
   
    În 1980, la aniversarea  a 250 de ani de la intrarea in veşnicie a lui Horea, 
arhitecta H. Delavrancea Gybory mi-a înmnânat trei articole, reproduse, 
dacă nu mă înşel, din  Revista de Arhitectură din acel an, cu ilustrţii, p.53-
56. 
Horea, arhitect, H. Delavrancea Gybory,  Anghel Marcu, Mihaela Strâmbu, 

arhitecţi. 
 

                                                  
Vrednic înaintaş al breslei 

 
   Arhitect mi-a fost dat să mă nasc, tot ca şi arhitectul Nicola Ursu, marele 
nostrum revoluţionar, poreclit Horea, în octombrie, în <<Zodia Balanţei>>. 
Zodie care implică echilibru, cumpătare, calm şi hotărâre. Însuşirri care ajută 
la luptă dârză şi la rezistenţă faţă de vâltoarea vieţii. 
   Eroul naţional Nicola Ursu a văzut ziua acum 250 de ani, de care mă 
despart 164 de  ani numai, dar el  pare pierdut în profunzimea timpilor, atât 
de diferit de noi profesează arta de a construi. Meşter mare în a ridica 
biserici de lemn, boltite şi cu turnuri înalte, el concepe în taina minţii, 
clădirea, cu toate detaliile şi dimensiunile fiecărei piese, fapt prin care  se 
înalţă la o valoare mai puternică decât a noastră de azi, arhitecţi ca şi el, dar 
care nu putem concepe definitiv şi precis opera decât pe hârtie, cu teu şi 
echer, creion şi atâtea altele, pentru a ne realiza gândul. De fapt nu e singur, 
pentru că majoritatea ţăranilor de pe teritoriul vechii Dacii ridică cu aceeaşi 
măiestrie casele şi bisericile, în acelaşi spirit constructiv. Artă pe care o 
posedă din moşi-strămoşi, în aceeaşi unitate de expresie de la cele mai mici 
clădiri până la cele mai înalte şi măiestrite biserici, cu un rafinament 
nemaigăsit în alte ţari, faţa de care noi arhitecţii de azi, trebuie să ne 
închinăm. Ei rămân anonimi şi rar le mai vezi astăzi semnătura cioplită în 
grinzi. 
   Dintre operele arhitectului Nicolae Ursu, cunoaştem numai patru biserici: 
1. Biserica din Cizer: lângă Ciucea, de pe domeniul <<nobilului>> ungur, 
care-şi ridică înalt turnul. Lucrarea, din grinzi  de lemn, bârne groase, şi 
boltită, este strămutată la Secţia etnografică în aer liber a Muzeului 
Transilvaniei din Cluj-Napoca. Pe o grindă principală, se vede însă clar 
cioplită semnătura în chirilic <<Lucrat Ursu H>>, el considerând 
<<Horea>> ca pe o simplă poreclă. 
   2. Bisericuţa din Albacu, satul unde a văzut  lumină vieţii în 1730, despre 
a cărei  origine răspund încă demult consătenii lui, atât cât şi asemănarea 
tehnicii constructive în detaliile ei. Salvată de la dărâmare, I. Brăteanu, a 



mutat-o la Florica. De acolo, ameninţată de distrugere a doua oară, este 
remontată la Olăneşti, unde se poate vedea şi azi. Se menţine din bârne 
groase şi bine încheiate, conform, conform tehnicii lui. 
   3. Mai stă mărturie, pentru opera de arhitect a lui Horea, căsuţa lui 
personală din Câmpia Feregetului, din bârne groase şi <<bine 
închegate>>, compusă dintr-o tindă mare şi o odaie de locuit. Semnătura lui 
de pe grinda principală, unde ţăranii obişnuiesc să cioplească numele celui 
ce a ridicat-o, lipseşte (e numai urma), desfiinţată fiind de o bardă, ce a vrut  
a-i ascunde obârşia. N. Densuşianu, care a scris minunata monografie asupra 
Revoluţiei din 1784 a lui Horea, bazată pe 784 de documente de o bogăţie 
exceptională pe care le-a depus la Academia română, a mers la faţa locului şi 
a văzut-o. Szilagyi i-a certificat, de asemenea, cum că mai demult semnătura 
exista şi a văzut-o, era locuită de Teodoru Bumbu. 
   4. De asemenea s-a descoperit, în 1963, o casă izolată, în locul numit 
Troaca din Măţeşeşti-Arada, care-i poartă semnătura, tot în chirilic şi cu 
acelaşi cararter de scris ca cea de la biserica din Cizer, dar mai subţire. 
Pentru care, azi, comuna e numită Horea. 
   Fire de artist, arhitectul zice şi cântă frumos, îi farmecă pe ţărani pe la 
nunţi şi în locurile unde-l duce dorul. Şi ei îl poreclesc Horea, pentru că 
horeşte bine. Totodată, suflet larg şi generos, inteligenţa supremă, el apără 
pe ţăranii iobagi de nobilii ce-i năpăstuiesc din ce în ce şi devine tot mai 
popular. El, arhitectul priceput şi respectat, mare meşter, este de fapt ca 
majorotatea ţăranilor români, iobag şi suferă de abuzul crescând vertiginos al 
nobililor, care-i chinuie, exploatându-i la maximum. Înalţă biserici şi se 
închide în durerea lui mută dedicându-se artei de a construi. Dar ca şi 
ceilalţi, încetul cu încetul, se învăpăiază tot mai dârz. Sus pe schele, 
încheindu-şi bolţile şi acoperind turlele înalte din Cizer, barda lui ciopleşte 
tot mai aprig, zboară şindrila în toate direcţiile. Şi când coboară, în asfinţit 
de soare, auzind jalea clopotelor care anunţă patimile, îşi dă seama că el e 
menit să elibereze pe ţăranii români de urgia timpilor, implicaţi până acum 
numai în revolte surde. De fapt, el este omul ales şi necesar a se naşte, voit 
de soartă în acest scop. 
   Din 1782 până în 1784, când izbucneşte categoric revoluţia în Munţii 
Apuseni, el îndeamnă, dă sfaturi, împinge şi convinge pe iobagi că se pot 
elibera de sclavie. Incidente, chiar sângeroase, încep să ia foc, cu atât mai 
direct şi mai puternic, cu cât, după 4 drumuri la Viena, termină prin a aduce 
cu el binecuvântarea împăratului Iosif al II-lea. Contra nobilimii ungare în 
surdină, la jalbele lui Horea care cere redobândirea pământurilor şi a 
libertăţii pierdute, el zice: <<Thut ihr das>>, <<asta, faceţi-o voi>>. Căci 
planul lui Iosif al II-lea era crearea Regatului <<Dacia Felix>>, care să stea 



de pază între cele trei mari imperii, Rusia, Austria şi Turcia, şi cutreieră 
ţinuturile pentru a-i cunoaşte graniţele. 
   Atunci, Nicola Ursu, asiduu la munca lui de creaţie în spaţiu, la 54 de ani 
lasă lucrul, casa, nevasta şi copiii şi se aruncă în vâltoarea luptei pentru 
recucerirea libertăţii fireşti şi revendicarea patriei pierdute şi aleargă prin 
ţară pentru recrutarea maselor. Îl văd, cum este descris în epocă, trecând ca o 
nălucă pe uncal negru, cu mantia mare albă fluturând în vânt, cavaler trac 
reînviat de pe pietrele funerare şi monedele timpurilor săvârşite, urmat 
degarda lui, toţi călări în goana mare. El este căpitanul răscoalei, dar tendinţa 
surprinzătoare a ţăranilor îl împodobeşte cu epitetele de crai, rege, împărat, 
ajutat de Cloşca şi Crişan vicecăpitanii. Şi omul cumpătat, echilibrat şi 
muncitor, cu învoirea Vienei, dezlănţuie, după mişcările premergătoare încă 
din 1782 în Munţii Apuseni, cea mai fioroasă, crâncenă şi crudă revoluţie, în 
1784, băgand groază în nobilime, încremenită de puterea blândului şi 
smeritului român. Însă, până la urmă, prin falsitate şi dibăcie, şi el şi ţăranii 
cinstiţi şi credincioşi cuvântului dat sunt învinşi. Horea, Cloşca şi Crişan, 
retraşi în munţi, în speranţa ajutorului, sunt trădaţi, prinşi şi condamnaţi la 
moarte. 
   În drum spre Alba, dus legat de armată, soldaţii în faţa miilor de ţărani 
înmărmuriţi îi pun o coroană de nuiele în jurul capului ca o roată strigând: 
<<Iată regele vostru>>, cum scrie în gazeta timpului <<Ziarul 
Revoluţiunea>>. Asemuire ciudată. Şi încă, suit pe eşafod, îi iartă pe asasinii 
lui, apoi cade sub loviturile crâncene şi scurte ale roţii, ca şi miile de ţărani 
ucişi în mare parte şi fără judecată, sub ura neinfrânată a unei nobilimi 
rapace si urgisitoare. 
   Horea piere, dar revoluţia învinge. Iosif al II-lea, în fine, e categoric şi,  
prin ucaz definitiv şi detaliat, desfiinţeaza iobagia românilor << în 
Transilvania şi în Ungaria>>. Ei devin cetaţeni la fel cu celelate naţiuni şi 
asa -zisa lege a Tripartitum, << Unio trium nationum>>,-favorizând pe 
unguri, saşi şi secui-cade de la sine. Acum, graţie falnicului arhitect Nicola 
Ursu, 270 de ani de chin ai românilor, deveniţi iobagi în propria lor vatră 
strămoşească, de la 1514 la 1785, se încheie şi visul lui de vitejie devine 
viaţă aievea. 
   Iar el, învins, pierdut şi condamnat, în taina ocnei întunecate, îşi îndreaptă 
ultimul său gând la profesiunea întregii lui vieţi, pe care a împlinit-o până la 
52 de ani cu cinste şi patimă. Arhitectul îşi face testamentul pentru a lăsa, în 
urma lui, o situaţie limpede şi curată şi înşiră plăţile făcute lucrătorilor care 
l-au ajutat, girul dat pentru un asociat şi datoriile pe care le mai are altora, 
indicând totodată valorile materilae pe care le posedă, din care poate acoperi 
necesarul, stabilind astfel echilibrul bilanţului unei vieţi de muncă, dupa ce 



nu va mai fi. 
   Măreţul Nicola Ursu se săvârşeşte  crezând învins pe vecie visul său de 
glorie a ţării şi redevine arhitectul născut în ”zodia Balanţei” fără a mai şti că 
revoluţia a triumfat. 
                                                               Arh. H. DELAVRANCEA GIBORY  
NOTE: 

1. Numele satului este <<Cezar>> multă vreme în arhive. Dar odată cu 
dominaţia ungară crescândă, numele se ungurizează în << Cizer>>. 

2. Szilagy, scriitor ungur, sec. XIX, a scris o carte detaliată despre 
revoluţia românilor din 1784, în Transilvania şi Ungaria. 

 
 

 
*Un sfert de mileniu de la naşterea lui Horea 

 
   Revoluţionarul Horea a fost constructor, creator de capodopere, care fac 
glorie unei culturi. Acest meşteşug era atât de răspândit între ţăranii români, 
încât e mai greu azi să demonstrăm că un ţăran de atunci nu ar fi fost 
arhitect, decât să demonstrăm contrariul. 
   Horea ţine de luminatul Ev Mediu, când în meserie era preţuit făptaşul nu 
omul cu diplomă, spre deosebire de era începută cu Bonaparte, când diploma 
se aşează înaintea meseriei şi care a dus la profesionistul care, după 
obţinerea diplomei, învaţă meseria sau, uneori, la omul cu diplomă care nu 
va şti să lucreze niciodată. 
   El nu este anonim, ci chiar o personalitate în arhitectură. Biserica din 
Cizer, casa lui Horea păstrată în descrierea redată de N. Densuşianu, 
viziunea ”sistematizării” [ RESTRUCTURĂRII] teritoriale a Transilvaniei 
cuprinsă în programul revoluţiei sau zguduitorul testament, în care 
dovedindu-se mai nobil decât nobilii care l-au judecat << îi iartă cu totală [ 
TOATĂ ] inimă>> pe cei ce l-au vândut şi trece la chestiunile lui lumeşti, 
punând pe primul loc limpezirea treburilor cu echipa de constructori; toate 
probează că eroul revoluţiei a profesat arhitectura cu pasiunea celor aleşi, 
devenind un clasic al arhitecturii româneşti. Sigur nu s-au păstrat toate 
urmele arhitectului şi că mai este încă de cercetat în ce ne-a mai rămas. 
Bisericuţa din Albac, strămutată la Florica, în judeţul Argeş, şi apoi la 
Olăneşti, este bănuită a fi legată de tot de numele lui Horea. 
   Cu capodopera de la Cizer, însă, sprijinită şi ea de jur împrejur pe coloane, 
ca Partenonul, Horea se dovedeşte un maestru între arhitecţii din România. 
Am pus alături două culturi străvechi înrudite. O turlă de lemn împinsă ca o 
săgeată spre cer personalizează arhitectura din spaţiul tracic sau mioritic faţa 



de arhitectura mediteranei greceşti. 
   După data construirii acestei biserici (care poartă semnătură<< LUCRAT 
URSU-H>>, după declaraţia de la proces  în care afirmă că mulţi ani înainte 
de  revoluţie a fost  urmărit de autorităţi pentru drumurile făcute de el la 
Viena şi după conţinutul testamentului, Cizer pare să fie ultimul şantier al lui 
Horea. De aici poate a coborât de pe schele la ai săi în clocotul 
nemulţumirilor şi al răscoalei, ca să se ridice din nou pe podina eşafodului la 
rangul de martir naţional.  
   Numele arhitectului de la Cizer, căruia i se cunosc atâtea alte fapte, ar 
merita să patroneze unul din institutele de învăţamânt arhitectural din 
România şi poate chiar pe primul. 
   Arhitecţii îl reclamâ ca pe un patron de breaslă. Cu acceaşi îndreptăţită  
mândrie l-ar putea revendia şi muzicienii pe el, Nicula Ursu, recunosut de 
popor ca un mare artist şi supranumit Horea, adică artistul muzician al 
horelor. Prezenţa lui între muzicieni nu lasă gol între arhitecţi. Horea ţăranul 
este multilateral înzestrat şi onorează multe, multe domenii. 
   Horea străluceşte în toate. Este geniu naţional. Ca şi Eminesu sau Brâncuşi 
cunoaşte limbi europene (Friederich  Schiller afirmă că << vorba nemţească 
curgea în graiul lui ca apa>> şi că <<citise cu temei mulţi autori 
germani>>), călătoreşte, vede apusul civilizat, dar nu-şi trădează cultura din 
care face parte. Sub fruntea lui, se îngână muzica şi poezia populară 
româneasă, se plănuiesc biserici de lemn în stil tradiţional, clocoteşte 
revoluţia cu idei pentru îndreptatrea soartei  alor săi. 
   Anul 1784 nu i-a adus tot e a visat. A urmat jertfa. [ ISTORIA LUMII 
ESTE ISTORIA CRUCIFICAŢILOR NU A ÎMBUIBAŢILOR ]. Jertfele 
sunt motoarele istoriei. [ ELE SE MIŞCĂ CU COMBUSTIBILUL  
SÂNGE ]. 
   Horea, ţăranul dulgher din Albac, întâi a trăit şi a răbdat. Când a văzut că 
nu se mai poate, a lăsat barda, a lăsat toate şi s-a făcut martir. Dintr-odată, 
înfăţişarea lui a devenit ciudată, purta aureolă făută dintr-o roată. Să fi fost 
roata spre care el mergea să-i fie trupul zdrobit ? Să fi fost roata cu care el a 
zdrobit rânduieli nedrepte? Ori poate roata înţepenită a istoriei, pe care el a 
urnit-o din loc? Care din ele? Poate tustrele. 
   Ştim toţi ce a urmat...împăratul să fie iertat, nu el l-a condamnat. Horea a 
murit ursit de strămoşi, de fraţi şi de strănepoţi, să fie martir pentru ei toţi. 
                                                                                Arh. ANGHEL MARCU 
 
*Notă. Corectura  textului tipărit, în paranteze drepte, în caligrafie cu litere mari, făcută 
de autor, fapt întărit  prin semnătura autograf. 
 



 
“ Lucrat Ursu H” 

 
 
   Pe unul din dealurile ce înconjoară Clujul, în mijlocul sectorului destinat 
instalaţiilor tehnice ţărăneşti al parcului etnografic, se înalţă semeaţă 
Biserica de lemn din Cizer. Ridicată în 1773, după  cum reiese din inscripţia 
de deasupra uşii de intrare în pronaos, de o echipă de meşteri moţi, biserica 
se înscrie prin compoziţia sa planimetrică şi volumetrică pe linia 
construcţiilor transilvănene de secol XVIII. 
   Tipologic se încadrează în categoria construcţiilor cu altar pentagonal 
decroşt, pronaos pligonal şi pridvor pe trei laturi. Sistemul închiderii 
poligonale a pronaosului derivă din tradiţia puternică din Ţara Moţilor, 
adusă aici de echipa de meşteri constructori. 
   Naosul amplu este legat de altar prin trei deschideri. În jurul naosului şi 
pronaosului, se desfăşoară pridvorul lat de 60 cm., care primeşte de 
asemenea un contur poligonal în dreptul pronaosului. Pridvorul este mărginit 
de stâlpi şi arcade. Încăperile sunt acoperite cu bolţi cilindrice din scânduri. 
Volumetria echilibrată este marcată de turnul înalt de aproape 20 m, cu 
foişor şi coif. 
   Măiestria meşterilor reiese nu atât din modul în care au aplicat un tip de 
plan foarte răspândit la acea vreme, dar mai ales din modul în care au reuşit 
să modeleze şi să îmbine materialul, făcându-l să vibreze. Bârnele masive de 
stejar, cioplite şi îmbinate în <<căţăi>> ale pereţilor, devin suportul unei 
game de elemente decorative. Un brâu sculptat, motivul funiei împletite, 
încadrat de colţişori, înconjoară întregul edificiu, în partea mediană a 
pereţilor. Consolele puternice ale bârnelor altarului sunt cioplite cu 
măiestrie, conturându-se puternic prin jocul, de umbră şi lumină. 
   Pridvorului i-a fost acordată o atentie deosebită în proporţionarea şi 
îmbinarea elementelor componente şi în decorarea lor. Compoziţia 
ornamentală, care continuă în tot lungul pridvorului, organizează motive 
decorative străvechi: brâuri împletite, rozete, vârtejuri, vrejuri de viţă, 
colţişori. 
   Un alt element asupra căruia s-a oprit atenţia meşterului a fost uşa 
pronaosului. Pe usciorii masivi din lemn de stejar se realizează trei brâuri 
împletite. În planul central al lintelului, este încizată o stemă cu o cruce 
încadrată de anul ridicării bisericii. 
   Deasupra cununii peretelui nordic al naosului, e scris cu litere chirilice, 
uşor înclinat sus-dreapta: << lucrat Ursu H>>. 
   În cazul în care inscripţia s-ar fi realizat ulterior, s-ar fi sris Horea, nume 



cu care meşterul a intrat în istorie. Tradiţia locală îl menţionează pe Horea, 
constructor al acestei biserici, ceea e este o dovadă în plus în atribuirea  
execuţiei. 
   Pentru valoarea sa artistică şi documentar-istorică, monumentul a fost 
strămutat, în 1967, cu sprijinul D.M.I, în secţia în aer liber a Muzeului 
etnografical Transilvaniei, din Cluj-Napoca. 
                                                                         Arh. MIHAELA STRÂMBU 

 
 
 
 
 

    


