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Vizualul a juct un rol crucial în viaţa şi experienţa religioasă a oamenilor din Europa 

evului mediu şi al Renaşterii. În acest sens vorbesc nu numai conceptele vehiculate în cultura 

epocii, una eminamente religioasă (ca de pildă Mântuirea, considerată a fi şi viziunea 

imediată a lui Dumnezeu – visio beatifica) dar şi caracterul dramatic şi spectacular al 

serviciului divin sau natura devoţiunii personale, în care se făcea un uz intens de imagini ca 

suport pentru meditaţie. La acestea se adaugă desigur impresionanta cantitate de imagini 

materiale, de asemenea eminamente religioase, produse în diferite materiale şi în diferite 

tehnici şi care au ajuns până la noi. 

Prezenta lucrare de doctorat are ca obiect o anumită categorie de obiecte de artă, 

polipticul sau retablul, dar a cărei sorginte temporală şi culturală, Transilvania evului mediu 

târziu şi a Renaşterii, o situează în „arta dinaintea epocii artei”. Creat pentru a îmbogăţi 

semantic şi vizual un spaţiu sacral şi interacţionând în multiple moduri cu acesta, retablul 

îndeplinea un multiplu rol, cel pur estetic, de decorum, aflându-se în planul secund al unuia 

mult mai important pentru epocă: rolul de cult. Funcţia religioasă şi liturgică a clasei 

amintite a fost redescoperită şi asumată de istoriografia artei mai ales în ultima vreme. 

Pentru mult timp, fascinaţia în faţa calităţilor formale ale reprezentărilor purtate de poliptice, 

fie pictate sau sculptate, a absorbit interesul cercetării. Connoisseur-ii s-au strădit să traseze 

liniile evoluţiei stilistice, să claseze operele în şcoli, curente, ateliere, au căutat să descifreze 

încâlcitele iţe ale atribuirilor. Aportul acestui tip de apropiere este esenţial şi face până azi 

miezul disciplinei. Trebuie însă observat că nu retablul ca întreg constituie centrul atenţiei, 

ci imaginile sau reprezentările pe care le poartă, indiferent de suportul sau funcţia lor. 

Plăsmuite adesea de marii maeştrii ai artei medievale şi renascentiste, acestea au fost 

„decupate” din contextul lor iniţial şi au fost aşezate în paginile tratatelor sau pe simeza 

expoziţiilor muzeale. Muzeul, pe de o parte, iar pe de alta reproducerea operelor până la cele 

mai intime detalii, datorată tehnicilor contemporane de fotografiere şi multiplicare au 

facilitat un anumit tip de contact între obiectul de artă medievală şi publicul modern. În 

ambele situaţii avem de a face cu un contact „de aproape” permiţând analiza tuturor 

amănuntelor, iar în cazul fotografiei multiplicate interacţiunea se poate petrece în orice 

moment ales de posesorul de album, chiar şi în afara orelor de program ale muzeului 

deţinător de original.  

În epoca în care au fost create, regulile de apropiere dintre public şi poliptice erau cu 

totul altele. Mai întâi de toate, evident, fiecare astfel de piesă era legată de un singur loc şi 

putea fi văzut doar acolo. Apoi, ea nu se afla la nivelul privirii, ci era amplasată pe o masă de 
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altar, care de multe ori surmonta câteva trepte, astfel încât detaliul pe care-l observăm noi azi 

cu teleobiectivul nu ajungea niciodată la retina omului medieval. Foarte adesea, altarul şi 

polipticul său stăteau în unghere întunecate ale bisericii, în mici capele barate cu cancelli sau 

paravane, iar în unele perioadele de post erau de-a dreptul acoperite cu cortine. Aşadar „arta” 

investită în aceste obiecte nu constituia scopul principal pentru care au fost create, ele fiind 

percepute mai degrabă ca „schiţe” ca impresii generale sau de ansamblu.  

Momentul privilegiat de apropiere dintre publicul medieval şi retablu era acela al 

oficierii liturghiei, când pe masa altarului se aprindeau lumânări, a căror lumină reverbera în 

aurul mai totdeauna prezent pe poliptice, preoţii înveşmântaţi în haine de ceremonie cântau 

sau rosteau textele sacre şi executau coregrafia stabilită, învăluiţi în fumul cădelniţelor şi, 

adeseori, deschideau sau închideau ritual voleţii polipticului revelând sau ocultând imaginea 

centrală. Contactul cu retablul şi reprezentările pe care acesta le purta era, aşadar, unul 

mediat şi exaltat de ritual.  

Ritualul sau cultul a jucat un rol esenţial (deşi nu întotdeauna uşor de pus în evidenţă) 

pentru retablu, pornind de la însăşi geneza clasei, continuând cu modul de articulare a 

componentelor în ansambluri, cu adaptarea formelor la diferite funcţiuni de cult şi sfârşind 

cu caracterul reprezentărilor pe care acestea le purtau, cu conţinutul lor iconografic. Dată 

fiind destinaţia retablurilor, altarele lăcaşurilor de cult, ritualul care le privea în mod 

nemijlocit era cel legat de oficierea slujbelor creştine, sau altfel spus ritualul liturgic1. Din 

motivele expuse succint mai sus, este firesc azi să ezităm între a denumi polipticele ca 

„opere de artă” sau „obiecte de cult” ori „obiecte liturgice”.  

Prezenta lucrare de doctorat, asumând această ambivalenţă, acordă atenţie atât artei 

investite în retabluri, cât şi reconstituirii funcţionalităţii lor originare ca parte componentă a 

cultului. O importanţă la fel de mare a fost acordată integrării polipticelor medievale în 

societatea timpului lor, explorând motivaţiile pentru care aceasta le-a dorit şi le-a creat. Arta, 

liturghia şi patronajul reprezintă reperele cele mai importante ale lucrării mele de doctorat. 

 Necesitatea acestei lucrări a apărut în urma constatării faptului că, deşi adeseori 

reprezintă opere spectaculoase, polipticele medievale transilvănene au beneficiat de puţină 

atenţie din partea cercetării. Nu există, de exemplu, un catalog cuprinzător al pieselor, iar 

articolele şi studiile care le au ca obiect sunt sporadice. În al doilea volum al lucrării de faţă, 

Repertoriul polipticelor medievale din Transilvania, încerc să suplinesc parţial această 

lipsă, prin cele 91 de intrări fiind cea mai completă întreprindere de până acum. Este 

constituită atât din piesele atestate documentar (componentă care până acum nu a fost 

                                                
1 Mai exact, aşa cum se va discuta pe larg, este vorba de ritualul euharistic.  
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exploatată deloc) cât şi din cele păstrate. Repertoriul nu este o anexă a tezei, deoarece 

fiecare poliptic, tratat monografic, beneficiază de o analiză cât mai completă, din mai multe 

puncte de vedere: origine, tipologie, iconografie, legătura cu contextul liturgic, patronaj, 

trăsături stilistice, datare şi atribuire. Pe baza acestui Repertoriu s-a alcătuit primul volum, 

reprezentând o sinteză. Ca orice sinteză, are multe aspecte tratate destul de general. Am dorit 

să insist în mod deosebit asupra câtorva direcţii. Prima dintre ele se referă la modul în care 

este abordată clasa retablului în literatura contemporană internaţională, rezumând astfel 

principalele repere metodologice şi modelele care se pot urma în intrepretarea materialului 

local. O altă direcţie importantă este aceea a surselor şi a validităţii lor, mai ales în condiţiile 

în care de multe ori literatura locală a confundat altarul cu retablul. O altă întrebare la care 

am dorit să răspund este aceea privitoare la dimensiunile artei polipticului în Transilvania 

medievală. Am arătat un interes deosebit istoriografiei dedicate clasei, pentru a evalua mai 

bine lipsurile acesteia şi unii din paşii care ar trebui urmaţi în viitor. Studiul patronajului a 

beneficiat de asemenea de un capitol important, încercând să relev categoriile de donatori 

implicaţi în comanda de retablu. În fine, discutând despre problema artei propriu-zise, am 

făcut cea mai completă listă de artişti (în special pictori) din provincie din perioada cca. 

1430-1550, ca un cadru artistic peste care se poate suprapune realitatea pieselor păstrate. 

Dicţionarul de artişti este format din aproape 100 de intrări şi cuprinde, pe de o parte, pe toţi 

aceia pe care i-am întâlnit în documente, iar pe de alta pe toţi pe care i-am putut identifica în 

sursele vizuale propriu-zise (poliptice), şi cărora, dacă erau anonimi, le-am dat un nume 

convenţional. În fine, am făcut cea mai extinsă analiză a modelelor grafice (a gravurilor) şi 

vizuale (a altor poliptice europene) care stau la baza elaborării compoziţiilor şi scenelor, din 

dorinţa de a identifica mai acurat confluenţele stilistice ce converg în arta transilvăneană a 

timpului. Una din concluziile generale ce se poate desprinde este aceea că fenomenul 

retablului a avut în Transilvania o receptare mult mai mare decât se cunoaşte în mod 

obişnuit, şi că operele artiştilor de aici (fie ei născuţi sau naturalizaţi) demonstrează 

câteodată standarde calitative echivalente cu ale zonelor privilegiate din Europa.  


