe creştin: NOBILITAT 
VIRTUS, aşa cum e incizat pe filactera aflatã ca un nimb deasupra creştetului 
judelui braşovean Andreas Rether († 1707). În limbajul emblematic al secolului 
al XIX-lea, Onoarea, una dintre apreciatele trãsãturi morale şi sociale, trebuie sã 
fie însoþitã de Modestie, opusã acelei Superbia – pãcat capital –, deseori întâlnitã 
la membrii aristocraþiei vremii. Pe lespedea funerarã a preotului Martin Harnung 
(† 1707), deviza modestia honis comes expliciteazã imaginea prezentã în câmp. 

Deosebit de bogatã este ilustrarea temei Vanitãþilor. Compoziþiile formale 
cu cartuşe decorative, articulate uneori de ghirlande fitomorfe circumscrise 
inscripþiei comemorative, cuprind variate simboluri, precum îngerii cu rotuli, 
cranii cu clepsidre, lebede, capete de îngeri înaripaþi, flori, fructe, recuzite militare 
şi ornamente geometrice de facturã manieristã. 

Dacã Virtuþile cardinale pot fi vãzute pe plãcile funerare din epoca Renaşterii 
tardive, a Manierismului şi a Barocului timpuriu, Muzele şi Parcele le întâlnim doar 
pe lucrãrile din perioada Renaşterii şi a Manierismului transilvan. Cultul muzelor 
apare şi ca un pretext encomiastic, adicã de preamãrire sau de eroizare a celor 
dispãruþi într-o dialecticã invocatoare a moralei ascetice, caracterizatã printr-o
viaþã simplã, „spartanã” şi prin ideea nemuririi, adicã cu subînþeles de „viaþã 
întru Hristos”. Parcele sunt nemijlocit invocate în inscripþia funerarã a vilicului 
sibian Benedikt Kleinschelker (primul sfert alsecolului al XVII-lea): POSTQUAM 
LIBASSET BENEDICTVS POCVLA PARCAE /...” (Dupã ce Benedikt a oferit pocale 

42  Viktor Roth, Plastik, p. 102sq.
43  Ioan Albu, Monumentul epigrafic, p. 203 şi passim.
44  Cf. Fr. Leitner, Epigraphik und Heraldik, în «Epigraphik»,1982, p. 22; Ioan Albu, Plastik, 

p. 203.
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Parcei/...)45. Ele apar aici ca un simbol al lumii trecãtoare, al plãcerilor efemere în 
opoziþie cu acel DVLCE CVBILE (Dulcele lãcaş) al vieþii de dincolo. 

Literatura anticã atât de des invocatã şi abordatã în Renaştere oferã nenumãrate 
exemple, iar Parcele sunt menþionate în analogie cu Lethe (râul uitãrii în lumea 
subteranã, la care adastã spiritele morþilor ce beau pentru a uita tristeþile şi 
nerealizãrile vieþii pãmânteşti) şi Labitima/Libitina (zeiþã romanã personificatoare 
a morþii), care vor fi un fel de ghizi, acei psihopompi spre paradisul temporar al 
celor merituoşi, reprezentat de Câmpiile Elizee, aşa precum îl descifrãm în textul 
comemorativ de pe lespedea funerarã a familiei Rewel (1577) şi pe monumentul 
sepulcral Valentin Fleischer († 1663) din Ferula bisericii ev. sibiene. Ideea 
mormântului ca loc intermediar între viaþa terestrã şi aceea celestã o aflãm în textele 
câtorva monumente funerare sãseşti din secolul al XVII-lea (Leonhard şi Margaretha 
Kirtschner, n., Stihn, 1606 sau 1607). Versuri de tânguire ale pãrinþilor şi de 
condamnare a lui Clothe, depãnãtoarea 
şi þesãtoarea firului vieþii, a „oarbei 
Lachesis”, distribuitoarea ursitelor dar 
şi a inexorabilei Atropos, care taie firul 
vieþii la timpul sortit, apar deopotrivã 
în aceste texte funebre. Inscripþiile 
dezvoltã şi elogiul defuncþilor, care în 
viaþa lumeascã au cultivat muzele în 
contextul noilor precepte ale Reformei, 
al bunelor moravuri, al educaþiei (a se 
vedea „Elogiul preotului Daniel Klein” 
[† 1628] din Cristian, jud. Sibiu). 

Un monument funerar insolit 
în repertoriul plasticii funerare 
transilvane îl reprezintã piatra 
funerarã a parohului evanghelic din 
Bistriþa, Stephan Decani († 1682, 
Fig. 13), conservatã actualmente în 
încãperea de sub monumentalul turn 
al bisericii ev. din oraş46. Piatra de 
mormânt, o stelã de aspect formal 
baroc – o lespede rectangularã înaltã, 
cu colþurile încheiate prin câte un 
segment de arc de aspect concav, ce 
sprijinã un coronament având acelaşi desen în segment de arc – cu un cadru profilat, 
articulat de motive fitomorfe, e împãrþitã în douã registre. Partea inferioarã, puternic 

45  Piatra funerarã, azi dispãrutã, se afla în nava bisericii ev. din Sibiu. Inscripþia la Mökesch, 
Die evangelische Pfarrkirche der Augsb. Conf. Vervandten zu Hermannstadt, Sibiu, 1839 
§ 59 şi epigraful latin cu traducere în limba românã la Ioan Albu, Monumentul epigrafic, 
nota 730, p. 204. 

46  Otto Dahinten, Geschichte det Stadt Bistritz in Siebenbürgen, Böhlau Verlag Köln Wien, 
1988, p. 284.

Fig. 13 Piatra funerarã Stephan Decani (1682). 
Biserica ev., Bistriþa. 
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deterioratã, cuprinde inscripþia comemorativã azi ilizibilã, în veme ce partea 
superioarã se relevã asemenea unui „tablou”, o vedutã cu un peisaj arhitectural în 
relief, unic în repertoriul imagistic transilvan, reprezentând biserica evanghelicã 
din Bistriþa în elevaþie, potrivit unui desen de un realism eclatant, aşa cum arãta 
aceasta la 120 de ani dupã radicala refacere a lui Petrus Italus da Lugano, dintre 
anii 1560-156347. Scena e completatã de un înger trompet vestitor al iremediabilei 
cãlãtorii, întãritã de simbolul mortuar al sicriului, deasupra cãruia dintr-un nor 
asemãnãtor unei corole de trandafir apare mâna lui Dumnezeu încoronatã de un 
rotul cu inscripþia: Besorge Sie/ Treu und Redling. 

La Braşov, în porticul de nord al Bisericii Negre se aflã zece pietre funerare 
de tipul cu blazon şi inscripþie comemorativã48. Iniþial, aceste pietre funerare 
erau dispuse în perimetrul corului. Cu ocazia refacerii şi reamenajãrii lãcaşului, 
epitafurile au fost dislocate din acel loc şi mutate în portic (1865)49. 

Piatra funerarã a Catherinei Seuler (1660-1708), soþia judelui municipal 
Bartholomeus Seuler, prezintã în câmpul scutului, încadrat de o cununã de lauri, o 
coloanã cu capitel compozit. Herbul timbrat cu un coif de turnir este surmontat de 
o coroanã deschisã în care apare pelicanul ce-şi hrãneşte puii. Lambrechinii sunt 
formaþi din vrejuri cãrnoase, plastic interpretate. La piatra funerarã a magistratului 
Markus Fronius (1659-1713), în câmpul scutului şi drept cimer apare câte un struþ 
încoronat. Lambrechini din vrejuri vegetale urmeazã un traseu capricios, de un 
tipar evident baroc. Aceeaşi tipologie o au şi lambrechinii şi mobilele ce decoreazã 
blazoanele de pe pietrele funerare ale lui Andreas Rheter (1668-1707) – vultur 
încoronat şi peana în gheare, Michael Fronius (1675-1728) – struþ cu potcoava în 
laba dreaptã, Samuel Wallusch – acvila bicefalã şi o sirenã cu peana de scris drept 
cimer; Johannes Fronius († 1733), Christophorus Meidel († 1742), Martin Closius 
(† 1755) şi Georg Drauth († 1728)50. Tot în Biserica Neagrã din Braşov mai poate fi 
vãzutã piatra funerarã a lui Johann Filstich (1648-1743)51, autorul acelui „Versuch 
einer rumänische Geschichte”, fiul aurarului şi judecãtorului Johann Filstich, cu 
studii la colegiile şi universitãþile din Sibiu, Alba Iulia, Halle, Leipzig şi Jena, care 
vreme de 24 de ani a fost rectorul gimnaziului din Braşov. La blazonul renumitului 
cãrturar – cu cerbul cabrat în câmpul scutului – se vãd aceleaşi vrejuri vegetale cu 
traseul dramatic contorsionat. 

47  Ibidem, pp. 239-245; Gheorghe Mândrescu, Arhitectura în stil Renaştere la Bistriþa, PUC, 
Cluj-Napoca, 1999, pp. 59-64.

48  Julius Gross, Die Gräber der Kronstädter Stadtpfarrkirche, în «Jahrbuch des Burzerländer 
Sächsische Museum», nr. 1, Braşov, 1925, pp. 132-154; Sebestyén Jozsef, Die 
Wappendenkmäler in der ev. Stadtpfarrkirche A.B, in Kronstadt, în «Jahrbuch des 
Burzerländer Sächsischen Museum», nr. 1, Braşov, 1925, pp. 159-160; Nicolae Sabãu, 
Metamorfoze, p. 89.

49  Vechiul aranjament al monumentelor funerare atât în interiorul lãcaşului, cât şi în afara 
lui, a fost înregistrat la 1746 în lucrarea Beschreibung des Gräber in der Grossen Pfarrkirche 
in Kronstadt und ausser derselbe an der grundmauer und von den Kirchen-Türen.

50  Julius Gross, Die Gräber, pp. 148-153.
51  Gernot Nussbächer, Johann Filstich (1684-1743), în «Karpathen rundschau», nr. 45, 6 

nov., Braşov, 1981, p. 6.
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Secolul al XVIII-lea perpetueazã tradiþionalele lespezi funerare cu portretul 
defunctului, cele de la început de veac fiind încã tributare modelelor anterioare. 
Acestei categorii îi aparþin pietrele funerare cu portretul judelui orãşenesc Andreas 
Rheter († 1707) şi a lui Bartholomeus Seuler († 1715), aflate în Biserica Neagrã din 
Braşov. Curând dupã anul 1710 a fost realizatã lespedea funerarã a comitelui saşilor 
şi judecãtorului regal Petrus Weber de Hermannsburg († 1710, Ferula, Biserica ev., 
Sibiu) reprezentând portretul în mãrime naturalã al defunctului îmbrãcat în costum 
festiv cu însemnul puterii în mânã – buzduganul de comite al saşilor. În colþurile 
de sus ale epitafului, în medalioane elipsoidale, articulate cu vrejuri fitomorfe sau 
marcate de capete de îngeri, apar blazoanele de alianþã ale familiei Weber, într-o 
tratare extrem de minuþioasã. Chenarul cuprinde inscripþia comemorativã52. Stilistic, 
creaþia are valenþele unei compoziþii de 
un realism explicit în care alãturi de 
veridicitatea costumentaþiei sãseşti 
de un anume pitoresc – materialul 
din care este croitã tunica dezvãluie 
consistenþa texturii prin motivele 
florale în relief plat ce imitã firul stofei 
–, remarcãm şi chipul demnitarului 
bine individualizat. Epitaful Hilarius 
Biner († 1717), adãpostit în acelaşi loc, 
prezintã la blazonul familial vrejuri 
fitomorfe cu traseul capricios, specific 
modelelor propuse de noul stil baroc53. 

Evoluþia spre baroc a tipului 
de piatrã funerarã cu portretul 
beneficiarului din sculptura funerarã 
a mediului sãsesc este ilustratã de 
monumentul consilierului gubernial 
Simon de Baussnern († 1742, Ferula, 
Biserica ev., Sibiu). Relaþia dintre 
compoziþia acestei lucrãri şi portretul 
oficial din pictura de şevalet a epocii 
este evidentã. Personajul nu mai este 
portretizat potrivit acelei scheme 
rigide frontale, figura fiind de acum 
plasatã într-un semi-profil sau profil 
avantajos, la care se adaugã atitudinea 
personajului, cu o gesticã didacticã şi o pozã retoricã, proprii modalitãþilor de 
sugestionare baroce. Limbajului baroc aparþin şi celelalte ornamente, consolele, 
blazonul, figurinele de îngeri, cele douã persomaje alegorice feminine şi banderola 
inscripþionatã („Sic deus et natura iubeant”). Înveşmântat într-un elegant costum 
de epocã, cu tunica şi mantia înfrumuseþate cu gãitane brodate, Simon de 

52  S. Möckesch, Die Pfarrkirche, p. 27; Victor Roth, Plastik, pp. 115-117
53  Inscripþia la S. Möckesch, Die Pfarrkirche, p. 78-79.

Fig. 14 Epitaful Susana Schelling (1735). 
Biserica ev., Livezile (jud. Bistriþa-
Nãsãud).
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Baussnern este în pas cu moda timpului sãu, renunþând la tradiþionala barbã a 
comiþilor saşi, adoptând acum şi nelipsita perucã din moda occidental şi central 
europeanã. Dincolo de cadrul format din palmete şi rocaille-uri, pe bordura lespezii 
se desfãşoarã inscripþia comemorativã54. 

Cenotaful Susanei Schelling zidit în peretele sudic al bisericii ev. din Livezile 
(jud. Bistriþa-Nãsãud), prezintã în acord cu tradiþia sculpturii funerare sãseşti figura 
rãposatei îmbrãcatã în costumul popular specific comunitãþii din zona Bistriþei 
secolului al XVIII-lea (Fig. 14). De o parte şi de cealaltã, figura este flancatã de 
inscripþii votive (SALVATORIS SVM şi FRUHOR HOC SOLE)55, cu aluzie evidentã 
la însemnul trinitar din vecinãtatea sa. Figura amplã a fost redatã frontal, veşmântul 
suferind de o interpretare convenþionalã din partea unui meşter mai puþin dibaci. 

Chipul rotunjit cu nasul mic şi cârn, 
gura cu buza inferioarã rãsfrântã într-o 
expresie blajinã, ovalul încheiat printr-
o bãrbie dublã sub care se înoadã 
capetele bonetei înfrumuseþatã cu 
trei rânduri de dantelã, ne dezvãluie 
un portret cu vãdite accente realiste 
datorat unui atelier ce conserva 
încã modalitãþile conservatoare de 
exprimare ale secolului al XVII-lea.

Memoriei celor patru fiice 
(Anna, Catherina, Maria şi Sophia) 
ale consilierului regal Johann Georg 
von Schulenberg, moarte la o vârstã 
neîmplinitã, i-a fost închinat (1737) 
monumentul funerar din biserica ev. 
din Sibiu. În partea centralã a lespezii, 
pe fundalul compus dintr-o draperie 
decorativã, surmontatã de o coroanã 
şi un înger ce poartã într-o mânã 
cununa de lauri şi în cealaltã frunza 
de palmier, se contureazã blazonul 
familial. Scutul scartelat ce cuprinde 
ca mobile lei rampanþi cu coroane în 
labe şi cai înaripaþi, cabraþi (Pegasus?) 
este timbrat cu un coif cu coroana 

nobiliarã, iar drept cimer apare un înger purtãtor de şarpe şi sceptru. Lucrarea e de 
facturã barocã. 

Frumosul epitaf din lemn al Predicatorului Aegidius Mangesius († 1740) din 
sacristia bisericii ev. din Mediaş a fost realizat în spiritul celei mai autentice scheme 
compoziþional-stilistice baroce. O adevãratã scenografie adunã în spaþiul marcat 

54  S. Möckesch, Die Pfarrkieche, p.105.
55  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Sculptura barocã în România, Editura Meridiane, Bucureşti, 

1992, p. 172-173. 

Fig. 15 Epitaful familiei Valentin Franck 
(1694). Biserica ev., Sibiu. 
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de placa inscripþionatã şi de cei doi pilaştri cu capiteluri ionice, încoronaþi cu un 
baldachin şi o draperie sprijinitã de Geniu, un sarcofag strãjuit la capete de douã figuri 
simbolice, o femeie şi un copil îngenuncheat în atitudine de profundã durere. Ecouri 
ale acestei maniere compoziþionale au fost înregistrate şi de epitaful Rebecãi Fronius 
(† 1736) încastrat în zidul sanctuarului bisericii ev. din Miercurea (jud. Sibiu).

Deşi lipsit de ornamente figurative antropomorfe sculptate, epitaful bisericii ev. 
din Dealu Frumos se remarcã prin consistenþa reliefului vegetal şi floral, circumscris 
celor patru tablouri octogonale pictate dispuse în vecinãtatea a douã coloane, cu 
fusurile acoperite de solzi decorativi, asemãnãtori acelora de pe tulpinile unor copaci 
exotici. Panoul din registrul superior reprezintã Plângerea lui Iisus rãstignit. Trei 
dintre donatori, îngenuncheaþi asistã 
parcã neputincioşi la aceastã dramã. 
În panourile laterale apar efigiile 
pastorului sibian Johannes Klein şi a 
pastorului din Dealu Frumos, Martin 
Klein, credibile în realismul chipurilor 
individualizate. De un „naturalism” 
colorat sunt portretele Mariei Haupt 
şi al Agnethei Borda, înveşmântate 
în tradiþionale costume sãseşti din 
secolul al XVIII-lea. Epitaful datat 
în 1721 aparþine maestrului sibian 
Andreas Hermann56. 

Limbajului compoziþional-deco-
rativ baroc îi aparþin şi epitafurile 
Johann Kertsch († 1748, Biserica ev., 
Mediaş) şi Ana Maria Schuller († 
1747, Biserica ev., Teaca, jud. Bistriþa-
Nãsãud), cel din urmã cu o doctã 
inscripþie în limba latinã compusã 
potrivit modelelor baroce ale vremii: 
HEU/ SISTE VIATOR/ ET HOC LEGI/ 
ARS ARTIUM EST SCIRE MORI...57. 

O savantã schemã compozi-
þional-ornamentalã barocã o prezintã 
epitaful Samuel Dobosi († 1759), 
încastrat în zidul nordic al navei 
bisericii ev. din Sibiu58. Lucrarea, o 
comandã a soþiei bogatului negustor sibian rãposat, Agnetha Seeberg, apare ca un 
monument complex sculptat în marmurã şi granit (Fig. 16), amintind de compoziþiile 
scenografice teatrale ale lui Bernini cu portretele bust ale membrilor familiei romane 

56  Nicolae Sabãu, Siebenbürgische Porträtistik, pp. 59-67.
57  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Metamorfoze, pp. 126-127. 
58  S. Möckesch, Die Pfarkirche, p. 49; Victor Roth, Plastik, pp. 171-172; Nicolae Sabãu, 

Metamorfze, p. 98.

Fig. 16 Epitaful Samuel Dobosi (1759). Biserica 
ev., Sibiu. 
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Cornaro din capela omonimã (1646-1652), plasaþi în loggiile din biserica Santa 
Maria della Vittoria sau cu bustul Cardinalului Giovanni Garzia Mellini (1629), 
adãpostit de asemenea într-o firidã în biserica Santa Maria del Popolo (Roma), 
modele care prin lucrãri şi schiþe intermediate (lucrãri din mediile din germane 
şi austriece) au fost cunoscute şi de maestrul acestui monument funerar sibian. 
Într-o loggia cu baldachin e reprezentat şi Samuel Doboşi, cetãþeanul filantrop, cu 
o figurã relaxatã, purtând peruca barocã şi îmbrãcând tunica cu brandemburguri, 
caracteristicã secolului al XVIII-lea. Braþul drept îl sprijinã pe un teanc de cãrþi, 
iar pe masa din faþa sa e aşternutã o bucatã mare de postav, sub care se desfãşoarã 
inscripþia comemorativã:

P(RO) M(EMORIA). SP(ECTA)B(I)LIS G(ENE)ROSI AC NOB(ILIS) D(OMI)NI 
D. SAMUEL DOBOSI S(ANCTAE) C(AESAREAE) R(EGIAE) APOSTOLICAE 
MA(JES)T(A)TIS CONSILIAR(II). COMERCIALIS INCLUTI CAE(SAREI)-REGII 
IN NAT(IONE) SAXON(UM) ERECT(I) DIRECTORII OECONOMICI ASSESSORIS, 
QUI POSONII HUNG(ARIAE) METROPOL(IS) ANNO MDCXCIII DIE III M(ENSIS) 
JUNII NOB(ILI) EX FAMILIA NATUS FIXA CIBINII TRANSILV(ANICI) A(NNO) 
MDCCXIX M(ENSE) JULIO FORTUNARUM SUARUM SEDE ARQUE EX 
CONJUGE CARISSIMA AGNETHA SEEBERG QUACUM A(NNO) MDCCXXIII 
DIE XXXI AUGUSTI AUSPICATUM INIERAT CONJUGIUM NUMEROSA VI 
FILIAE FAMILIA SUSCEPTA MERITIS IN REM PUBLICAM FUNDATIONEM 
SUASQUE CONSPICUUS A(NNO) MDCCLIX DIE XXXI MAII AETATIS LXV PIE 
VIVERE DESIIT HAUDQUE PROCUL AB HOC MONIMENTI LOCO QUIESCIT 
CORPORISQUE SUI RESURRECTIONEM EXSPECTAT. B(EATAE) M(EMORIAE) 
P(OSUIT) VIDUA LUGENS.

În stânga şi în dreapta loggiei cu baldachin sunt dispuse, în culisã, elemente 
arhitecturale alcãtuite dintr-o succesiune de coloane şi de pilaştri încoronate de 
capitele compozite deasupra cãrora se desfãşoarã vigurosul antablament curbat, 
despicat în axa centralã unde se ridicã blazonul nobiliar având în câmpul scutului 
ca mobilã principalã leul ridicat pe douã labe. Ansamblul sculptural întregit de 
îngerii susþinãtori de coroanã, de alegorii personificate feminine şi masculine 
dintre care mai elaborate sunt acelea reprezentând pe Cronos şi Mercur. 

În faza stilisticã a barocului tardiv poate fi inclus cenotaful consilierului 
gubernial Michael Zikeli Rosenfeld († 1770) încastrat în nava bisericii ev. din 
Sibiu. Pilaştri şi colonade din lemn, acoperite cu stuc şi nu din marmurã, dupã 
cum afirma Möckesch, sprijinã un fronton curbat. Compoziþia monumentului 
reia o serie de simboluri ce fac aluzie la adagio-ul baroc memento mori, alãturi de 
sarcofagul cu blazonul defunctului, de inscripþia comemorativã şi de obişnuitul 
geniu îndurerat59. 

În ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, odatã cu promulgarea unor legi 
restrictive, prohibitive, în privinþa înmormântãrilor în bisericã, nu întotdeauna 
respectate60, prezenþa memoriei defunctului se va face prin mijlocirea cenotafului 

59  Inscripþia la Victor Roth, Plastik, p. 172.
60  În cripta fostei bisericii minorite (azi catedrala unitã) din Cluj, amenajatã sub întreg 

edificiul religios, înmormântãrile se fac şi în prima jumãtate a secoluluial XIX-lea. 
Aceeaşi situaþie o întâlnim şi în cripta bisericii piariste (fostã iezuitã) din acelaşi oraş, dar 
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şi a epitafului, trupul sãu fiind depus de-acuma în parcelele din jurul lãcaşului de 
cult sau în cimitirele amenajate în locuri desemnate ad hoc. 

Secolul al XIX-lea marcheazã o importantã schimbare în genul plasticii funerare, 
de acum vor fi realizate monumente sepulcrale de o mare diversitate formal-
compoziþionalã dar şi stilisticã (neoclasice, empire, neogotice, neobaroce, eclectice 
etc). Materialele sunt tot atât de diversificate (piatrã, marmurã, fier, fontã, bronz, 
lemn). Simple, mai bogate sau chiar somptuoase, aceste monumente vor rãspunde 
unui anume ideal împãrtãşit de toate categoriile sociale ale colectivitãþii. 

Noile teme iconografice din plastica funerarã a secolului al XIX-lea 
corespundeau unei noi mentalitãþi care şi-a fãcut treptat loc şi în Europa rãsãriteanã. 
Faþã de epoca anterioarã barocului cu sensibilitãþile lui crepusculare care resuscitau 
unele teme referitoare la instabilitatea, la precaritatea sorþii omeneşti (Fortuna 
labilis), la aspectul înfiorãtor al morþii, care nãştea întrebãri chinuitoare, epoca 
neoclasicismului propunea o nouã viziune. Potrivit acesteia, vechea recuzitã barocã 
este lãsatã de-o parte şi înlocuitã cu un repertoriu caracterizat printr-un adevãrat 
„eufemism artistic”. Simbolurile macabre dispar aproape cu totul odatã cu apariþia 
elementelor convenþionale. Astfel, trandafirul reprezintã ornamentul preferat şi o 
alegorie a deşertãciunii, a ciclului mereu reînnoit, al viitorului şi al trecutului, dar 
şi un simbol al iubirii. Narcisele sunt florile Persefonei, soþia lui Hades şi stãpâna 
tãrâmului morþii. Capsulele de mac reprezintã o alegorie a somnului veşnic, ca de 
altfel şi torþa îndreptatã spre pãmânt şi cu flacãra stinsã. Asphodelos, un liliaceu, 
va fi invocat ca o alegorie a tristeþii iar clepsidra, motiv prezent şi în imagistica 
barocã, rãmâne pe mai departe o metaforã în contextul acelui „Memento mori”. 
Recuzita simbolicã e completatã prin Cartea vieþii, motivul spicelor de grâu şi al 
cununii de laur. 

În mediul cultural german, Herder şi Goethe vor fi promotorii acestei schimbãri 
de direcþie prin folosirea noilor „alegorii poetice” inspirate de materialele telurice 
la primul, sau prin sãnãtoasele concepþii faþã de naturã, mediul înconjurãtor 
şi peisaj în care omul faþã în faþã cu moartea şi mediul ambiant intrau într-o 
comuniune compatibilã, la cel de al doilea exeget. Aceste principii îşi vor face loc 
în spaþiul cultural geografic menþionat încã de la mijlocul secolului al XVIII-lea,
concretizându-se mai apoi în aspectul noilor cimitire orãşeneşti, precum cel 
din Herrnhut (1755) sau cel din Dessau (1787) schiþat şi realizat de principele 
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, cimitir ce înscrie pe poarta sa un adevãrat 
adagiu-program: „Tod ist nicht Tod, ist nur Veredelung sterblicher Natur” şi „Kein 
drohendes Grabmal und kein Tod wird mehr sein auf der neuen Erde Gefilden”61.

Noile modele vor fi receptate şi în mediul germanilor din Transilvania. Prima 
lucrare în stil neoclasicist este monumentul funerar al familiei farmacistului 
Tobias Mauksch († 1802, Fig. 17) din cimitirul vechi (Hajongard) al oraşului Cluj62. 

 şi în criptele bisericilor franciscanã şi a ursulinelor din Sibiu (Nicolae Sabãu, Metamorfoze, 
pp. 93-95).

61  Isolde Ohlbau, Denn alle Lust will Ewigkeit. Erotische Skulptur auf europäischen Friedhöfen 
in 77 Lichtbildern, Nördlingen, 1986, pp. 91, 92.

62  Robert Offner, Zur Geschichte der Klausenburger Apothekenfamilie Mauksch, în «Zeitschrift 
für Siebenbürgische Landeskunde», 14(1991), Heft 2, p. 196.



50

Remarcabilã este şi stela funerarã, odinioarã în cimitirul din preajma bisericii ev. 
din Deal din Câlnic (jud. Alba), ulterior încastratã în peretele sud-vestic al aceluiaşi 
monument. Lespedea funerarã a fost închinatã memoriei preotului Martin Haupt, 
care vreme de 35 de ani a fost un adevãrat „Seelenhirten” al comunitãþii sãseşti din 
localitate63. Lucrarea atrage atenþia prin subiectul inedit propus, un Geniu înaripat 
– acel Înger al morþii, care va constitui o obsesivã sursã de inspiraþie a artiştilor 
plastici aparþinãtori mediului artistic german din perioada neoclasicismului, a 
romantismului, dar mai cu seamã a Idealismului (B. Thordwaldsen, A. Böcklin, Fr. 
Stuck, Max Klinger) – sprijinit cu braþul stâng de sarcofagul din spatele sãu şi cu mâna 
dreaptã de torþa cu flacãra întoarsã spre pãmânt, simbol al trecerii omului în nefiinþã 
(Fig. 18). Corpul Geniului, un nud juvenil bine proporþionat acoperit doar în dreptul 
mijlocului de mantia petrecutã peste umãrul stâng şi peste vârful torþei, a fost surprins 
în contrapost. Faldurile convenþional ritmate sunt marcate la capãtul ce atârnã în 
partea stângã de o capsulã de mac, o poeticã metaforã a acelui somn veşnic aflat la 
capãtul vieþii. Chipul cu trãsãturi delicate ale adolescentului este încadrat de şuviþele 
ondulate ale pãrului dispuse parcã în forma unei cununi de laur. Mâna stângã, din 
care se vede doar vârful palmei, o sprijinã pe unul dintre pilaştrii cu capitel zoomorf, 

63  Nicolae Sabãu, Epitaful preotului Martin Haupt (1761-1837) din Câlnic (jud. Alba), în 
«Sub zodia Vãtãşianu. Studii de Istoria Artei» (Coordonatori: M. Porumb, A.Chiriac), 
Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002, pp.147-150.

Fig. 17 Monumentul funerar al familiei Tobias Mauksch (1802). Cimitirul vechi. Cluj-
Napoca. 
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ce sprijinã placa triunghiularã a 
sarcofagului. Vârful plãcii funerare 
e marcat de clepsidrã, simbol al 
acelui irreparabile tempus, ce 
se scurge implacabil. Câmpul 
frontonului poartã alte simboluri, 
precum cele ale Credinþei, Speranþei 
şi Euharistiei (crucea, ancora şi 
potirul). Înalta calitate artisticã a 
lucrãrii ne-a îndreptãþit sã-i aflãm o 
sursã, o înrîurire stilistico-formalã 
de facturã occidentalã, nefiind 
exclusã sorgintea compoziþionalã 
livrescã, datoratã unor cãrþi 
cu gravuri referitoare la opera 
maeştrilor sculpturii neoclasiciste 
europene, precum Antonio Canova 
(1757-1822), Bertel Thorwaldsen 
(1770-1844) sau Johann Gottfried 
Schadow (1764-1850). Astfel, 
Ferdinando Mori va publica la Roma, 
în anul 1811, o carte înfrumuseþatã 
cu gravuri dupã operele sculp-
torului danez, intitulatã: Le statue 
e li Bassirilievi inventati e scolpiti 
in marmo dal Cavaliere Alberto 
Thorwaldsen scultoredanes, conti-
nuatã de lucrarea preotului şi 
graficianului Melchiorre Missirini (1773-1849), editatã tot în Cetatea Eternã, despre 
Intera Collezione di Tutte le Opere inventate e scolpite dal Cav. Alberto Thorwaldsen şi 
apoi de ampla sintezã a lui Justus Mathias Thiele (1795-1874), publicatã la Brockhaus 
din Leipzig (1832-34) sub genericul Leben und Werke des dänische Bildhauers Bertel 
Thorwaldsen.64 

Neoclasicismului transilvan îi aparþine şi monumentul funerar Stefan Samuel 
de Salmen din vecinãtatea nordicã a bisericii ev. din Tãlmaciu (jud. Sibiu). De 
forma unui edicul cu flancurile marcate de stâlpi striaþi încoronaþi cu abace 
profilate deasupra cãrora se ridicã frotonul triunghiular cu acoperiş în douã ape 
şi învelitoare din þiglã solz, construcþia prezintã pe latura apuseanã o firidã ce 
adãposteşte frumoasa statuie a unui Geniu înaripat care poartã în mâna dreaptã 
fãclia stinsã iar în mâna stângã o cununã de trandafiri. Tânãrul asemãnãtor cu 
un efeb, se reazimã de trunchiul unui copac. La picioarele sale a fost aşezatã o 
urnã. Avem şi aici un simbol al marii treceri personificat de acea figurã juvenilã cu 

64  Künstlerleben in Rom. Bertel Thorwaldsen (1770-1844). Der Dänische Bildhauer und seine 
deutschen Freunde. Verlag des Germanischen Nationalmuseum Nürenberg, 1991, pp. 
671-673.

Fig. 18 Epitaful Martin Haupt (1837). Biserica 
ev., Câlnic (jud. Alba). 
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chipul frumos încadrat de plete, cu profilul ideal şi corpul gol idealizat, însã corect 
interpretat în anatomia lui. Pe aceastã laturã se citeşte inscripþia: 

OPTIMO PARENTI/ GRATI LIBERI/ M.P./ ST(EPHAN). SAMUEL de SALMEN/ 
natus anno 1767 die 2 Oct(obris)/ denatus anno 1822, 27 maji.

Pe faþada rãsãriteanã a monumentului funerar se aflã inscripþia: 
„Kinder Geschwister Freunde Untergebene/ weiten tiefbewegt/ am Grabe des 

verklärten/ - / Ruhe seiner asche und Friede ihm/ der sein andeken in so machen/ 
Denkmal gemeinnütziger Thätigit/ der Nachwelt/ hinterliß”/

„Hier in Gabe ihres Großvaters/ ruhen auh seine Enkel/ EUGENIE von SALMEN/ 
geb. 1 Sept. 1826: gest. 19 Dez. 1826/ HEINRICH von SALMEN/ geb: 18 Jäner 1830. 
gest. 30 März 1848.”65

Monumentele funerare din mediile confesionale reformate maghiare (calvin, 
unitarian), aflate în biserici sau în cimitirele diferitelor localitãþi transilvane 
dezvoltã o serie de tipuri sepulcrale specifice pentru o anumitã perioadã. Tipul 
sarcofag (tumba) este mai rar, fiind strict condiþionat de poziþia socialã şi de 
starea materialã a beneficiarului care fãcea parte din rândul nobilimii catolice 
sau reformate. Monumentele funerare ale principilor transilvãneni au reprezentat 
exemple redutabile imposibil de reluat de atelierele autohtone, în primul rând cel 
clujean, anchilozate însã de schemele şi compoziþiile formale arhaizate. Lespezi 
funerare sau monumente de tipul sarcofag sculptate în piatrã sau marmurã roşie, 
acestea depãşesc rareori structurãrile rigide ale pieselor sepulcrale medievale 
(lespezile funerare ale vicevoievodului Nicolae Telegdi din Tileagd, 1560, Toma 
Zólyomi din Sãcuieni, 1588, Francisc Rhédey din Sâniob, 1621, sau cele douã 
fragmente de sarcofag ale familiei Báthori din Pericei, 1587-1602, acum în Oradea 
şi fragmentul de sarcofag din Benic)66. Lucrarea cea mai reprezentativã a acestei 
categorii este sarcofagul lui Sükösd Gheorghe (1589-1631), pãstrat în Lapidarul 
Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca67 

Sarcofagul a fost realizat în atelierul clujean al sculptorului Petru Dioszegi, 
maestru activ, împreunã cu tatãl sãu, în timpul principelui Gheorghe Rákoczi.68 

65  Recuzitei funebre din mediile lutherane sãseşti îi aparþin şi steagurile comemorative. Cele 
mai vechi cunoscute de noi sunt din secolul al XVIII-lea. În general pe pânza vopsitã şi 
pictatã apare, la mijloc, o coroanã vegetalã cu inscripþia comemorativã în câmp, iar cealaltã 
parte într-o coroanã fitomorfã e rezervatã portretului defunctului în costum sãrbãtoresc 
tradiþional; uneori personajul e reprezentat şi în procesul muncii. Dintre exemplele 
reuşite semnalãm pe cele realizate de E. Adlärhausen din Sibiu (Hermannstadt) în ultimul 
sfert al secolului al XIX-lea (Steagul funebru cu portret şi inscripþie comemoativã pentru 
Martin Beer (1833-1895) aflat în biserica ev. din Tãlmaciu: „Ich bin erläst!/ In Friede fahr 
ich hin/, Ist meine stunde da./ Der Tod wird mir zum seligsten gewin(n);/ Mein Retter ist mir 
nah/ Er wird zu einem bessern Leben/ Dan(n) den befreiten Geist erheben;/ Ich bin erlöst/ 
Amen”.).

66  Emõdi Tamás, Monumente funerare figurative renascentiste din Transilvania, în «Artã 
româneascã, artã europeanã. Centenar Virgil Vãtãşianu» (Coordonatori M. Porumb, A. 
Chiriac), Editura Muzeului Þãrii Crişurilor, Oradea 2002, pp.135-144.

67  Sarcofagul a fost descoperit în anul 1904 în localitatea Tirimia (jud. Mureş), pe locul 
unde se afla biserica unitarianã. Relevarea s-a datorat prof. Posta Béla (Kelemen Lajos, 
Nagyteremi Sükösdi György végrendelte, în «Történelmi Tár», 1901, pp. 299-305; Idem, 
Mûvészettörténeti tanulmányok, I, Editura Kriterion, Bucureşti, 1977, p. 174.

68  Ibidem, p. 175.



53

Monumentul de dimensiuni generoase se compune dintr-un sarcofag adosat 
unui fundal arhitectonic de forma unei construcþii încoronate de un fronton 
triunghiular cu laturile articulate de motive vegetale (acanth) şi geometrice 
(mici console tip modillon). Câmpul frontonului e marcat de herbul defunctului 
înscris într-o cununã din frunze de laur. Mobilele principale ale scutului sunt o 
pasãre heraldicã cu aripile desfãcute (pelican) şi un dextroşer cu sabia în mânã, 
spre stânga. Cimerul e surmontat de aceeaşi pasãre cu aripile desfãcute, flancatã 
de iniþialele beneficiarului. În cele patru colþuri ale rectangulului pe care a fost 
sculptat blazonul nobiliar a fost incizat anul morþii: 1/6/3/1. Astfel în acest herb, 
simbolul oşteanului, al luptãtorului a fost asociat cu acela al iubirii pãrinteşti dar 
şi al Învierii lui Hristos (pelicanul)69

Lespedea rectangularã de sub fronton cuprinde inscripþia comemorativã de 
forma unei tabula, susþinutã de ansele laterale de câte un soldat cu rol de tenant.70 

Pe sarcofag zace defunctul într-o atitudine relaxatã, cãutat degajatã, picior 
peste picior, poziþie mai puþin întâlnitã în iconografia occidentalã – chiar dacã 
prototipul a fost elaborat acolo, – dar deosebit de frecventã în plastica funerarã din 
Polonia, încã din prima jumãtate a secolului al XVI-lea (monumentele funerare 
aflate în biserici din Cracovia, Tarnow, Chelmo, Raclawice etc)71. Monumentul 
Sükösd reprezintã însã o îmbinare între sarcofagele cu defunctul tip gisant cu 
trunchiul şi capul culcate pe pernã şi acelea de tipul „statue accoudée” („sprijinit 
pe cot”), în care personajul þine picioarele încrucişate.72

69  J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, III, Ed. Artemis, Bucureşti, 1996, p. 64.
70  MEMOR EVM DECVS HOC VIRTVTE GEORGI ALATA/ ET PRISCA MERVIT NOBILITATE 

SWKOSD/ QVI PATRIAE NAT PATRIAE QVOQ VIXIT IN USUM/ NAM BELLI ET 
PACIS TEMPORE IUSTUS ERAT./ MILLE ET SEXCENTOS TITAN EXEGERAT ANOS/ 
LUSTRAQVE SEX TANTUM MORS NECATATRA VIRVM/ DIGN’ ERAT NUMERARE 
HOC TEMPORE PLVRES/ DIGNIOR EST ASTRIS VISVS AT ILLE DEO/ EXTREMVM 
CLAVSIT MARTIVS IPSE DIEM/ CVIVS OB EGREGIAS FLOREBIT GLORIA DOTES/ 
IGNEA CONSPICWS DUM ROTAT ASTRA PLVS.

71  Virgil Vãtãşianu, Arta în Transilvania de la începutul secolului al XVII-lea pînã în primele 
decenii ale secolului al XIX-lea, în «Istoria Artelor Plastice în România», Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1970, p.166.

72  Modelul figurilor cu poziþia picior peste picior poate fi vãzut de timpuriu în plastica 
funerarã italianã (Nanni di Bartolo: Soldat dormind, 1427-39, S. Fermo Maggiore, Verona; 
Andrea Sansovino?: Monumentul Cardinalului Pietro Manzi dei Vincenzi, dupã 1504, 
S. Maria in Aracoeli, Roma; Jacobo Sansovino: Statuia Cardinalului Santangelo, 1520, 
S. Marcello al Corso etc.) de unde va fi transmis în Polonia prin mijlocirea maeştrilor 
italieni angajaþi de curtea regalã sau de aristocraþia þãrii (Dublul monument funerar 
din Capela Sigismund, Catedrala Wawel, Cracovia, creaþii ale lui Bartolomeo Berrecci:
Monumentul funerar a lui Sigismund I, 1529-31 şi Santi Gucci: Monumentul funerar a lui 
Sigismund II Augustus, 1574-75; Monumentul funerar Piotr Boratyński, 1558. Catedrala 
Wawel. Cracovia; Bartolommeo Berecci?: Mormântul celor trei Jan Tarnowski. Catedrala 
din Tanow; Monumentul funerar al lui Jan şi Janusz Kościelecki, 1559. Kościelek; Santi 
Gucci: Monumentul funerar al familiei Kryski, 1572-76. Biserica parohialã din Dobrin; 
Hieronim Canavesi: Monumentul funerar al familiei Górka, 1578. Catedrala din Poznan; 
Gian Maria Mosca il Padovano: Monumentul funerar al lui Jan şi Jan Krzysztof Tarnowski, 
1560-70. Catedrala din Tarrnów şi Monumentul funerar al regelui Stefan Báthory, 1595, 
Catedrala Wawel din Cracovia cu o ornamenticã ce debordeazã şi prolifereazã peste tot, 
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Nobilul transilvan poartã armura de rãzboi compusã din solzi metalici, 
butoni decorativi şi blazoul familial la nivelul toracelui. Din pãcate, fizionomia 
a fost alteratã din pricina martelãrilor de la nivelul feþei, lizibile fiind doar barba, 
schematic interpretatã şi urmele slab conturate ale orbitelor şi ale arcadelor. Pernele 
pe care odihneşte capul cavalerului, scufundat parcã în somnul nocturn şi nu în 
acela etern, prezintã un decor geometric în zig-zag. În vecinãtatea dreaptã a gambei 
piciorului stâng maestrul Dioszegi şi-a incizat autograful: 

HOC MONUMEN-/ TUM EXTRWXIT/ PETRUS DIOSZE-/ GI CLAUDIOPOLIT-
/ ANUS A.D. 1632. 

Armele rãzboinicului (lancea, buzduganul şi spada) au fost aşezate paralel cu 
trupul sãu. O altã inscripþie a fost sãpatã pe teşitura superioarã a brâului multiplu 
profilat ce alcãtuieşte capacul sarcofagului: 

 un adevãrat horror vacui în care elementele arhitecturale sunt puþin lizibile, care va fi 
influenþat şi monumentele Bathoreştilor aflate în catedrala catolicã din Alba Iulia), v. Jan 
Białostocki, The Art of the Renaissance in Eastern Europe, Hungary. Bohemia, Poland, 
Phaidon, Londra, 1976, pp. 50-56., Fig. 104, 105, 153, 155, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 
185, 195, 196, 198-199, 201, 202, 203, 205.

Fig. 19 Petrus Dioszegi Claudiopolitanus, Caritatea, sarcofagul Gheorghe Sükösd 
(1632), detaliu. Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca. 

MONVMENTVM G.D. GEORGII SWKOSD D.N./ TEREMI. QVI PLACIDE IN 
DOMINO OB/ DORMIVIT IDE 24 MARTII 1631 AETATIS SVAE/ 42. QVOD FIERI 
CURAVIT G. DONA/ ELIZABETA BORSVAIN DULCEM MARITI/ SVI RECORDAT.
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Pe latura din stânga a sarcofagului reapare herbul defunctului sprijinit de doi 
îngeri susþinãtori, relieful fiind aici de dimensiuni generoase. Latura frontalã a 
fost consacratã celor patru Virtuþi, personificãri ale unor calitãþi pozitive spre care 
trebuie sã tindã credinciosul în timpul vieþii, adevãrate forþe morale apotropaice 
care îl vor învãþa sã se fereascã de rãu şi de pãcat spre folosul salvãrii sale. Distingem 
aici trei dintre virtuþile teologice: FIDES (Credinþa), SPES (Speranþa) şi CHARITAS 
(Caritatea, Fig. 19) şi una dintre cele cardinale: IVSTITIA (Justiþia). Schema stilistico-
compoziþionalã a reliefurilor este arhaicã într-o curioasã combinaþie a datelor 
antropomorfe (figuri îndesate, izocefale) cu cele geometrice (veşminte terminate în 
formã de volutã sau cochilie de melc). Virtuþile sunt particularizate prin atributele 
specifice (rotulul cu text religios, ancora, cei doi copii, spada şi balanþa judecãþii 
drepte) dar şi prin adagii incizate în vecinãtatea lor, parþial ilizibile din pricina 
deteriorãrii pietrei în aceste registre: FIDES/ QVEMQVE/ SALVVM/ FACIT; SPES/ 
SPE/...VIVO/ SPEMO-/RIAR; CHR (RITAS/ OMNIA (?)/ SVFFER.../ IVSTICIA/ EST 
SVVM/ CVIQVE/ TRIBVE/ RE

Latura din dreapta a sarcofagului prezintã un relief în volume plate cu simbolul 
Morþii, sub forma unui schelet, una dintre cele mai sugestive şi mai directe evocãri 
ale acelui memento mori din iconografia barocului timpuriu transilvan (Fig. 20). 
Partea superioarã a craniului este marcatã de o panglicã în formã de „semi-aureolã” 
sau de coarne de berbec cu vârfurile învolutate. Inscripþia din câmpul benzii este 
doar parþial lizibilã: VIGILAE QVIA/ NESCITE/ QVA HORA.../ ...ENS VENIET 
MAT... 

Fig. 20 Petrus Dioszegi Claudiopolitanus, Moartea, sarcofagul Gheorghe Sükösd (1632), 
detaliu. Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca. 
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Scheletul este schematic redat dar cu mare valoare de impact asupra ochiului 
şi a minþii privitorului. La nivelul femurului apar, de o parte şi de cealaltã, câte 
douã cranii, însemne macabre specifice acestor reprezentãri funebre, cãrora se 
adaugã alte atribute specifice asociate morþii, de o mai mare complexiate, precum 
clepsidra, mãnunchiul de sãgeþi şi coasa73. Simbolul morþii e încadrat de un 
adagiu mai complex în limba latinã, cu referinþe mediate ale dramei existenþiale 
omeneşti. 

În mediul reformat transilvan o evidentã preferinþã se manifestã faþã de 
monumentul funerar în formã de sicriu. Cimitirele vechi ale oraşelor Cluj şi Târgu 
Mureş oferã cele mai reprezentative exemple ale acestui tip. 

Cimitirul oraşului de pe Someş (Hajongard) a fost amenajat în urma epidemiei 
de ciumã din anii 1585-1586, vechile locuri şi parcele de înmormântare ale 
cetãþii – interiorul lãcaşurilor, criptele, spaþiile circumscrise lãcaşurilor de cult, 
„zwingerul” celor douã incinte de fortificaþii – devenind insuficiente. În 12 mai 
1585, Sfatul oraşului Cluj hotãrãşte „sã se delimiteze o parcelã mare în afara porþii 
mici care serveşte strãzii Turda,....drept loc de înmormântare”. În mod succesiv 
acestei parcele vor fi adãugate altele mai cu seamã dupã catastrofalele epidemii 
de pestã din anii 1739 şi 1745. La mijlocul secolului al XVIII-lea, prin donaþia 
colonelului De Gladys se va inaugura „grãdina lutheranã”, adicã cimitirul german, 
apoi la 1783 se va amenaja drumul de acces spre cimitir iar dupã încã un secol, 
în 1885, notãm prima sistematizare a acestui loc de veşnicie a oraşului. Lista 
monumentelor sepulcrale publicatã în anul 1911 de Hillel Kohn şi Gyula Zsakó, 
înregistreazã şi descrie un numãr de 62 de pietre tombale din perioada 1585-1700 şi 
un singur monument din secolul al XVI-lea (1525), dispãrut ulterior. Cel mai vechi 
monument funerar existent este cel al lui Waida Felten din anul 1599. Cele douã 
monumente aveau forma unor stele funerare cu cornişã şi câmp inscripþionat. 

Monumentele funerare tip sicriu sunt realizate şi folosite încã din secolul al 
XVII-lea, cu o extindere pânã în prima jumãtate a secolului al XIX-lea. Cu o dispoziþie 
(orientare) specificã în spaþiul cimiterial, est-vest, aceste monumente sunt decorate 
cu embleme, cu blazoane reale, uneori însã inventate ad hoc, adaptate însemnelor de 
breaslã (zidar, dogar, cismar, mãcelar, farmacist) sau simbolurilor creştine, în cazul 
preoþilor dar şi unele preferenþiale (inflorescenþe florale, capete de îngeri, grifon cu 
piuliþã etc.). Astfel la monumentul funerar în formã de sicriu al preotului Samuel 
Apai (†1643, IC/166) emblema reprezintã o mânã þinând cartea, încadrate de o 

73  Simbol al scurgerii inexorabile a vieþii, clepsidra, prin forma ei gâtuitã („uşa cea strâmtã 
prin care au loc trecerile spre veşnicie”), şi cele douã compartimente sferice, evocã 
departajarea dar şi analogia dintre sus şi jos, dintre cer şi pãmânt. Coasa în debutul 
reprezentãrii sale iconografice (sec. XV) se vroia un simbol pozitiv al curmãrii iluziilor 
oamenilor şi nu al întreruperii existenþei lor, îngãduind percepþia realitãþii contingente. 
Epoca Barocã îi consacrã acestui atribut un conþinut metaforic mai brutal, acela al 
retezãrii bruşte a firului vieþii. Mãnunchiul de sãgeþi ar putea fi perceput ca un simbol 
al cunoaşterii şi al conservãrii actelor pozitive adunate de un individ în timpul vieþii 
pãmânteşti, mãrturii benefice spre salvarea sa în faþa judecãþii de apoi (J. Chevalier, A. 
Gheerbrant, Dicþionar, I, p. 336, 341-342, II, p. 282.). 
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cununã de lauri. Pe o laturã a monumentului e incizatã inscripþia în limba latinã74. 
Acestui tip îi aparþin şi monumentele funerare Anna Filstich († 1650, IC/152), soþia 
lui Gaspar Vicei cu inscripþie comemorativã şi blazoanele de alianþã ale familiilor; 
Totfalusi Kis Miklós (1702, IIB); Johannes Pap Szatmari (1707, IIB/1180); Lombard 
Szentábráhami (1758, IC/122), cu emblema încadratã de cartuşe decorate cu scoici 
şi o carte în câmp şi Sigismund Pap Szatmàri (1765, IIB/1180), monument-sicriu 
având pe laturile lungi cartuşe decorate cu motive vegetale încadrând emblema de 
preot (o mânã cu cartea deschisã); Jakab Tott (1793, IIIB), cu douã figuri feminine 
schematic redate prin incizii lângã inscripþia comemorativã şi un text laudativ al 
meseriei de farmacist cu emblema reprezentând un urs mãcinând cu piuliþa.

În secolele XVIII-XIX, stelele funerare vor recepta modalitãþile de exprimare 
stilisticã europeanã, cele baroce, rococo, neoclasice, empire, neogotice etc. 
Consemnãm doar câteva dintre exemplele clujene funcþie de apartenenþa stilisticã 
menþionatã: stela funerarã barocã decoratã cu reliefuri ridicatã în memoria colonelului 
Ioan Fabricius de Gladys (1676-1750, Luth. I.), un corp prismatic neregulat din piatrã 
cu laturile compuse dintr-o juxtapunere de curbe şi contracurbe articulate cu frunze 
de acant şi decor în formã de plasã. Cele trei registre ale monumentului cuprind 
inscripþia comemorativã75, blazonul comadantului mãrginit de rocaille-uri şi scoici 
decorative şi frontonul ascuþit ce are în câmp un motiv macabru (craniu), plasat 
pe fundalul alcãtuit din plastice stalactite76. Stelele funerare neoclasiciste ale lui 
Samuel Pataki (1824. IIC/2545), Johannes Tauffer (1830, IA, 789)) şi Maria Mikes de 
Zabola (1840, monument turnat în bronz, cu reliefuri simbolice şi o statuie, IIB/1180-
901); Franciscus Souter decorat cu însemne militare (1845, IIIB/3305). Monumente 
funerare empire: Anna Tauffer (1831, IA/788), Elek Bauer (1834, IC/497-149), Mihail 
Bagameri (1851, IIIB/861) şi monumente funerare neogotice precum cel al Annei Eder 
(1847, IC/89) şi a lui Kovács András de Aita Mare (IA/1049). Dintre monumentele 
funerare tip obelisc menþionãm monumentala lucrare ridicatã în memoria lui Adam 
Kendeffy în anul 1834. Obeliscul înalt pe care se ridicã o urnã clasicistã este încadrat 
de patru lei funeari sculptaþi în piatrã. Lucrarea aparþine sculptorului bavarez Johann 
Hess (Parcela IC).

La începutul secolului al XIX-lea va debuta construcþia cavourilor familiale, 
fie în cimitirele urbane, fie pe proprietãþile nobiliare în vecinãtatea unor castele 
sau conace, excepþionale fiind acelea de la Arcalia ale familiei Bethlen. Remarcabil 
este şi cavoul familiei Mauksch-Hintz din cimitirul clujean (Luth. I). O construcþie 
piramidalã precedatã de un portic acoperit şi încoronat de un fronton triunghiular, 
deasupra antablamentului înfrumuseþat cu triglife şi sprijinit de patru coloane. Pe 
ambele laturi ale intrãrii este plasat câte un relief (Fig. 17). 

74  HIC IACET ADMODVM REVERENDVS CLARISSIMVS NECNON ERVDITIONE PIETA/ 
[HAC IN ECCLES(IA) CLAV]/-DIOPOLITANA VERBI DIVINI FIDELISSIMVS PRAECO 
[?] ANNOS IX ECCLESIASTICO [?]/ RVMQVE PEDITVVM VIGILANTISSIMVS 
DISPENSATOR PER ANNOS/ IX MAGNO CVM DIVINI PECVLIIE (M)OLUMENTO 
FLORVIT VIXIT ANNOS LVI/ OBDORMIVIT IN DOMINO DEO PIE AC FELICITER 
ANNO CHRISTI [SALVATORIS]/ NATI(VITATIS) MDCXLIII NOVEMBRIS REQVIESCAT 
IN PACE [RESVRGAT] AD GLORIAM. (Parcela IC/166).

75  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Der Bildhauer, p. 90.
76  Idem, Metamorfoze, p. 92
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Ca şi la Cluj, la Târgu Mureş, locurile din jurul bisericilor medievale Sf. 
Nicolae şi minoritã vor fi neîndestulãtoare pentru înmormântãri, obligând 
primãria la deschiderea unui nou cimitir al oraşului. Noul loc va funcþioana 
probabil încã înainte de anul 1617, de vreme ce în anul menþionat Nagy Szabo 
Francisc, cunoscutul cronicar şi succesiv jude şi primar al cetãþii, va cumpãra la 
Cluj, pentru suma de 17 florini, un monument funerar în formã de sicriu, aşezat 
apoi în propria sa grãdinã, care împreunã cu alte parcele învecinate vor constitui 
nucleul cimitirului reformat actual.77 

Monumentele funerare din secolele XVII-XIX dezvoltã tipuri formal 
compoziþional şi stilistic de o mare diversitate. Între pietrele tombale ale secolului 
al XVII-lea menþionãm stelele funerare paralelipipedice cu sau fãrã cornişã în 
partea superioarã având inscripþia comemorativã în câmp, dar şi blazoane sau 
embleme de identificare. Între cele mai vechi menþionãm monumentul funerar 
al judelui primar al oraşului, Mihaly Nagy Szabó († 1627) cu herbul având în 
câmpul scutului un dextroşer cu sabia ce strãpunge capul de turc şi inscripþii în 
limba latinã78; Lespezile cu cornişã a lui Valentin Polgar († 1636), decoratã cu douã 
capete de îngeri; Martin Koncz († 1647), a meşterului blãnar Stefan Kolozsvári († 
1650) şi a Elisabetei Görög († 1690). 

Secolului al XVII-lea îi aparþine şi monumentul funerar în formã de sicriu al 
judelui primar al oraşului Borsos Tamás († 1634), parþial refãcut, decorat cu un 
scut renascentist cu o pasãre în câmp aşezatã pe o crenguþã înfrunzitã şi o coroanã 
deasupra. Alãturat este incizat textul comemorativ în limba latinã şi consemnarea 
refacerii lucrãrii la 188079 . 

În secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea continuã seria stelelor funerare cu cornişã 
dar şi a monumentelor funerare prismatice în formã de sicriu. Din aceastã ultimã 
categorie, specificã cultului reformat, menþionãm monumentele funerare Nagy 
György, jude primar mort în 1728, o lucrare de o remarcabilã calitate artisticã 
decoratã cu scut renascentist având în câmp un dextroşer cu buzdugan. Episcopii 
reformaþi (Borosnyai Janos, † 1760, blazonul având în câmp un şarpe încolãcit în 
jurul unei coloane, o carte şi o pasãre), doctorii în teologie reformatã, Iosif Fogarasi 
Pap († 1784), medicii (Kibedi Istvan, † 1802; Kibedi Maté, † 1823) şi consilierii 
cetãþii (Szekely Istvan, † 1800) au beneficiat de acest tip de monument funerar. 

Formele monumentelor funerare din Târgu Mureş se îmbogãþesc prin stelele 
funerare încoronate cu frontoane arcuite (piatra sepulcralã a episcopului Borosnyai 
János † 1760 ), zece la numãr din secolele XVIII şi XIX. Le urmeazã monumentele 
cu fronton triunghiular, mai puþine la numãr decât cele precedente (piatra funerarã 
Josef Tatter) şi monumentele funerare încoronate cu o lunetã, cele din urmã datând 
din secolul al XIX-lea (monumentul meşterului lemnar Francisc Farkas († 1844), 
decorat cu o bardã între douã spice de grâu). 

77  Kelemen Lajos, A régi marosi református egyhámegye legrégibb matriculája, în «Kelemen 
Lajos mûvészettörténeti tanulmányok», Editura Kriterion, Bucureşti, 1977, pp.; Idem, A 
marosvásárhelyi református temetö legrégibb sirkövei, Kolozsvár, 1909, p. 1 şi urm.

78  Inscripþia la Kelemen Lajos, Református temetö, p. 3-4.
79  Inscripþia cu conþinutul generos la Orbán Balázs, Maros-Vásárhely szab. kir. város leirása, 

Pesta, 1870, p. 30.
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Monumentele funerare în formã de obelisc apar la sfârşitul secolului al XVIII-
lea. Cele mai multe sunt decorate în partea superioarã cu o urnã marcatã de ghilande 
vegetale. De bunã calitate artisticã e monumentul Carolinei Seibriger († 1855).

Monumenele funerare prismatice reprezintã o formã tipicã secolului al XIX.
lea. Decele mai multe ori suntacoperite cu o placã a cãrei margine profilatã serveşte 
drept cornişã a pietrei funerare. Deseori acest registru e decorat cu o urnã acoperitã 
de o draperie decorativã. De la mijlocul secolului la coronament apar frontoanele 
şi acrotere decorate cu palmete. Dintrecele nouã monumete funerare apaþinând 
acestui model menþionãm pe cele ale lui Samuel Molnár (1833) decorat cu toruri 
cilindrice înmãnunchiate cu panglicã, blazon şi urnã articulatã cu ghirlande şi 
franjuri, precum şi piatra sepulcralã a episcopului Ioan Antal († 1854, Parcela XII), 
un corp prismatic marcat la coroament de frontoane şi acrotere şi urnã decorativã 
cu draperie.80 

Categoria monumentelor funerare romantice e asemãnãtoare ca structurã 
cu monumenele menþionate mai sus, fiind compuse din corpuri prismatice; la 
coronament apar însã frontoane goticizante (neogotice), pe laturi mulurile oarbe 
sunt înfrumuseþate cu fleroane şi, deseori cu urne. Genul acesta apare cãtre 
mijlocul secolului al XIX-lea dar atelierele care elaboreazã acest tip de monument 
funcþioneazã şi în primele decenii ale secolului XX (plãcile tombale ale juristului 
Dosa Gergely, † 1826, Bartos Mihail, † 1849, Walther Sándor † 1851 a Iulianei 
Mara † 1853 etc.) O subcategorie a acestui tip de lucrare funerarã îl reprezintã 
monumetul funerar romantic realizat din fontã. Odatã cu utilizarea elementelor 
de suport şi structurã din fontã în arhitectura urbanã, apar monumentele fuerare 
realizate dinacest material, acestea ajustându-se stilului perioadei, în esenþã unui 
romantism întârziat (monumentele funerare Carol Péterfi şi a medicului Paul Péterfi 
. Al doilea monument a fost confecþionat în anul 1864 din fontã. Pe un soclu de 
forma unui stâlp cu secþiunea planã ectangularã, articulat de o cornişã şi decorat 
cu muluri oarbe, se înalþã patru coloane corintice torsate, susþinând baldachinul 
piramidal traforat. Vârful e marcat de un fleuron cu şarpe (Parcela XIII)81.

În ambianþa catolicã, barocul a triunfat fãrã nici o oprelişte, personalitãþilor 
de seamã ridicându-li-se monumente funerare impresionante, de o pompã şi un 
aspect nemaiîntâlnit pânã atunci; nobilimea mijlocie şi micã se mulþumeşte însã cu 
plãci funerare împodobite cu blazoane, pitoreşti prin varietatea culorilor aşternute 
pe suprafaþa lor. 

Tema morþii, frecvent abordatã de poeþii secolului al XVII-lea, dovedeşte 
grãitoare relaþii cu modelele precedente, prin perpetuarea impresionantelor 
lamentaþii ale omului neputincios în faþa dispariþiei sale ineluctabile. Iatã însã cã 
în secolul urmãtor apar elemente noi care reprezintã motive insolite ale acestor 
genuri artistice. Constatãrile genereazã revoltã, o revoltã „barocã” împotriva 
acestui duşman neîndurãtor în îndeplinirea misiunii sale, chiar în faþa tinereþii 

80  Fodor István, Püspök-sirok a marosvásárhelyi ref. temetöbe, în «Krónikás Füzetek», Seria 
IV, nr. 4, Târgu Mureş, 1939, pp. 20-22

81  Fánodor Istvan, Hires vásárhelyi orvosok, în «Krónikás Füzetek», Seria IV, nr. 4, Târgu 
Mureş, 1939, pp. 11-12.
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şi a frumuseþii.82 Poeþii epocii îndrãgesc alãturãrile surprinzãtoare, antitetice; în 
viziunea lor, frumosul nu poate fi cultivat decât într-o neaşteptatã vecinãtate cu 
macabrul. Cãutãrile insistente ale acestor concepþii (concetti) cu caracter paradoxal 
se vor prelungi în acest secol al barocului transilvan, sensibilizând textele incizate 
pe monumentele funerare, dar şi imaginile figurative inspirate de acestea. Numãrul 
extrem de mare al acestor lucrãri sepulcrale, al epitafurilor, cenotafurilor ne-a 
obligat la o selecþie calitativã a exemplelor. 

În catedrala catolicã din Alba Iulia, unde sãpãturile efectuate la începutul 
secolului au dezvelit numeroase morminte din secolele XV-XVIII83, pot fi vãzute 
câteva pietre funeare sau epitafuri cu blazon (cca. 20) de facturã barocã; remarcabile 
prin schema formalã propusã sunt epitafurile lui Giovanni Morando Visconti 
(†1717), inginer militar, unul dintre principalii artizani ai cetãþii bastionare din Alba 
Iulia84. Lucrarea din marmurã albã şi roşie are o formã rectangularã marcatã de mici 
pilaştri succesivi încoronaþi de o arhitravã înfrumuseþatã la nivelul frizei cu motive 
fitomorfe. Peste arhitravã zace un mic sarcofag peste care odihneşte un putto, un mic 
Geniu care simbolizeazã acele concepte frecvent transmise de poezia şi emblematica 
barocã: Deşertãciunea, Vanitatea, Memento mori sau Fortuna labilis. Observãm aici, 
în Principat, reminescenþe ale unei viguroase încã influenþe ale literaturii medievale 
târzii, imprimatã de un profund spirit religios, consonant cu preceptele biblice (Mors 
ultima linea rerum,/ Anni nostri sicut aranea, / pulvis est et in pulverem reverteris etc. 
Inscripþia comemorativã consemneazã rolul de expert şi „resuscitator” al noii cetãþi 
Alba Carolina85. În aceeaşi catedralã se pãstreazã şi epitaful meşterului constructor 
Franceso Brilli († 1719), activ pe acelaşi şantier. Lucrarea de formã rectangularã e 
împãrþitã în trei registre. În partea superioarã e redatã, în alto-relief, Rãstignirea, 
încadratã de capete de îngeri supradimensionate în comparaþie cu proporþiile 
Crucifixului, ce are în partea inferioarã cãpãþâna lui Adam. Registrul mijlociu cuprinde 
blazonul defunctului, un scut cu marginile articulate de rocailleuri, timbrat de o 
coroanã baronalã sub care se contureazã un mascheron. Câmpul blazonului prezintã 
drept mobilã un grifon rampat ce se sprijinã de tulpina unui arbore. De o parte şi de 
cealaltã a blazonului apar însemne macabre, aluzie evidentã a conceptului Memento 
mori. În partea inferioarã a epitafului, pe o draperie decorativã a fost incizatã inscripþia 

82  O, moarte, moarte înfiorãtoare/ Şi nemiloasã!/ Ca un cosaş cu mintea beatã/ Tu culci la 
picioare-þi splendida floare/ A tinereþii şi a frumuseþii, nebãnuind ce e îndurarea/.

83  Pósta Bela, A gyulafehérvári székesegyház sìrleletei, în «Erdélyi Múzeum», VIII, 1927, p. 
123.

84  Entz Géza, A gyulafehérvári székesegyház, Budapesta, 1958, p. 127; Nicolae Sabãu, 
Maestri italiani nell’architettura religiosa Barocca della Transilvania. Maeştrii italieni în 
arhitectura religioasã barocã din Transilvania, Editura Ararat, Bucureşti, 2001, pp. 19-21; 
Idem, Metamorfoze, pp. 28, 88, 245. 

85  MORARE VIATOR/ MORS NULLAM PATITVR MORAM/ JOANNES MORANDO 
VISCONTI/ VIR MORVM PROBITATE CLARVS/ QVI NULLAM IN CAESAREIS 
OBSEQVIIS/ EXPERTVS EST REMORAM/ HIC MORARI DOCTVS/ ARCHITECTONICAE 
COLLONELLVS CAROLINAE/ QVAM E CINERIBVS IVLIAE/ ILLVSTRIOREM 
SVSCITAVIT/ SVOS CINERIS TRADIDIT/ EADEMQVE INCAEPTA FINEM AGNOVIT/ 
OB. ANNO: MDCCXVII. APR. VII/ AETATIS SUAE LXV.
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comemorativã86. Lapidarul mu-
zeului Unirii din localitate 
adãposteşte douã epitafuri aflate 
odinioarã în interiorul fostei 
biserici a iezuiþilor (biserica 
catolicã Báthory), monument 
demolat în anul 1898. Prima 
dintre lucrãri închinatã memoriei 
consilierului aulic Ignatius Haan 
era compusã dintr-un soclu 
trapezoidal decorat cu blazonul 
defunctului, motive simbolice şi 
însemne macabre. A doua lucrare 
de o monumentalitate şi un 
limbaj specifice artei baroce a fost 
închinatã memoriei inginerului 
militar Josephus de Quadro 
(Giuseppe di Quadro). Lucrarea 
în douã registre are în partea 
inferioarã un soclu prismatic, 
unde, pe o draperie sculptatã în 
relief plat, a fost incizatã inscripþia 
comemorativã87. Soclul e dominat 
de monumentala statuie de 
piatrã a unui Gigant (Cronos?) 
înaripat (Fig. 21), cu trupul atletic 
acoperit la mijloc de o draperie 
cu drapaje dramatic interpretate, 
statuie asemãnãtoare cu Geniile 
înaripate vãzute de inginerul 
militar Ferdinando Marsigli pe 

Fig. 21 Monumentul funerar Giuseppe di Quadro 
(1727). Portic. Catedrala ortodoxã. Alba Iulia. 

86  D.O.M./ STA VIATOR! NEC ABIT MORARE/ PAVLVM ET CONSIDERA:/ LAPIS 
TACITVRNVS LOQVIT(UR) FAMAM/ MVLTVM AESTIMATI MVRARIORVM/ 
MAGISTRI, DOMINI FRANCISCI BRILI/ POSTQVAM ITALIAE PATRIAM RELIQVISSET/ 
AMORE ERIGENDORVM ECCLESIAE ET FORTA-/LICIJ AEDIFICORVM ANIMAN DEO/ 
HIC VERO CORPVS RELIQVIT ALBAE/ CAROLINAE ANNO MDCCXIX/ DIE 1. MAIJ 
(Ioan Şerban, Despre arhitectura fostei biserici trinitariene (azi biblioteca Batthyaneum) 
din Alba Iulia, în «Apullum», XIII, Alba Iulia, 1975, pp. 374, 383; Nicolae Sabãu, Alcuni 
maestri italiani nella Transilvania del Settecento, în «Italia e Romania. Due popoli e due 
storie a confronto /secc. XIV-XVIII)» sub red. Lui Sante Graciotti, Firenze, Leo S. Olschki 
MCMXCVIII, p. 325.

87  HIC JACET/ JOSEPHUS DE QUADRI/ ILLUSTRIS SANGVINE VIRTUTE ARTE/ HAS 
POLONIAE DEIN CARLO VI CAESARI/ LUSTRIS TRIBUS/ IN PLURIBUS EXPEDITIONIBUS/ 
PROBAVIT/ ARCHIT. MILIT. PRO. TRIB./ CAROLINUM MONUMENTUM/ MONUMENTU 
SUI RELIQUOS E TERRIS COELUM/ EXPUGNATURUS ABIIT A.C. MDCCXXVII, XIX 
GIAN/ AET. XXXI(I) (Nicolae Sabãu, Maestri italiani, p. 326).
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un monument funerar antic (roman) încastrat în zidul palatului princiar din 
cetate88. 

În cripta bisericii rom.-cat. din Cãpleni (jud. Satu Mare) se aflã câteva pietre 
funerare cu blazonul familiei Károly, dar şi sarcofage de notabilã valoare artisticã 
din aramã, unul dintre acestea ridicat pe picioare de forma unor coifuri de paradã 
având colþurile decorate cu frunze de acant iar pãrþile laterale cu compoziþii mai 
bogate, cuprinzând central o loricã, stindarde, tunuri, darabane etc., câte douã 
capete de lei în gura cãrora au fost petrecute ansele de prindere, iar în flancuri 
putti ce suflã în trompete. Capacul la fel de elaborat e marcat la colþuri de capete de 
îngeri, remarcabil turnate în metal, din nou trofee militare sau recuzita militarã dar 
şi câte un însemn macabru. Aceste sarcofage aparþin atelierelor vieneze de plasticã 
funerarã care au elaborat în epoca barocã exemple remarcabile de artã funerarã, 
dacã ar fi sã menþionãm doar exemplele din Cavoul imperial de sub biserica 
Capucinilor (Kapuzinerkirche) din Viena, sarcofagele pentru Leopold I (Johan 
Lukas von Hildebrand, Tobias Kraker, cca. 1720) şi Carol VI (elaborat de meştrii 
barocului vienez, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Daniel Gran şi Michael 
Rottmayr /proiectul/, Johann Georg Pichler şi Nikolaus Moll /execuþia/ şi Balthasar 
Moll, ornamentele)89. 

Din biserica parohialã rom-cat. clujeanã şi din cimitirul de odinioarã din preajma 
lãcaşului parohial catolic au fost recuparate câteva monumente funerare între care 
douã pietre funerare reprezentând pe Arhanghelul Mihail strãpungând cu lancea 
demonul şi pe Sf. Ecaterina de Alexandria cu simbolurile care o particularizeazã 
(spada şi roata martiriului, ramura de palmier). Reliefurile de bunã calitate sunt 
inspirate din plastica decorativã de facturã germanã. Sculptorul Arhanghelului 
Mihail din Cluj a cunoscut şi a copiat schema compoziþional formalã a statuii 
Arhanghelului Mihail realizatã în anul 1588 de Hubert Gerhard şi Carlo Pelagio 
dupã desenul lui Pieter de Witte, pentru biserica iezuitã din München90. 

În capela lateralã de nord a aceleiaşi biserici a fost încastrat epitaful vãduvei 
lui Fr. Dietrich. Aspectul formal al acestei lucrãri, elaboratã dupã anul 1772 este 
asemãnãtor cu acela al lespezilor comemorative aflate în vecinãtatea castelelor 
Wesselényi din Jibou (1763) şi Hodod (1776), lucrãri atribuite sculptorului bavarez 
A. Schuchbauer, stabilit în Cluj şi devenit cetãþean al oraşului. 

Influenþa limbajului clasicizant e descifrabil în piatra funerarã a Rozaliei 
Kemény (1795) din biserica Sf. Mihail, piesã care prezintã un sarcofag cu un scut 
elipsoidal marcat de herbul familiei şi un geniu feminin îngenuncheat într-o 
atitudine de profundã suferinþã; o urnã în formã de sferã turtitã, decoratã cu motive 

88  L.F. Marsigli, Danubio Pannonico-Mysicus (...), t. II, Tabula 60, Haga, 1726; G. Herczeg, 
L’Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsigli e l’Ungheria, în «Venezia, Italia, Ungheria fra 
Arcadia e Illuminismo», Akadémiai Kiadó, Budapesta, 1982, pp. 65-82.

89  Ehrenfried Kluckert, Art et architecture aux XVII-e et XVIII-e siécle. Baroque et rococo, în 
«Vienne. Art et Architeture», Könemann, Cologne, 1992, pp.96-97.

90  Eberhard Hempel, Baroque Art and Architecture in Central Europe. Germany/ Austria/ 
Switzerland/ Hungary/ Czechoslovakia/ Poland, London, 1965, pp. 38, 51; Harald Krasser, 
Frühbarockes St. Michael-Relief in Klausenburg, în «Korrespondenzblatt des vereins für 
Siebenbügische Landeskunde», Sibiu, 1931, nr. 4, an 54. Nicolae Sabãu, Der Bildhauer, 
p. 72-73.
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fitomorfe dar şi cu motivul în creastã de 
val, completeazã acest repertoriu formal 
specific neoclasicismului (Fig. 22). 

În cripta fostei biserici iezuite din 
Cluj se pãstreazã câteva lespezi funerare 
ale nobilimii transilvane decorate cu 
blazoanele de alianþã ale familiei (1753, 
1763, 1769, 1773, 1782 etc). Numeroase 
epitafuri şi pietre funerare au fost 
încastrate în pereþii bisericii şi în cripta 
lãcaşului franciscan din oraş. Formatul 
lespezilor (cele mai multe ale familiilor 
protectoare ale lãcaşului, Kornis şi Petki), 
variazã de la rectangulul simplu la acela 
încoronat cu o sprânceanã de cornişã 
profilatã, marcatã de o micã volutã şi o 
frunzã de acant sau cu coronament în 
acoladã, ce are în locul bolþarului median 
un ornament în formã de rocaille şi flori 
de clopoþei. Monumentele funerare au 
fost realizate în anii 1746, 1750, 1774, 
1776, 1778, 1796 etc. Epitaful colonelului 
Karol Engelhaus (Fig. 23) este o lucrare 
mai elaboratã marcatã în partea centralã 
de blazonul defunctului ce are scutul 
articulat cu frunze de acant. Câmpul 
scutului prezintã ca mobilã un înger 
purtãtor de torþã; partea superioarã e 
timbratã de coroana baronalã iar la baza 
herbului între trofeele de rãzboi apar 
figurile a doi captivi turci, imagini pitoreşti 
care au dat nota unei realitãþi tragice în 
istoria zonei dar şi acela al unui exotism 
deliberat cultivat şi propriu epocii tardive 
a barocului, atunci când imperiul otoman 
se afla în crizã. Legenda epitafului evocã 
lapidar meritele pe care Carol Engelhaus 
le-a dobândit sub trei dintre suveranii 
imperiului habsburgic: Carol VI, Francisc 
I şi Iosif II91. 

Fig. 22 Monumentul funerar Rosalia 
Kemeny (1795). Biserica rom.cat., 
Sf. Mihail. Cluj-Napoca. 

91  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Der Bildhauer, 
p. 89-90.

Fig. 23 Epitaful Karl Engelhaus (1774). 
Biserica franciscanã. Cluj-Napoca. 
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Epitaful Samuel Gyulai, o 
altã lucrare de calitate notabilã 
(1794) prezintã o lamentaþie 
în versuri despre neputinþa 
omului în faþa destinului 
implacabil şi a morþii. 
Reuşita compoziþie figurativã 
îl reprezintã pe bãtrânul şi 
neîndurãtorul Cronos, cu 
trupul aproape gol, surprins 
în momentul în care reteazã 
trandafirul îmbobocit – simbol 
al vieþii prea de timpuriu 
încheiate (Fig. 24). 

În cripta bisericii 
franciscane din Dej, isprãvitã 
la sfârşitul anului 1726, 
existã un numãr important 
de lespezi funerare decorate 
cu blazoane ce reproduc 
tiparele baroce ale vremii. 
Mai reprezetative sunt lucrãrile închinate memoriei lui Engel Ernest Joachim († 
1727), Leopold Müller († 1729), cãpitanul cetãþii Chioarului, Gheorghe Haller († 
1730) şi Francisc Haller († 1734). 

La Gherla, în fosta bisericã franciscanã se pãstreazã epitaful Adeodat Lászloffy, 
lucrare încoronatã de o cornişã profilatã şi un mic sarcofag decorat cu motivul în 
formã de „creastã de val”. Deasupra inscripþiei comemorative, într-un medalion 
elipsoidal, apare, în relief plat, efigia defunctului reprezentat în profil, cu perucã 
şi tunica înfrumuseþatã cu gãitane. 

La Oradea, în fosta bisericã greco-catolicã (iniþial edificiu catolic construit în 
1693) pot fi vãzute douã pietre funerare din marmurã cu armoariile defuncþilor 
redactate potrivit unor scheme compoziþionale baroce: epitaful Jacob Wentzel 
Asterbach († 1694), Supremus Belli Comisarius, dar şi epitaful soþiei lui Johann 
Nothnagel († 1697)92. În biserica romano-catolicã din localitate edificatã între 
1903-1905 pe locul vechii biserici franciscane (1732-1748) se pãstreazã câteva 
lespezi funerare din marmurã roşie, de mari dimensiuni, ce cuprind epigrafe 
comemorative ample dar şi blazoane în relief redactate funcþie de tipare baroce. 
Epitafurile au fost realizate în anii 1732, 1751 şi 175793. 

Cenotaful din bronz şi marmurã al fostului Comandant militar al Orãzii, 
generalul Friedrich Löwenburg († 1714) e adãpostit în biserica ortodoxã din Olosig. 
Lucrarea e marcatã de herbul familial înscris într-o cununã din frunze de acant 

92  Biró Jozsef, Nagyvárad, p. 91.
93  Karácsonnyi János, A nagyvárad-olasz-i római katolikus plébániatemplom és plébánia 

rövid története, Nagyvárad, 1884, pp. 15-16.

Fig. 24 Cronos, Epitaful Samuel Gyulai (1794), detaliu. 
Biserica franciscanã. Cluj-Napoca
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suple. Tot aici se conservã epitaful din marmurã neagrã al canonicului Franciscus 
Polentari († 1759) cu stema mai simplu elaboratã94. 

În biserica fostei mãnãstiri franciscane din Sebeş se aflã un epitaf încadrat 
într-un cartuş de facturã rococo, cu inscripþie în limba latinã aproape ilizibilã. 
Lucrarea e închinatã memoriei unui combatant din regimentul Piccolomini 
staþionat în Transilvania, militar de origine italianã (Ricca?). Tot în Sebeş poate 
fi vãzutã piatra funerarã a magistrului poştelor Antonius Fridl (1785), decoratã cu 
stema de alianþã a familiei imperiale (Lotharingia-Habsburg) şi însemnul poştei, o 
trompetã de postalion. 

În biserica franciscanã din Sibiu se conservã douã monumente funerare de 
calitate remarcabilã: primul, un epitaf din marmurã de bunã calitate, încastrat 
în peretele nordic al navei, a fost închinat memoriei Annei Mariei Andlern (n. 
Engelshofen, † 1700). Lucrarea realizatã însã doar în deceniul doi al secolului al 
XVIII-lea, se compune dintr-un cartuş de formã elipsoidalã neregulatã, articulat 
lateral cu rocaille-uri. Partea inferioarã este marcatã de un însemn macabru şi o 
frunzã de acant. Cartuşul cu câmpul inscripþionat a fost încadrat de o draperie 
decorativã cu franjuri, ritmic drapate şi faldurile dispuse în forma literei S. Doi 
putti surprinşi în mişcare trag de cortinã, descoperind medalionul cu inscripþia 
memorialã95. Deasupra baldachinului cu ciucuri, sub un fronton ascuþit, multiplu 
profilat, încoronat cu o scoicã articulatã cu douã rocaille-uri, planeazã un geniu 
înaripat (Faima sau Memoria), suflând în trâmbiþã şi prezentând, cu un gest retoric, 
cartea deschisã în mâna stângã. O mantie învolburatã, cu falduri convenþionale, 
tratate în cute mãrunte, îi acoperã mijlocul şi braþul stâng. Cele trei figuri în alto-
relief au suferit de-a lungul vremii unele deteriorãri, care însã nu le-au rãpit din 
farmecul lor plin de candoare. 

Pe toatã înãlþimea peretelui nordic al corului aceleiaşi biserici se ridicã 
monumentul funerar al Comandantului trupelor imperiale din Transilvania, contele 
Damian Hugo de Virmond (1666-1722), participant la campaniile antiotomane de la 
sfârşitul secolului al XVII-lea, delegat la Pacea de la Passarowitz şi trimis special pe 
lângã Înalta Poartã, loc în care a apãrat interesele creştinilor aflaþi la sudul Dunãrii 
sau ale celor în trecere prin Turcia96. Lucrarea de calitate remarcabilã în contextul 
plasticii funerare transilvãnene e redactatã, din punct de vedere compoziþional în 
trei registre; partea centralã a fost consacratã inscripþiei comemorative, un panegiric 
închinat faptelor şi succeselor lui de Virmond. Placa inscripþionatã e flancatã de 
câte un pilastru, marcaþi de volute, de motive macabre, şi de flori de clopoþel în 
relief plat. Peste pilaştrii se desfãşoarã un antablament masiv (Fig. 25). Sub cornişa 
bogat profilatã, în segment de arc, a fost fixat blazonul comandantului. Scutul, de 
formã elipsoidalã, cu laturile articulate de rocaille-uri, prezintã în cantonul stâng şi 
cel drept, ca mobile, crucea de Lorena. Herbul e timbrat cu coroana de conte iar ca 
susþinãtor are un leu rampant. Deasupra cornişei se ridicã un grup statuar compus 
dintr-un geniu înaripat (centru), cu trompeta pe al cãrei fanion se citesc iniþialele 

94  Petre Dejeu, Monografia municipiului Oradea şi judeþului Bihor, Oradea, 1926, p.225.
95  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Sculptura, p. 78-79.
96  Inscripþia comemorativã, o adevãratã „curriculã” a generalului diplomat, la Nicolae 

Sabãu, Sculptura, pp. 173-174.
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împãratului Carol al VI-lea: CC (Carolul Caesar). Personificare a Faimei, statuia este 
însoþitã de doi putti purtãtori de torþe. În jurul lor sunt distribuite diferite trofee: 
steaguri, coifuri tip morion, fanioane cu stema imperialã şi instrumente muzicale. 
Cu gesturi patetice aceştia aratã spre personajul din partea centralã. 

Soclul monumentului – o imitaþie de sarcofag – cuprinde un relief cu rol 
simbolic evocator, inspirat nu numai din bãtãliile împotriva turcilor, la care 
a participat efectiv Hugo de Virmond, ci şi de prezenþa sa la tratativele de pace 
de la Passarowitz (Fig. 26). În partea centralã a reliefului, între doi prizonieri 
turci, a fost reprezentatã Victoria, o Nike înveşmântatã într-un costum hibrid 
roman, adaptat la moda barocã. Alãturi de ea, captivii turci, cu trãsãturi somatice 
specifice popoarelor asiatice, înlãnþuiþi de afetul unor tunuri, au fost imaginaþi 
potrivit unei anatomii corecte, cu busturile viguroase de luptãtori, surprinşi în 
poziþii contorsionate. Fundalul reliefului e marcat de mulþimea trofeelor ce dã 
profunzime scenei. Lucarea realizatã curând dupã anul 1722 aparþine atelierului 
de sculpturã activ pe şantierul cetãþii din Alba Iulia. Relieful care reprezintã 
Victoria Christiana, prezintã suficiente identitãþi stilistice, formale şi iconografice 
cu gravura lui Johann Andreas Pfaffel, datatã în 1698, a bãtãliei de la Zenta (11 
noiembrie 1697). Aici apare viitorul împãrat Carol al VI-lea – pe atunci avea doar 
13 ani – alãturi de personificarea Victoriei Creştine97. Aceastã nouã Nike apare sub 

97  Silárdfy Vilmos, Magyar barokk szentképek, în «Müvészttörténeti Értesitö», nr. 2, 
Budapesta, 1981, pp. 125, 129.

Fig. 25  Faima, Monumentul funerar Damian Hugo de Virmond (1722), detaliu. Biserica 
franciscanã. Sibiu. 
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înfãþişarea unei tinere femei purtând o cununã de laur. În apropierea ei, în stânga 
afetului de tun se zbate neputincios un captiv turc într-o morfologie identicã cu 
aceea a prizonierului otoman de pe relieful de Virmond. Dar relieful de la Sibiu 
este şi o aluzie transparentã la misiunea diplomaticã a lui de Virmond, prin 
mijlocirea alegoriei Pãcii de la Passarowitz, eveniment la care contele participase 
în calitatea sa de „ambasador” al împãratului. Informaþiile livreşti completeazã 
secvenþa iconograficã a monumentului. Naraþiunea recurge la metafore, un mijloc 
oficial al propagandei absolutiste, care evidenþeazã strãlucirea misiunii imperiale 
trimisã de Carol al VI-lea la Înalta Poartã, sub conducerea lui de Virmond. Era 
aceasta o misiune de forþã dar şi una de pace, în care, alãturi de diplomaþi şi de 
militari, puteau fi vãzuþi oameni de ştiinþã, artişti, scriitori, clerici şi specialişti 
în limbile orientale. Unui italian, Gerardo Cornelio Drieschi îi datorãm volumul 
ce descrie aceastã acþiune diplomaicã: Historia/ Magnae Legationis Caesareae, 
Quam Fortunatissimis/ Caroli VI/ Auspiciis Augustum/ Imperantis post/ Biennalis 
Belli Con-/fectionem Suscepit Illustrisimus, et Excellentis-/simus S[ancti] R[omani] 
I[mperi] Comes damianus/ Hugo/ Virmondiius,/ Maximi Caesaris/ Primus Nupter 
ad Passarovicium Caduceator,/ Ejusdemque/ Magnus Postea ad Portam Orator,/..., 
Viennae Austriae,... Anno 1721. 

Într-o naraþiune plinã de vervã şi culoare, Drieschi ne descrie fastuoasa ambasadã 
a împãratului habsburg organizatã dupã tot tipicul acelui Keiserliche decorum care va 
fi fãcut o puternicã impresie la Istambul. Câteva dintre corãbiile flotilei, pe care a fost 
îmbarcatã delegaþia, aveau prora şi pupa împodobite cu statui simbolice din lemn, 

Fig. 26  Victoria Christiana. Monumentul funerar Damian Hugo de Virmond (1722), 
detaliu. Biserica franciscanã. Sibiu.
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cu o aluzie evidentã la misiunea ei de pace dar şi la puterea pe care o reprezenta. 
Mesajul e completat prin oraþia fãcutã de oficialitãþi generalului de Virmond cu 
prilejul îmbarcãrii acestei ambasade: „...Şi nici nu mã îndoiesc cã aceastã legaþie va 
avea un sfârşit norocos, întrucât acea corabie cu care vei pleca se pare cã prevesteşte 
acest lucru. Cãci ce sã însemne faptul cã la prorã se aflã capul unui leu, decât Forþa 
fizicã; ce sã indice globul pãmântesc, decât statornicia, Constanþa; ce sã reprezinte 
Jupiter stând cu acvila imperiului, þinând în mâna stângã fulgerul cu trei sãgeþi şi 
coroana de lauri, şi cu mâna dreaptã arãtând spre ademenitoarele sirene, decât nişte 
simboluri care cer pe acea dãtãtoare de viaþã, care este Pacea?”98.

În timpul refacerii criptei bisericii 
franciscane din Sibiu au fost distruse sau 
avariate câteva monumete funerare de calitate 
plasticã notabilã, între care plãcile funerare 
ale generalilor Joseph Viard († 1718), Anton 
Sonan, Karl Ersenberg şi aceea a colonelului 
Samuel Kalnoki. Unele plãci funerare sunt 
decorate cu blazoanele familiale de alianþã. 
Dintre lucrãrile purtãtoare de blazoane cu 
simboluri figurative în scut amintim pe 
cele ale reprezentanþilor marii nobilimi 
ardelene, înmormântaþi aici: tezaurarul 
Joseph Bornemizsa († 1769), comandantul 
Francisc Gyulai († 1782), ce are herbul 
încadrat de trofee de rãzboi, simboluri ale 
participãrii lui în campaniile militare de pe 
frontul turcesc, bavarez, galic şi în luptele de 
pe Rin, dupã cum consemneazã inscripþia 
comemorativã; Johann Dombi († 1779) al 
cãrui scut pictat are în câmp un cãlãreþ în 
galop, spre stânga; Karol de Klockl († 1757), 
inspectorul salinelor din Transilvania, cu un 
blazon care prezintã ca mobile doi grifoni şi 
un clopot pe câmp de argint99. 

Unul dintre cele mai frumoase 
monumente funerare ale sculpturii 
baroce din Transilvania este epitaful 

Comandantului militar al trupelor din Principat, mareşalul Otto Ferdinand 
Traunn (Fig. 27). Din însemnãrile parohului fostei biserici iezuite din Sibiu, 
Adolf Vorbrucher, aflãm cã vãduva defunctului mareşal, Maria Sidonia Hinderer 
a adresat superiorului iezuiþilor, Anton Gallob, rugãmintea de a se îngriji de 
ridicarea unui monument funerar spre cinstirea memoriei soþului ei, mort în 18 
februarie 1747100. În acest scop, la 21 martie 1750, împuternicitul a încheiat un 

98  Nicolae Sabãu, Metamorfoze. pp. 234-235.
99  Ibidem, p. 96.
100  Historia Domus Parochiae Cibiniensis intra muros, I, Sibiu, f.a., pp. 76-89.

Fig. 27  Anton Schuchbauer, Monumen-
tul funerar Otto Ferdinand 
Traunn. Biserica rom.cat., Sibiu. 
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contract cu sculptorul clujean Anton Schuchbauer pentru realizarea acestei lucrãri. 
Contractul stipula o retribuþie de 100 ducaþi. Deja în iulie 1750 mai multe fragmente 
ale monumentului erau isprãvite. Ca urmare, maestrul Anton adreseazã superiorului 
mãnãstirii rugãmintea punerii la dispoziþie a şapte cãruþe grele pentru efectuarea 
transportului de la Cluj la Sibiu, deoarece pietrele cioplite cântãreau în jur de 50-70 
Zenteri101. În 13 august 1750, sculptorul reînnoieşte cererea, atrâgând atenþia asupra 
apropierii toamnei, cu timpul nefavorabil care va îngreuna şi mai mult deplasarea 
pe drumurile principatului. Dupã transportul fragmentelor epitafului, monumentul 
funerar va fi definitivat în iarna anului 1750-1751, cheltuielile generale de execuþie 
ridicându-se la suma de 604 florini şi 1 kreiþar. 

Lucrarea cioplitã „aus 
Kolozsmonostorer Stein” este 
dispusã în corespondenþa 
pilaştrilor de pe latura sudicã 
a corului bisericii romano-
catolice (fostã iezuitã) din Piaþa 
mare a Sibiului, în vecinãtatea 
palatului Brukenthal. Inscrip-
þia funerarã102, incizatã pe 
marea lespede rectangularã 
este mãrginitã de un chenar 
decorativ compus din 
scoici, rocaille-uri şi volute 
cu conturul frânt. Pe latura 
dreaptã a fost plasatã o statuie 
alegoricã (Forþa-Hercule), 
reprezentând un bãrbat cu 
trupul atletic, bine modelat, cu 
anatomia detaliatã, surprins 
într-o mişcare spontanã de 
rãsucire spre dreapta. pe latura 
opusã, ceva mai sus, se înalþã o 
altã statuie alegoricã, probabil 
o personificare a Gloriei, o 
femeie înveşmântatã într-un 
costum de epocã, personaj 
care printr-un gest elocvent 
aratã spre portretul fostului 
comandant al armatei, al cãrui 
nume era de acum înscris în 
istoria militarã europeanã a 
secolului (Fig. 28). 

101  Zenter-ul era o unitate de mãsurã folositã în imperiu, ce echivala cu o greutate de cc. 100 kg.
102  Inscripþia la Nicolae Sabãu, Der Bildhauer, p. 89.

Fig. 28  Anton Schuchbauer, Relief cu portretul Otto 
Ferdinand Traunn. Monumentul Traunn 
(detaliu). Biserica rom.cat., Sibiu. 
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Registrul inferior al monumentului, de forma unui sarcofag, prezintã la capete 
douã cranii articulate cu aripi de liliac, inserþii macabre cu valoare de atribut. câmpul 
sarcofagului plat cuprinde trei figuri feminine, în relief, înveşmântate în tunici 
lungi, cu faldurile largi, ritmic drapate, imaginând trei dintre Virtuþi: Speranþa, 
Credinþa şi Caritatea. Personificãrile sunt însoþite de simbolurile caracteristice, 
ancora, crucea şi potirul, apoi un copilaş asemãnãtor unui putto. La mijloc între 
cei doi pilaştri ai corului, deasupra unei coloane zvelte, doi îngeri cu atributul 
timpului (clepsidra) sprijinã efigia comandantului, un relief mai pronunþat ce se 
remarcã printr-un meşteşug iscusit, un simþ viu al jocului de umbrã şi luminã 
şi o subtilã înþelegere a fizionomiei. Înveşmântat în tunica militarã, cu ordinul 
„Lâna de Aur” în jurul gâtului, fostul comandant militar al Transilvaniei, cu chipul 
închegat din trãsãturi ferme, cu arcadele proeminente de sub care privirea pare 
fixatã undeva în faþã, inspirã forþa şi intransigenþa unei personalitãþi fãuritã în 
mijlocul atâtor bãtãlii pe care le-a condus103.

În mediul românesc ortodox şi dupã unire şi în zonele greco-catolice, 
comunitãþile rurale vor folosi cu precãdere lemnul ca semn comemorativ al 
mormântului. Pentru români lemnul reprezintã esenþa vieþii, consonant cu 
existenþa omului, dublând-o prin ciclul teluric al naşterii şi al trãirii paralele, 
întrecându-l doar în privinþa vârstei sale, care la lemn tinde spre o veşnicie 
neîmplinitã. Alãturi de exemplele de arhitecturã vernacularã, aceea a bisericilor 
de lemn, din cele mai vechi timpuri s-a dezvoltat şi o artã funerarã în lemn, 
aceea a crucilor sau a semnelor de mormânt din progadia aflatã în vecinãtatea 
lãcaşului de cult. Cruci din lemn mai mari sau mai mici, cu un singur braþ 
orizontal sau cu mai multe braþe suprapuse, cu braþele înscrise în cercul marcat 
de motivul frânghiei rãsucite sau încoronate de coronamente triunghiulare şi 
în arc semicircular, aşa cum mai pot fi vãzute în cimitirele transilvane (Lupşa, 
Pianul de Sus, Hodac, Berbeşti, Bistra, Feleac, Sîmpaul, Bica, Cojocna, Bidiu, 
Þãgãşor etc)104.

Comunitãþile româneşti, cele din zonele colinare şi de munte vor folosi 
şi materialul litic, „piatra cruce” şi „crucea din piatrã”. Piatra neprelucratã 
(congregaþiuni grezoase, gresia, calcarul etc) a fost fixatã la cãpãtâiul mormintelor 
cu semnul crucii incizat pe una din feþe şi inscripþie de personalizare. Unele dintre 
aceste pietre mai vechi (sec. XVII-XVIII) nu aveau acest însemn, fiind abia mai 
târziu dublate de cruci din lemn (Bidiu, Apatiu, jud. Bistriþa-Nãsãud)105. Asemenea 
monumente funerare – piatra în forma sa naturalã – mai existã în numãr mic, dar, 
probabil ele existau în multe din cimitirele ardelene, din zona colinarã dar şi de pe 
Cîmpia Transilvaniei. 

103  Biró József, Traun Ottó gróf Sibiu-i sìremléke, în «Magyar Lapok», Budapesta, nr. 1467, 
31 ianuarie 1937, p. 5; Nicolae sabãu, Der Bildhauer, p. 88; Theobald D. Streitfeld, 
Feldmareschall Traun und sein Epitaph in Hermannstadt, în «Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde», Köln-Wien, nr. 2, 1978, p. 166-168. 

104  Valentin Taşcu, Petru Poantã, Prefaþã, în Szabó Tamás, «Civilizaþia lemnului», Editura 
Clusium, Cluj-Napoca, 2001, pp.37, 38.

105  Ioan Chintãuan, Pietre înãlþate, Editura Supergraph, Cluj-Napoca, 2002, pp.83-112; 
Ioan Chintãuan, Mihaela Bolog, Florica Pop, Biserici de lemn din Bistriþa-Nãsãud – ghid, 
Editura Supergraph, Cluj-Napoca, 2002, pp.128-140.
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Pietrelor simple de mormânt din antropicul rural se alãturã pietrele prelucrate 
reproducând unul dintre simbolurile fundamentale ale creştinismulu: crucea. 
Repertoriul extem de vast al acestor cruci întrupeazã o semnificaþie largã, dincolo 
de însemn mortuar, acestea pot reprezenta şi simboluri ale credinþei creştine, semne 
de hotar, semne ale unor întâmplãri tragice, semne ale unor ctitorii sau ale unor 
bãtãlii. Crucile de mormânt sunt în cimitire, „crucile de hotar” sunt în afara satelor, 
pe hotar, aşa cum sunt cele din judeþul Bistriþa-Nãsãud, zona Ciceului, realizate 
în tuf vulcanic (zonele de separare dintre Hãsmaşu Ciceului şi Ciceu Giurgeşti, 
Ciceu-Giurgeşti şi Negrileşti, 
Ciceu- Corabia, Reteag, Cãianu 
Mare) decorate cu însemnul crucii 
mari marcat de medalioane la 
intersecþia braþelor şi la capetele 
lor cu motivul frânghiei împletite 
în relief. Aceste simboluri 
– crucea, frânghia, pãtratul şi 
cercul – le vom afla pe crucile din 
piatrã din diverse zone intra sau 
extracarpatine. 

O serie din crucile de piatrã 
de hotar, cele comemorative şi 
cele de mormânt au sculptatã pe 
una dinte feþe „Rãstignirea”. Piesa 
monumetalã aflatã în vecinãtatea 
bisericii din lemn a Complexului 
muzeal Bistriþa-Nãsãud din 
Bistriþa a fost adusã în anul 
1998 din localitatea Leurda (jud. 
Cluj), iniþial aceastã cruce se afla, 
înainte de anul 1995, pe marginea 
şoselei DN 17, între Rusu 
Bârgãului şi Josenii Bârgãului 
(jud. Bistriþa Nãsãud), pe locul 
stãpânit de Nicolae Relea, ai cãrui 
strãmoşi erau pietrari şi ciopleau 
cruci din tuful vulcanic existent 
în zonã. Crucea monumetalã din 
anul 1798 are braþele treflate (Fig 
29). Jumãtatea de jos a braþului 
vertical e bordatã cu spirale împletite, iar partea superioarã cu un simplu talon. În 
câmp, Iisus Hristos e sculptat cu braþele în cele douã trefle de pe orizonala crucii. În 
partea inferioarã apare simbolul cãpãþânii lui Adam. Trupul Mântuitorului e redat 
schematic printr-un relief plat, doar chipul şi torsul Lui fiind interpretate ceva 
mai caligrafic. Pe cealaltã laturã, în câmp a fost scobitã inscripþia comemorativã, 
cu litere chilirice: „....KA/ ХC/ ПOПA: AKIДЇ/Н/ Ā . Ф . У . И/ CИ/ MИ/ НИK/ ПOПA/ 
IώНЬ/ ПPЄУ/ ТЄCA/ ПЬPAC/ KA (Fig. 30). 

Fig. 29  Cruce monumentalã cu relieful Rãstignirii 
(1798), faþã. Complexul Muzeal al jud. 
Bistriþa-Nãsãud. Bistriþa. 
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O cruce de tip asemãnãtor dar 
ceva mai nouã a fost montatã pe 
acelaşi drum naþional (DN 17) în 
Pasul Tihuþa, pe Mãgura Calului 
(1227 m) din Munþii Bârgãului. 
Lucrarea e inscripþionatã cu 
numele donatorilor, Simon Beja 
şi Docia Beja. Între variantele 
crucilor din piatrã cu scena 
Rãstignirea desluşim unele 
care copiazã tipul formal-
compoziþional al Rãstignirilor 
din lemn, troiþele de la intrarea 
satelor, cele în care Iisus Hristos 
se aflã sub arcul semicircular 
confecþionat din tablã (Mireş, 
jud. Bistriþa-Nãsãud). Crucea e 
frumos ornamentatã cu reliefuri 
reprezentând pe Iisus rãstignit, 
„Porumbelul”, inscripþia I.N.R.I 
şi valva scoicii Pecten. Cruci 
din piatrã mai pot fi vãzute pe 
marginea drumurilor principale 
Aiud-Poiana Aiudului, Lancrãm 
etc. În cimitirul din vecinãtatea 
bisericii de lemn din Cojocna 
(1794-96)106, se conservã cruci de 
mormânt din calcar de un aspect 
arhaic. Una dintre aceste cruci 
(o,70/=,48 m) prezintã pe latura 

rãsãriteanã, la capetele braþului orizontal, cruci cu vârfurile rãsucite în afarã (semn 
al cultului solar?)107, iar pe braþul vertical sunt sculptate o rozetã, o cruce mai micã 
de tipul crux decussata şi porumbelul Sf. Duh. Anul 1813 scobit la mijloc, cu grafia 
neglijentã, a fost trecut ulterior, probabil cu prilejul unei refolosiri a acestei pietre 
funerare din secolul al XVIII-lea. 

În zonele sudice ale Transilvaniei se conservã câteva troiþe din piatrã 
încoronate cu coif piramidal, cu muchiile braþelor articulate de brîul în torsadã 
şi una dintre feþe marcatã în câmp de medalioane cu iniþialele „Biruitorului 
Iisus Hristos” (IS. HR. NIKA) sau cele ale evangheliştilor în medalion. Tipologic, 
aceste lucrãri au ca model troiþele din Þara Româneascã unde încã din perioada 

Fig. 30  Cruce monumentalã cu inscripþia come-
morativã (1798), spate. Complexul Muzeal 
al jud. Bistriþa-Nãsãud. Bistriþa.

106  Nicolae Sabãu, Informaþii privind construirea bisericii de lemn din Cojocna, jud. Cluj 
(1794-1796), în «Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca», Editura 
Academiei, Bucureşti, XXII, 1979, pp. 369-387.

107  Virgil Vasilescu, Semnele cerului – culturã şi civilizaþie carpaticã, Editura Arhetip, Cluj-
Napoca, 1993, p.121.
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medievalã târzie au fost elaborate troiþe nu doar de ridicat nivel artistic, ci şi de o 
mare valoare documentarã (Crucea de piatrã din Burlãneşti, acum satul Voineşti, 
Dâmboviþa, evocând o victorie asupra turcilor lui Bulim Paşa, în anul 1595 sau 
cele ridicate în veremea lui C-tin Brâncoveanu şi lucrãrile în rezervaþia „Fântâna 
Rece” de la Mãgura, jud. Buzãu etc.). În Transilvania, remarcabile sunt troiþa aflatã 
în curtea bisericii ortodoxe din Merghindeal cu inscripþia în limba românã cu 
caractere chirilice, datatã în anul 1674108 şi crucea de piatrã din Boiþa (jud. Sibiu) 
cu inscripþie în limba slavonã consemnând numele donatorului, un Stoian sau 
Stoica Grecul, care închina acest monument, cioplit în vremea principelui Gh. 
Rákoczi al II-lea, Uspeniei. Cele mai multe dintre crucile din piatrã din mediul 
ortodox au inscripþiile deteriorate, fapt care îngreuneazã identificarea lor precisã 
şi plasarea lor exactã în categoria monumentelor comemorative, a acelora funerare 
sau a însemnelor de hotar, pietrelor de „mejde”. 

Poate nici într-o altã epocã, decât aceea aflatã sub zodia barocului, discursul în 
faþa Morþii nu a fost mai impresionant şi mai tulburãtor. În acel univers plasat sub 
semnul schimbãrii neîntrerupte timpul e încins cu teribila aureolã a supremaþiei 
sale, dominantã şi invincibilã109 iar acel Memento mori, devine conceptul cel mai 
frecvent transfigurat, nu doar în artele plastice ale vremii, cât mai cu seamã în 
poezia barocã europeanã, de la Atlantic pânã în Ucraina110. Cum altfel ar putea fi 
explicate consonanþele ideatice şi figurative între „versurile la mormânt” ale unui 
Kiril Trakvilion Stavroveckyj şi aspectul formal compoziþional al monumentului 
funerar Samuel Gyulai (1794) aflat în biserica franciscanã din Cluj (Fig. 24): 

Moarte înfricoşatã/ Şi nemiloasã./ Ca un cosaş lipsit de minte/ Calci la picioare-þi 
floarea splendidã/ A tinereþii şi a frumuseþii. Nu ştii/ Ce-i jalea şi n-ai milã de nici/ 
Unul din ei111. 

Plastica funerarã transilvãneanã din perioada cercetatã oferã mãrturia unor 
perspective schimbãtoare în percepþia momentului final şi ireversibil al trecerii 
omeneşti în „lumea de dincolo”. Partitura înþelegerii înregistrând cu sensibilitate 
curentele artistico-literare ale timpului, starea de „seninãtate” a anticilor, preluatã 
de umanismul renascentist dar şi starea de crizã, tensiune şi ambiguitate proprie 
barocului, rezultatã dintr-o existenþã aflatã sub semnul contradicþiei interioare, a 
instabilitãþii, a incertitudinii, a efemerului, a metamorfozei, în fapt a tot ceea ce e 
legat de existenþa individului pe pãmânt. 

108  IS/HS/ NIKA/ LU(CA) IO(AN) CU VREARIA TATÃLU(I) ŞI CU A/JUTOR/IU FIULU(I) 
ŞI CU (A) SF/NTULU(I) D/UH RIDI/CATUS/A ACIA(STÃ)/ (S)F(Î)NTÃ C/RUCE (CU) 
H/RAMU(L) O PREAPO/DOBN(A) P/ARASK(IVA)/ ŞI S(A) RI/DICA/T DE R/OBU LUI/ 
D(U)MNE/Y(E)U B/..../ (NI)CULAE/ (L)EA(T) 7(1)82.

109  André Chastel, Le Baroque et la mort, în «Retorica e Barocco, Atti del III Congresso 
Internazionale di studi umanistici», Roma, 1955, pp. 33-45

110  Dan Horia Mazilu, Barocul în literatura românã din secolul al XVII-lea, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1976, pp.218-242. 

111  Ibidem, p. 223.


