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PREFAŢĂ
Această

scurtă

Istorie

u

artelor

cuss făcut la Universitatea din
prezintă

reprezintă

Bucureşti.

Ea

un

re-

şi treizeci

de ani de experienţă în domeniul
pe care-l tratează. Dar, mai ales, ea cată să represinte silința de a da o sintesăa desvoltării artistice

de la sfârşitul civilizaţiei antice în legătură cu viaţa ;
generală a socieliiţei. Căci părerea mea e că arta e
explicabilă numui prin societatea căreia trebuie să-i
fie aplicabilă, dacă nu vrea să fie o simplă jucărie
individuală, un simplu exercițiu de tehnică, o sânplă
dibuire de drumuri, care nu duc nicăiri.

Nu se vo» găsi aici două lucruri: biografiile, care
au interes numai în sine, şi desciievile literare ale
operelor

urtistice, care mu fac decât să furniseze preartistice sau de exclamaţii poetice.
disevtații
de
texte
Dacă lucrarea ar fi bine primită, a doua ediţie
ar da, în legătură cu alte studii pe care le încep,

şi o parte despre arta în antichitate!.
Vălenii-de-Munte,

1. Pentru

6

bibliografie

Octombre

1922.

şi ilustrație

mai

ales, poate

'Tatrali, Istoria Artelor de la origini la Penaştere,
fără an [1922].

servi

O.

Bucureşti,

:

Istoria artei medievale și
moderne

în legătură cu

desvoltarea

societăţii.

CAPITOLUL

Încercări

I-u.

şi tipuri creştine primitive.

În mijlocul societăţii romane, al cării vechiu
cult patriarhal, rustic, fusese străbătut de influenţe

greceşti, poetice şi filosofice, adânc modificatoare,
şi de influenţe orientale mai noi, introducând
un misticism străin în chiar vechile forme clare
şi armonioase, o variantă, plină de un spirit su-

perior, al

credințelor

asiatice,

creştinismul,

se

înfige, şi în scurtă vreme el atrage în acelaşi
timp ceia ce masele populare, cu selavii împreună,
aveau mai viguros şi ceia ce aveau mai ales
cercurile intelectuale oneste.
Acestei noi vieţi sufleteşti, care dă îndată Ii4eratura sa, mai mult sau mai puţin însufleţită
de trecut, îi lipsia însă arta corespunzătoare.
Astfel creştinismul, de la care pleacă “o mare

perioadă

deosebită

a împrumuta,

din istoria omenirii, e redus

adaptându-le

purile sale particulare,
lumea romano-greacă
sfârşitul erei păgâne.

numai

formele

pentru

sco-

artistice de care

şi răsăriteană se servia

la

Unele din aceste forme aparţin tradiţiei romane

3
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sau acelei
mai multe

Iorga

combinaţii de elemente
părţi, mai ales din părţile

venite dir
Orientului,

care se poate numi în secolul al IV-lea şi al V-lea:
arta romană. Ele se întâlnesc fireşte mai mult
în monumentele din cele două capitale italice,
Roma, şi, de la Honoriu încoace, Ravena, precum

şi în capitala

bisericească

a lui

Ambrosiu,

Mi-

lanul. Adecă în catacombe, ce serviau
ca loc
de îngropare creştinilor, cari refusau să distrugă
prin ardere corpul omenesc, menit să învie întreg în ziua judecății celei de pe urmă, şi următoarele biserici: S$. Simforosa, S. Croce în Gerusalemme, S. Balbina, SS. Cosma şi Damian, S. Stefano Rotondo, S$ Pictro e Marcellino, S. Pudenziana, S. Costanzo, S$. Sabina, S. Maria Maggiore
(în prima formă a lui Liberiu şi Sixt al III-lea),
Ş. Paolo, Lateranul, S. Maria în Cosmedino, S$.
Agnese, S. Lorenzo fuori le Mura (toate romane),
S. Ambrosio din Milano, SS. Pietro e Paolo din
Como, S. Giorgio Maggiore, S. Salvatore din Spoleto, basilica din Parenzo în Istria, cele două

S. Apollinare,

S. Francesco,

S.

Agata

ete. (din

Ravena; cf. mormântul lui Teodoric, tot acolo).
Întwun timp când numai cei mulţi erau câş-

tigaţi de noua

doctrină

şi deci nici casele nobi-

lilor şi nici basilicele Statului nu puteau servi
pentru un cult compus numai din ceţirea Evan-

gheliei, a predicei apostolilor şi din recitarea
de imnuri şi de rugăciuni prin „cei mai bătrâni:

“9

Încavcări şi tipuri creştine primitive

(presbyteri), şi „slujitori“ (diaconi), supt supravegherea episcopilor-inspectori, galeriile monumen-

telor subterane

prefăcute. n

oferiau, în colţuri

paraclisuri, locul de adunare, la lumina, care
s'a păstrat pe urmă, a fâcliilor. Închinarea Dum:
nezeului care „prin moarte pe moarte a călcat“
şi a stat pe cruce pentru păcatele omenirii nu
se putea face mai simbolice decât în acele „dormitorii“, acele câmitire, în care cei „adormiţi“ aşfericită răsplătire a învierii.
de
teptau ziua
La Roma, mai ales, dar şi la Alexandria, la Civena, în Sieilia, la Neapole se află aceste „catacombe“.
Valoarea arhitectonică a acestor galerii e mult

timp

nulă, afară

doar de

arcadele

și

portalul

Nu
Domitillei'.
vestibulului (ca la cimitirul
sculptură,
de
ici-colo,
decât
vorba,
fi
poate
nici de aceia obişnuită, a sarcofagiilor, fiindcă, de
obiceiu, morţii săraci erau cufundaţi îndată în

loculus, în compartimentul lor. Cele care se făcură mai în urmă pentru creştini aveau forma
îndătinată, cu adausul ulterior al elementelor pe
care le vom găsi în pictură, mult mai bogată.

Mosaice
pictura,

nu se întâlnesc

în

ele.

Rămâne

'deci

Aceasta, înti”o vreme când gustul vieţii de ţară
1. Pentru scârba faţă de statuile care
Cesarilor, v. Emmer,
până şi la cultul

qeschichte, p. 188
mareabilă).

serviseră păgânilor,
Illustrierte Kunst-

(cartea Qă explicaţii istorice artei, şi e re.
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pătrundea şi în clasele de sus, care părăsiau
oraşul pentru vilăt, nu face decât să reproducă
maniera ornamentaţiei obişnuite, de origine orientală, a apartamentelor particulare, ca la Pompei,
ba chiar a unor cimitire păgâne: figuri şi scene
în legătură mai mult cu sentimentul
de unde
plecase creştinismul decât cu conţinutul lui hagiogratic, istorie sau dogmatic, acesta fiind chiar
foarte greu de interpretat, de şi nu lipsesc reminiscenţe din trecut, ca Amor, Psyche, Orfeu, ete.
Astfel întâlnim Bunul - Păstor, îngerul, peştele,
porumbelul, vasul trecerii în cealaltă lume, păunul oriental, fenixul învierii, ori pantera, ancora, farul, lira, palma, flori, animale,
„arhitecturi“
Credinciosul apare într'o vagă figură
tipică, rugându-se. Se găseşte raiul, „Arcadia“, cu
grădinile lui, ori masa întinsă pentru fericiţii
duşi de mână spre dânsa,—nu şi Iadul, atât de
obişnuit şi în cele mai vechi picturi ale bisericilor Răsăritului. Mai târziu numai figurează în

cripte imagini biblice, mai
evangelice, minuni şi Magii,
un

tânăr

imberb,

iesle, cu pruncul
cedează numai pe
tarea: misterelor.

Apostolii,

în braţe
urmă,

ales profeţii, scene
Ivistos apărând ca
Maica

stângaciu,

Catacombele oferiau credincioşilor
goe

Domnului

în

ori în faţă, şi se prola interpre-

unui martir

—

1 Springer,
1886, p. 90.

Bilder

aus neueren
.

Kunstgeschichte, 1. Bonm
-

Încercări şi tipuri creştine primitive

ÎL

Jocul. cel mai
iubit de înmormântare. Papii
'însişi îşi aflau locul lângă „mărturisitorii“ cei
vechi, şi astfel cimitirul lui Calist oferă coloane

gi arhivolte, inscripţii pe marmură. Dar îndată .
Jocuinţile bogate şi clădirile în care se concentrau relaţiile sociale ?n antichitatea romană fură
deschise cultului, liberat, recunoscut şi apoi chiar
patronat.

Prin epoca lui Constantin-cel-Mare condiţiile
creştinismului se schimbă. Favorisat, cultul creştin
poate

în

fi adăpostit

acelora dintre

casele

frun-

taşii societăţii romane cari seţineaudereligia nouă.
mai

Nu

poate

fi vorba

de

strecurare pe temeiul

inviolabilităţii mormintelor ori pe dreptul oricăruia de a face ce voieşte în adâncul proprietăţii sale. Legea lui Hristos se poate expune, cu
mândrie. din partea aceluia care o ajută. În curând

templele vor putea fi adaptate, ca şi marile spaţii
ale basilieelor private, forense, sau şi particulare,
puse la disposiţia numeroşilor, tot mai numerogilor credincioşi.

După

.

exemplul

(ca Panteonul),

templelor

al

Dăilor şi al vechilor monumente funerare rotunde,
ca al Ceciliei Metelia, în Apus, se clădesc une ori,

gi mai ales pentru baptisterii, zidiri rotunde, aco1,

Cari

oferiau

totuşi

morminte

de

familie

sau

locuri

la

ţară pentru a face săpăturile Cf. Toesca, Storia del/'arie
italiana, 1, Torino 1913, pp. 18—î9. Lista Ja p. 20.
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perite cu cupolă; ele se pot desvolta, chiar, ca
al Gallei Placidia, în mai multe încăperi semi- circulare, acoperite şi fiecare în deosebi. Aşa e
mormântul-biserică
ridicat
la Ravena regelui
Teodoric, „Romani în această privinţă ca şi în
|
|
celelate.
Dar forma cea mai obişnuită e cea basilicală:
marea hală centrală despărțită prin şiruri de
coloane, la drepta şi la stânga
de aripile ei,
două ori şi patru, terminate în fund de spațiul
rotunjit, de „alveolă“, în care, supt o cupolă mică,

episcopul

ţine acum

locul judecătorului,

şi pre-

cedată de acel atriu deschis, în mijlocul căruia,
pentru
purificări, e aşezat vasul cu aghiasmă,
Tribune, cu un rând sau două, se deschid, în ziă”
compact, de-asupra acelor şiruri de “coloane;
o poartă de triumi desparte altarul, la întretăierea
cu dunga în curmezişa transeptului, formână la-

turi de cruce, de către navă. Une ori protesa şi dia-

coniconul, două absidiole, mărgenesc la „capătul
aripilor
absida altarului. Acoperişul, pe grinzi
de lemn, e drept-linear; el se poate lăsa mai jos
şi apleca asupra aripilor, pentru ca fereştile
năvii să privească în afară, În faţa „arcului triumfal“ se vedea adesea opreliştea pluteilor, pe
care.
se sprijină inconostasul, tâmpla cu perdelele
ei.

Amvoane se ridicau pentru diaconi, şi erau locuri
speciale pentru cântăreţi,
Aceasta e „biserica“,
forma

supt

care,

|
noi.

Încercări

şi tipuri

creştine

primitive

13

mai ales, am cunoscut, oficial, lăcaşul lui Dumcă elementele coresSa putut vedea
nezeu.
pund cu ale zidirilor noastre mult mai târzii:
la
fiind
atriului),
(fundul
exterior
nartexul
biserica
la
(ca
t
preceda
uneori
noi pridvorul,
din Argeş), de aohiasmatariu, apoi
episcopală
nartexul interior, în dosul acestuia, pronaosul
sau tinda femeilor, sehola cantorum, în braţele
transeptului, strănile noastre, amvonul, iconos*
protesa şi diaconicul fiind
absida-altar,
tasul

acelaşi întrun

stil şi în celalt.

Dacă întâia formă a cultului creştin corespunde, nu atât cu o prigonire - statornică, neîntreruptă, a unor Împărați cari ar fi văzut de
la început în creştinism văsturnătorul ordinii
de lucruri personificate întrinşii, cât cu simplicitatea, sărăcia, isolarea de lume a întâilor creşi
dincioşi, întrebuințând pentru comemorările
ale
cu
oficiile lor forme naive, care corespund
sectelor populare disidente de azi, în Biserica
englesă, americană, rusească, a doua perioadă,

care începe cu secolul al IV-lea, îngăduie întregii
arte să colaboreze la triumful noii religii, şi bogăţiei unei întregi societăţi, aproape complect
câştigate, să susţie aceste splendori artistice.
Bine înţeles, e vorba deocamdată mai ales de

„lumea
" vămas

de la oraşe. Ceilalţi, pugani din sate,
şi sunt păgâni (numele se întâlneşte

au.
la

14
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toate popoarele romanice, şi la Englesi, din limba
francesă; Heiden al Germanilor pare să aibă un
sens analog; la Greci păgânătatea e însemnată
cu vechiul nume al Elinilor). De la familiile consulare şi senatoriale
până la liberţi şi sclavi,
membrii societăţii antice se regăsiau
în noua
comunitate religioasă şi intelectuală. Aceasta se
observă mai ales în Metropolă, loc de adunare
al raselor şi centru de propagande. Cât priveşte
pe barbari, ei se găsesc mult timp în afară de
Biserică, precum se găsesc mult timp în afară
de Imperiu, pe o vreme când atributele Imperiului

trec

asupra

Bisericii,

vechiul

trunchiu

păgân, laic, uscându-se în măsură ce toate putevile se grămădiau în noua mlădiţă.
Acuma, când creştinisniul e lucru făţiş şi mândru, în basilice şi în templele
centrale, spaţiul
gol, atât de mare, nu mai poate fi acoperit cu

nevinovate

imitații

ale

tradiţionalei picturi

de

apartamente, care în Italia samănă atât de mult,
mai ales în grupare şi tehnică, cu ceia ce se
poate vedea pe sicriele momiilor sau pe păreţii
templelor din Egipt. Mosaicul, scumpul
şi trai-

nicui meşteşug al represintării figurilor prin
bucăţi de sticlă colorată şi de marmură, cuprinde
zidurile, alături de ultimele fresce din catacombe.
Această
impresionantă
ornamentaţie apare în
exomplave splendide la S. Pudenziana, ori în câteva urme ca la S. Paolo fuori le Mura, la S.

Încercări

Maria

Maggiore,

şi tipuri “creştine

la S. Giovanni

15--

primitive

in Laterano,

în

baptisteriul Vaticanului, la S. Paolo şi mai ales
la $. Maria Antiqua. Maeştri orientali ori greceşii, ucenicii lor de la Ravena, poate chiar dela

Roma, lucrează la această strălucitoare împodobire pe largile fonduri de aur.
Mormintele nu se mai înfundă în păreţii moi

ai subteranelor

din Roma

S. Paolo

Cl. Gugel,

Gesch

fuori

sau din Italia sudică,

16 Mura

von d. Bomustijlen,

1886

nici nu-şi mai pot afla locul “de-a lungul marilor
drumuri din margenea cetăților, ci se înşiră lângă
piserici ori, din

veacul al IX-lea, în interiorul

lor

chiar. Se întrebuinţează materialul şi figuraţia,
rânduirea chipurilor, modelarea lor, din sepulcrele păgâne, — luate şi pentru altare şi relic-

mai
viile sfinţilor —, în amândouă epocele: cea
resă
face
care
cea
şi
ales gliptică, seulpturală,

iasă tiguri şi scene prin loviturile de scalpel capa-

Iorga

N
I6

Cl. Nol,

Tugebueh

S. Giovanni in Laterano
einer stalienischen Rise,

Stutigari

[1559].

Încercări

şi tipuri

creştine

11
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bile de a da umbră şi lumină. Se schimbă numai
în

aparenţă

caracterul

represintărilor

cu scene biblice ori şi cu

înfăţişări

din

înseşi :

Evan-

cu faţă romană îroghelie, până la Hristosul
nând ca president al cetei Apostolilor ori că-de finic în lerusalare, călcând pe ramurile
aclamă. În nota
cari-i
celor
lim, prin mulţimea
şi în elemenca
de totalitate a acestor scene,
ele decorative adause, în cadrul de natură, se
observă, la artiştii adevăraţi ca şi la industriaşii cari gătese louinţă morţilor, aceiaşi preactuale, de la care se
ocupaţie a vealităţilor
specific
inspiră aproape exclusiv, fără nimic
reînainte,
VI-lea
creştin. Numai din secolul al
ooriental
presintaţia se va apropia de tipismul
bizantin.

Tot

aşa şi în

lucrările

de

artă

decorativă,

75/99 7

sii

în frumoasele represintări pe siclă prin foile
obiecte de
de aur lipite de vase ori în micile
diferitesau
cultului însuşi
bronz, destinate
lor întrebuinţări în . viaţa obişnuită. Trebuie să

cauţi

anume

semne

osebitoare

ca să-ţi dai sama

statuete
că e un lucru creştin. Doar în unele
capului
a
expresie
cutare
ale Bunului Păstor,
senin
un
e
întors către mielul aşezat pe umeri
artistică
că o vreme nouă caută să deie formă

altei sentimentalităţi. Dar aceasta ea însăşi nu
e alteeva decât tot aceia care se întâlneşte atât
de des în frescele catacombelor.

18

N, Iorgă
Supt

Constantin-cel-Mare,

cu toată

hotărârea

lui, revoluţionară, de sigur, dar înainte de toate
practică, utilitară, Imperiul, rămas numai,în ve-:
chiul sens al cuvântului, deci gata să anexeze
'şi religii şi forme de artă, nu se sprijină încă
exclusiv pe creştinism, cu atât maipuţin se confundă cu dânsul. Nicio operă creştină nu comemorează

înainte

de

orice

vremea

celui

dintâiu

Împărat care a primit botezul. Pentru mărirea
faptelor lui de ostaş, el va alcătui din lucruri
împrumutate epocei
Antoninilor, „din adausuri,
mai stângace, de o artă mai ieftină, ale vremii
sale, arcul de triumf,
absolut păgân în concepţie, care poate fi pus alături de acela din
Salonic, de ale lui Graţian, Valentinian şi Valens, care nu mai există. Teodorie va căuta să
se veşnicească print”un
obelisc. Statuile după
vechea
datină a Ini Constantin însuşi şi ale
altora se lucrează încă.

canonuaanoaa
acavaa

CAPITOLUL

II.

Arta, creştină oficială.
riul va trece,
După Constantin-cel-Mare Impe
şi prin cele
cări
-um timp, prin cele mai grele încer
ales, dar destul
mai adânci umilinţi, în Apus mai
tantinopol, urşi în Răsărit. Împărații din Cons
, se vor gândi
maşii prin Areadiu ai lui Teodosiu
ce drumul către
mai mult să ape-e prin ziduri traci
rea lor şi lapute
de
Capitală al barbarilor siguri
un Anasta-,
face
va
, .comi de bogăţiile Bizanțului. Aşa

siu, pe vremea

nu

se lucrează

cînd în Roma occidentală nimic

în

:şilor creştinismului

afară

pentru

de

ofranâa

credincio-

religie, de care

sin-

se ţin, ori de
guri, şi nu de Imperiul Cesarilor,
ile „care li
darur
din
dorinţa Papilor de -a face,
ririi lor. Când
vin, o amintire durabilă a păsto
în Orient, care
o relativă siguranţă se stabileşte
ostul tuturor are din ce în ce mai mult adăp

literare şi ştiintelor, precum şi al tradiţiilor
de două veal
oficia
ţifice, noua religie, admisă

laice înseşi, care
curi, devenită esenţa stăpânirii
în nimic, e aceia
fară de aceasta sar fi prefăcut
pentru
dânsa, şi numai
pentru
reclamă
care

Iorga
N,
20

CI. Gugel

S. Vitale

din Ravena

(interior)

bă

creştină

Arta

21

oficială

dânsa, dreptul de a cere vamă tuturor talentelor:
bogățiilor pentru singurele „ei scoşi tuturor
supreme ale unei
puri, care sunt şi scopurile

societăţi întregi. Avem
roman

periul

întrebuinţând

Biserica

Iin-

revoluţio—

Veche basilică siriană

CI. Gugel

nară

a face acum, nu cu

a lui Hristos,

ci cu

Imperiul

Bisericii

lui

Hwistos, care crede bine a tolera, din respect
pentru tradiţie, urmele, atributele şi formele vechiului

păgân.

Imperiu

Schimbarea

se

petrece

mai.

ales

în

Orient;

*

22

N.

Iorga

.de un: creştinism

mai

pe lângă

scutit de ocupațiile barbarilor,

aceasta,

adânc înrădăcinat

- de nevoia de a-i iniţia în
pune d
toate
mijloacele

lesne

Cl

răspândite

Gugel

„..

în

* Capitel

cultură, poate
dissplendidei civilisaţii,

toate provinciile

de

şi care,

şi

peste

la Si. Sofia

toate clasele, în care sau amestecat, dând forme
tot mai înalte şi mai variate, civilisaţiile odată
originale şi osebite ale Egiptului, Siriei, Persiei,
Aşiei. Centrale şi Caucasului armean şi georgian.

Astfel va răsări
artă,

basilica

de

acolo, ea
a

doua

supremă
fasă,

expresie

împodobită,

de
îm-

Arta creştină oficială

CL.

Gugel

Capitel de

la Si. Sofia
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3,

Lorea

bielşugată, aşa cum a existat în sute de tipuri,
dar cum ni sa păstrat numai în cea mai înaltă
desăvârşire
a ei în monumentul
care, pentru

Iustinian

cel

fără

statuie,

înlocuieşte arcul de

triumf şi alte mijloace de glorificare personală
ale păgânismului : Sfânta Sofia din Constantino-

Cl.

Gugel:

Capitel

de

la basilica

lui Hercule

(Ravena)

pol, corespunzând basilicelor epocei sale din Italia stăpânită de Bizantini, la Ravena
şi aiurea.
Tipul clădirilor
acestora, în care o varietate
a luminii e îngăduită prin forma centrală a planului, a trebuit să se fixeze întâiu în regiunile,
fecunde pentru
architectură şi pentru. artă în

ps

Arta creştină! oficială

i LOL mut) e 39 Ss 139

P5u "10
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genere,

ale

Iorga

Orientului.

Acolo

se

Bosra, la Ezra, puţine rămăşiţi

întâlnesc,

ale unei

la

desvol-

tări artistice imense: biserici rotunde înlăuntru,
poligonale în afară, cu protesa (proscomidia) şi
diaconiconul formând
absidiole
adause;
câte
„odată un atriu va fi precedat şi acolo, după datina
clădirilor de locuinţă, edificiul consacrat cultului.

CL. Gugel
În

acele

5. Lorenzo
părţi

întrebuințat

pentru

cupola principală greutatea pecetluitoare

a unui

monolit, cum se
vena, al marelui

întâiu

din Milano
sa

face şi la mausoleul, de la Rarege romano-got Teodoric. În

părțile unde e mai multă marmură de toate colorile şi porfir .sa adus bisericilor scumpul
prinos al rarităţii acestor materiale.
Gustul

Arta creştină oficială

2T

complicatea contribuit la. înoirea:
sculpturilor
în formele cele mai capricioase a capitelelor.

Înainte ca Antemiu din Trale şi Isidor din.
Milet să înceapă lucrul la Sfânta Sofia, cu pro“porţiile

ei! uimitoare

şi

totuşi

armonioase,

cu

>

S$. Apollinare în classe
multele ei abside şi cupole, cu felurimea sculp-turilor de: de-asupra stâlpilor şi cu profusiunea

aurului de pe fondul mosaicelor, sistemul ajtre--:
cut în Italia! pentru a da, în forme mai

sobre,

1, Dar aici cupola e monolită, nu din bucăţi, ca la Bizaniini.

“%
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vechea biserică a Sfântului Laurenţiu din Milan,
ele două clădiri ale Sf. Vital şi Sf. Apollinare
in

elasse

la Ravena,

todoeşilor,

unde

al arienilor,

şi baptisteriile, al or-

aparţin

aceluiaşi sistem,

-şi tot acolo mormântul lui Teodoric, în care însă,
pentru motive care se înţeleg cu greu, dată fiind
iubirea -de fast şi de glorie a marelui. rege şi întrebuinţarea de dânsul a tuturor mijloacelor de
prestigiu ale Romei imperiale, ornamentaţia de
“piatră e stângace şi dură şi materialele, puter„nice, sunt din cele mai ieftene!. La Constantinopol
-chiar înainte de catedrala lui Justinian s'a lucrat
la biserica, mai simplă, dar absolut completă ca
linii, — poligonul interior fiind înscris întrun
“dreptunghiu pe care-l precede în faţă atriul mai
îngust şi-l continuă în fund absida,— a Sfinţilor
„Sergiu şi Bah. La Sfântul Gheorghe din Salonic,
“în biserica din Betleem, în cea de la Sinai.
în
-aceia de la Ierusalim, elementele de linie şi
de
-ornamentaţie nu sunt altele.
Bizanțul va da şi pe urmă, după acelaşi
plan,
bisericile cu care se mândria mai mult
pentru
îndrăzneala cupolei şi pentru bielşugul
podoa-

belor: Si.Ivina, St. Apostoli, Pantocratorul. De
aici
va

pleca

arta

Serbiei

-ocupat deosebit şi care
faceri

mai

puţin

1. Cî. A. Colasanti,
“fără

an,

-

şi

de

care

corespunde

adânci
L/urte

aceia,

unor

în societate,

bisantina

în

ne-am

pre

a Româ-

Italia,

Milano,

nilor).

Şeoala

3
“2

Arta creştină oficială

din Anatolia păstrează bogăţia ar-

tistică: deosebirile de la o clădire la alta, de la un
sistem de ornamentaţie la altul, stau numai în dimensiuni, nu în proporţii,şi în amănunte, nu în

principalele

EI.

caractere

Gugel

ale împodobirii.

Biserica

din

Viaţa bi-

Ani

zantină Sa txat de acum pentru veacuri, şi, în
“artă
ea şi în literatură, ca şi în politică, nimic nu va veni, până la marile tulburări prigo" mitoare ale iconoclasmului, să strice liniile, odată
i. Iovga

și G.

Balş,

JPArt

Roumain,

Paris

1922,
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stabilite, ale impunătoarelor norme de architecturi, ale îmbielşugatelor datine de întregire artistică prin sculptură, mosaic şi pictură. Asia,
bizantinisată ea însăşi, pierzând arhaicele carac-

tere provinciale,

nu

mai

poate

inspira pentru

lucruri noi, afară de acea Armenie, căreia, de şi
monumenţe mai vechi lipsesc, d. Strzygowski îi atribuie un aşa de mare rol în chiar fixarea canoanelor arhitecturii bizantine!.
Din partea lui, Apusul italian, părăsit de puterea Împăraţilor şi neavând încă,— după moartea
lui Teodoric, ultimul represintant al-unei mari
regalităţi germanice doritoare dea lua loc şi prin.

fundaţiile sale alături

de Cesari, — întemeietorii

din trecut, dă numai ce îngăduie mijloacele, culese din eleimosină -şi din produsul de la pelerinagii, al Papilor. Aceştia,un Pelagiu al II-lea,
un Honoriu, un Liberiu, ordonă în veacurile al

VII-lea şi al VIII-lea, după imitaţia

acelui Oiient

din care mulţi dintre dânşii îşi trăgeau originea
şi care, prin cucerirea lui Iustinian, îşi impusese,

în atâtea privinţi normele, refaceri, restaurări,
copii în casul cel mai bun, în care sunt silite a
întra, dacă nu întregul complex al unui vechiu
templu (ca pentru S. Maria. Antiqua, pentru Panteon, pentru templul lui Antonin şi al Faustinei),
măcar părţi — cu: deosebire. coloanele —
des1. v.

Istorică,

resumatul

an.

1921.

operei

sale de

C.

C. Giurescu,

în

.

Revista,

-

Arta

făcute

cult.

dintmo

Unele

creştină

asemenea

din aceste

oficială

zidărie
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închinată

zidiri, ca Ș.

altui

Giorgio

in

Velabro, sunt judecate ea atinse de o manifestă
decadenţă !.
Dar, în ornamentaţie, Apusenii păstrează încă
o bucată de vreme spontaneitatea figuraţiei, realismul fondurilor, frăgezimea naivă şi sentimentalitatea senină a idilei antice, în forma-i ultimă,
de a trece la maiestoasele
elenistică, înainte
la procesiunile în mai
sumbre,
i
. rigide,
figur
exemplare aie aceluiași tip, consacrat omulte

dată pentrn

totdeauna,

ca la S. Apollinare Nuovo

din Ravena.
Scenele biblice şi evangelice sunt redate astfel
prin elemente împrumutate vieţii contimporane,

în mişcări care nu se deosebesc de acelea, bine ob-

servate, ale naturii; coloarea râde încă
din aurul bogat al fondurilor. Expreşia

tânăr
e, nu

numai un obiceiu, dar o intenţie a meşterului.
Asupra vechii legende ebraice, apăsată de conpânditor şi gata
Dumnezeu
cepţia unui aspru
de pedeapsă, arta acestei societăţi care, devenind
creştină, ma părăsit, de şi gândul i se întoarce,

după datorie şi cu speranţă, către viaţa de veci,
plăcerea de a trăi aici, în această frumuseţă a

naturii,

cu

nesfârşite

aspecte,

aruncă

raze

de

tinereţă şi voioşie. O demnitate romană, suprema
culme a înălţării sufletului omenesc fără a se
despărţi de viaţă, e întipărită 'n chipul şiatitu- '
dinea eroilor povestirilor sacre.
Şi de odată asupra acestei fantasii învingătoare
1, Toesea,

0. €., p.

120.
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țesută în jurul textelor n ii credinţi cade greoaia perdea a tipismelor orientale care, în patria
însăşi a elenismnlui, l-a biruit şi-l distruge. Deci la
S. Vitale, unde, de altfel, se păstrează unele elemente de întovărăşire din trecutul liber al antichităţii, din mijlocul tipurilor sociale se desfac figurile,
caracteristice, evident copiate după natură, ale
lui Iustinian şi Teodorei, cu suita persoanelor
de
la Curtea lor. În genere fețele sunt triste,

îvunţile tăiate de linii adânci; în locul hui Isus
pastoralul apare zeul sumbru slab, cu barba şi
pletele în neregulă, înfăţişarea tencbroasă a ascetismului oriental. Perspectiva însăşi se pierde;
toate representările apar, fără localisare, pe a-

celaşi plan.
Sculptura se va restrânge, de acum, tot mai mult
la lucrul complex, variat, plin de originalitate al
capitelelor, la complicatul trafovaj delicat al ace-:
loraşi şi al semi-păreţilor despărțitori dintre altar

şi navă. Dând

opere

dustriale, şi?n fildeş

remarcabile în lucrările inşi în sculptură

a uşilor (ca la. Sf. Sabina din Roma
brosiu

din

Milan),

ea

va

părăsi cu

de lemn

tare

şi la Sf. Amtotul statuia,

va da abia frontoane unor biserici, în care policromija vremurilor o înlocuieşte, iar în sarcofagii
va ajunge, prin şcoala din Ravena, înfluenţată

de arta persană, la animale şi mai ales lapasări
simbolice, unite cu cruci, cu palme diforme şi
ornamente

lineare.
aczacgadarco
acoaca

CAPITOLUL II.
Fundaţii călugărești. Barbarii şi arta moştenită
de dânşii.
Aceasta era arta pe care, în Apus, regalităţile
barbare o. moşteniau de la Roma decăzută.
care,
Între încercările lor,timide sau brutale,în

cu toate sforţările

ce sau

făcut,

din

motive de

găsi
mândrie naţională germanică, nu Sa putut
şi
ge
înţele
a
de
nimic care să arăte un alt fel
starea
şi
frumuseţa,
un nou sistem de a reda

ea
artei creştine la sfârşitul secolului al VIII-l
esă, .
se aşează o civilisaţie particulă, cea irland
celtă.
Fa are

de

sigur

un caracter

de vasă cu totul

ei
deosebit. La aceşti insulari din capătul Europ

ini.
nimic nu e întocmai ca la Italieni şi Bizant
e se
Un suflet de fantastică şi bizară originalitat
abcitate
simpli
o
de
,
clădiri
vădeşte, dacă nu în
îrania
Bretan
tură—
solut inferioară, ori în sculp
re,
cesă şi Sardinia singure au, în dolmene, menhi
le
ultime
nuraghi şi alte construcţii asămănătoare,

forme ale unei străvechi civilisaţii dispărute—, în
miniatura manuseriptelor: note de frumuseţă ciudată, care trebuie

relevate, cum

Sar cădea

să se
3

4
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tot aportul, atât de nou şi de preţios,

facă pentru

pe care-l aduce culturii generale acest depărtat
colţ de lume.
Nu fără o influenţă a Orientului şi mai ales
a regiunilor

greceşti,

cu

care

legăturile

erau

dese, transmițând şi culturii din mănăstiri, şi literaiurii, şi încercărilor
nism

târziu,

se

dau,

de ştiinţă o notă de eli-

în

ilustraţia!

frumoaselor

cărţi latine, cu litere de un caracter rotund,
clasic, figuri în care sa
recunoscut ceva
dindesemnurile făcute pe stofele orientale, care au
fost un mare mijloc de inspiraţie artistică în Oceidentul întreg, ori din ivoriile răsăritene, care erau

foarte cerute pretutindeni.
Afară de tipurile străine
de animale ori de ornamente geometrice, de literele
în care se cuprinde un trup de om, se văd încercări de a reda în chip nou scene evangelice, ca
Răstignirea, cu figura romană a Mântuitorului

şi cu apostolii ca în frescele bizantine!. Cu totul
altă artă decât decât în codicele lui Dioscoride
de la Viena ori în Iliada de la Ambrosiana din
Milan, în Virgiliul din Biblioteca Vaticanului.
Această cultură, cu arta ei, se deosebeşte esen-

ţial de cealaltă, care din catacombe a făcut basilici şi din basilici marile clădiri religioase
centrale,

împodobite

mosaice.

Ucenicii

1. Michel, Histoire
următoarele,

V.

cu

marmure

Sfântului
de

Part,

frontispiciul

policrome

Columban
p. 303 şi

acestei

cărţi.

um,

sunt
şi

şi

că316

şi
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ugări,

la Burrow,

ia

la Armagh,

Kells,

39

etc. şi,

întinzându-se cu un admirabil zel de a converti,

de a cultiva, de a funda, dincolo de mare, în
ara păduroaselor pustii ale Saxonilor, atacați, cu
apoi de
apostolică, de Merovingieni,
misiune
la Luă,
Carol-cel-Mare şi dinastia lui, ei strămut
xeuil, în Franţa, la Bobbio, în Italia, obişnuinlor.

ile
Se

adauge

opera

începută,

ceva

mai târziu, pe

o altă cale decât a nefolositorilor» asceţi “din
Tebaida şi a stilobaţilor, de călugărimea activă,
disciplinată, culturală, a Apusului, pe care o în-.
temeiază Sf. Benedict din. Nursia. La Montecassino, „casa“ lor cea mare, la Farfa, la izvoarele

Vulturnului,

mai

târziu

sând cu ale Irlandesilor,

în fundaţiile,

de dincolo

de

rivali-

munţi,

aceşti devotați servitori ai Bisericii în fapta. ei
creştinească adaugă silinţile lor neobosite pentru
a complecta aceste începuturi ale culturii monahale.
Ceia ce fac regii barbari e puţin pe lângă
aceasta. Longobarzii, domesticiţi printrun veac
de colaborare cu Italienii, nu dau alt nimic decât,
bisericile din Pavia, cu materiale de împrumut.

În Franţa

se înseamnă

bisericeşti,

într'o

formă

ca mai vechi construcţii
pe

care

lăcaşuri Sf.
mult, modestele
din Paris (apoi Sf. Genevieva),

au părăsit-o de

Petru şi Pavel
S. Germain des

36
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Prâs, Sf. Ştefan, tot din Paris, Sf. Mâdard
Soissons, S. Ouen ds la Rouen, Sf. Petru
Vienne, etc.!i. Sa păstrat puţin din aceste

zidiri, precum

baptisteriul

Sf. Ioan

de la

de la
de la
vechi

Poi-

tiers, cel de la Riez, Sf. Laurenţiu din Grenoble,
cripta din Jouarre. Toate sunt făcute aspru din
cărămizi şi mau alt ornament decât
arcaturi
simple, cornişe de modă antică, pilastri rudimentari. Pilaştrii iefteni înlocuiesc,
de altfel, tot
mai mult coloanele. Merovingienii ieau, ca şi,

Papii romani, elemente din clădirile în ruină
„ale antichităţii. Arhitecţii franci erau cu toate

acestea preţuiţi, şi regii anglo-saxoni, câştigaţi
printr'o propagandă de benedictinii trimeşi
de.
către Papă, recurgeau la serviciile lor.

Sa
crezut
că
originalitatea acestei epoce
poate fi găsită în altă ramură: în a lucrării
metalelor pentru juvaiere, arme, cruci, cutii, ete. :

În Franţa ca şi în Spania şi Italiase întâlnesc în
acest domeniu
regilor goți de

lucrări
dincolo

remarcabile:
coroanele
de Pirinei, de exemplu

ia lui Recasvint, ale Longobarzilor Teodolinda
şi Agilulf; poate şi „coroana de fier“, 'de la

Monza, spada zisă a' regelui frane Hilderic), pe

lângă lăncile de aur, cruci, monede, geme. E
un lucru special, cu săpături (eloisonnd, champlev).
1. Enlart, Manuel darchdologic fiahgaise; p. 133;
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în care se prind pietre, fără prea mare valoare
!
«e obiceiu.
şi aflărare
alminteri
de
Asemenea obiecte,
bună
de
vin,
nu
toare pe. un singur teritoriu,
prinle
samă, din schimbul de fabricate industria
tun comerţ, mult mai întins, mai variat și mai

de cum credem noi. Este o tradiţie

vemunerator

osebită, dar ea nu are nimic a face cu originalitatea năvălitorilor germanici cati ar fi adus,
cu tot ce li mai dă o şcoală istorică acum învechită, şi concepţii artistice noi, cu o tehnică
specială pentru a le realisa. Ceia ce formează cu-

noscutul

Tesaur

de la Pietroasa, aflat în părţile

e absolut

Buzăului,

wecunoscut

de acelaşi

caracter,

de la prima vedere.

Tot

aşa

cum

sa

obiec-

regale gote din Critele afiate în mormintele
meia. E vorba — locul unde sa găsit acest tesaur o arată îndestul — de vechea artă pe care

clientela scitică a regilor din interiorul barbar
a impus-o meşterilor greci din oraşele de pe

malul Mării Negre, artă care se deosebeşte prin
curiositatea animalelor orientale pe care le pre:
feră, ca şi prin grosolana proiusie a metalului

preţios şi:a pietrelor scumpe!.
Dacă

sa

adaus la dânsa ceva barbar, el nun vine

decât din acele tradiţii tracice, de a umplea tot
1. Cf. şi Prou,
xepresintaţii.

Gaule

erovingienne,

unde sunt „şi multe
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spaţiul cu amănunte felurite, geometrice, care şi
azi sunt la baza artei populare
din Peninsula
Balcanică.
:

În

asemenea

condiţii

ma

putut

fi

important

nici ceia ce-a adaus voinţa lui Carol-cel-Mare,
în momentul când el se puse în serviciul Bisericii luptătoare contra păgânilor, căpătând dela
dânsa în schimb onoarea supremă a Imperiului
roman restaurat.
Palatul lui dela Aachen — cele dela Ingelheim
şi Nymvegen
au dispărui — nu făcea
decât să împrumute, împreună cu o parte
din
elementele înseşi — coloane. aduse din Italia

cucerită!,

—

planul

locuinţilor

imperiale,

aşa

cum se desvoltase din Antiohia la Salona lui
Dioclețian, care a mai construit şi aiurea, şi cum

se

împuţinase,

din

vitregia

vremurilor,

în pa-

latul din Lateran, refăcut de Leon al III-lea2.
Cupola acoperia un poligon probabil de cărămidă, încunjurat de un portic cu stâlpii de împrumut. Mosaicele,
de care se
pomeneşte în

descripţii literare,
aiurea.

trebuie să fi venit şi ele de

Lângă reşedinţa

împărătească, zidăria ca-

pelei palatine, octogonale, nu făcea

decât

să ve-

1 Mai târziu, Otto I-iu va adudin
ce
din Italia pentru domul
din Magdeburg.
Pentru
lucruri
antice în mănâstirile earolingiene,v. Springer, o e. pp. 3—9.
2 Tosca, Î. c. p. 375.
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producă

liniile bisericii

construcţie

asemenea

S. Vitale

din

39

Ravena. O

cu ucelea pe care le ridi-

cau în aceiaşi vreme la Roma
Pascal I-iu şi Adrian I-iu (S. Maria in Dominica, S. Prassede,
S. Cecilia şi S. Maria în Cosmedino). La vechile
caractere se adaugă
acum
numai
prelungirea
supt pământ a sacrului adăpost în care se păstrează moaştele sfântului. Astfel de cripte: se

vor afla şi în Franţa, la S. Germain din Auxerre,
la S. Quentin, la Flavigny, la S. Bâniene
Dijon, la S. Pierre din Jumitges!.

din

În Italia arta secolului al VIII-lea şi începutul
celui

al IX-lea

e nespus de săracă.

încetat, ca şi
uşoara

frescele.

scoatere

în

Sculptura

relief

tinate. Figura omenească

a unor

Mosaicele au

se

reduce

simbole

la

îndă-

abia poate să mai fie

reprodusă în formele cele mai simple şi cu tebnica cea mai grosolană. Ca architectură, bisericile de care am vorbit sunt făcute din piese
luate ici şi colo. Între părţile longobarde şi cele
rămase lihere supt ocrotirea
Papilor nu eo
mare deosebire.

Cât priveşte Ravena, Italia meridională. părţile supuse stipânirii bizantine, acestea se resimt de lovitura care în Bizanţ chiar atinse desvoltarea, ca. exemplare
măcar şi ca rafinerie

in amănunte,
1 V. Enlart,

o mişcare
o

ce.

artistică în care se con-

10

,

fundau
părţile.

armonic

N.

atâtea

orga

elemente venite din toate

Mănăstirea ajunsese a primejdui Statul, prin
numărul celor ce se închideau între zidurile ei,
sustrăgându-se de la datoriile către societate ca
şi prin averile de care dispunea, prin darurile
scumpe
ce i se aduceau
în fiecare zi înaintea
icoanelor făcătoare de minuni, prin necontenita
întindere a unor posesiuni teritoriale scutite de:
amestecul administraţiei imperiale, poate chiar
prin libertatea de limbagiu faţă de Cuite şi de

persoana

însăşi a stăpânitorului, prin

în discuţie, în numele

punerea

celei mai înalte autorităţi,

a principiilor vieţii politice. Pentru a i se dao
lovitură, Împărații veacului al VIII-lea, influenţaţişi de noua religie, simplă, abstractă, pură.
şi prin aceste calităţi foarte populară, a Islamului, porniră lupta cu icoanele.
Iconoclasmul dură două veacuri şi avu urmări

incalculabile în toate privinţile, zeuduind pentru
înţâia

oară

puternic

legăturile

dintre

Orientul

şi Occidentul creştin, redând Romei, dacă nu in“dependenţa, măcar» prestigiul ce resultă din 0po-

siţia faţă de eresie. În acelaşi timp, casta
nacală fiind atât de greu atinsă, cu tot ce
în atârnare de dânsa, arta, câre era înainte
orice bisericească, fu adesea oprită 'n loc,
puţin ca putinţă de a se manifesta în noi

moera
de
ec]
clă-
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divi.

Până

la noua

macedoneni,

Renaştere,

elemente

pur

supt

antice

dedânzii

+

Împărații

amestecându-

se une ori cu o tendinţă răsbunătoare spre ascetisml, meşterii fără ocupaţie, călugări şi laici,
trebuiră să-şi caute pânea
aiurea, şi astiel se
formă în Armenia, în regiunile caucasiene— fără
a mai vorbi de provinciile supuse acum califilor
unde tradiţiile bizantine
arabi — un adăpost,
nou mediu teritorial,
erau să evolueze; întrun
naţional şi chiar religios pentru a se întoarce
târziu -şi a exercita o puternică iniluenţă
mai
asupra lumii bizantine înseşi, întoarsă din rătăartiştii bizantini trecură
cirea ei. Deocamdată
adesea, prin Veneţia, în Italia.
Mănăstirea apuseană era, din potrivă, stăpână
supt atâtea raporturi ea domină
pe societate;
Statul a cărui podoabă culturală era. Carol-celMare, Împărat bine-credineios, perpetuu misionar
în arme al Bisericii, datoriă monahbismului îrlandes şi celui anglo-saxon,
format în mare
parte supt influenţa lui, insăşi concepţia noii
sale puteri imperiale. Tot lui era să-i datorească
el“ în orice privinţă, prestigiul de cultură al
stăpânirii sale.
Lăcaşurile de la Skt. Emmeran, de la Reichenau, de la Fulda, dela Ingelheim, de la Werder,

de la Mettlach, de la Wimpfen, de la Gurk, de
1. Springer,

Î

c, p. 94.
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la Hersfeld, de la Corvey, de la Hirschau, de ia
Brema, de la Yours, de la Marmoutiers, de la Jumi&ges, de la St. Gall!, ete, nu sau păstrat în
forma iniţială, cum nu avem în forma corespun-

zătoare

nici

Orl&ans
drille a
marelui
gilbert.
vechiul
basilică
tarul cu

la Germigny-les-Pr6s, cea de la. 8. Vanlui Ansegis, ori cea de la S. Riquier a
sfătuitor şi prieten care a îost AnNi se vorbeşte însă, de cine a apucat:
edificiu al acestei din urmă, despre
o
precedată de atriu şi sfârşită prin altrei abside; i se alipiau două
capele

tundaţia

şi claustrul. Şi, element

episcopului

nou, după

-

Teodulf de

turnurile

zi-

durilor romane, sau după turnurile cu scări, trei
astfel de împodobiri se ridicau de-asupra complexului de zidiri, care putea fi superior clăâirilor din Italia secolului al VII-lea. Mănăstirea

de la $. Gali luase model după Sf. Sergiu şi
Bah şi Sf. Sofia din Bizanţ.
Începea să se creeze astfel un nou tip avhitectonic, care trebuia să. se desvolte în tot evul mediu.
Lărgimea proporţiilor corespundea cu numărul

mare de călugări cari, zi de zi,trebuiau să ieie parte:
la slujbă. Pentruprimblările şi meditații e ler, era
deambulatoriul cu coloane al claustrului.
Din vârful

turnurilor, într'o societate turburată de veşnica ameninţare a cetelor normande, abia oprite un mo1 Y.

p. 5?

planul

de mânăstiri

şi urmâtoare,

păstrat

acolo

în

Springer,

î.

c
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ment de sforţările lui Carol-cel-Mare se semnalau duşmanii şi se pregătiau măsurile de apărare:
încă de la sfârşitul veacului al VIII-lea, cinci turnuri

Monte

împodobiau

noua

Cassino. Această

biserica

S. Maria

de

mănăstire, pentru

la

care

lucrează pictorii ale căror opere sunt descrise
de poeţi şi scriitori, juvaergii după o tehnică
acum încetăţenită pretutindeni, e stăpâna lumii
contemporane.
Ea îi Gă şi o nouă serisoare. Minuscula uşoară,
ieftenă, capricioasă, variind de la o ţară la alta,
ceia ce nu putea decât să strice şi influenţei
papale şi hegemoniei imperiale, fu înlocuită de

aceşti

auxiliari

anglo-saxoni

cu

maiuscula

pe

care ei o cultivaseră. Iniţiala irlandesă, cu elementele animale, cu figurile fantastice, cu liniile
şerpuitoare cuprinse în liniile ei, se întâlneşte,
alături de alte înrâuriri bizantine, siriene, în
manuscriptele de la St. Gall ca şi'n acelea de la
Lândisfarne. Păunii, florile Orientului apar în
miniaturile francese, ca Evangheliile de la Aachen,
Bruxelles, Viena şi Soissons. Figurile zbuciumate
afe Irlandei uime c în scenele biblice. De almintrea călugării britanici cari primiau de la Roma
cele dintâiu cărţi şi cei dintâiu meşteri de scrisoare ajunseseră a trimete ei însişi la Roma lucrări

care puteau servi ca modele şi pentru Italieni.
Dagulf scrie astfel o Evanghelie pentru Papa
Adrian. Mişcarea continuă supt Carol Pleşuvul,

44
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supt Lotar, pe care un miniaturist îl prezintă în
cos-um de Cesar. Mossicul, lucrul în metal, se imită
dibaciu în asemenea lucrări ale şcolii din Reims
şi altora din acest timp. Şcoala de latineşte, cu

grija ei de stil bun, cu înnoirea

cunoaşterii

o-

perelor, fie şi păgâne, ale antichităţii clasice, îndrăgeşte, cum se ştie, această „renaştere“.
Această cultură, la care cojaboraseră toate
elementele de cultură
din Europa creştină, se
întoarse apoi, mulţămită dominaţiei şi influenţei
Împăratului, asupra înseşi provinciilor de unde
plecaseră acele elemente, pentru a răspândi şi
acolo forma
comună, forma general-creştină a

Apusului, forma

imperială.

În regatul
anglo-saxon, catedrala din York,.
cu multele altare şi abside, păstrată cu coloanele

fără capitele, derivă

din construcţiile

continen-

tale!. Biserica spaniolă din Oviedo, cea de lângă
Vailadolid, au aceiaşi origine. La Roma, pe lângă

fundaţiile, pomenite,

ale lui Pascal I-iu şi Adrian

I-iu, se adaugă basilica S: Maria della Navicella,
S. Marco, refăcută de Grigorie al IV-lea, Quattro

Coronati,

de Leon

datoresc

şi frescele

in

Ara

Coeli.

se ridică

La

al IV-lea (4 855),
de

Milan,

splendidul

căruia

la $. Clemente,
în

acest

Ș. Ambrogio,

timp

i se

S. Maria
probabil,

acoperit de o

boltă puternică, împodobit cu coloane, seuipturi
1. Enlart,

0.€,

pp.

111—200.
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pului

şi mosaice

Angilbert

nouă,

operă

şi a lui Anspert

145

a archiepi co-

şi, în acelaşi

oraş, bisericile, mai mărunte, $. Satiro, datorită
tot lui Anspert, S. Vincenzo în Prato, la Como
S. Fidele, la Pavia S. Maria delle Caccie, bisericile din Verona
şi Brescia
($. Tenteria, $.
di Nepi, apoi:
Elia
S.
din
Michele), din Volturno,
Michele, la
S.
la Cividale S. Maria, la Capua

Veneţia

S.

Ilario,

lângă

Veneţia

biserica

din

$.
dalmatină
zare
Torecello şi în depărtata
Donă. Influenţa lombardă cuprinde îndată toată

Catalonia.
În acelaşi timp o nouă şcoală de meşteri ai
mosaicului dă o împodobire tipică, adesea can

ştearsă, zidirilor bisericeşti din Roma
al IX-lea. O influenţă a artei agitate

secolului
de peste

munţi apare şi în unele fresce. Tapiţeria-şi păstrează un loc în ornamentele timpului şi întreaga
poveste a cuceririi Angliei de Normanzi e înfățişată în aceia de la Bayeux.
În sfârşit admirabilul
altar de aur de la S.
Ambrogio din Milan, purtând iscălitura meşte-

rului Wolvinius, adecă Wolfen, cu mişcarea neobişnuit de liberă a figurilor, mărturiseşte acea
viaţă pe care spiritul insular o introdusese, plină
de iniţiativă şi îndrăzneală, în Franţa carolingiană.
ODLOOLOCOoDODA

DD0QO09

CAPITOLUL
Epoca
Această

III.

arhitecturii romane.

desvoltare răpede

ruptă în Franţa

şi bogată

fu între-

de năvălirile Normanzilor şi de

luptele pentru coroană între urmaşii lui Carolcel-Mare, în Italia de năvălirile Saracinilor aşeZaţi în Sicilia, cari distruseră, în a doua jumătate a aceluiaşi veac, principalele
mânăstiri
benedictine.
Pentru a se reveni la grija artei în condițiuni
mai bune trebui
stabilirea, pe ruinele marelui
Imperiu creştin, a unor regalităţi naţionale consolidate — care pentru peninsulă echivalează cu,
confundarea în regalitatea germanică a lui Otto,
soţul Adelaidei, moștenitoare a coroanei italiene !
— şi, pentru a se introduce noi elemente, care
să dea un nou avânt şi să contribuie
la o nouă
armonie, reluarea relaţiilor cu Imperiul bizantin,
1 Pentru manuseriptele cu miniaturi ale epotei carolingiene şi oitoniene în Germania: Sacrameniariul hui Drogo,
eodicele
din Echiernach,
cel din Aachen, publicat de Sr.

Bessel, v. Springer în Bilder, 1], pp. 112 şi urm, 147 şi arm..
pentru picturile de la Skt. Georg in Oberzell shid,; p. 132 şi
urm.;

pentru

ivorii germane

îbid.,

p.

125

și urm.

.
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care domnia de alifel încă în Sudul Italiei şi în
Sardinia, şi cu Orientul bogat în modăle artistice, prin marele eveniment de transformări în
progres al Cruciatelor.
Legăturile cu Orientul se menţinuseră, neîntrerupte, şi în epoca anterioară. Mulțumită lor Veneţia, unde se desvoltase o şeoală mai îngrijită
de sculptură, urmând
în forme
armonice sistemul, arătat mai sus, al şcolii din Ravena, se
putea gândi să imite biserica Sfinţilor Apostoli
din Constantinopol în refacerea, începută, la 1063,
a basilicei Sfântului Marcu,
care păstrează în

decorație atâtea

din

elementele

vechii

clădiri:

această biserică însăşi va da modelul pentru S$.
Front din Pârigueux şi altele vecine din secolul
al XI-lea, de şi cupola nu e exact cea bizantină

şi la unele nu

se

atlă

nici

forma

de

cruce!

Negustorii venețieni, ca şi acei din Amalfi, din
Pisa, din Genova, se găsiau, o bună: parte din

viaţa lor, în faţa solidelor biserici de piatră şi
bollite din regiunile bizantine şi orientale. Coionii întregi de ltalieni se alcătuiesc aici şi
înnainte

de

cruciate,

şi se pregătesc

mari

lăca-

şuri de închinare pentru aceşti bogaţi pribegi
ai câştigului. În Sudul peninsulei, Normanzii, a-

şezându-se pentru a forma un Stat, nu părăsesc
nimic din tradiţiile orientale întâlnite de dânşii,
1. Springer,Î. €,

p.

104.

Epoca

şi Arabii,

arehitecrurii

şi

Siria

adapteze,

în

bisericile

creştine

aiurea,

schimbate

49

cultul

lor

destinaţie,

în-

pentru

de

râurese şi ei pentru a se aduce şi din
parte un aport însemnat la schimbarea

ale clădirii, de unde

ţiunilor tehnice

să

decât

făceau

nu

atunci

cari până

romane

această
condi-

era să re-

sulte îndată şi un alt sens estetic al ei,—ceia ce
se chiamă, bine sau rău, arta romană.
Când

pentru liberarea de stăpânirea

luptătorii

păgână a Locurilor Sfinte se deprinseră la rândul
lor, şi în formațiunile politice pe. care le întemeiară,

cu solida. architectură

a Orientului

grec

chiar, terdința de a se imita

şi sirian, armenesc

şi în Apus aceste zidiri se făcu încă mai puternică.
Dar pentru a înţelege ivirea unui alt canon
tehnic şi apoi artistic trebuie să se ţie samă de
schimbarea în caracterul puterii pentru care se fac

noile lăcaşuri.

|
dela catacombele pentru săraci,

Am! văzut cum

umili şi prigoniţi se trecuse la basilicile pentru
lumea orăşenească bogată şi cultă, pentru mul-

ţimea, devenită creştină, din cetăţile antichităţii
romane, greceşti şi orientale. Am urmărit apoi
cum pentru primele oficialități imperiale, din
Răsărit, apoi din Apus, pentru ceremoniile moasiatic se trece la boltirea
narhiei de caracter

largă asupra
cu

unui

tot ce putea

da

edificiu „central“, împodobit
marmura,

porfirul

şi aurul.
4
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Dar în regiunile occidentale acest Imperiu se
întemeiază abia, în legătură.cu interesele şi ambițiile romane, pentru a decădea îndată. Nu este
o dinastie decât pentru ca membrii ei, împărţiţi
în mai multe ţeri, să se lupte între dânşii; Roma
e o reşedinţă
unde
Împăratul,
domnul
ei în
teorie, apare numai din când în când. Cu toată
binecuvântarea pontificală, cu toată datoria de
a menținea împreună un imens complex de provincii cucerite, convertite şi colonisate, teritoriile, bine caracterisate, se desfac, naţiile, ajunse
măcar la instinctul vieţii lor proprii, se osebesc.
Apusul va avea însă, în lipsa unei arte pentru
Împăratul-arhiereu, şef al Bisericii şi al Statului
în acelaşi timp, o artă, venită din Irlanda, trecută pe la Anglo-Saxoni,
instalată în Franţa
pentru a trece apoi Rinul la Saxoni, în care zidirea
sfântă e făcută pentru
călugări. Marile

abaţii din Franţa,

din părţile

germane

vecine,

din
Italia,
supraviețuiesc întemeietorilor
din
vremea carolingiană. Stăpâne pe imense domenii,
creatoare şi ale unei înalte culturi materiale,
făcând ogoare pe locul pădurilor seculare
şi al
mlaştinilor, guvernând mii de oameni,
cari se

simt mai bine

sabia

supt

cârja

abatelui

decât

supt

nobilului războinic, aceste mănăstiri regale

ori creaţiuni ale hărniciei benedictine represintă
adevărate State, şi din cele mai puternice.
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Regele
frances e înainte de toate patron al
bisericilor, apărător al clericilor. O spune şi o
face. Dar, în fireasca întindere a puterii lui, resistenţa pe care o pot opune
aceste organisme

locale, îl stinghereşte

şi-l supără. De şi abatele

de la Saint-Denis, Suger, va guverna regatul în
timpul foarte lungii lipse a regelui Ludovic al
VII-lea, plecat în Orient pentu o cruciată nenorocită, zilele cele mari şi bune ale autonomiei

mănăstireşti!

au trecut. Regalitatea va înţelege

să se sprijine cât mai
greu asupra abaţiilor.

mult, să se lase cât de
Supuşii de odinioară nu

mai arată aceiaşi ascultare; de la seniorii laici
din ce în ce vin mai puţine danii. O eră din
desvoliarea aşezămintelor bisericeşti se apropie

astfel de sfârşit.
Dar în acest timp oraşul creşte. Sa îmbogăţit
prin industrie şi comerţ, sa luminat prin legături economice care merg până departe şi aduc
neaşteptate consecinţi morale. Drepturile seniorului asupra lui se codifică, se legalisează, se

pun în scris. Graţia lui de la început devine un
articol formal de tratat. Nevoile băneşti ale a- ristocraţiei stăpânitoare de pământ îi impun necontenit să întindă clausele iniţiale. Între zidu-

rile noi sau vechi

se alcătuieşte o viaţă, căreia

1. V., pentru rolul artistic al călugărilor, Springer,
69

şi urm.

.

Î. e, p.
.
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dacă

nu-i

va

dânsa

vor veni

aparţinea

întreg

factorii

cei mai

drăzneţi ai progresului.
Oraşul acesta, ori dacă

cului unde
“închinăciune

a suferit
oaselor

un

sa

viitorul,

de

la

activi şi mai în-

clădit

în

jurul lo-

martir şi unde se aduce

iui,

ori

dacă

sa

format în

umbra unei biserici înfipte ca semn de stăpânire de cuceritorii carlovingieni, ori dacă-şi datoreşte

creaţiunea

unui

târg,

unui

vad,

n'are,

nu poate avea ali centru decât biserica. Vechi
tradiţii vorbesc în acelaşi sens: niciodată vechea
cetate

galo-romană,

devenită creştină, n'a părăsit

„caracterul ei religios, episcopul fiind un ocrotitor, faţă de sfâşierile dWinăuntru ca şi faţă de
primejdiile din afară.
Şi Imperiul
carolingian, ca şi, odinioară, cel
roman, se sprijine pe această putere episcopală,
de care lumea e deprinsă să asculte. În opera
de expansiune episcopul pune pecetea sa pe te-

ritoriile anexate la Biserică prin sabia împărătească. Fiecare burg în ţara germană e în acelaşi
timp o reşedinţă episcopală.
E firesc deci ca. episcopul, care sa impus
în

societatea contemporană
ca o putere mai mâre
decât a concurentului
său, . abatele de la ţară”

sau din margine, să caute a însemna rostul
lui
printro clădire resumătoare şi stăpânitoare,
în
care,

ca odată

oglindească

viaţa

cetatea

întreagă

antică

în

templu,

să

se

a aglomerației urbane.
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Biserica iui nu mai poate rămânea în condiţiile
modeste de odinioară:
păreţi de cărămizi, acoperiş de grinzi, expusă deci la acele focuri dese
care îhghiţiau podoaba principală de artă a ora-

şului. Ea va trebui refăcută,
să

poată

resista

şi în aşa fel încât

şi intemperiilor

şi flacărilor.

Cripta de piatră arată în ce sens trebuie să
se facă noua clădire. Ea e acoperită cu boltă

care

se sprijină pe

voinici

pilaştri de o formă

nouă, mai complicată. În adâncurile ei sumbre
credincioşii se deprind cu o slujbă misterioasă,
adâne impresionantă,
pe care no pot afla în
construcţiile de de-asupra pământului.
Se încearcă deci a imita şi în aceasta siste-

mul

Îngustându-se

păreţii,

vale, mai

fereştile,

se boltesce părţi

înguste, o

de

consolidându-se

edificiu,

aripile

late-

absidă. Apoi de-odată, în-

trebuinţându-se experienţa căpătată prin această
pregătire, se trece la opera grea a bolţii întregi.
Ea nu se poate face decât prin totala prefacere
a basilicei, care devine astfel imposantă
prin
aspectul masiv al zidurilor ei de piatră. Ani întregi trebuie pentru ca o astfel de transformare
să se îndeplinească. Începând cu veacul al XII-lea
mai ales, ea se săvârşeşte pretutindeni, şi oraşele
capătă prin aceasta un nou aspect.
Peste aceste puternice ziduri laterale, pe care

acum le taie două
veşte un şir întreg

linii transversale şi le tide abside, se pot ridica mai
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multe turnuri înalte şi grele, străbătute de aceleaşi fereşti mărunte a căror deschidere e despicată printr'o

colonetă.

Fără

să

aibă

complexi-

tatea mănăstirii, în care trăieşte o întreâgă lume
osebită, catedrala romană
domină prin liniile
ei solide

construcţiile

mândri. că sunt

aşa

mărunte

operă architectonică, la a cării
tribuit cu toţii aşa de râvnitor,
la altul merge
întrecerea de-a
mai mare, mai
frumoasă. După
nu rămâne
unul
singur care
„mândri cu un asemenea simbol.

Pentru
îndemână
se ridica

ale

cetăţenilor,

de mult întrecuţi de această
înălţare au conŞi de la un oraş
avea o biserică
câteva decenii,
să nu se poată
|

împodobirea
clădirii oraşul avea ja
ceia ce lipsia în singurătatea “n care

mănăstirea.

În Italia, în Sudul Franciei,

la Rin, se vedeau încă bine păstrate atâtea
resturi ale antichităţii; se descoperiau în
pământ
urme antice, ca la Meaux un cap al lui
Marte;
arce

de

triumf

Sculptura

răsăriau

clasică

margenea oraşelor

şi în Nord, ca la Autun.

nu . dispăruse

pretutindeni: în

provenţale, ca la Arles, în Alis-

camps. se întindeau aleile de sepulcre
romane.
În multe biserici aceste vechi mormi
nte fuseseră
întrebuințate pentru a primi corpuri
de creştini,

Alte ori, goale,
Astfel

se

ele

ajunse „a

erau

întrebuințate

strămuta

ca altare.

la portalul

clădiri monumentale, portal împodobit
cu colonete şi tiviţ de-asupra cu
mai

noilor

pe laturi
multe rân-

architecturii

romane

ee
ce

Epoea

duri de adâncituri in piatră, bogăţia
de figuri
a arcurilor de triumi şi a sarcofagelor. Numai
cât, data aceasta
tipurile sculptate represintă
elemente ale credinţei creştine. „Istoriile“ acestea
săpate în piatră complectează ceia ce se află une

ca pictură— şi e aşa

de puţin! —

în interiori.

De-asupra se vede Hristos în glorie ori Maica
Domnului cu pruncul în braţe; de jur împrejur
se rotunjeşie o serie de represintări evangelice;

pe laturi stau sfinţii onoraţi

cu predilecție. Mai

departe, la dreapta şi la stânga, pe aceiaşi faţadă apar grupe care amintesc capitolele principale din Biblie.

Capitelele înseşi ale stâlpilor

cari

alternează

cu pilaştrii sunt întrebuințate pentru acest scop.
Se cuprind în ele figuri şi scene întregi. Elemente
de sculptură
decorativă se adaugă şi la basa
«coloanelor. Sculptura, multă
vreme redusă la
îorme simple şi grosolane,
a întrat şi ea în
stăpânirea bisericii,
Aceasta e caracteristica zidirilor din Franţa,
care dă cel mai mare număr de asemenea biserici, potrivit cu al comunelor ei. Din:Sudul provențal (5. Trophime din Arles, biserica din Avi-.
.enon,$.Gilles), din Auvergne(Notre Dame du Port la

Clermont-Ferrand) curentul se ridică spre Burgun-dia, Saintonge, Poitou (Angers, Poitiers, S-te Made-"
14 V.
Paris

Em. Mâle, Part religieuu du XIII-e sitele en Prance,
1902,

N.

Biserica
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lorga

Andr&-le-bas,

din

Vienne

Notre

architecturii

Dame

d'Ainay

romane

din

Lyon

Se
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leine

din

în Nord.
tipul

dă

Vezelay); el trece spre Loire şi pătrunde

În unele

abaţii,

exemplare

ca

Moissac,

strălucite

prin

Sonillae,

proporţii

şi prin bogăţia împodobirii; de asemenea
„_Conques, la Toulouse (3. Saturnin):

ca

la

Normandia
regelui
engles va
fără boltire centrală şi, sistemul
glia (la Ely, la Winchester, etc.),

avea basilica
trecând în Anva da aici zi-

—— Cum vom
vedea
mai jos —,
mai ales impunătoarele turnuri,

le semnalează

diri asămănătoare, pe care, ca şi pe cele lombarde

Germania

imperială

nu

urmă.

Împărații

din

opera

de

bisericeşti

Basilicile

clădiri
ieau

o mai

Cl. Gugel

ţirea absidelor, mai
votunzite, ale transe

putea să rămâie

Casa de
mare

a

Saxonia

în

'reluară

Carolingienilor.

desvoltare, cu înmul-

S. Maria

din

Colonia

ţâr ziu şi la capetele, astfel
ptul ui, cu adăugirea corului
al doilea, spr
e apus, care une ori rămâne singur.

romane
architeeturii
Epoca

3

90

PaȚĂŞ up

puuroq

OA AUDA

58589089

01940101010)010)

p2up

19

60

N.

lorga

Se zideşte pe linia Rinului: la Trier, la Maienţa,
la Worms, la Spira, la Colonia; în Sud, la Augsburg

(5. Emmeran), la Regensburg, ca şi în teritoriile
de curând colonisate, la Meissen, la Bamberg,
la Goslar şi Quedlinburg,

heim, cu
burg,

crucea

precum

mănăstiri

care

şi

la Gernrode, la Hildes-

dublă,

la Zeitz

şi

la

într'un

număr

din

mai

se ridică în secolul

Magdemicile

al X-lea şin

al XI-lea.
„În acest Apus germanic
mai mult
Franţa mănăstirea
continuă
să joace

rol pe lângă biserica episcopală.
la peripeţiile

o poartă

luptei

cu duşmanii

pe

care

decât în
un mare

Ea a contribuit

Henric

cari-l răpun.

al

IV-lea

Supt

ceşti

Împărați din Casa de Saxonia, odată cu acel rol

politic !, se desemnează şi unul în ducerea mai
departea sistemului architectonie. Curentul dela
Hirsau, al abatelui Wilhelm, se deosebeşte prin
faptul

că, fără

criptă

şi al doilea cor, aripile bise-

ricii merg până la capăt paralăle cu nava: aceste
trei abside de front se întregesc cu alte două, de-

asupra transeptului, în loc să fie la capetele celor două braţe laterale ale crucii; cele patru

turnuri încunună maiestos zidirea armonică. Dar,
renunțând dela un timp să lucreze bolta, architecţii germani nu vor putea contribui la desfacerea sprintenului avânt gotic din utilisarea în
stilul roman a arcului de ogivă, sprijinitor 2.
1. Vezi cartea mea Pap i şi Împărați, Bucureşt
i 1921.
2. Bergner, Grundriss der Kunstgesechichte,
Leipzig 1913,
pp.:59—091.
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În acest timp Italia, în loc de a clădi edificii
noi, în care forma romanică să se prezinte cu
îno inteligibilă simplicitate, lucrează, având la

demână. edificii mai vechi, la prefacerea lor trep-

tată, înceată, pentru a se ajunge la rezultate, ale
cu
căror elemente întegrante se desfac numai
a
comun
care
pe
greutate. De altfel grelele lupte
cu
italiană tinzând către independenţă le poartă

Imperiul regilor ultramontani, care nu înţelege
a părăsi nimic din drepturile sale, împiedecă o
răpede

înflorire

spontanee,

în liniile generale,
aripile

şi i se
înalte,

şi atriul

adaugă

S$. Ambrogio

lui

în veacul

supţiratece,

pretutindeni

aceiaşi

ca în Franţa. Se refac astfel
al

de

XII-lea

la

Milano

turnurile

toată desvoltarea lor, care

în

aici sunt prinse de biserică ; 3.

Nazzaro, tot acolo

adânci. Se iacrează la. $.
amestecată şi ea în
mult
alte
la trei
Barbă-Roşie,

sufere transformări
Michele din Pavia,
luptele lui Frederic

biserici mai mărunte din aceiaşi cetate, la edificiile înălțate în veacul al XII-lea la Parma, cu

luptând cu celelalte eleînaltul turn lombard
bisericii,la Piacenza, la
ale
me
mente de înălţi

Como, la Bergamo,
mona,

la Verona

prinse şi el în

(S. Zeno), la Cre-

vâltoare.

Dar în toate aceste zidiri faţada cu vâriul
triunghiular, tăiată de liniile dure ale unor „desene“ fără ornamente, împodobite sus une ori de
marea vosetă, totdeauna de firide cu colonete

N.
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Moduna

|

(început,

.

109%

Epoca

architecturii

roman”.

65

fără sprijin şi străpunsă mai mult neregulat de
fereşti mici şi simple, iar, jos, de cele trei uşi,
cea din mijloe mai mare decât celelalte, n'are
nimic din frumuseţa pe care o dă, în Franţa mai

CI.

mult

C

S. Zeno

din

Verona

decât în ţerile germanice, bogăţia sculptu-

vilor care înfăţişează în piatră cuprinsul cărţilor
sfinte. Aici Scriptura nu se incorporează bisericii,
chiar, ea va începe a se
ci, în această vreme

desvolta deosebit de dânsa, pentru scopurile ei
proprii şi după norme speciale. Numai în crea2
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ţiunea de la Modena a lui Lanfranco, începută
la 1099, după un singur şi frumos plan, alături
cu elegante mici coloane, cele de la portal sprijinite pe lei bizantini, se văd răzlețe bande de
sculpturi, datorite unui
ultromontan,
Wilhelm
(„Wiligelmus“). Tot aşa, şi mai bogat, în S. Pietro
- din Spoleto şi S. Pietro din Toseanella. Dar mormântul lui Boemund ia Canosa, de Rogerio de

Amalfi şi Oderisio
tura

se desfăcea

chipurilor

cu

de Benevent,
ca

arată

că sculp-

artă independentă.

sfinţi

şi a

oricării

În locul

alte podoabe

săpate se întâlnesc la S. Ambrogio, la S. Pietro
in ciel doro din Pavia ornamente
de discuri
sculptate, care se văd în bisericile noastre, în-

cepând

chiar

cu

cele

muntene

(Cotmeana)

din

secolul al XIV-lea; ele se unesc cu o tivitură sculpturală ieftenă, cu linii asămănătoare
celor din
Bizanţ şi din imitaţiile bizantine ale epocei anterioarei,
Din ce în ce marile turnuri lombarde
ale
clopotniţelor
domină,
ori clădirea mai mică,
de o singură inspiraţie, ori complexul de zidiri
nouă şi vechi, care, în amestecul de linii, nu o-

feră

geată

arce
atrage

aceiaşi

nobilă

simplicitate

care, împărţită

întregi
de

ori

în mai

numai

departe

şi

schiţate

reţine

ca

Toesea,

7. €., p.

514.

să-

registre

cw

ca

ornamente,

privirile.

ca acela de la S. Maria di Pomposa
4. V.

această

multe

Un

turn

în Cadigoro,

Epoca

architecturii romane
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cu discuri de smalt şi el, aminteşte pe al bisezicii domneşti din Câmpulung, mai nouă
cu
două veacuri, cum, de almintrelea,
decorarea

'externă a zidurilor

bisericii româneşti,

când

nu

are decât firide rotunde şi, jos, cadre pătrate,
vine evident de la această artă lombardă, care
prin Germania a călătorit până în Suedia, în a-

celaşi timp

când, prin

pătrundea

în

chiaro

coasta adriatică a Serbiei,

Balcani.

din Asti) apar

trei şi cărămizii,

În

Piemont

(la

Monte-

şi liniile succesive ale pie-

aşa de

obişnuite

la noi.

Sudul italian, supus supt Romani ca şi mai
nainte influenţei bizantine, apoi şi celei arabe
(ca în claustrul de la Amalfi, în domul de la Ca:
serta

Vecchia), pe lângă amintirile romane foarte

vii, ca în poarta de la Capua, dă o serie de catevale şi lucrările de la Monte Cassino, dar mai ales
un

număr

de domuri

de

un

caracter particular,

bizantin ori sicilian, deosebindu-se, ca şi S. Marco,
mai mult prin bogăţia marmurelor şi mosaicelor.
În Aquila înrâurirea lombardă e însă dominantă.
La Sicilieni, aspectul e arab în cupele, în deta-

lii, dar şi bizantin. Astfel la Palermo (capela Palatului [1 140)). la Martorana, la S. Cataldo, la Monîn
coloane
sute şaisprezece
reale, cu două

claustru, lucrate ca un covor, la Cefalu,— toate
din veacul al XII-lea, când regii Celor Două
Sicilii, cedând artei greceşti, întrebuinţau, cu
materminologia
Constantinopol,
la
gândul
bizantine.
imperiale
a cancelariei
iestoasă
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Pe
păreţii
exteriori,
une ori policromi,
arcele
se încalecă. Îhălţimea
acestor
biserici,
'sprintena
lor aruncare
de-asupra coloanelor»

arată îusă o nouă
dădea

Cl.

sufletului

Nohl

formă
alte

Domul

a creştinismului,

nevoi.

din

Mausoleul

care

regelui

Palermo

Roger, în Domul din Palermo, cu forma musulmană simplă a sicriului şi cu acoperişul
de
templu grec cu coloane corinţice, dovedeşte apoi

ce complex
ţară.

era

amestecul

de

artă

în

această

Epoca

architecturii romane

|

6%

Roma însăşi, liberă de a clădi după triumiul
asupra Împăratului, în secolul al XII-lea şi al
XIII-lea, urmează, cu meşteri indigeni, tradiţii
proprii, în care, după vechile modele, cu materialul:
local se amestecă marmoră, maiolică şi un mosaie
decăzut, Astfel în refacerile de la S. Clemente, de
la S. Maria in Cosmedino

şi S. Maria in "'rastevere,.

io,
$. Giovanni.
S. Lorenzo fuori le Mura, S. Aless
a porta latina, S. Bartolomeo al! Isola, S. Cri_sogono.

Palatul

din

Pal6rmo

O parte din coloane e scoasă acum din minele
„care încep a se cerceta, pregătind o altă eră.
În

catedrala

de

la

Civita

Castellana,

Iacopo

di

Lorenzo şi fiul dau o.zidire ce se apropie chiar,
ca şi numeroasele claustre ale epocei, de. genul
antic prin splendidul portic cu larga deschidere
în arc, la mijloc.
1.Y.

pentru

toate

Toesca,

Î. c., pp. 586-8.
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Cu

elemente

de

marmură

albă

şi

neagră,

piveum de marmore temphun, ca în clădirile arabe
din Sicilia şi Spania, alternând, după un mo-

del de o simplicitate perfectă şi de un ritm senin,
împrumutat

încă

amintirilor

din veacul

<heto

—

domul

clasice,

Pisa-şi

începe

al XI-lea, — operă a lui Busbasilica],

fără

boltă,

cu

faţade

ala
32
Dio
ac
=

C1.

Nohl

S.

Marco

dela

Catena

purtând
patru
rânduri de
arcurilor largi, în care
se
uşi romane. Transeptul are şi
şuri pe plan deosebit. Cupola
pune şi culiniştita desfăşurare

din

Palermo

colonete, de-aşupra
deschid
cele trei
el cele două coperie mică. Totalul ima coloanelorinterne.

Ti
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Turnul plecat prin nesiguranța basei

şi Baptiste-

ambele din veacul următor. La Fiorenţa

riul sânt

(Sf. Apostoli), la Pisa (S. Paolo aripa), la S. Miniato,
mai vechiu, la Pistoia, la Fiesoie, la Prato, la
Volterra, la Lucca, la Massa maritima, în Sardinia
şi Corsica (biserica din Soccargia, cu pridvor),
acelaşi nou tip, ducând la Renaştere, se observă.

Numele

arhiteciului Guidotto din Lucca se aşează

în această

cromie

CI. Nohl

operă

cu

totul

a materialului,

Domul

nouă,

dusă

toată

din

poli-

une ori dincolo

de.

din Pisa (eapitel)

margenile gustului, şi din defilare de colonete
pe mai multe planuri, alături de al lui Boscheto.
În ntilisarea dibace a marmurei policrome,
scoasă din carierele toscane de la Carrara, era

fără îndoială şi o

depărtată

influenţă

a Bizan-

“i
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ţului, care dădea atunci Veneţiei, nu numai splendida basilică, învelită întrun atriu, a Sfântului

Marcu,

ci şi o serie de asemenea construcţii,

cu

o împodobire
mai modestă în Ţinutul lagunelor.

Coloanele
fac

de

inutile

marmură
liniile

de

înlocuiesc
construcţie

sculptura
diferită

şi
ale

cărămizii.
“ Mişcarea

cluniacensă din Franţa, asupra căreia

exercită o influenţă pregătitoare Gubelin de Orto,
Italian,

venit

la Dijon

începutul

la

veacului

al

celei de la Hirsau, în GerXI-lea, corespunde
mania, pentru purificarea prin mănăstire a unui
Franîn unele părţi străine
stil, care, măcar
ea.
complexitat
către
vădită
aplecare
o
ciei, avea
masivă.
Tot din Franţa era să plece apoi în secolul al

din

XII-lea, prin Sf. Bernard
Ordinului,

care

răsbate

nia, până'n Ardeal,

pânăn

Citeaux,

creatorul

Ungaria şi Polo-.

la Cârța Făgăraşului,

tercienilor, un nou curent de mănăstire
mator în artă. Se înlătură acuma tot cee

al Cis-.

transfor-:
podoabă,

caşi turnul însuşi, afară de acelea mici de-asupra
transeptului, pentru

călugări siliţi

a se pune

la continuă

la dispoziţia unor:

rugăciune

nesfârşite

şi clăcapele laterale de formă dreptunghiulară
mănăstidirile necesare unei mari gospodării

la
reşti active. Italia primeşte şi ea noul tip, ca
Tre Fontane lângă Roma. Ceia ce nu va împie--

Biserica

Notre

Dame

din

Dijon

romane
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deca urmarea clădirilor orăşeneşti, iar în Germania, care dă pentru călugări biserica din Heisterbach, mănăstirea din Laach, ridicarea, în acelaş:
secol al XI-lea, a domurilor din Braunschweig şi
din Liibeck.

GOOBaCOOCANt

nosoaaa

CAPITOLUL

Arta

franceză

v.

(„gotică“).

Biserica romană nu reprezintă un tip, o formă
fixată odată pentru totdeauna şi incapabilă de
a evolua, ori a cării evoluţie, ca a atâtor forme
artistice, să însemne numai 0 degenerare, o decadență. În afară de acomodarea ei la toate
usagiile, de la catedrală la biserica de sat, de la
marea abație la un umil adăpost de călugări

pierdut întwo vale, în afară de tradiţiile trecucare

" 4alui particular, pe
cuprindă

în

sine,

în

ici şi colo

afară,

în

trebui

sfârşit,

de

să le
mode-

lele romane care stăteau pretutindeni înainte şi
care nu erau aceleaşi dela o localitate la alta,
această biserică avea în ea însăşi, în liniile ei
de căpetenie, esenţiale, elemente care, dela sine,
prin ispita pe care o cuprindeau, prin perspecla alte
tivele ce deschideau, trebuiau să ducă

realisaţii artistice.
Dacă multe basilici păstrează şi vor păstra

şi

mai departe coperişul lat de grinzi, „trabeaţia“
ascunsă ori ba de un pod, cele mai multe au
bolta, care a fost punctul de plecare al acestei
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architecturi şi formează caracterul ei hotărâtor.
- Această boltă cu travee, în care se taie două arce
diagonale mărgenite de arcuri despărţitoare (do:;-

bleauz), se sprijine în

rândul

întâiu pe

păreţii

tari de piatră, cu deschizături puţine. Dar pentru a li uşura sarcina se adaugă, nu numai proptele, contraforturi în afară, ci şi, visibile
sau
prinse în zidărie, arce de ogivă (ares formevets).
Odată introdus acel element, el e capabil de
o răpede, mare şi revoluţionantă desvoltare. În
loc ca arcul să se oprească în părete, era aproape
de minte ideia de a-i da un sprijin în afară, şi
anume printr'un nou arc, care să caute la dis-

tanţă contrafortul. În acest fel, greutatea cade
pe acesta, care, de altfel, pentru a nu fi o parte
moartă din zidărie,
întreagă înfloritură

poartă de
de piatră,

acum. înainte o
ce preface bise-

rica întw'o vegetaţie sculpturală extrem de bogată. Păretele rămâne deci liber, fiindcă rostul
lui de sprijinitor a trecut
exterior, stilisat şi dânsul

museţa

generală

asupra
pentru

acelui surogat.
a creşte fru-

a clădirii.

El, păretele,
scăpat
de
straşnica
lui
sarcină, nu mai rămâne
aproape
orb
ca până
atunci. Lumina
însăşi a Nordului,
în
zilele
acoperite,
aşa
de
multe,
şi
chiar
în cele
senine, când razele mau
aceiaşi putere ca supt

cerul italian, reclamă deschizături mai multe pen-

trua

putea

aceasta

face

să

să dispară

iasă

în relief, fără

câracterul

tăinuit,

ca pentru

mistic

al

Arta

franceză
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totalului, frumuseţa stâlpilor pe cari se sprijine arcurile. Astfel ferestrele, pe mai multe rânatât de largi şi înalte, încât
duri chiar, sunt

ocupă

cea mai mare

parte

din clădire.

În acest chip adăugindu-se eleganța pe care o
dă arcul sfărâmat, numit fără dreptate „ogival“

şi care nu e o iscodire a secoluluial XII-lea sau
al XIII-lea, în Occident, ci se întâlneşte în Orient
de

foarte

multă

vreme,

se creiază

o clădire

care

e un organism viu, ale cării osaturi şi muşchi,
a cării acoperire horbotată sunt visibile şi dau
spectatorului, odată cu măreaţa impresie a unei
înălţimi care întrece tot ce se realisase până
atunci, în orice epocă, plăcerea unei înţelegeri
depline a părţilor care sau unit pentru a da

această impresie

de total, unică şi măreaţă.

Sculpturii i se prezintă pretutindeni o bază; ea
e cerută oriunde: pe aceste imense spaţii aju„rate ea devine o necesitate. De la figurile celor

tvei portaluri din faţă, ale celor două portaluri
laterale, de Nord şi de Sud, până la fiecare firidă
săpată în contraforturi, până la fiecare vâri de

pinacul,
dânsa

cu

ea trebuie.
o bogăţie

Biserica

va

fi acoperită

de

extraordinară fără a se simţi

vre-o copleşire, vre-un prisos. Aceşti sfinţi, în a
căror succesiune, rânduire, împărţeală se cuprinde
întreaga

carte

sacră pentru credinciosul deprins

a se orienta şi a da interpretaţii pe care, acuma,
după cărţile de îndreptări ale meşterilor, le caută

80

Cl.

N.

Gugei

Catedrala

Iorga

de

la Amiens

Aria

franceză

(„gotică“)

S1

cu greutate erudiţi, sunt locuitorii de drept ai
bisericii, păzitorii ei în afară, introducătorii spre
cuprinsul sacru.

Ci. Gugel

Sculptură din catedrala de la Amiens

Dacă în architectura romanică nu era obiceiul
frescelor şi dacă mosaicele, de datină, se întâl6

2

Cl.

Conty

N. Iorga

(.Guides*)

Notre

Dame

din

Paris

Arta franceză („gotică“)

nesc numai în Roma,
foarte rar în Franţa

Cl. oi

„No tre

Dame

din

s3

Veneţia şi Sudul Italiei,
şi Germania, acuma locul

Paris:

Portalul

Sud.

“pentru. pregee. sau _mosaice lipseşte. cu. desăvârşire. Totuşi coloarea trebuie să-şi. aibă dreptul

84

N.

Jorga

Arta

şi ea. Atunci,
mosaice

Cl. Conty

de

franceză

desvoltând

sticlă,

creând

Capela

(„gotică“)

35

fereasta, formată
marele

vitraliu,

din

se dă

dela Vincennes

putinţa cea mai largă colaborârii luminii înseşi
care, după ceasul din zi/dă, nu numai altă colo-

86

N.

vatură sticlei înseşi, dar

colorilor
Astfel

pe
se

ieşte imensul
în

care

Cl.

Gugel

Iorga

altă înfăţişare, prin nota

care le proiectează, bisericii întregi.
creiază

avânt

noul tip de

artă

în care tră-

de frumuseţă al unei epoce

exponentul principal

Stalactită

din

al vieţii omenirii a

Alhambra

râmas biserica, biserică de oraş,
episcopală, la
care insă va începe să. se adauge, ca în Paris
ul

secolelor al XIII-lea şi al XIV-lea, capela
regală,

ca în Sainte
cennes.

Chapelle

sau în

capela
.

de la

Vin-

Arta

franceză

(„gotică“)

.
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Se ajunge astfel la un caracter aerian, diafan
al zidirii, care întrece cu mult acelea pe care prin
cu totul alte procedee, de dibăcie, nu de îndrăz:
meală, şi din materiale adesea mult mai slabe,
l-a dat arta arabă, întru cât n'a moştenit, ca în

CI.

Gugel

Siria,

cupola

Din

Curtea

Leilor

bizantină:

La

(Alhambra)

acestea

coloana

sin-

gură, nesfârşit inmulţită şi în toate felurile variată, cu capiteluri de o invenţie nouă, bizară,
şi ornamentul în stalactite, care ascunde sărăcia
acoperişului

„trabeat“, se adaugă

la vechile pro-

ss

N.

Iorga

.

cedee pentru a servi, în jurul curților de închinăciune, care sunt lucrul de căpetenie, nevoilor
cultului musulman (moscheele din Cairo, cea din
Cordova, cea, prefăcută în biserică, din Toledo).

Clădirile

Cl. Gugel

creştine

Portalul

foarte mult
mului,

pe

din

din

Spania

moscheii

din Ikonion

elementele

care-l moştenesc

iberice regii Castiliei

vor

împrumuta

(Konieh)

decorative

ale Isla-

în oraşele peninsulei

şi Aragonului.

I Sa zis acestei arte: „artă gotică“. Un termin
de despreţ al oamenilor Renaşterii, pentru cari

Arta franceză („gotică“)
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„barbar“ se numia gotic, şi terminul a rămas,
Contemporanii ziceau totdeauna, în Germania ca
şi în Italia, opus francigenum, „stil francez“, Şi, de
fapt, exemplarele cele mai vechi, cele mai pure,
acelea în care se oglindesc mai bine principiile
.

Catedrala

de la Colonia

noii architecturi, se găsesc în Franţa, şi anume
în cea mai „franceză“ parte a ei, Île de France.
E leagănul regalității capeţiene, şi sar părea că

este o legătură între noul avânt naţional pe care-l

CI Lebas

(„Univers "p i ttoresque“

) Catedrala

de

la

Char t res.

Cl.

Lebas.

Catedrala

din

Senlis

+2

N.

Iorga

m Teiog ! Stioțuy 1 dp ereIpolf

.,

“Sed

19

personifică această regalitate şi descoperirea ne-.
cunoscutului meşter genial care a spart masivi-

tatea prosaică a bisericii romane pentru
acest imn de piatră închinat divinității.

"Între

cele

mai frumoase

a

da

biserici gotice se con-

Arta

francez ă ( „gotică“

Catedrala din Reims

)

(inainte de bombardare).

9%

94

N. Iorga

„sideră
la

cea

Senlis,

“Ci! Conty.:

dela
mai

Chartres,
mică,

de

o

de

pură, de

încântătoare

simplici-

Portalul bisericii St. Pierre 1a Caen.

„tate, de la Mâcon
Mans,

de

deosebit

la

şi Sens, de la. Noyon,

Laon, Soissons,

Evreux,

de

ia

Coutances,

franceză

Arta

Thârouanne,

Auxerre,

(„gotică“)

de

la S. Remy,

95

de la Chă-

lonsşi Bourges şi de la V6zelay. Cea din Chartres
e ceva mai

împreună

nouă,

cu bisericile de mari

proporţii, cu o decorație foarte bogată, din Reims,
aşa

de

greu

Cl. Conty

sălbatecă,

încercată

prin

recenta bombardare

Rouen : Tour de VPHorloge. |

fără

îndreptăţire

şi sens,

a Germani-

lor, din Amiens, în care sar fi observând şi ele-

mente de decadenţă faţă de întâia formulă, şi din
Beauvais. Parisul

capătă târziu, şi printr”'o muncă

ce sa urmat aproape două secole, o splendidă
“catedrală în Notre Dame. În vecinătatea reşe-

96

N.

Iorga

dinţei regelui, la S. Denis, vechea abație romanică primeşte schimbări după noul sistem! ar-

tistic. Secolul al XIV-lea

dădu capitalei regatului

şi alte zidiri „goticei, de mai puţină însemnătate,

după ce Sainte Chapelle, lângă Palatul de Justiţie, cu cele două biserici suprapuse—cea de jos
reprezintând cripta, care aici lipseşte — fusese
terminată, prin grija Sfântului Ludovic, încă din
veacul precedent.
Această artă trece răpede hotarul posesiunilor

regelui frances şi vasalilor săi dela Est şi Sua,
unde credinţa faţă de vechile datini de construcţie stătu mult timp în calea inovatorilor,
aşa încât biserici de sţil pur roman se clădese
în acele părţi, atunci când Parisul şi Île-de-France
se mândriau cu înaltele lor lăcaşuri acoperite
de nenumărate sculpturi. În Normandia (Rouen,
Caen) obiceiuri de spirit mai abstracte, în legătură cu însăşi tendinţa rasei, schimbă caracterul unei architecturi de împrumut, şi turnul măreț
iea proporţii trufaşe care nu se găsesc în păr-

ţile unde sa

format

stilul.

Toată Flandra va participa la desvoltarea aceleiaşi arte (bisericile din Cambrai, Huy, Va-

lenciennes, Limbourg).

Încă mai divergent decât în Normandia
presinta

„goticul“ în Anglia:

în clădiri

Hamboyant,

mai

nouă,

pentru

fasa ce se numeşte

caracterul
.

se va

ici se va afecţiona,
gothique

mai împodobit

al .

Arta

franceză

fereştilor şi, în legătură

(„gotică“)
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cu această, şi altor amă-

nunte ale clădirii. Astfel la catedralele din
York,
din Peterborough, Durham, Westminste
r, Salis-

bury, Wells. Bine înţeles, din această veche Franţ
ă

creaţiunea ei architectonică va trece asupr
a provinciilor pe care ea şi le-a creat prin cucer
irile
cruciatelor în deosebitele regiuni ale Orien
tului,
Dacă biserica Sf. Mormânt e refăcută în
secolui
al XI-lea după norme romane, goticul va stăpâ
ni
în alte biserici siriene şi mai ales în cele
cipri-

ote, din Famagusta

„_ plare

insulei, la începutul

valerii Ioaniţi.
Influenţa

tului

şi Nicosia—frumoase

simplificate —,

Rodos,

după

exem-

ocuparea

secolului al XIV-lea,

de Ca-

|

asupra

Germaniei

din

ţerilor renane

a fost

şi asupra res-

foarte puternică.

Une ori

— foarte adesea — se imită în construcţiile din

aceste- ţinuturi cutare tip de biserică franceză.
Astfel tipul din Laon se întâlneşte la Magdeburg,
Limburg, Halberstadt, Bamberg, Naumburg,
Trier
(Si. Elisabeta), Marburg; cel din Amiens
la Co-

lonia, la Altenberg,

la Zwettl.

Strălucita

la Xanten; cel din Pontigny

catedrală

din Strasbourg,

ce pare a se ridica diafană de pe piaţa pe
care o ocupă pentru: a-şi pierde în nori vârful
măreţului turn, are asămănări esenţiale cu St.
Denis transformat de maeştri gotiei.
ME
- În toate aceste clădiri germane (şi în acelea
7

95

din

-

N.

Sviţera

germană,

în Normandia
cât

CI, Conty

însuşi. El se
construcţiile

Berna, de pildă!, turnul, ca

şi Anglia,

acolo, iea proporţii

Catedrala

Iorga

dar încă mai mult destrivitoare pentru lăcaşul

din Strasbourg

păstrează tot aşa de
unde formele gotice,

masiv
pentru

şi în
iefti-

Arta

franceză

(„gotică“)
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nătate — căci oraşele germane care nu sunt pe
liniile de comerţ, ca la Rin ori pe ţermul Mării
Baltice, sunt mai puţin bogate în mijloace şi
ambiţioase în pretenţii—, apar simplificate, ca la
Ptorta, la Wimpftfen, la Regensburg, la Freiburg,
etc. 1,
Când Ordinele cerşitoare din secolul al XIII-lea,
Ordine orăşeneşti, luptând cu bogăţia burghesiei2, vor avea nevoie de un mai mare spaţiu
pentru predicele lor, se va trece, în aceiaşi Ger-

manie, mai ales în Vestfalia şi Saxonia, la un
alt tip — pe care-l aflăm, de altfel, şi la noi, în

Braşov3 —: tipul bisericii-„hale“, cu aripile tot
aşa de înnalte ca şi nava, cuprinse supt acelaşi

acoperiş cu dânsa. Resultătul va fi însă că, fiind

excluse arcele de legătură cu contraforturile, acestea înseşi fiind inlăturate, păreţii exteriori
nu vor putea admite — căci greul se lasă tot
pe dânşii — decât fereşti înguste. Întreg caracterul diafan al bisericii „gotice“ dispare astfel.
În

Spania stilul mudejar, plin de elemente ma-

ure şi având
lară

ca originalitate

dispariţia particu-

a corului şi altarului, dându-se

proprii, cu totul contrare

economiei

astfel forme

şi sensului

i. Bergner, î. c., p 121 şi urm.
2. Springer, Î. c., pp 52-3
3. V. Ernst

Kiihibrandt,

a. B. în Ironstadt,

Braşov

Die

evangelische Stadipfarrkirche

1898.
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N.

bisericii „gotice“,
religioase

de

Iorga

se înfăţişează în câteva

o mare

bogăţie

clădiri

în amănunte,

îm-

prumutată de la bielşugul în ornamentaţie al
Islamului. Mai ales servesc ca model lăcaşurile
din Chartres şi Bourges. Prin Cistercieni o înfluenţă analoagă sc exercită în Portugalia, unde
lucrează Francezul Huet (la Cintra, după. bise-

CI. Nohl

$. Fermo

riea din Rouen;
talha, de şi nu
Superioare).
Ceia

ce

se

din

Verona

alţii la Belem,
se dau artei

petrece

în

la Penna, la Ba-

„gotice“

Italia

e

monumente

vrednic

mai mare
interes, şi prin
trecutul
trează, în forma lombardă, pisană,

de

cel

ce se păs-.
bizantino-

Arta

franceză

(„gotică“)
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arabă, cât şi prin viitorul care, în sensul imitaţiei monumentelor antichităţii, se pregăteşte.
2

Cl,

Nohi

$.

Zaccaria

din

Veneţia

În anume biserici, de la Vercelle, de la Lecce,
din Sudul cârmuit de Frederic al II-lea, un suveran romantic, cu tot tatăl său german şi titlul

CI. Nohl

Detalii de ia Ş. Fermo din Verona

102

N

Iorga

pe care-l poartă, şi-l apără, de Împărat, prin regalitatea sa germană, ca la Bavletta, la Cosenza,
se află clădiri gotice aproape în întregime. $.

CI. Nohl

Interiorul dela $. Zacearia din Veneţia

Nazaro din Milano aparţine aceleiaşi
zidiri după stilul de peste Alpi.

serii

de
”

Arta

franceză

(„gotică“)

E

193

Dar nicăiri nu se întâmpină pe acest pământ
de strămutare impunătoarea înălţime, principala
calitate a goticului francez. Clădirea rămâne în

vechile ei proporţii, şi din causa lipsei meşterilor cari ar putea să-i deie avântul obişnuit în
patria însăşi a stilului. Marea fereastă cu splen:

CI. Nohl

Claustrul bisericii din Asiei

dide vitralii, lipseşte. Ordinele noi călugăreşti,
ale Franciscanilor şi Dominicanilor, predicând
sărăcia, întreţinerea prin cerşit, aproape ca şi
odinioară curentul cistercian, îndeamnă la forme
simple, umile, pe care le adoptă şi călugării Sfântu-

lui Augustin. De aceia biserica din Assisi a blân-

104

”

N: Iorga

dului Francisc începe
îndrăzneţ

sau

luxos,

în forme
pentru

care

ca apoi

n'au nimic
pictura

lui

Giotto să se prindă pe păreţii bisericii următoare.
Se caută, pentru călugări, de preferenţă micul
lăcaş

cu

repus în

Când

o singură

navă.

Coperişul

„trabeat“

e

cinste.

se ridică la Florenţa,

CI. Nohl

Domul

glorie a cetăţii

îmbogăţite

pentru mai marea

din Florenţa

prin

industria

pos-

tavului şi printrun larg comerţ, biserici nouă:
S. Croce, A Franciscanilor, S. Maria Novella, a

Dominicanilor,
ordin moiacal,

şi chiar, fără legătură cu vre-un
S.

Maria

del

Fiore,

Domul,

se:

iea din gotica străină numai o parte din elementele de interior; restul aparţine formulei fixate

Arta

franceză

(„gotică“)
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odată la Pisa. Numai în Siena şi, cum vom vedea,
în Lombardia Viseonţilor, se arată mai multă
aplecare către stilul frances pur. Nici Angevinii
napoletani, la cari lucrează un Pierre d'Angicourt, nu dau, la S$. Lorenzo Maggiore, o clădire
care să corespundă noilor norme de clădire.

Meşteşugul

CI.

Nohl

__S.

frances

Maria

călătoreşte

Novella: din

şi

în Nordul

Florența: e

soandinâ (Opsala, Roeskilde, Wisby, ca şi în
Orientul Europei. Găsim ungotic de modă germană la Riga, la Praga!, la Egra ca şi la Sf.
Ştetan. din Viena, cu obişnuitul: tura: iornidâbil
1. v. “Rocenta ruda prooa
deja. -umănă 2 a.rol;
1920-1921; Pragă 1922, Ei 2 şi urm (arf, Cnytil, cu râs),

106

N,

Torga

peste o biserică puţin acoperită de sfinţi, apoi
în Ungaria, încă pe vremea Arpadienilor, înnainte de instalarea pe tronul Sfântului Ştefan

CI. Nohl

a Angevinilor

Domul

din

din

Orvieto

Neapole, la capela din Buda,

la biserica cisterciană din Bartfa, la Sf. Benedict din Gran, la Sf. : Iacob
din Leutschau, la

Arta

domul

Leiek

din

îrauceză

Agram

(„gotică“)

(Zagreb),

şi Odenburg,

la bisericile

la Kalocsa, reşedinţă

copală, la Caşovia (Sf. Elisabeta).
„Sau păstrat desemnele
maestrului

Cl.

Nobhl

Din

Domul

din

107

din

$.

episfrancez

Orvieto

care a căltorit până în aceste locuri. Sibiiul, Braşovul, Clujul, Bistriţa, Sighişoara, Sas-Sebeşul
vor avea biserici gotice din ultima fază

108

|

„N,

Polonia se va inspira

Iorga

de la Italieni, ca şi Dal-

matinii la Antivari, Sârbii la Studeniţa!.

Cl.

Nohi

Domul

din

În prin-

Pistoia

cipatele noastre va pătirunde o formă simplificată,
"1; De reţinut observaţia lui. Toesca,

elementi

architettonici

ebbero unită dal! opera

a

Studenitsa

Î. c., p
'furono

633:

„L'variati

domandati

ed

dei maestri nostri, forse di Datmazia“.

Arta franceză („gotică“)
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ardeleană, polonă, poate şi cu elemente lombarde
împrumutate de-a dreptul, în turn şi în arcaturi,
care, amestecându-se cu nevoile cultului răsări-

tean, cu

condiţiile

ale

particulare

ţerii

gustul deosebit al rasei, vor contribui
„unei noi formule.

CI, Nohl

Domul

din

Siena

şi cu

la fixarea

(Est)

gotică nu se mulţămeşte însă numai a da
biserici. Întinzându-se în spaţiu, ea se desăvârArta

şeşte în deosebite genuri în care architectura premergătoare dăduse numai prea puţine monumente;

v. de pildă palatul imperial de la Goslarşi pa-

110
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Iorga

latui lui Henric Leul la Braunschweig, ori turingicul Wartburg. Cutare casă mare din Palermo:
are împodobiri exclusiv arabe /Lu Zisa).
Alături de masivele construcţii bizantine, cu

fațadele goale şi monotone, chiar când e vorba
de un palat împărătesc, alături de locuinţile prin-

Cl,

Nohl

ților

arabi,

Certosa

din

care

din

Pavia

cele

mai

însemnate

(Alca-

zarul, Alhambra din Grenada) sunt dintro epocă
târzie a evului mediu şi nu dau decât ce cunoaştem

acuma

prin

al XII-lea până

moschei,

se ridică,

la al XIV-lea, mai

în veacurile

ales în Italia,

Arta franceză

(„gotică“)

sit

castele pentru nobili, palate pentru suverani, dar
şi, în număr tot mai mare, alte clădiri, tot în.

formă

de palate, pentru

adunările

poporului . şi

DE

EI

al
acee
ODEcir

-

reşedinţa magistraţilor, deprinşi cu tot mai multe
părăzi şi festivități. Castelele îrancese şi renane
»'au o mare importanţă. În Salzburg însă, arhiepiscopul ridică un mare castel.

CI, Nohl

Palatul

Bologna

Dar la Paris se înalţă otelul S. Pol, ocupat
de regele Franciei, şi, dintre rudele regale, Jean
de Berri ridică ziduri ca la Mehun-sur-Yăvre,
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Influențat de ce a văzut în Franţa educaţiei
sale,
regele Boemiei, apoi Împărat, Carol al IV-lea,
care întrebuinţează pe pribeagul architect frances Mathieu dWArras, dă Pragei sale puternicul
castel al Hradschinului. Castelul din Famagusta,

splendidele zidiri

CI

Noh

Rodos

până

Palazzo

de comandă

Pubblico

locuinţă

din

din Montepulciano

aparţin

aceluiaşi

curent,

la aceste

creaţiuni

francese

Dar, în Sudul
zidiri puternice,

şi

care

se

întinde

din Orient,

italian, Frederic al II-lea ridică
din care 'o parte ni s'a păstrat

Arta franceză. („gotică“)
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măcar în ruine: palatul lui din Capo del Monte
„merită să fie pus alături cu .ce-a dat mai. glorios

îi
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Palazzo

CI. Nohl

că artă “epocă

/

din

Rufolo

Ravella

lui. În Veneţia, nobilimea îşi face

pătate cu două şi trei! rânduri, vrednice de bo-

7

mama

te
ă

A

3

114

N. Iorga

găţia şi de mândria ei, cu fațadele înşirând delieate coloane de marmură şi cu aplicaţii de
marmură colorată, de sculpturi în zid: palatul
Că di Mosto, palatul Nardolo, pâlatul Loredano,
palatul Pesaro, devenit Fondaco dei Turchi. Forme
romane se descopăr la „Casa lui Rienzo“ din
Ape
căie:e
JI

CI. Nohl

Palatul

Că d'Oro

din Veneţia

Roma. În sfârşit palatele comunale sau ale dregătorilor din Volterra, Florenţa, Siena, Perugia,

cu turnurile şi loggiile lor, anunţă

că şi pentru

clădirile

civile a început o altă eră. În Ţerile-

de-jos

corespund

li

halele

din

Ypres,

Gand

şi

|

Tournay.

Având nevoie de maeştri de vitralii, cari concep
ca pictori

lucrările

tică aduce

o

răpede,

lor, şi de

sculptori, arta go-

puternică

şi

îndelungată

Arta

franceză

(„gotică“)
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desvoltare a artelor surori. Începând cu simple
capete de o senină, sfântă expresie, pe trupuri
modelâte încă stângaciu, după tipicul sacru, sculp-

torii francezi — şi înţeleg aici şi pe cei din Țerilede-Jos, ca Jean de Liăge, supuşi ai ducelui Burgundiei — ajung a crea figuri de o extremă
delicateţă, iar, de la o vreme, către sfârşitul pre-evul mediu,

cu

felul lui special de a simţi, îşi află cea mai

de-

plină

altele

manifestare,

valoare

uimitor.
chemaţi a

bisericii,

Germania,

realism
sunt

exteriorul
a căror

un

cu statui

nevoia
pentru

de

de a se înveşmânta

Pe lângă
da figuri

în care

arte

acestei

dominării

aceşti

artişti

sarcofagii,
sunt

în

prin şcoala

al

număr

căror

necontenită

și

creştere.

ei din Misnia

şi Saxo-

cu acelaşi simţ
nia, dă lucrări asămănătoare,
ităţii mesentimental
al
nou,
totul
cu
particular,
în piatra
pildă,
de
ig,
dievale, la Braunschwe
care acochipuri,
sculptată cu cele două nobile
pere rămăşiţele lui Henric Leul; draperiile ajung
şi ele de o extraordinară fineţă. Artistul care
a lucrat la domul din Naumburg, în a doua jumăţate a secolului al XIII-lea, e socotit ca imitatorul cel mai dibaciu al sculptorilor bisericeşti
din Franţa: naturaleţa se uneşte aici cu puterea
dramatică!. De la Notre Dame din Paris, de la
Reims, de la Chartres se adue modelele, care pro1. Bergner,

0. c., pp.

123-4.
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voacă lucrări aşa de desăvârşite ca acelea de la
portalul Sud al catedralei din Strasbourg. Aici ca

şi la Wirzburg apar reproduceri de zimbitoare
figuri ale Maicii Domnului încoronate, care, ca şi

„Frumosul Dumnezeu“, le Beau Dieu, de la Amiens,

sunt o rară revelaţie de frumuseţă, datorită genului creator francez.
Şi nu trebuie să se uite acea mare artă a mi-

niaturii
XIV-lea,

franceze din secolele al XIII-lea şi al
care a fost şi ea imitată aiurea şi care

poate avea relaţii cu noua pictură de icoane
pe
lemn. „Ceaslovul“ lui Boucieaut, cel de la Chan-

tilly, cel din

Torino

sunt

de

toată

frumuseţa.

Şi o artă şi alta trec: răpede hotarele. Astfel
Germania va putea pomeni în veacul al XIV-lea

şi al XV-lea meşteri ca Wilhelm de Colonia
ori ca Francke şi Ştefan Lochner, ca meşterii
germani ai lui Carol'al IV-lea: Wurmser, Theodorich, ca Moser şi Witz, din Suabia şi Sviţera,

Asupra

lor a infiuenţat însă şi altceva: acea mare

mişcare mistică din care pornesc atunci şi scrisul unui Eckhard şi Tauler şi convoiurile dure-

roase ale flagelanţilor, însângerându-se de lovituri pe drumurile
mari, şi poema religioasă,
intimă, personală din „Imitaţia lui Isus Hristo
s“.

" În Ţerile-de-jos, Hubert şi Ioan von Eyck, des-

coperitori

de

precedee

nouă

în pictura

pe lemn, împodobese cu icoane

?n uleiu

răzlețe (vetables),

Arta

după moda
cile care

(„gotică“)

care întăiu

nu

Tournay

piraţia e une

li

apare 'n

Spania, biseri-

aveau putinţa împodobirii cu fresce.

de la Peinture (van der Weyden)

Ei doi şi Roger
din

îranceză

dau

ori

cu

în

religioase,

picturi

totul

nouă,

care

in-

ca în Îngerii

cântăreţi ai lui Ioan von Eyck ori în strălucita
coborâre de pe cruce a lui Roger, în care dramatismul Maieii Domnului, care plânge, se roagă,

extraordinar. Aceiaşi notă patetică se întâlneşte în opera lui Martin de Flamelle (Închinarea
_Magilor). Italia nu va avea decât mai târziu —

e

întâiu cu Fră
viitorului.

Angelico
:

—

acest

gen,

care

e al

A

În secolul al XIV-lea, aceasta artă gotică, ajunsă la bielşugul extrem al mijloacelor ei, posedă
toată tehnica trebuitoare pentru,a mai da opere
mari, şi inspiraţia nu-i e prin.nimic scăzută. Regalitatea, care se întăreşte din ce în ce mai mult,
trăgând la ea toate puterile, pentru ca în curând

să se atingă şi de autonomia oraşelor, şi marile.
familii feudale, care depind tot mai mult de
dânsa, o sprijină în Franţa, care se nienţine ca
adevărat centru artistic. Se ajunge la creaţiunea
individuală, în locul repetării motivelor tipice

ea odinioară,
tură.

—

În vremea

şi aceasta

până

romanismului

şi în architec-

abia

se puteau

culege întâmplător câteva nume mai mari de
meşteri; acum meşterii încep, simțindu-se mai mult

13
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deeât nişte zidari, de şi totuşi aparţinând aceleiaşi
lase de muncitori, a se veşnici în înseripţii latine
pe opera lor. Astfel, în Italia, afară de cei pomeniţi mai sus, un Masulo, un Pauluecio,
un
Niccolo di Ranuccio ori, la Roma, dinastia Vassaletto.

Acuma,

nim, ca şi autorul

dacă

architectul

„istorii“ şi „imagini“

din piatră

Cl

Cornarior

Nohl

rămâne

de vitralii, maeştrii

Mormântul

ano-

cari fac-

ajung la celebri

în- Veneţia

tate: astfel, pe când nu ştim numele sculptorului
mormintelor,

din

secolul

a]

XIII-lea,

ale

lui

Ştefan de Boisse şi Sully, cunoaştem personalitatea, de o extraordinară putere, a unui Claus
Sluter, din 'Ţerile-de-jos, care lucrează pentru
domnii săi, ducii Burgundiei, măreţele lor morminte de la Dijon, ajutându-se cu ucenici printre

Arta

franceză

(„gotică“)

cari, alături de un Jacques

Juan

11%

de Baeze, un

Spanioi,

de la Huerta.

Această

artă,

de

atât

proprie

adevăratelor

de corespunzătoare

atât

timpului,

lui năzuinţi şi

din fericite
ieşită printr'o aşa de lungă trudă
creaţiuni spontanee, fu înlăturată prin invasia
poruncitoare a gustului antic impunând o renaştere.

EL veni din Italia
în urmă, trebuie
încă din veacul

şi, întoreându-ne mult timp
căutăm
XII-lea,

să
al

departe în trecut,
ceia ce a pregătit

marea mişcare artificială care a învins vitalitatea.
cuceritoare

a evului

mediu.

DACO0G0SSG0I
-B0a0aca

i

.

îti

CAPITOLUL

VI.

Renaşterea.
complectă
Transformarea
fost un progres sau ba poate
credem că, fie şi cu greşelile
încărcării, evul mediu putea
vreme în formeie-lui proprii,

artei — dacă a
fi o discuţie; noi
de gustale suprasă continue multă
de sigur capabile
a

de o evoluţie, şi de una absolut sănătoasă —
trebuie adusă în urmă, la stăpânirea 'n Sudul
Italiei, cu atâtea legături în Orientul bizantin,
unde tatăl său Henric al VI-lea sperase să-şi
adauge încă o coroană imperială, a lui Frederic

o

al II-lea.

Cel dintâiu

Cesar

şi singurul —

italian —

născut în Italia din mamă
mijlocul tradiţiilor italiene,

italiană, crescut în
acolo unde ele cu-

prindeau mai mult din însăşi tradiţia vomană !
— -aşa încât Renaşterea “vine de aiei, din fondul
roman, şi nu din influenţele clasice ale Orientului.
european
1.0

—,

recunoaşte

a

devenit

ca

şi Springer, Î. c»p.

Hohenstaufer „Familie
der
Sprossen
geringes nationales Anrecht“,

un

din

Împărat

159* „Auf die letzten:
besitzen

wir

nur

ein.
i
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vechile

vremuri,

„Aceasta se vede

Iorga

cărora

încerca

să li semene.

şi din sistemul lui de legislaţie,

din regimul de stăpânire ierarhică directă pe
-care l-a dat provineiilor sale, din titlurile şi pretenţiile sale, ca şi din ceia ce, în activitatea sa,
se referă la artă. Poarta de la Capua, statuia ce

“C], Nohl

Capitele

(antice ?) din

Domul

dela Salerno

a?pus să i se ridice ca în vremile lui Constantin
şi Teodosiu — de când marmora şi bronzul nu
mai

erau

întrebuințate

în

acest

scop

—,

mone-

„_“dele sale frumoase. cu capul de August arată cât
de mult se simţia el apropiat de vremile antice
pe

care

căuta

să

le învie.

Renaşterea
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asemenea lucrări, în
lui, pentru
Pe vremea
ă
acest spirit, se şi formeaz în Sudul italian, cam
în timpul când Spania se mândreşte cu o nouă

şcoală. de sculptură, la Burgos şi Leon, o şooală
din Apulia, care studiază pe modelele încă păstvate, şi acolo, normele de concepţie şi tehnică
ale

anticităţii

romane

].

Dintre aceşti meşteri unul, care spune lămurit
că Apulia-i era patrie, Niecolă Pisano, lucrează,

în 1960, la Baptisteriul

din Pisa. I se ceruse o

catedră, un amvon. Împodobit cu leii bizantini,
întraţi de mult în usagiul decoraţiei de biserici
italiene, şi cu vulturul, el înfăţişează o serie de
figuri, care se văd a fi copiate, ca şi animalele
înseşi, căci e vorba de Craii de la Răsărit, după
monumentele clasice: regii samănă cu Dacii de
pe Columna lui Traian, imitată în Germania încă
de mult, la Hildesheim ; costumul roman e păstrat
totdeauna ; apar şi figuri mitologice. Între această

artă şi între aceia

de

care e legat

numele

lui

Benedetto Antelami, care, în veacul al XII-lea,
aproape un contemporan, lucrase la domul din
Modena, e deosebirea dintre două capitole deo-

sebite ale artei.
EL însuşi şi ucenicii, între
1 Inspirația
din peceţi, din

se putea
covoare.

cari

fiul, nepotul

lua şi din cutii de fildeş, din geme,
— Legenda spune că Niecolă Pisano

ar fi imitat un sarcofag antic cut Meleagru. — Cf. şi Adolio
Bartoli, I precursori del Rinascimenio, Florenţa 1871.

a

4
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său
de fiu, Giovanni,
Andrea, lucrează şi la
'Siena, pentru
o „catedră“
asemănătoare,
înfățişând nimfe
alături
de reprezintaţia, favo'rită evului mediu, a artelor liberale, apoi la portalul din Lucca, unde personagiile sunt grupate,
îndrăzneţ, în linie curbă, la mormântul Sf. Do-

ori la fântâna din Perusa. Lui

1

iv *

[| ze

prop:

A
Aa!

«d
Coe)

AES

ZE)

-minie în Bologna

01. Nohi

Amvonul

din

Ravello

(1272)

“Giovanni i se datoreşte amvonul de la S. Andrea.
din Pistoia, cu măcelul copiilor de Irod şi opera
de

sculptură

împrumutul
în partea

la Domul

din

de la şcoala
de jos,

Pisa:

la el e evident

franceză, fiind

sprijinitoare,

vorba,

a amvonului, . de

figuri răzlețe, care poată pecetea expresionismului .
de dincolo de munţi: Cu Andrea Pisano, în plin

Ren aşterea

secol

al XIV-lea,

se

va

125

ajunge

la

armonizarea

_

influențelor.
Sa creat astfel o şcoală pisană, toscană, care
va continua, fără să împiedece însă, în Nord, con-

desvoltarea

tinuarea, ba încă

răpede

şi variată

a principiilor, cu totul deosebite, tinzând către
expresia feţei, nu către puterea şi mişcarea no-

CI. Nohl

Amvonul

din Salerno

(eu coloane antice)

x

bilă

a corpului,

către: esenţa

către

adevărul

individual,

nu

tipică, ale acestei arte.

Dar, în alt gen,
mai. ales în Sudul

care era întrebuințat de mult,
italian, ca şi în tot Orientul,

126
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până

la Novgorodul

arată

meşteşugul:

rusesc,

*

Andrea

Pisano

în porţile Baptisteriului

-şi

din

Florenţa (1320), cu cele opt grupe, distribuite
în două registre longitudinale, — operă ?n care
basorelieful părăseşte tot ce era tipic, îndătinat,

pentru

a căuta desăvârşita noutate

a mişcărilor.

În anume morminte, ca al lui de Braye, la
Orvieto, absolut roman, ca al lui Henric al VILlea, Împăratul francez, din Luxemburg, venit să
moară tânăr, în urmărirea unei năluci, la Pisa,
în al lui Carol de Calabria, în unele morminte
napoletane, un fră Guglielmo, Pisan, un Tino
da Camaino continuă -curentul.
Dacă sculptura sufere astfel o modificare a condiţiilor ei de până
acum, după
liniile pe care
le-am arătat, spre formalism şi spre
tipism, în

dauna

poesiei şi a. adevărului, în

pictură, fără

niciun raport cu ceia ce, accidental, se petrecuse
în arta vecină, se produce o altă mişcare. Interesantă e, în această Italie, care nu ajunsese, ca

Yranţa, la crearea unui singur organism artistic,
căruia să-i servească, după locul atribuit şi conform cu necesităţile tehnicei speciale, toate atele speciale,

posibilitatea, disarmonică, de sigur,

dar producătoare

de mari resultate, de şi diver-

gente,

din

ca

fiecare

aceste

arte,

supt

alte iîn-

fiuenţe şi cu tendinţi deosebite, să apuce drumul
ei. Franţa, deprinsă cu acea expresie unitară şi
generală, care e catedrala, va trece la formula

Renaşterea

nouă

numai

toate

domeniile

altă

atunci

expresie

În Orient,

121

când aceasta va fi pătruns în

şi-i va da

unitară

putinţa

de

a realisa

şi generală.

ca şi în părţile din Occident în 1e-

o
pătură cu dânsul, se petrece dela o vreme
spune
putea
Nam
mare prefacere în pictură.
precis ce a influenţat-o. Ea pare să fi venit din

schimbările întâmplate de pe la 1000 înainte în
arta! Bizanțului. Pe când Capitala însăşi nu construieşte şi nu se oferă nici teren pentru activitatea altor arte, provinciile par a voi să-şi spună
artistice
cuvântul, supt influenţa unor culturi
vecine, ca
a Armeniei,
Georgiei, Iberiei. La
Muntele Athos, creaţiune în parte numai şi târziu

imperială, unde se manifestă evlavia şi dărnicia
schivnicilor şi bogaţilor lumii orientale, se creiază o lume nouă şi pentru artă. Bisericuța în
formă

de

cruce

ori

de

treflă,

ca pentru

o asis-

tenţă redusă, a părinţilor mănăstirii, cari stau
în strănile proeminente, cu un mic loc în fund
— mânerul crucii — pentru credincioşii din afară, câţi ar fi, şi cu un turn sprijinindu-se pe
bolțile naosului, preintă un mult mai mare loc
pentru împodobirea picturală decât chiar biserica romanică.

Să se adauge interzicerea, de nor-

mele ortodoxe, a artei sculpturii, afară de cea decorativă —

şi anume

fără

voia

de

a se da „chipul

cioplit“ al omului —, şi se va înţelege şi mai
-mult rolul picturii în această nouă formă a lă-

1928
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caşului de închinare. Vitralii nu sunt aici, şi sărăcia

nu

mai

îngăduie

figurilor şi scenelor

prezintarea

în mosaic

a

sacre. Fresca singură
— pe

lângă icoanele pe lemn care se pun în catapiteasmă, în cadre
deosebite 'n mijlocul bisericii
ori şi ca icoane de hram pe pupitru — rămâne
să dea priveliştile
prin care sufletul omenesc,

ascultând lirica rugăciunilor şi idila Evangheliilor, se purifică şi se înnalţă.
Pentru alte mănăstiri şi bisericuțe de provincie,

se va fi adaptat

răpede

noul

tip. El

putea

fi

cunoscut de Apuseni — iar, în unele lucrări de
pictură, ca la Soest, arată să fi întrebuințat

meşteri răsăriteni

—, cu atât mai răpede şi mai

adânc, cu cât, dela începutul veacului al XIII-lea,
se crease prin Imperiul latin de Constantinopol

un teren de viaţă
Şi nu

numai

francezi

în

purtară

comună
Capitala
mai

în

toate

însăşi,

domeniile.

unde

principi

mult de o jumătate

de veac

coroana bizantină şi prelați catolici oficiară ca
Patriarhi în Sfânta Sofia, ci în acele fundaţii:
feudale din Ahaia, din Moreia, din insulele Arhipelagului şi Mării Mediterane în care, şi după
prăbuşirea dominaţiei
- latine la Constantinopol,

la 1261, această comunitate între Răsărit şi Apus.
rămase, supt prinți francesi, supt dinaşti italieni,
în sama Oblăduirii: republicane a . Veneţiei şi Genovei.

Cine cunoaşte

:

unele picturi

din Grecia

seco-

Frescă

de

Gioito

la Madonna

dell'

Arena

din

Padova
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al XIV-lea

ori mosaicele

Monă tis choras
tinopol
pictură,
zintarea
mişcare
adevăr,

Iorga

admirabile

de Ia

(azi Cahriă-geami) din Constan-:

(începutul secolului al XIV-lea) ori marea
plină de o extraordinară noutate în presubiectelor, cu o absolută libertate de
în expresie, cu un avânt uimitor spre
de la biserica domnească din Argeş (pe

la 1360), va înţelege de unde a venit arta, îndreptată după aceleaşi principii, prea puţin influenţată de dibuielile unui Cimabue, a Toscanului

Giotto

(1267—1331)!,

Se înţelege

cel mare

de

ce în

al renovaţiei.

Italia

În

a apărut

afară

meşterul

de legăturile

cu Osientul pe care nu le avea altă ţară, aici
păreţi întregi ai bisericii, abia înrâurite de gotic,
permiteau oricât de multe şi de întinse reprezintări.
|
Pictorul neasămănat în desvoltarea artei me-

dievale, chiar alături de

vitraliile şi miniaturile

îvanceze, care hotărît nu trebuie neglijate, ci
puse totdeauna în faţa produselor noii arte a

Italiei, introduce însă, pe lângă

ritului

pentru

o ştiinţă a colo-

colorit, a armoniilor

cromatice,

indiferent de liniile subiectelor, care formează scopul principal şi marele merit al picturii răsăritene, căutând „pete“ şi realisând „covorul“, încă

un element, pe care-l putuse căpăta
1. Bergner,

0. c., p.

128.

şi

din

cu-

Renaşterea
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acelui

expresionism

Italienii îl încetăţeniseră
ale

vremii

Precum

noi,

dar

partea

|
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francez

pe

care

de mult în atâtea opere

şi, înainte

cea mai vie

de

toate,

aiurea.

din enorma

cate-

drală poetică a lui Dante, cuprinzând în ea, ca:
şi bisericile de piatră, toată povestea, sacră şi pro-

fană, toată simbolica,

religioasă

şi filosofică, a

epocei sale, precum acele străfulgerări scurte,
care ne fac să vedem pe alături realităţile, înfățişate cu duioşie, ale vieţii contemporane, nu se
pot înţelege fără spiritul sfântului, de un caracter cu totul particular, care caută pe Isus

căruia i-a fost pus alături, în tot ceia

ce

viaţa

bietului om de rând, ba chiar a bestiilor,a naturii neînsufleţite poate să aibă mai obişnuit,

pentru a-l transforma

prin

aureola

nesfârşitei

sale bunătăţi, tot aşa, în. reprezintările lui Giotto.
transpunerea în contemporan şi în popular, dar nu
pentru a scădea istoria sfântă, ci pentru a înălța
viaţa omenească întwatâta, încât una şi alta să se

contunde 'n acelaşi zimbet de divină armonie a tot
ce există şi se deosebeşte numai peniru cine nu
este pătruns de esenţa ultimă a lucrurilor, e
datorită franciscanismului.
Cea dintâiu mare lucrare a inovatorului e la

biserica Sf. Francisc

din Assisi

(1290), pentru

a trece apoi, în 1306, de altfel, la Capella
Scrovegni

acopere

sau

delArena

din

Padova, pe

degli
careo

de sus până jos cu picturile lui, rânduite
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absolut după norma bizantină, care dă şi elementul decorâtiv de încadrare şi legătură, dacă
nu în ce priveşte scenele înseşi, măcar
supi

raportul grupării lor. Se întoarce la Florenţa
pentru picturile din Santa Croce, şi de aici va
trece la Roma.
În toate aceste [locuri, el nu
cere sfat decât naturii, chiar dâcă scenele sunt
de acelea în care tradiţia şi-a rostit odată pentru

totdeauna
pe

cuvântul. Şi astfel figurile lui vor reda

cele obişnuite

din

lumea

toscană

a

epocei

sale, în gesturi şi mişcări care sunt cele comune
-ale vieţii. Cu atât mai mult când, ca în prezintarea vieţii Sf. Francisc, subiectul chiar e contemporanşi pictorul e frământat şi el până în
adâncul sufletului de sentimentele acelora cari
au trăit în jurul dulcelui reformator întru bunătate al inimilor creştinismului apusean. Prin

ochiul redat de obiceiu shematic, ascuţit, licăreşte privirea, şi faţa e prinsă vădit din mediul
încunjurător.

Şcoala din Florenţa e astfel creată, păstrând
sau ba relaţiile directe cu Orientul. Inferiori
lui

Giotto

lui „poetic“,
bisericilor

supt

toate

capabil
întregi

raporturile,

fără

avântul

de a întruchipa pe zidurile
legende

sacre,

pătrunse

de

duioşia unui suflet frate cu al lui Dante, cu care
însă p'are comun masivitatea construcţiilor epice,
lucrează altfel, —dar, aceştia, Florentini pentru

Florenţa,—Orcagna (+ 1368) (la S. Maria Novella:

133
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Judecata cea de pe urmă, la Or San Michele),
Taddeo Gadâi, Andrea da Firenze, Andrea Vanni,

Spinello Aretino, care înfăţişează pe zidurile Palatului Comunai din Siena pe cei doi mari huptători ai epocei, pe protagoniştii, cu sabie şi cu
“cârjă, ai tendinţilor către absoluta unitate creştină, Barbarossa şi Papa Alexandru al III-lea,

apoi Taddeo, Agnolo
Cum

se

vede,

şcoala

şi Bernardo Gadăi.
se formează

chiar în Tos-

cana, nu pentru că toţi artiştii ar fi de origine:
toscană, şi ar avea în ei ceva din spiritul special al Toscanei, de o vitalitate mai puternică

decât aceia din alte ţinuturi

italiene, ci pentru

că acolo are mai mult de lucru. Cum se făcea
la Siena şi Domul şi Palatul Comunal pomenit
mai sus, o ceată întreagă de pictori se stabileşte:

acolo, şi se întrebuinţează

faţă de dânşii, cu sau

fără dreptate, acelaşi cuvânt
În timpul când Giotto lucra

curent: şcoală.
la Padova pentru

o familie patriciană de acolo, Florenţa necerându-i serviciile, la Siena lucrează pentiu
biserică, în puterea unui tontract, Duccio di Niccold di Buoninsegna (1282—e. 1 20), în a cărui
Madonă încunjurată de îngeri tipicul bizantin nu
e întrecut de loc, de şi Crucificarea lui e plină
de

o violentă pornire.

În acelaşi

loc şi în acelaşi

sens sunt întrebuinţaţi şi elevii lui, Simone Martini
şi mai ales Lippo di Memmo sau Memmi, Guidoviceio

di Fogliano.

Ici

şi

colo,

ca

în

Cristul

Renaşterea
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Sfântului

Martin, ten-

dinţa expresionistă pare a răsbate peste învăţăturile tradiţionale ale atelierului.
Când începe împodobirea Palatului Comunal
din Siena, la 1330, unul din pictorii locali, Ambrogio Lorenzetti — un frate al lui se întâlneşte
în aceiaşi vreme — se inspiră dela noua viaţă
italiană, care — aşa cum o zugrăvese vioaiele
cronici contemporane — se desface din formalismul religios al evului mediu mai adânc pentru

a se deda cu pasiune tuturor distracţiilor violente şi costisitoare, a se robi. tuturor pasiunilor
de întrecere şi dominație, din care au ieşit şi
vor tot ieşi tiraniile de la sfârşitul evului mediu
italian, pentru a da, după tablouri religioase, cum
e Cina lui Petru, înfăţişarea alegorică a „guvernului” bun“ şi a „guvernului rău“.
Când, la Pisa, se cer meşteri pentru a împoSanto care
dobi cimitirul deschis, acel Campo
întregeşte grupul de clădiri din jurul Domului, un

necunoscut trage ceva din filosofia poetică a îranciscanismului

Franţa

—

aşa

cum

o întâlnim

atunci

în

şi în Songe du vieil pelerin al lui Philippe

de M&ziăres, ori în opera piemontesă a lui Tommaso di Saluzzo, Le chevalier errant — pentru a

prezinta

contrastul

între

alaiul

de vânătoare

care, oprindu-se fără .voie la morminte, face să
se vadă grozăviile desfacerii trupului omenesc,

şi între senina visiune a Paradisului, cu veşnica
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petrecere a fericiţilor.
chiar în copiii pe:cari

mormântul
punde

plin

Îngeri zboară
demonii morţi

este o viaţă veselă

divinei beaţitudini

a Raiului.

apoi şi Benozzo Gozzoli.
Când e de lucru şi în Franţa,

pe sus şi,
îi aduc în

care coresAcolo

ca în

lucra

Palatul

papal de la Avignon, la Notre Dame des Dons,
ucenicii aceştia ai Italienilor se prezintă pentru

a da indiferent, în aceiaşi dulce tonalitate cu fond
albastru, icoane
religioase
ori scene de viaţă
seniorială, cu vânători, culesuri de vii, etc, care

par a

fi inspirate,

într'o

notă

mai puţin

lumi-

noasă, de vechile decoruri de cameră din Pompei,
imitate în catacombe.
Aceşti artişti nu sunt, de la început, oamenii
unei singure arte, şi din causa feciorelnicei lor

vitalităţi, de sigur, dar şi pentru că osebirea
dintre o artă şi alta, chiar aici în Italia, nu se
făcuse încă desăvârşit, Astfel Giotto-şi dă păverea

la Campanilele

din

Florenţa,

la

Campo

Santo participă ca architect şi Giovanni (Nino)
Pisano. Giovannino de Grossi, pictor, va da idei
la Domul din Milano. Verrocehio e şi sculptor
în bronz. Nu e deci de mirare că de la unul
din aceşti „universali“ va porni, în acelaşi moment

când celelalte arte

teptate şi,
afară (dar

deocamdată,
unii pictori

serbau

triumfuri

neaş-

fără niciun răsunet
francezi călătoresc

în.
în
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Italia), decât
acea
întrebuințare de meşteri
italieni în Avignonul Papilor,—al cărui caracter
“e internaţional, găzduind şi pe Petrarca, în mare

parte Italian—, o nouă

mişcare în architectură,

mişcare însă ale cării tendinţi nu caută â înlocui
-evul mediu, ci numai a-l desăvârşi şi complectă.

Domul

de la Florenţa

îşi aştepta desăvârşirea

prin ridicarea cupolei. Fără a fi cercetat Bizanțul,
dar având înnaintea ochilor şi cupolele de la $.
Marco şi aceia care acopere Panteonul roman,
un sculptor şi giuvaiergiu florentin, Filippo Bru-

nelleschi (1377—1444), învinge greutatea creând
o operă impunătoare, care, mult admirată, trebuia să aibă urmări importante în desvoltarea
artei italiene (1420— 34). În această Florenţă, care
nu-şi terminase încă strălucitorul veşmânt modern, el dă apoi Sacristia S. Lorenzo, cu colonadele-i libere, bisericuţele S. Maria degli Angeli
şi S. Spirito, precum şi arcadele de la Ospedale
degli Innocenti, casa copiilor găsiţi.
Întrun timp când marile
familii florentine,
Albizzi, Medici, îşi luau aiere de prinți, zidirea
locuinţilor superbe în care trebuia să încapă
“bogăţia şi mândria lor, cu putinţa de a primi şi

ospăta un cât mai
termină înnălţarea
camdată

nu

se vede

jionară de vechiul

mare număr de clienţi, dede palate în care însă deonicio

stil.

îndepărtare

revolu-
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Un castel de masivă zidire înnalţă Manetti în
Palazzo Pitti, iniţiat de Brunelleschi însuşi. Palazzo Strozzi, cu cele trei registre
ale sale,
striate de liniile în relief ale pietrei, dintre care

cele două G'intăiu cuprind fereşti gotice ornate, e

4
Tai

(AQ

VAST/

sI

CI, Nohl

|

o)

NElo

Plafond

N)

din Palazzo

(SN

Piiţi (Florenţa)

opera lui Benedetto da Majano;

dar lipseşte aici

eleganța uşoară a palatelor venețiene din acelaşi
timp ori a celor maure. Michelozzo, alt sculptor,
care lucrează la mormântul Papei Ioan al XXIII-
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lea, dă o locuinţă potrivită Casei Medicisilor, în
curând

stăpâni

poarta

noviciatului

ai cetăţii. De la dânsul mai avem

nari din Milano.
spre simplificarea
mentelor care din

la frumuseţa

S$.

În

Croce

toate

extremă,
afară ar

şi

se

Capela

Porti-

vede o tendinţă:

cu înlăturarea eleputea să contribuie

clădirii, Interiorul,

cu vasta

curte

încunjurată de coloane, e mai prietenos şi mai viu.

Cl. Gugel

Din Sinagoga veche

de la Toledo

Până aici nimic, dar absolutnimie nu anunţă
xvadieala prefacere pe care am aştepta-o. Teoria
lipseşte cu totul: ea a aşteptat închegarea mişcării umanismului la jumătatea veacului al XVlea şi adăugirea ei la celelalte articole de crez,

"în flegătură

cu

necesitatea

de

a

readuce

în

cinste singura, adevărata inspiratoare, anticitatea

vomană deocamdată, care recomandă
elasicismul în artă. Şi să nu se uite că marii maeştri
aithunului

stil latin,

scriitorii

cari

se

glorifică

140

Ă

înnainte

de

N.

toate

limbă: poem

lorga

prin operele

scrise

în această

-virgilian, epistole cieeroniene, tra-

tate despre zei, ca Petrarca,
au putut trăi în
secolul al XIV-lea, în a doua jumătate a lui, şi
exercita, din Avignon până ia Veneţia, o largă
şi puternică
influenţă, fără ca pentru aceasta

să

nu

se

fi

mulţămit

cu: arta

timpului

lor.

Între literatură, de o parte, şi, de alta, biserica,
palatui, nu se credea că trebuie să se stabilească:
vre-o legătură.
Să nu uităm nici aceia că aiurea, pretutindeni:
aiurea, goticul de împrumut se continuă. Astfel:
la Orvietol!, cu faţada-i complicată, şi în clădirile:
bisericeşti ale lui Gian-Galeazzo Visconti, ducele:

nou al Milanului: Domul din capitala sa şi Certosa din Pavia. Şi această credinţă faţă de tradiţie e cu atât mai vrednică de luare aminte, cu
cât pentru îndrăzneţele combinaţii ale gotismului
meşterii lipsesc aici. Trebuie să se alerge deci:

în secolul

al XIV-lea

încă la străini, francezi şi.

germani: Arnex de Fernach, Migonet, Bonaventure
de Paris, |. de Firimburg, în al XV-lea 1. Nexemperger din Gratz. Palatul Ducal din Veneţia,
la care se lucrează îndelung în veacurile al XIYVlea şi al XV-lea, w'avea, în forma lui d'intâiu,

nimic care să-l deosebească de
de acest fel în acelaşi oraş.
1. V.
„2.

V.

mai

sus,

p. mai

p.
sus,

110.
pp.

106,

10;,

alte

construcţii.
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bătrânul
Sculptura însă o pornise înainte, prin
trecător
Apulian Pisano pentru ca numai în chip

Ghiberti:

Închinarea

Cl. Bruno

Bucher

i
Magilor din întâia poartă a Baptisterulu
din Florenţa

-der Runstgesehichte)
(Katechismus

puţin
ca să se întoarcă în urmă, să întrebe
admirabila şcoală bisericească de peste munţi.
doua
în sens anţic voia să lucreze partea a

14

„N

Iorga

a Baptisteriului din Florenţa la 1401 Brunelleschi
însuşi: bucata prezintată de dânsul la concursera
de un profund realism, cu asinul care paşte şi
conducătorul care-şi scoate ghimpele din picior,
pe când gestul lui Avraam, gata să-şi sacrifice
fiul, şi al îngerului care, venind din nori, îl
opreşte, atrag în rândul. întâiu privirea. Mult
mai confusă a fost piesa premiată, a lui Vincenzo

Ghiberti,
tură,

ale cărui figuri, cu perspectivă

se cam

amestecă

totuşi

între

sine:

de picIsaace

înfăţişat aici ca un efeb clasic, şi două figuri în
atitudini sculpturale se înfăţişează în stânga
numai pentru frumuseţa corpurilor învăluite în
faldurii armonioşi ai tunicei. Cea dintâiu poartă
de bronz lucrată de biruitor pentru a sta
alături

cu

voluţionar;

a lui

cea

Andrea

de-a

Pisano

doua,

cu

mare

subiecte

nimic

re-

din Ve-

chiul Testament, e însă de. o mare dibăcie în
grupare: fonduri de architectură pur romană
se desfac în fundul celei de sus. Totul pare
compus după pagini din Tit Liviu. Era, de sigur,

nu numai o revenire la începuturile din secolul
al XIII-lea, dar o mai bine alcătuită şi mai personală

desvoltare a lor.

Mai departe cu mult merge Donatello (13861466). Întâiu şi pentru că în epoca pieţelor publice, a largilor curţi interioare, el are ocazia
de a face sculptura separată, independentă : statuia.
Nu mai e vorba deci de anexe ale architecturii

.
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$. Cecilia
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144

N.

lorga

ca înfrumusețarea unui portal de biserică ori
modelarea unor porţi de bronz, nici numai de
morminte, oricât de frumoase, ca al regelui Robert de Neapole, al lui Martino della Seala în
Verona, al lui Bernabs Visconti în Milano. Artistul e absolut liber de a face după gândul şi

gustul lui. Opera,

de şi cerută, n'are o des'inaţie

de care să nu se poată despărți. Ea
se poate
muta din loc în loe, mai.mult chiar decât statuia
antică, totdeauna în strânsă legătură cu un anume

edificiu sau complex

de edificii.

Donatello a lucrat, pentru monumentele bisericeşti dinpatria sa Florenţa, la Dom şi la Campanile,
la Or San Michele, la S$. Lorenzo, dulci chipuri
do sfinţi (liniştitul sr Joan, seninul, hotărâtul
SE. Gheorghe, pleşuvul David), porţi de bronz
pentru sacristie, tribuna
cântăreților,
ori, la
Prato, o-altă tribună exterioară, la S. Antonio

din Padova altarul principal, cu minunile sfântului. Pretutindeni însă el e desfăcut cu totul de
trecut.

Eroii

săi sunt

Romani,

în haine

romane;

decorația aleargă la vechi compoziţii idilice: copii
cari dănţuiesc vesel pentru o tribună de biserică.
Afară

de

el dă

figuri de o pură

sprintenul

ovice

legătură

David

din

însă cu lăcaşurile sfinte

notă
bargello

antică,

precum

e

de la Florenţa, cu

ciudata-i pălărie de metal contemporană, tinerescul
chip al Sf. loan Botezătorul, portretul
extrem realism al lui Niccold de Uzzano

de un
şi mai

-
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Bartolonieo Colleoni de Andrea Verrocchio
CI. „Primato Italiano”.

10
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statui în bronz, de piaţă puales impunătoare
a condottierului GattameVeneţia,
pentru
blică,
chiar cele mai bune
întrece
şi
lata, care învie
tradiţii romane ale statuariei ecvestre.

Mult mai tânărul Andrea Verrocchio
şi iuvaiergiu,

pictor

a căutat

(1345-88),
cu

făţiş lupta

ternicul înnaintaş şi model.
Astfel, întrun David supţiratec

şi cam

pu-

stân-

gaciu, cu greoiul cap descoperit, ori în monumentul călare,plin de un superb avânt luptător—

faţă de liniştea solemnă a statuii lui Gattamelata,
Donatello—allui Bartolomeo Colleoni, toate
pentru o piaţă din Veneţia. Un monument asăSforza, aventurierul
mănător, al lui Francesco
or
al unei noi dinastii ducale, era destinat
întemeiet

de

pentru Milano, dar n'a fost turnat niciodată. Însă
arta lui Verrocchio, care a dat unei biserici florentine zguduitoarea dramă a lui Loma înaintea
lui Isus, sa aplecat cu înţelegere şi asupra întâmplărilor vieţii obişnuite pentru a crea scena
de moarte a unei femei în cutare baso-reliei

pentru

palatul florentin al celor» atinşi de această
”

pierdere.

Delicatul

talent al fraţilor

Rossellino,

al lui

Desiderio da Settignano, al lui Benedetto da'Maam

văzut

şi architect,

jano,

cum

Mino

da Fiesole, întovărăşeşte

riri
mai

şi al dulcelui

aceste

două mă-

principale. Pe o altă cale, întrebuinţând
ales arta „populară“ a maiolicei, Luca della

„147
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de
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della

Robbia
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Robbia

(1400-82)

şi, după

nepotul

de

Giovanni,

el,

nepotul

fabricanți

Andrea,
pe

cât şi

"IO[4OepA

POILUIUAUI

(0cr1 “0 4) oceraqeg EP OIU0)

nepot

artişti, au dat, pentru biserici acum isprăvite în
liniile mari şi capabile de a primi numai adăugiri decorative, lucrări în baso-relief — desti-

Renaşterea

146:

nate la acoperirea altarelor, tabernaculelor, uşilor.

—,

ori a mormintelor

famili--

mişcătoare

de o

aritate surâzândă, cu Madone, îngeri, ghirlande
_de flori. În aceste opere, elemente de architec-

tură şi de pictură se unesc la ce e chemată

pictura.
În acest

a da

|
impuls dat de Paolo-

noul

după

timp,

Uccello ($ 1475), pictura în frescă nu mai are
prilej de a fi întrebuințată. Doar la capela Bravcacei, a Carmeliţilor din Florenţa, e chemat cel
mai însemnat dintre pictorii de la începutul acestui secol al XV-lea, Masaccio (1401-28), mort:
tânăr, care dă acolo grupa banului prezintat lui
ca

Isus, de o composiţie

porţile

din

acelea

de

bronz ale lui Ghiberti, şi tot aceiaşi lucreazăla
- biserica S$. Carmine, unde gonirea din Paradis
a lui Adam

o tragică expresie

are

şi a Evei

pe

care n'o mai cunoscuse arta.
El e şi pictorul frescelor de la S. Clemente.
Ucenic al lui Masolino (n. 1383; călător în Ungaria:
ln 1495),

'de

a cărui

cunoscută,

de vreme

nouă,

în

destul

pictor, începător

genial.

activitate

tânărul
nare

nimic

nu

pi

comun

e
cu

frescele

zimbitoare, în şterse colori dulci, mai ales de
în.
albastru, de roş şi de aur, şi cu icoanele
născuţi
pictorii
din
aceiaşi tonalitate ale altuia
la sfârşitul veacului al XIV-lea, smeritul dominican Fră Angelico din Fiesole (1395— 1455). Data
aceasta, la Masaceio

avem

înaintea

noastră

ceva

159

care

N.

nu-şi

poate afla

Iorga

:

originea nici în imitarea lui

Giotto, de care seţine foarte de aproape simţitorul
călugăr Angeolico, nici

Ci.

Ferraguti

(Florenţa).

în influenţa meşterilor, ne-

Buna

Vestire

de

Fră

Angelico

cunoscuţi în afară de ţara lor, ai picturii de dincolo
de munţi.

Sumbrul iniţiator, căruia pe dreptate

i

Reneşterea

se

fi pus în con-

ţiul, măcar de a fi lărgit şi 'de a

se

ce

scenele

cu

fondul

cordanţă

spa-

îi introdus

nu dea

dacă

mevitul,

atribuie
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desfac:

pe

dânsul, a prins din viaţa încunjurătoare, nu numai
adevărul izbitor al figurilor —Isus din scena
mândră, de înfruntare
tatea mişcărilor, care

rolul

cu

Ceva

scenă.

în

personagiilor

a ispitei—, dar şi varienu aparţin unui singur

fiecare

ritm, ci corespund

răspingere

de

unică

exprezie

o

are

banului

şi acţiunea
se va

lui

din arta

transimte lui Domenico Ghirlandajo (1449-1494)
şi Luca Signorelli (1441-1525). Dacă fresca se
mai întâlneşte în lucrările de la Prato şi de la
Spoleto ale călugărului Filippo Lippi (n.c. 1406,

poate în tehnică

următor

dar

Masaceio,

ce se sbătea

creatoare

scenele

nimic

fâră

în

Ghirlandajo

lui

al învățătorului
din

marea

mintea acestuia,

la Trinită

său

tragedie
ori

în

şi S. Maria

Novella şi ale lui Piero della Francescala Arezzo,
ale ucenicului acestuia, Melozzo, la Sf. Apostoli

din Roma,
patria

lui,

şi ale lui Luca Signorelli
în

ale

iui

Pinturiechio

la Orvieto,

la Sestina

din

Roma ori in biblioteca Domului din Siena, vremea
cea nouă, cu bisericile pline, permite în piotură

ceia ce am văzut

în sculptura,

lipsită

de orice

dependenţă, a lui Donatello. Ca în Terile-de-jos,

unde o bogată burghezime are nevoie de o artă
care să-i mobileze şi înfrumuseţeze casa, cerând :
fraţilor van Eyck, în curând şi mai meşteşugitului

. Iorga

CI. Ferragui țiorenţa,

Primăvara

de

Boţticelli

Renaşterea
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Holbein (n. e. 1550), care se consacră în mare parte
numai acestei ramuri de pictură, zabloul pe lemn:
sau şi tabloul pe pânză,
Gand,

tot mai

mult

acesta

după
din

rețeta
urmă

lui Justus
se

de

impune prin

contingențele timpului.

Maica Domnului între sfinţi de Carlo
Cl. Ferraguti (Florenţa)

Crivelli

Astfel în Madonele— devenite acum
obiect de închinăciune

principal.

în altarele şi capelele bi--

sericilor ca şiîn casele private— pe care le dă.

154

N.

Maica

lorza

Domnului eu pruncul de Carlo
CI. Ferraguti (Florenţa)

Crivelli

.

Ru aş era

Maica

Domnului

cu pruncul

de Giovanni

Ci. Ferraguti (Flore ţa)

Bo] iini
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Lippi însuşi: ori, după dânsul, şeolarul său de
«căpetenie, în aceiaşi Florenţă, Sandro Botticelli

(1446-510), întâlnim în pictură acelaşi armonios
spirit
merie

la elev

aceasta,
sele

ale lui Lucca

complicaţie şi rafi-

de

cu o notă

faţă de învățătorul său, şi, pe lângă

cu o tendinţă particulară către unduioafluide

forme

de danţ

maiolică

de

ca în lucrările

della Robbia,

fetiţe

de

pe o pajişte fermecată, ca

al umbrelor

în Primăvara

rate ?n. văluri

lui,

şi de efebi, cu pasuri
figurilor înfăşu-

alergarea

cu

diafane sau în veşminte

sămănate

cu flori. Curentul merge îndată către tipul capabil de o reproducere nesfârşită, am zice chiar:
de o utilizare industrială. Acesta e meritul —dacă

poate fi un merit —,
Domenico

oricum,

Ghirlandajo

acesta e rolul

(1469-94),

care

lui

în cadrul

de architectură şi de natură potrivit aşează madone şi sfinţi cu “încunjurimea potrivită, având,
în

act de închinare,

pe

donatori,

patronii

acestei

nouă arte, care-şi găsise astfel secretul. („santa conversazione“).

Şcoala venețiană, începută cu un Carlo Crivelli
(n.€.1-+30-40) şi un Antonello da Messina, se fixează
prin.cei trei Bellini, Iacopo şi fiii, Gentileşi Giovanni (ţ 1516), dintre cari Gentile, care a lăsat intere-

sante portrete şi tipuri de la Curtea lui Mohammed
al II-lea, unde
fusese chemăt, e adus în oraş
pentru lucrările de la Palatul Ducal. Cumnatul

lor e Andrea

Mantegna,

a cărui €direcţie a fost

Renaşterea
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_cu totul alta decât a acestor meşteri de madone,
cu faţa deosebit de visătoare, şi de portrete. Un

Maica

Domnului

cu

îngerii,

Ci. Ferraguti

de Andrea

Mantegna

(Florenţa)

Vivarini (lucrează de pe a 1450), un Carpaecio
. (lucrează de pe la 1430) cultivă şi ei, fără multă

- 138

„N,

originalitate,
pânză.

pictura

Iorga
religioasă,

În faţa acestei formule,

în

icoane

pe:

care era să se ridice

de altfel până la cea mai mare valoare de armonie, frescele lui Pinturicchio, înfățişând splen-

dorile vieţii, purtată prin multe locuri şi în multe
ranguri,a lui Enea

Silviu Piccolomini, devenit Papa

Piu al II-lea, au a învinge alte greutăţi şi capătă
au o mult mai înaltă semnificaţie reprezentativă.
Divina

Comedie

a lui

Dante

e interpretată

în

desemne cu o adâncă seriositate de Botticelli
însuşi. Tot aşa în strălucitele frescepe care, pe

un alt

câmp

de

înfăţişare

artistică,

la Man-

tova, în Sala degli Sposi, le dă Padovanul Andrea Mantegna (1431-1506), influenţat şi de Venețieni, dar mai mult de sârguitorul studiu personal
al antichităţii, ilustrând casa, plină de petreceri
"aşa de decorative, a familiei Gonzaga. Pentru

aceiaşi casă, în
zugrăveşte

el

zilele
scene

ducesei
mitologice

Isabela

de Este,

şi istorice

de o

înnaltă conştiinţă. Şi frescele sale la Ermiţii din
Padova arată într'insul urmaşul tragicei seriosităţi

a lui

desemnului,
pentru
merge

cadrele

Masaceio.

icoanele

pictura. de
alături

cu

toate

dificultăţile

superioară
aceia

a

expresie care

zimbitoarei

va

armonii în

date.

Architectura

trebuia

Biruind

lui răzlețe sunt o pregătire

s'o ducă

singură

nu

făcea încă pasul care *

de la marile tradiţii gotice ale

&
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Arcul de triumf al regelui Alfonso de Pietro di Martino
(e, 1450)
, Nohl.
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evului

N.

mediu

la forme

Iorga

în. care

măsura

singură

să înlocuiască şi proporţiile grandioase şi ameţitoarea varietate. Teoreticianii din cercul umaniştilor sunt acei cari dau, pe la mijlocul secolului al XV-lea, direcţia, prin indemnuri

Palatul Serristori din Fiorrnţa,

generale

de Baceio Agnolo

(1467-1543)

"01. Nobl

scrise cca şi prin sfaturi pentru ridicarea unei
anume clădiri. Astfel, canonicul de la Domul din

Florenţa,
simus

pictură

Leone-Battista Alberti, un

pentru

(1435),

contimporani,

despre

vir

care tratează

architectură

divinisdespre

(1452)

şi

Renaşterea

chiar

sculptură,

recomandă

.
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întrebuinţarea

for-

melor lui Vitruviu, care ar fi aplicabile pentru
orice loc şi orice stadiu al 'societăţii, în acelaşi
timp
când, pentru Papa
Nicolae al V-lea,
Filareto, care lucrează
lă poarta
S. Pietro,

CI. Nohl.

Soeuola di S$. Marco

la Veneţia

(1485)

scrie despre „De re xdificatoria“. Trebuind
să
prefacă pentru pomenirea iubitei lui Isotta o
bisericuţă gotică, S. Francesco,
tiranul din Rimini, unde se păstra arcul de triumf al lui August, îi cere norme conducătoare, şi din concepţia

lui a ieşit deci clădirea cu frontonul în formă
de triplu arc de triumf, cu coloane despărţitoare
şi cu

triunghiul

grecesc

de-asupra

uşii

de

-u11
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Iorga

trare. În capela de lângă S. Pancrazio din Florenţa!, la S. Andrea şi S. Sebastiano din Mantova
se încearcă realizarea aceluiaşi ideal de simplicitate

armonioasă.

În palatul

Ruecellai

din Flo-

renţa apar, pentru a varia faţada, elemente antice,
cum

e amestecul

cu

coloanele

castraţi cari o învrâstează
Un

om

declara

genial

în toate

a pilaştrilor

în-

în lung.
artele,

care

el însuşi

că se întrece cu oricine la clădiri şi că

stă pe aceiaşi treaptă cu orice sculptor şi pictor,
şi, mai mult, în toate ocupațiile omeneşti, căci toate

problemele

timpului

au trecut

prin mintea

lui,

ducând-o la conclusii înnaintea cărora se închină
admirativă ştiinţa, mult mai matură, a timpului
nostru, Lionardo da Vinci, elev al lui Verocchio
pentru ceva din întâia pregătire pe care a des-

voltat-o imens

el însuşi, lucra, după

cercări în pictură,
schiţă neisprăvită,

De la 1481

câteva în-

din care ni-a rămas doar o
la Curtea ducelui din Milano.

la 1499, el dă acolo, cu o adâncime

neasămănată

a concepţiei,

cu

o nesfârşită

reve-

nire, ani de zile, asupra tehnicei, minunea din
Maica Domnului în peşteră,cu îngerii grămădiţi
în jurul ei, cu o armonie sobră a naturii, cum
n'o mai cunoscuse
arta niciunei ţeri, peisagiu
căruia i se poate atribui regiunea
de unde a
fost luat.
1. V.

Springer,

7. c.; pp.

2517-96.
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Ferragui

(Florenţa).

Lionardo
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da

Vinci:

portret
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N.

La
acea

S.

Maria

frescă

Fot. Ferraguti

stare

de

delle

a Cinei

Iorga

Grazie,
celei

(Florenţa).

de

el

face

taină

Lionardo

călugărilor
—

in

da Vinei: Hristos

aproape complectă desfacere —

în jurul Domnului,

astăzi

în care,

toate figurile, fiecare însă

cu

Renaşterea
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expresia şi gestul ei, se contopesc în aceiaşi armonie de grupare măiestrită. Cineva scrie astfel
despre această operă măiastră: „Tabloul a ajuns,
peste hotarele popoarelor şi confesiunilor, o le-

gătură a creştinătăţii, tot
Tatăl

aşa de comună

ca şi

Nostru!.“

După

ce încercase

şi

o

statuie

a

lui

Fran-

cesco Sforza şi se încumetase a zugrăvi o bătălie
pe păreţii Salei Sfatului
terul luminilor de seară,

din Florenţa, el, meşînchide tot ce arta sa,

care

numai

era pentru

dânsul

un moment

de

visare sau de odihnă, cuprindea mai frumos şi mai

plin de

misterul

fiinţei

sale

înseşi

în

chipul

Monei Lisa, Gioconda. Dacă
ar avea să aleagă
cineva din toată pictura italiană a veacului un

singur

tablou, ar putea

el se hotărâ
Atâta
italieni,

nu

opri pe acesta. La 1507

să părăsească
era

de

sigur

Italia.
îndestulător.

cari făcuseră în atâtea

Tiranii

domenii să înnain-

teze arta în peninsula creatoare aunei noi concepţii

de

frumuseţă

—

Borso

şi Niccold

di

Este

îşi

comandă şi ei statui; la Ferrara se încearcă întemeierea unei şcoli de pictură locală pentru glorificarea prinților —, maveau statornicia şi marile
mijloace trebuitoare pentru a impune înflorirea
viumfătoare
1.

Bergner,

a

acestei

9. c., p,

159.

arte,

care

servia

un

om,
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N,

o dinastie,

un

sistem,

era a întregului
vagione,

Iorga

pe

îl broglietio; apărea

cetăţeneşti.

când

oraş şi palatul

Numai

biserica

comunal,

gotică

della

ca întruparea puterii

la sfârşitul veacului al XV-lea

Roma Papilor va putea să încerce în acest domeniu realizări care se vor întâlni mult mai larg

precum

şi mult

mai

des, în

ţerile unde puterea

supremă, legitimă, peste o ţară întreagă, nu cea
usurpată şi trecătoare asupra unui singur ţinut,
o ţine regalitatea acum pe deplin consolidată.

covoavooooaa
ooaocoa

-

CAPITOLUL

VII.

Întinderea europeană a Renaşterii în serviciul
Papilor

şi Regilor.

Pânala sfârşitul secoluluial XV-lea, totuşi aşa de
îmbielşugat în iniţiativele cele mai variate ca şi în
producte superioare ale vechilor sisteme de artă
— astfel Ligier Riquier lucrează ca sculptor puternic şi original în Franţa, unde, lângă miniaturistul Simon Marmion, Jean Fouguet e un mare

maestru

al

portretului,

şi în Ţerile-de-Jos, pe

urma lui Rogier de la Pasture, se iveşte, la Bruges,
Hans Memling (+ 1494) şi o întreagă nouă şcoală
olandeză,
cu Dirk Bouts şi Gerard David —
relaţiile dintre deosebitele ţeri nu sunt, în domeniul inovaţiilor picturii şi sculpturii, aşa de
bogate, cum fuseseră în evul mediu—şi cum continuau încă în parte—acelea ale reprezintanţilor
unităţii artistice a gotismului.

Astfel Italienii nu cunosc producţiile Nordului
decât

prin

călătoriile

negustorilor

sau

prin

ha-

sarduri ca acela care făcu să se vadă la Florenţa,
în capela Portinari, lucrarea comandată de unul
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din aceşti negustori, Flamandul

Hugo

van Goes.

În schimb, este, şi afară de raporturile economice,
un curent din Nord către Sudul italian, căruia Jan
van Eyck îi comunică descoperirea în domeniul

picturii în

uleiu.

Se pomenesc

numele

câtorva

pictori cari au făcut drumul acesta de informaţie :
Francezi, ca Fouquet,
Flamanzi, Germani,
ca!
Hans Burgkmair, ilustratorul de cărţi, ca Holbein,
fără a mai vorbi de marele sculptor de morminte
al sfinţilor la Niirnberg (Sf. Sebald), Peter Vischer,

care a vizitat Veneţia.
Războaiele italiene ale regilor Franciei, Carol
al VIII-lea şi acel Ludovic al XII-lea a cărui
mamă,
Valentina, era fiica lui Gian-Galeazzo

Visconti, au trebuit să stabilească şi relaţii în
acest domeniu, ultramontanii primind învățături
mai

ales în

ce priveşte

sculptura:

monumentul

lui Ludovic chiar, cu puternica-i eşafodare architectonică

şi multele-i basoreliefuri supt corpurile

culcate sus ale regelui şi reginei, e un exemplu.
Dar, înainte ca alte practice să se încetăţenească definitiv în acest Nord, Curtea papală,
restabilită la Roma
după captivitatea
de la
Avignon, încearcă să atragă la dânsa, mai ales
din Florenţa Medicisilor, care era să-şi piardă
în curând strălucirea, elementele artistice, pentru
a le pune în vaza lumii întregi, a le face capabile

de o utilizare internaţională.
Pisanello fusese întrebuințat

de Papa

Ioanal

Întinderea

europeană

a Renaşterii
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VIII-lea. Un
modest monument la Milano pomeneşte pe Papa Martin, cel dîntâiu împăciuitor

al schismei, mort în acel oraş. Pentru monumentul
urmaşului său Eugeniu al IV-lea, biruitor prin
răbdare asupra Părinților dela Basel, se chiamă
meşterul sculptor Isaia din Bisa, iar pictorul care

i-a lăsa chipul

nu e altul

decât Francezul Jean

Fouquet. Sixt al IV-lea, clădind „Capela Sixtinăi,
chiamă în 1482 pe principalii reprezintanţi ai artei

toscane, pe ei toţi: Ghirlandajo,

Cosimo

Rosetti

Pinturicehio, Botticelli. Pentru mormântul său
se angajează
Pollaiuolo. Acelaşi
Pinturiechio
lucrează pentru familia de'la Rovere la S. Maria
del Popolo şi la apartamentele familiei Borgia
pentru Papa Alexandru al VIII-lea.
În

curând

era

să se

treacă,

în

ciuda

grelelor

împrejurări politice şi chiar a nesiguranţei interne, la planuri mai mari, care aveau de scop
totala prefacere, după noul stil, şi cu meşterii cei

noi a cetăţii papale, şi aceasta într'un moment când
ocupanţii

Sfântului

Seaun

atrăgeau

acea mişcare a umanismului
Eugeniu

şi Nicolae,

fusese

către dânşii

care, ocrotită şi de
captată

de

Medicisi,

de Curtea din Neapole, de alte suveranităţi italiene,
în

alte
Planul

direcţii.
cel mare

ai papalității la începutul se-

colului al XVI-lea era să refacă de o potrivă şi
basilica Sfântului Petsu şi aglomeraţia de clădiri
care

ajunsese

a fi Vaticanul.

Pentru

aceasta

sa

10

N.

Iorga

recursla talentul lui Bramante (Donato d'ângelo;
1441-1514), care în patria sa, la Urbino, putuse

vedea

lucrările

făcute pentru

duce de un archi-

tect de origine dalmatină, Luciano de Laurana,
şi care dăduse Urbinului biserica, de formă generală veche, dar cu“ornamente în stilul cel nou,
a Sfintei Marii delle Grazie.

Ceia

Ci.

Nohl

ce interesa pe acest meşter, care stătuse

S$. Lorenzo

in

Damaso

din

Roma,

de

Bramante.

şi el in serviciul Milanului, era, în rândul întâiu,
boltirea unei mari cupole peste clădirea imensă
de formă centrală. Dar moartea-l împiedecă de

a duce la capăt lucrarea.

|

Altul îi veni în loc, -— ca şi Lionardo da Vinci,
un om în stare să învingă
greutăţile cele mai
mari în mai mult
decât o artă.
Sculptor din

şcoala lui Donatello, peste uşoara graţie a căruia
era să se ridice foarte sus, sprijinind pe o ştiinţă
adâncă

îndrăzneala

robustelor

sale

creaţiuni,

Întinderea

europeană
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Michel- Angeloţ.de el. însuşi
CI.

Ferraguli

(Florenţa)

UL
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Iorga

Michelangelo
Buonarotti, şi el un Florentin, şi
unul din tristul timp de revoluţii şi răsturnări
al lui Savonarola, începuse cu opere de tinereţă,

Palazzo

Venezia

Ci, Nohl.

din Roma,

de Giuliano da Majano (1132-1490)

între care un David, care întrece şi pe al vechiului maestru şi pe acela al lui Verocehio.
Madona lui cu copilul în braţe, Pietă, nu mai

Întinderea

europeană

a

Renaşterii
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are nimic din blândeţa cu care obişnuiseră
sculptorii ca şi pictorii dinaintea lui, de şi ex-

Cl.

Buchsr.

Moise

al lui Michel-Angelo

presia nu lipseşte în trupurile perfecte ale Mariei
şi ale Răstignitului, asupra căruia cu gest şi expresie

tragice

ea

se pleacă,

dureroasă.

ii

N.

Chemat,-ca sculptor,
mormântul lui, la 1505,
această operă, din care
cea mai spăimântătoare

a cioplit-o

vre-odată

Iorga

de Iuliu al II-lea, pentru
— era să se apuce de
a rămas sublimul Moise,
statuie profetică pe care

mână

de om, şi cei doi

sc!avi sprijinitori —, el, care fusese invitat pentru

o mare
de

frescă

şi la Florenţa,

primeşte

sarcina

a zugrăvi în Palatul Papilor Capela Sixtină.
O lucrare pe care o îndeplini cu o uriaşă trudă,

puind

pe păreţi,

cu o enormă

ştiinţă a corpului

omenesc, figuri ce par tăiate în materialul lui
obşnuit, marmora, — aceasta însă nu fără o pricepere superioară a grupării, fără un simţ pentru

graţie şi o înţelegere pentru tragic, calităţi care
se găsesc de o potrivă şi în profeţi şi în sibilele
din

colţuri,

dar

aceia a ispitei
şilor

omenirii,

a potopului
Strălucită

mai

din
în

lui

ales în scena Creaţiunii,

Raiu şi a izgonirii
povestea

păcatului

în

strămo-

lui

Cain şi

Noe).

ispravă

a marelui

creator

de

rea-

lităţi, dar totuşi operă izolată, datorită capriciului
individual al Papei, fără nicio concordanţă cu
complexul architectonic din care, în legătură cu
picturi absolut diferite, fusese chemat a împo-

dobi un simplu
geniale

colţ. Câtă deosebire între aceste

scăpărări

1. Cf. superbul
Veneţia.

lui

întâmplătoare,
„carton“

pentru

rezultate

Palazzo”

Vecchio

din
din

Cl.

P.rraguti

europeană

(Ploreaţa),

Madonă

a Renaşterii

a lui

Perazino

Si

Întinderea

1ib

N.

relaţiile unui

om

cu

orga

altul,

şi între

munca

or-

donată,
solidară, pentru sute de ani, a acelora
cari ştiuseră să dea unei umanităţi mai ordonate
simbole artistice complecte, în care ea se. rezuma şi se recunoştea, în care ea putea să trăiască îndelung cu întreaga ei viaţă!
|
La 1512 Michelangelo, „meşterul Papei“,
lucrând după ordin şi supt pază, în constrângere,
îşi isprăvise
comanda, la care peste mai mult
de douăzeci de ani era să deie o urmare.

Dar încă din 1509 o altă chemare a Papei se
îndrepta către un mai tânăr maestru (1483- -1520),
un Urbinez, Raffaello Sanzio, fiu de pietor, crescut;
la şcoala

tormula,

lui

Perugino,

căreia,

cu

nu fără

a-i

împrumuta

acelaşi colorit aproape,

ştiu

să-i dea o neasămănată graţie în figurile rotunde,
cu aceiaşi expresie liniştită, dar fără adâncime, a
Madonelor, îngerilor şi sfinţilor săi, grupaţi după

unsistempe care-lînvăţase de la un pictor florentin.
În opere mai mici de tinereţă, Pietă, Orazione
nel!

Orto,

ginalitate

La Deposizione,
naivă:

care

Ducerea

interesează

Crucii, e o orimai

mult,

deşi

trezeşte mai puţină admiraţie pentru tehnică:
LE
Şi el capătă o comandă, şi el aceia de a împo-

dobi odăi, stanzele, în care se încercase şi învățătorul lui principal şi unu! din cei mai dibaci
1. V. Adolto
139,

pl

xvii-xrx.

Venturi, Raffaello,

Roma

1920,

pp.

120-1,
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Maicii Domnului (Sposalizio della Vergine) de Ratael!
Cl. Ferraguti (Florenţa)

N. Iorga
1 15

[bey Pop

toiuezora) pantera “ia
(2436494 viep ozetvsodS) mnuulod

WoW

mun

|
tu!
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Madonna del! Împanata de Rafael
Cl. Fevraguti

(Florenţa)

179

180

N. Iorga

imitatori

nardo,

ai

marelui,

Sodoma.

mult

Avântul

mai

tânărului

marelui

Leo-

ştiu să deie

în nesfârşite figuri, puse în legătură cu eleganţă,
alegorii în a căror interpretare nu pusese şi nu

putuse să-şi puie sufletul: Teologia (Disputa),
Filosofia (Scuola d'Atene), Poesia (îl Parnaso),
.
!
Dreptul.
O a doua serie de picturi prezintă scene în:
legătură cu lupta şi triumiul Bisericii, cu partea
pe care au avut-o în viaţa-i actuală ultimii Papi.
Legăturile-i dădură prilejul de a presinta Scriptura, şi pentru Capela Sixtină el lucră cartoanele tapiţeriilor care fură executate la Bruxelles.

Aceleiaşi Capele Sixtine îi va da Rafael cea mai
frumoasă din Madonele lui, Madona Sixtină;
„Schimbarea la faţă“ e din acelaşi
portretele Papilor el a veşnicit fără

timp. În
măgulire,

foarte realist, chipul lui Iuliu al II-lea şi allui
Leon

al X-lea.

În mijlocul continuelor ei greutăţi şi în aşteptarea loviturii hotărâtoare care a fost pră-

darea

Romei

Quintul,

supt

de

soldaţii

năimiţi

ai lui Carol

comanda protestantului Georg von

Frundsberg, Papa nu ştiu să întrebuinţeze forţele
ce-i stăteau la îndemână. Lui Michelangelo, plecat
aiurea, într'o tragică rătăcire fără scop, prigonit

de Sfântul
buinţând

Părinte pentru
acest

timp

pentru

fuga

lui,

dar

a tăia figurile

întrecelor

Întinderea

Cl.

Ferraguti

europeană

(Florenţa).

a Renașterii

- S. Giovannino

al lut Rafael

18

N. Xorga
182

CI. Ferraguti (Plorenţa).

Buna

Vostiro do Andrea

del Sarto

Întinderea

doi

Medicisi

mineaţa

şi ale

şi Seara,

CI, Ferraguti (Florenţa)

europeană

celor

a Renaşierii

cari

personifică

Ziua şi Noaptea,

i se dădu,

183

Diîn

Iudita lui Allori (1533-1606)

odaia unde înfăţişase începutul umanităţii, sarcina
de a zugrăvi priveliştea Judecăţii celei de pe
urmă.

Data aceasta, artistul îmbâtrânit şi amărât,

184

N.

Iorga

urmărit el însuşi de viziuni apocaliptice, a revărsat asupra pânzei
tot tragicul din sufletul
său, represintând
nemilos, supt ochii lui Isus

Logodna

St, Caterine de Bernardino Luini (lucrează 1500-1530)
Cl. Ferraguti (Florenţa)

nesimţitor, prăpăstioasa cădere

a sufletelor osân-

dite către Iad (1534-41),
Îi era rezervat bătrânului mâestru încă o grea

saroină: aceia de a urma lucrările la Sf. Petru,

Întinderea

de a-i da faţada

europeană

a Renaşterii

cuvenită. El

185.

schiţă un desemn

simplu, sobru şi măreț, pe care l-a înlocuit apoi.
în parte cel realizat pe la jumătatea veacului ŞI.
în care două mici cupole la cele două
capete.

scad măreţia totalului. În cutare modestă biserică:
romană el arătase ce poate
după singurul său gust.

face

cânâ

lucrează

Cât despre Rafael, restul scurtei lui vieţi fu:
întrebuințat la tablouri răzlețe, ca Sf. Cecilia
sau Transfiguraţia, ori la frescele antice din aşa-.
numita Farnesina, proprietatea bogatului Agostino.

Chigi, pe când expresia capătă mai variate nuanţe în pictura lui Andrea del Sarto (14%6-.
1531).
De acum începe diaspora artiştilor.
Reţeta marelui pictor al armoniei fu trans-formată în procedeu.
de cel mai însemnat elev
al său, Giulio Romano,
care lucrează pentru.

Curtea

din Mantova.

Laalte

Curți de senior de.

pe la jumătatea veacului al XVI-lea, la Parma, se.
iveşte şi rămâne Correggio, cel mai însemnat din

meşterii
tulbură

decoraţiei
nici

mintea

gione

(i 1510)

nuară

în colţuri

peninsulei
La

cu figuri zimbitoare,
nici

şi Palma

care nu

inima

nimărui.

Gior-

Vecchio

(4 1528)

conti-

de viaţă italiană din Nord-Estul

tradiţiile şcolii venețiene.

Vicenza

sunt

goale

însă

zidurile

acelei

186

N. Iorga

Rotonde

a architectului

Palladio,

care,

în

pro-

porţii mici, reprezintă tot ce antichitatea avea.
mai elegantn jocul simplu al planurilor şi co-

Palatul

Fantuzzi

CI. Nohl

din

Bologna,

secolul

Marchesi

(Formigine)

al XVI-lea,

de

Andrea

- loanelor sale. Veneţia singură, care lucrează la S.
Marco şi la Palatul Ducal, transformat şi împodobit
de arta lui Sansovino, architect şi sculptor, un nou

Donatello,

mai

puţin

sprinten şi grațios în crea-

Întinderea

europeană a Renaşterii
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ţiunile lui, şi dă biserici nouă ca il Redentort,
putea să concentreze atunci silinţile-unui număr
de pictori trăiţi în aierul ei, deprinşi cu lumina
ei, capabili de a-i da, nu un tablou oarecare, ci, în
pânzele lipite de păreţii bisericilor şi palatelor

Republicei,

expresii

mediu

e acela

cum

adevărate

al lagunelor.
(UL
i

fă

CL

Nohl.

ale rasei într'un

Vicenza : Basilica

Cel mai în vârstă

dintre

treaza

de

Palladio

artiştii venețieni

ai

secolului, Tiziano Vecellio (1411-1500), vine, cu
mintea plină de spectacole ale naturii din munţii
Friulului, de ia Cadore, ale cării aspecte le va

reproduce, în
De

la

Carol

al III-lea,

de

lumina
Quintul,

lui de aur,
ocrotitorul

la ducesa

său,

de Urbino,

toată
de

viaţa.
la Paul

până

la atâ-

tea figuri din nobilimea venețiană, chipurile contimporane sunt veşnicite de dânsul. În pictura
bisericească

el aduce

note

de

expresie

cu

totul

188

N.

particulare,

nobila

Portretul

doarme,

ca

şi cămătarul,

a Înnălţării

Anticitatea-i

Bucher.

“care

în Hristos

înfăţişare

-( Assunta).

“Cl.

ca

Iorga

dă

Maicii

subiecte,

lui Tiziano,

de

zburdălniciile

nu mai iuseseră

atinse

de

pe

pânză

prilejul

de

“în toată

strălucirea

a pune

sau

ca

Venerea

el însuşi

lui Bacchus,

alţii

frumuseţei

în

Domnului

care

şi care-i dau

femeia

venețiană

ei blonde.

Întinderea

Grabnie
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europeană
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Tintoretto

religioase,

menite
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(r 1594) dă în tasă

fie întinse pe

ai clădirilor publice, mişcarea zbu-

ciumată a lui Michelangelo, dacă nu concepţia
lui superioară şi măestria lui de a simplifica mult
şi de a grupa bine. În sfârşit Paolo Cagliari
(1530-33;, al cărui nume obişnuit, il Veronese, îi
arată originea, se deosebeşte îndată ca marele

Cl. Nobl. ! Mormântul

Papei Paul

al Iil-lea, în Roma

întăţişător de architecturi impozante, pline de
figuri felurite, reproducând traiul obişnuit în
cetatea care, şi 'n decadenţa ei înceată, continuă

să

fie

multă,

locul

din

strălucire

Europa
şi

se

unde

viaţa

împărtăşia

de

avea

mai

un

mai

bogat şi mai nobil lux. Mai mult o imensă

piţerie

decât tabloul

ment sau manifestând

religios

redând

o personalitate.

ta-

un senti-

190

N, Jorga

Ceia

ce

arta

nouă

nu

putuse afla

în

această

Italie, unde erau cele mai multe din originile sale,
era să afle în Franţa regală, unde măreţia unui
Suveran absolut, în căutarea lăcaşului solemn
al puterii sale, cerea meşterii, străini sau indigeni, capabili de a-i servi prestigiul şi de a-i
măguli gusturile.

Dyanonooanaa
coarao

CAPITOLUL
Renaşterea
Clădirile

pe

sunt mai puţine

VIII

şi regalitatea franceză
care

Renaşterea

de cum

le-a dat Italiei

sar aştepta, şi risipite.

Cu dispariţia „tiranilor“ locali, cu stabilirea
dominaţiei spaniole în Neapole, apoi şi în Milano,

îniţiativa

creatoare

de

odinioară

a

dispărut.

Forme tipice greoaie vor lua locul zidirilor cu
caracter deosebit, datorite unor gusturi care, cu
-aceleaşi norme generale, nu se confunâă. Numai
în Veneţia şi în Marele-Ducat de Toscana, întemeiat pentru Medicisi, poate fi vorba de un
necontenit patronagiu al puterii supreme. Odată
cu încetarea republicelor se duce şi acel simţ

-obştese al cetăţenilor liberi care, în veacul al
XIII-lea şi al XIV-lea, dăduse oraşelor italiene
acele Palate ale Comunei, acele reşedinţe ale
magistraţilor, acele biserici de bresle care: i-au
„crescut aşa de mult comoara.
Michelangelo, încercând forma definitivă a faţa«lei Sfântului Petru, .pe carea

arâncat-o

de sigur

192

N.

Iorga

prea
departe
lunga, de şi dibacea
colonadă
a lui Bernini, în secolul următor, p'a putut crea

pentru

Carol Quintul Capitoliul pe care-l voise;

a ajuns numaisă dea faţada de la S. Lorenzo şi
să construiască S. Maria degli Angeli. Studiile
lui Rafael asupra lui Vitruviu, plăcerea pe care

o simţia studiind nobilele
clasice mau dus
unui monument

linii ale architecturii.

la ridicarea de dânsul a niciîn gustul cel nou, afară de

capela Chigi la S. Maria del Popolo
dirile

bisericeşti

glorioasă pentru

romane

se

(1512). CIă-

reduc, în epoca

mai.

artă a Papalității restabilite în

reşedinţa ei, la această biserică S. Maria del
Popolo (1487), la S. Giacomo dei Fiorentini, operă
a lui Sansovino,
la începutul
carierei sale

(1519).
La Vatican sau lucrat din nou numai areadele:
din Belvedere. Doar câteva palate noi se înnalţă
după normele antice: Palazzo Venezia,
Palazzo:
della Canceliaria, acesta încă din 1486, în vremea

când Florenţa se umple de grandioasele construcţii
ale marilor
ei familii. Palazzo Farnese e din.
vremea ceva mai târzie, când regulele strict vitruviene ale lui Vignale apasă asupra meşteşugului
de clădire. Să se adauge vilele: Villa Farnesina,

cu gaieria ei zugrăvită de Rafael (1509), Villa
Madama (1516), pentru o princesă de sânge
francez, Villa Medicis, Villa Pia. Iar la Veneţia
aflăm

ca notă

artistică a timpului, în architectură,

Renaşterea

pe

lângă

adânca

şi regalitatea franceză

prefacere

a
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basilicei,

cu

mo-

zaicele pictorilor secolului al XVI-lea şi îmbogăţirea Palatului Ducal cu Sara Giganţilor, pe
lângă

adăugirea

supt

înaltul

campanile

a deli-

catei loggii datorite lui Sansovino, Palatul della
Zecca, della Libreria, în care se adăposteşte

astăzi Biblioteca S. Marco, de acelaşi architect şi

sculptor.

Ca biserici, Sf. Zacearia, cu admirabila

ei

faţadă de marmoră!,
cu supţiratecul ei turn,

şi S. Giorgio Maggiore,
dominând liniile palla-

diene ale edificiului delicat, se aşează
Redentore.

lângă il

Palatele Correr şi Grimani, ieau loc lângă zidirile
gotice de pe marile canale. La Brescia Palatul

Comunei

e

din

această epocă, şi tot de atunci

Basilica din Vicenza 2,

Germania imperială nu poate oferi adăpost
artei pe care nu vor fi în stare s'o reţie Papii,
despoiaţi prin protestantism de o mare parte
din veniturile lor şi de o parte şi mai mare din

prestigiul lor mondial.
Aceasta,

cu

toate

pretenţiile

unui

Maximilian

şi intervenţiile imposante ale lui Carol Quintul,
nu e o ţară şi nare un Suveran, ba nici măcar,
în Prusia, Bavaria, Saxonia, un
“capabili de a înţelege şi sprijini
1. V. mai
2. V. mai

grup
arta:

de prinți
doar

un

suc, p. 101.
sus, p. 187.

13
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N,

Konrad Krebs lucrează

Iorga

noi 'castele pentru Casa

de Saxonia (la 'Torgau) şi ucenicul lui, Theiss,
pentru Hohenzollerni la Berlin. Lipseşte adesea
şi în oraşe oricât de” bogate, ca Niirnberg, ca

Porţile

:

de bronz

ale

Baptisteriului

- de Jean de Boulogne

Domului

din

Pisa

(1602).

Augsburgul bancherilor Fugger (cari-şi fac o ca-

pelă funerară în stilul Renaşterii), ori Welser, acel
nobil avânt spre frumuseţă, care a făcut onoarea
cetăților italiene. Câteva Case âle Sfatului şi lo-

Renaşterea

cuinţi particulare
ambele epoce.
Un sentiment

maeştrilor,

şi

regalitatea

franceză
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amestecă ieften elemente
nu

poate sprijini silinţile

modeşti

şi săraci, orice ar fi

public

rămaşi

din

dat rasei lor, pentru că puternica mişcare a lui
Luther,
erudită, exegetică, filologică, pe deo
parte, iar, pe de alta, absolut populară, nu tinde

în aceiaşi direcţie ca sforţările creatoare
ţeri ale umanităţii.

în alte

În lumea orăşenească lucrează pictori de mult
sentiment, şi sculptori, turnători în bronz, cu o
admirabilă tehnică, cari au avut clienţi numai
biserici, în curând atinse de frigurile protestantismului dărâmător de statui, mâzgâlitor de fresce.

Astfel

Alsacianul

Martin

Schongauer

($ 1491),

pictor de altare, Bartolomâiu Zeitblom (+ 1531),
din

Ulm,

care

a

devenit

apoi

unul

din

centrele

Reformei , Michael Wolgemuth (ş 1519), unul din
cei mai mari, la Nirnberg. Bătrânul, Hans Hol-

bein (3 1515) şi Burgkmair. duc o existenţă fără
strălucire

şi fără

mulţumire.

Între sculptori, dacă Adam Kraft

(+ 1598), un

îndrăzneţ tehnician, lucrează pentru Niirnbergul
său, de unde se ridică şi mai tânărul Peter

Vischer ( 152%), meşterul minunatei îngrămădivi fantastice de . figuri reale şi închipuite” la
mormântul Sfântului Sebald, Veit Stoss (+ 1533),
1. Tablouri

de el şi în Museul din Bucureşti,

196

Cl.

N.

Gugel.

Sicriul

St

Iorga

Sebald

la Nărnberz

Renaşterea

şi regalitatea

îranceză

,
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emulul lor, merge în Ardeal, în Polonia, unde
lucrează douăzeci de ani, la Cracovia. Ca şi pictorul Burgkmair, ca şi M. Pacher,
care cerce-

tează Padova

la 1508,

Vischer şi cei

doi

fii ai

lui face drumul în Italia, nu numai pentru
a
compara un sistem de artă cu altul, dar pentru
a-şi căuta o clientelă care lipseşte la ei acasă.
Maximilian, rege şi Împărat, străbătător îndărătnic al frumoaselor câmpii italiene, unde nu-i

e dat să rămâie, avu ambiția ca mormântul lui,
la Innsbruck, să nu fie mai puţin măreț decât
al Papilor şi al regilor francezi. Aproape un
veac

s'a lucrat

la

îngrămădirea

de

Casa

de Austria, pe care le domină

figuri

din

înfăţişarea

lui în bronz. Începutul e de la dânsul, dar desăvărşirea se datoreşte unor succesori cari dispuneau de comorile Spaniei. El însuşi, cel „fără
bani“ pentru Italieni (senza danari), face apel la
artişti numai pentru
a-i decora cărţile deo
poesie slăbuţă,
„Theuerdank“, „Weisskuning“,
» Triumphzug“, „Ehrenpiorte“. Şi află „ajutători“

pentru

aceasta

cel care

wa

fost

în stare a-şi

clădi şi împodobi
o casă, cum, de alminterea,
mar fi putut spune care-i e capitala, între artişti
cari, pentru a se face cunoscuţi şi a-şi câştiga

pânea, sunt siliţi a colabora la opera, germană
la origine, a tipografiei, făcând săpături în lemn
şi în aramă
pentru
cărţi, înlocuind vechea
podoabă a miniaturilor, dar fără splendoarea
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de colori, de acum înnainte pierdută
în toată
lumea, a acestora.
Unul din cei cari face stampe pentru săraca
Maiestate
a regelui Romanilor e şi Albrecht
Diirer (1411-1528), acesta, de sigur, o mare şi

puternică
de

natură,

observaţie,

cu

dăruită

cu

un puternic talent.

fantasia poetică

pe

care

o vă-

deşte în înfăţişarea morţii şi a celorlalte osânde
ale omenirii,
uşoarele
lui
de

tournoi

Războiul, Ciuma, Foametea, ori în
înseilături de scene de luptă sau
cavaleresc,

milian ; pe

lângă

şi un iniţiator

cum

aceasta

îi plăcea

un

lui

perfect

Maxi-

cunoscător

cu îndrăzneală al mijloacelor artei

"sale, Dar, ca şi un Matthias Griinwald, el e redus a lucra pentru cărţi ori pentru stampe răzleţe, pe care soţia sa le desface în bâlciuri şi în
care

se face

se forma

o enormă

măcar

prin

risipă

de

talent

fără

a

aceasta gustul unui popor.

În „Viaţa Mariei“ el va amesteca în sculptura
sacră scene. care întovărăşesc în vremea lui viaţa

oricării femei
. din popor; în ciclul
elemenţe direct triviale ca plângerea

Pătimirii
femeilor.

Se făcea astfel înţeles, dar fără să emoţioneze şi
să înnalţe.

Capabil

|

de a grupa

a

i

Ă

mari, scene, ca. în tabloul

cu toţi: sfinţii în jurul, Răstignitului,
aspre. figuri sacre ca ale Apostolilor,

de a da:
de a fixa

carâeterul

în

personalităţilor

cel-Mare, în Sigismund

istorice,

Împăratul,

ca

Carol-

de a prinde:

Doi Apostoli de Albrecht Diirer,,
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notele distinctive ale contemporanilor în portrete
pline de expresie, el, care va cerceta cu acelaşi
scop 'Ţerile-de-Jos, unde află pe Luca de Leyda
şi pe Quinten
Matsys, va petrece un timp în
Veneţia, unde atâtea recunoaşteri ale colegilor

nu-l bucură

iai

mult

decât comenzile

CI. Bucher.

mult aş-

|

teptate..

Din

Danţul Morţii de

Hans

Holbein

Lukas Cranach (din Kranach; 1472-1553) se
dedă cu aceste împrejurări umile pe care le
oferă

Germania.

Când

Carol

Quintul, cea

mai

mare personalitate politică a secolului, e pătruns
de artă — întru cât este — în Spania lui şi mai

Renaşterea

şi regalitatea franceză

ales în Italia,

la Veneţia,

ca. o bază

prestigiu şi un

militare,

de

Cranach

felul,

după

considerând Germania

câmp

de evoluţii

fu un meşter al epocei, în dis-

poziţia şi uşurinţa
tot

201

lui de a zugrăvi

lucruri

de

cerere.

Bătrânul Hans Holbein se pierâe în străinătate, iar fiul portretist, care e Hans Holbein cel

tânăr

(1451-1543), se aşează întâiu la Basel, unde

şireată a lui Erasm, dar nu
figura
zugrăveşte
aîlă decât prea puţin prilej de a câştiga, în mij-

locul turburărilor reformiste;

el tipăreşte la Lyon

planşele sale din „Danţul
Morţii“ pentru a se
face apoi, o viaţă întreagă, portretistul căutat
şi. alintat al Angliei lui Henric al VIII-lea, unde
şi moare.
Rezultatul e că, atunci când, la Augsburg, la
Miinchen, la Landshut, la Heidelberg, prinții
germani, în dorinţa de a imita pe regii Franciei,
a căror operă stăm acuma so vedem, îşi caută
meşteri pentru castele şi palate, ei trebuie să
atragă constructori italieni de a doua mână, lucrând după reţeta lui Palladio şi Vignale.

În Franţa regală însă condiţiile de stabilitate,
bogăţia
mijloacelor,
factori cari trebuiau

nevoia de prestigiu erau
să ducă arta de clădire a

Renaşterii, cu tot ce i se adaugă și o complectează, nu numai la opere impozante prin proporţiile

lor şi plăcute

prin mijloacele variate de

02

„N.

Iorga

realizare: a frumosului, prin chiar amestecul cu
normele moderne -al. unui trecut care nu era
şi nu putea să fie mort, darşila o desvoltare continuă timp de un veac întreg, care va duce apoi,
nu la o decădere, ci la forme artistice nouă în
secolul următor.

Cl. Conty.

Am

Casă

din timpul

lui Francisc I-iu

văzut cum însuşi Carol al VIII-lea !, apoi

Ludovie

al: XII-lea:

când ţerii lor

aduseseră,

întrun

moment

înseşi nu-i lipsiau meşteri, ieşiţi

dintr'o veche, glorioasă şi solidă şcoală, artişti
italieni. Francisc L-iu, fiu al princesei italiene,
1. Michel,

o. c.,

VIII,

pp.

626-7.

Renaşterea
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de Savoia !, crescut de dânsa în tradiţiile

Italiei,

cuceritor

atâta vreme

şi duce

pe câmpiile

al

Milanului,

luptător

Italiei aşa de mult do-

rite de dânsul, creator al unei Curți şi introducător al unor
moravuri
sociale care vin de
peste munţi, trebuia să unească în aceiaşi operă
pentru noile castele regale — ba chiar pentru

e tă A
CI.

Conty.

zidiri
Paris,

Sala

a
Tronului

orăşeneşti
nouă,
terminat la 1532,

ae
din

Fontainebleau

ca Hotel de Ville
— furnisori regali

din
din

ambele

ţeri -latine, care colaborează aici frăţeşte

la arta

cea

nouă.

1, V.R. de Maulde la Clawiăre, Luise. de Savoie et
Francois I-er, trente ans de jeunesse, Paris 1895, pp. 264,

218, 233.

i
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.

Întrat la Milano, întăiu în serviciul Suveranului care ştia să îndemne şi să aprecieze per-

sonal pe architecţi,
F

sculptori

şi pictori —

cum
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ni arată memoriile

juvaiergiului Benvenuto

Cel-

lini, autor al statuii lui Perseu pentru Florenţa
naşterii sale —, Lionardo da Vinci s'a strămutat

Renaşterea

şi regalitatea
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în Franţa, ca bătrân şi obosit sfătuitor, şi viaţa-i
de zbucium, de imense încercări, părăsite, se termină în castelul pe care i l-a pus la dispoziţie
ocrotitorul regal. Benvenuto el îrisuşi întrebuinţează toate resursele artei sale pentru acest cercetător de aproape al felului cum i se execută
comenzile.
Alături de dânsul lucrează pentru Franţa aceasta de la începutul secolului al XVI-lea un
Mazzoni, un Dominic de Cortona, un fră Giocondo, care fuseseră întrebuinţaţi şi la Vatican,
un Francesco
Laurana, Dalmatin, un Girolamo
della Robbia, un Giusti, un Rustici, un Pellegrini,
un Viscardo, dar mai ales acei cari avură o parte
mai mare în concepţia. şi împodobirea..noilor
construcţii, Rosso şi Primaticeio.
Astfel se înnalţă un şir de castele, în ale căror armonioase
proporţii, în a căror îngrijită
decorare de faţade, cu elemente împrumutate
numai anticităţii, e întipărit caracterul
Renaşterii itâliene, adaptată înţelept la nevoile altui
cer, dacă nu şi la cerinţile altei rase. Reşedinţile regale de la Amboise, de la Gaillon, de la
Blois — odată o mare şi frumoasă clădire gotică —, de la Fontainebleau, Chambord, $. Germain, cu vechea biserică medievală, se succedează

în curs de câteva

decenii mumai. Iar după aceia

o nouă serie vine, cu castelele din Madrid,
la Villers-Coterets, de la Ecouen. Dintr'un

de
al

N. Iorga

Cl.

Lebas,

"Castelul

de

la

Chantilly

Renaşterea

şi

regalitatea

îranceză
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treilea avânt, după ce Serlio, Vignola se adaogă
ca auxiliari artistici şi Vitruviu e tradus şi în limba
franceză, fac parte, cu frumoasa lor împărţire,

Cl. Gugel.

Fațada

din

«pre

curte

a Louvrului

cu lungile sale de recepții acoperite cu platonduri sculptate şi aurite, cu panourile cuprinzând,
între oglinzi, picturi mitologice italiene, a căror

...
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alegorie în samă
tenii, prietenele

colonadele,

de

un

earacter

absolut

O10[

Op UOlțAtd

: [NIANOŢ

Tuileriile,

măguliri pentru patron şi prielui, Chenonceaux şi, la Paris,

clasic, ale fațadei Luvrului de către Curte
(1540).
Acuma, după călătorii de pregătire în Italia,

Renaşterea

şi regalitatea

franceză
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meşterii francezi de stil nou, Philibert Delorme,
care vede patria Renaşterii în 1533-60, Pierre
Lescot

-se

adaogă

la şirul

constructorilor

noii

Tarent

CI. Conty,

Louvrul:

Pav.

Bibliotecii

regalităţi, în care fiul lui Francisc, Henric al
II-lea, şi o regină italiană, Ecaterina de Medicis,
continuă cele dintâiuLtradiţii ale marii prefaceri.
14

210

Se

N. Iorga:

redactează,

la

darchiteoture“.

1564, şi o

.;Răgle. gânârale

Tlustratorul . lui Vitruviu,

Jean

Goujon, continuă în acelaşi spirit opera de sculptură

care

se vădise

chier, cu un Michel

strălucită

cu

Colombe

(3 1520),

un

Ligier

Ri-

şi se va

vădi încă în mormintele princiâre şi regale la
S. Denis, până la ale fiilor, morţi de vreme, în
triste împrejurări, care nu îngăduiau chelţuieli
de artă, ai princesei florentine. Germain Pilon,

Jean Cousin, Pierre Bonteimps,şi ei sculptori decorativi într'o ţară unde nu sa ajuns încă la
statuia de piaţă publică —ci numai la aceia a
castelelor—,continuă această şcoală francesă, paralelă cu cea italiană, care după Michelangelo şi
Sansovino îşi va sfârşi glorioasa existenţă.

Casa

privată

a burghezilor, care cu mijloacele

gotice dăduse în secolul al XV-lea exemplare de
trumuseţa „otelului“ din Bourges al lui Jacques

Coeur, argintarul şi bancherul lui Carol al VII-lea
şi stăpânul flotelor de comerţ din Orient, va lua
de la exemplul regal pe care-l are pretutindeni
supt ochi ceia ce trebuie pentru transformarea
pretutindeni—atunci -când Germania rămâne în

acel

domeniu

încă gotică—a locuinţii

franceze.

În sfârşit, alături de marea pictură decorativă,
micul portret, de o extrem de îngrijită execuţie,

se continuă,
al XVI-lea

după
print un

Jean

Fouquet,

Cloueţ.

în acel secol

Renaşterea

şi regalitatea

franceză

211

Când luptele de religie între clanul catolic şi
cel protestant al nobilimii francese, deprinsă cu
războaiele în afară, însângerează, tulbură şi pa-

ralizează pe mult
lului

al

XVI-lea,

de fiii degeneraţi

timp
supt

Franţa, la sfârşitul secoregalitatea

reprezintată

ai Ecaterinei de Medicis, Fran-

cisc al II-lea, Carol al IX-lea şi Henric al III-lea,
puterea de a. provoca şi ocroti arta se strămută

în acea ţară ?n care înseşi legăturile strânse cu
Jtalia, cucerită şi admirată de dânşii, trebuiau să
aducă elementele
provocatoare ale unei mari
creațiuni de frumuseţă.
Spania lui Filip al II-lea şi a celor doi d'intâiu
urmaşi omonimi ai săi îşi arată vitalitatea spirituală prin marea operă literară a dramaturgilor
săi, dela Guillen
de Castro şi Lope de Vega
până la Calderon şi la reprezintanţii din secolul al XVII-lea ai genului. Încă de atunci apar
acei cari vor încetăţeni în Spania pictura italiană.

- Filip al

ILiea

nu.vafi însă un mare

ocro-

titor pentru dânşii, cu toată puterea lui, care
se întinde din America până în centrul Euro-pei, unde asupra vărului, a nepotului habsbur-

gic influenţa lui se întinde dominatoare. Doritor»
de a şi avea o capitală,—pe care n'o simţise necesară decât doar în palatul dela Grenada (înăljat de Machuco), tatăl său, răscolitorul lumii contemporane —, el face a se clădi în formele unei
imense mănăstiri, după liniile, de care nu yorbise
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niciun

mise

Vitruviu,

ale

Sf. Laurenţiu,

CI. Haufstaeng

(Miinchen).

grătarului

palatul

St.

pe

care

păti-

său, nesfârşit şi urit

Bartolomeiu

de

Ribera

dela Escurial, în mijlocul pustiului de lângă Madrid. Nicio
mână de artist nu sa apropiat
pentru a da măcar prin împodobire un carac-

Renasterea şi regalitatea franceză

ter acestui monument faraonic
sumbre şi misantropice.

ai

213

unei

ambiţii
=

“Pe când sculptura era reprezintată în , Aragon
de meşteri florentini, ca Moreto, pictura. lua,
cu cei doi Ferrando, lecţii de la Lionardo da Vinci.
În locul
asprelor
scene de ascesă
ale unui

Morales, revelaţia artei lui Tiziano fu adusă, la
siârşitul secololului de un Cretan, Domenico
Theotocopuli, care

din

Neapole

trecu

la Toledo

în 1915 şi trebui să-şi consacre talentul, străbătut de evidente influenţe orientale, dar însufeţit de cea mai fantastică din imaginaţii, la
zugrăvirea de pânze pentru altare, într'o ţară
în care bogăţia regilor şi mândria nobilimii nu
construiesc nimic. Şi „Grecul“ se întoarse să
moară în Italia. Şi de această Italie nu se va

desface

Spaniolul

Ribera

(1588-1652),

care va

rămânea în Neapole, locul reşedinţei sale permanente, înfăţişătorul întunecat al celor mai înfiorătoare scene de martiriu, până la jupuirea
trupurilor sângerânde.
Lipsită de orice îndemn al unei Curți severe
ducând o viaţă monacală, arta spaniolă, neajutată

de o societate

încremenită în vechi

norme

de

politeţă orientală şi arabă, nedorită de un popor
copil încă, a cărui plăcere se satisface între

jocurile de tauri şi frumuseţa ciudată, zguduită, a
pieselor de teatru, această artă spaniulă, care nu
cunoaşte sculptura nici pentru palatul fără orna-

214

C1.. Hanistaeng]

N. Iorga

(Aliinehen) ...

Madona

lui Murillo
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mente, nici pentru 'pieţele publice pe care le cuprinde numai vechea biserică neatinsă de spiritul”
Renaşterii, îşi va căuta modelele, — întrucât nu
copiază pe Italieni, în madonele
lui Murillo, (1618-.

82) de un

caracter

mai modern

şi mai

trist—, -

în cealaltă artă, a posesiunilor regale din Ţevile.

de-jos şi: mai

ales în acea Olandă

..

care printro

lungă şi învierşunată luptă sa desfăcut de regalitatea spaniolă pentru a întemeia o republică a
a

Provinciilor

Unite.

Între Flandra rămasă catolică şi această ne-: îi
înduplecată revoluţionară, Olanda protestantţă,
iconoclastă cu pasiune, supusă unui regim calvin de o strictă supraveghere a plăcerilor aparente :

ale vieţii, este o deosebire, sprijinită şi pe alte .:
caractere
sfârşitul

ale raselor de basă, care creiază, la .
veacului al XVI-lea, încă două şcoli ;

deosebite sau mai bine două concepţii, două sisteme în acest unic colţ de Europă nordică, de
o atât; de covârşitoare

influenţă asupra artei uni-

versale.
E
Unirea: strânsă cu Casa de Burgundia a in- trodus în Flandra un caracter aproape francez,
în acelaşi timp când spiritul orăşenesc liber, dar ..
cu preocupări mai reduse, cu un orizont realist
mai restrâns, a amestecat în arta franceză a se-"

colului al XIV-lea
ting uşor faţă. de,

şi al XV-lea nots care se distradiţia. trecutului. Influenţa

216

N.

italiană, care, prin
pe

inovatorul

lorga

relaţiile de comerţ,

olandez

Quinten

atinse şi

(Quentin) Matsys

uearv
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din Anvers (c. 1466-1530), e dincoace, prin unirea

politică rămasă între
jos, a-tot-puternică.

Spania,

Italia

şi Ţerile-de-

Între anii 1600 şi 1603 petrete la Roma pentru
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a se iniţia în tainele unei picturi pe care o represintă atunci tipice, în formule „academice“,

quprinzână. calităţile tutulor .răarilor înnaintaşi,
cei trei Caracei, tănărul. Flamand “(din Anvers,
crescut la Colonia) Petri Paul. Rubens (U5-

1640), De aici a învăţat:el meşteşugul orămădirii
trupurilor care se învălmăşesc în petreceri, în
lupte, în ascensiuni spre ceruri, în răsturnări

catastrofale, aşa cum îl practicase cu o deosebită
măiestrie Tintoretto. Lecţii de lumină a putut

avea

de

la

delicata

simţire pentru

clar şi

umbră a lui. Tiziano, iar vioiciunea, plăcerea de
viaţă, zimbetul mulţămitor către puterea de unde
vin toate, acestea le-a putut deprinde de la Ve-

ronese, care i-a arătat cum. poate fi cineva, cu
moştenirea. artistică a mai multor generaţii, un
decorator de palate.
|
Sângele lui flamană, în care fierbea de veacuri
setea de plăceri, bucuria de a gusta şi a proclama voluptatea, înzeirea cărnii care se zbuciumă,

se 'nfioară

ori triumfă

„din notele constitutive

talentele

creatoare

mulţămită, i-a dat. restul
ale

celui

mai bogat

din

de până atunci ale Nordului.

_O imaginaţie deosebit
înţelege şi. reproduce

de bogată-l făcea să poată
spectacole, ca vânătorile

de lei, la care niciodată ma avut: şi nu “va avea

„prilejul

să iea

Tablourile
cu

care

au

parte.

lui, mari,
fost

învinse

mânâre
toate

de

uşurinţa

greutăţile,

cu

repre-

Renaşterea
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zintă tot Olimpul, toată Evanghelia şi o mare
parte din lumea care-l încunjură pe dânsul, până
şi la natura flamandă, căreia, după exemplul Italienilor cari măcar în fonduri de pânze dăduseră
realitatea peisagiului local, îi acordă cel diintâiu dreptul la interpretarea artistică. Lucra şi

pentru vânzare, fără a căuta clienţi, cari

veniau

în număr mare şi plătiau bine cuiva care, pictor
oficial al locotenentului regal din Ţerile-de-Jos,
întrebuințat şi în ambasade, posesor de palat şi

de colecţii, se "bucura şi de o situaţie socială
deosebită, fiind pus alături de nobilime.
Furnisează pânze şi bisericilor — şi celor din
Colonia, unde-şi trăise tinereţa, — de şi genul
lui, glorificând materialitatea omenească aşa cum

nu se mai făcuse până atunci şi dând Sfintei
Cecilia înfăţişarea unei doamne din vremea sa,
— propria lui soţie, mult glorificată, H6l&ne Fourment —, nu era potrivit nici pentru un catoli-

cism

aşa de tolerant

ca

al Iezuiţilor

secolului

al XVII-lea.

Portretele
din

vremea

lui erau
aceia

vor

foarte

căutate

fi fost mândri

şi bogaţii
să aibă

în

casele lor luxoase tablouri ale celui mai mare
din meşterii contemporani ai ţerilor de limbă
franceză.

Însărcinarea

cea mai importantă a fost

aceia care i-a îngăduit

să

dea

burgul

de

Medicis,

clădit

de

Maria

pentru

Luxem-

văduva

lui

Henric al IV-lea, regele Franciei, şi pentru Louvre
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marile sale picturi, care glorifică această Curte
în care din nou puterea regalității franceze se
unia

cu tradiţiile

de

cisi, ale Florenței
Pe-lângă
mănătoare,

artă,

transmise

prin

Medi-

(1623).

energica activitate, paralelă şi asăa lui Iacob Jordaens ($ 1608), mai

tânărul flamand” Anton van Dyck (:599-1641)
făcu şi el, douăzeci de ani mai târziu, călătoria
în ]talia, de

unde

căpătă

ceia

ce nu

primise

de

la început din moştenirea lui Rubens însuşi. Dar
ceia

ce deosebeşte

pictura

sa e acea

delicateţă

morbidă a figurilor şi a atitudinilor înseşi, acea
transparenţă a feţelor lungăreţe, slăbite, fermecătoare prin
lui religioase

îristeţa lor, care fac ca pânzele
să samene une ori aşa de mult cu

ale vechiului Roger de la Pasture.
În Anglia, rămasă şi acum fără artişti, cu toată
strălucita Domnie a reginei Elisabeta — al cării
chip s'a păstrat în portretele atât de dure ale câte
unui maestru indigen —, el duce, după solia de
artă a lui Holbein la începutul secolului precedent, o alta care-i câştigă îndată favoarea generalâ. Cum prin maestrul german trăieşte vremea
mai aspră a lui Henric al VIII-lea, lumea lui

Carol
trată

Stuart şi a Henrietei
prin

cele

trei sute

zugrăvit în Anglia

Van

de Franţa

ni e păs-

de portrete pe care le-a

Dyck.

232
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N.

Carol

Iorga

l-iu al Angliei de Van

Dyck
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- Alături de această pictură, care, plecând din
tradiţii comune cu ale Franciei, se îmbogăţia prin

Cl. Ferraguti (Florenţa). . Princesa Amalia de Sohns.de Van Dyck

studiul picturii italiene şi ai cării maeştri căutau
îndeletnicire în lumea franceză şi engleză, o alta,

294

N.

Iorga

în Olanda şi, prin imitație, în Flandra
are o origine deosebită şi se adresează

însăşi
în alt

spirit altor subiecte.

CL.

Ferraguti

Lăsând
fund

şi

olandez

Florenţa.

Madonă

de Van

Dyck

la o parte pentru moment spiritul proaspru

biblic,

pe

care

protestantismul

îl cere tot aşa ea şi puritanismul englez
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din zilele lui Cromweli, visând de profeţi pedepsitori şi de luptători pentru legea imutabilă, me-

diul burgheziei

bogate,

care

nu

mai

atârnă

de

niciun stăpân, ci trăieşte şi lucrează, petrece şi
cheltuieşte pe sama lui proprie, e în stare să
creeze imediat o nouă artă.
Fiindu-i

nu le mai
tolerate

interzise

subiectele

religioase, pe care

cer bisericile reformate

numai

într'o

anumită

şi care ar fi

formă,

pe

care

o

găseşte şi o întrebuinţează unul singur, de care
va fi vorba pe urmă şi deosebit, această pictură,
pe care n'o întovărăşeşte în aceste căsuțe sculptura, nici măcar
cea decorativă, şi care nu e

datoare

să ţie samă

tecturii, fiindcă

ea

biectele în legătură

de vre-o pretenţie

lipseşte

în

general,

a archicaută

su-

cu viaţa de familie, cu ocu-

paţia obişnuită. Ea dă deci portrete răzlețe,
grupe pe asociaţii şi corporaţii, spectacole de
zile mari, iar, în afară de aceasta, fiecăruia câte
ceva din meseria lui, medic,
spiţer şi aşa mai
departe. Pentru salele' de mâncare se vor zu-

grăvi deci scene de natură moartă, cu păsări şi
iepuri aşteptând să fie gătiţi, cu policromia apetisantă

a zarzavatului,

cu

scânteierea cristalelor

şi licărirea vaselor de metal.
”
Dar gustul de zntiteze şi compensaţii,

adâne

sădit în firea omenească, cere şi alte privelişti care

pot însenina, care pot distrage şi înveseli. Negustorul care lucrează toată ziua în cămăruţa lui cu
PI

15
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lumina slabă venind din stradele înguste, trecând
peste umezeala canalelor, el care din viaţă area
face numai cu interesele materiale, care nu vede
nici măcar puţina natură liberă prin care se despart oraşele, aşa de dese, el care observă strict regulele unei meticuloase bune cuviinţi, simte ne-

voia de a privi

spectacole

de viaţă populară, în

cârciumă, la joc, între cei patru păreţi de acasă
cu iubita pe genunchi şi sticla de vin în mână,

încăierări şi îmbrăţişări, scandaluri şi beţii, scene
de destfrâu şi de pumneală, mizerii materiale şi
morale. Iar, pe alături, priveliştile naturii, până
la care nu poate ajunge, ba chiar, în câţiva centimetri nepericuloşi, un colţ de bătălie, cu cai

albi, graşi şi cu războinici purtând pe cap pălărie
cu pene şi spada la coapsă.
În aceiaşi notă generală toate temperamentele

se pot manifesta îo chip variat. Un Frans Hals
din Harlem (1580-1666) dă portrete de o mare
libertate în atitudini, dar alături de dânsele figuri de cântăreţi, de ţigance, de pescari, de bețivi. Ca şi Flamanzii contemporani, Teniers, care
introduce toată amestecătura şi zarva vieţii contemporane

şi în

marele

tablou

religios al Ispi-

tirii Sf. Anton, şi Brouwer, Adrian şi Isaac van
Ostade, Jan Steen dau aspectul cârciumei ţerăneşti de la gurile Rinului, cu atmosfera înnegurată în care zburdă, inconştiente, viciile. Fete

cochetează

cu amorezaţii lor în micile pânze ale
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lui Jan Vermeer din Delft. Precupeţii îşi chiamă
meşterii la Metsu, mici amănunte de viaţă trivială

află un

în

farmec

dragostea cu care

Ca şi Jan

Brenghel

le zu-

|

grăveşte Gerard Dow.
—

în care

se

note

ajlă

care amintesc pe Italianul lacopo da Bassano,
cu menajeriile lui bizare în mijlocul largilor
aspecte de natură —, Olandezii, de la Jan van
der Meer, Esaias van der Velde, Goyen şi Cuyp
până la Koninek
şi Hobbema, până la cei doi

Ruysdael,

Solomon

şi Iacob,

dau aspectul

carac-

teristic al pădurii neerlandeze, al cascadelor năprasnice, al câmpiilor străbătute
de umezeală,
a] margenilor.
melancolice de mare. Marinele
apar în acelaş timp.
Vitele roşii, albe, grase ale acestor păşuni bo-

gate sunt îndrăgite de Paul Potter, în acelaşi
mediu de natură umedă şi îmbielşugată. Willem
Kalf, Hondecooter, Weenix ca şi Flamandul Snyders se întrec în tablourile de sufragerie. Iar
micile pagini
strecoară în

de războiu ale lui Wouvermans
casele burgheze, dacă nu emoția

încăierărilor, cel puţin
țului de bătălie.

ceva

din

pitorescul

col-

Mai târziu numai note mai elegante, tendinţi
de saloane, apar în opera lui van der Meer, apoi
a unui De Hoogh, Mieris ori Terborgh, cari, din

viaţa încunjurătoare, aleg moravurile
lele societăţii mai bogate.

şi mode-
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Viaţa comună dintre Spania şi aceste regiuni
îngăduie picturii spaniole din veaculal XVII-lea
să dea, mai puţin pentru un public care n'are
asemenea curiosităţi, — de şi romanul picaresc,
ocupându-se tocmai -cu cele mai josnice trivia-

Ci

Bucher.

Copil

de Murillo

lităţi din aventurile vagabonzilor şi cerşitorilor,
ar părea că semnalează acest gust —, cât pentru
îndeletnicirea artistică a pictorului însuşi, alături
de: portret, scene populare...
-:-:

Zurbaran

singur

continuă

tradiţia lui Ribera,

„280

Cl. Hanfstaengl

i

(Minchen)

„-N,

Iorga

Copii cu struguri,

de Murillo

şi regalitatea
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„siwrict religioasă şi ascetică. Murillo a dat o exMadonelor sale, dar bunul
particulară
presie
păstor Isus e la dânsul un copil de pe strada
Madridului care sa întâmplat să aibă lângă dânsul, cine ştie cum, o paşnică şi bine crescută
oaie. Şolticii cari-şi curăţă de păduchi cămaşa,
cari taie pepeni ori muşcă din struguri, îl inte-

vesează

ca şi fetiţa care numără banii câştigului

zilnic lângă
zavatul.
Velasquez,

coşul

din

don

Diego

care

se

Rodriguez

revarsă
de

zar-

Silva

y

Velazquez (1599-1600),e un nobil. Primit la Curte,
numit pictor oficial, ia 1623, însărcinat cu funcţii

administrative chiar acolo, el dă, ca Van Dyck
“pentru Anglia, întreaga galerie a regilor palizi
şi slabi, mândri în costumul lor întunecat, a re-:
ginelor melancolice din lipsă de aier şi de ocu-

paie,

a copiilor

regali albi ca hârtia, cu părul

blond de cânepă, în dantelele şi stofele scumpe
care-i acopăr.
Dar el simte o deosebite plăcere să înfăţişeze,

de şi fără nota

caricaturală

de la Murillo, ate-

lievul în care, cu gesturi atât de inedite în pictură, ţesătoarele îşi întind firele (las hilanderas),
beţivii cari se înşiră, cu femeia goală în. mijloc,
la masa umedă, şi, supt nume mitologice, poteovarii cari bat pe nicovală, supt numele filosofilor, apoi, tipuri din cele mai comune.

N
e
>

N.

Şi, cum
în

Iorga

era de aşteptat, curentul popular trece

Italia.

Michelangelo

Caravaggio

(de

fapt:

Amerighi; 1598-1680), care cunoaşte şi jocurile
de lumină obişnuite în Terile-de-jos, — şi ar fi
influenţat 'el însuşi pe Rembrandt —, găseşte
plăcere în reproducerea pe pânză a figurilor şi
scenelor populare. Chiar pictura lui religioasă

are în figurile de încunjurare exact

aceiaşi notă

de

banalitate curentă în chipuri şi mişcări.
Iar Salvatore Rosa, pictor napoletan, creiază,
în. aceiaşi atmosferă de luminare deosebită a diverselor planuri, pictura de peisagiu indepen-

dentă

a Italiei,

Claude

Gel6e,

care,
zis

trecând

le

Lorrain,

(1682), pe când

Iacob

Ruysdael

în acelaşi

dar

gen,

fără

şi

la

mort

aceiaşi

Francezul
la

Roma

(ţ 1681)

luca

seninătate,

în

Olanda, va încremeni apoiin marinele venețiene
ale setolului al XVIII-lea. Şi în tablourile celor
trei Carracei şi ale lui Albani fondul de natură

are

o

deosebită

valorificare.

Până în Franţa, care se pregăteşte pentru noişi
“mari sforţări de armonizare artistică, acest curent va da „Mizeriile războiului“ ale Lorenului

“(din Nancy), Jacques Callot, pe
leagă de oficialitaţea ţării sale.

care nimic nu-l

S'a întâmplat în această societate europeană,
în care artistul, pierzând vechiul şi marele caracter

reprezentativ, păstrează totuşi dependenţa

Claude

Lorra

IN

franceză

de

şi regalitatea

Pe isagiu
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care-l

pune

şi gusturile

în

legătură

Jorga

cu

apucăturile,

nevoile

celorlalţi, ca un om să fie adus, după

întâiele lui.încercări, prin gustul lui de isolare,
ca şi prin uşurinţile de existenţă venite dintro

cu o fată bogată, în stăpânirea

căsătorie fericită

desăvârşită, neatârnând
loacelor lui
Fiul

de niciun factor, a mij-:

creatoare.

morarului înstărit din Leyden, soţul bunei

Saskia, Rembrandt
1669), va putea

(Havmensz)

van

Ryn

(1606-

să deie astfel unor tablouri reli-

gioase, pe care nimeni nu i le-a comandat şi pe
care nimeni
nu i le va fi cercetat după inten-:

ţiile lui, caracterul

unei

aspre

legende

în care puţinele personagii “ieşind
oasele tenebre
ale fondurilor sale

biblice,

din misteripentru a fi

pişcate de o lumină uimitor de vie, aproape îfos: forescentă, să aibă atitudini şi gesturi care nu-şi
au originea decât în absoluta şi neeruţătoarea
Jui imaginaţie.
|
Astfel,

cu

figurile evreieşti în turbane, purtând

hangere în care seapără pietrele scumpe, aceste
scene dau cu totul altă interpretare Scripturii,
mulţămind mai ales pe aceia cari caută într'ânsa
uscăciunea dârză
poartă veşmântul
speranţă furişată

a lui Israel. Hristos însuşi
de întunerec, prelingerile de
ale Vechiului Aşezământ.

Niciodată o scenă biblică wa fost redată cu
atâta adevăr local ca în binecuvântarea lui Iacov.
David în turban 'cu surguciu — pe vremea re-
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păzi
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laţiilor Statelor

lorga

Oiandeze

cu

Constantinopolul

Sultanilor — aplecat asupra fiului Avesalom €
o idilă arabă în pustiu. Hristos batjocurit sufere
chinuri de care sunt pline paginile de suferință

ale Bibliei:

braţe

cu căngi şi ghiare

umbră, pe când lumina vine drept
lidă ca moartea, cu ochii plecaţi
mântului.
Dacă, în

zilele

de

sărăcie

din

îl trag din
pe faţa paasupra pă-

urmă,

el a fost

silit să reprezinte familii şi corporaţii, cum i se
cerea, aşa încât fiecare faţă să fie văzută la
locul său şi în felul său, portretele voite de
dânsul
care

în

zilele

râde,

sunt

bune,
în

al

afară

lui

de

însuşi,

toate

soţiei

prezentului.

Dacă-i place

alege, pentru
aquafortele

câte un rar tablou în uleiu sau pentu
săpate adânc, cu voluptate, în linii

tari, nu

de natura

al

contingenţele

ţării sale, el

ce ar fi dorit de alţii, ci numai

corespunde

în

deosebi

viziunii

sale

de

sau convine instinctelor sale de tragic
Dar aici avem a face cu o întrerupere
plătoare a influenţei mediului. Sfârşitul
lui Rembrandt; arată cât a fost de puţin

ceia ce
pitoresc

liniştit.
întâmtrist al
încun-

jurat şi iubit. Altceva se cerea atunci meşterului
în mica societate
olandeză, unde orice om bo-

gat doria să aibă pe păreţi ceva din arta timpului său, şi voia acel fragment după ocupațiile
şi dorinţile lui, ori în lumea mai
telor organizate monarhic,
unde

mare a Staşi
meşterui

|
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lui

Rembrandt

de el însuşi

2317

333.

ip

Ne.lorga

era un furnisor
că tot ce aveau

al Suveranului,
supuşii

talent, în

artă ca

servească

preamăririi

lui,

şi în

geloasă şi aceia, doar

ca

care

literatură
sale,

cu

înţelegea

putere,

bogăţie,

şi ştiinţă, să
o

îngăduință,

faţă de oamenii

ce-i stă-

teau aproape,
bucurându-se de favoarea lui, şi
anume atâta cât se bucurau de această favoare
quasi-divină.
Arta-şi relua locul astfel, cum e firesc, între ma-

pile utilități ale societății.

acoooocoocuao
acaaao

CAPITOLUL

13.

Arta şi regalitatea franceză în secolele al

XVII-lea şi al XVIII-lea.
Italia continuă în veacul al XVII-lea prefacerea
unei arte de iniţiativă şi de robustă sănătate, în

alta de agrement,

de dibăcie şi de modă.

În acest sens e modificată Roma, pe lângă monumentele în ruină ale antichităţii, pe lângă râmă-

ale vechii epoci creştine şi ale

şiţile numeroase

goticului italian, în sfârşit pe lângă manifestările
canoanelor vitruviene, de gustul decorativ al lui

Bernini. Pântâni

ca

aceia de pe

piaţa Navona,

colonade ca înnaintea Sfântului Petru, scări ca
scala sacra de la Vatican, mormântul lui Urban
al VIII-lea, iar, în interiorul lăcaşurilor sacre,
acopereminte de altar cu stâlpii ciudat suciţi
sunt artifciile lui obişnuite. Şi fațadele se resimt
„baroc“,
de pătrunderea şi stăpânirea stilului
pe care iesuitismul dominant, marea putere italiană .din

acel

timp,

nu

numai

că-l

favorizează

aici, dar, precum vechii cistercieni contribuiseră

240

,

N.

Iorga

esenţial la expansiunea artei gotice, îl fac să
treacă pretutindeni unde se întinde influenţa lor:
în Germania catolică (Biserica Teatinilor, Karls-

CL.

Gugel.

kirehe),

Biserica

în

Austria,

în Polonia, care

$. Ignazio

în

din

Ungaria

Roma

Habsburgilor,

trece pe rând prin

toate fazele

civilizaţiilor romanice. Răsăritul musulman
şi el gustul lucrurilor mari şi complicate.

are

Arta

Sculptura

şi regalitatea

serveşte

şi ea

franceză
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numai

la înfrumu-

seţare: grupele, ca ale lui Bernini (7 1685) şi
Maderno, se potrivesc după nevoile architecturilor
noi, în mişcări iuți, în postări de echilibristică,
ce

se îmbină armonic între ele.
Pictura de altare sau, de la un timp, şi de
plafoane, dă manierismul lui Guido Reni (ţ 1642),
al lui Carlo Dolei, al lui Dominichino ($ 1641),

NE ati
îl i
Tal lata
iallalpii
„ÎS

Cl.

Nol.

Biserica

zimbitor emul
mai bărbăteşti
Pentru

precum

a face

Ie

S, Ignazio

ai]
Tla
=

din

Roma

al lui Rafael, în faţa tonurilor
ale unui Luca Giordano.
din

şi din mai

aceste

elemente

mai

ales,

vechile tradiţii locale şi na-

ţionale, un nou sistem de artă, a trebuit, în
Franţa, singura destul de tare pentru aceasta,
în uniţatea ei definitiv consolidată, în autoritatea

necontestată, fără frâu, a regalității biruitoare
peste facțiunile religioase şi intrigile de Curte,
16
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nu o regență plină de amintiri florentine ca a
Mariei de' Medieci, ori o blândă stăpânire obosită

supt ocrotirea unui puternic

ministru,

ca a lui

Ludovic

ce

greutate

internă

al XIII-lea,

sigur măreaţa
XIV-lea.

CI. Nohl

ci, după

orice

a dispărut, îndelungata, ambiţioasa
stăpânire

S. Mana

a

unui

Ludovic

şi de.
al

della Salute din Veneţia

În privire, în gest, în felul de viaţă, în legăturile cu tot cel încunjoară,

e un zeu: Apollon,

când e tânăr şi frumos, Marte, când binevoieşte
a conduce o armată menită să biruie, Iupiter,
când ţine în plină bărbăţie frâiele de aur ale

"unei adevărate Împărăţii.
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E un zeu, şi-i trebuie un templu: lui, numai
lui, nici Statului, care „este el“, nici dinastiei,
nici castei dominante, nici chiar Bisericii, pe care,
cu iesuitismul ei servil, o preţuieşte fiindcă o
întrebuinţează şi pe dânsa, cu pompele ei şi ca-tehismele ei, ca un înstrumentum regni. . Şi acest

tă

risipi

şi, chiar de sar

pe

sălbatece

gropa

mii

e chemată pentru aceasta,

i-l va da:

arta

templu

de

Piramidelor,

din Constantinopol

Ahmedieh

locuri

de milioane

zeci şi sute

băltoase, chiar de sar în-

lucrători,

ca odinioară

înălţătorii

trebuie să i-l dea.

încă de la 1614 se începuse lucrul pentru noul

castel regal, dar Ludovic
cu

orice

preţ,

ca

să

aibă

îl vrea cât

în ce încăpea,
-

mai iute,
departe

.

Moscheia

Cl. Gugel.

lorga
N.
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Cl

Conty

'Tuilea iile

1

Arta şi regalitatea îvanceză.
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de zgomotul trivial; de neastâm părul burghez Şi
de primejdiile Parisului, unde, de curând, Claude

Perrault dăduse
După

i i

încă o faţadă Louvrului.

îndelungate

sfântă a regalității

osteneli şi sacrificii, cetatea:

absolute

era terminată

prin.

ingrijirea

lui Jean Hardouin Mansart.
O vastă curte de o parte, o splendidă serie
de Lenire, creatorul,
desemnate
de grădini,
după modele noi, al unei architecturi de pomi,.
de cascade şi de fântâni în genul lui.
de flori,
Bernini, de alta. Acolo e faţada în care se întâlnese liniile, drepte, inalterabile, dar perfect
armonioase în ansamblul ei, ale unei architeeturi
care aici despreţuieşte zorzoanele aduse în Italia
de şcoala cea mai nouă. Totul e pompos, ales,
sever, distant, impuind respectul faţă de o putere ce are interesul de a apărea supraumană,.
supranaturală.
Lumea care

vine

.

din afară vede numai a doua

faţadă, din dos, cu formele încureate ale. utilităţilor de locuinţă ; faţada principală, îrontonul,
întrecând

cu mult

cul al XVI-lea,

ce dăduseră castelele din vea-

se prezintă

pe trei rânduri:

se

vede bine destinaţia pentru Curte, pentru oamenii de cinste şi oamenii de serviciu, a regis- ă
trului: de sus — „mansardele“ — şi a celor de:

jos. La mijloc, maiestoase, fereştile-uşi arată
acolo

se află, primeşte,

mănâncă,

adoarme

că
supt.
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ochii adoratori
ceiaşi

ochi,
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ai curtenilor,. se

Regele

scoală

supt a:

divinizat.

Întregul şirgde ţodăi, dintre care-unele galerii
au

nemăsurata

CI. Gugel

lungime a

Fațada

Palatului

alaiurilor

care

vor

din Versailles

trebui să se înfăţişeze acolo, defilând şi închinându-se după cea mai minuțioasă şi mai atentă
etichetă
care a ajuns un rit, e alcătuit cu
0

„savantă

prevedere

convenienţelor

unei

a.

tutulor

regalităţi

în

-nevoilor

şi

necontenită

şi

Arta

reprezintare,

într'o

DAT

franceză

regalitatea

neîntreruptă

publicitate.

Oglinzi mari, după cele din Veneţia, sunt prinse
în păreţii acoperiţi cu tapiserii, plafdanele code
memorează în alegorii sau în scene reale
tor.
luptă, în devize isprăvile veşnicului învingă

Pentru

această

decorație

de pictură,

pentru

bi
statuile care n'au altă misiune decât de a împodo

încăperile, de a acoperi căminurile, de a smălta cu

se chiamă tot ce
grădinile,
albeaţa marmurii
din acest timp, —
are mai bun arta franceză
0 mândrie
căci, în faza. la care a ajuns acuma,e
se adrepentru această splendidă civilizaţie să nu

seze la nicio

forţă

străină.

ătura
Nicolas Poussin ( 1665) şi-a făcut învăţ
a deă
la Roma. De aici a luat o mare ştiinţ
nasemnului şi priceperea de a-şi aşeza perso
În
giile ca întro vastă pânză a lui Verouese.

de un albastru şters,
colori dulci, predominate
şi pentru
el poate da, şi pentru capela regală ca
altaare
neces
bisericile Parisului, scene biblice

ce, cu
relor atâtor clădiri noi care, ca S. Sulpi
a Recele două rânduri de architectură liniştită
eze.
naşterii, se ridică în mijlocul capitalei franc
t
ocroti
i,
Italie
al
tor
Eustache Lesueur, alt imita

de Poussin,
vrului,

el nu

moare
mai

în
poate

1655;
servi

decorator
deci

al Lou-

pentru

noul

şi unicul—până la clădirea retragerii din Marly
—

palat. al regalității.
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Lorrain,

care

Iorga

e

interpretul

plin

de

simţ al frumuseţilor naturii din provincia sa,
„de şi a luat, cum am mai spus, atâta de la
şcoala italiană care

a produs

îşi poate da partea
tecturi franceze.
După

mis

Philippe de Champagne,

portretul

cinthe

pe Salvatore

în împodobirea

cardinalului

Rigaud,

un

Pierre

noii archi-

care

ni-a trans-

Richelieu,
Mignard

Rosa,

un Hya-

sunt

portre-

tişiii cari vor fi însărcinaţi să păstreze icoana
marelui Suveran, solemn supt zulufii perucii
sale înalte, cu mâna
sprijinită pe bastonul de
comandă. Dar luptele, scenele de triumf, acelea
sunt

date

în

sama

cuiva

care n'a avutinici

altă

ambiţie, nici altă întrebuințare : Charles Lebrun
:(1619-90).
Altarele

aceloraşi

biserici

sunt

ornate

—

şi,

dacă se introduce acest fel de ornamente în vre-o

memorabilă
samă
grupe

biserică

gotică, lumea nu bagă în

nepotrivirea
strigătoare — cu statui şi
ca acelea pe care le face, în gustul lui

Bernini (care, de altfel, însuşi a dat statuia lui
Richelieu şi a lui - Ludovic), cel mai însemnat
din sculptorii timpului, trecut şi el, prealabil,

prin Italia, Pierre Puget(1622-94). Încă viu, Momarhul,

dictatorul

Europei,

pe Place des

Victoires,

nou Parisul

prin

va trona

consacrând

în

oarecum

bronz
din

acest „chip de dominație al'său.
Dad i

Arta

În

acelaşi

Paris

făţişase, cu

şi regalitatea

rivalul

mişcarea

cei, pe îmblânzitorul

franceză

o

lui Puget,

Coustou,

B4

în-

violentă caracteristică epode

cai.

Arta care sa creat aici, prin impulsul renovator, fie şi spre decadenţă, al Italiei, prin consfinţirea de către puterea franceză, călătoreşte. Prinții:
germani, nobilimea din Centrul, Nordul şi Estul
Europei sar crede desonoraţi dacă n'ar imita,
după puteri, în mare parte cu meşteri de îm-

prumut,

ceia ce contribuie

să înnalţe aşa de sus:

în ochii lor, chiar după înfrângeri şi retrageri,
pe „Regele Soare“. Alegoria pompoasă, amestecul:
zbuciumat de trupuri care încearcă mişcările
cele mai neobişnuite, virtuozitatea splendidă, dar
lipsită de fond, invadează, ca în Italia, înnainte
de imitatorii ei, biserici, palate, pieţe, grădini.

La

Berlin,

transformă

Andreas

Sehliiter

(

1714), care

şi, ca architect, împodobeşte fațadele

Palatului regal,

dă o statuie, dârz călare, a Ma-

relui Elector, într'o contrafacere a chipului, luat
ca model, al regelui francez.
La Dresda „zwingerul“, zidit de Daniel Pop-

pelmann, al Electorului, care e şi rege al Polonie:,

se

impodobeşte,

ca şi biserica

vecină,

cu

faţada măiestru întortochiată şi elementele de
decorație sculpturală ale Italianului Mattinelli.
Palatui Imperial din Viena, reşedinţa de ţară din
Belvedere aparţin aceleiaşi direcţii, ca şi Sans-
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„Souci de la Potsdam al regelui prusian Frederic
al II-lea.
La Nymphenburg, la Schleissheim, copacii tunşi,

„piesele de apă“ încunjură fațadele
castelelor

Electorului

Varşovia

de

ale

solemne

Bavaria.

prezintă în atâtea

clădiri

pierdute

întinderii

acestei

”» mijlocul

grădinilor

dovada

mode

la capătul

lumii catolice, şi Peters-

pănă

lui Petru-cel-Mare, mai ales

burgul

“3, Nohl

Palatul

Ercolani

din

acela al Eca-

Bologna

terinei a II-a, întră şi supt acest raport în or-dinea generală europeană. Meşterii străini, ca un

Louis
cari

Silvestre la Dresda, noi chemaţi sunt
au

grija

acei

acestor construcţii.

Italia singură se menţine în tradiţii care n'au
nevoie

să fie nici

noile clădiri
:amănunte

practică

architectonice

nici

schimbate.

se alipesc

a lui Bernini, ca în

în frumoasa

Salvi.

adause,

Dacă

de biserici şi de palate sunt puţine,

Fântână

Trevi,

după

aceiaşi

Seara Spaniolă

şi

datorită lui Niccolo

Arta

şi

regalitatea

franceză
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Pictura închinată
portretului celor mari ai
timpului şi personalităţilor însemnate din societatea care-i încunjură, din Curtea ce se men-

ţine, numeroasă,
veranilor,

celalt

bună

rămâne

aceiaşi,

de

de petreceri, în jurul Sula un

capăt

condiţionată

al Europeila

de însăşi

acestei Curți şi acestei caste.
Thomas Peyne, Francez, lucrează

deric-Wilhelm

I-iu

existenţa

pentru

al Prusiei. Liotard

Fre-

(ț 1828),

în rătăcirile sale, ajunge a zugrăvi şi pe Constantin Mavrocordat, Domnul Moldovei.
În Anglia, după ce societatea înaltă se servise
de talentele străine ale lui Lâly şi Kneller (f
1123), un şir de portretişti indigeni apar, între
cari Allam Ramsay.

De şi înnainte de toate predicator printr'o violentă caricatură a unei vieţi morale după Biblie,
Hogarth, asemenea une ori lui Callot, e şi un
portretist.

Dyck,

Portretului

după

dar cu învăţămintele

la Italienii

secolului

al

tradiţiile

de

lui Van

tehnică luate de

XVl-lea,

i se consacră

mari personalităţi, dintre care câte una depăşeşte cu viaţa şi activitatea sa veacul al XVIIIlea:

sir Joshua

Reynolds

(1123-92),

un

teoreti-

cian al artei sale în formele clare şi cuminţi, rivalul
său, Thomas Gainsborough (1121-88), ca şi alt
antagonist, fără aceleaşi strălucite însuşiri, Romney, şi în sfârşit Thomas Lawrence, care-şi prelungeşte zilele până la 1830.
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Dar în Veneţia, plină în acest veac
lea,

ultimul

din existenţa

al XVIII-

Republicei, de un nou

avânt al vieţii pe toate terenurile — e vremea
lui Goldoni şi a lui Gaspare Gozzi, a comediilor
realiste

şi a vioaielor

„gazete“

de

polemică

—,

mu numai că o Rosalba Carriera prinde în pastel,
arta

favorită

a timpului, figurile

contimporane,

că Guidi şi Canaletto veşnicesc în pânzele lor
aspectul cetăţii descoronate de vechea ei splen«doare, că Giambattista Tiepolo (+ 1710) redă, în

plafoanele şi pânzele
strălucire pe care cu

săi mar

lui, picturii religioase o
Battoni şi contimyoranii

fi câștigat-o. Multă închipuire, o tehnică

perfectă,înţelegerea unor necesităţi moderne care

încep

a se ivi:

acest

mare

psihologia,

pictor.

Pe

nuanţa, deosebesc pe

lângă

dânsul,

imitaţiile

după Rafael ale Germanului Mengs, care poartă
şi numele autorului „Stanzelor:, par copilăroase
şi lâncede.

În Spania, un răzleţ, Goya, a cărui viaţă pare
a fi realizarea unui roman „picaresc“, luera
în-

tâmplător, fără conştiinţa unei misiuni, la păsirarea aspectelor vieţii contemporane, prin ca-

ricaturile zgâriate în „capriciile“ sale, ca
şi în
portrete de un naturalism fără rezerve.
El se
pregătia, la începutul unui nou veac,
şi pentru

zeprezintarea

niol

pentru

prin

artă a luptei poporului

libertate.

spa:

Arta

şi regalitatea

franceza
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Sculptura păstrează complicațiile şi bizareriile
ei pompoase, pasiunea pentru alegoriile goale şi
reci, dând, alături de lucrările lui Pigalle (+

1185);,portrete atât de izbutite ca al lui Voltaire
de

Houdon.
Dar în Franţa de la începutul acestui veacal
XVIII-lea, după dispariţia splendidului rege, în-

colţit la sfârşitul vieţii

sale

de

toate mizeriile

lumii şi adus a isprăvi în singura mângâiere a
pietismului, o mare prefacere se petrece. Urmaşul său, de la care atârnă să păstreze această
grea tradiţie sau să o părăsească, e un copil, şi
regentul, ducele de Orl&ans, personalitate complexă şi de sigur perversă, lasă libere frâiele,

până atunci aşa de strâns ţinute într'o mână pe
care nici cele mai înnaintate bătrâneţi n'o slăbiseră. Când Ludovic al XV-lea va fi în stare să
iea suecesiunea, el preferă să trăiască retras,
pentru plăcerile viţioase, dar şi pentru plăcerea
sănătoasă, în micile apartamente, la o parte de
marile galerii solemne şi pompoase în care nu
se mai îmbulzeşte mulţimea, şi pentru aceia ne-

mulţămită,

a curtizanilor.

În aceste apartamente, a căror formă extevioară a rămas fireşte aceiaşi, interiorul capătă
însă un alt aspect. Păreţii, plafondul se împart
în mici compartimente asupra cărora arta stucatorilor şi auritorilor, influenţată probabil şi

de cunoştinţa vieţii în Extremul

Orient iaponez
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CI. Gugel,

Panou

din

42

Trianon

—

este un

delicata ei

Palat

Iaponez

țesătură

de

franceză

ca

regalitatea

DZ

şi

ca

Arta

la Dresda

arabescuri

—,

întinde

şi

de

flori.

Mobile mărunte în proporţie cu acest cadru o-.
cupă aceste odăi de locuinţă, contribuind cu.

forma şi coloarea lor discretă la această armonia a totalului.
S'ar fi zis apartamentele îngrijite ale unui bogat
din Ţerile-de-jos, Şi eie cer, nu numai, pe mesuțele graţioase, măruntele obiecte, de o naturaleţă

şi de o gingăşie infinită, ale .porţelanei de
Saxonia, ci şi tablouri ca acelea care, pentru
clienţii flamanzi şi olandezi, se făceau până
la sfârşitul

veacului

maeştrilor

de la gurile Rinului

începutui

secolului

al XVII-lea, pentru

să

ca şirul

înceteze

cu

următor.

Aşteptând pe un Van Loo (ț 1165), cu scenele
lui paşnice de blânde moravuri, pe Chardin, cu
„naturile moarte“ ale lui, un pictor originar din
părţile Flandrei, Watteau, vine cu arta potrivită
acestei vieţi modeste, acestor proporţii reduse,

dar

şi vieţii

vesele,

fără

restricţii

exterioare,

fără frâu interior, a acestei clase care-şi trecea
ultimele zile în uzul şi abuzul tutulor plăcerilor.
Aceşti veseli omuleţi apar ia dânsul, ca şi Ja
Nicolas Lancret, în toiul petrecerilor lor, cumpătaţi ca atitudine, cum se cere unei lumi bine
crescute.
”
i

Când

apoi

societatea

tânărului

rege se for-

Portretul

reginei

Maria-Antoineta

de

d-na

Vigâe-Lebrun

£

Portretul

propriu

de Greuze

17

Îi >]

4

Tae
pas

Arta şi regalitatea franceză
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mează, când, pe alături de buna, supusa regină
polonă, Maria Leszezynska, d-na de Pompadour,

La

eruche

de unde venia şi

cum

cassâe

de

Greuze

era, se amestecă

porun-

citor în toate, această nouă fază îşi află un pictor
care se asamănă cu dânsa în Francois Boucher

i Ferraguti (Florenţa). - Portret de Naitier (1685-1766,

260

N. orga

(1103-10). Un

pas mai departe

şi vom

avea arta

plină de provocări a lui Fragonard.
„Filosofia“ intervine, prin trimiterea la na:
tură a lui Jean Jacques Rousseau, prin dulcegile
sfaturi de morală ale lui Bernardin de SaintPierre, printr'o întreagă poezie lirică şi nuvele

sentimentale
o femeie,

Cl.

până

Madame

Conty.

respunde

la exces

şi ridicul.

Vig6e 'Lebrun

—

Pe

când

căreia-i

co-

Petit-Trianon

oarecum

Kaufmann

—

în lumea

ştie să unească

germană

adevărul

Angelika

:

cu ati-.

tudinile gingaşe pe care le impune noua modă,
Jean Baptiste Greuze (1725-1805), în scene mora: .

lizatoare
şi în

ca ale lui Hogarth,

expresie

arta veselă

elemente

de

introduce ?n colori
suavitate

pe

care

a predecesorilor şi contemporanilor

Arta

şi

regalitatea

săi nufsle cunoscuseră.

franceză

E vremea

261

când o sete de

Nancy:

Grila grădinilor (de Lamour).

natură, de „ţerănie: între arbo
ri verzi şi miei
albi, părea că a prins societatea
întreagă.

Dar în Germania predica lui Winckelmann
($
1168), de întoarcere la anticitate, aşa cum
o descoperise în Italia, şi cum credea că o vede
în
vechea Grecie, creiază o întreagă mişcare menit
ă

263
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a birui peste puţin moda aceasta franceză, numită puţintel în batjocură: rococo. În grădinile

de la Versailles,

soţia lui Ludovic

Maria

Antoinetta,

zideşte

rului,

lângă

Opera

din

Trianonul

templul

reşedinţei

al XVI-lei,
grec

al Amo-

ei

favorite.

Berlin, datorită lui Knobelsdortf, bise-

rica Sf. Hedwiga, de

Francezul

Legay,

colonada

vechiului pod regal din acelaşi oraş, de Gontară,
poarta Brandenburgului, corespunzând arcurilor
pariziene, de Langhans, sunt atâtea afirmări alo
clasicismului care se întoarce peste înflorituri
şi farbarale.

S 2z3000068000
O0Or.r.0

CAPITOLUL
Arta

de

întovărăşire

X

a secolului

al

XIX-lea.

Succesele şi erorile ei.
Dacă

produce

Revoluţia, în haosul

absolut

nimic în

ei sângeros, nu putu

domeniul

artelor, de

şi idealul antic al vechii Rome „virtuoase“, al
Greciei fără „tirani“, stăpânia sufletele în miş-

carea politică, întărind pornirea către clasicism
ivită la sfârşitul veacului al XVIII-lea, Imperiul
napoleonian, răsărit tocmai din dominaţia acestor

concepţii clasice, avu nevoie, ea să-şi ascundă uzurpaţia, nu numai de uimitoarele-i triumfuri neîntrerupte,

ci şi de un

Războaiele

cele

mare

nouă

prestigiu

artistice.

îngăduiseră un şi mai

strâns contact între regiunile
lumii
apusene,
contact care nu putea decât să fie foarte folo-

sitor pentru

înnoirea

artei. Italiz, unde pământul

sa deschis ca să se vadă îngropatele splendori
din Herculanum, putu fi cunoscută acasă în toate
tezaurele ei, şi o parte din ele emigrară în
Franţa, fiind astfel supt ochii artiştilor cari ar

fi voit să se înspire de la dânsele.

-
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Totuşi

Napoleon,

Împăratul cu figura însăşi

a vechilor Cesari, nu găseşte răgaz să-şi clădească
palatul care ar putea
să-l încapă. Oaspete al
vechilor reşedinţi regale, unde se introduc abia
schimbări interioare, în acea „modă romană“,
care se potrivia cu îmbrăcămintea
absolut clasică a femeilor, el trece de la Tuileries la Fontainebleau şi la St. Cloud în lunile de odihnă
ale olimpicei sale cariere. Vulturul imperial se
răsfaţă mai mult pe tapiseriile care acopăr din

nou vechile decoruri veştejite. Şi, dacă Împiratul
face aşa, vasalii săi, de la un capăt al Europei

celalt, nu

vor

da

mai mult,

cu excepţia

la

Berli-

nului, — unde puterea creatoare a lui Schinkel va

duce mai departe

biruinţa noului

bând caracterul
Frederic, — şi a

general al reşedinţei
Copenhagei.

Arcurile

curent, schim.
marelui

de triumi însă, în stilul cel mai pur,

sunt o necesitate a vremii: Chalgrin ridică pe
acela de la bariera de VEtoile în Paris, Pierre

Fontaine
arc

pe acela

asămănător

din

piaţa

se construieşte

Carrouselului. Un
la Milano.

Chipul stăpânului lumii se înnalţă pe vâriul
coloanei de pe piaţa Vendâme, imitație a celor
care rămăseseră în Roma, amintind alte victorii
şi alte cuceriri. După exemple clasice cu dom
(Panteonul, Institutul Franciei — Palatul Maza-

rin — Invalizii), Madeleina din Capitala franceză,
templul grec, cu robusta
colonadă,
pentru altceva decât o biserică.

era

menit

Arta de întovărăşire a sec. al XIX-lea

Pentru sculptură,
“ste de a împodobi

CI. Conty

chiar
astfel

265.

în afară de nevoia ce
de monumente
— ceia

Arcul de triumi de l'Ftoile

ce face pentru al doilea are parisian puternicul
geniu al lui Rude, în ale 'cărui linii trece parcă
ritmul

teribilei

şi maiestoasei

Marsiliese

a

lui
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Rouget de VIsle —, e o vreme potrivită, şi prin
legătură mai strânsă cu antichitatea a acestei
arte.

|

Antonio Canova (1757-1822), dispunând de cea
mai aleasă marmură din

lume, veşniceşte,

ală-

turi de chipul Împăratului victorios al aspiraţiilor italiene, alte figuri contimporane, în acelaşi

Ci. Conty

Are du Carrousel

spirit

roman, dar cu o blândeţă
particulară
şi o lume de învieri păgâne iese din mânile lui.

La celalt capăt al Europei, Barthel Thorwaldsen (1710-1844), cu mai multă asprime, dar o
mai mare fecunditate, culege inspiraţii din aceiaşi depărtată epocă, mai ales din creaţiunile
greceşti, ambiţionând să dea şi o imensă frescă
a triumfului lui Alexandru-cel-Mare, ceia ce nu

Arta de întovărăşire.

a sec. al XIX-lea
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l-a împiedecat să prezinte, cu o severă maiestate
simbolele creştinismului, Isus binecuvântând pe

Apostoli, . ori fantaziile geniilor zilei şi nopţii,
Vieţii şi Morţii, anotimpurilor.
În

Germania

această

un

perfecţie

Cl. Conty.

Dâneken

tehnică.

nu

apropie de

se

Pe când

Schinkel în-

Institutui (tost Palais Mazarin).

drăznise

a

militară

a timpului,

înlocui

Schwanthaler la
cism, a Bavariei,

costumul

Schadow

laie

cu

uniforma

la Berlin,

ca şi

Curtea, fanatică pentru gresunt prinşi cu totul de reac-

ţiunea spre anticitate, şi numai Rauch (n. 1777),
sculptorul monumentului unui liniştit Fredericcel-Mare, cu o foarte încărcată bază, şi al seni-
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nelor statui de mormânt

..

pentru Frederic-Wilhelm

al III-lea şi regina Luisa, va găsi calea mijlocie între canoanele elenice şi cerinţile vieţii
contimporane.

Ci. Conty,

De

Ste. Geneviăve

aici va ieşi pentru

sculptorul

(d'Angers;

şi l-a ales pentru

(Panteonul).

Franţa opera lui David

n. 1189),

triumfurile

pe care Napoleon

lui.

Invalides

210

i

N. Iorga

În pictură, în care Germanii începuseră cu
Carstens din Slesvig ( 1798), neîndurat în abstracţia tipică a creaţiunilor lui, alt David francez

(Jacques Louis; 1748-1325) stăpâneşte o bucată
de vreme întregul teren, mai ales în tentativa
de a da un caracter clasic epopeii, trăită de
dânsul, a lui Napoleon. Fostul republican, fanatic

pentru

odiosul

Marat, vedea acum

în Bonaparte

numai geniul republican avântându-se furtunos
peste piedeca Alpilor.
Acel care câutase să înfăţişeze, nu fără puternice amintiri din Poussin, devenit, fireşte, la modă,

spectacole din vechea Romă (Jurământul Horaților, Furtul Sabinelor, Brutus şi fiii morţi), e
chemat

să treacă

pe

mării de la Notre

pânză

Dame,

cu

splendorile

figura

încoro-

liniştit ma-

iestoasă a Cesarului în picioare, încoronat
lauri, cu sceptrul în mână, la mijloc.

Mai asămănător

„gurilor sale pe

cu Lebrun

pânze

în grămădirea

mari, Gros

de

fi-

(1171-1835),

baron al Imperiului, dă scene din viaţa aceluiaşi
stăpân (în special Ciumaţii din Iaffa), fără ca
tablourile lui să poată concentra expresia
pra unei figuri sau unui grup principal.

„. Alegoria e cultivată de Proudhon

asu-

(1758-1823):

Urmărirea Crimei de Pedeapsă, mare „maşină“,
sumbră, cu enorme figuri, într'o composiţie simplă:

noul

blică după

Imperiu

Codul

voia

să aibă

Napoleon.

morala

sa pu-

Arta de întovărăşire

Dar această şcoală
muri de rătăcire, de

stracţia
foarte

mic

idealismului
multe

din

lucruri

tehnica

a sec, al XIX-lea
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franceză, pornită pe druşi foarte
departe de ab-

nordic,

îşi

folositoare:

perfecționată

aminteşte

de

n'a pierdut;

ni-

a

secolului

al

XVIII-lea, la care şi-a făcut învăţătura cu onestă
trudă, şi cererile de a păstra în portrete aspectele individuale ale epocei fac pe meşterii bă-

tăliilor şi triumfurilor să revie la bunele tradiţii ale feţelor lucrate atent, iubitor, din care

cautăa

se scoate

însuşi a dat

un

cât mai

admirabil

multă expresie. David

portret

al

prea-fru-

moasei doamne R6camier, în costumul roman de
rigoare, Proudhon e înnainte de toate un maiestru portretist, iar Francois
Gârard (770-

1831), care se îndrăgise de rătăcirile lui Belisariu

orb, a lăsat şi el portrete,
muit decât tentativa de a
rile bizantine.
Şi mu se poate un mai
vechea teorie a desemnului
ceia ce cu un penel aşa de

parte şi pentru

care ni vorbesc mai
interpreta
nenorocimare respect pentru
şi a colorii decât în
sobrua dat, în mare

păstrarea realităţilor contimpo-

rane (ca şi portretul, interesant pentru noi, al
Grecului Stamati, aspirant de consul francez la
noi şi apoi consul de fapt la Altona, şi al fa-

miliei sale), Ingres

Dar -o ştiinţă nouă

(1780-1807).

răscolise prea mult, în is-
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literatură,

ca această artă
terenul. Pe de

filologie

şi alte vremuri pentru

„clasică“ să poată păstra singură
altă parte, dacă napoleonismul

ca şi doctrinele republicane şi tot ce era în legătură cu teoria „cetăţeanului liber“ găsia un
sprijin în clasicismul artistic ca şi în cel literar,

învingătorii,
vechiului
pierdeau,

dărâmătorii

drept
pentru

dinastic,
a deveni

lui Napoleon în numele
ale cărui
sacre, în

origini se
adâncurile

evului mediu, aveau nevoie şi în acest domeniu
de o nouă inspiraţie.
Şi, în sfârşit, Biserica, mult timp prigonită,
apoi întrebuințată de Napoleon, care face din
Papă prizonierul său, ca un simplu instrument
de guvern, Biserica pentru care, în Franţa, doar
Ingres şi mediocrul Flandrin lasă pânze nouă,
a găsit în „Le g6nie du christianisme“ al lui
Châteaubriand o proclamare a dreptului ei, în
artă ca şi în literatură, şi întrun întreg misti-

cism catolic din Germania o filosofie nouă în
favorul aspirațiilor şi ambițiilor ei. Să nu se
uite şi necesitatea
în arsenalul gotic,

pentru. Germani de a căuta
exploatat pentru ştiinţă ca şi

pentru artă, mijlocul de a scăpa de supt dominaţia străină şi de a menținea faţă de revanşa
aşteptată o situaţie dobândită cu atâta jertfă.
Cea d'intâiu mare operă de romantism în pictură

apare

1819, prin

în Franţa

Restauraţiei bourbonice la

„Naufragiul Medusei“ al lui G6ricault;

Arta de întovărăşire a sec. al XIX-lea

(1191-1824). Aici
de

trecut

—

ceia

căci

era

ce
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se caută nu e o artă

vorba

de

un

eveniment

contimporan —, ci o deslănţuire de pasiuni, absolut după teoria noii direcţii, cum nu se mai
înfăţişase alta pe pânză, din zilele tragicelor începuturi,

în

veacul

al XV-lea, în timpuri tot aşa

de îrământate, ale picturii italiene.
Drama umană, în forma ei tulburată, sălbatecă,
strigătoare,

întra

astfel

în

domeniul picturii, şi a-

ceasla corespundea tendinţii — singura în adevăr
epocală şi vrednică de luat aminte — pe care-o
are veacul al XIĂ-lea de a strămuta, chiar în silă,
de la o artă la alta itendințile particulare de ex-

presie pentru ca, la

urmă,

în cea

mai cutezătoare

din încercări, să caute a le confunda într'o singură
armonie, la care să participe toate cu ce e mai e-

sențial în aportul lor.
„Nazarenii“: germani, bucuroşi că află în Roma,
nu numai ruine antice măreţe, ci mănăstiri pentru studiu, dar şi pentru însăşi a lor adăpostire,

prefăcânăd un grup
vărăşie

de

de tineri studenţi într'o to-

fanatici religioşi, încep,

un

Overbeck

(n. 1789), un Peter Cornelius (n. 1783),un Sehnorr
von Carolsfeld (n. 1794), o nouă artă germană,
de dulci colori idilice, în care stăpânirea unei
tehnice studiate la izvorul italian, cu toate magiile colorii, serveşte ca să înveşmânteze scene

biblice, reprezintate întrun dulce ton idilic, ca
acela al începătorului de peste munţi în epoca
18
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lui Ludovic al XIV-lea, dar fără fierbinte inspiraţie religioasă.
O pictură complicată şi foarte savantă, în ale
cării visiuni din Apocalips e şi ceva din robusta
imaginaţie

a lui Diirer,

peisagiile amin-

precum

tese pe Salvator Rosa şi pe Claude Lorrain. Pe
păreţii unor case romane învie şi gustul de mult
părăsit al frescei.
Acasă însă-i aşteaptă în architectură liniile
pure,

întrupată

clasice,

artei

ale

matematice,

în lucrările de căpetenie impuse de Curtea
bavareză, de regele elenizant Ludovic Liu, un
poet:
burg,

Propileele,
la

care

mai

Porta,

Wallhala

târziu

numai

altaruri de domuri gotice
florentine.
mai

în

cel

în

British

pentru

La

perfect

construcţii

Şcoala

stil

din

adăuga

şi copiarea palatelor
care

antic,

se

nouă

Museele

obligatoriu

Museum,

Romantismul

la

Berlin

din Regens-

se vor

clădesc

devine,

ca şi

în toată vremea

de acest gen.

german

se manifestă

Diisseldorf,

a

lui

în pictură,

Schadow

şi

Karl Friederich Lessing (n.
nerea de motive literare,
mare dintre reprezintanţii
nezul Moritz von Schmidt

1808), prin transpulirice, şi cel mai
acestui curent, Vie(1804-71), va şti să

domine

sale

cu

al poesiei.

mijloacele

Toată

artei

acest

amestec

lumea cântată de Uhland, toate

văsunetele poesiei populare şi ale legendei me
dievale află loc în vasta lui operă. E o adevă-

Artă

de întovărăşire

rată enciclopedie
mental.

Asupra

de

a sec. al XIX-lea

germanism

vieţii intelectuale

în
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arhaic

şi senti-

genere

exercită

însă o influenţă foarte mică această artă,
care nu
e ceruţă decât rare ori de către prinții
doritori
de faima marilor patroni de odinioară,
ori de

către un public ale cărui gusturi se mulţămesc

cu

producţiile, la care a colaborat şi Overbeck,
de
gravuri ca-explicaţie a operelor literare,
singurele pătrunse în sufletul poporului.
În Franţa, din potrivă, în Franţa Restauraţi
ei

şi a

monarhiei

burgheze,

căreia

războiul

îi e

imposibil, şi revoluţia-i e interzisă, arta,
mai
ales pictura — căci architectura nu poate
crea
absolut nimic, iar sculptura aşteaptă alte
timpuri —, e, alături de literatura lui Lamartine
şi
a lui Victor Hugo, marea preocupaţie,
chestia
de căpetenie a vieţii publice, aceia în jurul
căreia

se

dau

luptele

află un răsunet

care

pasionează

mai

mult şi

în sufletul naţiunii întregi.

Un foarte mare pictor face în arta
sa ceia ce
in lirică, în teatru, în epică, în roman
a făcut ne-.

astâmpărata
a lui Hugo:

putere de creaţiune revoluţionară
Eugâne Delacroix (1799-1863). Faţă

de L6opold Robert, care în tablouri italie
ne redă
melancolia
lirică a lui Lamartine, ori în srăvezii figuri elanurile sacre din „Armoniile
poe-

tice şi religioase“ ale aceluiaşi, el e întovărăşi
torul
energicelor simfonii ale lui Hugo.
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Întăiu genul tragic al lui Gâriocault îl stapâneşte, pentru care el caută Iadul lui Dante, introducână în chinurile lui, cu trupurile răsucite
de văpaie, îndoita icoană luminoasă a lui Dante
şi a lui Virgil, ori suferinţile Grecilor din Chios,
căsăpiţi de răzbunarea musulmană, — tablou

sentimentele

cu

în legătură
dite în toată

filelenice

Europa apuseană

răspân-

şi întrupate, între

altele, şi în „Orientalele“ lui Victor Hugo.

Când

Sardanapal se urcă pe rug, e aceiaşi inspiraţie,
iar în decapitarea lui Marino Faliero se simte
influenţa dramei, tot aşa de sălbatece proclamându-şi durerile, a lui Byron, marele poet al tuturor
desperărilor contemporane. Şi scenele revolu-

1830

ţiei de la

îl vor

pentru

încânta

acelaşi

motiv. Urmând notei fundamentale din cântecele
de Orient ale poesiei contimporane, el, care a

mers

să studieze la faţa locului viaţa arabă, de

care cucerirea Algeriei apropiase -atât de mult
interesul publicului francez, se întrece cu vechiul

Rubens,

învățătorul său pentru

triumful colorii,

în scenele sale de vânători în pustiu.
Istoria oferia în acel moment un foarte vast
câmp de subiecte. Marea reputaţie a cărţilor în

care se prezintau epocile
obiceiuri, cele mai

zguduite

cele mai colorate prin
prin

pasiuni, trebuia

să îndemne pe pictori, cari, data aceasta, nu mai
erau în serviciul niciunui interes actual.
Epoca

în

car6

cu

atâta

pompă

se

aduseseră

Arta

de la

de

întovărăşire

Sfânta

Elena,

lui

Napoleon

măşiţile

pe un Delaroche

a seo. al XIX-iea

ca nişte

sfinte moaşte,

I-iu, trebuia

(1191-1851)

211

să

ră-

îndemne

să caute în trecut

subiectele tablourilor sale, dar mai ales pe un
Rafiet să expună în impresionantele sale desemnuri înseşi asprele tipuri ale luptătorilor marii
epopei (căutător de ceruri nouă, ca şi după dânsul un Descamps şi, mai recent, un Fromentin,
pictori ai Siriei şi Africei-de-Nord, el a găsit
şi la noi, întovărăşind pe nobilul rus Demidov,
prilej pentru foarte nouă şi interesante schiţe).

Şi
prin

Belgieni,
icoane

ca

Gallais

istorice

ştiinţă naţională

în

să

şi de

deştepte

Bidfe,
un

căutau

fel de con-

Statul independent

alcătuit

la 1830. Dar mai ales pentru Germanii cari fierbeau de câteva decenii să reîntemeieze unitatea
imperială a evului mediu, de la care aşteptau
toate fericirile, tratarea scenelor istorice era
un mijloe de a pregăti naţia pentru îndeplinirea
celor mai înalte ursite ale ei. |
Wilhelm von Kaulbach presintă astfel, într'o
zguduitoare pânză, pe Otto al III-lea între răz-

boinicii lui, trăsnit înnaintea maiestăţii

de după

moarte a lui Carol-cel-Mare, pe care s'a dus să-l
caute în cripta, încuiată de un veac, de la Aachen.

Alte lucrări

reală.

La

ale lui n'au însă

dânsul

ca

(n. 1826), pictura istorică,
liene

din

vremea

nicio inspiraţie

şi la urmaşul lui, von Piloty

urmând

lui Rafael

(ca

exemple itaîn

„Epoca

Re-

78
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formei“) sau lui Tintoretto, se preface
meşteşug exterior, în care nu vibrează

întru»
niciun

sentiment şi din care nicio tendinţă nu se desface. Bunul simţ francez sa ţinut la o parte de
această fabricaţie.
Ea

a plăcut

însă

extraordinar

de mult publi-

cului, care şi-a ales maimult, din tot ce putea să deie
pictura, singura adevărată artă a timpului, scenele
sentimentale, mai puţin cele voluptoase, pe care
la un moment
le ceruse secolul al XVIII-lea.
Gravura jurnalelor ilustrate, întâiu stângace, apoi
atentă şi plină
de caracter, pe urmă banală,
până se va pierde în reproducerile mecanice ale
epocei noastre, mulţămeşte,— ca şi săpătura în
lemn şi pe piatră, în oţel şi în aramă, mai rar,
şi în sfârşit cromolitografia, care aşa de încet şi
de greu sa ridicat la demnitatea de artă—, gustul

burghezimii

care prin anii 1840-60 consolidează

cu adevărat situaţia pe care cu ajutorul claselor
populare inconştiente
a ştiut-o smulge Revo-

luţiei.

,

Dar pentru garnisirea
banalelor case pariiculare, fără nicio preocupaţie de artă, a locuinţilor închiriate, a camerelor
de otel, ca şi a
clădirilor administrative, până la Parlamentele
în stil clasic (Viena), Renaissance (Berlin) ori
gotic (Londra şi Budapesta), la Primăriile, mai ales
gotice (Miinchen, Paris, Viena), la Palatele noilor

Arta

de

întovărăşire

a sec,

al XIX-lea
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regalităţi, trebuia o ieftenă pictură curentă, ale
cării bâlciuri, destinate a fixa şi valorile comerciale, sunt, de la o bucată de vreme, „saloanele“
oficiale, cu medaliile şi dările de seamă din ziare,

Ea îşi alege

de

pretutindeni

subiectele,

cele

mai multe cu totul ordinare, câte unul căutat
anume ca sensaţional, fără a se preocupa niciodată de ceia
ce formează
singura valoare a
artei, în afară de legătura ei, necesară, cu viaţa
societăţii
înseşi:
alegerea
lucrului caracte; istie,
pentru a-i scoate ln iveală notele cele mai caraeteristice.
Se produce şi pentru întrarea tabloului, ca şi
a operelor plastice, de-a dreptul în Museu, care,
acesta,

nu

poate

fi nici

o

realitate,

nici

un

in-

strument de educaţie a gustului. O realitate nu,
pentru că vechile opere sunt scoase din mediul
lor, iar cele nouă nu sunt făcute pentru niciun
mediu, ci pentru o veşnică spânzurare în aier,
pentru o continuă expunere vagă. Un instrument
de educaţie a gustului nu, pentru că, după ceriterii pur cronologice, une ori, şi mai târziu, doar
şi după şcoală, se rânduiese lucruri din care
nu e unul
care să dorească vecinătatea celor-

lalte şi

să

poată

profita

dintr'insa.

Şcolile

de

Bele-Arte nu făceau altceva decât să pregătească
necontenit candidaţi pentru această deşartă glorie
inutilă: ele au rămas pretutindeni interioare vechilor „Academii“ italiene, care aveau confrater-

uitiţi, capabile de nouă creaţiani în comun.
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O anume sculptură se ţine aproape de apucă-.
turile acestei picturi şi-i egalează valoarea. Operele plastice nu mai sunt cerute pentru clădiri,
cu al căror sens trebuie să se potrivească, să
se confunde.

„Opera

din

Paris,

ridicată

supt

Napoleon

al

III-lea, de Garnier, întw'un stil căruia vechiul
rococo a putut, să-i dea, ca la Zwingerul din
Dresda, atâtea elemente — şi aceasta e principala clădire a bogatei epoce de nou prestigiu

care a

fost

îvancez

—

de
nu

de atenţie, ba
interesante.

la
nici

Stucul

rol mai mare

1852

prezintă

la 1810
nicio

măcar
ieften

noul Imperiu

statuie

vrednică

elemente
joacă

din

decorative
ce în ce un

şi, în loc să se ţie la aleasa dis-

creţie din epoca lui Ludovic al XV-lea, el se
răsfaţă orgolios pretutindeni mulţămită uşurinţii
mânuirii lui tehnice.
În sehimb datoria „cetăţenească“ şi „culturală“,
recunoştinţa faţă de „oamenii mari“, ca şi interesul politic de a impune opiniei publice anu-

mite

figuri,

cer ca pieţele

publice

din oraşele

supuse unei nouă toalete edilitare, cu deschiderea de largi bulevarde (opera baronului Hausmann la Paris, prefacerea Berlinului, Ringurile
de la Viena, „Perspectiva Nevschi“ la Petersburg

Ş. a. m. d.), să fie mobilate
La

început,

cele

care se

cu

statui.

adaugă

la

Paris

ra-

,

Arta

rilor

creţia

de întovărăşire a sec. al XIX-lea

monumente

celor

Berlinul,

pe

în
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cu sens, mai

vechi, sunt

care le dă

un

schimb,

nu

pune

Paul
nicio

de dis-

Dubois.
margine

glorificării eroilor militari ai renaşterii şi revanşei naţionale : şi înnainte de datele victoriilor,
1866, 1870-1, în curtea Palatului Regal, pe cutare pod, în grădini apar, redate banal, tot felul
-de figuri banale, tratate întrun stil de convenţie,
între uriciunea costumelor moderne şi interpre-

tarea

silită a

togelor,

tunicelor

şi

enemidelor

antice.
:
Un Rietschel, un Schilling, ba chiar un Bepas,
cu statuile şi grupurile lui, nu fac decât să furniseze aceste mijloace de decorație
unor oraşe

rău clădite

care nu-şi află frumuseţa

nici în li-

niile lor generale, nici în spiritul inventiv al
architecturii
locuinţelor private şi în oarecare
armonie a succesiunii şi grupării lor.
Să nu trecem cu vederea surogatele artei care
năvălese casa fiecăruia şi o copleşese prin numărul, cum o încurcă prin varietatea lor. Fotografia a omorât în cea mai mare parte portretul,
la care pot aspira numai oameni foarte bogaţi.
Sculptura de cameră, căreia i se substitiiise de

mult porţelana saxonă, e înlocuită de fabricaţiile

din Viena şi Săvres, de aşa-numitul „biscuit“,
pentru toate gusturile şi de toate preţurile.
„Bibelotul“
indigen şi cel exotic, venit din
Extremul
Orient ori fabricat în Europa după

N
%
>

N.

modele
cate,

de acolo,

care

nu

cât de puţin

domneşte

mai

pot

exactă

ori a aceluia,

Jorga

da

în încăperile
nici pe

a aceluia care le-a

adesea

un

O reacțiune trebuia
ceia ce se înfăţişase
fie violentă. Încercând

încăr-

departe

altul, care

ideia

aranjat

le locuieşte.

să se producă. Faţă de
în ultimul timp, era să
să se impuie publicului,

ea n'a reuşit decât rare ori. În cea mai mare
parte l-a speriat şi, astfel, şi l-a înstrăinat, ba
l-a înstrăinat chiar de orice artă. Şi, rămasă fără
controlul

lui, sănătos

în

ascunde,

supt

aparenţă

orice

fond,

fiindcă

în el se

ridiculă,

bunul

simţ, a degenerat în curios, a mers până la bizar
şi absurd, pentru a trece astăzi dincolo de margenile celei mai caracterizate nebunii.

Anglia

începe

mişcarea

aceasta,

care

a dat

opere mari şi căreia putea să-i fie păstrată, pentru

bineie omenirii,

care

aşa de mult

pentru înnălţare, mângâiere
artă, o soartă mai bună.

Alături

de prea

are de

cerut

şi înseninare

puţine bucăţi

după

dela

modă, la

începutul veacului, cână lupta contra lui Napoleon, îndărătuică, o izolează aproape două decenii de
influenţa franceză, a tot-puternică şi periculoasă, ea
se îndreaptă pentru împodobirea castelelor unei

aristocrații
continuă

care aici îşi păstrează tot terenul şi
să

dea

tonul,

spre

peisagiul

care

se

Arta

putea

de întovărăşire a sec. al XIX-lea

impune

cu

atât mai

28%

mult, cu. cât, şi pentru

capriciul terenurilor de vânătoare, expropriat
e
de la ţărani, ale lorzilor, nicio țară din lume
nare mai mulţi copaci bătrâni şi poziţii mai
minunate, străbătute ca în evul mediu de turme
le

de oi.
În patria pădurilor care sunt parcuri şi a parcurilor care au rămas păduri, John Const
able

(1176-1857)

învie,

după

mai vechi, nu fără
şcolile continentale

un Crome,

un

Cotman,

elemente de înprumut din
ale secolului al XVII-lea,

până la elementele umane presărate după reţeta
lui Breughel şi Claude Lorrain, peisagiul.

Mai fârziu un Edwin Landseer (n 1802) va
fi pentru învierea picturii de animale ceia ce un.
Potter fusese în Ţerile-de-jos. Iar pentru misterele mării, ale ceţei, care nicăiri nu se impuneau mai mult atenţiei, pentru toată gama degradaţiilor luminii în cel mai umed din mediile
naturale se născu talentul, răpede desfăcut de

orice disciplină

a şcolii, al lui William

Turner

(n. 1175). Prin el se poate spune că s'a avut întăi
oară, cu această noțiune a degradării humninii. prin

influențele multiple şi variate

ale

elementelor ce al-

cătuiese atmosțera, putinţa de a ' localiza după alte
ceruri, în timp şi spațiu, ceia ce până atunci în
abmosțera convenţională pusese tipic şi ajunsese ast-

fel. şters.

-
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Prin influenţa
al lui Constable,

Iorga

unui şcolar strămutat în Franţa
Parkes

Bomington,

atenţia publicului francez.

se câştigă

Şi era natural într'o

vreme când arta oficială, strânsă în jurul princesei Matilda, vara împăratului Napoleon al III-lea,
începea să desguste prin utilitarismul şi mercantilismul ei, potrivit pentru o epocă în care

pozitivismul

lui

Auguste

Comte

lua stăpânire

asnpra publicului şi când aspiraţiile spre mai
bine ale clasei muncitoare căpătau forma doctrinei
adânc materialiste a socialismului.
Ca şi faţă de celalt materialism, al epocei lui
Ludovic al XV-lea, de o parte, lui Voltaire, de
alta, se căuta scăparea în natură, în admirabila
natură, aşa de cu iubire păstrată, care încunjura

Parisul cu mult mai aproape de cum credeau
cea mai mare parte din Parisienii înşii.
_Tovărăşiei

de

mănăstire

a Germanilor

de la

începutul veacului îi răspunde acum tovărăşia
de sihăstrie a tinerilor Francezi, cari se aşează
pentru

a lucra,

fără alt model

fără

alt

confesor

decât spectacolele

de la Barbizon, unde va veni

decât

natura,

ei, în pădurea

să-i cerceteze Româ-

nul Nicolae Grigorescu, el însuşi fără altă tehnică
decât a lecţiilor unui pribeag portretist ceh şi
a comenzilor de icoane şi fresce pentru biserici.
Corot (n. 1796), Diaz (n. 1807), Thodore Rousseau şi Jules Dupr&, Francois Millet şi Charles

Arta de întovărăşire a see,

Daubigny

(n. 1811) deseoperiră

al XIX-lea
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acolo ceia ce era

mai preţios decât orice decalog academic: aierul
însuşi al ţerii, lumina cerurilor franceze, mediul în
care se scaldă întreaga viaţă u nuţiei lor. Ei începură
astfel faţă de peisagiu o operă de sinteză care.

putea fi continuată şi în alte domenii.
Cu specializări după temperamentul

şi apti-

tudinile lor, ei au dat înţâiu, deci, sensul adevărat
al pădurii franceze, care, din vremea vechilor

druizi

până

astăzi,

formează

o

parte

atât

de

esenţială din peisagiul acestei frumoase ţeri, necunoscută în mare parte, şi cu deosebire de ai
săi. Al pădurii francese din Nord, mai deasă,
mai sălbatecă decât pădurea, supraveghiată mai
de aproape, dacă nu şi corectată, a Engiezilor.
Pe când cu Troyon şi Rosa Bonheur o şcoală

de animalieri se formează şi în Franţa — Germania modernă n'a avut-o —, idila rurală, fără
graţia lui Greuze, fără învăţăturile morale ale
aceluiaşi, în aspra simplicitate a atitudinilor şi
gesturilor acestui ţeran francez din Nord, e
creată de Millet. Vestitele lui pânze înfăţişează
scene de resemnată trudă sau de mută închinăciune a omului de la câmp în aceste locuri îu
care Revoluţia înlocuise pe murdarul şerb săl:
batec prin acest onest şi egoist proprietar mic.

Bărbaţi
prin

şi femei,

scormonirea

înfrăţiţi,

confundați oarecum

pământului,

leagă

cartofi şi se ridică de-odată la sunetul

snopi,

sapă

clopotului
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din bisericuţa ce nu se vede pent
ru a rosti cuvintele de întâmpinare ale Arha
nghelului către
Fecioara neprihănită (les Glaneuses,
P Angelus).
Legat mai mult de cercurile
orăşeneşti pe
care le reprodusese în caricaturi
Daumier şi le
va relua din nou, cu o vervă
satirică şi mai
amară, Gavarni, Gustave Courbet
(1819-1877) a
dat o sumbră galerie de scene
din viaţa acelei
lumi pe care socialismul a crezu
t bine s'0 intituleze „proletariat“, de la tăietorii
de piatră cu
cari a început, peste „Îngroparea
de țară“, până

la înfăţişarea banalităţilor şi mizeriil
or

porane.

Şi

aceasta

fără

nota de

humor

contema pieto-

rilor flamanzi şi olandezi, fără bucu
ria resimţită
înnaintea vioaielor privelişti ale
unei vieţi nedisciplinate

şi nestăpânite,

precum

şi, mai

ales,

fără acea poezie pe care Corot o
avea în scenele lui de biblică idilă — ca în Futy,
şi Tolie ale
lui Florian — şi care se ascunde
fără îndoială

şi în ce are mai dureros viaţa
claselor nedreptăţite sau rămase în urmă. Un
Bastien-Lepage,
cu scenele lui rurale, un Carri
tre, purced mai
mult de la dânsul.

Era în această brutală redare a reali
tăţii care

corespundea unei întregi, activ
e şi foarte populare şcoli literare, în care
totuşi Flaubert şi

Zola aduceau un puternic elem
ent de poezie
epică, o acomodare la condiţiile
societăţii burgiieze materialiste, ocupată de
afaceri industriale

Arta de întovărăşire a sec. al XIX-lea
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şi preocupată de câştig pentru plăcere, pe care
o domină şi o asigură poliţieneşte, poleind-o cu
glorie militară şi înobilând-o prin progresul aparent al artelor, al doilea Imperiu napoleonian.

Precum, supt aceiaşi firmă realistă, un Alphonse
Daudet, de-o parte, fantasist, liric, iar, de alta,
îraţii de Goncourt, impresionişti, provocau de fapt,
oricare li-ar fi fost subiectele, ivirea unei noi

literaturi idealiste, tot aşa în artă, în
murile

ei, afară

se ridica
prin

de

Fa

de

a

altfel decât

a tuturor

proporţiilor

cea mai recentă), trebuia să se

o revoltă

porneşte

şi din confusie

nebună

germană

producă

architectură, incapabilă

din şablon

deranjarea

(şcoala

toate ra-

idealistă.

din

Anglia,

care

totuşi

căzuse

mai puţin decât ţările continentale în fabricaţia
de

duzină

pentru

comerţ

ori în lucrarea

acade-

mică pentru Museu şi Istoria artelor. Trei tineri
aproape

1821),
tului

de

Dante
pribeag

aceiaşi

vrâstă,

Gabriel

Rossetti (n. 1828), fiul poe-

al revoluţiei

Holman
pentru

Hunt

unitatea

(n.
Ita-

liei, şi Millais (n. 1929), dovedesc prin operele
lor, mai ales cele, de o diafană graţie ale celui

de-al doilea, că aceasta se poate:
întoarcerea
la sinceritate, la intimitate, la linia pură şi

simplă

a inspiraţiilor senine,

recurgând

la stu-

diul, mai plin de învățături de cât cum s'ar părea,
al

primitivilor

italieni.

|
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Între mişcarea
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lor, primită cu favoare

curile intelectuale

engleze,

accesibile la asemenea

care

se

de cer--

păstrau

rie, o anumită literatură era o legătură
de strânsă ca între şcoala lui Constable

ner, puţintel cam

mai

apeluri, şi o anumită teo--

întârziată,

dacă

tot aşa
şi Tur-

nu se ţin în

samă toţi predecesorii, şi acel „lakism“ engles,
al lui Wordsworth şi Coleridge, care nu e numai
„sensiblerie“ francesă, ca şi, apoi, între romantismul lui L6opold Robert şi Delacroix, în pictură, şi acela al lui Lamartine şi Victor Hugo,

în literatură. John Ruskin, entuziastul „pietrelor
Veneţiei“, apăruse cu
me

spectacole

şi

doctrina, inspirată

opere

italiene,

a

de

noului

anuidea-

_lism, şi poezia lui Tennyson, toată de intimitate
şi de nuanţe, deschidea drumuri noi.
|
Susţinut de critica lui Zola, care nu-şi dădea
samă

de adevăratul

sens

al inovației

pe

care

o

preconiza, Edouard Manet (n. 1833), inspirânduse şi

din atitudinile,

din interpretarea

ţilor
face

adânc

cu

din

capriciile

de colorit,

totul

personală

a realită-

ale

lui Goya,

începe

observate

un „impresionism“

de coloare,

în

a

care aie-.

rului i se recunoaşte faţă de aceasta însăşi
dreptul care, puţin înnainte de dânsul, la şcoala
lui Barbizon i se recunoscuse faţă de contur.
Parisul fu înfăţişat întâia oară în nesiguranța,
aşa de caracteristică tocmai pentru clima-i umedă,
supusă variațiilor răpezi, a tuturor elementelor
visiunii.

Arta

de întovărâşire

Meditaţii

asupra

necesitatea,

pentru

a: sec,

al XIX-ica

technicei
a-şi produce

de adevăr, de a pune

„989

îl convinseră

de

delicatele efecte

colorile separat, cu cuțitul,

0

ma ameDee e m

e mei
a aaa

pentru ca impresia de total să nu se facă pe
pânză însăşi, ci în ochiul spectatorului, — me-

Cl.

Simu

(museul

Simu).

Bâr6nice de

Jacques

Blanche

todă pe care, mai ales de la o vreme, o îuitiebuinţează, cu cea mai mare măiestrie, Grigorescu,
care,

şi el, nemulţămit că dă

descoperită
ceastă

de el

interpretare

peisagiului

întâiu, a ţerii
asupra

lui,

elementelor

lumina,

întinde aanimate
19
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ale cadrului de natură:
boi înjugaţi la cară,
săteni păşind pe margeni, păstori şi păstoriţe în
iarba înflorită, cari na se desfac din armonia
fondului, ci se îmbină cu el în aceiaşi unitate.

Bunica

cu nepoata de Caro-Delvaille
CI, Simu (Muceul Simu).

În această direcţie perseverară, şi am putea
zice şi progresară apoi, un Sisley, un FantinLatour, un Degas, primind şi alte influenţe—— acesta
din urmă şi a artei iaponese, recomandată căl-

Arta de

duros

de

chemaţi

intovărăşire

fraţii

de

a sec. al XIX-lea
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Goncourt,

introducători

ai acestor nouă izvoare
de

„impresii“—,

artă care combină întrun chip unic cel mai mare
tormalism, cea mai făţişă întrebuințare industrială
cu cel mai deplin adevăr în mişcări ca şi în coloare.
Inovatorii mergeau însă alături de gustul publicului, în Franţa însăşi şi aiurea. Partea cea
mai pregătită a acestui public cerea tabloul ele-

gant, lucrat fin, în proporţii, dacă se poate, mai
miei, transportabil şi cât se poate de utilizabil,
Pentru

lumea

aleasă

parisiană

variind

adesea

manifestările

a lucrat

astfel,

aceleiaşi note

fun-

damentale, un Henner, mare maestru al combi:
nării câtorva colori favorite, un Meissonnier, care
dădu în mie marea tragedie a lui Napoleon, fără
a neglija, ca o protestare, parcă, împotriva ne-

gligenţei,

în

curând

impresioniste,

blouri care
Pentru

nici

profund
cel mai

uneori

mic

a şcolii

amănunt, —

ta-

trebue văzute cu lupa.

regalitatea

prusiană

Imperiu german Adolph
şi la talie samănă

neoneste,

ca

şi pentru noul

Menzel (n. 1815),

cu Meissonnier,

care

dădu pentru.

-epoca fredericiană aceiaşi serie de îngrijite scene,
la care adause „fotografii“ de viaţă contimporană.

Cu mult mai serios e portretul,
hensiune

psihologică

adâncă,

de o compre-

aproape

ca

al lui

N.

C. Simu

(iuseul

Simu

)

5

Iorăa

Anul

o m

ş

4

se

ce

p ier 7 e Gour d ault

Arta

de

întovărăşire

Tiziano,

pe care-l

de altfel,

după

învins,

Lembach.

a sec.
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dă aceleiaşi societăţi, orientată,

a Imperiului

aceia

Amatorii

de colori pentru

simfonia

al XIX-lea

napoleonian

de pânze mari

subiecte

aveau

„istorice“

şi

mitologice a lui Hans Mackart, căruiă-i e mult
ca adâncime şi maiestate în scenele
superior
lui biblice Ungurul Munkâcsy..Iar iubirea pentru
de la ţară :se îndestula cu scenele
cpectacolele
tiroleze ale lui Defregeer, înfăţişând flăcăi cari
fae cu ochiul şi codane care râd, ori măgulind
sentimentul austriac prin icoane din răscoala
contra Francezilora lui Andreas Hofer,
Astfel de Neuville şi pictorii patriotici mânFrancezii de după 1811 durerile
gâiau pentru
înfrângerii

Acestui

şi

invasiei.

gust i se

impuseră

însă prin

înqă-

rătnice silinţi câţiva pictori du cari se menţine
seria artiştilor pentru a cădea în haosul încercărilor,

în

mare

parte

nesincere,

ale

încercăto-

rilor 'cu mijloace bolnave.
Puvis de Chavannes (1824- 98) crea, cu colori
slabe pe „lungi trupuri diafane înveşmântate în
haine falfâitoare, ceva care corespunde şi „prevafaelismului“ engles şi unei anume picturi staliene din veacul al XVII-lea.
“întrun mediu absolut sănătos, alcătuind din
cercetări personale taina antagonismului evocator
al nor colori pe 'care'el le-a întrebuințat! întâiaşi

dată, „Sviţerianul

Adolf

Bocklin

(1827-1901),a
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cării artă ar corespunde poeziei compatriotului
său Gottfried Keller, dă, nu numai o nouă mitologie.
naturii, ci un sens de cugetare filosofică, întipă-

.

rită de sensul dispariţiei fatale în lumi misterioase
a tuturor existenţelor, mai ales în pânze alegorice,
dar de o alegorie cu totul. nouă şi adânc impresi-

onantă, „Insula Morților“ „Sălaşurile Fericiţilor“,.
„Termul Uitării“,
Contemporanii Anselm Feuerbach

(n.

1829)

şi

Hans von Mar6e avură aceiaşi ambiţie, dar mediul.
„german

îi îndreptă

spre

lumea

înţelegătoare

la

de

cabinet,

în

pribegie.

o

momentul

Ei

rechemau

adevărată

pictură

când

marele

vrăjitor

"de fresce francez dădea o destincţie particulară,
neaşteptată, întrun mediu deprins cu fabricaţia interiorului Panteonului, prefăcut în loc de
îngropare

a oamenilor

muritori,

Primăriei-nouă,

Sorbonei refăcute şi unei întregi

serii de musee.:

de

şi la Lyon.

provincie,

mai

ales

la Rouen

In Hans Stuck, Hans Thoma(n. 1839) şi Fritzvon:
Uhde se face ultima oară întrebuinţarea mijloa-celor normale pentru subiecte populare germane.
şi religioase, întrun timp cână la Francezi for-

mula de cea

mai

mare

libertate-a

lui Câsanne

deschide, oricare ar fi meritul iniţiatorului însuşi,
porţile haosului.
Spania (cu Zuloaga) ca şi Italia se țineau cu
reprezintanţi! adese: ori foarte distinşi ai tabloului.

de genre şi ai portretului (ca un Carolus Duran în

|

Aria

de îutovărăşire

a sec.

al XIX-lea
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Franţa) în marginea
producţiilor
curente, în
care aduceau doar, prin favoarea cerului lor o
altă lumină.
Italianul
Segantini ($ 1899, pictorul Engadinei, singur se ridică la o valoare
mondială.

lar ţerile noi pentru artă nu
aduceau, ca
România, revelaţiile care se puteau aştepta în
epoca picturii de atmosferă variabilă: numai în

Suedia

o

zultatele

întreagă

şcoală

dădea

curioase ale unei

îndrăzneţ re-

observaţii

la faţa 1o-

cului. Rusia lui Vereşciaghin, a lui Ilie Riepin (n.
1844) trece de la oficialitatea maiestoasă şi rece
la trista

prezintare

a

realităţilor

siatic-şi balcanic, la vădirea
fundelor

mizerii

Turgheniev,
nimic

din

umane

Tolstoi
acel

cu

războiuluia-

fără rezervă-a proumanitarismul

şi Dostoievschi,

idealism

care

la

aceştia

şi înnalţă suferinţa umană.
După graţia lui Frmietşi măestria

dar

lui

fără

purifieă

animali-

erilor Barye şi Cain, printr'un efort plecând de
la dura energie a lui Falguiăre, un singuratec,
Rodin (1840-1911), care despreţuieşte desăvârşirea
lucie a operei, neglijând desfacerea deplină a
liniilor din bloc, cerea, cu o cutezanţă câ a unui
Michelangelo singur, figuri şi tipuri („Gânditorul“),

care au un

singur. şi mare defect: că nu se po-

trivese cu niciuna din destinațiile cărora li s'ar
putea atribui, că asprimea lor plină de expresie

N. Iorga
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CI.

Simu

(Museul Simu),

Everna

Primavară

de

Rodin

CI
Simu

(Muscul

Simu),

Grup

de

Bange

4
Arta
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N. forga

e redusă a
mediu banal.
acestei mari
şi în nebunia
crimele faţă

se pierde pe fondul vag al unui
Nicio urmare normală nu Sa dat.
lovituri contra tuturor tradiţiilor,.
năvălitoare sculptura a întrecut.
de bun simţ ale picturii.
-

Ni trebuie o nouă artă, de sigur ? Ni trebuie
pentru armonizarea vieţii moderne, aşa de
pu-.
ternică, dar plină de strigătoare antagonisme.
.
Această artă nu ni-o mai poate da însă,
acolo

unde a ajuns, concepţia
însăşi

revolta

de astăzi. Ea va ieşi din.

societăţii contra acestei arte.
3
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TABLA

DE

MATERIE :

Pag..

incercări
Arta

şi tipuri

creştină

Fundaţii

oficială

Arta

de

Renașterea

Papilor

şi

XVili-lea

şi

iez, Succesele

„

„47

,

,

.

„77

.

a

TB
în

a

franceză

în

.

a secoiului

ei

167:
„

secolele

.

şi erorile

COOCECOODOCD

38:

.

franceză

ocacoa

arta

.

Regiior

şi XViii-lea

Artasdejintovărăşire

„13%

Renaşterii

regalitatea

Arta:şi regalitatea
al

a

.

PE

romane

europeană

7

și

.

a

serviciul

.

Barbarii

(„gotică')

Renaşterea
intinderea

.

dânşii

architecturii

iranceză

primitive

.

călugărești.

moştenită
Epoca

creștine

„tu

191.
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