UN SPIRIT NOVATOR: OCTAVIAN SMIGELSCHI
NEGOIŢA

LAPTOIU

Judecată din perspectiva obiectivată a timpului de astăzi, personalitatea pictorului Octavian Smigelschi ne apare cu atît mai proeminentă, cu cit ea s-a -afirmat înfruntînd opreliştile multiple ale unei ambiante de o tristă mediocritare. Activ în Transivania anilor 1885-1912,
nu s-a mulţumit cu simpla acomodare la convenţiile rutiniere ale epocii
absolutismului dualist, ci s-a lăsat animat de freamătul unor energii
care vizau „crearea unei noi arte monumentale, de un caracter naţio
nal-românesc, nu numai bisericesc, ci şi profan " 1•
Se născuse la 21 martie 1866, în localitatea Ludoş de lingă Sibiu,
unde tatăl său (descendent al unei familii nobile polone, refugiat în
Transilvania după evenimentele din 1848/49) îndeplinea funcţia de primar. Octavian (al treilea din cei patru fii ai familiei Smigelschi) moş
tenise - după cum inspirat se exprimase Octavian Tăslăuanu - ,,modestia (... ) şi poezia sufletului românesc al mamei" 2, Ana Sebastian.
In cadrul liceului de stat de la Sibiu începe să se afirme constant şi
viguros pasiunea sa pentru muzică şi pictură. Fire contemplativă, se
retrăgea în sine, preferînd tihna lecturii şi a lucrului efectuat în solitudine. De aceea, la prima vedere, părea mohorît, nesociabil, după cum
ni-l evocă cei ce l-au cunoscut în intimitate.
Primeşte, mai întîi, vagi îndrumări de Ia maestrul sibian Karl
Dorschlag, generos sfătuitor al tinerelor talente din burgul transilvan,
unde către sfîrşitul veacului trecut începe să se înfiripe un timid început de viaţă artisHcă. Se înscrie apoi ( 1884) la şcoala pregătitoare a
profesorilor de desen de la Budapesta, absolvind-o în 1889. Printre colegi figurau şi transilvănenii Robert \iVellmann, Fritz Schullerus şi
Arthur Coulin, cu ultimul legînd o frumoasă şi durabilă prietenie.
lncă din timpul şcolii îşi afirmă puternic individualitatea, stîrnind admiraţia prof. Szekely Bertalan şi Ştefan Groh. Dintr-un anunţ
inser-at în paginile „FamiJiei" aflăm că: ,,Octavian Smigelschi, un tiner
1 O. Smigelschi, lnsemnări, in monografia Bisericii Sf. Uniri din Tămpdhaza
Vitaldu, de dr. Iacob Radu, Oradea, 1911, p. 33.
2 O Tăslăuanu, Octavian Smigelschi, în „Lucea/drul", Budapesta, nr. 31, 1912,
p. 706.
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român din Ardeal (... ), a obţinut două din cele cinci premii anunţate şi
anume, unul pentru o compoziţie a sa ce reprezintă un perete spaniol
în stil japonez" 3 • Din analiza schiţelor şi crochiurilor efectuate în anii
de studii (cele mai multe păstrate acum în colecţia Muzeului Brukenthal din Sibiu, a cabinetului de stampe al Academiei şi a Muzeului de
artă al Republicii), se desprinde edificator siguranţa şi fermitatea desenului, care anunţa o clară voinţă constructivă în transpunerea motivului. Subiectele erau extrem de diverse: portrete, peisaje, compoziţii,
săvîrşite în contact cu mediul familiar al urbei şi, mai ales, cu aspectele vieţii rustice, cunoscute şi îndrăgite cu prilejul repetatelor peregrinări prin satele din împrejurimea Sibiului: Racoviţa, Tălmăcel, Gârbova, Câinie.
S-au păstrat, de asemenea, şi cîteva lucrări executate în ulei şi
acuarelă. Dintre portretele acestei prime perioade se remarcă, prin fina
individualizare psihologică, o Femeie tînără ( 1885) şi cel al pictorului
Karl Dărschlag. La aceasta din urmă diagonala fermă a umărului drept,
continuată cu linia capului, proiectează viguros în spaţiu volumele,
tratate amplu, în game monocorde de ocru şi brunuri închise. Despre
ştiinţa armonizărilor subtile, modelînd formele prin alternanţa zonelor
de umbră-lumină ne mărturiseşte compoziţia Interior, tratată în spiritul verismului naturalist. Pe de altă parte, notaţiile peisagistice relevă
un admirabil simţ al spaţiului, supus unei riguroase organizări compoziţionale, cu planuri ce se succed ritmic, spre adîncime (cel mai grăi
tor exemplu îl constituie Peisaj din Tălmăcel, creion, 1886).
Despre rapida afirmare a talentului său ne informează o cronică
dintr-un ziar german, cînd Smigelschi expune (împreună cu Wellmann
şi Schulerus, Sibiu, 1890) un număr apreciabil de peisaje în acuarelă.
Semnatarul cronicii le considera „atit de izbutite (, .. ) incit ele ar putea
figura în expoziţiile din capitala oricărei ţări", apropiindu-I pe autorul
lor de „Hildebrandt sau Werner" 4•
Cu toată evidenţa maturizării unui talent cu largi disponibilităţi,
palida viaţă culturală desfăşurată în provinciile Imperiului austriac, îl
determină să accepte condiţia unui modest profesor de desen la liceele
din Bana Stiavnica (1889-1891) şi Dumbrăveni (1891-1905). Vom vedea însă că s-a străduit - cu înverşunarea caracteristică spiritelor vizionare - să depăşească anonimatul provincial, ajungînd după mari
eforturi să cunoască o largă popularitate.
Zăgăzuit ani de-a rîndul în mediul patriarhal al orăşelului de pe
Tîrnava Mare, Octavian Smigelschi a meditat îndelung asupra modalităţii de desăvîrşire a vocaţiei sale artistice. Privind în jur, pătrunde şi
se solidarizează pînă la identificare cu soarta poporului său, sintetizîndu-şi astfel convingerile, într-o notă autobiografică: ,, ... un popor
înzestrat cu calităţi omeneşti foarte valoroase, calităţi care ies la iveală
3

4

Sciri literare şi artistice, in „Familia", Oradea, 6/18 decembrie 1887, p. 586.
„Siebenbiirgisch-Deutschcs Tagcblall", Sibiu, 2-4 octombrie 1890.
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într-un mod atît de perfect, fiind înzestrat cu un gust estetic matur, nu
este oare acesta un material cum şi l-ar dori orice pictor?" 5•
Timp de două decenii va căuta să dea contur şi expresie realităţii
satului românesc din Transilvania. Cizelîndu-şi atent evocarea, va ordona temele pe cicluri, mereu reluate şi perfectate stilistic. Fire introspectivă, nu s-a mărginit la simpla reprezentare a unui aspect social,
ci a voit să confere motivului un sens mai larg, generalizator. Zeci de
schiţe, variante, crochiuri, urmăreau finalizarea citorva subiecte fundamentale în măsură să releve specificitatea vieţii rustice: lnmormîntare
românească,

Portiţa, Triptic naţional.
existenţei cotidiene:
război, La seceriş şi o gamă

Miruitul, Boboteaza, Strana,

acestea se mai

adaugă

unele instantanee ale

mei cosind, Cor de copii, Femeie de

La

FevateIDJpera, ulei,

de peisaje, tratate în diverse tehnici: ,acuarelă,
pastel, cărbune.
Cele mai semnificative piese achiziţionate de Muzeul „Astrei" se
păstrează astăzi Ia Muzeul Brukenthal din Sibiu. Cîteva compoziţii reprezentînd ţărani în diverse ipostaze (Ţăran meditînd, Ţăran din Ardeal, Ţărani, Ţărani la seceriş), alcătuind de fapt studii pentru compoziţiile Strana şi Triptic naţional, relevă prin masivitatea formelor un
pronunţat accent constructiv. Tratate sumar, siluetele îşi afirmă pregnant volumetria, fixată într-o statică monumentală. Robusteţea acestor
trupuri, precizate prin conture ferme şi sigure, sugerează implicit şi
robusteţea firii. Mîinile şi fizionomiile, brăzdate de cute adînci, amintesc discret de asprimea solicitărilor sociale. Autentici în nobila lor
demnitate şi măreţie, Ţăranii (Fig. 1) lui Smigelschi mărturisesc vigoarea unei spiritualităţi. 1n ce priveşte portretele de Ţărănci (unele integrate în compoziţia Partita), reprezentarea nu mai cunoaşte asprimea şi fermitatea mai sus amintită, psihologia personajelor capătă acum
o discretă vibraţie lirică. Şi aici prevalează însă funcţia desenului,
acuitatea liniei fiind cea care precizează şi defineşte logica motivului
în spaţiu. Culoarea nu-şi poate afirma virtuţile expresive, dată fiind
specificitatea costumaţiei populare din zona Tîrnavelor şi Sibiului, cu
dominante de alb şi negru. Nu poate fi tăgăduită fineţea unor stingeri
tonale, nuanţînd suprafaţa în funcţie de proiecţia luminii asupra formelor. Candide, pline de savoare şi inocenţă, portretele de copii rezumă fidel trăsăturile vîrstei.
Insumate în cadrul compoziţiilor, potretele - estompîndu-şi individualitatea - se subordonează unei atmosfere de ansamblu. Astfel, în
Strana se desprinde tulburător acea impresie de adîncă meditaţie şi
reculegere, exprimînd profunzimi interioare, în Partita admirăm acel
ritual al femeilor adunate la „sfat", cu priviri de o pătrunzătoare curiozitate, iar în Cor de copii surprindem acea sugestivă şi diferenţiată
transfigurare a chipurilor, preocupate a reda şi păstra rigoarea variariată

:; N. Iorga,

Expoziţia retrospectivă

Octavian Smigelschi (prefală catalog), Sibiu,

1903, p. 4.

https://biblioteca-digitala.ro

286

Negoiţd

Fig. 1.

Ldptoiu

Ţ ăra ni

https://biblioteca-digitala.ro

4

5

Un spirit novator: Octavian Smigelschi

Fig. 2.

Portiţa

https://biblioteca-digitala.ro

287

288

Negoiţă Lăploiu

ţiunilor

6

melodice. Privite sub aspect stilistic, toate imaginile trădează
excelente calităţi de componist. Fără a neglija detaliile, pictorul se arată interesat îndeosebi de sugestivitatea ansamblului. In Strana, motivele
cunosc o creştere pe verticală, în Portiţa (Fig. 2) femeile sînt grupate
într-o splendidă elipsă, pentru ca în Cor de copii personajele să se
desfăşoare pe orizontală, conferind surpriza descoperirii treptate a altei
mimici. De o expresivitate frustă, toate aceste scene (împreună cu schiţele pregătitoare), depăşesc idilismul semănătorist, înscriindu-se organic unei viziuni realiste. Cu toată sobrietatea cromaticii ( cu armonii
în game stinse de ocruri şi brunuri patinate) virtuozitatea desenatorului face ca formele, în desfăşurarea lor ritualică, subtil individualizate,
să se îndepărteze evident de rigiditatea principiilor academismului istoricist.
De o factură diferită, sint portretele celor din imediata sa apropiere: Copil citind, Lina cu mărgele, Mihail Smigelschi, Mama, Portretul soţiei, precum şi seria de Autoportrete. Vom întilni aici, dincolo
de abila transpunere a amănuntelor fizionomice şi o bună cunoaştere
a dozării efectelor de clarobscur, o notă de detaşare şi fină interiorizare. Seninul din priviri, la care se adaugă plăcuta decorativitate a
ambianţei unde sint transpuse, fie in compania unei mobile stil sau
profilate pe fundaluri bogat ornamentate, cu motive vegetale exotice,
descriind sinuoase volute, fixează imaginile in sfera celei mai autentice atmosfere Biedermeyer. Cultul liniei poate fi urmărit şi-n acel admirabil pastel (reali~at în jurul anului 1908), reprezentînd pe Soţia artistului (recent achiziţionat de Muzeul de artă clujean). Măiestrita dozare a drapajului conferă personajului simplitate şi naturaleţe. Nimic
rigid, crispat, în ampla desfăşurare a volumelor, evocînd iarăşi acea
măreţie monumentală specifică stilului lui Smigelschi. In această imagine, perfect aderentă ca viziune Stilului 1900, vrednică de admirat
este şi subtilitatea coloristică, alcătuită din simfonizări de albastru şi
verde, animate de interferenţa unor zone de ocru catifelat, volatil.
Sub semnul unor înrîuriri diverse stau şi preocupările din domeniul peisajului, gen care nu l-a atras în mod deosebit. Multe dintre
notaţii nu depăşesc sfera interesului strict documentar, artistul înregistrînd cu fervoare naturalistă datele culese din contactul imediat cu
natura (Peisaj cu fîntînă, Biserica din Streiu, Peisaj din Sibiu, Biserică
săsească, Peisaj de iarnă, ş.a.). Imaginile de factură naturalistă coexistă
cu cele în care se simte prospeţimea unei atmosfere de plein-air. Executate de preferinţă în acuarelă, acestea din urmă sînt animate de dinamica unor tuşe dezinvolte, care se întretaie şi suprapun, încurajînd
manifestarea unor contraste. Stimulată de diversitatea motivelor, paleta încearcă o îmbogăţire a registrului cromatic ( Marginea satului,
Studiu de copac, Uliţă în sat, Iarnă). Nervozitatea tuşelor primeşte in
lucrarea Marginea satului, din colecţia Liviei Pisa, o desfăşurare frenetică, sugerînd orientarea expresiei către mobilitatea intonaţiei lirice.
https://biblioteca-digitala.ro
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Dar o astfel de orientare nu era conformă structurii sale temperamentale, de-o sobrietate ce merge pînă la asceză. Repudiindu-şi efuziunile lirice a convertit şi peisajul într-un spaţiu supus legilor specifice construcţiei plastice. Două acuarele infăţişînd un Peisaj de toamnd
(Fig. 3) şi Peisaj de cîmp, apropiate ca factură, cuprind în prim-plan
curbele puternic tensionate ale unui drum, oprite în ampla lor desfă
şurare de orizontala fermă a lanului şi a unei case, ce ponderează freamătul lutului răvăşit de curbele dezinvolte. Aceeaşi preocupare pentru
atenta grupare a maselor în registre şi ritmuri savant orchestrate, întîlnim şi-n cele trei peisaje din colecţia Muzeului Brukenthal, realizate
în tempera, în anii 1906-1908: Peisaj (Se lasă seara), Peisaj Jîngă Sibiu, Peisaj. Puternica tectonică a imaginilor, cu planuri riguros arhitecturate, se revendică - prin jocul dezinvolt al curbelor - tendinţelor
vehiculate în epocă de stilul 1900. In Peisaj lîngd Sibiu spaţiul amplu
al prim-planului este animat de cele două curbe, puternic arcuite,
descrise în mersul oilor şi malul drumului, pentru ca în planul urmă
tor diagonalele ferme ale perdelei de pădure din stînga să se intersecteze viguros cu cele ale pilcului împădurit din dreapta. Monocromia
prim-planului pune şi mai bine în valoare scînteierea fundalului, cu
nori vişinii, interferaţi cu învolburări dinamice de albastru. Pasiunea
ritmului se manifestă mai acut în celelate peisaje, înfăţişînd structuri
geologice ondulatorii. Cu tot grafismul elegant şi suplu al pomilor din
prim-plan şi prospeţimea vegetaţiei (cu zone catifelate de verde diferenţiat spre intensităţi de ocru-galben), atmosfera păstrează prin
factura pensulaţiei şi a raportului de umbră-lumină - sugestii ale
peisajului austriac din secolul al XVIII-iea, asimilat prin intermediul
bogatului material expus în Muzeul Bruk.enthal.
lncă un argument care atestă că Octavian Smigelschi a depăşit condiţia limitativă a unui pictor provincial îl constituie abordarea unei
tematici aparţinînd inspiraţiei simbolice. Este vorba de cele patru teme:
lngerul morţii, Ielele, Primăvara şi Cvartetul, care I-au obsedat pe
întreg parcursul vieţii, încercînd diverse variante, fără a fi convins că
soluţia ultimă era definitivă. Neîndoielnic se afirmă aici proba unei
maxime exigenţe în tot ceea ce elabora, pentru a găsi mult rîvnita şi
amăgitoarea formulare ideală.
Subiectul din lngerul morţii i-a fost furnizat de moartea prematură
a fratelui sau Cornel, intîmpla.tă în 1892. După efectuarea cîtorva schiţe
în tuş sau creion (două achiziţionate de Muzeul de arte frumoase din
Budapesta, altele păstrate la Muzeul Brukenthal sau în colecţia familiei), realizează şi o pictură în ulei, acum la Muzeul sibian. Ordonarea
pe diagonală a motivelor, scăldate generos în lumină (fundalul în stînga
jos şi dreapta sus fiind complet întunecat, neutru) rupe convenţia didacticistă a transpunerii, încurajînd iluzia unei vagi mişcări, determinată
de apariţia îngerului. Formele se nasc sau estompează prin jocul discret
al efectelor de clarobscur. O ultimă soluţie, finalizată pe cind artistul
19 - Blharea

https://biblioteca-digitala.ro

290

Negoiţă Lăploiu

Fig. 3. Peisaj de toamna

https://biblioteca-digitala.ro

8

9

Un spirit novator: Octavian Smigelschi

201

se afla la Roma (1910-11) se referă la o plastică figurativă, un fel de
figurină model, utilă pentru rezolvarea problemelor de volum, drapaj
şi mişcare. Aici solul morţii, îmbrăcat într-o mantie lungă, se arcuieşte
deasupra unui trup aşezat pe catafalc, într-o postură de abandonare.
Pieptul brăzdat de cute şi mina crispată, devitalizată, conferă scenei
o notă de tragism. Extraordinara ştiinţă a drapajului recomandă cit
de important era la Smigelschi aspectul formal, pentru ca aceasta să
contribuie la sublinierea semnificaţiilor ideatice şi afective ale scenei: 11 • • • să observăm cu atenţie cutele pe care le formează costumul
îngerului: la început sînt ceva mai mişcate, curbe sau oblice, în aşa fel
prinse încît să ne apropie de semnificaţia momentului, binecuvintarea
cea de pe urmă, apoi în partea de jos, faldurile se înşiruie aproape
echidistant şi vertical, pentru a ne sugera, la fel ca într-un final dramatic, lăsarea cortinei peste scena care s-a consumat" 6 • Soluţia încercată la Roma, de mai largă generalitate, cu multe analogii în istoria
artei, nu se referea la un motiv concret.
Pentru tema Primăverii nu a ajuns la o redactare mai evoluată,
păstrîndu-se doar un nud feminin, suav, de o graţie juvenilă. L-a ispitit, în schimb, reprezentarea Ielelor, de la care se cunosc mai multe variante. Aceste duhuri sălăşluind prin ape, în nori sau păduri, frecvente
în mitologia populară, au fost întrupate în siluete suple de copii, de
o cuceritoare exuberanţă. O primă formulare, cu trei prunci de o candoare angelică şi o adolescentă ( cu toţii profilaţi pe panta unui teren
împădurit), era mult prea temperată faţă de soluţia cu siluetele plutind în spaţiu, într-un dans frenetic afirmaţi într-o altă variantă. Satisfăcut de dinamica şi eleganţa mişcării din ultima reprezentare, realizează alte două variante, din care una în ulei. Sinuozitatea trupurilor
care înscriu în spaţiu o splendidă elipsă îşi află un fericit corespondent
în arcuirea tensionată a cîntăreţului din ,col,ţul sfing al imaginii. închizînd o latură a elipsei, prelungită astfel pe o amplă diagonală.
Interesante probleme de ritm şi expresie au apărut pe parcursul
cristalizării compoziţiei Cvartetul (Fig. 4). Zeci de studii de mîini, gestică, proporţii şi echilibru spaţial, aveau să stea la baza celor patru-cinci
variante ale temei. Deşi diferă intre ele, fie prin modul de dispunere
a personajelor, fie prin schimbarea cadrului în care erau integrate, se
observă clar tendinţa perpetuă a pictorului de a suprima spaţialitatea.
Figurile sînt dispuse pe o friză orizontală, iar fundalurile apar destul
de aplatizate. Smigelschi se arată preocupat îndeosebi de decorativitatea supr.afeţei, lăsîndu-se furnt de plăcerea ca'1igrafierii unor siluete
svelte, sinuoase, supuse unui imperativ ritmic.
6
N. Sabău, Contribuţii la cunoaşterea pictorului Octavian Smigelschi, in „Studia
Universilalis Babeş-Bolyai", Cluj, I, 1972, p. 53, studiu în care autorul reproduce şi

analizează cu rigoare ştiinţifică,
plastică figurativă efectuate la

pe baza a nouă clişee fotografice, acele exemple de
Roma, care relevă virtuţile de remarcabil modelator
ale pictorului Smigelschi. Neîndoielnic, cu o asemenea practică s-a îndeletnicit şi
clnd căuta soluţii proiectelor concepute şi realizate în ţară.
19•
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Din analiza acestor teme în care Octavian Smigelschi a dat friu
liber fanteziei, afirmind tendinţa spre formele închise, perfect circumscrise, ca şi spre integritatea suprafeţelor, Ia care se mai adaugă preferinţa pentru volumele uşoare, alungite, elegante, atectonice şi plutitoare, consemnăm cu satisfacţie fixarea preocupărilor sale în cadrul
larg al mişcării de renaştere artisticei. specificei. epucii sale. Sul, ce impulsuri s-a înfăptuit această afiliere a sa la efortul de primenire modernă a artei, manifestat diferenţiat de la ţară la ţară, este dificil de a
ne pronunţu. O asemenea tematică de natură simbolică circula frecvent prin literatura vremii, la noi fiind cultivată cu vervă şi sensibilitate de Ion Slavici, Ilarie Chendi sau Ion Agârbiceanu. Unii comentatori au fost tentaţi să eticheteze aceste experimente drept înriuriri ale
idealismului german. Prezumţia este unilaterală. Cert e că în călăto
riile sale, Smigelschi a cunoscut realizările unui Arnold Bocklin, Franz
von Stuck sau Lovis Corinth, dar tot atît de evocatoare erau şi înfăp
tuirile secesiunii vieneze, prin contribuţia fondatorilor ei Gustav Klimt
sau Joseph Hoffmann. Un suflu înnoitor pătrunsese şi-n cadrul mişcării
artistice maghiare, precum şi-n centrul artistic de la Baia Mare. Pînă şi
bătrînul Karl Dărschlag s-a lăsat cuprins de freamătul epocii, lucrînd
timp de şapte ani (1905--1912) la compoziţia Dansul zînelor.
lată de ce credem mai aproape de adevăr ipoteza că Octavian
Smigelschi a aderat la spiritul Stilului 1900 din impulsuri proprii, urmare
a unei evoluţii organice, intuind noile exigenţe estetice ale timpului.
Faptul că nu a îmbrăţişat şi alte teme pentru a amplifica aria reprezentărilor se datorează lipsei de înţelegere a mediului ambiant, departe de a încuraja astfel de experimente de artă profană. Forţat de
aceste limite, Smigelschi va activa - în primul deceniu al veacului
nostru - îndeosebi, pe un teren al comenzilor posibile: pictura ecleziastică. Dar şi aici va interveni cu simţul său vizionar, provocînd o
radicală schimbare de accent în preocupările specifice acestui domeniu
al artei monumentale.
Iniţial nu a simţit o chemare anume pentru practica picturii reli"gioase. Dovadă că în deceniul 1890-1900 preponderente sînt realiză
rile de inspiraţie profană. S-a văzut nevoit în cele din urmă - asemenea majorităţii pictorilor români, cu pregătire academică, din Transilvania acelei vremi - a accepta asemenea solicitări, fiind sursa cea
mai sigură de venit. Şi cum pictorul simţea necesitatea călătoriilor
prin marile centre artistice europene, pentru a-şi întregi cunoaşterea
şi cultura de specialitate, se va iniţia treptat cu rigoarea-i recunoscută asupra specificului iconografiei creştine, de tip răsăritean.
Se rezumă la început la pictarea unor icoane sau iconostase, din informaţiile de care dispunem în prezent asemenea lucrări păstrindu-se în
bisericile din Racoviţa (lingă Sibiu), Măgura, Romos şi Poiana Ilvei
(din împrejurimile Năsăudului), Mihalţ şi Săncel (în podişul Transilvaniei}. Seria acestor eforturi de familiarizare cu spiritul tradiţiei bizanhttps://biblioteca-digitala.ro
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tine se încheie cu pictarea iconostasului bisericii greco-catolice, din
llva Mare, 1899. O notiţă inserată în presa vremii preciza că: ,, ... pictura în întrega expresiunea ei e în tote conformă stilului bizantin: înăl
ţătoare şi măiest6să "7 •
Ajutat de resursele materiale astfel agonisite, călătoreşte în
1890-91 din nou la Miinchen şi Dresda, iar pe timpul vacanţelor vizitează în repetate rînduri Viena. Esenţială şi decisivă pentru desăvîrşi
rea viziunii sale artistice au fost călătoriile de studii din Italia ( 1898/99,
cînd poposeşte îndelung la Veneţia, Ravenna şi Florenţa), precum şi
cea din 1904 la principalele monumente din Oltenia, Muntenia şi Moldova. Profund edificat asupra tradiţiei bizantine, se întristează asupfd
rezultatelor regretabile la care ajungeau o serie de pictori diletanţi ai
vremii, îndîrjindu-se a exersa cu stîngăcie în maniera rigidă a canoanelor. Dotat cu spirit elevt1t, Smigelschi simte anacronismul acestor
practici şi se decide, cu toată energia, să regenereze arta dedicată lă
caşelor de cult româneşti. Ce putea fi mai dureros decit evidenţa faptului că multe dintre icoanele şi iconostasele utile cultului ortodox se
confecţionau în „productivele" at~Jiere vieneze sau buda-pestane, înfiintate încă din a doua jumătate a veacului trecut. Un exemplu grăitor
ni-1 oferă „soluţia vieneză" a iconostasului de la Sîngeorz.
La baza efortului său de a crea o artă care să primească amprenta
unei viguroase individualităţi naţionale, Smigelschi aşeza nu numai
experienţa unei serioase practici picturale, ci şi un preţios fundament
teoretic. Deşi „principiile care l-au călăuzit în activitatea sa artistică"
au văzut lumina tiparului abia în 1911, cu ocazia publicării monografiei
dr. Iacob Radu asupra bisericii din Rădeşti, ele se aflau conturate în
conştiinţa pictorului cu mult înainte, făcindu-şi simţite prezenţa deja
în programul cartoanelor ce vizau decorarea bisericii unite din Blaj
( 1903). Ca punct de plecare în încercarea de săvirşire a unei „noi arte
monumentale de un caracter naţional-românesc" pictorul indica „arta
tradiţională a mănăstirilor noastre şi arta decorativă ţărănească". Asimilarea sugestiilor acestor

două

izvoare fundamentale

îşi

afla justifi-

carea în convingerea că „în zugrăvelile mănăstirilor noastre aflăm
destule motive şi figuri bine observate, pline de viaţă, incit i-ar face
onoare oricărui pictor apusean al renaşterii". Şi nu trebuie neglijat
amănuntul că „arta decorativă ţărănească în caracterul ei general,
posedă eminamente calităţi decorative, un puternic şi sănătos simţ coloristic". Dar „în scopul creării, pe baze istorice, a unei arte naţionale,
se impune de la sine o regenerare a celei tradiţionale", întrucît „realizările din vremurile mai apropiate pictorului" erau ,,. . . înţepenite
şi lipsite de orice vivacitate spirituală".
Observînd că „tuturor marilor poducte artistice bizantine le-a fost
imprimat marele principiu decorativ", Smigelschi conclude clarvăzător
că „orice decoraţie onestă, clar exprimată", trebuie să se subordoneze
7

Noullifi, in „Unirea•, Blaj, 2 septembrie 1899.
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.,conceptului arhitectonic al edificiului", pentru a nu „întuneca", ci dimpotrivă „a accentua şi mai curat menirea şi funcţiunea fiecărui organ
constructiv al arhitecturii". Aşadar, ,,o înjghebare a unei arte naţio
nale pusă pe bazele exclusiv sănătoase ale unei tradiţii istorice, numai
aşa este posibilă dacă cunoscîndu-i marile calităţi artistice tradiţionale, cu un simţ sănătos pentru monumentalitate, în sensul de eternă
valoare a unei reprezentări decorative în stil mare - şi prin introducerea de momente din viaţa sufletească şi din manifestările artistice
ale psihei naţionale, artei vechi îi vom insufla ceea ce-i lipseşte: spiritul personalităţii artistice ~i avîntul poetic al inspiraţiei individuale" 8 •
O primă încercare de finalizare a acestor principii o întilnim în
proiectul -amintit deja - al decorării catedralei unite din Blaj. Dată
fiind însemnătatea unei asemenea înfăptuiri, cartoanele sînt prezentate
în cadrul unei revelatoare expoziţii, organizată în cursul anului 1903
la Blaj, Sibiu şi Budapesta. Din lectura proiectului se constată - ca
noutate - numărul redus al reprezentărilor comparativ cu obişnuinţele
timpului. Se materializează aici voinţa revenirii la modelele bizantine
vechi, reuşind o armonizare fericită intre funcţiile clementelor structive şi ornamentică. Se poate sesiza chiar o potenţare a liniilor arhitectonice prin redactarea unor ample frize orizontale decorative, pe
care se sprijină puternice panouri verticale. Alături de grija pentru
soluţionarea raportului dintre structiv şi decorativ, Smigelschi introduce
un element nou de natură formală şi expresivă. Scenele nu mai sînt
animate de figuri hieratice, devitalizate prin fortuită stilizare, ci cuprind
personaje de o caldă umanitate. Formele au volume puternice şi se
integrează într-un spaţiu accentuat tridimensional. Ecourile cinquecentoului italian sînt evidente, interpretate cu înţelegere şi originalitate.
Intrate în circuitul public, soluţiile propuse de Smigelschi au stîrnit mare interes . .,Unirea", foaia Blajului, atribuia acestei picturi două
calităţi esenţiale: ,,e viguroasă, plină de viaţă " 9 , iar cronicarul unui
ziar din Budapesta aducea artistului un suprem omagiu, comparîndu-1
cu unul din maeştrii picturii maghiare - Ia modă în vremea aceea Carol Lolz 10 • Un amplu comentariu dedică evenimentului Octavian
Goga, în paginile „Luceafărului": ,,A fost o necesitate ca acest stil
(n. n. - bizantin), cultivat veacuri de-a rîndul de zugravi de lege românească, să-şi afle un continuator cu temei artistic, cu gust rafinat de
principiile diferitelor şcoale moderne, care cunoscind cu de-amănuntul
perfecţiunea de formă a celorlalte direcţiuni în pictură şi dispunînd de
un puternic talent analitic, să îndeplinească opera de reconstituire în
pictura ajunsă pe mîini străine şi nechemate ... " 11 • ln sfîrşit, revista
8 Toate citatele de mai sus, lipsite de trimiteri, aparţin Insemnărilor lui Smigelschi, vezi nota l, republicate şi ln ,,Luceafărul", Budapesta, nr. 5, 1914, p. 139-140.
9 Expoziţia pictorului Smige/schi, in „Unirea", 22 august 1903.
10 „Fiiggellen Magyarorszcig", Budapesta, 5 decembrie 1903.
11 O. Goga, Expozi/ia de pictură Octavian Smigelschi, in „Luceafărul", Budapesta, 15 decembrie 1903, p. 395.
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,.Miiveszet", reproducîndu-i un Portret al mamei şi cinci dintre cartoanele destinate frescei de la Blaj, apreciază unitatea ansamblului prin
armonia raportului dintre specificul spaţiului interior şi soluţiile formale propuse 12 •
Cum - din Jipsă de fonduri - pictarea catedralei de la Blaj
se amină, actuală devine, în schimb, decorarea celei de la Sibiu. In
faţa unei ocazii atît de ispititoare de înfăptuire a unei opere măreţe,
Smigelschi se pregăteşte asiduu, oferindu-şi - alături de alţi 14 candidaţi proiectul, la concursul instituit de Consistoriul arhidiecezan, în
30 noiembrie 1903. Comisia alcătuită din G. D. Mirea, directorul Şcolii
de arte frumoase din Bucureşti, arhitectul Ion Mincu şi pictorul braşo
vean Fr. Miess, fără a se fixa definitiv asupra vreunuia dintre proiecte,
atrage atenţia asupra calităţii a trei dintre ele. Unul era al lui Smigelschi. La sugestia comisiei se cere efectuarea unor probe practice, o
icoană şi un înger în cupolă. Mărturiile executate de artist în aprilie
1904 nu conving. Intîmplarea îi sporeşte ambiţia.
A fost undeva şi şansa pictorului de a se fi confruntat cu spirite
luminate, aparţinînd intelectualităţii române direct interesate de destinul unei înfăptuiri concepute a deveni un îndreptar pentru iniţiativele
ulterioare. Incă din aprilie 1903, Virgil Oniţiu, directorul liceului din
Braşov, atenţiona Sinodul arhidiecezan asupra necesităţii unei maxime
exigenţe, întrucit „întocmirea aceasta avea să servească drept model
pentru toate bisericile noastre din patrie". Infăptuitorul ei urma „să ţină
cont pe de o parte de tradiţia bisericească şi de orinduielile canonice,
iar pe de altă parte să realizeze şi reforme şi inovaţiuni reclamate de
spiritul timpului şi de împrejurările speciale, în care trăim" 13 • Luind act
de intervenţia deputatului braşovean, Sinodul numeşte o comisie (Partenie Cosma, Elie Miron Cristea şi arh. Iosif Sohussing) oare să îndrume şi să supravegheze reuşita lucrării.
Adevăratul patron spiritual al lucrării avea să devină Elie Miron
Cristea - cărturar de vastă erudiţie - care după o atentă documentare
pe la monumentele din apus şi cele răsăritene, ajunge la concluzii mult
apropiate de cele ale lui Smigelschi, adică „respectarea principiiilor
fundamentale ale picturii şi artei orientale bizantine; dar pictorul să
ţină cont de natura lucrurilor şi de cerinţele moderne ale artei; aşa că
pictura întreagă să fie exprimarea artistică a gustului românesc şi a
timpului în care s-a făcut, iar nu reproducţiunea îngheţată şi stereotipă a unui timp de mult trecut şi a unor modele azi nepotrivite şi neînţelese care de multe ori cuprind greşeli esenţiale contra legilor
perspectivei, ale anatomiei corpurilor pictate". Se indica, apoi, ca „pictorul pe lingă studierea ornamenticii orientale, amintite şi devenite canonice, se va inspira şi de neîntrecutele motive româneşti, ce se gă12
13

„Mriveszcl", Budapesta, 1904, p. 54-55.

I.

Puşcariu,

ortocloxă română

E. M. Cristea, M. Voileanu, Biserica catedralii de la Mitropolia

din Sibiu, Sibiu, 1908, p. 82.
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sesc în lucrurile şi decoraţiunile poporului nostru. Ba pictorul trebuie
chiar anume obligat să facă aceasta" 14 •
In urma unui perfect consens de principii dintre pictor şi comandatar (principii perfectate datorită unei fericite conlucrări), Smigelschi
primeşte comanda pentru pictarea iconostasului, cupolei şi a pandantivelor de la baza cupolei. Finalizarea acestei opere, devenită moment
de referinţă în tradiţia picturii noastre bisericeşti, s-a efectuat începînd cu sfîrşitul anului 1904 şi bună parte din cel următor.
Chiar şi în această formulă restrictivă ne putem convinge asupra
noutăţii şi originalităţii viziunii smigelschiene. Dacă ar fi avut posibilitatea să decoreze - aşa cum îi era intenţia - întregul ansamblu,
impresia ar fi fost covîrşitoare. Deşi concurată de naturalismul anecdotic şi desuet al scenelor pictate ulterior de germanul I. Krilgger,
acceptînd mult mai uşor compania zonei din jurul iconostasului decorată de Anastase Demian, creaţia lui Smigelschi nu-şi pierde din nota
de măreţie şi solemnitate. Pătrunzind în interior privirea este captată
de acuzata monumentalitate a celor patru evanghelişti, fixaţi la baza
cupolei, în triunghiurile pandantivilor. Soliditatea volumelor capătă o
pregnanţă de-a dreptul sculpturală. Impresia de grandoare este sporită
şi de puternica tectonică a spaţiului în care sînt integrate personajele,
cu elemente arhitecturale sau fragmente de peisaj, rezolvate printr-o
abilă înţelegere a iluziei perspectivice. Admirabil mulate pe corp, amă
nuntele vestimentare, cînd larg tratate, cind mai agitate, în funcţie de
logica volumelor, pun în valoare vitalitatea formelor.
Cu toată robusteţea valorilor, ordonarea lor în spaţiu lasă impresia unei vagi senzaţii de mişcare, conferind personajelor o naturaleţe
ce îndepărtează reprezentarea de sfera hieratismului bizantin. Despre
o depăşire a rigidităţii soluţiilor moştenite ne putem convinge admirînd
supla desfăşurare a personajelor (aparţinind ierarhiei cereşti) ce decorează spaţiul din jurul Pantocratorului. Profilarea lor pe un fundal
aurit, imitind efectul mozaicului, trăda intenţia pictorului de a sugera
atmosfera din epoca bizantinismului cel mai autentic. Demnă de relevat
este, de asemenea, preocuparea pentru individualizarea fizionomiilor
acestor personaje, ca şi a celor fixate în arcadele ferestrelor. Multe
din aceste fizionomii devin portrete de o candidă şi pură expresivitate.
Toate spaţiile dintre panouri cuprind frize decorative de un plăcut efect
optic, cu motive ornamentale CP. r!P.srinrl rlin sitilistka scoartelor populare româneşti. Geometrismul lor funcţional amplifică valorile structive
ale liniilor arhitectonice.
Şi pictura iconostasului recomandă prevalenţa valorilor formale,
grija pentru atenta modelare a formelor. Cele şase scene din registrul
al doilea, reprezentînd sărbătorile domneşti, alcătuiesc compoziţii bine
închegate, personajele efectuînd gesturi solemne, reţinute. Nici croma14 E. M. Cristea, Iconografia
biu, 1905, p. 28 şi 43.

şi întocmirile din interiorul
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tica, cu armonii simplificate la maxim, nu caută ostentativ efectul.
Dimpotrivă, ajută la reliefarea atmosferei de calm şi meditaţie pe care
o statorniceşte forţa de caracterizare a liniei. Doar în scena Botezului
pictorul eliberează culoarea de constrîngeri, dindu-i voie să respire,
nuanţind cu subtilitate reflexele luminii în apa transparentă. Registrul
de sus, cu Sf. Treime înconjurată de cei 12 apostoli, reafirmă în Smigelschi un mare maestru al drapajului. Suple şi elegante, atît de diferite de la un personaj la altul, liniile acestea, cînd arcuite, cînd acuzat
prelungite şi stilizate, conteră siluetelor o discretă impresie de plutire. La această iluzie contribuie şi sobrietatea albastrului unitar al
fundalului, de o intensitate ce se îndreaptă către cobalt. lată din nou
amănunte care amintesc prin limbaj de estetica stilului 1900. Că nu ne
aflăm în faţa unei simple ipoteze vine să ne confirme mai convingător
seria de schiţe pregătitoare pentru decorarea catedralei sibiene 15• Pentru a găsi soluţii tot mai sugestive pentru dansul cutelor va crea mulaje, peste care arunca draperii, dirijînd şi studiind atent ritmica
faldurilor.
Emanoil Bucuţa, scriitor bine informat asupra realităţilor artistice
din Transilvania, care la vremea redactării impresiilor dispunea şi de
alte surse de informaţie asupra modalităţii de desăvîrşire a lucrării
decît cele scrise, singurele la care am fost noi nevoiţi să recurgem, va
nota într-un grăitor articol: ,,Uitaţi-vă la cei patru evanghelişti! Ceva
puternic. de răscolitori de oameni, de răsturnători de împărăţii şi de
veacuri, se desface din ei. E un fel de temută solie a unor paznici de
nopţi naţionale, care puteau da pe vremuri şi alt fior decît cel mistic.
Bizantinul ieratic, schimnic şi nemişcat, ca nişte moaşte, a fost biruit.
Trupurile sînt mari şi cărnoase, venite parcă de pe Rin şi stilizate
puţin de ucenici ai lui Diirer ( ... ). Artistul lucra apoi după viu. Tipicul din bucoavne scoborî.te de pe Muntele Sfint, se sfarmă de vioiciunea trupurilor tinere de drumeţi ai întîmplării sau de şcolari de la ţară
din seminarul andreian de peste drum, care veneau să se uite la meşter
şi se lăsau furaţi să-i slujească de model. Atîţia din arhanghelii cu
multe aripi ai puterilor şi ai stăpînirilor sînt traşi întocmai după aceşti
băieţi. Un suflu de artă pă,gînă, a cărnurilor şi a proporţiilor de păm:int,
a ridicat pe Smigelschi ca să ne dea acest nou bizantin, străin însă de
fecioarele budilate şi tradafirii ale lavrelor ruseşti, mănălite de italienism guidorenesc" 16 •
Marcînd incontestabil o evoluţie faţă de cartoanele de la Blaj, incitat şi de exigenţele comisiei, pictura catedralei ortodoxe de la Sibiu
consfinţeşte o inspirată şi curajoasă simbioză a diverselor inrîuriri.
Unele scene populate de figuri, uşor alungite, se ordonează în frize
15 Vezi repr. 21 şi 22 din exce!Pnta monngr;ifip ·11 prof. V. Vătăşianu, Pictorul
Octavian SmigeJschi, Sibiu, 1936.
16 E. Bucuţa, Piclurd, sculpturd, arhilecturd şi gra!icd 1n Transilvania dupd Unire,·
in „Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul", Bucureşti, 1929, voi. II, p. 1~
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ce amintesc de frontalitatea schemelor bizantine, pentru ca cele mai
multe să fie rezolvate cu un puternic simţ al construcţiei şi monumentalităţii, de o certă descendenţă renascentist italiană. Nu putem să
nu observăm, însă, fineţea individualizării portretistice, sobrietatea armoniilor cromatice, alături de piă-cuta decorativitate a ansamblului. impregnat de motive accentuat stilizate, procurate din repertoriul atît de
bogat al ţesăturilor populare. Toate aceste din urmă elemente cunosc
o netăgăduită filieră şi afinitate cu tezaurul formelor de simţire şi manifestare specifice spiritualităţii româneşti. La acestea mai adăugăm
acea încercare de stilizare şi de proiectare a unor personaje în spaţiul
unei dia.fane plutiri, ce se revendică şi aderă ~a solutiile moderne ale
stilului 1900.
Prin asocierea acestor diverse intonaţii, s-a conturat un limbaj
marcat puternic de „spiritul personalităţii artistice şi avîntul poetic al
inspiraţiei individuale". Un ideal rîvnit şi atins de Smigelschi, creatorul unui stil complex şi original, de o mare forţă expresivă. O sinteză
la răscruce de veacuri între sugestiile tradiţiei şi cerinţele modernităţii!
Acest stil smigelschian, numit adesea „neo bizantinism", a constituit un
semna~ util şi eficace asculta,t şi aplicat de ·spiri1ele sensiibile care i-au
înţeles actualitatea. Semnificaţia sa în ambianţa mişcării noastre artistice îşi ·află similitudine cu ajutorul viziunii epico-monumentale a
sculptorului Ivan Mestrovic în cadrul artei iugoslave. Adică un suflu
nou, proaspăt, insuflat tradiţiei autohtone a picturii lăcaşelor de cult.
Înfăptuirea integrală a proiectului de decorare a catedralei sibiene
ar fi oferit pictorului alte posibilităţi de abatere de la rigorile schemei
iconografice şi de mai accentuată implicare a acestei opere în procesul
de regenerare a picturii naţionale. Intr-una din schiţe Sf. Filofteia apă
rec1 reprezentată într-o frumoasă costumaţie românească, iar într-un
amplu carton cu lnchinarea magilor, atît structura fizionomică, precum
şi costumaţia personajelor, sînt de o sugestivă descendenţă rustică.
După ce împămîntenise în spaţiul decoraţiei interioare splendoarea ornamenticii populare, Smigelschi intenţiona, aşadar, să amplifice acest
proces de localizare şi individualizare a creaţiei prin nobila respiraţie
a amănuntelor de viaţă şi simţire caracteristice poporului său.
Voind să informeze publicul din capitala României asUipra proiectelor sale de regenerare a artei naţionale, mult evoluate faţă de schematismul altor soluţii, de factură neoclasică, statornicite prin elanul
lui Gheorghe Tattarescu, Constantin Lecca sau Mişu Popp, solicită spaţiu pentru a expune în cadrul expoziţiei jubiliare din 1906. Spirite interesate şi meschine, temîndu-se de efectul acestor proiecte, ale căror
faimă trecuse deja fruntariile munţiilor (fiind popularizate de ziarul
„Vremea"), au impietat cunoaşterea lui Octavian Smigelschi cu un pas
mai devreme în capitala neamului său. O palidă consolare vine prin
acordarea premiului al doilea pentru impunătorul tablou Triptic national, cu care participase la concursul din 1906. Cum tema concursului
https://biblioteca-digitala.ro
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indica omagierea trecutului, prezentului şi viitorului neamului românesc, pictorul integrează în panourile principale un ctitor medieval cu
familia (în manieră hieratic bizantină), o alegorie a secerişului (cu unduiri de forme specifice stilului 1900) şi o scenă din războiul de independenţă (tratată cu vervă narativă şi tensiune realistă). întregul coronament şi stîlpii dintre panouri imită un cerdac cu splendide crestături
geometrice. La accentuarea efectului decorativ contribuie şi inscripţia
de la baza Tripticului, cu litere ce amintesc de grafia elegantă a inscripţiilor medievale româneşti: ,,In veşnică muncă roditoare, primenind
mărirea străbunilor prin vechea evlavie şi gloria nouă, spre siguranţa
viitorului harnic". Alte mărturii ale interesului pentru cinstirea memoriei vrednicilor înaintaşi al istorici naţionule le reprezintă portretele
omagiale - concepute la diverse momente aniversare - înfăţişînd pe
Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab sau Mihai Viteazul.
Întrucît şansa continuării lucrului la catedrala din Sibiu nu se
poate materializa din lipsă de fonduri, prelungeşte concediul de la
catedră pentru a onora în cursul anului 1906 contractul de decorare a
interiorului bisericii din Şanţ (Rodna Nouă) 17 • Un an mai tîrziu acceptă
pictarea bisericii bănăţene de la Ceacova, pentru ca o dată cu fresca de
la Rădeşti (realizată cu ajutoare, în 1909) să se încheie preocupările,
cu implicaţii mai îndelungate, din domeniul picturii ecleziastice. Dintr-o
scrisoare adresată preotului Panfiliu Grapini din Şanţ, transpare încă
o dată mărturia întinsei culturi de specialitate a pictorului: ,, ... în
privinţa alcătuirii arhitectonice motivele folosite (la iconostas n.n.)
sînt împrumutate de la biserica Stavropoleos din Bucureşti (una din
cele mai celebre din România), precum şi de la iconostasul mănăstirii
Prislop (în prezent aflător în capela mitropolitană din Blaj!). Va să zică
iconostasul este ţinut într-un stil bizantin românesc. Icoanele vor fi
zugrăvite asemenea în cel mai riguros stil oriental, pe baza celor mai
celebre monumente de acest gen de prin Italia şi aiurea". La amvon
„motivele arhitectonice sînt împrumutate în parte de la biserica San
Marco din Veneţia, în parte de la mănăstirea Argeşului" 18 • La celelalte biserici scenele preiau şi adaptează la specificul spaţiului soluţiile afirmate în cartoanele de la Blaj şi Sibiu. La Rădeşti se constată
un plus de intensitate coloristică şi un triumf al schemei neoclasice '
faţă de elementele bizantine. Rezultatul se datorează ajutoarelor de.
care s-a folosit Smigelschi, deoarece energiile începeau să-l părăsească,
în vara anului 1909 suferind primul atac de cord.
Ultimii ani ai vieţii se consumă într-o permanentă frămîntare.
Participarea la expoziţia de artă decorativă din Budapesta (1908) ii prilejuieşte o dublă satisfacţie: acordarea premiului episcopului Frakn6i
1

17

la

Un documentat studiu asupra acestei realizări

a efectuat N. Sabău, Contribulii

cunoaşterea

pictorului Octavian Smigelschi, Pictura bis. ori. din
în „File de istorie", III, Bistriţa, 1974, p. 370-410.
18 Ibidem, p. 408.

https://biblioteca-digitala.ro

Şant

(Rodna Noud),

Un spiril novator: Octavian Smige/schi

19

301

( care consta într-o bursă pentru Roma) şi oferirea posibilităţii de a
decora (în frescă) capela colegiului Râkoczy din Budapesta. Consecinţa popasului italian (efectuat în anii 1910-1911) se vor oglindi în
concepţia lucrărilor pe care rîvnea să le săvîrşească. Cum evoluţia
îngrijorătoare a bolii punea în cumpănă firul vieţii, inventează o tehnică
nouă care să-i faciliteze finalizarea proiectelor, chiar înainte de găsirea
unui spaţiu adecvat. Este vorba despre tehnica cimentului în marmoră
colorată care a fost şi brevetată. Era un amestec ce se turna pe suprafeţe, precis delimitate, urmărind desenul şi structura formelor fixate
pe carton. Procedeul amintea de factura vitrourilor, cu deosebirea că
în faza finală, prin şlefuirea şi lustruirea suprafeţelor, volumele apă
reau unitare, neîngrădite de grafismul lamelor metalice. Trebuie însă
recunoscut că mînuirea unei astfel de tehnici (ce se circumscrie prin
ingeniozitate efortului de înnoire al epocii, cu atit de spectaculoase
realizări, îndeosebi in domeniul artelor aplicate), punea sub semnul
incertitudinii rezultatul final, intrucît prin uscare culorile îşi modificau
intensitatea. în plus de aceasta era şi foarte costisitoare. Dar fascinaţia efectului înlătura reticenţele. Pe buna dreptate se întreba cronicarul de la „Budapesti Hirlap": ., ... dar unde mai găsim astăzi un idealist
ca Smigelschi, care in locul unui succes imediat şi zgomotos, să-şi
sacrifice anii cei mai frumoşi, puterea creatoare, fiecare ban şi toată
verva sa, pentru a le integra în frescele lui dragi, numai pentru ca
acestea să fie mai frumoase şi mai durabile" 19•
Ca în atîta alte ocazii, nu s-a temut de dificultăţi. Credea în
virtuţile acestei tehnici al cărei material întărindu-se repede şi fiind
greu de mînuit, determina pe artist să gîndească în forme mai simple.
Preţioase devin în acest sens însemnările pictorului- publicate în paginile cotidianului budapestan amintit mai sus: ,,Indicată în mod special pentru lucrări decorative (... ), fresca în ciment de marmoră nu se
înrudeşte cu altă artă. Impresia pe care o face este absolut inedită.
Efectul este remarcabil pentru că amestecul de vopsea, marmoră, aşchii
metalice, pornind de la cea mai palidă tempera, pînă la cele mai intense culori ale mozaicului, totul se poate obţine. Este mai avantajos
decît mozaicul pentru că 1) autorul însuşi poate lucra pe acest amestec şi 2) nu este obligat să dea pe mina ajutoarelor cartoanele colorate, transfer care ar scade mult din valoarea artistică a lucrării "20 •
A realizat în această tehnică doar un panou (din cele şase proiecta.te pentru capela Râknczy) şi trei icoane. Cea mai izbutită dintre
ele - adevărată chintesenţă a creaţiei smigelschiene - este icoana
reprczentîndu-1 pe Profetul Ezechil cu îngerul inspirator, păstrată Ia
Muzeul de arte frumoase din Budapesta. De astă dată aportul culorii
în economia imaginii se intensifică mult în raport cu realizările anterioare, estompînd funcţia modelatoare a liniei. Dată fiind vitalitatea
19

Lorisz, Smigclschi hagyatek, in „Budapesli Hirlap", Budapesta, 4 martie 1913.

20

Jbiclem.
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registrului cromatic sporea şi impresia de monumentalitate. Se poate
vorbi şi despre o graţie a mişcării, transmisă de gestica, uşor patetică,
a îngerului. Dar cel mai impresionant element al compoziţiei ii constituie fizionomia profetului, adînc expresivă, cuprinsă de mari nelinişti.
O asemenea lucrare poate fi semnul unui nou început de drum. Dar
verdictul bolii a fost implacabil. Al doilea atac de cord, întîmplat în
12 noiembrie 1912, la Budapesta, i-a fost fatal. Totul a devenit trecut
într-un moment în care pictorul se frămînta cu planul decorării unei
capele, în Slovacia, la Caşovia.
Retrospectiva organizată un an mai tîrziu, în octombrie 1913 (la
palatul artelor frumoase din Budapesta, împreună cu lucrările bunului
său prieten Arthur Coulin şi el proaspăt dispărut) avea să dimensioneze în conştiinţa prezentului valoarea şi originalitatea operei sale.
S-au adunat, prin grija generoasă a soţiei, aproape 500 de lucrări, atît
cele finite, cit şi simple schiţe, proiecte. Martor la eveniment, Octavian
Tăslăuanu va sintetiza convingător semnificaţiile majore ale acestei
opere într-o cronică, apărută la scurt interval după stingerea artistului:
.,Meritul lui Smigelschi e de a fi încercat să introducă viaţă, mobilitate, suflet, în formele vechii picturi bizantine. Sfinţii lui trăiesc, au
suflet, reoglindesc o credinţă vie, dătătoare de progres. Rup cătuşele
dogmelor rigide. Aceast;i e o notă revoluţionară, o notă apuseană, pe
care o introduce Smigeh.cni în pictura bisericească". După ce relevă că
pictorul a dat o „îndrumare naţională ornamenticii bisericeşti", scoate
în evidenţă şi valoarea unor portrete şi peisaje care „dovedesc şcoala
tnaltă şi modernă pe care a avut-o" 21 • Intre cei care i-au regretat sfîrşitul prematur încă din acele vremuri amintim pe Nicolae lorga 22
( cu o caldă evocare în „Neamul românesc") şi Al. Tzigara-Samurcaş 23
(în revista ieşeană „Convorbiri literare"). Aceste reacţii sînt o dovadă
că reputaţia lui Smigelschi se extinsese în toate provinciile româneşti,
încă înainte de înfăptuirea unităţii naţionale depline.
Apariţia lui Octavian Smigelschi în pictura românească la răs
crucea dintre cele două veacuri este simptomatică pentru mutaţiile
pe care le înregistra întreaga artă naţională în acea vreme de eclectism
şi voinţă de emancipare. Realist în cele mai semnificative portrete şi
peisaje, adept al principiilor estetice specifice stilului 1900, autor al
unei tehnici de mare efect şi utilitate, regenerînd, totodată, spiritul de,
coraţiei interioare a lăcaşelor noastre de cult, prin simbioza tradiţiei
bizantine cu exigenţele moderne, Smigelschi şi-a făcut cunoscută în
epocă forţa fecundei sale personalităţi. Dacă ar fi activat în condiţii mai
favorabile, fireşte, realizările sale ar fi primit o altă perspectivă şi
O. Tiislăuanu, op. cil.
N. Iorga, Octavian Smigelschi, în „Neamul românesc•, Bucureşti, 15 noiembrie
1912, p. 673-674.
23 Al. Tzigara-Samurcaş, Chestiunea picturii religioase. Octavian Smigelschi, tn
„Convorbiri literare", Iaşi, nr. 5. 1914, p. 559-560, articol reprodus integral şi-n
,,Unirea", Blaj, 11 şi 14 iulie 1914.
21

22
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dimensiune valorică. ln conştiinţa noastră el rămine creatorul unui
stil, generator de noi impulsuri în efortul larg de valorificare a resurselor specifice spiritualităţii româneşti.
UN ESPRIT NOVATEUR: OCTAVIAN SMIGELSCHI

Resume
Base sur une analyse attentive de l'oeuvre et des documents de l'epoque, l'etude
mel en evidence objectivement la personnalite du peintre de Sibiu, Octavian Smigelschi (1866-1912).
Actif dans un milieu domine par le preoccupations prioritaire academiques, ii
introduit avec une energie de visionaire des conceptions nouvelles, conferant aux
portrails une force expressive et aux paysages une vibration lyrique. Remarquable
peintre de compositions, il etait preoccupc de creer un slyle national qui ajouta aux
formes des expressions perpetuees par la tradition, des nouvelles modalites en acord
avec l'esprit de son temps.
Les realisations du domain ecclesiastiques (decorant parmi autres la cathedrale
de Sibiu, ou Ies eglises de Rodna Nouă, Ceacova, Rădeşti) represant par la qualite
de l'execution et la nouveaute de la conception (neo-bizantinnes) des moments de
references dans l'evolution de la decoration interieure de nos eglises, entravant la
libre manifestation du dilettantisme.
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