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Cuvânt introductiv 
la ediţia a III-a

ALEXANDRU MESIAN
Episcop de Lugoj

Ediţia a III-a a acestui album cu pictura Catedralei greco-
catolice din Lugoj, apărută în anul 2019, este o ediţie revăzută 
şi îmbogăţită faţă de ediţiile anterioare (prima apărută în 
1935 iar a doua în anul 2001). În prima ediţie, Prea Sfinţia Sa 
Episcopul Dr. Alexandru Nicolescu face descrierea picturii 
Catedralei Române Unite din Lugoj, fără a insera fotografii. 
Această lucrare a apărut în format A 5, sub formă de broşură, 
având 20 de pagini, şi făcea parte din seria „Biblioteca pentru 
clasa cultă”, nr. 8. A fost imprimată la Tipografia Naţională 
din Lugoj în anul 1935.

Ediţia a II-a apare în anul 2001 sub îngrijirea P.S. 
Alexandru Mesian, Episcop al Eparhiei greco-catolice de 
Lugoj. Ea a fost completată cu fotografii color care reproduc 
imagini din interiorul catedralei, fiind realizate de d-l arhitect 
C. Dumitriu. Albumul a apărut după restaurarea picturii 
catedralei şi în urma lucrărilor de restaurare interioară şi 
exterioară.

Ediţia a III-a apare în anul 2019 sub formă de album. 
De-a lungul timpului, după anul 1995, s-a descoperit că 
textul în limba română al acestei cărţi, scris de Episcopul 
Nicolescu, a apărut și în traducere în limba franceză în 
revista „L’unité de l’Église”, anul XXX, nr. 72, mai-iunie 1935. 
Ediţiile II şi III ale acestei lucrări conţin şi textul în limba 
franceză în traducerea P.S. Alexandru Nicolescu.

Această nouă ediţie este revăzută şi îmbogăţită cu un 
scurt istoric al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-
Catolică de Lugoj, material care se încheie cu lista celor zece 
Episcopi care au păstorit această eparhie de la întemeierea 
ei (26 noiembrie 1853). Dintre aceştia amintim pe doi 
Episcopi care au murit în închisoare ca martiri ai credinţei. 
Aceştia sunt: Episcopul Valeriu Traian Frenţiu (1875-1952), 
decedat la Sighetul Marmaţiei, în închisoarea de exterminare 
și Episcopul Ioan Bălan (1880-1959), decedat în detenţie la 
Bucureşti. Aceşti doi Episcopi fac parte din grupul celor 
şapte Episcopi greco-catolici români care în curând vor fi 
beatificaţi ca martiri ai Bisericii lui Cristos.

Un al treilea Episcop al Lugojului, care a dat mărturie de 
credinţă în perioada comunistă, a fost predecesorul nostru 

P.S.S.  Alexandru MESIAN, Episcopul Lugojului
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la conducerea Eparhiei de Lugoj: Î.P.S. Ioan Ploscaru (1911-1998), Arhiepiscop 
emerit. Înalt Prea Sfinţitul Ioan Ploscaru a supravieţuit închisorilor comuniste. 
După cincisprezece ani de „lanţuri şi teroare” (1950-1964) a fost eliberat din 
detenţie şi a organizat viaţa Eparhiei de Lugoj în condiţii de clandestinitate iar 
în decembrie 1989 a văzut reînvierea Bisericii Române Unite cu Roma.

Această a treia ediţie conţine şi fotografiile celor zece Episcopi care s-au 
succedat la conducerea Eparhiei de Lugoj, începând din anul 1853 până în 
prezent. Tablourile originale – pictate în anul 2003 de maestrul portretist Sorin 
Bejan din Timişoara – sunt expuse în salonul de recepţii al Episcopiei Noastre 
de Lugoj. Fotografiile din ediţia a III-a a albumului sunt realizate de fotograful 
Episcopiei Noastre, d-l Raimondo-Mario Rupp.

Lugoj, 25 martie 2019
Sărbătoarea Bunei Vestiri  

Aşa cum este bine cunoscut, după căderea comunismului din România, în 
decembrie 1989, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a fost recunoscută 
oficial de noua conducere instaurată la putere. În anul 1948 această Biserică a fost 
scoasă în afara legii de către un guvern ateo-comunist instaurat la putere. Întreg 
episcopatul nostru a fost arestat; de acelaşi „tratament” au avut parte foarte mulţi 
clerici, călugări, călugăriţe şi laici. Mulţi dintre aceştia au murit în închisori pentru 
credinţa lor. Toate bunurile mobile şi imobile ale Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică: catedrale, biserici parohiale, capele, şcoli, mănăstiri, case parohiale 
etc. au fost confiscate şi li s-a dat o altă destinaţie. Bisericile în principal au fost date, 
de către guvern, Bisericii Ortodoxe Române, iar celelalte bunuri au fost împărţite 
între stat şi Biserica Ortodoxă Română. 

Motivul pentru care Biserica Română Unită a fost persecutată era opoziţia 
acesteia faţă de regimul comunist, regim care încălca cele mai elementare drepturi 
ale omului, printre care libertatea de conştiinţă. Bisericii noastre i s-a impus trecerea 
forţată la Biserica Ortodoxă Română.

Acum, după 2000 de ani de creştinism, noi avem încă o dovadă în plus că Biserica 
întemeiată de Hristos nu poate fi biruită de „porţile infernului” (cf. Matei 16, 18). S-a 
prăbuşit sistemul ateist iar Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, deşi 
a fost înmormântată 41 de ani, a înviat şi îşi continuă misiunea sa sfântă în sânul 
poporului român.

După căderea comunismului, în luna ianuarie 1990, Înalt Prea Sfinția Sa 
Arhiepiscopul Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, a restituit Prea Sfinţiei 
Sale Episcop Ioan Ploscaru, de pie memorie, Catedrala Episcopiei Lugojului, precum 
şi alte biserici, dar şi volumele din Biblioteca Diecezană, documentele din Arhiva 
Episcopiei Lugojului, care în 1948 au fost depozitate la Mitropolia Ortodoxă a 
Banatului cu sediul în Timişoara.

La 21 ianuarie 1990 s-a marcat momentul restituirii Catedralei, prin celebrarea 
primei Sfinte Liturghii greco-catolice după 41 de ani. S-a format o procesiune cu 
Sfântul Sacrament de la biserica romano-catolică din localitate până la catedrală. 
La această procesiune au participat reprezentanţi ai fiecărei confesiuni şi etnii din 
oraş, bucurându-se de libertatea primită de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-
Catolică. 

Eparhia de Lugoj este una din cele cinci Eparhii ale Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică, Biserică sui iuris, sufragană de Făgăraş şi Alba Iulia. A fost 
întemeiată de către Papa Pius al IX-lea prin Bula „Apostolicum Ministerium” din 26 
noiembrie 1853. Primul Episcop al Lugojului a fost Alexandru Dobra (1854-1870), 
înmormântat în altarul catedralei.
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Catedrala episcopală din Lugoj, cu hramul „Coborârea Spiritului Sfânt”, a fost 
construită între anii 1843-1854. Ulterior, prin anul 1857, s-a adăugat sacristia. 
Stilul edificiului este compozit – baroc romantic. Catedrala a suferit degradări. 
Terenul pe care s-a zidit este mlăştinos. În anul 1912, datorită inundaţiilor 
puternice, apa a ajuns în interiorul bisericii până la înălţimea de 1 m. 

Pictura originală a catedralei a fost iniţiată de Episcopul Dr. Alexandru 
Nicolescu al Lugojului, care a încredinţat această lucrare pictorului academic 
Prof. Virgil Simonescu, pictor care s-a specializat în Germania, la München, 
unde a făcut serioase studii pregătitoare în vederea pictării catedralei.

Pictura s-a realizat în tehnică tempera, de caseină, după reţetele şi culorile, 
respectiv materialele date de o fabrică de profil din Düsseldorf (Germania). 
Aceasta a recomandat grundul cu ulei – cretă de munte – alaun dar spre sfârşitul 
lucrării s-a constatat că reţeta nu era cea mai bună, însă era prea târziu! Lucrările 
s-au executat între anii 1928-1932. Realizarea artistică este în stil neo-bizantin. 

La terminarea lucrărilor, cu ocazia sfinţirii, pictura catedralei Lugojului era 
considerată de specialişti drept cea mai frumoasă realizare de profil din sud-
estul Europei.

Fiind cunoscută eroarea tehnică a fabricii de vopsele, se iau măsuri de 
protejare, prin aerisire, ventilare, de evitare a fumului de la lumânări, etc., 
protecţie care s-a făcut până prin 1950, iar de atunci degradarea a fost din ce în 
ce mai avansată. 

Degradarea picturii s-a accelerat. Din cauza umidităţii, a condensului, a 
lipsei de încălzire pe timpul iernii, a lipsei de ventilaţie, a cleiului din grund 
s-a ajuns la slăbirea şi macerarea vopselei, la apariţia unor zone cu ciupercă de 
mucegai, la exfolierea peliculelor cu culoare, în special pe părţile laterale, la cor 
şi, parţial, în altar. 

La îndemnul Î.P.S.S. Arhiepiscop Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului, se fac pregătiri pentru restaurarea  picturii. Cel care se ocupă de 
restaurare este Prof. Victor Jurca – pictor monumental. Între anii 1986-1988 
un pictor începe lucrările de restaurare a picturii, dar este contestat de Victor 
Jurca. Lucrările sunt abandonate.

După restituirea catedralei la 21 ianuarie 1990, încep lucrările de restaurare: 
reparaţii la acoperiş, la turn şi la pereţii exteriori. In interior se introduce 
instalaţia de încălzire centrală şi se mobilează cu bănci. Aceste lucrări s-au 
executat sub îndrumarea Î.P.S.S. Ioan Ploscaru, în perioada 1990-1994.

În anul 1995 s-au efectuat lucrări de reparaţii, înnoiri şi de modernizare a 
sacristiei. Cei care se vor ocupa cu recondiţionarea picturii (1998-2000) vor fi 
marii artişti pictori restauratori Ludovic Miltaller senior şi Ludovic Miltaller 
junior, din Arad. Aceştia pe drept cuvânt s-au îndrăgostit de frumuseţea şi 
bogăţia picturii catedralei Lugojului. Numai aşa pot să-mi explic dăruirea cu 
care au lucrat la restaurarea de loc uşoară a picturii, cei doi artişti credincioşi, 
unul de peste 75 de ani şi celălalt de peste 50 de ani lucrând la toate cotele 

13Catedrala episcopală din Lugoj, cu hramul „Coborârea Spiritului Sfânt”
La cathédrale épiscopale de Lugoj, dédicacée à la Pentecôte

Scurt istoric al Catedralei Lugojului
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catedralei, până la înălţimea boltei. Cum frescele de pe boltă sunt de mărime 
naturală, când îi surprindeam pe schelă lucrând acolo sus părea că şi dânşii 
fac parte din ceata sfinţilor de pe boltă. Uneori programul de lucru al celor doi 
venerabili artişti - stabilit de dânşii - era de dimineaţa şi până seara, după orele 
22°°, cu o scurtă pauză de masă de o oră. 

În repetate rânduri spuneau că pictura acestei biserici (neo-bizantină) este 
poate cea mai frumoasă din Europa. Dumnealor au restaurat mai multe biserici 
de mare valoare ca: Domul din Timişoara, Bazilica Maria-Radna, catedrala 
romano-catolică din Satu Mare, biserica romano-catolică "Sfânta Treime" 
din Baia Mare, etc., dar au ţinut să spună că opera vieţii lor, de cea mai mare 
valoare, o constituie lucrările efectuate la această catedrală. De aceea lucrările 
de restaurare au fost realizate cu multă măiestrie.

Lucrarea de restaurare a fost foarte laborioasă. A fost necesară curăţirea 
şi recondiţionarea tuturor suprafeţelor, în unele situaţii fiind necesară 
repictarea decoraţiilor şi a simbolurilor (neo-bizantine), cum şi cea a unor 
decoraţii ornamentale cu multe nuanţe (stil), decor colorat artistic cu mână 
liberă, restaurarea tuturor compoziţiilor de pictură murală (guaşe-tempera), 
decoraţie bogată cu foiţă de aur (metal). Restaurarea s-a realizat centimetru cu 
centimetru, pe toată suprafaţa interioară.

În afară de restaurarea picturii catedralei s-au mai făcut şi alte lucrări de 
mare valoare ca: placarea cu marmură albă a întregii suprafeţe a catedralei, iar 
de la uşa de intrare şi până la masa altarului s-a realizat un covor de marmură 
roşie românească (de la Ruşchiţa). De asemenea s-au restaurat iconostasul şi 
mobilierul.

Astfel a fost salvată opera marelui Prof. Virgil Simonescu şi redată 
patrimoniului artistic lugojean, naţional şi mondial, după a mea umilă părere, 
pentru mai multe sute de ani.

Acum, la terminarea lucrărilor de restaurare, aduc mulţumire 
Atotputernicului Dumnezeu de la care vine „toată darea cea bună şi tot darul 
desăvârşit”. Rog pe Sfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Spiritul Sfânt, să recompenseze 
pe toţi cei care şi-au adus o contribuţie la realizarea acestei monumentale opere 
prin aportul lor intelectual, fizic sau financiar. 

Doresc să-mi exprim recunoştinţa pentru ajutorul acordat în mod 
special faţă de Arhiepiscopia din Augsburg (Germania), d-lui Prelat Heinrich 
Eudenbach, un foarte generos şi bun prieten al Bisericii noastre, care ne-a 
sprijinit pentru restaurarea catedralei.

Îmi exprim recunoştinţa faţă de Fundaţia Europeană Drăgan, faţă de 
domnul Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan şi d-na Veronica Daniela Guşe 
de Drăgan, care au contribuit substanţial la placarea catedralei cu marmură, 
la recondiţionarea picturii din altar şi la recondiţionarea iconostasului. 
Reamenajarea pieţei din faţa catedralei este de asemenea un semn de mare 
dragoste a domnului Prof. Josif Constantin Drăgan faţă de Lugoj, oraşul său 
de origine.

Recunoştinţă mare purtăm instituţiei „Kirche in Not” din Germania şi 
Conferinţei Episcopilor Catolici din Italia, care au contribuit, de asemenea, la 
realizarea lucrărilor de restaurare. 

Doresc ca toate lucrările ce s-au făcut la restaurarea catedralei noastre să 
fie spre mai mare mărirea lui Dumnezeu şi spre mântuirea sufletelor noastre.

„Pe ctitorii şi binefăcătorii sfintei noastre catedrale, Domnul Dumnezeu 
să-i pomenească întru împărăţia Sa”.

Lugoj, 29 aprilie 2001, 
la sfinţirea catedralei în urma lucrărilor de restaurare efectuate între anii 1990-2000
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ALEXANDRU NICOLESCU
Episcop

Numit din clemenţa suverană a actualului Pontif Roman, Pius al XI-lea, 
în 1922 episcop al Lugojului, de atunci de la început m-a frământat ideea 
împodobirii catedralei cu o pictură care să proclame mărirea lui Dumnezeu 
şi să anime evlavia credincioşilor, înălţându-le sufletele la ceruri. Ideea aceasta 
am putut-o înfăptui abia în 1929, încredinţând zugrăvirea bisericii pictorului 
academic Virgil Simonescu, un eminent artist, fiu al Banatului, absolvent 
al Şcolii de Belle Arte din München, Bavaria. Domnia sa s-a achitat de 
încredinţarea ce i s-a dat, lucrând şase ani cu hărnicie de albină şi săvârşind o 
adevărată operă de artă.

Cum era firesc, înainte de toate s-au făcut lucrările pregătitoare în corpul 
catedralei. S-a acoperit catedrala cu tinichea zincată, din materialul cel mai 
bun. S-a luat tencuiala veche jur împrejurul bisericii pe dinafară, lăsând pereţii 
netencuiţi ani de-a rândul, ca să se poată elimina din ziduri umezeala. S-a 
scos întreg materialul vechi din trupul bisericii, în lungimea năii acesteia, de 
amândouă versantele, spre Nord şi spre Sud, pe o înălţime de 30 de centimetri 
şi adâncime de 1-1,5 metri, subzidind pereţii cu material nou, în care s-au 
aşezat lamele izolatoare, pentru ca umezeala să nu mai poată străbate din sol. 
S-a dat jos tencuiala din întreg cuprinsul bisericii, de pe pereţi, bolte şi cupolă 
şi absidă, înlocuind-o cu tencuială nouă şi pregătind-o ca substrat sau fond 
potrivit picturii monumentale executate în caseină.

Toate aceste lucrări preliminare au reclamat, fireşte, multe şi multe luni, 
controlând lucrările executate de un arhitect priceput, însuşi pictorul artist, ca 
nu cumva să depăşească vreun punct al stipulaţiilor din contract.

În sfârşit, după ce toate lucrările preliminare au fost puse la punct, a urmat 
executarea picturii, lucrare ce a durat cinci ani de zile. În tot acest răstimp 
biserica era ocupată de schelărie, spre regretul multora, căci Casa Domnului 
avea aspectul unui atelier sau al unui şantier de muncă. Murmurele nu 
întârziară a se face auzite şi ajunseră, în diferite rânduri, şi la urechile mele. Ce 
să le faci oamenilor? Pe toţi nu-i poţi mulţumi nici chiar atunci, când tu suporţi 
partea leului din cheltuieli. I-am lăsat să murmure înainte, în vederea realizării 
gândului măreţ, ştiind că "Finis coronal opus" şi că la sfârşit vor fi mulţumiţi 
cu toţii.

Aşteptările mele n-au fost înşelate deloc. Pe măsură ce maestrul 
pictor, cu ajutoarele sale, avansa cu lucrarea-i artistică, aveam o viziune 
tot mai clară a operei splendide ce se contura pe dinaintea ochilor mei 
şi mă compensa pentru nerăbdarea, uneori violentă, a enoriaşilor mei 
de a vedea degajată biserica de schelăria necesară executării picturii.  
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Sosi şi ziua când, în sfârşit, schelăria putu fi înlăturată, şi fiii mei 
sufleteşti putură contempla şi ei în deplină libertate pictura unică sacră 
din interiorul bisericii. Iar când fură aduse din atelierul maestrului-pictor 
şi icoanele de pe iconostas, de pe amvon şi tronurile arhiereşti, atunci îşi 
reaflară cu toţii echilibrul sufletesc şi nu mai conteneau laudele la adresa 
pictorului, care a executat o adevărată operă de artă. Operă de artă ce se 
evidenţiază, în toată splendoarea ei, mai ales atunci când biserica catedrală 
este iluminată "a giorno", prin reflectoarele şi lampadarele şi sofitele aşezate 
în douille-ii şi globurile electrice din interiorul bisericii, aprinse seara.

În cele următoare voi încerca să dau publicului nostru românesc o idee 
palidă despre această pictură, foarte mult apreciată şi de Măria Sa Regele 
Carol al II-lea, şi de membrii Guvernului român, care au asistat, cu prilejul 
inaugurării acesteia, inaugurare pusă în ziua congresului Asociaţiunii Generale 
a Românilor Uniţi - AGRU - în ziua de 7 octombrie 1934. Cinste, desigur, rară.

Biserica
Ca orice biserică bizantină, şi biserica noastră care are forma unei bazilici, 

e împărţită în exonartex, nartex, naie, presbiteriu şi altar cu absida sa, despărţit 
de presbiteriu prin tablatura iconostasului. Pereţii, boitele, arcaturile acestora, 
precum şi absida, timpanurile şi cupola ce domină biserica la mijloc, toate 
suprafeţele acestora sunt acoperite cu picturi care de care mai frumoase, în zone 
suprapuse, aşezate în medalioane, în panouri, în câmpuri largi şi împodobite de 
arta savantă a pictorului cu chenare admirabile ce-ţi încântă ochiul.

Omiţând exonartexul, un coridor oblong rezervat numai leatului bisericii 
şi unor citate din Scriptură, voi nota pentru cititorii noştri că în nartex, partea 
rezervată femeilor, se află următoarele picturi:

Pe pereţii inferiori ai acestuia: în partea de apus, în dreapta şi în stânga, 
sunt tablourile Sfinţilor Constantin şi Elena, plini de măreţie, în haine luxoase 
imperiale, cu coroană pe cap, şi Sfinţii fără de argint Cosma şi Damian, cu 
cununi de lauri în mâini, în atitudine plină de demnitate hieratică. Pe peretele 
de miazănoapte a nartexului este tabloul închinării magilor, care aduc aur, 
smirnă şi tămâie Pruncului Isus, aşezat pe genunchii Mamei Sale, avându-l 
alături pe Sfântul Iosif; iar pe peretele de miazăzi, vis-à-vis de tabloul închinării 
magilor, este Fuga în Egipt a Familiei Sfinte, tablou de o expresivitate uimitoare, 
unde se vede grija Sfântului Iosif de a scăpa de uneltirile lui Irod, îndemnat de 
zor să-şi grăbească paşii, de îngerul Domnului, care pluteşte fâlfâind ocrotitor 
deasupra Sfintei Familii, parcă l-ar teme încă de furia lui Irod pe Pruncul divin, 
deşi se zăresc în fondul tabloului piramidele Egiptului.

Pe acelaşi perete de miazăzi, spre apus, este şi tabloul Sfintei Tereza de 
Pruncul Isus, patroana unirii bisericilor, patroana misiunilor, flancată de doi 
îngeri, splendizi ca frumuseţe şi tinereţe neapusă, cu globul pământului sub 
picioarele sale şi roze revărsate înaintea sa. 
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Cele două bolţi concentrice dar juxtapuse din nartexul femeilor poartă 
pe arcuitura lor plană scene din viaţa Maicii Domnului şi a Sfântului loan 
Botezătorul, cel mai mare dintre sfinţi.

Din viaţa Maicii Domnului sunt reproduse, în panouri mari, patru scene: 
Imaculata Concepţiune, Naşterea Maicii Domnului, Bunavestire şi Adormirea 
Maicii Domnului, cu textele sacre respective amintitoare ale scenei - iar în 
centrul boltiturii imaginea aceleiaşi Mame a lui Dumnezeu în chip de Basilissa 
(împărăteasă, n. Red.), cu coroană şi haine bogate imperiale, împodobite cu 
aur, nestemate şi pietre scumpe, şezând pe un tron luxos, avându-1 pe Pruncul 
Său divin în braţe, care cu precoce seriozitate şi privire adâncă binecuvântează 
lumea. Acest din urmă tablou în medalion reproduce numai bustul Reginei 
Cerului, de o nobleţe covârşitoare.

Scenele care ne reprezintă fie Imaculata Concepţiune, cunoscută în 
Minologhionul nostru sub numele de "Conceperea Sfintei Ana când a 
conceput pe Prea Sfânta Fecioară", fie Bunavestire, sunt fermecătoare prin 
sfiala şi modestia de care dau dovadă Sfânta Ana şi Prea Curata Fecioară Maria 
în faţa îngerului ce le descoperă tainele Domnului. Nu mai puţin te răpeşte 
aerul familiar ce se degajează din tabloul Naşterii Maicii Domnului şi jalea şi 
duioşia Apostolilor adunaţi în jurul Maicii Domnului, care-şi dăduse sufletul 
în mâinile Creatorului, suflet pe care-l primeşte în braţele Sale Mântuitorul, 
zugrăvit în fondul tabloului, într-o frumoasă aureolă de mandorlă.

Dacă adăugăm că panourile acestea, cu scene referitoare la viaţa Maicii 
Domnului, sunt încadrate de două fâşii largi pe întreaga întindere a boltiturii, 
de volute de ramuri şi flori, alternate cu medalioane în care se află zugrăvite 
Sfinte Mucenice şi Mărturisitoare ca Ana, Pelagia, Cecilia, Iustina, Caliope, 
Tatiana, Barbara, Maura, etc., etc., care îi fac cortegiu de onoare Maicii lui 
Isus, alături de cei doi îngeri, care stau de două părţi ale ecusonului central, 
atunci nu lipseşte nimic, pentru ca acestei Mame, mai cinstită decât Heruvimii 
şi mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, să I se dea într-adevăr cultul 
hiperduliei, ce I se cuvine după toate drepturile şi privilegiile ce I s-au conferit 
din partea cerului.

Pe boltitura de alături, ceva mai inferioară, care se mărgineşte cu locul 
corului catedralei, domină, la mijloc, figura în bust a Sfântului Ioan Botezătorul, 
care, cu mâna pe piept protestează, că vine după dânsul cineva mai mare ca 
dânsul, căruia nu este vrednic nici să-I dezlege curelele încălţămintei - figură 
plină de nobleţe şi sfinţenie. Iar din viaţa lui sunt reproduse, în patru panouri 
mari: Tăierea capului, scena care-l arată pe Mântuitor mulţimilor cu fraza: 
Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii, Predicarea lui la apele 
Iordanului, îndemnând mulţimile la pocăinţă şi, în sfârşit, Vestirea zămislirii şi 
naşterii sale din partea îngerului, tatălui său Zaharia. Toate tablourile sunt de 
un realism zguduitor.

În naia bisericii, culminaţia artei picturale o găsiţi în cupola care domină 
întreaga biserică prin masa-i impunătoare. Pe un fond de aur domină la mijloc, 

ca în toate bisericile bizantine, Pantocratorul. Cu deosebirea că aici nu are un 
aspect fioros, care să-ţi inspire teroare, ci se prezintă ca un Dumnezeu blând 
şi îndurător, cu linii de dulce melancolie, care spune tuturor: Pace vouă, Eu 
sunt lumina lumii; exact ca în pictura în mozaic a Pantocratorului descoperită 
acum, de curând, în nartexul Sfintei Sofia din Constantinopol. Ochii mari şi 
senini ai Pantocratorului, care binecuvântează blând, cuprinde lumea întreagă, 
îmbrăţişează, parcă, infinitul.

Din figura Pantocratorului emană fulgere, raze orbitoare de lumină, şi ea 
e încadrată în cinci cercuri concentrice – cvintuplă aureolă –, de cunună de 
lauri, de ghirlande de lotus stilizat, de colan de mărgăritare şi perle şi nestemate 
şi Heruvimi şi Serafimi şi mlădiţe de vie cu ciorchine de struguri, aşezate fiind 
cruci, deasupra capetelor îngerilor, ca tot atâtea embleme nobiliare.

Lucrarea aceasta migăloasă şi savantă a pictorului nostru, care imită atât de 
fidel fastul oriental, a stors admiraţia tuturor.

În afara cercului de aureolă ce anturează figura Pantocratorului, la 
marginea de jos a cupolei, în mărime naturală, se înşiruie: cortegiul de onoare, 
corurile îngereşti, Stăpâniile, Puterile, Tăriile, având în mijlocul lor, faţă în faţă, 
pe Maica Domnului în poziţie de rugătoare, şi pe cel mai mare între Sfinţi, pe 
Ioan Botezătorul, flancaţi amândoi de câte un înger. Este Deisis-ul din picturile 
bizantine, despre care pomeneşte arta bizantină.

Figurile acestea toate, corurile îngereşti, împreună cu Maica Domnului şi 
Ioan Botezătorul şi cu Pantocratorul din centru sunt, desigur, tot ceea ce are mai 
frumos pictura catedralei noastre. Nobleţea figurilor, tinereţea nemuritoare ce 
se degajă din trăsăturile feţelor îngereşti, armonia liniilor, atitudinea mlădioasă 
a figurilor, zâmbetul lor senin şi calm, ca a unora care sunt stabilizaţi în fericire, 
puritatea şi sfinţenia care se degajă din figura lor, bogăţia decorului hainelor, 
fineţea stolelor şi a togelor, şi a dalmaticelor, şi a albelor, savanta reliefare a 
cutelor hainelor, îţi încântă privirile şi cu cât te uiţi mai mult cu atât te simţi 
mai răpit, mai înălţat sufleteşte. Este tot ce s-a produs mai bun şi mai frumos în 
ţara noastră, şi, cred că nu mă înşel, în pictura bizantină peste tot; mai ales dacă 
luăm în calcul şi savanta alegere a culorilor, îmbinarea lor, nuanţarea lor, dacă 
luăm în calcul – zic – coloritul viu, aşa cum se cuvine să fie culorile în împărăţia 
cerurilor, pe care ne-o reprezintă cupola cu desăvârşită artă.

La picioarele horei acesteia a corurilor îngereşti este covorul de verdeaţă 
a grădinii raiului, presărat din loc în loc cu flori vii ce-ţi farmecă ochii. Cu 
adevărat îţi aduce aminte acest covor verde de cărţile noastre sfinte unde se 
pomeneşte de locul luminos, de locul cu verdeaţă, unde nu este durere, nici 
întristare, nici supărare, ci viaţă fără de sfârşit. 

Lumea aceasta feerică a raiului ceresc, vrăjit pe cupolă, este separată de restul 
corpului bisericii printr-o mândră torsadă, îmbrăcată şi ea în aur, împodobită cu 
patru cruci, delimitând net cerul de biserica noastră de pe pământ, zugrăvită în 
naia bisericii pe pereţii săi.
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Sub cupolă, în patru pandantive, sunt zugrăviţi cei patru evanghelişti: 
legătura între cer şi pământ prin evangheliile din care râuresc apele vieţii de 
veci, a cărei şuvoaie se şi văd la poalele tablourilor. Ce frumoase sunt figurile 
acestor patru columne ale împărăţiei lui Dumnezeu, cu simbolurile lor 
respective! Între toţi evangheliştii zugrăviţi de pictorul nostru inspirat, merită 
evidenţiat Sfântul Ioan, zugrăvit ca moşneag venerabil, cu plete şi barbă albă, 
lungă, care uitându-se cu privirea-i de vultur, spre înălţimile cerului, prinde 
din zbor inspiraţia începutului magnific al evangheliei sale: „Întru început era 
Cuvântul” - cel mai adânc tâlc din câte s-au scris vreodată despre Cuvântul 
Domnului.

Nu cunosc o figură mai expresivă decât a acestui moşneag transfigurat la 
faţă, trăind numai în sferele de sus, anticipând, parcă, viziunile cerului.

Ci, la oricare dintre evanghelişti ne-am uita, fie la Sfântul Evanghelist 
Luca, dus pe gânduri, apucat pe făgaşurile meditaţiei înainte de a scrie în cartea 
evangheliei pe care o ţine ridicată, fie la Sfântul Evanghelist Marcu, care cu un 
sul în mâna stângă scrie cu o religioasă atenţie una din paginile evangheliei sale, 
fie la Sfântul Evanghelist Matei, care uitându-se la noi cu un aer dulce şi grav 
se pregăteşte să întoarcă pagina evangheliei, pe care e scrisă cartea neamului 
lui Isus, voind să ne arate titlul nobiliar al originii lui Hristos, concluzia este 
aceeaşi: chipurile acestor patru evanghelişti aşezaţi pe tronuri bogate, în firide 
luxos decorate cu tapete şi ornamentică fastuoasă orientală, sunt şi vor rămâne 
una din podoabele specifice ale bisericii noastre catedrale. Mai ales dacă vom 
socoti şi fondul, retroscena acestor pandantive, umplută cu specimene alese de 
arhitectură orientală, cu siluete de mănăstiri şi biserici şi palate în stil răsăritean, 
care contribuie atât de mult la frumuseţea tablourilor.

O zonă inferioară pe pereţii năii bisericii o ocupă cei patru profeţi mari: 
Ieremia, Ezechiel, Isaia şi Daniil. Ei sunt zugrăviţi pe timpanul celor două 
arcade ale ferestrelor din naia bisericii, pe latura de Nord şi Sud a catedralei. 
În mijlocul arcadelor sunt cele două ferestre, cu vitraliul de Boemia. Spaţiul 
neumplut de ferestre, în fâşie aproape circulară, este umplut de figura acestor 
patru mari prooroci, cu simbolurile uneia din proorociile lor mai de frunte, 
purtând în fruntea hemiciclului câte o cruce învăluită de lumină, de o parte 
şi de alta a căreia se zăresc mâinile lui Dumnezeu cel nevăzut, a lui Adonai, 
binecuvântând şi împrăştiind razele milei Sale asupra poporului lui Israel.

Cât de bine este reprodusă figura lui Ieremia, pe care scrierile lui ni-l arată 
ca foarte dulce din fire, timid chiar şi rezervat, cu o vie impresionabilitate, de o 
delicateţe rară, al cărui rol totuşi consta în a lansa ameninţare peste ameninţare 
şi a arăta catastrofa finală a poporului, din ce în ce mai apropiată. Cât de bine, 
zic, ne este reprodusă figura acestui cel mai mare poet al dezolării şi al durerii, 
cu sentimente atât de gingaşe şi patetice, parcă artistul ar fi meditat îndelung 
scrierile şi viaţa acestui prooroc! E zugrăvit cu trăsături blânde, dar răvăşite 
de durere, cu mâna ridicată, anunţând fraza fatidică: "Aşa voi sfărâma poporul si 
cetatea aceasta, cum zdrobeşte olarul vasul cel de lut, care nu se va mai vindeca".
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Cât de bine este zugrăvit iarăşi proorocul Ezechiel, numit din partea Sfântului 
Ieronim: "Oceanul Scripturilor, labirintul tainelor lui Dumnezeu", care  dovedeşte 
şi dânsul tandreţe, sublime afecţiuni, şi devine de atâtea ori vehement, dramatic, 
plin de elan şi grandoare! Aceste sentimente le trădează proorocul nostru în 
atitudinea în care-1 fixează artistul. Rămâi şi tu emoţionat de emoţia adâncă 
zugrăvită pe chipul proorocului.

Ce frumos este zugrăvit de penelul artistului proorocul Isaia, cel mai mare 
dintre profeţi, profetul admirabil, profetul divin, cu totul divin, cel mai elocvent 
dintre profeţi, cum îl proclamă Sfinţii Părinţi! Acest evanghelist al Vechiului 
Testament este zugrăvit plin de extaz sfânt, anunţând plin de admiraţie 
evanghelia îmbucurătoare: "Căci Prunc s-a născut și ni s-a dat nouă". Merită să 
fie văzut, într-adevăr!

Iar Daniil, unul dintre cele mai mari caractere apărute în veacurile din 
urmă ale Vechii Alianţe, unul dintre cei mai mari dintre profeţi, cum spune 
despre dânsul Iosif Flaviu, este zugrăvit iarăşi cu tot patetismul elanului său 
tâlcuind cu ochi vizionari şi braţ întins, ameninţător, fatidicul: "Mane, Tekel, 
Fares".

Aceste patru figuri de prooroci sunt tot ceea ce artistul nostru a produs mai 
frumos şi mai profund. E de relevat şi costumul sau haina lor, atât de specific 
orientală, semitică, parcă artistul nostru ar fi trăit în mijlocul lumii ebraice de 
odinioară. Priviţi şi aici fondul admirabil al acestor picturi, fond ocupat iarăşi 
de arhitecturi, de edificii sacre orientale, executate cu mâna savantă, până în 
cele mai mici detalii.

Zona inferioară a pereţilor de miazănoapte şi miazăzi a năii bisericii e 
ocupată de patru panouri mari, cele mai mari din biserică, reprezentând patru 
scene din Patimile Mântuitorului. 

Începe cu rugăciunea din Ghetsimani a Mântuitorului, pe care-L mângâie 
îngerul. Cei trei Apostoli, care însoţiseră pe Mântuitorul, dorm la colţul din 
dreapta al panoului, dorm duşi, iar în partea din stânga vin zbirii în frunte cu 
Iuda, cu făclii aprinse. 

În al doilea panou este trădarea lui Iuda prin sărutarea Mântuitorului, şi 
alături Sfântul Petru care taie urechea lui Malhus în faţa zbirilor şi soldaţilor 
romani. Toate sunt de un dramatism intens.

În al treilea panou este scena dinaintea lui Pilat. Hristos în haină albă, 
cu cununa de spini pe cap, în centru; alături – Mama Lui şi femeile cu feţele 
îndurerate, şi cu centurionul roman lângă ele, în atitudine marţială. De-a 
stânga, pe tron, Pilat, spălându-şi mâinile, şi lângă el şi în planul din spate al 
pretoriului, turma turbulentă a scribilor, fariseilor şi a poporului care vociferează 
şi gesticulează, care îşi exprimă, fiecare în felul său, cu multă naturaleţe şi viu, 
ura şi pizma şi răutatea sufletească faţă de Galileeanul, care le tulbură visele şi 
egoismele.

Iar în panoul al patrulea este Răstignirea pe Cruce a Celui urgisit de poporul 
lui Israil, având de-a dreapta şi de-a stânga pe cei doi tâlhari, răstigniţi şi dânşii. 
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Unii dintre iudei îşi bat joc de dânsul, alţii pleacă bătându-şi piepturile, îngroziţi 
de crima săvârşită. Iuda într-un colţ se pregăteşte în disperarea lui, care i se 
citeşte pe faţă, să se spânzure. Soldaţii în celălalt colţ al tabloului joacă zaruri, 
împărţindu-şi haina loru-şi, iar în mijlocul tabloului, la poalele Crucii, Mama 
lui Isus şi Maria Magdalena şi Ioan şi sutaşul Longin. Fiecare cu sentimentele 
lui şi cu durerea lui, durere zugrăvită mai ales pe faţa Maicii Domnului, o 
durere, însă, resemnată. Tabloul acesta sintetic, care sincronizează diversele 
întâmplări eşalonate în timp, este de un dramatism zguduitor, pentru că îţi 
răscoleşte simultan gama sentimentelor. Cine se uită la figura Mântuitorului, la 
trupul Lui, răvăşit de durere, brăzdat de durere - se văd aievea brazdele durerii 
în coastele pe care le poţi număra, în pântecele Lui tras, supt de durere, în 
extremităţile membrelor înţepenite şi învineţite, şi în faţa-i uscată de durerea 
adâncă precum marea, şi în gura-I deschisă, care exteriorizează durerea, 
izbucnind, parcă, accentul durerii ca un val nestânjenit - nu o mai poate uita 
niciodată. Artistul s-a întrecut pe sine însuşi, fixând în linii şi culori martirajul 
acesta unic în istoria omenească.

În presbiteriu e de remarcat tabloul graţios, de o gingăşie rară, a Maicii 
Domnului cu Copilul Isus în braţe, de la amvonul de predicat, cinci icoane a 
cinci mari oratori bisericeşti de pe pereţii externi ai amvonului, şi Sfântul Grigore 
Nazianzenul de pe speteaza tronului arhieresc. Ci, trecem înainte, ca să ne 
oprim asupra sugestivului tablou al stranei canonicale de partea de miazăzi 
a presbiteriului. Acest tablou ce ocupă el însuşi întregul panou de deasupra 
stalului canonical, constituie unul din punctele de atracţie ale frescelor bisericii. 

El reprezintă scena predării din partea lui Isus Hristos a cheilor împărăţiei 
cerurilor verhovnicului Apostolilor, corifeului Petru. Atitudinea umilă a 
Sfântului Petru, care primeşte cheile cu mâinile împreunate şi cu trupul 
gârbovit, parcă, sub povara imensei sarcini ce i se încredinţează, dar resemnat 
în voia lui Isus Hristos, care îl subjugă cu autoritatea-I divină, şi sentimentele 
de admiraţie şi fiorul exaltării mistice a grupului de Apostoli postaţi mai înapoi, 
spre dreapta, nu poate lăsa rece pe nimenea. Însă partea mai interesantă a 
tabloului este retroscena. Acolo se găseşte masa impunătoare a bisericii "Sfântul 
Petru" din Roma, cu cupola uriaşă a lui Michelangelo, conturată atât de fidel de 
marele nostru pictor, aşezată toată pe temelia mausoleului lui Adrian, castelul 
„Sant'Angelo” de astăzi, împotriva cărei biserici năvălesc furioase apele mării, 
dar se frâng de zidurile-i nebiruite. Din cupola uriaşă izbucnesc flăcări de 
lumină, care se revarsă potop în zările lumii. 

Sugestiv tablou! Este apoteoza Romei, apoteoza creştinismului, prin Roma, 
prin Sfântul Petru şi urmaşii săi, vicarii lui Hristos, care împlântându-şi prin 
religia catolică temeliile adânci în lumea păgână de odinioară, simbolizată prin 
mausoleul lui Adrian, a înfruntat şi înfruntă şi va înfrunta până la sfârşitul 
veacurilor asalturile furioase ale tuturor duşmanilor, ale păgânilor de odinioară, şi 
ale neo-păgânilor de astăzi şi din viitor. Concepţia aceasta grandioasă îi face onoare 

Scena predării din partea lui Isus Hristos a cheilor Împărăției cerurilor, verhovnicului 
apostolilor, Petru
La remise des clés célestes par Notre-Seigneur au chef des apôtres, le coriphée Pierre
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pictorului şi felul original cum şi-a tradus în faptă concepţia denotă genialitate. Nu 
cunosc în pictura orientală bizantină ceva asemănător acestui tablou.

Vis-à-vis de acest tablou admirabil, la spatele celeilalte străni canonicale, 
în partea de miazănoapte a presbiteriului, în conca de după spatele stalurilor 
canonicale e de remarcat figura Mielului nevinovat, cu o cruce la spate, aşezat 
în mijlocul unei grădini înflorite, din care izvorăsc de jur împrejur ape vii 
curgătoare. În mod sugestiv suntem invitaţi deci, ca prin luarea crucii, să ne 
îndrumăm spre Hristos, care prin suferinţă ne duce la biruinţă, la păşunea vieţii 
de veci, la izvoarele de apă vie, curgătoare în viaţa de veci.

Tot în presbiteriu remarcăm, pe boltitura bisericii, ca un pandant al 
picturilor celor două boltituri concentrice din nartexul femeilor, cele patru 
panouri cu scene din viaţa Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Începând din partea de miazănoapte se înşiruie înaintea privirilor noastre 
Predica de pe munte, cu figura extrem de blândă a Mântuitorului, care predică 
cele opt fericiri mulţimilor însetate să-l asculte; Isus pe mare, întinzând mâna 
lui Petru care se cufundă şi pe care-1 mustră cu figură blând-ironică: „Puţin 
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”. Învierea lui Lazăr cu figura fantomatică 
a acestuia, îmbrăcată în giulgiuri albe, pe care Mântuitorul cu o privire extrem 
de dulce şi cu gest autoritar îl smulge din ghearele morţii, sub privirile uimite 
şi speriate ale Apostolilor şi ale poporului. Şi în sfârşit, scena prezenţei lui Isus 
în biserică la vârsta de doisprezece ani, când acest Copil cuminte, extrem de 
cuminte, înţelepciune divină fiind, îi uimeşte pe înţelepţii Sionului, care rămân 
în extaz auzind tâlcuirea Scripturilor ieşită de pe buzele acestui Copil-Minune. 
Părinţii divinului Copil sunt în dreapta în retroscenă.

Toate patru panourile acestea cu fondul şi perspectiva lor minunată, îţi 
lasă o impresie neştearsă. La mijlocul boltiturii tronează Sfânta Treime într-un 
medalion flancat de doi îngeri. De remarcat în mod special Dumnezeu-Tatăl, 
cu figura-I de Jupiter, cu ochii mari şi largi şi neclintiţi, parcă, în veşnicia lor.

Panourile acestea cu scenele din viaţa Mântuitorului, frumos încadrate, au 
şi ele un dublu chenar de Heruvimi şi Serafimi şi de Sfinţi Părinţi şi Doctori şi 
Episcopi şi Mucenici: Sfântul Grigore Dialogul, Dionisie Areopagitul, Sfântul 
Martir Dumitru, Sfântul Martir Nistor, Sfântul Papa Leon I, Sfântul Policarp, 
Sfântul Laurenţiu, etc., etc., formând un admirabil cortegiu de onoare în jurul 
lui Isus, din viaţa şi faptele căruia s-au inspirat cu toţii. 

Cât nu învaţă sufletul creştin care se uită cu ochi atenţi la filmul acesta al 
tablourilor ce se proiectează pe ecranul bolţii! 

În presbiteriu mai avem de remarcat iconostasul, care desparte presbiteriul 
de Sfânta Sfintelor.

De când cu erezia iconoclaştilor, iconostasul alcătuieşte, în pictura 
bizantină în interiorul bisericii, o parte mult însemnată. Erezia iconoclaştilor 
a fost un impuls ca această parte a interiorului bisericii să ia o amploare din ce 
în ce mai mare în scurgerea veacurilor până în zilele noastre. Astăzi, biserica 
bizantină nici nu se poate închipui fără iconostas. 

Iconostasul nostru din Lugoj în stil baroc, este remarcabil şi ca execuţie 
tehnică; întrucât a ieşit din vestitele ateliere artistice ale Vienei şi a costat 
câteva sute de mii în vremuri de pace. De când însă pictorul nostru a înlocuit 
vechile picturi de pânză lipite pe table de lemn, cu noile picturi, în număr de 
29, de atunci mărirea iconostasului s-a potenţat în măsură nebănuită. În vârful 
iconostasului tronează Crucea cu Maica lui Isus şi Ioan de o parte şi de alta, 
la poalele ei. Într-o zonă inferioară, în câte trei medalioane, sunt de-a stânga 
privitorului figurile lui Avraam, Ilie şi Iosif, iar de-a dreapta a lui Iacob, Moise şi 
Eliseu, încadrând la mijloc pe Isus Hristos şezând ca Arhiereu pe tron, ale cărui 
trăsături trădează o bunătate nemărginită. Figurile venerabile ale celor şase 
patriarhi şi prooroci sunt de o rară expresivitate. Relev în mod special figura 
lui Iosif Egipteanul, vice-faraonul Egiptului, în hainele sale de cel mai înalt 
funcţionar după rege. Ce frumos e când arta ţine cont de istorie, de realităţile 
istorice!

În zona imediat următoare sunt şapte panouri cu scene din viaţa 
Mântuitorului. La mijloc dominând Învierea din morţi a lui Isus, iar de-a 
dreapta şi de-a stânga ei în succesiune cronologică Naşterea Mântuitorului 
cu închinarea păstorilor, Botezul Mântuitorului în Iordan de la Ioan, Intrarea 
în Ierusalim, Schimbarea la faţă pe muntele Taborului, Înălţarea la Ceruri a 
aceluiaşi Mântuitor şi Pogorârea Spiritului Sfânt. Cum vedeţi, reprezintă ciclul 
sărbătorilor principale de peste an ale Domnului nostru Isus Hristos: sărbătorile 
împărăteşti.

Fiindcă nu putem descrie toate tablourile, ca să nu obosim pe cititori, voi 
remarca numai câteva dintre ele. Înainte de toate fixez Învierea Domnului. 
Mântuitorul nostru Isus Hristos este zugrăvit cu o forţă extraordinară, ca 
învingător al morţii: Ubi est, mors, victoria tua? Ţine viguros într-o mână 
steagul ce fâlfâie, ondulează biruitor în vânt, cu o încordare a întregului trup, a 
muşchilor mâinilor şi picioarelor şi a pieptului – vezi parcă puterea-I internă, 
care animă acest trup, în urma energiei native ce I s-a dat din izvoarele vieţii 
veşnice ce rezidă în Dânsul. Se ridică în mijlocul aureolei de lumină, şi flăcările 
iadului de unde a ieşit biruitor, flăcări care se preling la picioarele Sale, sunt şi 
ele parcă un reflex al trecerii măririi Domnului în împărăţia umbrelor morţii. 
Uitându-te la acest triumfător de esenţă divină nu te miri de figura speriată 
până şi a îngerului, ce stă alături într-un colţ, şi a celor trei soldaţi romani 
striviţi de teroare, culcaţi la pământ. E tot ce cunosc mai frumos din istoria 
picturii bizantine, pe care am studiat-o îndelung în manualele lui Charles 
Diehl, Springer-Ricci etc.

Artistul a avut o viziune de sus atunci când ne-a vrăjit pe pânză acest tablou.
Nu mai puţin frumoase sunt şi cele trei tablouri ale Schimbării la Faţă 

a Domnului, a Înălţării Sale la ceruri şi a Coborârii Spiritului Sfânt peste 
Sfinţii Apostoli şi Maica Domnului. Nu cunosc sentimente sufleteşti mai 
bine exteriorizate ca în aceste tablouri, scoţând în relief partea dramatică a 
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sentimentelor sufleteşti agitate de un vânt puternic al pasiunilor nobile, fiind adevărate 
Stimmungsbilder, în înţelesul antic al cuvântului.

Cel ce vrea să se convingă nu are decât să privească, să vină să vadă şi să-mi dea 
dreptate deplină. Nu mă pot opri asupra detaliilor. Țin să relev numai, că sentimentele 
sufleteşti ale chipurilor de pe tablourile noastre nu sunt cu nimic inferioare, cred, 
acelora zugrăvite în celebra înălţare la ceruri a Maicii Domnului, cu grupul Apostolilor 
la bază, a marelui Tiziano.

Zona ultimă o formează cele patru tablouri principale, cu figura blândă de 
moşneag potolit şi cuminte a Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul de la Mira Lichiei; a 
Maicii Domnului cu Pruncul Isus în braţe, figură atât de delicată şi suavă, care-şi 
sărută cu gingăşie pe cap Pruncuşorul divin, aşezat pe genunchii săi: rară gingăşie de 
mamă; a lui Isus Hristos, şezând pe tron, ca Mântuitor... şi Sfântul loan Botezătorul, cu 
privire fulgerătoare şi cu braţele încordate şi muşchii violent contractaţi stigmatizând 
drept pui de viperă pe fariseii plini de venin şi ură. Tronurile pe care stau Domnul 
Hristos, Maica Domnului şi Sfântul Nicolae, sunt de aur, încrustate cu perle şi pietre 
scumpe şi fondul scânteiază de aur pur, în care se zăresc cruci multiplicate la nesfârşit. 
Se şi cuvenea ca tablourile acestea principale să întunece prin podoabă şi strălucire 
restul picturilor. Numai cupola, închipuind raiul, le întrece în măreţie şi bogăţie.

Dar să trecem în zbor rapid la Sfânta Sfintelor, la absida înaintea căreia se află     
To hagion Bima, tribunalul Domnului, conform concepţiei Sfinţilor Părinţi răsăriteni. 
Zic: tribunal, pentru că rezidă pe altar aievea Judecătorul viilor şi al morţilor, în Sfânta 
Euharistie, sub vălul pâinii şi al vinului. Nu spunea dealtfel Sfântul Apostol Pavel: Cel 
ce mănâncă din pâinea aceasta şi bea din vinul acesta în mod nevrednic, judecată lui-şi 
mănâncă şi bea ? Şi nu se dă astăzi lupta pentru şi în contra lui Hristos tocmai în jurul 
Euharistiei? Nu această dogmă diferenţiază spiritele?

Dar să ne ocupăm de pictura din altar!
Sus pe bolta absidei, într-o aureolă de curcubeu încântător, purtată de patru îngeri 

canefori ce plutesc în aer, este Spiritul Sfânt în chip de porumbel, din fiinţa căruia 
emană raze şi limbi de foc, care inundă întreaga boltitură. O dublă coroană concentrică 
de Heruvimi şi Serafimi înconjură a treia persoană din Sfânta Treime. S-a zugrăvit aici 
simbolul Spiritului Sfânt, pentru că hramul bisericii catedrale este tocmai Pogorârea 
Sfântului Spirit la Rusalii.

Dar mai fermecătoare sunt picturile din cele două zone inferioare. În prima 
zonă remarcăm în absidiola altarului nobila figură a împărătesei cerurilor, pe Hagian 
Theotokon, în veşminte imperiale, cu Pruncul Divin în braţe, flancată în atitudine 
reverenţioasă de doi îngeri. Vin spre ea, de două părţi, în procesiune de adorare, 
neasemuit de frumoasele figuri, expresivele figuri ale Evei, Iuditei, Esterei – de o 
frumuseţe răpitoare aceasta, în haine luxoase regale - Mariei, Anei şi Sarei - trădând 
toate smerenie şi reverenţă în faţa Aceleia care, tronând sub un baldachin, ne-o arată 
inscripţia sugestivă că este gloria Ierusalimului, mărirea mare a poporului nostru. 
Unii din vizitatorii bisericii noastre susţin că artistul pictor s-a întrecut pe sine însuşi 
tocmai în zugrăvirea acestei scene de închinare a femeilor reprezentative din Vechiul 

Testament înaintea Maicii Domnului, care le-a eliberat şi pe ele şi le-a înălţat. Eu nu 
vreau să mă pronunţ. Se va pronunţa, poate, critica obiectivă de mai târziu. Destul că 
scena aceasta e de o putere evocatoare unică. 

În zona inferioară a pereţilor altarului este zugrăvită Cina cea de Taină din 
foişorul cel de sus din Ierusalim. Vedem pe Mântuitorul nostru Isus Hristos cu 
faţa transfigurată, ridicat în picioare, ţinând într-o mână pâinea şi în cealaltă 
potirul, plin de o duioşie rară, melancolică, aşa cum ni-L zugrăveşte Sfântul Ioan în 
evanghelia sa la Cina cea de Taină. De o parte şi de alta Mântuitorul este umbrit 
de protecţia a doi îngeri cu ripide în mână, care adie lin în jurul Lui; Apostolii vin 
unul câte unul, şase de-o parte şi şase de alta, despărţiţi prin coloanele foişorului, 
cum şi-1 închipuie fantezia pictorului artist. Toţi au o aureolă pe cap, afară de Iuda 
întunecat la haină şi la faţă. Aş cuteza să fac o afirmaţie, că chipul şi figura şi întreagă 
atitudinea Apostolilor în momentul de a se apropia de dumnezeieştile şi sfintele şi 
preacuratele şi de viaţă făcătoarele lui Dumnezeu taine, nu este cu nimic inferioară, 
ca expresivitate, ca dramatism, ca simţire sufletească ce se trădează în toată persoana 
lor, statuilor apostolilor aşezate în naia bisericii San Giovanni in Laterano din Roma. 
Fireşte că omnis comparatio claudicat. Altul este momentul prins de pictorul nostru 
şi altele momentele prinse de sculptorul roman. Ci, fiecare în felul său, a creat o 
operă superioară de artă, o operă nemuritoare. Fondul tabloului cu colinele şi casele şi 
chiparoşii oraşului sfânt măresc efectul sufletesc.

Deasupra porţilor de la vestiar şi sacristie sunt zugrăvite în bust figurile marilor 
Doctori ai Bisericii, apuseni şi răsăriteni: Sfântul Augustin şi Sfântul Ambrozie, Sfântul 
Vasile şi Sfântul Ioan Gură de Aur, care toţi au scris despre Liturghie şi despre Sfânta 
Euharistie.

Şi, în sfârşit, ca o completare a ansamblului, urmează pe peretele de miazănoapte 
şi miazăzi, chipul în mărime naturală al lui Melchisedec: "Tu eşti preot în veac 
după rânduiala lui Melchisedec", şi jertfa lui Avraam când l-a jertfit pe fiul său Isac: 
prototipul Celui jertfit pe Cruce.

Aceasta ar fi zugrăvirea picturii bisericii redată în culorile şi nuanţele de culori 
ale graiului aşternut pe hârtie cu slova tiparului. Dacă am reuşit să dau o palidă idee 
despre frumuseţea bisericii catedrale împodobite cu această pictură aleasă, voi fi 
mulţumit de satisfacţia cititorilor.

Sub conducerea savantă a lui Charles Diehl, a lui Springer-Ricci, Ferretti, Tafrali de 
la Universitatea din Iaşi şi a altor autori, am ţinut să studiez amănunţit arta bizantină, 
mai ales pictura ei, şi recunosc şi constat cu mândrie pentru ţara şi neamul meu, că 
nici în epocile de aur ale picturii bizantine de pe vremea lui Iustinian şi a dinastiei 
macedonene, nici la Mistra, Dafne sau Sfânta Sofia şi Sfântul Dumitru din Salonic, 
Kahrie-Djiamy, Constantinopol, nici la bisericile-grote din Siria, Capadocia, nici la 
Kiev şi Novgorod, nici la Studeniţa în Jugoslavia, nici la Boiana în Bulgaria, la Sfântul 
Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş din România, nici la bisericile cu pictură 
bizantină din Italia, sau - ca s-o amintesc şi pe aceasta - nici în chipurile din miniaturile 
greceşti, păstrate în diferite muzee, în chipurile stavrotecilor ce ne-au rămas cu urme 
glorioase ale artei bizantine, şi în sfârşit, chipurile reproduse în mătăsurile Orientului, 
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sau în ivoriu şi marmură, eu figuri şi chipuri mai frumoase şi mai alese ca în 
pictura catedralei din Lugoj, zic, eu unul n-am văzut. Am călătorit şi eu destul 
în viaţă, am străbătut multe ţări şi mări, şi pot afirma cu linişte sufletească 
faptul că pictura catedralei noastre poate sta alături de cele mai frumoase picturi 
din lumea creştină. Cred că critica obiectivă îmi va da dreptate. Et ego in Arcadia. 
E chestie de timp şi de răbdare.

Într-o descriere sumară ca aceasta, fireşte, am omis să notez multe. N-am 
putut releva frumuseţea decoraţiilor geometrice, de care e plină biserica. N-am 
putut să pomenesc de varietatea uimitoare a crucilor, cel puţin douăsprezece 
variaţii, pe care le-a revărsat artistul nostru pe întreg câmpul întinderii 
tablourilor. N-am putut să pomenesc de arabescurile, feuillages-urile, postes-
urile, chapelets-urile, ghirlandele, rinceaux-urile, ruban-urile, tresele, entrelacs-
urile şi alte zeci şi zeci de amănunte din decoraţia pereţilor şi boltelor bisericii, 
flori, palmieri, chiparoşi, acantuşi, cactuşi, care îi dau atâta strălucire acestui 
templu, care-ţi aduce aminte de dictonul "Omnis gloria ejus ab intus".

De încheiere îi mulţumesc îndeosebi pictorului nostru artist, pentru că nu mi-a 
zugrăvit nicăieri picioare lungi şi subţiri ca fusul, sucite şi strâmbe, feţe fioroase, cu 
păr vâlvoi şi barbă încâlcită, figuri rigide şi băţoase, cum vedem în arta bizantină, 
fireşte decadentă. Aici totul e armonie, proporţie, măsură şi figurile au suflet, au 
viaţă superioară ierarhică. Omul a ieşit frumos din mâinile Creatorului. Sfinţii în 
felul lor sunt o desăvârşire a acestei frumuseţi prin altoirea supranaturalului. Toată 
arta e să stii a reda această frumuseţe si pictorul nostru cred că a reuşit. Laudă lui.

 

Isus Hristos Pantocrator, detaliu de pe bolta Catedralei
Jésus Christ Pantocrator, détail de la voûte de la Cathédrale

Sfânta Treime
La Sainte Trinité
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Isus Hristos Pantocrator, detaliu de pe bolta Catedralei
Jésus Christ Pantocrator, détail de la voûte de la Cathédrale

Isus Hristos Pantocrator, detaliu de pe bolta Catedralei
Jésus Christ Pantocrator, détail de la voûte de la Cathédrale
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Fecioara Maria orantă flancată de Sfinții Arhangheli,
detaliu de pe bolta Catedralei
La Vierge Marie dans la position d’Orante, flanqué par les Saints Archanges,
détail de la voûte de la Cathedrale

Sfântul Ioan Botezătorul, detaliu de pe bolta Catedralei
Saint Jean-Baptiste, détail de la voûte de la Cathedrale

Pagina 38-39, Interior Catedrală
Pages 38-39, Interieur de la cathédrale
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Interior catedrală
Interieur de la cathédrale
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Rugăciunea din Ghetsemani a Mântuitorului
La prière de Sauveur à Ghetsemani

Trădarea lui Iuda.
La trahison de Judas
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Isus înaintea lui Pilat
Jésus devant Pilate

Răstignirea lui Isus
Le crucifiement de Jésus
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Închinarea magilor
L'adoration des mages

Fuga în Egipt
La fuite en Egypte
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14. Profetul Isaia
Le prophète Isaïe

15. Profetul Ezechiil
Le prophète Ézéchiel

Profetul Ieremia
Le prophète Jérémie

Profetul Daniil
Le prophète Daniel

Medalion cu Sântul Ioan Botezătorul.
Médaillon avec Saint Jean-Baptiste
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Sfântul Evanghelist Matei
Le Saint Évangéliste Matthieu

Sfântul Evanghelist Luca
Le Saint Évangéliste Luc

Sfântul Evanghelist Ioan
Le Saint Évangéliste Jean

Sfântul Evanghelist Marcu
Le Saint Évangéliste Marc
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Iconostasul Catedralei Lugojului
L'iconostase de la Cathédrale de Lugoj

Iconostas, detaliu
L'iconostase, détail
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Isus Hristos. Detaliu de pe iconostas
Jésus Christ. Détail de l’iconostase

Maica Domnului. Detaliu de pe iconostas
La Mère de Dieu. Détail de l’iconostase
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Sfântul Ierarh Nicolae. Detaliu de pe iconostas
Le Saint Hiérarque Nicolas. Détail de l’iconostase

Sfântul Ioan Botezătorul. Detaliu de pe iconostas
Saint Jean-Baptiste. Détail de l’iconostase
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Sfântul Arhanghel Gabriel. Detaliu de pe uşile împărăteşti
Le Saint Archange Gabriel. Détail des portes royales

Detaliu de pe iconostas
Détail de l’iconostase

Detaliu de pe iconostas
Détail de l’iconostase
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Maica Domnului. Detaliu de pe uşile împărăteşti
La Mère de Dieu. Détail des portes royales

Vedere spre Masa Altarului
Vue vers la Table de l’Autel
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Detaliu de pe uşile diaconești
Détail des portes diaconales

Detaliu de pe uşile diaconești
Détail des portes diaconales
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Paginile: 62-63, 64-65, 66
Imagini din Sfântul Altar: Sfânta Masă
Images de Sanctuaire: le Saint Autel

Isus Hristos împărtăşind Apostolii. Detaliu din Sfântul Altar
Jésus Christ communiquant les Apôtres. Détail de l’Autel Sacré
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Imagine de pe bolta Altarului
Image de la voûte de l’Autel Sacré
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Imagine din Sfântul Altar: Sfinții Apostoli
Image de sanctuaire: les Saints Apôtres
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Imagine din Sfântul Altar: Sfinții Apostoli
Image de sanctuaire: les Saints Apôtres
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Detaliu de pe cupola catedralei
Détail du dôme de la cathédrale
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Detaliu de pe cupola Catedralei
Détail du dôme de la cathédrale
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Amvonul
La chaire

Tronul arhieresc
Le trône du hiérarque
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Sfinții fără de argint Cosma și Damian
Les Saints anargyres Côme et Damien

Sfinții Constantin și Elena
Les Saints Constantin et Hélène

Imaginea Mielului nevinovat
L'image de l'Agneau innocent
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Jertfa lui Melchisedec; Sf. Ambroziu și Sf. Augustin
Le sacrifice de Melchisedech; Saint Ambroise et Saint Augustin

Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan-Gură-de-Aur și Jertfa lui Avram
Saint Basil le Grande, Saint Jean Chrisostôme et le Sacrifice d'Abraham



84 8584 85Scene biblice de pe arcade
Scènes bibliques des arcades

Scene biblice de pe arcade
Scènes bibliques des arcades
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Înger (detaliu)
Ange (détail)
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Scene biblice de pe arcade
Scènes bibliques des arcades
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Maica lui Dumnezeu 
în chip de Basilissa (Împărăteasă)

La Vierge en Reine couronnée
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Isus în templu la 12 ani
Jésus dans le temple à 12 ans

Isus predicând. Detaliu de pe arcadă
Jésus prêchant. Détail de l'arcade
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Învierea lui Lazăr
La résurrection de Lazare

Isus umblă pe mare
Jésus se promène sur la mer
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SILVIU ORAVITZAN

Paznicul de comori: Virgil Simonescu

Până de curând am crezut că aici, la Lugoj, poarta pe care noi ieşim din 
istorie, călăuzindu-ne pe firul Ariadnei la ieşirea din labirint, este doar tezaurul 
de sacre simboluri, înscris pe ţesăturile şi cusăturile paradisului etnografic al 
Muzeului local. Lecţia lor de gândire tradiţională, teocentrică, ne obligă la un 
drum al recuperării prin reabilitarea memoriei şi a Luminii celei dintâi.

Pentru noi, românii, originea simbolului ar trebui să ne ocupe în mod 
deosebit. De ce aici ele s-au păstrat nealterate, de ce atâta obstinaţie în a le (în)
scrie necontenit, de ce simbolurile au cuprins totul, au împresurat omul, casa 
lui, obiectele lui, ele s-au prelungit în mit şi ritualuri? Din scrierea lor ar trebui 
să desluşim înţelesuri de mult pierdute. De ce acestea la început erau solidare 
la mai toate marile culturi? Cum se explică faptul că romburile, pătratele, 
cercurile sau crucile de pe ţesăturile de aici sunt aidoma cu cele din Egipt sau 
Sumer din vechiul şi îndepărtatul Orient, India şi China, sau cu scrierile mai 
noi ale civilizaţiei Maya? Cred că numai memoria edenică a omului a făcut 
posibilă aceasta.

Ce legătură au toate acestea cu biserica pictată de Virgil Simonescu? Ea 
vine să completeze şi să refacă traseul iniţiatic, drumul omului pe aceeaşi 
poartă înspre şi dinspre Dumnezeu. Aceeaşi gândire a tradiţiei, de recuperare a 
memoriei şi a Luminii dintâi de refacerea itinerarului uitat, care leagă omul de 
Dumnezeu, drumul lui fiind acelaşi drum, ca al vechilor culturi, adăugându-se 
şi de data aceasta Lumina nouă, Lumina întrupării cristice.

Două sunt, după mine, motivele care fac ca arta lui Virgil Simonescu şi 
evident Catedrala Greco-Catolică din Lugoj pictată de el să fie unică, să aibă o 
particularitate aparte în construcţia bisericilor din această regiune.

1. Pictura este a Liturghiei închinată simbolurilor, traseul lor iniţiatic 
înaintând treaptă cu treaptă în miezul misterului însuşi. Drumul recuperării 
noastre din istorie, relaţia dintre Crucea ca simbol fundamental (Noul 
Testament) şi simbolul Centrului care este cel al creştinismului cosmic 
precreştin (Vechiul Testament) liniuţa de unire între primul om al Vechiului 
Testament şi viaţa lui Cristos petrecută în acelaşi loc a făcut posibilă unirea 
Ierusalimului terestru cu Ierusalimul ceresc.

2. Cromatica bisericii de faţă este cromatica vechilor bizantini şi este legată 
mai mult de simbolica lui Lapis lazuli - magia cerului înstelat. Construcţii 
cromatice unde din noaptea eternă, cosmică, se desprinde aura plină de vrajă a 
magiei albastrurilor siderale, a ultrămarinurilor profunde punctate cu irizări, a 
unor pietre scumpe ce ne amintesc de grădinile fermecate ale unui paradis pierdut.

Tetraedrul, arhitectura bisericii cu cei patru evanghelişti care susţin 
cupola, centrul bisericii, sunt punctele ei cardinale. Ei sunt zugrăviţi în faţa 
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unor deschideri, porţi, care ne fac legătura cu zorile, făcând trecerea spre lumea 
de dincolo. Pantocratorul este cheia de boltă a cupolei străjuită de îngeri, care 
îi înconjură pe Sfânta Fecioară Maria şi pe Sfântul loan Botezătorul, de fapt 
un imn adus Luminii care beatifică şi străluminează întreaga biserică. Spun 
străluminează şi nu luminează, pentru că ea descoperă Lumina din noi, ne ia în 
posesie amintindu-ne de etimologia mistică simbolică comună a Luminii şi a lumii.

Pictorul are o continuă obsesie a căutării centrului. Drumul crucii nu 
indică doar cele patru direcţii care arată calea energiei divine, provenită din 
punctul central, ea arată şi calea inversă a spiritului în efortul său de revenire 
la unitatea originară din care a descins. Definitorie este verticalitatea, calea 
cerului, dar căutarea centrului nu e uşoară căci centrul se află în mijlocul unui 
labirint care are o mulţime de căi, ce se întretaie descriind o întreagă reţea de 
ţesături, noduri, etc. Meandrele labirintului urmărite de artist sunt o extindere 
a motivului crucii. Actul încrucişării căilor şi direcţiilor duc la motivul ţesăturii. 
Toate aceste “decoraţii” circumscriu cu tâlc metopele cu scenele întrupate 
ale Noului Testament. Împreună ele demonstrează unitatea lumii simbolice, 
Logosul manifestat, ca un imn al Lumii ca Epifanie.

Pictorul înscrie în naos o mărturie de credinţă “Prin cruce la viaţă”, 
înţelepciune urmărită în tot discursul plastic al artistului. Se urmăreşte infinit 
imaginea crucii rezultată din intersecţii, compuneri şi recompuneri de planuri, 
configuraţii, toate respectând principiul iconic, nu chipul văzut al nevăzutului 
ci prezenţa invizibilului care se insinuează în chip de aură ca un fir al Ariadnei. 
Pe acest fir coboară Harul, Lumina lucrătoare care învăluie chipurile sfinte, 
nu chipurile ca atare, ci aureola, semnul acesta al transcendentului care 
coboară şi învăluie chipul sfânt; acolo nevăzutul devine văzut, făcând prezentă 
divinitatea. Cu pricepere, cu înaltă ştiinţă a construcţiei, a dozajelor, pictorul 
ne dă sentimentul prezenţei sacrului. În Conciliul al doilea de la Niceea se 
cere ca simbolul Crucii să fie introdus peste tot: pe veşminte, în încăperi, pe 
construcţii, pe drumuri, peste tot, în lumea întreagă. El să fie nu numai un 
semn al sacrificiului, al patimii, ci şi un semn al învierii, al prezenţei divinului 
în lume.

Nu întâmplător Virgil Simonescu apelează mult la crucea rotită care 
dă naştere la structurile octogonului, simbol al Baptisteriului, al Naşterii şi 
Botezului, rememorând probabil şi steaua magilor din ritualul sărbătorilor 
creştine, atenţionează omul la recuperarea lui prin mântuire, punct terminus al 
oricărui credincios. Aceasta fiind posibil astăzi prin Învierea lui Cristos, cheia 
de boltă a credinţei noastre. Energiile divine coboară din transcendent tocmai 
pe acest drum pentru realizarea iluminării şi transmutaţia vechiului Adam în 
noul Adam (o posibilă legătură a Sfârşitului cu Începutul). 

O altă poartă de posibil acces la cele nevăzute prin cele văzute ? Un drum 
care conduce la o gravă meditaţie asupra a ceea ce este de nerostit. Ajunşi în 
acest loc descoperim pacea rugăciunii... Şi tot de aici se cuvine un gând de 
recunoştinţă paznicului de comori: Virgil Simonescu.
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ALEXANDRU MESIAN
Episcop de Lugoj

Scurt istoric al Eparhiei Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică de Lugoj

        Întemeierea Eparhiei de Lugoj

Eparhia de Lugoj s-a întemeiat la 26 noiembrie 1853 prin 
Bula pontificală „Apostolicum Ministerium” a Papei Pius al IX-
lea, care a emis şi un edict pentru parohiile care intrau acum sub 
jurisdicţia Episcopiei Lugojului, mai înainte majoritatea acestora 
aparţinând de o altă circumscripţie ecleziastică (parohiile ardelene).

Odată cu întemeierea acestei eparhii, a luat fiinţă şi Eparhia de Gherla 
(actualmente de Cluj-Gherla) iar Episcopia de Blaj a fost ridicată la 
rangul de Arhiepiscopie şi Mitropolie. Ridicarea la rang de Arhiepiscopie 
şi Mitropolie a Episcopiei de Blaj în anul 1853 a fost urmarea firească 
a activităţii confesionale şi culturale a ierarhilor şi clerului cărturar al 
Bisericii Greco-Catolice, care s-au impus în raporturile cu autorităţiile 
imperiale, militând alături de clerul şi enoriaşii ortodocşi pentru drepturile 
naţionale, politice şi confesionale ale românilor din Transilvania.

Astfel, Arhiepiscopia şi Mitropolia cu titlul de Alba-Iulia şi Făgăraş avea 
la început (1853) cele trei eparhii sufragane: Oradea, Gherla şi Lugoj, la care 
se adaugă mai apoi Eparhia de Maramureş. Noua provincie mitropolitană este 
scoasă de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Esztergom şi 
pusă sub ascultarea directă a Papei, ceea ce a avut consecinţe benefice pentru 
lupta de emancipare a românilor.

Încercările de unire cu Biserica Romei a românilor bănăţeni sunt datate 
mult înainte de Unirea de la 1700. Astfel, în anul 1454, deci după numai 15 
ani de la terminarea Conciliului de la Florenţa, conciliu unde s-au semnat 
actele de unire a tuturor Bisericilor, atât din Răsărit cât şi din Apus (conciliu 
la care românii au fost reprezentaţi de episcopul Damian al Moldovei) în 
părţile Banatului a predicat Sfântul Ioan Capistranul. Atunci, circa 30.000 
de români din zona Caransebeşului au îmbrăţişat crezul Bisericii Romei. 
Cu tot începutul atât de rodnic, mişcările pentru unire au rămas fără efect:

-pe de-o parte din cauza vecinătăţii sârbilor ortodocşi;
-pe de altă parte, din cauza apropierii tot mai simţite a islamismului turcesc, 

aflat în plină expansiune.
Au trecut aproape trei veacuri până când s-a pus din nou problema unirii 

religioase a românilor cu Roma. Începutul celei de-a doua apropieri de Biserica 
Romei s-a făcut prin informările pe care le-a trimis Curţii de la Viena, în 
anul 1738, episcopul latin al Cenadului, Falkenstein, despre starea religioasă 
a românilor bănăţeni, despre apropierea a tot mai mulţi preoţi români, cu 
credincioşi cu tot, de Biserica Romei – având ca exemplu pe fraţii lor din 

Transilvania, unde se consolida deja Unirea cu această Biserică. Totodată, 
episcopul Falkenstein a propus aceleiaşi Curţi Imperiale înfiinţarea pentru 
românii bănăţeni, pe care îi avea deja în păstorire, a unei eparhii catolice de 
rit oriental, iar pentru preoţii care erau trecuţi la Unire, acordarea tuturor 
drepturilor de care se bucurau preoţii catolici.

Urmaşul lui Falkenstein, episcopul Nicolae Stanislavich, în anul 1741 
propune Curţii de la Viena înfiinţarea fără întârziere a episcopiei pentru 
românii uniţi, recomandând ca reşedinţă episcopală oraşul Lugoj.

Materializarea propunerilor celor doi ierarhi catolici ai Cenadului nu 
s-a realizat decât peste 100 de ani, din cauza războaielor cu turcii, în care era 
implicat Imperiul Habsburgic, precum şi din cauza altor împrejurări politice şi 
sociale extrem de grele.

Începând cu anul 1832, când 1.200 de credincioşi din satul Chizdia 
(Coşari) trec la Unirea cu Roma, începe un curent tot mai puternic de 
apropiere de catolicism a românilor bănăţeni. După vizitele canonice 
pe aceste meleaguri ale episcopului Vasile Erdeli de Oradea, şi alte 
comunităţi au îmbrăţişat, rând pe rând, Unirea. Astfel, încă din 1848, în 
Banat existau 22 de parohii unite, iar multe altele aveau planuri de unire.

Ca răspuns la acest entuziasm al românilor bănăţeni, aşa cum s-a arătat, 
Papa Pius al IX-lea, prin Bula „Apostolicum Ministerium” din 26 noiembrie 
1853, a întemeiat Eparhia de Lugoj. Ea se întindea (şi se întinde şi astăzi) peste 
judeţele: Caraş-Severin, Timiş, Arad, Hunedoara şi peste o parte din judeţul 
Alba.

Episcopii care au păstorit Eparhia Lugojului

       Arhiereii care au păstorit Eparhia Lugojului, de-a lungul timpului 
       până în prezent, sunt:

        1. Episcopul Alexandru Dobra (1853-1870);
        2. Episcopul Ioan Oltean (1870-1874);
        3. Episcopul Victor Mihaly de Apşa (1875-1895);
        4. Episcopul Demetriu Radu (1897-1903);
        5. Episcopul Vasile Hossu (1903-1912);
        6. Episcopul Valeriu Traian Frenţiu (1913-1922);
        7. Episcopul Alexandru Nicolescu (1922-1935);
        8. Episcopul Ioan Bălan (1935-1959);
        9. Episcopul Ioan Ploscaru (1948-1998);
        10. Episcopul Alexandru Mesian (1994- până în prezent).

Primul episcop de Lugoj a fost Alexandru Dobra. El a fost confirmat ca şi 
episcop tot de către Papa Pius al IX-lea prin Bula papală „Apostolatum officium” 
din 17 noiembrie 1854, transmisă împăratului Francisc Iosif I, mitropolitului 
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Alexandru Şterca Şuluţiu, clerului şi poporului din Eparhie. La instalarea 
episcopului Alexandru Dobra, săvârşită în 21 septembrie 1856, în Catedrala 
din Lugoj, au fost de faţă: mitropolitul greco-catolic de Alba-Iulia, Alexandru 
Şterca Şuluţiu; episcopul greco-catolic de Oradea, Vasile Erdeli; episcopul 
romano-catolic transilvănean Ludovic Hajnold; episcopul romano-catolic al 
Cenadului, Alexandru Csajaghy; contele Coronini von Cronberg, guvernatorul 
sârbo-bănăţean şi alţi oficiali.

Persecuţia Bisericii Române Unite cu Roma

Este binecunoscut că secolul al XX-lea a fost cel mai sângeros secol din 
istoria Bisericii Creştine. Biserica lui Cristos a fost crunt persecutată. Zeci de 
milioane de creştini şi-au dat viaţa mărturisindu-L pe Cristos.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, n-a scăpat nici ea de 
crunta persecuţie din partea conducerii ateo-comuniste instalată la putere în 
România după al doilea Război Mondial.

1. În perioada 27-29 octombrie 1948 au fost arestaţi toţi episcopii greco-
catolici şi romano-catolici din România. Au urmat apoi: desfinţarea mănăstirilor, 
arestări de preoţi, de credincioşi, iar pentru greco-catolici arestarea tuturor 
celor care nu acceptau trecerea la Biserica Ortodoxă Română. Toate bunurile 
bisericeşti au fost confiscate de statul ateo-comunist; bisericile au fost date 
Bisericii Ortodoxe Române iar alte bunuri au intrat în posesia Statului român.

2. La 1 decembrie 1948, prin Decretul lege nr. 358, Biserica Română Unită 
cu Roma, Greco-Catolică a fost desfinţată. Nici Eparhia de Lugoj n-a fost 
exceptată de la persecuţie; a dat mărturie de credinţă împreună cu întreaga 
Biserică Greco-Catolică din România.

        Amintim aici arhiereii martiri şi mărturisitori ai credinţei 
        din Eparhia Lugojului:

Episcopul Ioan Bălan al Lugojului (1880-1959), care a fost arestat pe 28 
octombrie 1948. A fost dus la mănăstirea ortodoxă de la Dragoslavele, apoi 
la mănăstirea ortodoxă de la Căldăruşani (în februarie 1949) şi de acolo la 
Penitenciarul din Sighetul Marmaţiei (în luna mai 1950). Ulterior a fost mutat 
cu domiciliu obligatoriu la mănăstirea Curtea de Argeş (în 1955) iar în anul 
1956 a fost transferat la mănăstirea ortodoxă de maici de la Ciorogârla (lângă 
Bucureşti), unde a rămas în izolare până la sfârşitul vieţii. Îmbolnăvindu-se grav, 
a încetat din viaţă într-un spital din Bucureşti, în ziua de 4 august 1959. A fost 
înmormântat în cimitirul Bellu catolic. Nu a fost judecat şi nu a avut condamnare.

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu (1875-1952), în momentul arestării 
episcop de Oradea. S-a aflat la conducerea Eparhiei Lugojului timp de 10 ani 
(între anii 1912-1922). A fost arestat pe 28 octombrie 1948, şi dus în lagărul 
de la Dragoslavele, apoi, în februarie 1949, la mănăstirea Căldăruşani. În 1950 

a ajuns în Penitenciarul de la Sighet, unde, după 2 ani, nemaiputând suporta 
duritatea regimului de exterminare, a murit la 11 iulie 1952.

Episcopul Ioan Ploscaru (1911-1998) a fost închis 15 ani dar a supravieţuit 
şi, în anul 1964, prin amnistia generală a deţinuţilor politici, a fost eliberat. A 
organizat viaţa Bisericii în condiţiile speciale de clandestinitate, iar în decembrie 
1989 a văzut reînvierea Bisericii Române Unite cu Roma când, în calitate de 
Episcop al Lugojului, a reorganizat în libertate viaţa pastorală a credincioşilor.

Amintim aici şi câteva nume de preoţi din Eparhia de Lugoj care au suferit 
în timpul prigoanei comuniste: Mons. Dumitru Sălăgean, Vicar General; Pr. 
Nicolae Breban; Pr.Dr. Iuliu Raţiu; Pr. Vasile Borda; Pr. Ioan Cipu; Pr. Ilie 
Constantin; Pr Valeriu Coprean; Pr. Ioan Deliman; Pr. Trandafir Silvăşan; 
Pr Vasile Tiut; Pr. Iosif Vezoc; Pr. Aurel Anton; Pr. Axente Ganga; Pr. Emil 
Puni S.J. şi mulţi alţii. 

După căderea comunismului din România, în decembrie 1989, Biserica 
Română Unită cu Roma, Greco-Catolică şi-a redobândit libertatea de acţiune 
dar nu şi patrimoniul confiscat, decât într-o mică măsură. Ierarhii ortodocşi 
români refuză restituirea patrimoniului Bisericii noastre. O singură excepţie 
face Î.P.S. Arhiepiscop Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, care 
a retrocedat întreg patrimoniul Bisericii Române Unite aflat pe teritoriul 
Arhiepiscopiei de Timişoara.

În anul 2005, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a ridicat Biserica 
Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de la rangul de Biserică Mitropolitană 
Sui iuris la rangul de Arhiepiscopie Majoră iar Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Lucian Mureşan a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop Major.

La data de 18 februarie 2012, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea l-a 
ridicat pe Arhiepiscopul Major Lucian Mureşan la demnitatea de Cardinal şi 
i-a acordat biserica „Sfântul Atanasie cel Mare” din Roma ca biserică titulară, 
preluarea oficială având loc la data de 8 octombrie 2012.

Eparhia de Lugoj este păstorită în prezent de P.S. Alexandru Mesian, 
născut la 22 ianuarie 1937. La 20 iulie 1994, Sfântul Părinte Papa Ioan-Paul al 
II-lea l-a numit ca episcop coadjutor al P.S. Ioan Ploscaru pe Mons. Alexandru 
Mesian, până atunci Vicar General al Eparhiei de Maramureş. A fost consacrat 
episcop la data de 8 septembrie 1994, împreună cu P.S. Virgil Bercea, Episcopul 
Eparhiei de Oradea, de către Î.P.S. Lucian Mureşan, Arhiepiscop şi Mitropolit 
de Blaj, asistat de Î.P.S. Arhiepiscop Ioan Ploscaru şi de Î.P.S. Arhiepiscop 
George Guţiu. La 20 noiembrie 1995, odată cu retragerea Î.P.S. Ioan Ploscaru 
din activitatea pastorală, P.S. Alexandru devine Episcop al Eparhiei de Lugoj. În 
anul  2015 a aniversat 50 ani de preoţie, din care 25 ani preot în clandestinitate, 
iar ca Episcop 22 ani.
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Episcopii care au păstorit 
Eparhia Lugojului

Episcopul Alexandru Dobra 
(1853-1870)

Episcopul Ioan Oltean 
(1870-1874)
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Portrete realizate de pictorul Sorin Bejan

Picturile se află în sala mare de reuniuni 
a Episcopiei Greco-Catolice, de Lugoj 
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Episcopul Victor Mihaly de Apşa 
(1875-1895)

Episcopul Demetriu Radu 
(1897-1903)

Episcopul Vasile Hossu 
(1903-1912)

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu 
(1913-1922)

Episcopul Alexandru Nicolescu 
(1922-1935)

Episcopul Ioan Bălan 
(1935-1959)

Episcopul Ioan Ploscaru 
(1948-1998)

Episcopul Alexandru Mesian 
(1994- până în prezent)
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Introduction
à la seconde édition

Comme il nous est bien connu, après la chute du communisme en Roumanie, 
en décembre 1989, l'Église Roumaine Unie avec Rome, Gréco-Catholique, a 
été officiellement reconnue par la nouvelle autorité d'état qui a pris le pouvoir. 
Cette Église avait été, en 1948, mise hors la loi par un gouvernement athée-
communiste arrivé au pouvoir. Notre épiscopat, dans son intégralité fut arrêté; 
de ce même traitement ont eu part grand nombre de clercs, religieux, religieuses 
et fidèles. Nombreux sont ceux qui sont morts dans la prison pour leur foi. Tous 
les biens mobiles et immobiles de l'Église Roumaine Unie avec Rome, Gréco-
Catholique: cathédrales, églises paroissiales, chapelles, écoles, monastères, 
presbytères etc. ont été confisqués, recevant d'autres destinations. Les églises, 
en particulier, furent données par le gouvernement à l'Église Orthodoxe 
Roumaine, et les autres biens partagés entre l'état et l'Église Orthodoxe.

La raison pour laquelle l'Église Roumaine Unie a été persécutée, avait été 
son opposition au régime communiste, régime qui transgressait les droits de 
l'homme les plus élémentaires, parmi lesquels la liberté de la conscience. Le 
régim communiste a imposé le passage forcé à l'Église Orthodoxe Roumaine.

Aujourd'hui même, après 2000 années de christianisme nous avons une 
preuve de plus, que l'Église fondée par le Christ ne saurait être vaincue par 
les "portes de l'enfer" (Mt 16,18). Le système athée s'est effondré et l'Église 
Roumaine Unie avec Rome, bien qu'enterrée est résuscitée et poursuit sa sainte 
mission au sein du Peuple Roumain.

En janvier 2000, après la chute du communisme, Son Excellence 
l'Archevêque Dr. Nicolae Corneanu, Métropolitain du Banat, rendit à Son 
Excellence Révérendissime Monseigneur Ioan Ploscaru, Archevêque émérite de 
pie mémoire, la cathédrale de Lugoj, ainsi que d'autres églises, les volumes de 
la bibliothèque diocésaine, les documents de l'archive du Diocèse de Lugoj, etc.

En 1990, le 21 janvier, lorsque solennellement la cathédrale fut restituée, 
eut lieu une procession avec le Saint Sacrement, à partir de l'église catholique 
romaine locale jusqu'à la cathédrale. À cette procession prirent part les 
représentants de chaque confession et ethnie de la ville de Lugoj, heureux pour 
la liberté reçue par notre Eglise.

La Diocèse de Lugoj est une des cinq Diocèses de l'Église Roumaine Unie 
avec Rome, Gréco-Catholique, Eglise sui iuris, suffragane de Făgăraș et Alba 
Julia. Elle fut fondée par le Pape Pie IX, par la Bulle "Apostolicum Ministerium" 
de 26 novembre 1853, le premier évêque de Lugoj étant Alesandru Dobra 
(1854-1870), enseveli dans l'autel de l'église cathédrale.
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Sfântul Apostol Petru. Detaliu de pe arcadă
Le Saint Apôtre Pierre. Détail de l’arcade
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Bref historique de la cathédrale de Lugoj

La cathédrale épiscopale de Lugoj, dédicacée à la Pentecôte (la Descente de
l'Esprit Saint sur les apôtres), fut construite entre 1843-1854. Par la suite, en 1857 
on a ajouté la sacristie. Le style est mélangé, baroque romantique. La cathédrale 
a subi des dégâts. Le terrain sur lequel on l'avait bâtie est marécageux. En 1912 
du aux puissantes inondations, l'eau arriva à la hauteur d'un mètre, à l'intérieur 
même de l'église.

La peinture originelle de l'église fut initiée par Dr. Alexandru Nicolescu, 
évêque de Lugoj, qui confia ce travail au professeur Virgil Simonescu, 
peintre académique spécialisé en Allemagne à Munich où il suivit des études 
préparatoires sérieux en vue de la peinture de cette cathédrale.

La peinture a été réalisée en technique tempera de caséine, selon les recettes 
et les couleurs, c'est à dire les matériels portés de Düsseldorf (Allemagne) 
d'une fabrique de profile. Celle ci avait recommandée le fond d'huile - craie de 
montagne - mais à la fin des travaux on a constaté que la recette n'était pas la 
meilleure, mais bien tardivement! Les travaux furent réalisés entre les années 
1928-1932. La réalisation artistique se fit dans un style néo-byzantin.

A l'achèvement des travaux, lors de la bénédiction, la peinture de la 
cathédrale de Lugoj était considérée par les spécialistes comme la plus belle du 
genre du sud-est de l'Europe.

L'erreur technique de la fabrique ayant été découverte, on prit des mesures de 
protection par ventilation, en évitant la fumée des cierges etc., mesures de protection 
qui ont duré jusqu'en 1950, à partir de la les dégâts avancèrent encore plus.

La dégradation de la peinture s'est accélérée. Du à l'humidité, à la 
condensation, à l'absence du chauffage dans l'hiver, à 1'absence de la ventilation, 
du fond de base, la peinture s'est affaiblie, conduisant à l'apparition de 
moisissure, à l'exfoliation des pellicules de couleur, spécialement sur les côtes, 
dans le choeur, et en partie dans l'autel (sanctuaire).

Son Excellence Monseigneur Nicolae Corneanu, l'Archevêque orthodoxe 
de Timisoara enjoignit de préparer la restauration de la peinture. Celui 
qui prit en charge la restauration fut le professeur Victor Jurcă - peintre des 
monuments. Entre les années 1986-1988, un peintre commença les travaux, 
mais il fut contesté par Victor Jurcă. On abandonna les travaux.

Les travaux de la restauration du toit, du clocher et de l'extérieurs des murs 
recommencèrent après la restitution de la cathédrale en 21 janvier 1990. On 
a introduit le chauffage central et les banques. Ces travaux eurent lieu sous la 
direction de Son Excellence Monseigneur Ioan Ploscaru, en 1990-1994. 

En 1995 on a effectué des travaux de réparation, renouveaux et modernisation 
de la sacristie.

Ceux qui vont corriger et restaurer - entre les années 1998-2000 - la monumentale 
oeuvre d'art du grand artiste prof. Virgil Simonescu seront les grands artistes 
peintres et restaurateurs Ludovic Miltaller senior et Ludovic Miltaller junior d'Arad.

A juste titre, ils conquérent un grand amour pour la beauté et la richesse de 
la peinture de la cathédrale de Lugoj. Autrement, je ne pourrais pas m'expliquer 
le dévouement avec lequel ils travaillèrent a la restauration de la peinture, tâche 
oh combien lourde, ces deux artistes fidèles, l'un au delà de 75 ans et l'autre de 50, 
en travaillant a tous les niveaux de la cathédrale, la voûte y compris. Comme les 
fresques de la voûte sont grandeur nature, lorsque je les surprennais travaillant dans 
les hauteurs ils me semblaient faire partie du cortège des saints qui y sont peints.

Parfois les horaires de ces deux vénérables artistes - établis par eux mêmes 
- étaient du bon matin jusqu'au soir à 22 h, avec une courte recréation d'une 
heure, pour déjeuner à midi.

Ils affirmaient à maintes reprises que la peinture de cette église (néo-
byzantine) serait peut-être la plus belle d'Europe. Ils ont restauré des nombreuses 
églises de grande valeur comme le Dôme de Timișoara, la basilique Maria-
Radna, la cathédrale catholique romaine de Satu Mare, l'église catholique 
romaine de la Trinité de Baia Mare etc., mais ils ont tenu à dire que l'oeuvre 
de leur vie, de la valeur la plus grande sont les travaux qu'ils firent en cette 
cathédrale. C'est ainsi que les travaux sont d'une haute tenue artistique et de la 
meilleure qualité possible.

Les travaux de restauration ont été laborieux. Il a été nécessaire de nettoyer 
et de restaurer toutes les surfaces, en certains situations s'avérant nécessaire 
de repeindre les décorations et les symboles (néo-byzantines), comme celle de 
certains décorations et ornements (style), décore artistiquement coloré à main 
libre, restauration de toutes les compositions de peintures murales (gouaches-
tempera), riche décoration en feuille d'or (métal). La restauration a été faite 
centimètre par centimètre, sur toute la surface de l'intérieur.

Outre la restauration de la peinture de la cathédrale on a réalisé aussi d'autres 
oeuvres de grande valeur: le pavement en marbre blanche de la cathédrale toute 
entière et le tapis de marbre rouge roumaine de Ruschița qui va de l'entrée 
jusqu'à la table de l'autel. On a restauré aussi l'iconostase et les meubles.

C'est aussi qu'on a sauvé l'oeuvre du grand Prof. Virgil Simonescu et qu'on 
l'a pu rendre au patrimoine artistique de Lugoj, national et mondial, selon mon 
humble opinion, pour des centaines d'années.

C'est maintenant, à la fin des travaux de restauration, que je rends grâce 
au Dieu Toutpuissant de qui nous vient "tout don et toute grâce accomplie". Je 
prie la Trinité Sainte, Père et Fils et Esprit Saint de récompenser à tous ceux 
qui ont participé à la réalisation de cette oeuvre monumentale par leur apport 
intellectuel, physique ou financier.

Je tiens exprimer ma gratitude pour l'aide reçue, tout d'abord envers 
l'Archevêché d'Augsburg (Allemagne), envers Mgr. Heinrich Eudenbach, un 
bon et généreux ami de notre Église qui nous a soutenu dans la restauration 
de la peinture de la Cathédrale.  Je manifeste ma gratitude envers la Fondation 
Européenne Drăgan, envers le Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan et Mme 
Veronica Gușe de Drăgan qui ont contribué substantiellement pour le pavement 
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de la cathédrale en marbre, à la restauration de la peinture de l'autel et à la 
rénovation de l'iconostase. La réaménagement de la place de la cathédrale est 
aussi un signe de l'amour du Prof. Dr. Josif Constantin Drăgan porté à sa ville 
natale, Lugoj.

C'est une grande reconnaissance que nous avons envers "Kirche in Not" 
d'Allemagne et envers la Conférence des Évêques Catholiques d'Italie qui ont 
contribué à la réalisation des travaux de restauration.

Je souhaite que toutes les ouvres entreprises pour la restauration de notre 
cathédrale soient pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de nos 
âmes.

"Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son Royaume des fondateurs et de 
bienfaiteurs de cette église cathédrale".

Alexandru MESIAN, 
Evêque de Lugoj
Lugoj, le 29 avril 2001
lors de la bénédiction de la cathédrale faite 
à l'achèvement des travaux de restauration
Traduction: P. Sorin Seviciu

Peintures
de la cathédrale roumaine unie de Lugoj

Nommé en 1922 évêque de Lugoj par la grâce du Pape actuel Pie XI, j'ai été, 
dès le début, préoccupé d'orner la cathédrale de peintures qui, en proclamant 
la gloire de Dieu, augmenteraient la piété des fidèles et élèveraient leurs âmes 
vers le ciel. Ce n'est qu'en 1929 que j'ai pu réaliser cette idée. Les travaux ont 
été confiés à l'èminent artiste Virgile Simonesco, fils du Banat et ancien élève 
de l'École des Beaux-Arts de Munich. Durant six ans, M. Simonesco a travaillé 
avec ardeur à l'oeuvre qui lui avait été confiée et a réalisé un vrai chef-d'oeuvre.

Naturellement, on a, avant tout, exécuté les travaux préliminaires dans 
le corps du bâtiment. La cathédrale a été recouverte de fer-blanc zingué de 
première qualité. On a fait tomber le crépissage des murs a l'extérieur sur 
une hauteur de 1m. 50, et la brique est restée à nu durant plusieurs années, 
afin d'éliminer l'humidité. Les soubassements ont ensuite été réparés avec du 
matériel nouveau dans lequel on a mêlé des lames isolantes pour que l'humidité 
ne puisse s'infiltrer du sol. L'intérieur a été complètement décrépi: coupole, 
voûte, abside, murs, et a reçu un nouveau crépissage, préparé avec les matières 
réclamées pour la peinture monumentale exécutée a la caséine.

Les travaux préliminaires, exécutés par un bon architecte qui est en même 
temps un artiste peintre, ont réclamé de longs mois et un contrôle minutieux.

Lorsque tous ces travaux préliminaires ont été au point, on s'est enfin 
attaqué à la peinture, travail qui a duré cinq ans. Pendant tout ce temps, l'église 

a été encombrée d'échafaudages, au grand regret de certains, qui trouvaient que 
la maison du Seigneur ressemblait à un atelier ou à un chantier. Les murmures 
ne tardèrent pas à se produire et arrivèrent plusieurs fois jusqu'à mes oreilles. 
Que faire? Peut-on contenter tout le monde, même quand on supporte soi-
même la plus grande partie des dépenses? J'ai laissé murmurer, sachant que 
finis coronat opus et que, à la fin, tous seraient satisfaits.

Mon attente n'a pas été trompée. A mesure que l'artiste avançait son travail, 
j'avais une vision de plus en plus claire de l'oeuvre splendide qui se dessinait 
devant mes yeux, ce qui me dédommageait de l'impatience quelquefois violente 
de mes diocésains de voir l'église débarassée des échafaudages nécessaires à 
l'exécution des peintures.

Le jour où les échafaudages purent être enlevés arriva enfin, et mes fidèles 
eurent, eux aussi, la facilité de contempler les peintures. Et lorsque l'artiste 
sortit de son atelier les icônes de l'iconostase, de la chaire, du trône épiscopal, 
ils retrouvèrent leur équilibre spirituel et ne se lassaient pas de féliciter l'ouvrier 
qui a exécuté une telle oeuvre, oeuvre d'art qui apparaît dans toute sa splendeur 
surtout lorsque, le soir, la cathédrale est illuminée a giorno par les réflecteurs, 
les lampadaires et les globes électriques.

Je vais maintenant essayer de donner aux lecteurs de "L'Unité de l'Église" 
une faible idée des peintures, très appréciées des connaisseurs et en particulier 
de S.M. le roi Carol II, qui nous a fait la rare honneur d'assister, en compagnie de 
cinq ministres, à l'inauguration de la cathédrale, le 7 octobre 1934, à l'occasion 
de la réunion générale de l'AGRU (Action Catholique des Roumains-Unis).

Comme toute église byzantine, la cathédrale de Lugoj, qui a la forme d'une 
basilique, est divisée en exonarthex, narthex, nef, choeur et sanctuaire avec 
abside; le sanctuaire est séparé du choeur par l'iconostase. Les murs, les voûtes 
avec leurs arceaux, les tympans, la coupole qui, au milieu, domine l'église, tout 
est recouvert de peintures plus belles les unes que les autres. Elles sont disposées 
en zones superposées dans des médaillons, des panneaux, de larges champs, et 
savamment ornées de bordures admirables qui enchantent l'oeil.

Je note, pour les lecteurs de la revue, que le narthex (partie réservée aux 
femmes) comporte les peintures suivantes: à la partie inférieure des murs de 
l'Ouest, à droite et à gauche, sont les tableaux des Saints Constantin et Hélène, 
pleins de majesté dans leurs luxueux habits impériaux et la couronne en tête; les 
Saints anargyres Cosme et Damien, tenant en main des couronnes de laurier, 
dans une attitude pleine de dignité hiératique. Sur le mur Nord du narthex on 
voit l'adoration des mages qui apportent l'or, l'encens et la myrrhe à l'Enfant 
Jésus, assis sur les genoux de sa Mère. Saint Joseph se tient à côte. Le mur du 
Sud nous montre la fuite en Egypte de la Sainte Famille; ce tableau est d'une rare 
expression. On y devien la préoccupation du Saint Joseph de sauver le Sauveur 
des embûches d'Hérode; il est pressé par un ange qui, protecteur, vole au-dessus 
de la Sainte Famille, et semble craindre encore pour l'Enfant Jésus la fureur 
du tyran, bien qu'on aperçoive déjà les Pyramides sur le fond de tableau. Plus 
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à l'Ouest et sur le même mur, nous trouvons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 
patronne de l'Union des Églises, patronne des Missions. La Sainte, flanquée de 
deux anges, splendides de beauté et de jeunesse éternelle, repose sur le globe 
terrestre; des roses sont effeuillées à ses pieds.

Les deux arceaux concentriques et juxtaposés du narthex des femmes 
portent des scènes de la vie de la Mère du Seigneur et de Saint Jean-Baptiste, le 
plus grand parmi les saints. Quatre scènes de la vie de Marie sont reproduites 
dans de grand panneaux avec le texte sacré rappelant la scène: l'Immaculée-
Conception, la Nativité, l'Annonciation et l'Assomption, et, au milieu de 
l'arceau, la Vierge en reine couronnée et revêtue de riches habits impériaux 
ornés d'or, de perles et de pierres précieuses. La Reine des cieux est assise sur 
un trône luxueux et porte dans ses bras l'Enfant Jésus qui, d'un sérieux précoce 
et d'un regard profond, bénit le monde. Ce tableau ne reproduit que le buste de 
la Vierge; il est d'une noblesse imposante.

Les scènes qui représentent soit l'Immaculée-Conception, connue 
dans notre ménologe sous le nom de "Conception de Sainte Anne", soit de 
l'Annonciation, sont merveilleuses par la timidité et la modestie dont font 
preuve Sainte Anne et la Sainte Vierge en face de l'ange qui leur dévoile les 
secrets du Seigneur. L'air de famille qui se dégage du tableau de la naissance de 
Marie, la tristesse et la piété des Apôtres réunis autour de la Mère du Seigneur 
qui remet son âme entre les mains du Créateur, ne sont pas moins attrayants. Le 
Sauveur, peint sur le fond du tableau dans une belle auréole (Mandorla), reçoit 
dans ses bras Celle qui lui donna le jour.

Si nous ajoutons que ces panneaux avec les scènes se rapportant à la vie de 
la Mère du Seigneur sont encadrés, sur toute l'étendue du demi-cercle, de deux 
larges bandes de volutes, de rameaux, de fleurs alternant avec les médaillons 
dans lesquels sont représentées les Saintes martyres: Anne, Pélagie, Cécile, 
Justine, Caliope, Tatienne, Barbe, Maure, etc., qui font un cortège d'honneur 
à la Vierge, en compagnie des deux anges qui se tiennent des deux côtés de 
l'écusson central, nous constaterons qu'il ne manque rien pour constituer le 
culte d'hyperdulie qui convient, d'après tous les droits et privilèges qui ont 
été accordés par le ciel à Celle qui est "plus honnorée que les Chérubins et 
incomparablement plus glorieuse que les Séraphins".

Sur l'arceau d'à côté, qui limite la tribune de la cathédrale, domine, au 
centre, Saint Jean-Baptiste en buste. Le Saint proteste, la main sur la poitrine, 
qu'après lui vient quelq'un plus grand que lui et dont il n'est pas digne de 
délier les cordons de la chaussure. Figure pleine de noblesse et de sainteté. 
Quatre tableaux reproduisent sa décollation, la scène où il montre aux peuples 
l'Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, sa prédication sur les bords 
du Jourdain où il excite les foules à la pénitence et enfin l'annonce par l'ange à 
Zacharie de sa conception et de sa naissance. Ces tableaux sont d'un réalisme 
émouvant.

Dans la nef, le point culminant de l'art se trouve dans la coupole qui domine 
toute l'église de sa masse imposante. Au centre, sur un fond d'or, domine, 
comme dans toutes les églises byzantines, le Pantocrator, mais ici il n'a pas cet 
aspect terrible qui inspire la frayeur; il se présente, au contraire, comme le Dieu 
tendre et miséricordieux, avec des traits de douce mélancolie qui disent à tous: 
Paix à vous; je suis la Lumière du monde; exactement comme dans la mosaïque 
du Pantocrator qui vient d'être découverte dans le narthex de Sainte-Sophie à 
Constantinople. Les yeux grands et calmes du Pantocrator qui bénit semblent 
embrasser l'infini, le monde entier. De la figure émanent des éclairs, des rayons 
de lumière aveuglants. Il est encadré de cinq cercles concentriques, quintuple 
auréole: couronne de laurier, de guirlandes de lotus stylisé, collier de perles 
et de pierres précieuses, de Chérubins et de Séraphins, de branches de vigne 
avec des grappes de raisin et, au-dessus, des anges, des croix, comme autant 
d'emblèmes nobiliaires.

Ce travail délicat et savant de notre peintre, qui imite si fidèlement le faste 
oriental, a fait l'admiration de tous.

En dehors du cercle formant l'auréole qui entoure la figure du Pantocrator, 
sur la partie inférieure de la coupole, s'alignent, en grandeur naturelle et comme 
un cortège d'honneur, les Dominations, les Puissances, les Forces, avec, au 
milieu, la Mère du Seigneur, dans la position d'Orante, et le plus grand parmi 
les Saints, le Baptiste, entourés tous les deux d'un ange. C'est le Deisis des peintures 
byzantines.

Toutes ces figures: les choeurs angéliques avec la Mère de Dieu, Saint Jean-
Baptiste et le Pantocrator au centre, sont sûrement tout ce que la peinture de 
notre cathédrale a de plus beau. La noblesse des figures, la jeunesse éternelle 
qui se dégage des traits angéliques, l'harmonie des lignes, l'attitude souple 
des personnages, leur sourire serein et calme, comme celui de ceux qui sont 
confirmés dans le bonheur, la pureté et la sainteté qui se dégagent de leurs 
figures, la richesse du décor, des habits, la finesse des étoles, des toges, des 
dalmatiques et des aubes, la savante mise en relief des plis des habits, ravivent 
la vue, et plus vous les regardez et plus vous êtes dans l'admiration. C'est tout 
ce qui s'est produit de mieux et de plus beau en Roumanie et, je ne crois pas me 
tromper, dans la peinture byzantine en général; surtout si nous tenons compte 
du choix savant des couleurs, de leur mélange, de leurs nuances; si nous tenons 
compte, dis-je, de la vivacité du couleurs, tel qu'il doit exister dans le royaume 
des cieux, qui représente la coupole dans un art accompli.

Au pied du choeur des puissances angéliques se déroule le tapis de verdure 
du jardin céleste, parsemé, çà et là, de fleurs aux vives couleurs, qui charment 
l'oeil. Il nous rappelle vraiment ce tapis de verdure de nos Saints Livres Où l'on 
parle d'un lieu lumineux, d'un lieu de verdure où il n'y a ni douleur, ni tristesse, 
ni inquiétude, mais une vie sans fin.
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Ce monde féerique du ciel, évoqué dans la coupole, est séparé du reste de 
l'église par une fière torsade recouverte d'or, elle aussi, et qui délimite nettement 
le ciel de la cathédrale de la terre représentée sur les murs.

Au-dessous de la coupole, quatre pendentifs portent les quatre évangélistes, 
lien entre le ciel et la terre, grâce aux Évangiles d'où jaillissent les eaux de la 
vie éternelle dont on voit les torrents au pied des tableaux. Qu'elles sont belles 
les figures de ces quatre colonnes du royaume du Christ avec leur symbole 
respectif! De tous les évangélistes représentés par notre peintre, c'est Saint Jean 
qui mérite la palme. Il nous apparaît sous la forme d'un vénérable vieillard aux 
tresses et à la longue barbe blanches; son regard d'aigle, fixé vers les hauteurs 
célestes, y saisit au vol l'inspiration du commencement sublime de son Évangile: 
"Au commencement était le Verbe...", définition la plus profonde qui ait jamais 
été donnée du Verbe de Dieu.

Je ne connais pas de figure plus expressive que celle de ce vieillard au 
visage transfiguré, vivant uniquement dans les sphères supérieures et semblant 
anticiper la vision céleste.

N'importe quel évangéliste que nous regardions, soit Saint Luc, pensif, 
plongé dans la méditation avant d'écrire dans le livre qu'il tient élevé; soit Saint 
Marc qui, un ruleau à la main gauche, écrit avec une religieuse attention une 
page de son Évangile; soit Saint Matthieu qui nous regarde d'un air doux et 
grave et ce dispose à tourner une page de l'Évangile sur laquelle il a écrit: "Livre 
de la génération de Notre-Seigneur", voulant nous montrer le titre nobiliaire de 
l'origine du Christ, la conclusion sera la même. L'image des quatre évangélistes, 
assis dans une niche, sur de riches trônes décorés de tapis et de la fastueuse 
ornementation orientale, est et restera une des beautés de notre cathédrale, 
surtout si nous tenons compte du fond, de l'arriere-scène de ces pendentifs 
remplie par des spécimens choisis d'architecture orientale, avec des silhouettes 
de monastères et d'églises, de palais en style oriental, ce qui contribue beaucoup 
à la beauté des tableaux.

Les quatre grands prophètes, Jérémie, Ezéchiel, Isaïe et Daniel, occupent 
une zone inférieure sur les murs de l'église. Ils sont peints sur le tympan des 
deux arcades des fenêtres de la nef, côté Nord et côté Sud. Au milieu des 
arcades sont deux fenêtres avec des vitraux de Bohême. L'espace libre, une 
bande presque circulaire, est occupé par les quatre prophètes, avec le symbole 
d'une de leurs plus importantes prophéties. Au sommet de l'hémicycle, il y a 
une croix inondée de lumière, de chaque côté de laquelle on aperçoit les mains du 
Dieu invisible, Adonaï, bénissant et répandant les rayons de sa miséricorde sur le 
peuple d'Israël.

Comme il est bien représenté Jérémie, que son livre nous montre d'un 
naturel très doux, timide même et réservé, très impressionable et d'une rare 
délicatesse, dont le rôle est cependant de lancer menaces sur menaces et de 
montrer la catastrophe finale du people de plus en plus proche! Oui, comme elle 
est bien rendue la figure du plus grand poète de la désolation et de la douleur, aux 

sentiments si délicats, si pathétiques! On dirait que l'artiste a longuement médité 
les écrits et la vie du prophète qu'il a peint avec des traits empreints de douceur, 
mais ravagés par la douleur. Sa main est levée pour répéter la phrase fatidique: 
"De même que le potier brise le vase de terre glaise, ainsi je briserai ce peuple et 
détruirai cette cité".

Il est bien représenté aussi Ézéchiel, que Saint Jérôme appelle "l'océan des 
Écritures, le labyrinthe des secrets divins", qui montre, lui aussi, de la tendresse, 
de sublimes sentiments et qui, si souvent, devient véhément, dramatique, plein 
d'élan et de grandeur. Le prophète trahit ses sentiments par l'attitude dans 
laquelle l'a fixé l'artiste. On reste émotionné.

Comme le pinceau de l'artiste a bien peint Isaïe, le plus grand des prophètes, 
le prophète admirable, le prophète divin, le plus éloquent des prophètes, comme 
le proclament les Saints Pères! Cet évangéliste de l'Ancien Testament est 
représenté dans une sainte extasem annonçant, plein d'admiration, l'Évangile 
porteur de joie: "Car il est né un Enfant, et il nous a été donné".

Daniel, un des plus grands caractères des derniers siècles de l'ancienne 
alliance, un des plus grands parmi les prophètes, comme dit Joseph Flavius, est 
peint avec tout le pathétisme de son élan. Il explique, les yeux visionnaires, le 
bras étendu, menaçant, le fatidique: Mané, thecel, phares.

Ces quatre figures des prophètes sont tout ce que notre artiste a produit 
de plus beau et de plus profond. Il faut relever leur costume si spécifiquement 
oriental, sémitique. On dirait que le peinture a vécu au milieu du people juif 
d'autrefois. Notez encore le fond admirable de ces peintures, fond occupé par 
l'architecture, par des édifices sacrés orientaux, exécutés d'une main savante 
jusque dans les moindres détails.

La zone inférieure des murs Nord et Sud de la nef est occupée par quatre grands 
panneaux, les plus grands de l'église; ils représentent quatre scènes de la Passion.

D'abord la prière du Sauveur à Gethsémani; un ange le réconforte. Les trois 
Apôtres qui l'avaient accompagné dorment d'un profond sommeil dans le coin 
droit du panneau, tandis que, dans la partie gauche, vient Judas à la tête des 
sbires avec des torches allumées.

Le second représente la trahison de Judas par le baiser, et, à côté, Saint 
Pierre coupant l'oreille de Malchus sous les yeux des sbires et des soldats 
romains. Tous les personnages sont d'un intense dramatisme.

La scène devant Pilaté occupe le troisième panneau. Au centre, le Christ 
en habits blancs, la couronne d'épines sur la tête; à côté, sa Mère et les saintes 
femmes, la figure accablée de tristesse; près d'elles, le centurion romain dans 
une attitude martiale. A gauche, sur un trône, Pilate se lave les mains; près de 
lui et au fond du prétoire, la foule turbulente des scribes, des pharisiens et du 
people vociférant et gesticulant. Chacun manifeste à sa manière, avec beaucoup 
de naturel et de vie, sa haine, son dépit, sa malveillance contre le Galiléen qui 
trouble ses rêveries et son égoïsme.
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Le quatrième est occupé par le crucifiement. Il y a, à droite et à gauche 
du Sauveur, les deux larrons crucifiés en même temps que lui. Certains le 
tournent en dérision; d'autres, épouvantés du crime accompli, s'éloignent en 
se frappant la poitrine. Dans un coin, Judas, dans son désespoir qui se lit sur 
sa figure, se prépare à se pendre. Dans l'autre coin, les soldats jouent aux dés 
en se partagent les habits du Crucifié. Au milieu du tableau et au pied de la 
croix, la Mère de Jésus, Marie-Madeleine, Saint Jean et le centurion Longin, 
chacun avec ses sentiments et sa douleur, douleur peinte surtout sur la figure de 
la Mère du Seigneur. Ce tableau synthétique, qui synchronise divers épisodes 
échelonnés dans le temps, est d'un dramatisme émotionnant, parce qu'il réveille 
simultanément toute la gamme des sentiments. Quiconque regarde la personne 
du Sauveur ne peut plus l'oublier. Son corps est ravagé, sillonné par la douleur: 
on voir réellement cette souffrance sur ses côtes que l'on peut compter, dans 
sa poitrine haletante, aux extrémités de ses membres engourdis et bleuis; sur 
sa figure desséchée par la douleur, profonde comme la mer, dans sa bouche 
ouverte qui extériorise la souffrance. En fixant sur la toile ce martyre unique 
dans l'histoire du monde, l'artiste s'est surpassé.

Dans le choeur nous remarquerons, sur les panneaux de la chaire, le 
tableau gracieux et d'une rare délicatesse de la Mère du Seigneur tenant l'Enfant 
Jésus dans ses bras, les cinq icônes de cinq grands orateurs de l'Eglise, Saint 
Grégoire de Nazianze, sur le dossier du trône de l'évêque; nous nous arrêterons 
plus longuement devant un tableau bien suggestif. Il occupe à lui seul tout le 
panneau au-dessus des stalles canonicales et constitue un des points d'attraction 
des fresques de l'église.

Il représente la remise des clés célestes par Notre-Seigneur au chef des 
Apôtres, le coryphée Pierre. L'humble attitude de Pierre qui reçoit les clés dans 
ses mains jointes, le corps courbé comme sous la charge formidable qui lui 
est confiée, résigné cependant à la volonté de Jésus-Christ qui le subjuge par 
son autorité divine; le sentiment d'admiration, le frissonnement d'exaltation 
mystique du groupe des Apôtres, postés en arrière, à droite, ne peuvent nous 
laisser froids. Mais la partie la plus intéressante du tableau est à l'arrière-
scène. On y voit la masse imposante de Saint-Pierre de Rome reposant sur les 
fondements du mausolée d'Adrien avec l'immense coupole de Michel-Ange, le 
château Saint-Ange tel qu'il est aujourd'hui.

Notre grand peintre a fidèlement rendu cette Église contre laquelle montent 
les eaux furieuses de la mer, pour venir se briser sur ses fondements invincibles. 
De l'immense coupole s'échappent des flammes lumineuses qui, comme un 
déluge, se répandent sur le monde.

Tableau bien suggestif! C'est l'apothéose de Rome, l'apothéose du 
christianisme par Rome, par Pierre et ses successeurs, les Vicaires du Christ. 
Grâce à la religion catholique, le christianisme a profondément enfoncé ses 
fondations dans l'ancien monde païen symbolisé par le mausolée d'Adrien. Il a 
résisté, il résiste et résistera jusqu'à la fin des siècles aux furieux assauts de tous 

ses ennemis; aux païens de nos jours et à ceux qui viendront.
Vis-à-vis, derrière l'autre choeur, au Nord, dans un retrait du mur et au-

dessus des stalles canonicales, nous devons remarquer la figure de l'Agneau 
portant la croix sur l'épaule. Le tableau est au centre d'un jardin en fleurs d'où 
sortent de toutes parts des eaux courantes. Nous sommes donc suggestivement 
invités à nous acheminer, par la croix, vers le Christ qui, par la souffrance, 
nous conduit à la victoire, aux pâturage éternels, aux sources des eaux vives qui 
jaillissent dans la vie sans fin.

Dans le choeur nous remarquerons encore, sur les voûtes, comme un 
pendant aux peintures des voûtes concentriques du narthex des femmes, quatre 
panneaux avec des scènes de la vie du Sauveur.

En commençant du côté Nord, nous voyons défiler sous nos yeux: le sermon 
sur la montagne avec la douce figure du Christ qui prêche les huits béatitudes 
aux foules assoiffées suspendues à ses lèvres; Jésus sur la mer, tendant la main 
à Pierre qui s'enfonce et que le Seigneur gronde d'un air d'ironique douceur: 
"Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?"; la résurrection de Lazare à 
l'aspect fantomatique, enveloppé d'un suaire, et que le Seigneur, à la figure d'une 
douceur extrême et d'un geste autoritaire, arrache aux griffes de la mort sous 
les yeux des Apôtres et de la foule, à la fois étonnés et effrayés, et enfin, la scène 
de la présence de Jésus au Temple à l'âge de 12 ans. Cet Enfant intelligent, très 
intelligent puisqu'il est la Sagesse divine, confond les sages de Sion, qui s'extasient 
devant l'explication des Ecritures donnée par cet Enfant prodige. La Sainte 
Vierge et Saint Joseph sont à droite, dans l'arrière-scène. Ces quatre panneaux, 
avec leur fond et leur perspective, vous laissent une impression ineffaçable.

Au centre de la voûte, dans un médaillon flanqué de deux anges, trône la 
Sainte Trinité. On remarquera spécialement Dieu le Père, à la figure de Jupiter, 
aux yeux grands et immobiles, comme l'éternité.

Ces panneaux avec des scènes de la vie du Sauveur, bien encadrés, ont, 
eux aussi, une double bordure de Chérubins, de Séraphins, de Saints Pères, de 
docteurs, d'évêques et de martyrs: Saint Grégoire le Grand, Denys l'Aréopagite, 
les martyrs Saint Dèmétre et Saint Nestor, le Pape Saint Léon 1er, Saint 
Polycarpe, Saint Laurent, etc. Ils forment un admirable cortège d'honneur à 
Jésus dont la vie et les actes les ont inspirés.

Que de choses peut apprendre le chrétien qui regarde d'un oeil attentif 
ce film magique 'de tableaux projetés sur l'écran des voûtes! Il nous reste à 
examiner l'iconostase qui sépare le choeur du sanctuaire.

Depuis l'hérésie iconoclaste, l'iconostase joue un grand rôle dans la peinture 
byzantine. L'hérésie des iconoclastes a été cause que cette partie de l'église a 
pris, dans le cours des siècles et jusqu'à nos jours, une plus grande ampleur. 
Aujourd'hui, on ne peut concevoir une église byzantine sans iconostase.

Notre iconostase de Lugoj est déjà remarquable comme exécution technique; 
elle sort, en effet, des célèbres ateliers artistiques de Vienne et a coûté, en temps 
de paix, quelques centaines de mille francs. Mais depuis que le peintre a remplacé 
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les vieilles images sur toile collée sur bois par les vingt-neuf nouvelles peintures, 
la valeur de l'iconostase a augmenté d'une façon insoupçonnée. Au faîte trône 
la croix, avec, à son pied, la Mère de Jésus et Saint Jean l'Évangéliste. Dans une 
zone inférieure, à la gauche du visiteur, sont trois panneaux avec Abraham, Élie 
et Joseph, et à droite: Jacob, Moïse et Elisée, encadrant Jésus assis comme grand-
prêtre sur un trône et dont les traits trahissent une bonté sans limite. Les figures 
vénérables de ces patriarches et prophètes sont d'une rare expression. Je souligne 
spécialement celle de Joseph, vice-pharaon d'Egypte, avec son habit de premier 
fonctionnaire. Qu'il est beau de voir l'art tenir compte des réalités historiques!

La zone immédiatement inférieure contient sept tableaux avec des scènes de 
la vie de Notre-Seigneur. Au milieu, domine la résurrection de Jésus; à droite et 
à gauche, par ordre chronologique, la Naissance de Notre-Seigneur, l'Adoration 
des bergers, le Baptême de Jésus au Jourdain par Saint Jean-Baptiste, l'Entrée à 
Jérusalem, la Transfiguration sur le Thabor, l'Ascension et la Descente du Saint-
Esprit. Comme vous l'aurez remarqué, l'iconostase représente le cycle des fêtes 
principales de Notre-Seigneur, les fêtes impériales.

Ne pouvant décrire tous les tableaux de crainte de fatiguer le lecteur, je me 
contenerai d'en singnaler quelque-uns. Et d'abord, la Résurrection. Le Sauveur 
est représenté avec une force extraordinaire, comme le vainqueur de la mort: 
Ubi est, mors, Victoria tua? Il tient d'une main vigoureuse le drapeau qui flotte 
et ondule au vent vainqueur. On remarque une tension de tout le corps, des 
muscles, des mains et des pieds, de la poitrine. On croit voir la puissance interne 
qui anime ce corps par suite de l'énergie native qu'il a puisse aux sources de la 
vie éternelle qui réside en lui. Il s'élève au milieu d'une auréole de lumière et des 
flammes de l'enfer, d'où il est sorti vainqueur. Ces flammes qui viennent lécher 
ses pieds sont, elles aussi, comme une trace du passage de la gloire de Dieu dans 
l'empire des ombres de la mort. En voyant ce triomphateur d'essence divine, on 
n'est pas étonné de constater la peur qui a saisi jusqu'à l'ange qui se tient dans 
un coin, de côté, et les trois soldats romains foudroyés de terreur et couchés à 
terre. C'est tout ce que je connais de plus beau dans la peinture byzantine, que 
j'ai longuement étudiée dans Diehl, Springer-Ricci, etc. L'artiste a eu une vision 
céleste quand il a exécuté ce tableau.

Les trois autres tableaux de la Transfiguration, de l'Ascension et de la 
Pentecôte ne sont pas inférieurs. Je ne connais pas de sentiment spirituel mieux 
extériorisé que dans ces peintures qui mettent en relief la partie dramatique des 
sentiments agités d'un vent puissant de nobles passions, tant il est vrai qu'ils 
sont dans le sens antique du mot Stimmungsbilder.

Qui voudra se convaincre n'a qu'à regarder; qu'il vienne voir et il me donnera 
complètement raison. Je ne puis m'arrêter aux détails; je tiens cependant à relever 
que les sentiments spirituels des figures de nos tableaux ne sont en rien inférieurs 
à ceux de l'Assomption de la Vierge avec le groupe des Apôtres du grand Titien.

Les quatre tableaux principaux occupent la dernière zone. La douce figure 
du calme et grave vieillard Nicolas, évêque de Myre; l'image de la Mère de 

Dieu avec l'Enfant Jésus dans les bras, figure si délicate, si attrayante, qui baise 
avec délicatesse la tête du divin Enfant posé sur ses genoux: rare délicatesse de 
mère; Jésus assis sur un trône sous la forme de Sauveur habillé du chiton et de 
l'himation, et Saint Jean-Baptiste au regard de feu, au bras étendu, les muscles 
violemment tendus pour stigmatiser les pharisiens pleins de venin et de haine: 
ces "fils de vipère". Les trônes occupés par le Christ, la Sainte Vierge et Saint 
Nicolas sont en or et incrustés de perles et de pierres précieuses sur un fond 
d'or pur sur lequel on voit des croix multipliées a l'infini. Ne convenait-il pas 
que ces tableaux principaux éclipsassent par leurs ornementations et leur éclat 
le reste des peintures? Seule la coupole qui représente le ciel est dépasse en 
grandeur et en richesse.

Mais allons au sanctuaire (le Saint des saints), à l'abside devant laquelle se 
trouve l'autel, le tribunal du Seigneur, d'après la conception des Saints Pères. 
Je dis tribunal parce que le Juge des vivants et des morts réside réellement sur 
l'autel, dans l'Eucharistie, sous le voille du pain et du vin. D'ailleurs, Saint Paul ne 
dissait-il pas: Celui qui mange indignement de ce pain et boit de ce vin, mange et 
boit sa condamnation. Et, aujourd'hui, la lutte n'est-elle pas précisément engagée, 
pour ou contre Jésus-Christ, autour de l'Eucharistie? N'est-ce pas ce dogme 
qui différencie les esprits? Mais occupons-nous des peintures du sanctuaire.

En haut, sur la voûte de l'abside, dans une charmante auréole d'arc-en-ciel, 
soutenue par quatre anges canéphores qui flottent dans les airs, nous voyons 
le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe dont émanent des rayons et des 
langues de feu qui innondent toute la voûte. Une double auréole concentrique 
de Chérubins et de Séraphins entoure la troisième personne de la Sainte Trinité. 
On a peint à cet endroit le symbole du Saint-Esprit, parce qu'il est le patron de 
l'église cathédrale.

Les peintures des deux zones inférieures sont encore plus belles. Dans la 
première, dans l'absidiole du sanctuaire apparaît la noble figure de la Reine 
des cieux, la Panaghia Théotokos, en habits impériaux, avec l'Enfant Jésus dans 
les bras. Elle est flanquée de deux anges dans une tenue révérencielle. Vers elle 
s'avancent, des deux côtés, en procession d'adoration, les incomparablement 
belles, les si expressives figures d'Eve, de Judith, d'Esther, cette dernière d'une 
beauté ravissante dans ses luxueux habits royaux; puis Marie, Anne, Sara, dans 
une attitude empreinte d'humilité et de révérence. Elles s'avancent vers Celle 
qui trône sous un baldaquin et qu'une inscription suggestive nomme la "joie de 
Jérusalem, la grande gloire de notre peuple".

Certains visiteurs soutiennent que l'artiste s'est surpassé dans la 
reproduction de cette scène d'adoration des femmes représentantes de l'Ancien 
Testament, devant la Mère du Seigneur qui les a délivrées et relevées. Je ne veux 
pas me prononcer. La critique objective se déclarera peut-être un jour. Il est 
certain que cette scène est d'une puissance d'évocation unique.

Dans la zone inférieure des murs du sanctuaire est représentée la Cène, dans 
la chambre haute de Jérusalem. Nous y voyons le Sauveur Jésus, debout, la face 
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transfigurée, tenant dans une main le pain et dans l'autre le calice. Le Seigneur 
est d'une tendresse et d'une mélancolie rare, tel que nous le dépeint Saint Jean 
dans l'Évangile de la Cène.

De part et d'autre, le Sauveur est ombragé par deux anges, tenant en main 
des ripidia pour l'éventer. Les Apôtres approchent un à un, six de chaque côté, 
séparés par les colonnes de la chambre haute, comme se l'est représentée la 
fantaisie du peintre. Ils ont tous l'auréole, sauf le maussade Judas habillé de 
noir. J'oserai affirmer que la figure et l'attitude des Apôtres, au moment de 
s'approcher des "dons divins, saints, très purs et vivificateurs", ne sont en rien 
inférieurs, comme expression, comme dramatisme, aux Apôtres de la nef de 
Saint-Jean de Latran.

Naturellement, toute comparaison cloche. Autre est le moment pris par 
notre peintre et autres ceux qu'a reproduits le sculpteur romain. Mais chacun 
a crée un chef-d'ouvre à sa manière, une ouvre supérieure d'art, une oeuvre 
immortelle. Le fond du tableau, les collines, les maisons, les cyprès de la Ville 
Sainte, augmentent encore l'effet moral.

Au-dessus des portes du vestiaire et de la sacristie figurent, en buste, les grands 
Docteurs de l'Église occidentale et orientale: Saint Augustin et Saint Ambroise, 
Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, qui tous ont écrit sur la messe ou l'Eucharistie.

Enfin, pour compléter l'ensemble, nous avons, sur les murs Nord et Sud, 
l'image en grandeur naturelle de Melchisédech: Tu es prêtre pour l'éternité, 
selon l'ordre de Melchisédech, et le sacrifice d'Abraham offrant son fils Isaac, 
prototype de Jésus sacrifié sur la croix. Telle serait la description de la peinture 
de la cathédrale, rendue avec les couleurs et les nuances du langage. Si j'ai réussi 
à donner une pâle idée de la beauté de la cathédrale ornée de cette peinture de 
choix, je serai heureux de la satisfaction procurée aux lecteurs de cette revue. 
Dans cette description sommaire, j'ai naturellement omis de signaler beaucoup 
de choses. Je n'ai pu relever la beauté des décors géométriques qui remplissent 
l'église. Je n'ai pu mentionner l'étonnante diversité des croix (au moins douze 
variétés) que notre artiste a parsemées sur toute l'étendue du champ des 
tableaux. Je n'ai pu parler des arabesques, des feuillages, des chapelets, des 
rinceaux, des rubans, des tresses, entrelacs et autres menues décorations par 
dizaines, comme: fleurs, palmiers, cyprès, acanthes, cactus, qui, parsemées sur 
les murs et les voûtes de l'église, lui donnent un brillant tel, qu'on se rappelle 
involontairement le dicton: Omnis gloria ejus ab intus.

Je tiens à remercier la rédaction de L'Unité de l'Église qui m'a donné 
l'occasion d'écrire cet article. Cela me permet de montrer qu'on travaille aussi 
chez nous à la gloire de Dieu et à l'exaltation de la Sainte Église catholique, 
même au moyen des beaux-arts, pour lesquels Pie XI a naguère donné des 
normes si sages.
Alexandre NICOLESCU
évêque de Lugoj
Article publié dans "L'Unité de l'Église", année XXX, nr. 72 mai-juin 1935, pp. 453-466.

Le gardien des trésors: Virgil Simonescu

On a cru jusqu'ici qu'à Lugoj, notre porte de sortie pour l'histoire, en nous 
guidant par le fil d'Ariadne à la sortie du labyrinthe est seul le trésor de sacres 
symboles, inscrit sur les tissus et les broderies du paradis ethnographique du 
Musée local. Leur leçon de pensée traditionnelle, théocentrique, nous oblige à 
un chemin de la redécouverte par la réhabilitation de la lumière première.

Nous les Roumains, devrions être particulièrement préoccupés par les 
origines du symbole. Pourquoi les a-t-on gardés ici inchangés, pourquoi telle 
obstination que de les (in)scrire sans cesse, pourquoi ces symboles ont-ils tout 
saisi, pourquoi se sont-ils prolongés dans le mythe et les rituels? Car, dans leur 
écriture nous devrions reconnaître des sens disparus déjà depuis longtemps. 
Pourquoi ceux-ci ont-ils été solidaire à la majorité des cultures? Comment 
expliquer que les losanges, les carrés, les cercles ou les croix des tissus d'ici, sont 
semblables à ceux d'Egypte ou summes de l'Ancien et si éloigne Orient, Inde ou 
Chine, ou les écrits plus récents de la civilisation Maya? Je pense qu'il n'y a que 
la mémoire édénique de l'homme qui a pu faire cela.

Quel est leur lien avec l'église peinte par Virgil Simonescu? Elle vient 
compléter et refaire le trajet initiatique, le chemin de l'homme pour la même 
porte, allant vers Dieu et venant de Dieu.

Cette pensée de la tradition, de la redécouverte de la mémoire et de la 
Lumière première, de la reconstruction de l'itinéraire oublié, qui attache 
l'homme à Dieu, son chemin étant le même que celui des anciennes cultures, en 
ajoutant cette fois-ci la Lumière nouvelle, la Lumière de l'incarnation christique.

Selon moi, deux sont les motifs qui font que l'art de Virgil Simonescu et 
évidemment la cathédrale de Lugoj, qu'il a peinte soient uniques, d'avoir une 
particularité dans l'ensemble des constructions des églises de cette contrée.

1. La peinture est celle de la Liturgie, vouée aux symboles, leur trajet 
initiatique s'avançant marche-pour-marche vers le noyau du mystère même.

Le chemin de notre récupération de l'histoire, la relation entre la Croix 
comme symbole fondamental (Nouveau Testament) et le symbole du Centre 
qui est celui du christianisme cosmique pré-chrétien (Ancien Testament), le 
trait d'union entre le premier homme de l'Ancien Testament et la vie du Christ 
passée au même endroit, ont fait possible l'union de la Jérusalem terrestre avec 
la Jérusalem céleste.

2. Le chromatisme de cette église est celle des anciennes églises byzantines, 
lié à la symbolique des Lapis lazuli - la magie du ciel étoilé.

Constructions chromatiques où l'aube pleine de charme de la magie des 
blues sidérales se sépare de la nuit éternelle, (le chromatisme) des ultramarins 
profondes pointés en iris, joyaux qui nous reppellent les jardins ensorcelés d'un 
paradis perdu.

Le tétraèdre, l'architecture de l'église avec les quatre Evangélistes qui 
soutiennent la coupole, le centre de l'église, sont ces points cardinaux. Ils sont 
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peints devant des ouvertures, portes qui nous mettent en lien avec l'aube, 
réalisant le passage vers le monde de l'Au-Delà.

Le Pantocrator est la clé de la voûte gardée par les anges qui entoure 
la Sainte Vierge Marie et le Saint Jean-Baptiste, en fait un hymne porté à la 
lumière qui béatifie et fait luire l'église tout entière. Je dis luire et non éclaire, 
car elle découvre la lumière qui est en nous, nous prend en possession en nous 
rappelant l'étymologie mystique et symbolique commune de la Lumière et du 
monde.

Le peintre a une obsession continue, celle de la recherche du centre. Le 
chemin de la croix n'indique pas seulement les quatre directions qui montrent 
le chemin de l'énergie divine, jaillie du point central, elle montre le chemin 
inverse de l'esprit dans son effort de retour vers l'unité originelle d'où il est 
descendu. Ce qui est définitoire c'est la verticalité, le chemin du ciel, mais 
la recherche du centre n'est pas facile, car le centre se trouve au milieu d'un 
labyrinthe qui a une multitude de chemins, que s'entrelacent en inscrivant un 
réseau tout entier de tissus, des noeuds, etc.

Les méandres du labyrinthe suivies par l'artiste, sont une extension du motif 
de la croix. L'acte de l'entrelacement des chemins et des directions conduit au 
motif du tissu. Toutes ces "décorations" entourent plein de sens les métopes 
avec les scènes incarnées du Nouveau Testament.

Elles démontrent ensemble l'unité du monde symbolique, le Logos 
manifesté, semblable à un hymne du Monde en tant qu'Epiphanie.

Le peintre inscrit dans le naos une profession de foi "Par la Croix vers la 
vie", sagesse poursuivre dans le discours plastique de l'artiste tout entier. On suit 
infiniment l'image de la Croix résultée des intersections, des compositions et 
recomposition des plans, configurations, toutes respectant le principe iconique, 
non pas la figure visible de l'invisible, mais la présence de l'invisible qui s'insinue 
sous forme de gloire (aura) comme un fil d'Ariadne. Sur ce fil descend la Grâce, 
la Lumière opérante qui enveloppe les visages saints, pas les visages comme tels, 
mais l'auréole, ce signe du transcendent qui descend et entoure le visage saint, là 
l'invisible devient visible, faisant la divinité présente. C'est un bon connaisseur, 
avec une haute science de la construction, des doses, que le peintre nous donne 
le sentiment de la présence du sacré. Lors du second Concile de Nicée on a 
demandé que le symbole de la Croix soit introduit partout: sur les vêtements, 
demeures, constructions, chemins, partout dans le monde entier. Il ne doit pas 
être tout simplement un signe du sacrifice, de la passion, mais aussi un signe de 
la Résurrection, de la présence du divin dans le monde.

Ce n'est pas fortuitement que Virgil Simonescu fait recours plus à la croix 
rouée qui donne naissance aux structures de l'octogone, symbole du Baptistère, 
de la Naissance et du Baptême, en remémorant probablement aussi l'étoile des 
Rois Mages du rituel des fêtes chrétiennes, avertit l'homme à sa récupération 
par le salut, point terminus de chaque fidèle. Ceci étant aujourd'hui possible par 
la Résurrection du Christ, clé de voûte de notre foi.

Les énergies divines descendent du transcendent faisant ce chemin pour 
la réalisation de l'illumination et de la transmutation de l'Ancien Adam dans le 
Nouvel Adam (lien possible de la Fin avec le Commencement).

Une autre porte d'accès possible aux invisibles par les visibles? Un chemin 
qui conduit à une grave méditation sur ce qui ne peut pas être dit. Arriver à ce 
point nous découvrons la paix de la prière... C'est ici-même qu'il convient une 
pensée de reconnaissance pour le gardien des trésors: Virgil Simonescu.

Silviu ORAVITZAN
Traduction: P. Sorin Seviciu

Decorațiuni
Décorations
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       LA CATHÉDRALE GRÉCO-CATHOLIQUE
        „LA DESCENTE DE L'ESPRIT SAINT” LUGOJ

         La cathédrale épiscopale de Lugoj dédiée à la Pentecôte  fut construite entre 
les années 1843-1854. La pierre angulaire a été posée en 1843, la construction 
étant réalisée par l'architecte L. Oettinger. La première consécration eut lieu le 
21 Novembre 1854. Entre les années 1857-1859 fut ajoutée la sacristie. L'église 
a été complètement achevée seulement en 1868 quand on  la reconsacra.

La peinture originelle fut initiée par le peintre Moritz Brezer de Pest. La 
cathédrale fut repeinte entre 1929 – 1934 par le  peintre académique Virgil 
Simonescu aux dépenses de SER Alexandru Nicolescu évêque de Lugoj. La 
nouvelle peinture est d’une valeur absolument remarquable étant réalisée en  
tempéra de caséine.

Les travaux de restauration de la cathédrale (à l’extérieur et dans l’intérieur) 
eurent lieu entre les années 1990-2000.

La dernière restauration de la peinture commença en 1998 étant achevée 
deux ans après. Ceux qui ont réalisé cette oeuvre si délicate sont Ludovic Mil-
taller senior et Ludovic Miltaller junior peintres d’Arad.

Suite aux travaux de restauration, la bénédiction de la cathédrale eut lieu le 
29 avril 2001, présidée par Sa Béatitude Lucien Cardinal Muresan, Archevêque 
Majeur et Métropolitain de Blaj, a l’occasion de la visitation du Diocèse par le 
Nonce Apostolique SER l’Archevêque Jean-Claude Périsset.

L'automatisation des trois cloches (400 kg, 700 kg et 900 kg) a été réali-
sée en 2009, de même, l' horloge centrale à quatre faces fut automatisée, les 
marteaux étant prévus avec deux électro-aimants. Les travaux ont été exécutés 
par l'entreprise Panatim SRL Arad, représentée par l'ingénieur Dan Marin. Ces 
travaux furent réalisés avec la contribution financière du Conseil municipal de 
Lugoj, et des fidèles du diocèse de Lugoj.

L'éclairage nocturne de l'architecture de la cathédrale fut réalisé en 2010, la 
municipalité de Lugoj supportant les coûts de ce projet.

       Trad.: P. Sorin Seviciu

        DIE GRIECHISCH-KATHOLISCHE KATHEDRALE 
        „DER ABSTIEG DES HEILIGEN GEISTES” LUGOJ

Die Kathedrale des Bistums Lugoj „Coborârea Sfântului Spirit” ist 1843-
1854 erbaut worden. Der Grundstein wurde 1843 gelegt, der Bau fand gemäß 
den Plänen des Architekten L. Oettinger statt. Die Einweihung hat am 21 No-
vember 1854 stattgefunden. Zwischen 1857-1859 ist die Sakristei hinzugefügt 
worden. Die Kirch ist erst 1868 gänzlich beendet und ausgestattet worden, als 
sie nochmals geweiht wurde.

Die ursprüngliche Malerei wurde vom Maler Moritz Brezer aus Pest aus-

geführt. Die Kathedrale wurde zwischen 1929-1934, vom akademischen Maler 
Virgil Simionescu neu bemalen, und zwar aus den eigenen Fonds des Bischofs 
Alexandru Nicolescu. Die neue Malerei besitzt einen bemerkenswerten Wert 
und ist in der Temperatechnik ausgeführt.
Die Restaurationsarbeiten an der Kathedrale (in und auswärtig) fanden in der 
Zeitspanne 1990-2000 statt.

Die letzte Restauration der Malerei ist 1998 begonnen worden und wurde 
nach zwei Jahren beendet. Diejenigen die diese feinfühlige Arbeit geleistet ha-
ben, waren Ludovic Miltaller Senior und Ludovic Miltaller Junior aus Arad.

Die Einsegnung der Kathedrale aus Lugoj. Nach den Restaurationsarbe-
iten, hat am 29 April 2001 stattgefunden, durchgeführt vom Erzbischof Lucian 
Mureşan, dem Metropoliten von Blaj, während dem Besuch seiner Exzellenz 
dem Erzbischof Jean-Claude Périsset, Apostolischer Nuntius in Rumänien, im 
Bistum Lugoj.

In 2009 hat die Automatisierung der drei Glocken (Gewicht 400, 700 und 
900 kg) stattgefunden, bzw. die Automatisierung der Zentraluhr des Turms mit 
vier Seiten und zwei Elektromagneten für die Signalisierungshammer. Die Ar-
beit ist von der Firma Panatim SRL aus Arad, vertreten vom Ing. Dan Marin, 
ausgeführt worden. Finanziell beigetragen haben der Lokalrat Lugoj, die Gläu-
bigen aus Lugoj sowie das Bistum Lugoj.

In 2010 ist die nächtliche Aussenbeleuchtung der Kathedrale durchgeführt 
worden. Die Kosten dieses Projekteswurden vom Bürgermeisteramt des Mu-
nizipium Lugoj getragen.

       Trad.: P.dr. Viorel-Gheorghe Codrea

        LA CATTEDRALE GRECO-CATTOLICA 
        „LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO” LUGOJ

       La cattedrale del Vescovado di Lugoj, avendo la festa patronale „La disce-
sa dello Spirito Santo”, è stata costruita tra 1853-1854. La pietra di base è 
stata benedetta nel 1843 e la costruzione è stata realizzata secondo i progetti 
dell’architetto L. Oettinger.

La prima consacrazione è accaduta il 21 novembre 1854. Tra 1857-1859, 
alla cattedrale gli viene aggiunta la sacrestia. La chiesa è stata finalizzata com-
plettamente e dotata soltanto nel 1868, quando è stata consacrata di nuovo.

La prima pittura è stata fatta dal pittore Moritz Breyer di Pesta (attuale 
Budapest, n.d.t.). la cattedrale è stata pitturata di nuovo a partire dal 1929, fino 
nell’anno 1934, dal pittore accademico Virgil Simonescu, con i redditi personali 
di S.E.R. Alexandru Nicolescu, vescovo d’allora della Diocesi di Lugoj. Il nuovo 
gioiello pitturistico ha un valore notevole ed è realizzato nella techica tempera 
di caseina.

I lavori di restaurazione della cattedrale (all’interno e all’esterno) sono stati 
realizzati tra 1990-2000.
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Grace the Archbishop Jean-Claude Périsset, Apostolic Nuncio in Romania.
In the year 2009 was accomplished the automation of the three bells 

(weighing 400 kg, 700 kg and 900 kg), as well as the automation of the central 
clock of the four-faced tower, together with two electromagnets for the signal-
ing hammers. The works were performed by the company Panatim SRL from 
Arad, represented by ing. Dan Marin. All costs were supported by the Local 
Council of Lugoj, the Lugoj faitfull and the Lugoj Diocese.

The nocturnal architecture of the cathedral was accomplished in 2010. The 
costs of this project were covered by the Lugoj Municipality. 

      Trad.: P. Laurențiu Ioan Costin

L’ultima restaurazione della pittura è stata iniziata nel 1998 e conclusa dopo 
due anni. Quelli che hanno realizzato questo delicato lavoro sono Ludovic Mil-
taller Sr. e Ludovic Miltaller Jr., da Arad (città nell’ovest della Romania, appart-
enente alla Diocesi di Lugoj, n.d.t.).

La benedizione della cattedrale di Lugoj, in seguito ai lavori di restaurazi-
one, è stata officiata il 29 aprile 2001, da S.E.R. Arcivescovo Lucian Mureşan, 
Metropolita di Blaj (sede dell’Arcivescovato Maggiore della Chiesa Romena 
Unita con Roma, Greco-Cattolica, n.d.t.), in occasione della visita nell’Eparchia 
di Lugoj di S.E.R. Arcivescovo Jean-Claude Périsset, già Nunzio Apostolico in 
Romania.

Nel 2009 è stata realizzata la messa automatica in funzione delle tre cam-
pane della cattedrale (con peso di 400, 700 e 900 chilogrammi), rispettivamente 
l’automatizzazione dell’orologio centrale della torre della cattedrale con quattro 
lati e due elettromagnetti per i martelli di segnalazzione. Il lavoro è stato esegui-
to dall’impresa Panatim S.R.L. di Arad, rappresentata dal sig. ing. Dan Marin. 
A questi lavori hanno offerto un contributto finanziario il Consiglio Locale di 
Lugoj, i fedeli della città ed il Vescovado greco-cattolico di Lugoj.

Nel 2010 è stata realizzata l’illuminazione notturna della cattedrale. I costi 
di questo progetto sono stati sopportati dal Comune del Municipio di Lugoj.

       Trad.: P.dr. Marius-Petru Pop

        THE GREEK-CATHOLIC CATHEDRAL 
        „THE DESCENT OF THE HOLY SPIRIT” LUGOJ

The diocesan Cathedral of Lugoj, dedicated to the Descent of the Holy 
Spirit upon the Apostles, was built between 1843-1854. The foundation stone 
was laid in 1843, and the construction followed the design of the architect L. 
Oettinger. The first dedication was celebrated on the 21'st of November 1854. 
A sacristy was attached between 1857-1859. The construction was finished and 
the church fully equipped in 1868, when it was once again dedicated.

Using the personal funds of the Most. Rev. Bishop Alexandru Nicolescu, 
between 1929 – 1934, the academic painter Virgil Simonescu repainted the Ca-
thedral. The new adornment has an outstanding value and it was made using 
casein paint.

The restoration works for the Cathedral (interior and exterior) were made 
between the years 1990-2000.

The last restoration of the painting began in the year 1998 and was finished 
two years later. Those who accomplished this painstaking work are Ludovic 
Miltaller sr and Ludovic Miltaller jr, from Arad.

The dedication of the Lugoj Cathedral, following the restoration works, 
was celebrated on 29th of April 2001, by HB Archbishop Lucian Muresan, Met-
ropolitan of Blaj, with the occasion of the visit in the Diocese of Lugoj of His 

Maica Domnului cu Pruncul Isus. Detaliu
La Mère du Seigneur avec l’Enfant Jésus. Détail
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