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Prezenta cercetare face abstracţie 
de polemicile de acum clasice privind 
existenţialitatea fenomenului baroc în 
spaţiul românesc şi plusând pe aceasta 
ca pe o certitudine, lansează o provocare 
prin încercarea stabilirii resorturilor 
relaţiei şi parcursului sentiment-idee-artă pe 

întinderea secolelor XVII-XVIII. Civilizaţia şi cultura românească edificate pe acest 
trinom fac dovada unei deveniri afective şi raţionale capabile să formuleze soluţii 
impresionante ce pot concura producţia europeană.

Pentru a crea un cadru optim de operare şi pentru a utiliza instrumentele potrivite 
vom recurge la o machetare a societăţii pe baza unor repere atent stabilite care reuşesc 
să imprime sensibilităţii o mimică aparte; odată identificate coordonatele politice, 
economice, sociale şi religioase, stările mentale şi sufleteşti se vor decanta de la sine 
şi vor reverbera în plan artistic. Din acest moment, prin întocmirea unui repertoriu 
al modalităţilor de conceptualizare a respectivelor valori sub forma obiectelor 
sau monumentelor de artă plastică, dar şi prin prezentarea unora dintre cele mai 
importante expresii încercăm o nouă lectură a moravurilor şi gusturilor, a atitudinilor 
în faţa vieţii si a morţii, a imaginii unei societăţi despre ea însăşi.

Secolul XVII este cel care va provoca mişcările tectonice în substraturile conştiinţei 
şi religiozităţii, spiritualităţii europene prin implozia unor evenimente ale realităţii 
imediate, implozie a cărei finalitate presupune declanşarea procesului schimbării. 
Noutatea constă însă în regândirea şi revalorificarea ultimelor secole deoarece existenţa 
clasicistă, atât de corectă, echilibrată, induce cumva o stare de carenţă; eliminând 
excesele de orice fel, inhibând episoadele pline de trăire, punând la index pasiunile, 
o astfel de societate îşi refulează dorinţele, ajungând în timp să se resimtă. Această 
disfuncţie indică faptul că în curând, Clasicismul îşi va găsi lamentabil sfârşitul într-o 
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criză interioară, o tulburare de natură bipolară1, a cărei simptomatologie va sintetiza 
comportamentul unui întreg secol: oscilaţii permanente ale dispoziţiei (euforică sau 
disforică, labilitate şi incontinenţă afectivă, delir de grandoare alternat cu episoade 
depresive, fuga de idei sau halucinaţii), diferenţe şocante reunite sub acelaşi ambalaj, 
formulări fantastice, iraţionale alăturate momentelor de genială luciditate, alternanţa 
multiplelor faţete, percepţii contradictorii asupra timpului şi spaţiului.

Disperarea cu care se trăieşte acum, nevoia stringentă cu care omul se agaţă de 
efemer, încercările tragi-comice de a articula constituie apanajul suferindului care 
încearcă să nege orice ameninţare a disfuncţiei, a bolii, arborând un profil „sănătos”, 
plin de viaţă, capabil de gesturi „largi”.

O existenţă deplânsă drept una  a lipsurilor care încearcă să fie suplinite în exces, un 
comportament ce epatează, marcat de un puternic caracter retoric, Barocul nu încetează 
a se supune analizei introspective, căutând răspunsuri la întrebările existenţiale în cele 
mai adânci straturi ale fiinţei umane. Universul său se clădeşte în retragere spre lumea 
interioară, ilustrând perfect obsesia lăuntrică şi trăirile viscerale (nu întâmplător, motivul 
cochiliei capătă o asemenea încărcătură simbolică în plină epocă barocă2).

Ce se întamplă de fapt în lumea materială şi care sunt evenimentele ce facilitează 
criza? Ansamblul factorilor declanşatori ai fobiilor, temerilor, factori generatori de 
mişcări, însumează conflicte militare, fiscalităţi dure, molime si calamităţi naturale3 
constituind apanajul manifestării violenţei sub toate faciesurile sale.

 Veşnicele schimbări, răsturnările de situaţie, provoacă o stare de disconfort 
ridicat, de încordare, de nesiguranţă cu privire la ziua de mâine, minând atmosfera 
şi transformând aproapele în bombă cu ceas, iar alterităţile în devenirea profeţiilor 
apocaliptice. Mânaţi de necesitate sau de instinctul de apărare (atacul este în cele din 
urmă ce mai eficientă formă de apărare), oamenii dezvoltă un adevărat cult pentru 
violenţă, pentru confruntările fizice şi psihice deopotrivă; astfel, epoca abundă în 
războaie mai mult sau mai puţin longevive, urmate de sărăcie, mizerie, foamete, de 
răzmeriţe, dar şi de o dezvoltare exagerată a aparatului fiscal, veritabil element de 
tortură, cu ajutorul căruia se vor edifica strălucirea şi vanitatea curţilor princiare.

Vechile certitudini sunt spulberate şi nu numai sub imperiul realităţilor fizice. 
Prin fiecare din mişcările acestor elemente se produce abandonarea altei poziţii 
din rândurile speranţei, cu atât mai mult cu cât principalul bastion, Biserica, fusese 
zdruncinată de Reformele lui Luther şi Calvin; noutatea pe care o vor aduce secolul 
XVII şi începutul secolului XVIII instituţiilor religioase, se află în strânsă legătură şi 
cu noul rol al statului care intervine în spaţiul social4, arie în care până acum acţiona 
practic nestingherită influenţa bisericii. 

Pornind de la pluriformalismul spaţiului religios, politic şi cultural, aşa cum îl 
ilustrează aceste două secole şi la care adăugăm o doză de aculturalism din atmosfera 

2  Edgar Papu, Barocul ca tip de existenţă, Editura Minerva, Bucureşti, 1977, pp. 11-12.
3  Jean Delumeau, Frica în Occident. O cetate asediată, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, pp. 

284-285.
4  George Duby, Istoria vieţii private, vol. 5, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 8.
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modernităţii, obţinem o schiţă a profilului fenomenului secularizării. Aşa cum era de 
aşteptat, expansiunea spiritului nou cultural şi politic, creşterea interesului pentru 
aspectele mundane, revoluţia teoretică a obiectivităţii lumii însoţită de o revoluţie 
practică a autonomiei sferei umane consolidează şi grăbesc procesul de temperare a 
iniţiativei bsericeşti5.

Deşi obosită de acest val al violenţelor şi scindărilor, Europa sfârşitului de secol 
XVI se află în permanentă mişcare, în căutarea unei dimensiuni complementare. 
Această permanentizare a căutarii, încercare de atingere a unor deziderate materiale 
sau spirituale, dă naştere unei mişcări fără precedent, unui curent migraţionist ce pune 
în circulaţie oameni şi valori, credinţe, idei.  De aici se dezvoltă firesc şi gustul pentru 
călătorii, pentru exotic, fie ca refugiu din realitatea nesatisfăcătoare, fie ca diseminare a 
ameninţării necunoscutului, noutăţii (noutatea, necunoscuta, fascinează şi înspăimântă 
deopotrivă-omul mereu s-a temut de ceea ce nu cunoaşte sau stăpâneşte – iar pentru 
înlăturarea acestei ameninţări mascate se recurge la descoperire, cercetare).

Curiozitatea, atracţia exercitată de inedit, de schimbare, duc la dezvoltarea 
ştiinţelor exacte, raţionalizarea constituind unul dintre marile câştiguri ale epocii 
(ştiinţele exacte sunt deţinătoarele instrumentarului optim de investigaţie menit să 
ofere alte  garanţii, certitudini în locul celor spulberate); orizonturile deschise de 
ştiinţa şi filosofia secolelor XVI-XVII vor avea un impact deosebit asupra sensibilitaţii 
baroce. Meritele Barocului de a fi eliberat constrângerile din jurul spiritului şi ale 
sentimentelor, de a conferi o nouă expresie conştiinţei sunt recunoscute unanim. 
Noile coordonate culturale îşi croiesc drum spre mediul românesc pe mai multe căi, 
dar în principal educarea şi formarea intelectuală a tinerilor la curţile şi academiile 
europene şi importarea specialiştior din diferite domenii de competenţă în centrele 
autohtone permit un transfer, un schimb de informaţie şi experienţă care vor efectua 
prefaceri la nivelul conştiinţei, mentalului. Această restructurare internă este absolut 
necesară deoarece numai astfel formele ce se vor afirma curând pot fi legitimate, în 
sens contrar fiind vorba de o exprimare barocă lipsită de orice trăire determinantă.

Într-adevăr, minimalist spus şi prezentat, acesta este cadrul în care acţionează şi 
meditează omul baroc; purtând amprenta vremurilor trăite, chipul său este totuşi greu 
de întrezărit. Tot ce-a fost refuzat, ignorat, reprimat, negat se revarsă cu violenţă din 
toate ungherele fiinţei umane edificând o lume a exagerărilor, contrastelor, expresiilor 
şocante.

Victimă prin excelenţă (sau cel puţin aşa-i place să creadă), omul baroc (;) cunoaşte 
o dedublare de personalitate, alternând momentele de glorie cu cele de mizeră 
existenţă. Trece cu uşurinţă de la o stare la alta, fără remuşcări, zâmbind sfidător şi 
adoptând un trai hedonist...iată o stare euforică al cărei opiaceu nu a fost identificat. 
Refuză contactul cu realitatea şi se refugiază în vis, reverie, fantasme, unde, vanitos, 
încearcă să concureze divinitatea prin însuşi actul creaţiei; singura sa temere este cea 
faţă de anonimat.

5  Simona Nicoară, Originile secularizării în cultura română. Secolele XVII-XVIII în “Caiete de 
antropologie istorică’’, Cluj-Napoca, anul II, nr. 1, ianuarie-iunie 2003, p. 147-149.
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În aceiaşi masură însă, în momentul în care este depăşit de situaţie, ego-ul său 
suferă o contracţie către polul opus, de unde se ridică  cea de a II a expresie umană 
barocă, el discreto6. Deşi nu părăseşte lumea scenei, a teatrului, el se retrage în culise 
căutând periferia existenţială, unde, în momentele de criză poate opta, în defavoarea 
faptei, pentru solitudinea avantajoasă meditaţiei7. Autoizolarea îl obligă să se întoarcă 
către el însuşi prin monolog şi introspecţii.

Barocul nu apare concomitent şi nu se răspândeşte virulent , ci este un stadiu atins 
de societăţi în urma unei evoluţii îndelungate, a unor metamorfozări, a unor cuceri 
treptate. În spaţiul românesc, afirmarea acestuia implică 2 paliere, cel al dezvoltării 
unei mentalităţi proprii, de aceiaşi factură şi cel al implementării unor elemente 
externe, materiale (barocul austriac în Transilvania). Fluxul apelor baroce nu va spăla 
însă total amintirea tradiţiei locale pentru că pe de o parte, forţa cu care acestea inundă 
nu e la fel de mare, dar şi pentru că digul oriental reuşeşte să domolească acel curs, 
permiţând acumularea unui adevărat patrimoniu românesc şi european.

Situaţia este favorizată şi de o existenţă convulsivă asemănătoare Europei -
permanentele confruntări armate, epidemiile de ciumă, condiţiile climaterice dure, 
coroborate cu foametea8 şi cu moştenirea unei filosofii orientale (preluată prin 
considerente de natură geo-politică), filosofie impregnată de un puternic fatalism 
dublat de neîncrederea în forţele şi actele proprii, precum şi de credinţa în noroc 
şi soartă9. Iată cum se construieşte această lume pe baza sentimentului de frică şi 
insecuritate, a sentimentului exaltat, pe o scenă a înnoirilor spectaculoase şi derutante, 
venite din orizonturi diverse. 

Existenţa dualismului ideatic sau a tendinţelor antagonice (atât de caracteristice 
Barocului) este prezentă încă de la bun început în ambele forme de autoritate, laică şi 
religioasă, aşa cum demonstrează politic vorbind, idealul domnesc centralizat, absolutum 
dominium10, concurat de cel al boierimii – o republică aristocratică după model polonez, în 
timp ce pe plan religios, cel al unui creştinism ortodox dublat de amintirea unor practici 
mitico-religioase11. Pe lângă această malformaţie congenitală a creştinismului împletit 
cu numeroase fire pagâne se manifestă într-o formă curioasă, o anume „degradare 
morală”ortodoxă, pe care Antim Ivireanul va încerca să o combată12 ....ea este dovada 

6  Alexandru Ciorănescu, Barocul sau descoperirea dramei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, 
p. 120.

7  Romul Munteanu, Clasicism şi baroc în cultura europeană, Editura Alpha, Bucureşti, 1998, 
p. 354.

8  Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească(1600-1830), Editura Accent, 
Cluj-Napoca, 2000, pp. 77, 297-306.

9  Dumitru Drăghicescu, Din psihologia poporului român, Editura Albatros, Bucureşti, 2003, 
p. 288.

10  Teodor Pompiliu,Mihai Bărbulescu, …. Istoria României, Editura Corint, Bucureşti, 2005, 
p. 203.

11  Ioana Ţighiliu, Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova, Editura Paideia, Bucureşti, 
1997, p. 258.

12  Ibidem, p. 259.
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unei crize de identitate morală, religioasă, dar şi a unei încercări de Contrareformă a 
Bisericii Răsăritene (în Transilvania situaţia este cu mult mai complicată întrucât aici 
coexistă cultele ortodox, catolic, reformat, iar din 1701 şi cel greco-catolic).

Puterile laice, princiare, întemeiate pe nesiguranţă, se afirmă şi sfârşesc în situaţii 
excepţionale, dramatice (mazilire, pribegii sau chiar crime) pentru că în fond „căderea 
marilor case domnitoare a fost pe atât de dramatică pe cât de splendidă le fusese 
strălucirea”. Nu mai este nevoie să precizăm poziţia pe care o ocupă frica, teama în 
epocă; cu toate că se regăseşte la toate nivelurile păturilor sociale, sub o formă sau 
alta, nesiguranţa zilei de mâine, frica de mazilire sau chiar moarte îi determină pe 
Vasile Lupu şi Constantin Brâncoveanu să adopte o politică de alianţă cu principii 
transilvăneni sau cu statele vecine; aceasta presupune primirea unor privilegii de 
la curtea de la Viena, a unor titluri imperiale, de conţi, sau acordarea indigenatului 
polonez13, toate având ca intenţie refugiul în caz de pericol pe teritoriul statului garant, 
această mişcare fiind efectuată şi de boierime.

Fie că este vorba despre autonomia principatelor sau despre statutul Transilvaniei 
ca parte integrantă a Imperiului Austro-Ungar, procesul de guvernare  păstrează 
aceiaşi aură de fast, grandoare, subjugând prin fasciculul luminos publicul avid de 
promisiunea înşelătoare a artificiului, principii după care se organizează de altfel şi 
procesiunile religioase. 

Puterea, indiferent de sectorul vieţii în care acţionează, a intuit corect sensibilitatea 
maselor faţă de spectacol şi a recurs la mediatizarea gestului şi la utilizarea scenografiei 
din plin, pe plan intern şi extern. Iluzia oferită de recuzita deosebit de bogată şi 
pretenţioasă, arta încărcată cu simboluri, acţionează dublu, asupra emiţătorului cât 
şi a receptorului, având rolul de a construi, menţine şi întări imaginea de putere, 
forţă, grandoare, dezamorsând anticipat o potenţială subminare de poziţie (pe plan 
intern, strategia implică o acţiune anestezică la o rană a sinelui, a conştiinţei, în timp 
ce extern, ea punctează un caracter defensiv14). 

Se ştie că după prăbuşirea Imperiului Bizantin, singurul spaţiu în care amintirea 
acestuia persistă şi în care ecoul său se poate prelungi este teritoriul ţărilor române, 
dar cu adevărat se afirmă Moldova. Aici, la nivel domnesc, modelul ce s-a dorit urmat 
este cel al autocratului bizantin15: domnul, „sfătuit de Cantacuzini, caută în istoria 
Bizanţului numele unui mare orânduitor, aşezător de ţară, dătător de legi, Vasile I”16. 
Efectul nu se lasă mult aşteptat, iar reacţii apar atât în rândul românilor cât şi în cel al 
călătorilor străini; grăitoare este observaţia lui Miron Costin: „nu-l încăpea Moldova, 
ca pe un om cu hire înaltă şi împărătească, mai mult decât domnească”17.

13  Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate…, p. 123-125.
14  Edgar Papu, Barocul ca tip de existenţă, pp. 38-41.
15  Ioana Ţighiliu, Mentalitate şi societate...., p. 134.
16  Ana Dobjanschi, Eugen Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Editura Meridiane, Bucureşti, 

1979, p. 12.
17  Ibidem, p. 8.
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Pe de altă parte, Barocul este o epocă în care divinitatea a fost coborâtă pe pământ, 
dar şi o epocă în care oamenii au căutat să ajungă divini18 şi deci nimic surprinzător 
în acest imaginar; Alain Ducellier prezintă această formă de accepţiune a puterii 
statale în publicaţia Bizantinii, reuşind să demonstreze cu succes credinţa, trăirea 
potrivit căreia regatul pământean este de fapt o copie a regatului ceresc, iar exponentul 
suprem al autorităţii terestre preia o serie de atribute, funcţii, joacă în oarecare măsură 
rolul Tatălui (ceresc). Argumentată astfel, viziunea strategică a domnilor români se 
dovedeşte valabilă, iar comparaţia lui Constantin Brâncoveanu cu Constantin cel 
Mare e regăsită ca un aspect natural în Mineiul tipărit la Buzău de episcopul Mitrofan 
în 169819. Aceste elemente locale nu deţineau concret puterea pe care o pretindeau, 
dar pragmatismul, emblematic de acum,  recurge la o drapare a realităţii în estetica 
forţei.

Oricum, trecând peste momentele de intensitate politică, societatea românească 
a întregului areal desemnat, eminamente aristocratică şi rurală, manifestă aceiaşi 
afinitate pentru loisir, cu deosebirea că numai primii deţineau mĳloacele financiare 
necesare unei savoir-vivre autentic. În orice caz, petrecerea zilelor într-o mediocritate 
cât mai aurită cu putinţă devine a II a preocupare de bază a celor de origine nobilă, 
la fel de iluzorie precum şi participarea la viaţa politică; superficilitatea caracteristică 
acestui mod de viaţă este declarată numai şi prin obstinaţia pentru un prestigiu ce 
ţine eminamente de sfera vizualului ( vestimentaţia exorbitantă, eticheta, numărul 
mare de slujitori).

Acestor timpuri noi le corespund oameni noi...hommo novis este înainte de toate 
un bun actor şi scenograf, deopotrivă. Chiar dacă fortuna labilis jonglează cu destinele 
acestora, o bună regie poate salva la caz aparenţele, iar în aceasta constă asul din 
mânecă al celor de la putere. Imaginea a fost şi este fundamentul pe care se edifică o 
propagandă eficientă, iar în direcţia ei sunt canalizate toate eforturile; dacă la aceasta 
adăugăm faptul că prin imagine sunt încifrate în linie, simbol, culoare, mărturii ale 
conştiinţei de sine, ale proiecţiilor propriei persoane, ale formelor pe care le îmbracă 
realitatea sub acţiunea unor stimuli interni sau externi, imaginea pe care şi-o face 
societatea despre sine şi despre alţii20, înţelegem rolul acesteia în reconstituirea 
climatului epocii. 

Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu sau Monarhia habsburgică (şi curţile aferente) 
au elaborat platforme culturale menite să fortifice, să elogieze politicile proprii, dar 
şi să combată soarta implacabilă şi trecerea timpului; ctitoriile acestora reprezintă 
în cele din urmă adevărate fortificaţii împotriva trecerii timpului, împotriva uitării, 
modalităţi de depăşire a condiţiei umane precare şi limitate. Diversitatea şi bogăţia 
lor fără precedent sunt dovada vie a faptului că nicio altă activitate nu angajează 

18  John Rupert Martin, Barocul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 92.
19  Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, Editura Princeps, Iaşi, 

2006, p. 348.
20  Alexandru Duţu, Cultura română în civilizaţia europeană modernă, Editura Minerva, Bucureşti, 

1978, p. 8.
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omul mai mult decât exprimarea artitică şi că o societate se exprimă total în şi prin 
arta sa21.

Obiectul artistic baroc a fost perceput iniţial ca un manifest al unei existenţe tulburi, 
al unei lipse de educaţie, al unui spirit sălbatic - pur şi simplu o ironie crudă la 
dimensiunea civilizată a Clasicismului. Pe de altă parte însă, degradarea aparentă 
presupune în fapt o purificare de unele reziduri restrictive ale modalităţilor de 
interpretare, iar acest aspect se poate observa cu precădere în artele plastice majore 
- arhitectura, sculptura şi pictura.

Dacă ne amintim strategia barocă a iluzionării, eforturile depuse pentru crearea 
unui nou univers, automat ne întrebăm cu privire la eficienţa şi durabilitatea 
procesului; soluţia vine însă dinspre domeniul artelor plastice - imortalizarea clipei, 
a momentului de maximă intensitate22 sub o formă accesibilă tuturor - ia naştere o 
artă barocă, iluzionistă, capabilă de mari convertiri.

Peste tot la nivel european şi mondial particularităţile locale au indus fizionomii 
atât de diferite, dar atât de baroce prin unitatea diversităţii lor. Nu putem recurge la 
o difractare a Barocului în microculturi urmărind un singur decupaj regional23 pentru 
că acum, mai mult ca oricând, diferitele regiuni ale Europei cunosc acele deschideri 
şi comunicări, schimburi reciproce, importuri şi exporturi de procedee de creaţie şi 
de creatori. Contradicţia supremă dintre tendinţe, cele de exteriorizare şi colectivitate 
apuseană, cu notele intime, interioare ale orientalilor creează un amalgam aparent 
ilogic, dar totuşi unitar, complet.

Deşi aparent diferite ca formulări, artele celor 3 principate comportă acea unitate 
în diversitate, declarând o trăire comună; Moldova respiră un orientalism viguros ce 
traforează aspiraţiile occidentale şi denotă o fire colerică, dar şi o imensă capacitate de 
sinteză. Ţara Românească trădează însă melancolia unei societăţi epicureice, dedate 
meditaţiei, loisirului, cu un adaos substanţial al dolcezzei italiene. În ceea ce priveşte 
Transilvania, Barocul austriac constituie una dintre formele de implementare ale 
Imperiului Habsburgic în teritoriu, iar extinderea sa ţine îndeosebi de intenţiile unor 
facţiuni locale de a echivala exponenţii puterii delegate: armata, fiscul şi Biserica 
Catolică. 

Din păcate pentru cercetarea asupra artelor, îndeosebi cele plastice, principala 
sursă de informaţie referitoare la epocă, şi anume aprecierile călătorilor străini de pe 
teritoriul ţărilor române, este lacunară în acest domeniu; explicaţia o oferă Alexandru 
Duţu, invocând natura profesiei acestor semnatari: diplomaţi, militari, negustori, la 
care nu trebuie să uităm să adăugăm şi aspectul confesional24; lesne de dedus, percepţia 
asupra creaţiei plastice va fi mai mult decât influenţată de cele amintite, cantitatea şi 
mai ales calitatea rămânând deficitare.

21  Pierre Chaunu, Civilizaţia Europei clasice, Editura Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 148.
22  Valentin Mureşan, Estetica barocului între religie şi filosofie în “Analele Banatului. Arta”, vol. 4, 

1999-2002, p. 11.
23  Jean-Jacques Wunenburger, Viaţa imaginilor, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 1998, p. 155.
24  Alexandru Duţu, Cultura română..., p. 5-6.
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Arta barocă românească va traduce ansamblul sentimentelor şi stărilor de fact 
locale, în cel mai simplu şi sugestiv mod; de pildă, arhitectura militară (cetatea de la 
Alba-Iulia) sau fortificaţiile mânăstireşti (Dragomirna, Golia, Barnovschi) sunt expresia 
sentimentului de frică, de insecuritate ce bântuie secolele XVII-XVIII; în Moldova şi 
Ţara Românească Poarta obligase la dezafectarea cetăţilor, dar ingeniozitatea şi nevoia 
acerbă de protecţie determină o revizuire rapidă a strategiei; atât domnul cât şi boierii 
devin adepţii unei politici intens susţinute în domeniul edificiului religios, al marilor 
ansambluri monahale25 care imediat sunt înzestrate cu linii de apărare alcătuite din 
ziduri puternice, bastioane, porţi. 

Soluţiile arhitecturii de apărare transilvănene aplică în primul rând ideologia 
imperială, adecvată caracterului militar; tributară uneia dintre principalele forţe pe 
care-şi construise şi menţinuse puterea şi anume armata, coroana habsburgică aduce 
în peisajul proaspăt anexat o serie de fortificaţii menite să consolideze sentimentul 
de siguranţă, atât de slab simţit în epocă. Ele sunt dovada concretă a unei slăbiciuni 
mentale, mai mult a curţii de la Viena deoarece vizau deopotrivă atacurile externe, 
dar şi cele de interior. Rolul acestora, evident, era acela de a ajuta la menţinerea 
realităţii imperiale, de a inciza şi mai adânc în mentalitatea colectivă ideea de posesie, 
supraveghere, forţă. Categoric, un astfel de stimulent vizual avea un efect psihologic 
mai mare asupra maselor inspirându-le prin comparaţie sentimentul de neputinţă, 
însă, paradoxal, se crea un oarecare scut imagologic faţă de alte forme de ameninţare 
(a se vedea Poarta Otomană ). 

Arhitectura (civilă), o artă eminamente socială şi care în mod normal înregistrează 
seismografic mutaţiile survenite în cadrul mentalităţii, face act de prezenţă, 
surprinzător, puţin mai târziu decât era aşteptat; explicaţia constă în numărul redus 
al comanditarilor în epocă, care abia spre sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului 
XVIII, sau odată cu elementele alogene austriece, reuşesc să afirme cu adevărat 
noua viziune. Oraşele sunt cele care primesc în primul rând expresia noilor trăiri; 
concentrând forţele sociale şi economice ale statului (sau, de la caz la caz, al ţării), 
cumulând politici şi orgolii şi constituind cadru de întrecere în autoritate şi influenţă 
pentru puterile laică şi religioasă, urbanistica beneficiază de dublul mecenatism.

Dorinţa de a evolua, de a prelua o altă identitate, nevoia de confort şi atracţia luxului 
dezvoltă în rândurile boierimii sud-estice şi a nobilimii maghiare gustul pentru moda 
occidentală a ansamblurilor rezidenţiale impunătoare, prevăzute cu toate facilităţile 
şi care abundă în decoraţiuni. Planimetriile exotice, cu multe deschideri, cu anexe 
destinate recreerii, nu constituie decât tendinţa barocă europeană pentru comunicarea 
cu natura, pentru integrarea edificiului în peisaj, pentru eliminarea barierelor (conacele 
Cantacuzinilor de la Paşcani, palatul Banffy de la Bonţida, palatele domneşti de la 
Iaşi şi Bucureşti, Mogoşoaia); în termeni de specialitate, aceste idei comportă foişoare, 
balcoane, loggi sau chioşcuri.

Planurile respectă pe cât posibil morfologia barocă, dar interesant este că mare parte 
a acţiunilor de construcţie recurge la o dezvoltare, renovare, modificare după noile 

25 Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate…, pp. 112-115.
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canoane a vechilor edificii, fapt ce trădează o continuitate a sensibilităţii tradiţionale 
în substraturile existenţei înnoite. Unul dintre aspectele definitorii pentru arhitectura 
civilă reţine o faţadă, un exterior relativ modest, simplist, sobru, dar de orientare 
occidentală, în timp ce lumea interioară se dovedeşte ceva mai conservatoare sau 
reticentă, deşi e mult spus (în Ţara Românească şi Moldova, spre exemplu, se poate 
vizualiza perfect concepţia prin alăturarea faianţei policrome, cu un design oriental 
cu mobilierul de factură occidentală26). 

În general, marile edificii erau  menite să asigure confortul şi să glorifice statutul 
proprietarului. Ceea ce trebuie să concluzionăm din această schematică reconstituire a 
arhitecturii de secol XVII este înclinaţia evidentă pentru evoluţie, schimbare, noutate, 
lux, confort, prestigiu şi nu în ultimul rând dorinţa de a epata şi de a fi perceput 
altfel decât realitatea indică, iar însăşi schimbarea denumirii casei domneşti în palat 
(palazzo)27 grăieşte suficient în acest sens.

 Aceiaşi curiozitate şi teamă faţă de nou, de confruntare directă, duce la o regândire a 
spaţiului intern şi a fasciculului de lumină sau a suprafeţelor de umbră, cele din urmă 
utilizate cu precădere în dramatizarea perspectivei şi exaltarea emoţiilor. Bisericile 
ansamblurilor mânăstireşti de la Hurezi şi Văcăreşti alternează la interior elemente 
de arhitectură menite să transpună material direcţiile dictate de conştiinţă: arcade, 
ancadramente, pilaştri, abside, coloane torsate, care provoacă imaginaţia, stârnesc 
meraviglia , dar permit şi vizualizarea fără o expunere integrală.

Ceea ce ni se pare extraordinar este modalitatea de gândire, compunere a 
monumentelor; chiar dacă la prima vedere ne impresionează caracterul cosmopolit, 
poliglot al edificiilor şi de un profund spirit baroc, sub toată această mască înscrisă 
în tendinţe, regăsim un interior, un suflet românesc simplu, adevărat; dacă trecem 
de „aparenţele” faţadelor, de amalgamul de stări contradictorii reflectat în decoraţia 
bogată, în varietate (de pildă decorul faţadelor bisericii Trei Ierarhi din Iaşi sau a 
bisericii Golia), putem întrevedea adevărata măsură a sensibilităţii autohtone. 
Însuşi omul epocii, sub acţiunea condiţiilor spaţio-temporale suferă metamorfoze, 
împrumuturi, se adaptează, chipul său păstrând amprente, cicatrici, riduri, reflectând  
fidel existenţa interioară.

 Însă, oricât de rafinate sunt materialele şi viziunile ortodoxe, scenografia catolică 
iezuită nu suportă comparaţie; la Baia Mare, Cluj, Sibiu, Tg. Mureş28, Oradea sau 
Timişoara sunt ridicate capodopere în adevăratul sens al cuvântului Contrareformei. 
Concavităţile şi convexităţile, spot-urile luminoase şi retragerile în întuneric, regia 
drapajelor, somptuozitatea materialelor, dramatizarea expresiilor sfinţilor denotă 
predilecţia epocii pentru ceea ce e rar, scump, impresionant. Preocuparea pentru 
arătare, curiozitatea, dar şi teama de a înfrunta spaţiul sub noua definiţie pe care o 

26  Dan Horia Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pp. 54-55.
27  Virgil Drăghiceanu, Curţile domneşti brâncoveneşti. Doiceşti, în Buletinul Comisiunii Monumentelor 

Istorice, an II, nr. 2, Bucureşti, 1909, p. 103.
28  Andrei Rusu, Nicolae Sabău, Ileana Burnichioiu, Dicţionarul mânăstirilor din Transilvania, 

Banat Crişana, Maramureş, PUC, 2000, pp. 108-109, 239-241, 262-263.
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formulează aceste două secole îşi spun cuvântul atunci când se stabileşte raportul 
volumetric.

Această revărsare, extindere, curiozitate şi necesitate primară spre vecinătate, spre 
depăşirea limitelor o regăsim în epocă drept una din trăsăturile de bază ale activităţii 
artistice. Arhitectura, sculptura, pictura reclamă o interdisciplinaritate accentuată şi 
o diversificare impresionantă a surselor de inspiraţie.

Bogăţia decoraţiunilor, cantitatea apreciabilă de materiale strălucitoare, costisitoare 
(marmură policromă, lemn scump, aur, argint), obsesia detaliului - iată o imagine 
desprinsă parcă din atmosfera intimă a Orientului, dar şi o posibilă încercare de 
suplinire a unei deficienţe; retragerea în detaliu nu reuşeşte totuşi să treacă cu vederea 
absenţa picturii şi a sculpturii de mari dimensiuni (excepţie fac centrele catolice, 
iezuite). Nedrept ar fi însă să negăm orice manifestare de acest gen, cu atât mai mult 
cu cât soluţii timide şi eboşe încearcă să se afirme, îndeosebi în cadrul edificiilor 
de cult; ceva apariţii sporadice, cu adevărat interesante regăsim şi în locuinţele 
particulare, dar ele sunt departe de a anunţa zorii unei manifestări în adevăratul 
sens al cuvântului.

Lesne de presupus că o asemenea creaţie arhitecturală, ca cea evidenţiată mai sus, 
este sau trebuie completată prin decoraţiunile sculptate sau pictate, deopotrivă laice 
şi religioase, dar inovatoare prin repertoriul motivelor. 

Sculptura continuă să manifeste o dependenţă faţă de arhitectură, nu lipsită de 
rezolvări interesante; tehnicile pe care le va îmbrăţişa exclusiv în Moldova şi Ţara 
Românească sunt cele ale reliefului plat, sau înalt, în funcţie de perioadă sau necesităţi, 
iar materialele preferate sunt lemnul şi piatra/marmura. Transilvania singură, prin 
programul iezuit reuşeşte să îmbogăţească portofoliul autohton prin statuaria ronde-
bosse de inspiraţie religioasă.

În segmentul profan se dezvoltă pasiunea pentru natură - elemente vegetale (cele 
patru flori ale armatei otomane: zambila, laleaua, garoafa, floarea de măceş, la care 
se adaugă bujorii, margaretele, trandafirii şi caprifoiul, sunt tributare componentei 
otomane29), zoomorfe (leii, cerbii, corbii de la Hurezi), semne zodiacale30, elemente 
tributare naturalismului, sau chiar antropomorfe: Samson, zeităţi mitologice greco-
romane, turci - de exemplu, motivul prizonierului turc apare deja ca un must have al 
campaniei de imagine a conducătorului şi este lesne de înţeles sentimentul. Unul dintre 
factorii generatori de teamă, panică, frică, la nivel european chiar, a fost permanenţa 
otomană ajunsă în 1683 la porţile Vienei. Odată combătut pericolul, îşi face apariţia 
vanitatea barocă care nu pierde ocazia, parte pentru sine, parte pentru posteritate, să 
epateze. Scenele de luptă redate în reliefuri traduc vremurile crâncene şi existenţa sub 
semnul ameninţării, iar acum, mai mult ca o terapie, apare reprezentarea sfârşitului 
coşmarului, afişând un nerostit avertisment.

29  Gheorghe Macarie, Artă şi mentalitate în Moldova epocii lui Vasile Lupu, Editura Cronica, Iaşi, 
2005, p. 47-49.

30  Nicolae Sabău, Metamorfoze ale barocului transilvan, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, 
p. 26.
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Evidenţierea firului narativ, apariţia acţiunii, a interacţionării dintre personaje, grĳa 
la detalii, individualizarea, tratarea psihologică ( toate aplicate domeniului picturii, al 
frescei din ţările româneşti, pentru că în Transilvania sunt adoptate normele baroce 
europene) transformă transcendentul în ceva palpabil, apt să fie perceput la modul 
simplu şi direct, mai ales că epocile de elan mistic ori, dimpotrivă, de crize profunde, 
fac apel mai des la această modalitate de sprĳin pentru a atinge invizibilul ori de a 
intra în contact cu divinitatea31. 

Interesul pentru istorie, pentru trecutul glorios, dovadă a conştientizării valorii 
umane sau o altă modalitatea de exprimare a regretului cu privire la trecerea timpului, 
o încercare de contraparare a efectelor vanitas vanitatis, o întâlnim sub o expunere 
deosebit de curioasă în ansamblul de la „Casa cu cerb” din Sighişoara. Pe feţele bolţilor 
sunt încadrate în medalioane portrete dintre care 5 indică personaje imperiale sau 
regale care poartă somptuoase armuri aulice; se presupune că acestea ar reprezenta 
o galerie a conducătorilor Casei de Habsburg, dar şi a regilor şi împăraţilor care au 
stăpânit zona centrală a Europei: Ferdinand I, Maximilian al II lea, Mathias, Ferdinand 
al II lea şi Ferdinand al III lea. În aceiaşi măsură, acest program este specific zonei 
central-europene de secol XVII în care portretul este asociat cu tema istorică, cu 
alegoria, cu peisajul32 sau cu iconografia creştină - aceasta constituie dovada unei 
alianţe între instanţele laică şi clerică, prin care se urmăreşte subordonarea „trup şi 
suflet” a teritoriului anexat.

Dacă unui Carol al VI lea sau unui Iosif al II lea li se crează o imagine exclusiv 
laică, împărăteasa Maria Tereza aduce în prim plan asocierea dintre biserică şi stat 
subliniind într-o manieră  deosebită sprĳinul, felul în care religiozitatea contribuie la 
consolidarea puterii monarhice. Îmaginea sa de „ maică protectoare şi ocrotitoare” 
se va suprapune în imaginaţia colectivă cu cea a Fecioarei Maria33, în încercarea de a 
conferi monarhiei habsburgice un înveliş mult mai uşor digerabil de către sensibilităţile 
locale. 

Portretul este o specie foarte bine reprezentată care reuşeşte să ilustreze două dintre 
marile tendinţe ale epocii: introspecţia, investigaţia psihologică aflată la mare căutare, 
dar şi dorinţa de a epata, de a străluci. Aici intervine vasta creaţie potretistică, reunită 
în colecţii particulare sau ansambluri de mari dimensiuni, prin care putem să ne facem 
o impresie precisă cu privire la moravuri, mentalitate, imaginar. Atitudinea, gesturile 
şi vestimentaţia întregesc perspectiva asupra lumii secolului XVIII transilvănean, 
constituind adevărate frânturi de realitate. Bineînţeles că acesta este şi scopul principal, 
imortalizarea efemerului şi a tuturor aspectelor trecătoare ale existenţei umane, 
încercându-se o înfrângere a perisabilităţii şi uitării. Pe lângă desele teme mitologice 
care ilustrează cu precădere eroi precum Hercule, Perseu, Anchise, ( muritori care 
au reuşit să-şi depăşească umila condiţie şi să se înalţe la statutul de semizei în urma 

31  Natalia Deleanu, Simboluri ascensionale în pictura barocă, în Acta Musei Devensis-Sargetia, 
XXVIII-XXIX-1, 1999-2000.

32  Nicolae Sabău, Metamorfoze ale barocului…, vol. II, pp. 297, 301.
33  Ibidem, p. 366.
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gesturilor, aptitudinilor şi faptelor de vitejie ieşite din comun) sau zeităţi anume - 
Marte, zeul războiului, Venus, Mercur avem un repertoriu destul de pitoresc, dar cu 
siguranţă de factură barocă, prin exotismul, curiozitatea pe care o poate stârni. Acest 
cumul presupune satiri, animale salbatice, animale fantastice, motive vegetale.

Mergând mai departe cu vizualizarea galeriei locale, surprindem în cadrul 
decoraţiunilor de la Cetatea Alba-Iulia un element curios, dar foarte plastic şi sugestiv, 
nenumărate măşti antropomorfe, purtătoare ale unei variate game de sentimente şi 
expresii; de pildă, bucuria, tristeţea, îngândurarea, entuziasmul. Ele pot vorbi despre 
tendinţa sau mai bine zis, afinitatea incontestabilă pentru artificiul teatral şi scena vieţii, 
pentru dramatism, pentru măştile care permit disimularea, dar şi despre o sintetizare 
a amalgamului de trăiri specific epocii. Într-adevăr, secolul XVIII transilvănean este 
mai mult decât bogat în reacţii, poziţii, atitudini ce pot servi ca sursă de inspiraţie 
artistului.

Indiferent însă de ceea ce alegem să observăm, dar şi de modalitatea în care o 
realizăm, concluziile cu privire la existenţa şi manifestul baroc, legităţile şi rezorturile 
sale intime, formele de expresie, toate acestea denotă acea devenire spirituală şi 
afirmare a conştiinţei de sine dobândite odată cu experienţa de viaţă, cu maturizarea 
raţionamentelor, credinţelor. Pentru arealul românesc, dezvoltarea şi afirmarea unei 
asemenea culturi constituie declaraţia înscrierii pe coordonatele modernităţii, ruperea 
de sensibilitatea Vechiului Regim şi încercarea unei alinieri la standardele europene 
contemporane, indicând ceea ce bibliografia aferentă subiectului desemnează drept 
„criza de creştere de la medieval la modern”.




