Teme din Noul Testament în interpretarea unor artişti
din secolul al XIX-lea din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
Agata Chifor*
New Testament Themes in the Interpretation of Nineteenth Century Artists
in the Europeen Art Gallery of “Ţara Crişurilor” Museum from Oradea
The study aims to analyze the interpretation of the biblical themes in the creation of some of
important artists of Romanticism such as Franz Layr, Kovács Mihály and Molnár József. The author
highlights the specific elements of their style that reflects the influence of Nazarenes movement,
Academistic painting, respectively Romanticism.
The Crucifixion and Maiestas Domini by Franz Layr reflect the typical vision of Nazarenes artists
for whom art should strengthen and foster faith, illustrating Christian doctrine and the contemplation of
this kind of art is a form of prayer itself.
Franz Layr approached in the same manner religious figures in his paintings with a sharp, refined
drawing, expressing the preference for symmetrical compositions and clear figures. The harmony and
refinement of the primary colors, the gold background that surrounds the holy persons and a particular
expression of suavity reminds us the manner of Fra Angelico. As in the case of other romantic artists,
the link with the ancient Germanic art is visible in Germanic physiognomy and red hair of the characters
(especially the image of Jesus in Maiestas Domini, the figure of John in the Crucifixion panel) .
Other works from Oradea “Ţara Crişurilor” Museum contain the pictorial story, with narrative
accents of facts or parables of the New Testament. The Reconciliation of the rich man with the poor by
Kovács Mihály and Jesus in the Temple by Molnár Jószef are in the same category. The works reflect
both the typical taste for the Orient of romantic painters, evident in the way the characters and the
fashion from different ethnic backgrounds and faiths are scrutinized. In Kovács Mihály’ s picture the
same can be seen in the thoroughness with which he describes the oriental costume of the rich man,
rendered as a turbaned Muslim emir or the unusual presence of a black woman, both suggesting nonChristian people called to salvation. Molnár József uses a Germanic typology in the representation of
Jesus and makes a comprehensive portrait of the ethnically Jewish population. The woman with Greek
profile symbolizes in his work other ethnic groups targeted by the Christian gospel. These characters are
a pretext for both romantic artists to depict with realism and sense of observation the ethnic ambience of
events and parables that illustrate them.
Keywords: Academistic painting, Romanticism, Nazarenes mouvement, Franz Layr, Kovács
Mihály, Molnár József

Autor de scene istorice, religioase, portrete şi scene de gen, gravor, acuarelist,
Franz Xaver Layr (1812-1875)1 face parte din generaţia pictorilor romantici germani.
*
1

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, agatachifor@yahoo.com
Saur, The Artists of the world, Leipzig, 2000, vol. VI, p. 111; Thieme-Becker, Bd. 22, S. 487; Öster-
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A studiat gravura în cupru la Academia de Arte Frumoase din Viena. În 1841 a plecat
într-o călătorie de studiu la Florenţa, iar începând din 1850 s-a dedicat picturii; între
1853-1855 a lucrat în Italia, iar din 1855 şi-a stabilit reşedinţa la Baden, lângă Viena.
A lucrat şi în Germania între anii 1827-1875, unde a realizat tablouri în stilul specific
pictorilor nazareeni 2. A realizat decoraţia în frescă a unor biserici din Austria, Germania, Ungaria şi Cehia: Biserica romano-catolică din Győr (Oraşul Nou), Biserica
parohială din Raab (Ungaria), Komorn (Cehia), Biserica dominicană din Viena, Biserica parohială din Baden, reşedinţa de iarnă din Salzburg 3.
Cele două lucrări semnate de Layr din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor reflectă influenţa picturii contemplative a nazareenilor al căror stil era la modă în Germania la vremea respectivă. O direcţie fundamentală în creaţia acestora era ilustrarea
temelor biblice, ei împărtăşind convingerea că arta trebuie să consolideze şi să stimuleze credinţa.
Aflată la originea uneia din mişcările artistice importante din Germania în
primele decenii ale secolului al XIX-lea, gruparea nazareenilor a fost înfiinţată
în 1809 de câţiva discipoli ai Academiei de Artă din Viena, reuniţi prin atitudinea
de contestare a artei oficiale neoclasice. Excluşi din Academie, ei au fondat sub
conducerea lui Friedrich Overbeck (1789-1869) confreria Sf. Luca, iar în 1810 s-au
stabilit în mănăstirea San Isidoro din Roma. Asemenea artiştilor medievali, nazareenii
au îmbinat fervoarea religioasă cu creaţia artistică, transformând mănăstirea
dezafectată în loc de devoţiune, dar şi atelier de creaţie. Denumirea grupării derivă de
la numele oraşului Nazaret, locul în care a trăit Iisus din copilărie până la începutul
misiunii sale. Intenţia de a purifica moral atât propria viaţă, cât şi arta s-a reflectat
atât la nivelul vestimentaţiei, cât şi prin adoptarea unui stil de viaţă semimonastic.
Apelativul de nazareeni trimite la o expresie populară italiană prin care era desemnat
un om care poartă părul lung asemenea lui Hristos. Rafael însuşi a fost criticat de
contemporani pentru că-şi purta părul “alla nazareno”. Din dorinţa de a-l imita pe
reichisches Biographisches Lexikon und biographische DokumentationVerlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. Numele lui apare şi sub formele Lair Franz Xaver (ca şi în tablourile din
colecţia Muzeului Ţării Crişurilor Oradea), respectiv Layer Franz
2
Apreciaţi în Anglia, Franţa şi Germania în primele decenii ale secolului al XIX-lea, artiştii nazareeni
au reprezentat o direcţie în cadrul romantismului german, fiind la originea primei mişcări antiacademice
din pictura europeană. Discipoli ai Academiei de Artă din Viena, “nazareenii” Friedrich Overbeck,
Franz Pforr, Josef Anton Koch, Peter van Cornelis, Julius Schnorr von Carolsfeld, Johann Anton Ramboux etc. au exercitat o influenţă importantă asupra lui Ingres, a prerafaeliţilor englezi şi a purismului
italian reprezentat de Tommaso Minardi. Peste 500 de artişti germani au vizitat Roma între 1800 şi
1830, dintre care unii au aderat la grupul nazareenilor. După o perioadă de celebritate în primele decenii
ale sec al XIX-lea, au căzut în dizgraţie în Germania încă din 1840, fiind criticaţi sever de Jakob Burchardt. S-au remarcat prin subordonarea artei faţă de morală si religie, cultul “ primitivilor ” italieni, al
lui Perugino, Rafael şi Durer; ei contestau importanţa marilor coloriştilor veneţieni pe care îi considerau
responsabili de începutul unei degradări a artei.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazarene_movement; http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/nazarenes.htm
3
http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_L/Lair_Franz-Xaver_1812_1875.xm
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Hristos, tinerii artişti germani veniţi la Roma purtau plete până la umeri şi veşminte
lungi. Din aceste considerente, peisagistul austriac Josef Anton Koch (1768-1839)
i-a numit în sens ironic nazareeni, denumire preluată ulterior pentru a defini întreaga
mişcare artistică. Cu toate acestea, ei s-au străduit sincer să traspună în propria
viaţă idealul simplităţii şi puritatea morală specifică creştinismului primitiv. Contrar
majorităţii artiştilor care au frecventat Italia, nazareenii nu doreau să redescopere
vestigiile antichităţii, ci Roma creştină şi medievală. La fel ca prerafaeliţii în Anglia,
pictorii nazareeni considerau Evul Mediu o epocă de intensă pietate la care arta, dar
şi omenirea trebuia să se întoarcă. Asemenea călugărului pictor Fra Angelico (13951455), reperul lor moral şi artistic, ei şi-au însuşit rigorile vieţii monastice prin traiul
în comun şi încercarea de a imita condiţiile de lucru ale unui atelier medieval. La fel
ca modelul lor, ei au considerat că pentru a fi demn de a reprezenta teme religioase şi
persoane sfinte, pictorul trebuie să aibă o viaţă la fel de pură şi evlavioasă ca acestea4;
unii dintre ei chiar au renunţat la protestantism în favoarea catolicismului. În pictura
lor, prin excelenţă spirituală au acordat o mare importanţă temelor biblice, punând
accent pe ilustrarea vieţii Mântuitorului şi a persoanelor sfinte.
Asemenea altor romantici germani, nazareenii şi-au propus o revenire la arta
germană din perioada ei de glorie ilustrată de Dürer. Considerând că Renaşterea
târzie, dar şi stilurile ulterioare au contribuit la coruperea artei creştine, ei şi-au propus
să reintroducă în pictură puritatea şi simplitatea pe care o vedeau în arta medievală
târzie şi cea a Renaşterii timpurii.
“Primitivii” italieni din secolul al XV-lea ca Fra Angelico, Perugino,
Pinturicchio, creaţia timpurie a lui Rafael, dar şi arta germanului Dürer au fost luate
ca modele în elaborarea unui stil pictural propriu în care au păstrat grija pentru
spiritualizarea formelor. În domeniul picturii au promovat o reântoarcere la puritatea
stilului gotic. Concomitent au valorificat tehnicile utilizate în epoca “primitivilor”
italieni: pictura monumentală în frescă, diverse tipuri de retabluri ca ancadrament
al picturii, folosirea fondului tradiţional de aur pentru a sugera slava celestă5. Din
Viaţa evlavioasă de călugăr, reminiscenţele gotice ale stilului, alături de prezentarea elogioasă a lui
Vasari au făcut ca Fra Angelico să fie redescoperit de pictorii romantici care vedeau în el ultimul pictor
medieval înainte de debutul Renaşterii italiene, apreciindu-i idealurile estetice şi sensibilitatea mistică.
Giorgio Vasari îl considera pe Fra Angelico “un om simplu, plin de cucernicie în toate faptele sale”,
afirmând că “sfinţii pictaţi de el seamănă mult mai mult a sfinţi decât sfinţii oricărui pictor... n-ar fi pus
niciodată mâna pe pensulă, înainte de a-şi fi făcut rugăciunile. Nu a pictat nici un Hristos răstignit fără
ca lacrimile să nu-i scalde obrajii; de aceea chipurile şi atitudinile personajelor pictate de el vădesc
frumuseţea adevărată şi uriaşa sa credinţă” (G. Vasari, Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor, vol
II, ediţia a doua, Ed. Meridiane, 1968, p. 15-16
5
x x x Istoria ilustrată a picturii. De la arta rupestră la arta abstractă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973,
p. 223;
x x x Le grand Dictionnaire de la peinture. Des origines à nos jours, 1992, p. 531; V. Florea, http://www.
larousse.fr/encyclopedie/peinture/Nazar%C3%A9ens/153570;http://www.romantisme.wikibis.com/mouvement_nazareen.php, V. Florea, Gh Székely, Dicţionar de artă universală, Ed. Litera internaţional, 2002,
p. 251-252; Jean Louis Ferrier (coord.), Ľ aventure de ľ art au XIX-ème siècle, 1991, p. 146
4
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moştenirea artei academiste neoclasice au conservat linia ca element dominant al
tabloului, evidenţiată printr-un desen precis, elegant şi o lumină uniformă, fără
contraste; în schimb culoarea este tratată plat, în spiritul picturii medievale.
Aceste trăsături sunt evidente şi în Răstignirea (Fig.nr.1) semnată de pictorul
german Franz Layr din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea6. Preocuparea
pentru ilustrarea unor teme inspirate din viaţa lui Iisus, dar şi maniera de abordare se
integrează în intenţia artiştilor nazareeni de a reintroduce în artă spiritul picturii religioase medievale. Aspectul medievalizant al tabloului semnat de Layr este evident în
plasarea temei religioase în prim-plan pe un fundal de aur şi înscrierea părţii superioare a panoului într-un arc frânt, tipic gotic. În centrul compoziţiei, realizate în ulei pe
suport de lemn e înfăţişat în prim-plan Iisus în ultimele momente ale vieţii, în agonia
Patimilor, răstignit pe o cruce monumentală de tip catolic. Capul încoronat cu cununa
de spini este înconjurat de un nimb circular poleit, fiind uşor înclinat spre dreapta.
Chipul Său exprimă suferinţă şi durere interiorizată, care nu face să-i dispară de pe
chip expresia de blândeţe şi bunătate. Braţele întinse au palmele bătute în piroane; cu
toate acestea, două degete de la mâna dreaptă sunt unite în gestica specifică de binecuvântare creştină. La coasta dreaptă se vede rana lasată de suliţa cu care a fost străpuns. La fel ca în reprezentările specifice picturii occidentale, picioarele sunt pironite
unul peste celălalt cu un singur cui. Iisus e flancat de Sf. Maria la stânga şi apostolul
Ioan la dreapta, personaje- martori ai evenimentului, redate ca de obicei într-o relaţie
de comuniune afectivă cu Patimile Domnului. Fecioara Maria poartă rochie roşie şi
pelerină albastră, iar apostolul Ioan tunică verde cu roşu deasupra. Aureolele personajelor sunt incizate în fondul de aur al picturii. În spatele crucii, în fundal sunt pictate
detalii arhitecturale în miniatură ce trimit la Cetatea Ierusalimului.
Lucrarea impresionează prin calitatea artistică a desenului, frumuseţea şi expresivitatea figurilor, fineţea detaliilor portretistice şi realismul anatomic, armonia
culorilor primare pe fond de aur. Impresionează mai ales nobleţea figurii lui Iisus,
chipul său de o “seriozitate sfântă”, frumuseţea sculpturală a corpului. Dacă în alte
variante ale Răstignirii este accentuată dimensiunea umană a suferinţei Mântuitorului, în tabloul lui Franz Layr predomină latura divină a lui Iisus, calitatea Sa de Fiu al
lui Dumnezeu, subliniată la fel ca în iconografia bizantină prin intermediul aureolei şi
al fondului de aur, dar şi prin redarea unui corp neatins de descompunere7. Prin această manieră de redare, Patimile de pe cruce anticipează transfigurarea spirituală proprie Înălţarii Domnului, respectiv slavei cereşti a lui Hristos. Chipul, dar şi corpul de
o frumuseţe anatomică clasicizantă reflectă capacitatea de transcedere şi sublimare a
suferinţei. Aceeaşi durere profundă este redată în două ipostaze diferite pe chipul Mariei şi al apostolului Ioan, reprezentaţi cu mâinile împreunate într-o atitudine specifică
Registrul de pictură al Muzeului Ţării Crişurilor, Franz Layr, Răstignirea, ulei pe lemn, foiţă de aur,
1090 x 745mm, semnat dreapta jos, cu brun: Franz X. Lair pinx., nedatat, Transfer de la Sfatul popular
al oraşului Oradea, 1961, nr. inv. 58
7
F.Ap. (II, 31): “trupul Lui n-a văzut stricăciunea”
6
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de rugăciune, dar şi de neputinţă. La fel ca în lucrarea Cei patru apostoli de Dürer,
fizionomia apostolului Ioan ilustrează o tipologie specific germanică. La picioarele
acestuia este vizibilă semnătura artistului redată sub forma Franz x(aver) Lair pinx.
Tabloul prezintă fisuri profunde ale suportului de lemn şi deteriorări ale foiţei de aur
ce fac vizibil bolusul de nuanţă roşietică folosit pentru fixare, dar şi pentru a conferi
un plus de strălucire foiţei de aur.
În contrast cu tema Răstignirii, Hristos în slavă (Maiestas Domini în latină)
are legătură cu existenţa de slavă a lui Iisus, cu “Triumful”, adică momentul în care
S-a reîntors în ceruri după Înălţare”8. Accentuând tema regalităţii divine şi cosmice a
Mântuitorului, această variantă iconografică exprimă “măreţia divină întrupată într-o
fiinţă umană desăvârşită”9. Maiestas Domini ca modalitate tipic occidentală de redare
a slavei cereşti a Mântuitorului a fost o variantă iconografică extrem de populară în
Evul Mediu, exprimând temerile specifice anului 1000 legate de Judecata de Apoi şi
de cea de-a doua venire a lui Hristos. În cadrul portalurilor, dar şi al picturilor romanice şi gotice, Hristos tronează ca Împărat al lumii, fiind reprezentat frontal şi flancat
de simbolurile celor patru Evanghelişti, în conformitate cu descrierea din Apocalipsa
lui Ioan. Această manieră de redare are surse iconografice în arta creştină timpurie, care s-a inspirat din modalităţile de reprezentare ale împăratului roman. Evoluția
iconografiei occidentale a rămas foarte constantă în întreaga perioadă care precede
Renaşterea, continuând să fie de actualitate până la sfârșitul barocului, când imaginea
este integrată în mod firesc registrului celest10.
Reprezentarea slavei lui Hristos a evoluat diferit în lumea bizantină, concretizându-se în tipologia lui Hristos Pantocrator (Judecător al lumii), respectiv Deisis,
când Hristos pe tron e flancat de Maria și Sfântul Ioan Botezătorul. Imaginea lui Hristos Pantocrator redat pe tron cu aureolă luminoasă, ţinând Evanghelia deschisă în
stânga și binecuvântând cu dreaptă, înconjurat sau nu de cele patru fiinţe apocaliptice
a devenit tipică iconografiei răsăritene încă din secolul al VII-lea.
Încă din Evul Mediu, tema Maiestas Domini apare în asociere cu Triumful Arhanghelului Mihail asupra îngerilor rebeli, relevantă în acest sens fiind o uşă de altar
în stilul goticului boemian din Colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, databilă la sfârşitul
secolului al XV-lea 11.
Parte dintr-un poliptic, panoul redă în partea superioară glorificarea celestă
a lui Iisus12(Fig. nr. 2). Reprezentat în slavă, cu figura maiestuoasă, pe fondul unui
cer albastru decorat cu stele poleite, Iisus stă aşezat pe un tron sclipitor alcătuit din
fondul de aur al picturii religioase medievale. Redat în ipostaza slavei Sale celeste,
a celei de-a doua veniri, ca Împărat al împăraţilor şi Judecător ceresc, poartă nimb
Sofian Boghiu, Chipul Mântuitorului în iconografie, Ed. Bizantină, 2001, p. 101
Ibidem, p. 116
10
http://en.wikipedia.org/wiki/Christ_in_Majesty
11
Aceeaşi asociere apare la pictorul german Memling
12
Registrul de pictură al M.T.C,Uşă de altar, Şc. boemiană, sf. sec. XV, tempera pe lemn, 1845x 1395
mm, inv.754
8
9
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crucifer poleit şi mantia de purpură a Patimilor; într-o mână ţine globul pământesc,
binecuvântează universul cu un gest imperial şi îşi sprijină picioarele pe un nor de
aur. Slava celestă e sugerată într-o manieră inedită printr-o mandorlă circulară formată de aripile de foc ale heruvimilor. Împăratul şi Judecătorul ceresc e înconjurat
de curtea Sa celestă, de armata spirituală a “puterilor mai presus de fire”. Sub tronul
Lui se află un sobor de îngeri îngenunchiaţi într-o atitudine de devoţiune şi ascultare
totală faţă de Împăratul ceresc, aflaţi sub coordonarea Arhanghelului Mihail, comandantul oştilor celeste13.
Tema Maiestas Domini a fost abordată şi de Franz Layr în cadrul lucrării cu
aceeaşi temă semnată de artist din Colecţia Muzeului Ţării Crişurilor (Fig. nr.3). Iisus
e redat în ipostaza de judecător, stând pe curcubeul slavei celeste, cu picioarele sprijinite pe globul pământesc; în stânga ţine Biblia deschisă, iar cu dreapta binecuvântează14. Strălucirea aurie care inundă fundalul lucrării accentuează în spiritul picturii
medievale maiestuozitatea lui Iisus, Împăratul celest, simbolizând triumful acestuia
asupra păcatului şi morţii. Ca şi panoul Răstignirea, tabloul prezintă desprinderi şi
zgârâieturi la nivelul foiţei de aur, lasând să se vadă pe alocuri bolusul peste care
aceasta a fost aplicată.
Ambele lucrări analizate reflectă viziunea tipică artiştilor nazareeni în conformitate cu care fundamentul adevăratei arte îl constituie subiectele ce ilustrează doctrina creştină, iar contemplarea acestui gen de artă constituie o formă de rugăciune în
sine. În concepţia artiştilor nazareeni, lucrările, care reiau frecvent arhetipuri ale picturii religioase medievale îndeplinesc rolul unor rugăciuni ilustrate, fiind asemenea
icoanelor, opere de credinţă pură. La fel ca aceştia, Franz Layr a abordat în picturile
sale religioase un desen bine reliefat, cu contururi pronunţate, exprimând preferinţa
artiştilor din acest grup pentru compoziţii clare şi figuri dispuse simetric. Armonia,
fineţea desenului, rafinamentul culorilor primare, simbolistica sacră, efectele de lumină ale fundalului de aur care înconjoară persoanele sfinte, expresia particulară de
suavitate şi nobleţe, discreţia şi rafinamentul clasic al jocului de lumini şi umbre ce
evidenţiază faldurile veşmintelor ne trimit cu gândul la maniera artistului călugăr Fra
Angelico (1395-1455), cel mai valoros reprezentant al pictorilor de inspirație sacră
din Quattrocento15. Ca şi în cazul altor artişti romantici, legătura cu arta veche germană este vizibilă în fizionomia germanică şi părul roşcat al unora dintre personaje
(îndeosebi chipul lui Iisus din scena Maiestas Domini, respectiv figura apostolului
Ioan din panoul Răstignirea).
Alte lucrări din colecţia muzeului orădean conţin relatarea picturală cu accente
narative a unor fapte, împrejurări sau pilde din Noul Testament. În această categorie
13
Apud S. Boghiu, op.cit., p. 76: Sf. Ioan Damaschin afirmă că la cea de-a doua venire a Mântuitorului
“ îngeri fără număr stau cu multă frică şi cutremur împrejurul Său”
14
Registrul de pictură al Muzeului Ţării Crişurilor, Franz Layr, Maiestas Domini, ulei şi aur pe lemn,
1040x740mm, semnat dreapta jos cu negru Franz Lair, Transfer de la Sfatul popular al oraşului Oradea,
1961, inv. nr. 65
15
Gabriele Bartz, Guido de Piero, known as Fra Angelico, 2007
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se integrează tablourile Împăcarea bogatului cu săracul de Kovács Mihály, respectiv
Iisus în Templu de Molnár Jószef.
Pictor, desenator, gravor şi litograf maghiar renumit, Kovács Mihály (18181892) a studiat din 1833 la şcoala de desen a lui Landau Lénárd din Budapesta, apoi
a urmat Academia de Arte Frumoase din Viena, unde a studiat cu Leopold Kupelweiser, Josef Danhauser, Joseph Fünrich, Karl Gsellhofer, Johann Ender şi Joseph Redl.
Aici s-a împrietenit cu tânărul Markó Károlly, Boros János, Schaffer Bélá, Borsos
József. În 1842 a plecat într-o călătorie de studii de 5 ani în Italia, unde a fost puternic influenţat de Renaşterea italiană. A stat cel mai mult la Florenţa şi Roma, fiind
influenţat de Karl Rahl; la Veneţia a studiat cu Grigoletti şi Liparini. A frecventat 8
luni la Roma şcoala de pictură a lui Marko Károly şi împreună cu acesta a străbătut
Toscana, realizând peisaje, dar şi copii după lucrările vechilor maeştri din Galeriile
Pitti şi Uffizzi. A fost un admirator al lui Rubens şi Rembrandt. Un timp a locuit la
Viena unde a realizat mai multe portrete. Din 1848 a locuit la Budapesta, iar din
1849 s-a stabilit la Eger, unde avea atelier de pictură în palatul episcopal. A realizat
la comandă picturi de altar, portrete şi picturi cu tematică istorică. A lucrat mai multe
luni la Viena (1874) şi Paris, precum şi câţiva ani în Spania. Între 1867-1872 a locuit
la Abádszalók (Biserica romano-catolică de aici deţine picturile de altar Madona cu
Pruncul şi Mater Dolorosa realizate în 1871), apoi la München. În 1873 a stat un an
în Italia, dar şi în Spania la Sevilla, în Portugalia şi Maroc. În acelaşi an a participat
la Expoziţia de Artă Universală din Viena. În Spania a studiat şi copiat lucrările lui
Murillo şi în 1867 s-a căsătorit cu artista Petra de Castro y Blanco. După întoarcerea
în ţară s-a stabilit la Eger în 1849. A realizat în stil academist picturi de altar pe aria
Episcopiei de Eger, portrete, o serie de autoportrete, dar şi scene istorice în stil academist. Concomitent, a realizat pictura altarului principal (Sfinţii Petru şi Pavel) şi
a altarelor laterale de la Biserica Tuturor Sfinţilor din Miskólc. A executat comenzi
de picturi de altar pentru bisericile parohiale din Tárkány, Sajószentpéter, Polgárd,
Szajla. Şi-a perfecţionat stilul, realizând în maniera specifică epocii, copii după maeştrii picturii italiene, spaniole, flamande şi olandeze. Participă în 1873 la Expoziţia
internaţională de la Viena. Picturile sale pot fi admirate la Muzeul Dobó István din
Eger (128 de picturi), picturi de altar la Galeria Naţională a Ungariei şi copii în depozitele Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta.16
Lucrarea Împăcarea bogatului cu săracul din Colecţia Muzeului Ţării
Crişurilor17 (Fig.nr.4) e o compoziţie academistă de mari dimensiuni cu mai multe
personaje şi mesaj evanghelic. În redarea temei artistul s-a inspirat din pildele Noului
Testament, ca Pilda bogatului nemilostiv, cea despre tânărul cel bogat, antinomia
dintre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr şi dificultatea bogatului de a se mântui,
16
Szabo Lászlo, Magyar festö müveszet, Budapest, 1916, p.183-187; http://brody.iif.hu/dsr/view/1899;
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/kovacs-mihaly-3166; http://artportal.hu/lexikon/muveszek/abc/A
17
Registrul de pictură al M.T.C, Kovács Mihály, Împăcarea bogatului cu săracul, ulei pe pânză, 2650
x 1900 mm, semnat dreapta jos cu roşu Kovács M. Munchen 1873 , inv. 32, Prov. Colecţia veche a
muzeului

https://biblioteca-digitala.ro

122

Agata Chifor

(8)

respectiv lucrări contemporane pe tema Iisus şi tânărul bogat. După semnătura
artistului din stânga lucrării este precizat anul realizării tabloului (1873), respectiv
locul (München), ceea ce înseamnă că tabloul a fost realizat înainte de plecarea
artistului în Italia. Stratul pictural prezintă cracheluri specifice, corespunzătoare cu
vechimea pânzei.
Iisus e redat central ca un bărbat tânăr cu barbă, desculţ, îmbrăcat în mantie
roşie şi pelerină albastră. El constituie în mod firesc vârful spiritual şi axul de
sacralitate al unei compoziţii piramidale; capul Său e înconjurat de aureola slavei
celeste, reprezentată sub forma unui halou discret. Mâinile sale deschise lateral
sunt un simbol al protecţiei, toleranţei şi iubirii adresate aproapelui. Cu dreapta îl
ţine de umăr pe sărac (un bărbat învârstă, cu barbă, seminud, cu spatele încovoiat,
sprijinit în toiag). Bogatul e redat prin contrast, sub forma alegorică a unui emir
bogat, cu turban, îmbrăcat în veşminte somptuoase din satin lucios. Descrierea
pune accent asupra înfăţişării exterioare, descriind cu lux de amănunte preocuparea
predominantă a acestuia pentru latura materială a vieţii, mirajul bogăţiei simbolizat
prin mulţimea bijuteriilor din perle şi pietre semipreţioase: coliere, brăţară, turban
şi veşmânt somptuos decorat cu perle (Fig.nr.5). În fundal- bărbaţi, o negresă,
elemente arhitecturale de factură renascentistă (turn, loggie) ce amintesc de influenţa
Renaşterii italiene. Artistul redă noul sens al iubirii aproapelui dezvăluit de Iisus în
Noul Testament. Dacă în Legea Veche, porunca iubirii era limitată la cei de acelaşi
neam, în Noul Testament, iubirea faţă de aproapele capătă o nouă semnificaţie, fiind
o latură iubirii faţă de Dumnezeu exercitată faţă de toţi oamenii, indiferent de etnie
sau confesiune. Pe linia interesului propriu romantismului pentru portretizarea unor
oameni de alte etnii, artistul a reprezentat bogatul sub forma unui emir asiatic şi a
adăugat în tablou o negresă (Fig.nr.6). Prin aceste personaje ce ilustrează pasiunea
pentru orientalism a pictorilor romantici, artistul a extins spre alte neamuri semnificaţia
iubirii şi a toleranţei creştine.
Nu întâmplător, Mântuitorul ocupă un loc central, constituind axul de simetrie
şi echilibru al compoziţiei, elementul unificator, cel care face tranziţia spirituală între
două lumi aparent ireconciliabile. El stă cu o treaptă mai sus decât cele două personaje;
cu o mână îl atinge simbolic pe sărac, gestul Său fiind un îndemn la milă şi compasiune
creştină adresat bogatului. În contextul specific epocii romantice mesajul social al
picturii lui Kovács Mihály este că prin milostenia şi iubirea creştină a aproapelui se
pot transcede graniţele dintre realităţi şi universuri aparent ireconciliabile, cum sunt
cele întruchipate de figurile celor două personaje arhetipale, Bogatul şi Săracul. De
altfel, mesajul iubirii necondiţionate a aproapelui este precizat explicit de artist în
inscripţia în limba latină, vizibilă parţial la baza treaptei pe care stă Iisus: “(Diliges)
proximum (tuum) sicut te ipsum” (Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi), care
rezumă semnificaţia iubirii creştine din Noul Testament18.
18
Matei XXII, 30; Luca X, 27; Romani XIII, 8-10: “Iubirea e împlinirea Legii, cel care iubeşte pe
aproapele a împlinit Legea”
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Important reprezentant al graficii şi picturii academiste maghiare, Molnár
József (1821-1899) a studiat desenul la Budapesta cu Landau Lenard; în 1837 s-a
înscris la Academia de Artă din Viena. Din motive financiare s-a reântors în Ungaria.
Pentru scurt timp a lucrat în Transilvania, la Cluj şi Dej. Reuşind să strângă suficienţi
bani din realizarea de portrete, a plecat în 1844 la Veneţia, unde pe baza unei burse
de studiu plătite de baronul Ürményi Francisc a absolvit Academia de Artă, cu
distincţia cum laudae. În 1845 a pictat la Florenţa, Roma, Neapole, Pisa, Genova şi
Milano, unde a frecventat galeriile, realizând copii după lucrările maeştrilor italieni.
Din 1847 a studiat pentru puţin timp la Academia de Artă din München, unde s-a
întâlnit cu peisagiştii maghiari Ligeti Antal, Brodszky Sándor şi Libay Károly. Timp
de doi ani a călătorit cu aceştia prin munţii din Bavaria, Tirol şi Elveţia, pictând
peisaje după natură. După finalizarea studiilor, s-a stabilit la Stuttgart unde a locuit
între 1848-1853; a realizat doar într-un an 120 de portrete. După călătoriile de studiu
la Bruxelles şi Paris, s-a stabilit definitiv la Budapesta în 1853, contribuind cu
numeroase lucrări la dezvoltarea peisajului şi a picturii istoriste maghiare. Împreună
cu peisagistul Brodszky Sándor a deschis un atelier de fotografie la Györ în 1862.
A realizat picturi cu tematică istorică de mari dimensiuni, definite prin rigurozitatea
academistă a desenului, picturi religioase, teme orientalizante, scene de gen, peisaje
şi portrete, în care a alternat biedermeierul cu romantismul. Una din cele mai bune
lucrări ale sale este Naufragiaţii, reflectând influenţa lui Gericault. În 1857 a fost
editat Albumul naţional, cuprinzând litografii cu seria peisajelor şi a scenelor de gen
inspirate din Ungaria.19 A devenit renumit în primul rând ca autor de scene de gen,
peisaje, naturi statice; a fost în acelaşi timp un reputat pictor animalier. Împreună
cu peisagistul Brodszky Sándor a deschis un atelier de fotografie la Györ în 1862.
Peisagistica sa a evoluat în direcţia unui romantism liric, integrându-l pe artist,
alături de Brodszky Sándor, Antal Ligeti şi Károly Telepi în generaţia peisagiştilor
romantici. Portretele reflectă o capacitate extraordinară în redarea particularităţilor
fizionomice şi psihologice, iar datorită efectelor de lumină şi de culoare, unele teme
de gen sunt considerate precursoare ale plein air-ului (tabloul Întâlnire). Este unul
dintre pictorii premiaţi la expoziţia Millenium din 1896.
Atmosfera romantică este o particularitate a artei sale, fapt evident şi în tabloul
Femei la baie. Impactul romantismului se simte mai ales în peisajele anilor 1870Révai Nagy Lexikona, Új magyar életrajzi lexikon, IV, (L–Ő) Markó László(coord.), Budapest, 2002;
Sergely György, Magyar festok es grafikusok addara, 1988; Művészeti Lexikon, Akadémiai Kiadó,
1983; Lyka Károly, Nemzeti romantika, 1982; http://www.kieselbach.hu/muvesz/kovacs-mihaly_699;
feherhajogaleria.hu,
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_J%C3%B3zsef_%28fest%C5%91,_1821
%E2%80%931899%29
http://viragjudithttp://www.biralat.hu/muveszek/molnar_jozsef.802.html?pageid=56;http://zsambok.asp.lgov.hu/moln-r-j-zsef-fest-m-v-sz; http://budapestaukcio.hu/molnar-jozsef/festo http://www.
biralat.hu/muveszek/molnar_jozsef.802.html?pageid=56;http://www.csikimuzeum.ro/kiallitasok.
php?l=ro&t=1&id=163&op=archiv
19

https://biblioteca-digitala.ro

124

Agata Chifor

(10)

1880, pictate la Lacul Balaton şi în Munţii Tatra. Peisajele sale montane cu lacuri,
văi, izvoare sunt remarcabile prin capacitatea de sugestie a atmosferei şi subtilitatea
coloritului, element prin care Molnár József este un important continuator al
peisagistului Mészöly Géza, dar şi un precursor al picturii în aer liber. Pictează o
mulţime de peisaje pitoreşti cu vârfurile Munţiilor Tatra, văile, lacurile de munte,
dar şi motive tipic maghiare ca malul fluviului Tisza sau Lacul Balaton. Folosirea
culorilor deschise aminteşte de viziunea clasicistă a peisagistului Károly Markó.
Trăsăturile specifice picturii romantice sunt prezente prin efecte de contrast: în primplan sunt folosite nuanţe mai închise, iar în planul al doilea apare oglinda lacului
albastru deschis. În tablourile din anii 1890 se simte influenţa modernismului şi a
realismului. O parte din lucrările sale cu Lacul Balaton se află la Galeria Naţională a
Ungariei, respectiv în colecţia Muzeului Balaton.
După 1850 a devenit unul din cei mai populari pictori maghiari, lucrările
sale fiind căutate de colecţionarii de artă. A abordat subiecte istorice şi biblice, cea
mai cunoscută lucrare cu tematică istorică fiind Sacrificiul viteazului Dezsö pentru
regele Carol Robert de Anjou (1855), considerată un reper în geneza picturii istoriste
maghiare. Au fost deosebit de apreciate şi lucrările sale cu tematică religioasă ca:
Mutarea lui Avraam (1850), Persecutarea creştinilor, Moise conducându-i pe
izraeliţi la ieşirea din Egipt, Suzana şi bătrânii, Coborârea de pe cruce (1896).
Picturile de altar realizate pentru Biserica franciscană din Kecskemét (Sf. Elisabeta)
şi bisericile parohiale din Udvard (Sf. Martin), Szabadka (Sf. Rocus), Vaál (Înălţarea
la cer a Fecioarei Maria, 1853), Kürth (Sf. Martin) reflectă influenţa stilului pictural
al nazareenilor. Dacă în domeniul peisajului este un precursor al romantismului, în
domeniul picturii religioase de mari dimensiuni se integrează în sfera artei academiste
prin rigurozitatea desenului, lumina egală şi minuţiozitatea detaliilor 20.
Realizată în 1890, lucrarea Iisus în Templu (Fig.nr.7) este o scenă cu personaje
numeroase în interiorul unei biserici, inspirată din relatarea evanghelică referitoare la
cele trei zile petrecute de Iisus-copil, în vârstă de 12 ani la Templul din Ierusalim.21
Conform textului biblic, după ce s-au încheiat zilele de praznic ale Paştelui evreiesc,
Iisus s-a pierdut de părinţi şi a rămas în Templu printre învăţători. După trei zile de
căutări, Iosif şi Maria l-au găsit tot acolo, discutând cu preoţii şi cărturarii pe care i-a
uimit prin răspunsurile Sale. În momentul regăsirii, Iisus le spune părinţilor neliniştiţi
că nu aveau motive de îngrijorare, deoarece El se afla în Casa Tatălui Său22. În acest
sens, pilda evanghelică este o mărturie despre siguranţa oferită de încredinţarea
totală în divinitate, stare de graţie ce poate fi experimentată doar atunci când oamenii
trăiesc, asemenea lui Iisus, sentimentul că sunt fii ai lui Dumnezeu.
Tabloul, de mari dimensiuni, îl redă central pe Iisus-copil îmbrăcat în alb,
20
http://lexikon.katolikus.hu/M/Moln%C3%A1r.html;http://www.hungart.hu/frames.html?/magyar/m/
molnar_j/index.html
21
Registrul de pictură al M.T.C, Molnár József, Iisus în templu, ulei pe pânză, 2660 x 3800mm, semnat
stânga jos Molnar J. 1890, inv. 33
22
Evanghelia după Luca, II: 41-52
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cu aureolă în jurul capului; părul roşcat denotă o tipologie germanică (Fig. nr.8).
E înconjurat de bărbaţi mai în vârstă, cu figuri puternic individualizate, ce reflectă
introducerea în compoziţie a unor modele inspirate din realitate. Preoţii templului,
cărturarii cu care vorbeşte Iisus sunt redaţi în stânga compoziţiei, având ca atribut
cărţile sfinte ce simbolizează Vechea Lege (Fig. nr. 9); au înfăţişarea unor oameni
simpli din popor care-l ascultă cu expresii variate ce refectă o gamă a trăirilor
sufleteşti de la îndoială, interogaţie, atenţie, până la expresii meditative ce ilustrează
revelaţia divină din cuvintele Mântuitorului. În partea dreaptă a lucrării sunt redate
prin antiteză personajele cele mai apropiate spiritual de Iisus, începând cu părinţii
Săi: Maria, îmbrăcată într-o pelerină albastră şi Iosif, în veşminte maronii, având ca
simbol toiagul alegerii sale divine ca logodnic al Fecioarei. Aureolele pe care le au în
jurul capului reflectă nivelul ridicat al evoluţiei spirituale, similar cu cel al lui Iisus.
De asemenea, expresiile de pe chipurile lor reflectă, într-un mod mult mai evident
decât în cazul celorlalte personaje conştientizarea caracterului de excepţie al lui Iisus.
Spre deosebire de alţi artişti, Molnár József a acordat o importanţă egală din
punct de vedere simbolic personajelor feminine, fapt evident şi în prezenta lucrare.
Astfel, o femeie tânără cu veşminte orientale şi tipologie portretistică de factură
neoclasică e reprezentată cu o expresie devoţională, cu un picior îndoit pe o treaptă,
ca şi cum ar face un pas simbolic spre Iisus. După cei doi părinţi, această femeie cu
profil grecesc este persoana cea mai conştientă de sacralitatea lui Iisus, fiind de altfel
singura care are lângă ea un coş cu ofrande. Această femeie, care i-a atras atenţia lui
Iosif simbolizează oamenii din celelalte etnii, popoarele păgâne, străinii care-l vor
accepta necondiţionat pe Iisus ca mântuitor, trecând la creştinism. Strugurii din coş
sunt în acest sens un evident simbol al mântuirii, al răscumpării păcatelor prin Taina
Euharistiei, testamentul spiritual al lui Iisus instituit la Cina ce de Taină din Joia
Mare (Fig. nr. 10).
Tabloul se încadrează în sfera artei academiste, formulă artistică oficializată
şi impusă în mediul artistic central-european prin intermediul academiilor de artă,
evidentă în rigurozitatea desenului, minuţiozitatea detaliilor realiste, lumina distribuită
egal, fără contraste puternice. Tipologia şi vestimentaţia personajelor, sobrietatea
culorilor, impresia de echilibru şi răceală a tonurilor, interesul cu care sunt descrise
detaliile arhitecturale de interior reflectă un academism cu accente neoclasice. Se
remarcă extraordinara senzaţie de veridicitate cu care sunt redate personajele
îmbrăcate în veşminte orientalizante, dar şi pardoseala, respectiv coloanele masive
de piatră din interiorul templului. La fel ca şi în alte lucrări de mari dimensiuni,
artistul descrie cu pasiune fisurile, zgârâieturile, eroziunea pardoselii din dale mari
de piatră albă reunite prin romburi cărămizii, reuşind să accentueze astfel impresia de
autenticitate a spaţiului în care este plasată tema biblică. De altfel, carelajul pardoselii
subliniază liniile de fugă ale perspectivei (Fig. nr. 11).
Artistul reuşeşte să sugereze veridic atmosfera specifică Templului din
Ierusalim, atât din punct de vedere al descrierii arhitecturale, cât şi din punct de
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vedere al elementului uman. Se remarcă talentul artistului în descrierea vestimentaţiei
orientalizante a personajelor şi îndeosebi varietatea nuanţelor psihologice ale
portretelor, expresive şi bine individualizate, capabile să redea în maniera
romantismului întreaga gamă de emoţii şi sentimente ale acestora. Ele reflectă grija
pentru autenticitatea redării, evidentă în capacitatea de a schiţa un portret veridic,
specific evreilor. Acest portret etnic corelează vestimentaţia orientalizantă cu sugestia
unui profil psihologic propriu cărturarilor şi fariseilor, aşa cum se desprinde din
pildele Noului Testament. Un alt element inedit este folosirea alegorică a efectelor
luministice, ca opoziţia dintre lumina spirituală din interiorul Templului şi întunericul
în care sunt plasate personajele ce se află în dreptul intrării. Acest contrast de lumină,
asociat perioadei pascale şi pildei legate de prezenţa lui Iisus în Templu, face şi mai
evidentă identificarea simbolică a acestuia cu Lumina Lumii, cu victoria asupra
păcatulul şi a morţii spirituale generate de acesta. Prin intermediul luminii privitorul
este condus spre semnificaţia profundă a operei, spre Iisus ca nucleu spiritual al
tabloului. Aşa cum afirmă istoricul de artă René Huyghe, se poate spune că şi în cazul
acestei lucrări, “ lumina asigură prezenţa formelor pe care le smulge beznei, mişcările
expresive ale acţiunii şi sensul profund care este nucleul spiritual al operei ”23 .
Tabloul prezintă unele analogii cu lucrarea Iisus în Templu realizată în mai
multe variante (1871,1881,1884) de renumitul pictor german Heinrich Hofmann
(1824-1911), considerată de contemporani “ una din cele mai plăcute dintre multele
reprezentări ale temei ”. Cel mai influent pictor german al vremii, marcat de stilul
pictorilor nazareeni, el este autorul unei opere consacrate în cea mai mare parte unor
evenimente inspirate din viaţa lui Iisus. Datorită popularităţii lor, aceste lucrări au
devenit un reper iconografic şi o sursă de inspiraţie pentru artiştii contemporani în
abordarea temelor respective, Iisus în Templu fiind una din cel mai reproduse lucrări
prin intermediul gravurilor. Analogia cu compoziţia lui Molnár József priveşte aspecte
generale ale schemei compoziţionale cum sunt coloanele clasicizante din fundal,
candela ce marchează arcada intrării, evidenţierea prin clarobscur a copilului Iisus,
îmbrăcat în alb, cu figura încadrată de un halou luminos, gestica mâinii stângi a lui
Iisus, Cartea Sfântă reprezentată pe jos ca simbol al Vechii Legi, unele aspecte ce ţin
de tipologia fizionomică şi vestimentară a personajelor (Fig.nr.12). Aceste elemente
nu anulează originalitatea lucrării analizate, ci reflectă familiarizarea artistului cu
maniera picturală academistă, spiritul de competiţie în raport cu lucrările la modă
ale epocii 24. Şi lucrarea din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, la fel ca în tabloul lui
Heinrich Hofmann are o schemă compoziţională bazată pe antiteza dintre personajele
“care se agaţă cu fermitate de autoritatea Legii”, tipologii ale sofistului definit prin
plăcerea negaţiei şi a dialogului contradictoriu, respectiv persoanele care îşi deschid
cu adevărat inima în faţa revelaţiei din cuvintele lui Iisus25.
René Huyghe, Puterea imaginii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971, p. 72
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hofmann_%28painter%29
25
Pictorul Heinrich Hofmann a oferit această explicaţie despre semnificaţia personajelor din propria
23
24
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Pilda ilustrată pictural de Molnár József certifică filiaţia divină a lui Iisus,
legătura Sa consubstanţială cu Tatăl ceresc, dorul Lui de comuniune cu Acesta. El
revine în casa părintească a sfinţeniei din Templu pentru a-l readuce la lumină pe cel
pierdut. Din pildă rezultă că înţelepciunea nu stă în numărul anilor, ci în profunzimea
spirituală. De altfel, artistul sugerează sfinţenia lui Iisus şi a părinţilor Săi, capacitatea
lor superioară de a vedea în plan spiritual prin intermediul unor aureole transparente,
dar şi prin expresia de pe chipurile părinţilor, reflectând conştientizarea revelaţiei
divine. Lucrarea este semnată de artist Molnar J., fiind datată în anul 1890.
Tablourile realizate de cei doi pictori maghiari (Kovács Mihály şi Molnár
József) reflectă gustul tipic al pictorilor romantici pentru Orient, evident în atenţia cu
care este descrisă vestimentaţia personajelor de alte etnii şi confesiuni. Interesul tipic
romantic pentru detaliul autentic este evident şi la Kovács Mihály în minuţiozitatea
cu care descrie veşmintele de un fast tipic oriental ale bogatului, redat sub forma
unui emir cu turban şi bijuterii, respectiv prezenţa inedită a unei negrese, ambele
personaje sugerând popoarele necreştine chemate la mântuire. În tabloul lui Molnár
József regăsim un amplu portret etnic al populaţiei ebraice, o tipologie germanică
în redarea lui Iisus şi un profil grec în redarea femeii ce simbolizează celelalte etnii
cărora li se adresează Evanghelia creştină. Aceste procedee specific romantice sunt
un prilej pentru ambii artişti de a descrie, cu realism şi spirit de observaţie, ambianţa
etnică a evenimentelor şi pildelor pe care le ilustrează.

lucrare, Iisus în Templu
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Fig. nr.1. Franz Layr, Răstignirea, ulei pe
lemn, foiţă de aur, 1090 x 745mm, semnat
dreapta jos, cu brun: Franz X. Lair pinx.,
nedatat, Transfer de la Sfatul popular al
oraşului Oradea, 1961, nr. inv. 58

(14)

Fig. nr.2. Maiestas Domini
(detaliu panou de altar), Şc. boemiană, sf. sec.
XV, tempera pe lemn, 1845x 1395 mm, inv.754

Fig. nr. 3. Franz Layr, Maiestas Domini,
ulei şi aur pe lemn, 1040x740mm, semnat dreapta jos
cu negru Franz Lair, Transfer de la Sfatul popular al
oraşului Oradea, 1961, inv. nr. 65
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Teme din Noul Testament în interpretarea unor artiști...

Fig. nr. 4. Kovács Mihály,
Împăcarea bogatului cu săracul, ulei pe
pânză, 2650 x 1900 mm, semnat dreapta jos
cu roşu Kovács M. Munchen 1873 , inv. 32,
Prov. Colecţia veche a muzeului

Fig. nr.5. Împăcarea
bogatului cu săracul, detaliu
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Fig. nr. 6. Împăcarea bogatului cu săracul, detaliu

Fig. nr. 7. Molnár József, Iisus în Templu, ulei pe pânză, 2660 x 3800mm,
semnat stânga jos Molnar J. 1890, inv. 33
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Fig. nr. 8. Iisus în Templu, Iisus (detaliu)

Fig. nr. 9. Iisus în Templu,
grupul cărturarilor farisei (detaliu)
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Fig. nr. 10. Iisus în Templu,
detaliu cu Sf. Părinţi şi femeia cu
profil grecesc

Fig. nr. 11. Iisus în Templu, detaliu pardoseală
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Fig.nr.12. Iisus în Templu, gravură după pictura lui Heinrich Hofmann, ilustraţie din cartea
Viaţa lui Hristos de Canon Farrar, 1894
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