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Pabtts V«chio: Venus ~ Amor (Cul.luI Pelq) 

COLECŢIA REGALĂ DE PIC TUR 
Se ~te prea puţin marea bopţie de artă 

pe care o constituie coleCţia de picturi vechi 
ad3.postitl in pa~tele ,i În castele1e regale dela 
Bucureşti şi deJa Sinaia. 

Acum aproa~ treizeci şi cinci de ani, biblio
tecarul RegeluI Carol 1, Leo Bachtlin, publid 
intr'o lux0as3 ediţie ilustr2t~, la editorul Brauo 
din Paris, catalogul acestei colecţii in care opere 
de primul ordin, unele din ele de provenienţă 
ilustrl, se g~seau !ntrunite într'un impunător an
samblu, comparabil celor mai de seamă dintre 
galeriile ,treine. 

Amatori şi specialişti au putut luă atunci cu
noştinţl de operele rare care se g1seau in posesia 
Regelui Romaniei, şi măcar unele din ele au ş i 
intrat In rtpertoriile curente ale anei internaţio
nale. Greco in special, cu cele ooul tablouri, 
dintre care unele de o valoare unid, a interesat 
aW mult şi aproape nu e studiu consacrat acestui 
preţuit nucsuu, in care picturile dela Bucureşti 
şi de.b Sinaia sl nu se afle menţionate. Tinto
reno apoi, cu admirabilul Portrtt al lui Mare 
Antonio Barbaro, sau Rembrandt, cu tabloul Ha
man implor6nd iertarUl, care, rtceot, ~ Expoziţia 
artei flarmnde şi olandeu dela Londra a trezit 
un interes deosebit, au oprit de.b lnceput atenţia 
şi figureaU adeseori in srudii de specialitate dintrt: 
cele rruU riguroase. 

Dar cu toatl aceastl notorietate câştigată de 
câteva dintre operele rmi importante ale galeriei, 
coleCţia a rima.s totllŞ ca şi necunoscutl, nu nu-

mai publicului, dar într'o bunl mlsud chiar spe
cialiştilor. In monumentala Istorie a artei italiene, 
de pil~, datoritl lui Aelolfo Venturi, nu se g3sesc 
menţionate alte picturi din această colecţie,
atât de boptl totuş in am italianl, - decât o 
Madonă a padovanuJui Marco Zoppo sau por
tretul amintit rm.i sus al lui Tintorerto. Şi e vorba 
de unul dintre cercetltorii pe sub ai cănU ochi 
au trecut aproape toate colecţiile de artă italiaol 
din lume. Tablourile lui Greco chiar, atât de des 
amintite şi atât de preţuite de toţi specialiştii, 
nu s'ar putea spune c3 sunt mai bine cunoscute. 
Aproape in toate lucrlrile, începând cu opera 
asthi clasic1 a spaniolului Cossio şi sfâIlÎnd cu 
drţi recente, picturile de la Bucureşti şi dela 
Sinaia sunt citate: in genere dupli catalogul lui 
Bachelin, rareori cercetarea fiind impinsă până la 
sacrificiul unei c1l!itorii in România şi până ~ 
confruntarta cu operele insele. 

O cercetare de aproape a acc:srei preţioase 
col~ii ar puteA duce, cu toate acestea, la desco
perin interaante. Ea ar pune din nou in circulaţie, 
pentru Istoria artei ,i pentru oamenii de gust, 
opere de mult uitate, care in secolul trecut au 
acut onoare câtorva dintre. cele mai ilustre c0-

lecţii europene. 
C1ci galeria aceasta îşi are origini care meri~ 

a fi amintite. Constituitl de defunctul Rege Carol 1, 
ea provine in cea mai mare parte din achizitionarea 
in bloc a unui mare lot din colecţia Bamberg 
de pe vremuri, Consul al Germaniei la Genova 



şi la Paru, om de gust şi colecţionar cu mW 
DO~, Bamberg isbutise s1 inuuoeascl În 
colecţia sa opue ce proveneau din galerii ce· 

in posesia multor opere din coleqiile nu mai puţin 
vc.stite ale Mareşalului Saule şi Marchizului de 
Las Marismas, vândute 12. Paris. Regele. Carol 

a_o A"ldial: InlllDÎru lui bus cu Macdalc.1lI dupl Inyiuc. (C.tdul Pdip") 

lebre. AchWtionase o bunllt parte din faimoasa 
Galerie: sparuol1 a lui Louis·Philippe d'Or
l~ans, galuie ce figurase. la Luvru şi fusese apoi 
vlndutllt la Londra in 1853. Şi isbutise. a intra 

avd s3 le adauge şi tablouri cumplrate ulterior. 
Dar lotul cel mai important, şi tablourile cele. 
mai de:. seam5, rlltmln tot cele venite din colecţia 
Bambe:rg, valorând ea singurllt aproape cât un muzeu. 



Catalogul galeriei Dumh1 in 18g8, ~I4 budţi, 
inflţitând mai toate ~1e1e vechi: italianl (91 
budp>, germam. (15), (bmandl ,i olaodd (51), 
sparuoll (29), francul (27), engleu (I). Sunt 
operele ca~ aldtue.sc asthi Colecţia Coroanei, 
donaţie prin testament a defunctUlui rege. Descrie
rea lor e dcstul de 1ngrijit flcutl de &che.lin. Dar 
atribuirile sunt uneori greşite. Sunt in genere, 
atnowrile tradi\ionale. Imprumutate din cataloa
gele de vânUn 
şi din inventarele 
colectiile! de o
dinioari. Ete ue
buesc revizuite. 
Un studiu mai 
intins pe care, cu 
[nalta favoare a 
M. S. Regelui, \1 
preglltesc, va a
duce in acustl 
privint1 cercetl
riie şi documen
t:.1rea necesarJ. 
Pini atunci, 
poate nu vor fi 
lipsite de interes 
aceste succinte 
note, menitea dl 
mlcat o idee su
rn.ad despre. va
loarea cu totul 
e.xcepţionaUa co
lecţiei de care este 
vorba. 

ITALmNI 

iatl icoana de altar fnfliliŞând pe Madona cu co
pilul, opc.d semoatl Franca Bolognae şi datat-l 
din 13I::i. E in adevlr de mâna acestui artist, 
rom au SOCOOt-o vechii istorici I...anri şi Rossini, 
sau sc..mnltura ei e a~f1, ~ cum cred Caval
caselle şi A. Ventun ? Destule argumente ar da 
dreptate acestora din urm1. Pictura nu pare mai 
mult decât opt-ra vreunui artist anonim din 
Marche. Dar ea dmâne preţjoad, chiar dad 

n'ar fi vorba de
cât de aceastl di
fitiU controver$li 
legatl de numele 
unuia dintre cei 
mai iluştri artişti 
ai Italiei medie
vale. C~ci trebuie 
d adaug el acest 
FrancaBolognese 
nu e altul decât 
artistul pe car e 
Dan(e~uş~~ 
meneşteÎDDillrna 
Comml!die,brând 
cu Cimabue, cu 
Giono şi cu Ode
risio pe care
spune Dante -
Franco il intre
cuse in delicatul 
meşteşug al mj
niaturii : 

(-. O · t - zisei 
[ eu, - nu tu 
{ qti Oderis, 

A GuMei fold 
{ fi-a acelei arte 

Ce-o chiam' alu
{ minare prin 
{Parur t -

- tO,fratet - a 
{ zis, - cartoa
{ nt.le ce'mparre 

Pictura italie
neascl Indeosebi 
e bine reprezen
lal1, prin num15-
rul considerabil 
al ublourilor şi 
prin valoarea 
multora din ele. 
Mai toate şcoa,.. 
lele din sec. al 
XV -lca,aJXVl-1c.a 
şi al XVII-lea 

TlIIlor.Uo: Ponntul lui Mare Antonio Bubuo (Callclul Pclq) 

Aii Franco Bolo-
[ nu sânt mult 
[ mai bune.} 

Trad. G. Co,"c 

sunt fnftţif;lte, Incepind cu Florenţa, cu Veneţia, 
cu Roma, ,i sfillind cu fCO;llele mai mici şi mai 
târ%ii, genovw, mpoletan.5, sicilianl. Opere mai 
vechi de sec. al XV-lea sau mai now decât al 
XVII-lea sunt pUţine. Dar printre celelalte, nume 
de primul ordm apar, cu picturi care: meritl in 
adevlr a fi semnalat'e. 

Pentru a incepe. cu cu mai veche dintre toate, 
singura din secolul al XIV-lea şi totodatlli una 
dintre cele mai interesante prin discuţiile la care 
a dat naştere c!nd pictura se glsd Înd în Italia. 

o, dissi lui, non sa tu Oden'si 
L'onor d'Agtobbio, e l'onor di quelrarte 
Cite alluminare chiamala e in Parisi( 
FratI, din'egU, piu ridon le carte 
Cite ptMIlleggia Franco Bologntst. 

(Purgatoriu', Xl, 79--83). 

Dar dad secolul al XIV-lea DU ni se i.nflţişeaz-l cu 
alt5 oped decât aceasta, vom tntâ1nl destule din 
secolii urmltori, ca s.5 avem o înfltiF.: mult 
mai bogaU ,i mai completlli a picturii Jtalieneşti. 
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SI mJ opresc Îmâiu la Florenţa, deşi alte şcoale 
sunt tnd şi mai numeros reprezentate. Beato 
Angelico stI ind aci in frunte. cu suavitatea lui 
de inspiraţie şi cu sufletul poetic pc. care nici ud 
alt artist Du-I va mai rnf3ţişl. Jnzâlnirea lui Isus cu 
Magdalena, icoana dela Peli~r, e numai aur şi 
armonie diafaoJ de roz, de gris şi verde tâIW'_ 
Nu ştiu de ce Bachdin o atribuisc vreunuia 
dintre e.levii maestrului de la Fiuole. Poate nu
mai e:xisu:n12 altei icoane, identice, in Muzeul 
de la SaD Mare din Florenţa ti Ucuse a avu 
asemenea iodoe.li. Dar argumentul n'are nici 

ceUi. Opc.cl florentiN, de sigur, din a doua juml
tate a secolului al XV-lea, datorit) vreunui pictor 
format in preajma lui Botficelli, pLin3 de. gnţie 
şi de: puritatea de linie care. dau atâta farmec 
primitivismului acestor quattroctntişti, dar flri 
clnonul formal al lui Botticelli şi mai ales Bd 
aed. subtill morbidclc a expresiei, atât de uşor 
de recunoscut in Madonele şi in Ingerii maestru
lui florentin. Pictura e (otuş printre cele mai prt
ţioase ale colecţiei, prin francheţea linîilor şi a 
colorilor şi prin simplitatea graţioas5 a compo
ziţi~ ei tipid pentru maniera Quattrocentului. 

C,rr."io: Cei patru Evanahd!tli (ClIstdul Pc.lq) 

o insemoltate, dci aproape nu e picrucl a 
acestui artist care s5 nu-şi aibe replici tot de 
mâna lui, risipite ari in toat1 lumea. Erau 
icoane preţ uite, pe care oricine dorea ~ le 
aib5 şi pe cart pictorul trebui~ adesea s3 le ZtJ
gr5veasd de mai multe ori. Cea dela 5imia e 
dintre cele mai delicate şi mai bine p5strate. 
Colorile ei proaspete sunt parc5 de ieri :şi 
vorbesc: imediat de pendul fin, ca de minia
turist, al an istului cu suflet şi cu inspiraţie de 
Sfânt. • 

Mai pUlin sigud e atribuirea Madonei pe care 
Bachelin o dJ lui Domenico Veneziano şi ind 
şi mai problematid Madona cu copilul, intr'un 
cadru rotund, trecut5 drept pictur5 a lui Boni-

Secolul al XVl· lea florentin e reprezentat În 
coleCţie DU prin maeştrii cei mai mari, dar prin 
câţiva artişti cari merit5 tOIUŞ ateope. Astfel, o 
Aparili' a F,cioarei, tablou modest, mai mult 
sc.hitat, al lui Raffaellioo deI Garbo, ~i grupul 
acelor artifti de manied, Rosso d~ i, Vasari, 
Bronzino, rdlectând tn picturile lor, deopotrivl 
pe Raffael şi pe Miche1angdo. Sfânta Familie a 
lui Rosso e poate dintre operele cele mai bune 
ale acestui artist, dup5 cum remarcabil e tabloul 
cu ac.daş subiect al lui Vasari. Cât priveşte Vuttra 
cu Adonis, atribuit5 lui Bronzioo, - deşI oumele 
lui Pontormo ar putd. fi deasemenea pus in dis
cutie, - e o reproducere in linii oarecum afec
tate, dar energice, a acelei cdebre Venere a lui 



Michc.langdo, reprodus3. 
di: « F1orenrinii se 
indcl.goslt.4lu de a
ceastl Ve neri -
spune un contem
poran - ap. cum 
Grecii de odinioad 
se inddgostt.4lu de 
Venera lui Praxite1 t. 

In sfârşit, pentru 
a inchei~ capitolul 
florencin, s1 citu ,i 
dom picturi mai 
slabe, a lui Carlo 
Colei ,i a Agnesei 
Dolci, opere de ins
piraţie dulceagl şi 
care pot adn). numai 
cât de epuizatl ed
forta acestei ~e, 
o sutl de aDI dupl 
moartt.41 lui Michel
angelo. 

de aproape toţi elevii Signorelli tnsUf ciad le-ar fi semnat nu le-ar fi 
flcut ttW preţioase 
decât sunt prin de
licateţea ,i vivac:ita
tt.41 desenului şi prin 
nobleţea de stil cu 
care sunt concepute. 

In aeeea.ş epod 
ne glsim şi cu cele 
trei tablouri pe care 
catalogul colecţiei le 
noteau drept opere 
de şcoală padovaw;, 
Unul din ele, greşit 
atribuit de Bache1in 
lui Squarcione, e 
mai puţin impor
tant. E o operă a
nonirm şi destul de 
modestl in care nu 
putem recunoaşte 

mâna unui maestru. 
Un al doilea i.nsl. 

reprezentând pe 
Madonape tronîntre 
sfinţi, e lucratea 
semnatl şi cu totul 
caracttristid a u
nuia din elr:vii de 
seam1 ai lui Squar
cione,MarcoZoppo, 
deb care nu ne-au 
dmas prea multe 
picturi. Tabloul din 
Colecţia Regală. cu
noscut de mult şi 
descris de Caval
ase1le şi de Adolfo 
Venturi, conteazli 
intre operele de ti
nereţe ale artistului. 
din vremea când a
cesta lucr1 ind in 
atelierul lui Squar
clone. 

Sitna, rivalJ gra
ţioaU a Flore.n~ei, e 
inflţişatl mai re
strâns. Dintre cele 
trei tablouri pe care 
catalogul colecţiei le 
atribuie lui Sigoo
re1li, unul e cu si
gurant1 al lui, o tl
bliţllung1,i Ingustl 
de icoam, trUlti
şând intr'o compo-
2iţie continu! su· 
biecte religioase 
variate. Sunt fitJU
riie de puternlc1 
siluet!, liniile vigu
roase l}i acd impe
tuozitate a mişc1ri
lor şi a atitudinilor, 
pe care le întâlnim 
in oricare din operele 
acestui maestru. 
Celelalte doul ta
blouri ind, mai e
ni gma tice ca su
biecte, tnUţil}ând 
scene alegorice to 
contrast, - Pefg6-
nismfÎ Cr'ftinism,
şi traducind poate 
teme: din literatura 
timpului, nu pot fi 

LIK4J Crcmaa\: Veuus cu Amor (pab!ul Cotrocerul 

Cd de-al treil .. 
tablou. o PietllU, in
tr'un frumos cadru 
scuipat din epod, 
p o a r t 1 seJlUlltura 
lui Mantegna şi data 
1465_ Dar semnl
tura e probabil apa-
c:rifl, dei picrura 
nu are caractere 
mantegneşti. P 1 a

de Signort..Ui. Sunt mai de ~rab! opere florentine 
sau tOSC3ne contemporane lUI, pline de gustul uma
nist al timpului ŞI de sugestia antichitlţii. Dar 

stiea figurilor nu e sculpturall, detaliile nu sunt 
destul de finite, iar pei.sagiul ca şi compo
ziţia Întrcag3 nu arat~ acel gust arhtologic atât 
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de caractenstJc maestrului padovan. Asemănări 
isbitoare apropie tabloul mai degrab3 de picturi 
înfll.~şând acelaş subiect, ale lui Carla Crivelli: 
şi s ar pute! cită. dintre operele acestui artist o 
Pietate din colecţia Crawshay din Londra, care. e 
aproape. o variant~ a tabloului din Colecţia Regall. 
O serie mue.agl de picturi cu acelaş subiect ale 
lui Crivelli, vor permite dealtfel chiar datarea 
acestei opere destul de caracteristice. 

Cu artiştii padovani insl, ca şi cu Crivelli, ne 
găsim in resfrângerea de raze a Veneţici. Colecţia 
Regall nu are o ald, şcoall italiaiU mai bine re~ 
prezentatl decât aceasta. Nu mai puţin decât 21 

peisagiu venet. Bachelin, citind greşit sern.nltura 
lui Carpaccio, i· a pus la îndoială autenticitatea. 
Ea e ind in petfectl concordan~ă cu formulele 
se.mnlturilor obişnuite ale acestui maestru. E drept, 
tablourile nu sunt lipsite de unele stângăcii, mai cu 
seamă in ce priveşte redarea figurilor. Coloritu] 
insă, în care tonul brun roşcat domi~, peisagiile 
tipice, ca şi maniera întreagă a picturilor, sunt 
atât de apropiate de felul de a zugrăvi al lui Car
paccio încât indoiala cu greu ar putd fi admisă. 
Nu se mai poate cetl data care întovădşd odată 
se.mnătura. Ar fi fost aici cu totul preţioasă. E 
probabil însă cl avem aface cu tablouri de ti
nereţe ale maestrului şi n'ar fi de. mirare, ju-

Rubms: Hercule cu leul (Caldul PeJrş) 

de tablouri, dintre care multe de dimensiuni mari, 
se găsesc adunate Într'un ansamblu demn de 
oricare muzeu. 

Unele din aceste tablouri, cum e Madona cu 
copilul, icoana de altar a lui Antonello da Messina, 
sunt deadrepul rarităţi. Operele acestui viguros 
primitiv, comparabil În realism şi in perfecţia 
tehnicei numai cu Flamanzii, sunt in genere pu
ţine. Cu atât mai preţioasă, această pictud din 
prima lui perioadă de activitate, a cărei prove
nienţă cert controlată nu lasă nici o îndoială 
asupra atribuirii. 

Şi nu mai puţin preţioase, prin caritate ca şi 
prin valoare artistică, sunt cele douli tablouri, 
dintre care unul semnat, ale lui Carpaccio: Vulcan 
făurind aripi zeului Amor şi Cavalcadă intr'un 

decând după factură, să avem in ele cele mai 
vechi tablouri ce se cunosc dela el. 
Demnă de interes e deasemenea şi pictura de 

dimensiuni mari a lui Bonifazio Veneziano, tufă
ţ~ând, Într'o largă perspectivă cu peisagiu şi ar
hitecturi, scena Intoarcerii fiului risipitor, operă in 
care naivitatea Încă primitivă a quattrocentistului 
se amestedi cu gustul fastuos al artei Cinque
centului care începea. 

Dar iată Cinquecentul însuş, cu incântarea lui 
sensuală pentru peisagiu, cu coloarea concentrată 
şi grea parcă de nesfârşite amurguri adunate in 
ea, şi cu poezia antică a ruinelor şi a scenelor 
idilice, În bucata intitulată Scenă câmpeneascd, in 
care un concert de ui e inchipuit în mijlocul unei 
privelişti arcadiene. Giorgione e aci prezent, dacă 



DU CU propria lui mâDl, cel puţin cu spiritul slu 
graţios ti sensual. Clei dad un anume exces tu 
colorit ~I in aglomuarea de elemente a peisagiului 
ne-ar putd face d st5m tn cumplinl, atmosfera 
întteag5, gustul acestui peisagiu şi subiectul sunt 
giorgionqti, dup5 cum unele figuri, cu atitudini 
caraCteristice, amintesc deadreptul tablouri din 
cele ~i cunoscute ale maestrului. 

De Palma Vcc
ehio, colecţia nu 
posedJ decât un 
singur tablou, o 
pân%1 de mari di~ 
mensiuni inUţi
şând pe Venus cu 
Amor intr'un larg 
pe.isagiu . E una 
din operele mae
stre ale acestui 
artist. un triumf 
al nudului in arta 
lui ,i .. 1 acelei 
imaculate carna
ţii de ivoriu pe. 
care uşoare um
bre roze o ating 
..semeni unor di-
• fane irizm. Ta
bloul provine din 
vechea galerie 
d 'Orleans şi o re
plid a lui destul 
de cunoscut! se 
gheşte in Mu
:;c.ul Fitzwilliam 
din Cambridge. 

7 

de orice indoiall asupra autenticit3ţii, ar pute~ 
figur~ aUturi de oricare din variantele aceluiaş 
subiect datonte lui Tizian. 

51 menţionez deasanenea Portretul JUUli prin· 
cipe italian, datorit lui Paris Bordone, Portretul 
unui strtator venelian, apoi, discutabil atribuit lui 
Tintoretto, dar mai cu seaml acd operi de o 
excepfionall valoare care este Portretul lui Mare 

Anlonio Barbaro, 
datorit lui Tin
toretto. Figura 
arutocrat1 şi in· 
te1igenr3 a patri
cianului ve n e
ţian, pe care 
vom g35i·o şi la 
Luvru portreti
zatll de Veronese, 
se detaşead cu o 
gravitate şi o 
fOrţ1 de expresie 
neîntâ1nite decât 
in cele mai bune 
din portretele ar
tistului veneţi.an. 
E o capodopm 
nu nu mai de 0; • 

presivitate psibo
logicl, dar de 
concentrare: a e
fectelor pictu
rale, in sobrie
tatea adâncit1 a 
colorilor, în sim
plificarea maes
toasl a liniilor, in 
perfecta realizare 
stilistid a a
cestei figuri care 
domin! şi im
prc:sioneaz.ll. prin 
realitatea ei. 

Veronese nu 
lipseşte, dease
menea. E repre· 
untat printr'un 
tablou destul de 

Dar iat5-1 pe 
Tuian insuş, cu 
nu mai pUţin de 
trei tablouri: o 
Sfântă Familie, 
somptuos pre· 
zentatl tntr'un 
decor cu peisa
giu, Moartea lui 
Abel, puternicl 
scen! dramatid 
sub uo cer de 
furtunl, şi Sfân

Vaii Dyck: Prinduea lui lIus (CUlt-lui Pdq) caracteristic în· 

tul Girolam pt.nitent, in mijlocul unui peisagiu 
impresionant t'rin colorit şi prin contrastele de 
luminoritlti ŞI umbre opace. Dad în privinţa 
celui intâiu, indoeli s'au ridicat, nu lipsite de 
temeiu, - coloritul mat şi oarecum palid al pic· 
turii pare a indici, In adevlt, mai degrabl o copie 
veche decât un original, - cel de al doilea e un 
peodant plin de forţ~ şi de vibraţie coloristid a 
acelei Ucideri a lui Abel, bine cunoscut!, care se 
g5.seşte in Biserica 5. Maria delia Salute, din 
Vene:.ia. Cât priveşte al treilea tablou, in abrll 

Bţişând pe Iudita 
cu capul lui Tlolof~rn. O replid, variind intrucitva 
În colori, se gi:l.seşte În galeria din Palazzo Rosso 
dela Geneva. 

Jacopo Bassano vine apoi la rând, cu dotd 
excelente picturi tu cea mai bun3 manied! o 
Ma'er dolorosa de un calm şi sobru colorit şi o 
mare Rdstignire, in care Bachelin avd dreptate 
a recunoaşte printre figuranţi profilurile lui Ti· 
%ian şi Veronese. 

O Glorie a Fecioarei, apoi, de Carlo Caliari, 
patru bUclti mai mici cu subiecte mitologice, de 
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R,mlmwlt: Boluul Sfintului Moauriciu (di5l1'U1 1Il !ocul din '93a dtla Culrlul POifor) 

TiepoJo, probabil schiţe pentru lucrhi mai mari, 
şi o vastă Apoteozare a unui muzicant, de Jacopo 
Amigoni, in gustul decoros şi afectat al secolului 
al XVIII-lea, inchee seria operelor de şcoalll 
veneţianA atât de preţioase ale colecţiei. 

Cu Bologna, şi ea reprezentat3, ne intoarcem 
pentru un moment la candoarea şi primitivismul 
Quatttocentului. Cei doi maeştri ai acestei şcoa1e 
in secolul al XV-lea, Francesco Francia, pictorul 
nudondor dulci şi uşor gânditoare, şi emulul 
slu Lortmo Costa, sunt deopotrivl înBtişaţi: 
cel dinlâiu cu o Madond tipid pcntn.r"tnaniera sa, 
al doilea cu o S/ânld Apollonie profilându-se pe 
fondul unui peisagiu cu verzui deplrdri acvaticc. ~i 
amintind figuri de femei familiare in picturile lUi. 
A~i, deadreptul stcolul al XVU-lea: GWdo 

Reru fntâiu, cu o Sfântd Magdaltnă, care poate 
s5 nu fie mai mult dedt o veche copie dup1 un 
tablou al maestrului, Guercino, cu o replid de: 
dimensiuni mari a tabloului cunoscut dela Luvru 
Stigmatitarta S-tului Francisc, şi Pier Francesco 
Mola, al evui tablou Agar şi Ismael, e trecut în 

cata logul Bachelin drept operA bologneu ano
nimll:. 

Dar Quattrocento reapare înc5odat1 cu o pieturl 
deosebit de interesantl, ln tabloul milanezului 
Bramantino, inflţişând Coborlrta in Mormânt. 
Studiile recente au pus din ce in ce mai mult în 
valoare operele acestui singular artist în care: 
atitea disparate influenţe - dela Mantegna şi Bra
mante pânl la Piero de.i Franceschi şi pW la 
Leonardo - s'au amestecat, Înglduindu-i totuş o 
expresie atât de person.aLS şi ~r de recunoscut. 
Tabloul din Colecţia Regall meritl toot1 atenţia. 
Colorirul clar şi palid, asupra c1ruia patina tim
pului a pus ca un reflex de smalţ, aminteşte pe 
Piuo dei Franccschi; umbrele moi vorbesc de 
Leonardo, dupli cum raccourciul sugereazl exem
plul lui Mantegna. Dar compoziţia solid conce
putl in linii largi şi viziunea antiel a arhitecturilor 
care aldtucsc fondul, ne aratli tOtuş o opecl de 
maturitate, zugr5vitl desigur dupl ce artistul 
lucrase la Roma. 

Voiu not~ apoi, tot printre operele de şcoall 



milaneu, o MadoM cu S -tul Gh«Jrghe de Luuu, 
variant~ a unui tablou cunoscut din colecţia Sir 
Frederick Cook din Richmond, ~i o picturi de 
Camillo Procaccini, artist minor in care recunoaş
tem eclccttsmul secolului al XVII-lea. 

Ferrara apoi, FU de multiple influenţe con
topite în expresia dtorva artişti demni de luat 
in seaml. Coleqia RegaU ne infl.ţişeaU câteva 
buclţi ~re pot fi amintite: Un fragment de 
fresd de Giovanni da San Giovanni, pictor quattro
centist cu ~ractere ind arhaice, o Madotui de 
Dosso Dossi, bogat~ in coloare şi truind sugestia 
Veneţiei vecine, şi dou5 budii mai pUţin impor
tante ale lui Garofalo (una din ele copie din se
colul .1 XVII-l •• )_ 

Dar iat5 şcoala cea mai bogat reprezentat5 dup5 
cea veneţiaol, Roma, cu Raffael in frunte, cu suita 
de urmaşi ai acestuia şi ai lui Michelangelo, şi cu 
pictori din secolul al XVII-lea cari se striduesc 
ind a cred. personal la umbra marilor maqtri. 
Sunt 18 tablouri, nu toate atât de importante 
cât cele ale Venetieoilor menţionati, dar intere
sante prin imaginea destul de coberentă pe care 
isbutesc s1 o du despre acustă şcoală. 

9 

Doul dintre in catalog sub 
numele lui Rafful, do agilor şi Madonna 
dtl Passtggio nu sunt decât c6pii veehi, cu dintâiu 
după tabloul cunoscut dela Vatican, cea de-a doua 
dupl un original pierdut (ind o copie in galeria 
Bridgewater din Londra). Alte două budţi iml 
pot fi puse In legltud cu maestrul îrl5uş, deşi 
atribuirea lor nu e lod in afară de orice îndoeli. 
Una din ele e o mid Pietate, de un clar şi tandru 
colorit, nu strein de serl5ibilitatea lui Raffael. 
Profiluri, figuri ,i drape.rii, amintesc maniera lui 
Fra Bartolomeo. Detaliile sunt fugar zugdvite şi 
cu oartcare stârtglcie. E poate un Raffael de 
priiW epodi, o t5bliţ" de icoan~, din vremea 
când artistul se form! Ind la Florenţa in preajma 
lui Fra Bartolomeo, şi ar putd fi comparaU cu o 
alt~ picturl ce i se atribuie lui Raffael, cu acelaş 
subiect, în Muzeul Gardner din Boston, aceasta 
datat!l din 1505. A doua bucatA, un remarcabil 
desen inflti,ând un Cap de Madond, sau de 
SibilA, de un puternic profil aproape michelan
giolesc ~i de o mare finete de linii, nu s'ar 
pute~ atribut decât perioadei celei mai bune a 
maestrului, vremea Madonelor şi Sibilelor lui 
romane. 

Sebastiano de! Piombo urmeazl alXlI, cu un 

Hobbvrul : Peiugiu (Camlul Pde,) 
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tablou de mari dimensiuni inUţişând un Miracol al 
Fecioarei. Raffac110 del Colle, elev al lui Raffatl 
şi al lui GiuHo Romana, cu o bucat~, Daniele da 
Volterra, cu trei budţi,!.rintre care un excelent 
desen pentru Coborîrea e pc Crua dela T riniu 
dei Monb 1) , Taddco ,i Fredtrico Zuccari, cu câte 
o bucatI, - cel dintSiu cu o repHd uşor modifi· 
cad a tabloului 
cunoscut din p
Ieria Borghese de 
la Roma, Isus in
tre tnpri in mor
mânt, - şi Fc.de
rico Barocei, cu 
un NoU me tan
tere, de o fru
moad şi rarll 
compoziţie. 

Se001u1 XVII 
c. reprezentat prin 
Domenichino 
(douJ bUdti). 
Pietro da Cor
tODa, cu dou) 
studii pentru fre
scele executate 
in Pabtul Bar
berini din Roma, 
,i Andrea Loca
tclU, pcisagist nu 
lipsit de calitlţi, 
in care gustul lui 
Salvator Rosa se 
amestcd cu in
fluenţele f1a. 
mande (a bu
dt;)· 

tnB.tiş5.nd pe Cei patru eVMgIK14ti, în atitudini 
variate li!:~e de fante%ie. Eleganţa şi rafina· 
meniul . " lor sunt duse aici pâ.nl la o afec· 
tare şi o frivolitate care contrasteaU ciudat cu 
subiectul. Pictural tnd, opera e de o rari calitate 
şi poate figuri a.lJturi de lucnrile bune ale acestui 
maestru. Tabloul nu e semnal, ins1 poam data, 

care ne arad. d. e 
vorba de o operi. 
de tinereţe, 152t. 

In sfârşit, tre
buiesc notate 
şcoalde mai pu
tin importante, 
genoved, napo
letană, siciliană, 
inUţişate prin câ
teva picturi nu 
lipsite de in
teres. 

Ciclul cinquc
CtDtesC, atât de 
larg reprezentat 
In colecţie, il 
complctcau Par
ma, cu Corteggio 

Rtmbrandf ; Haman implodnd iU'taru EJluti (Cuttlul Ptlq) 

Printre gena
ve~, un artist 
din Cinquecento, 
Luca Cambiaso, 
cu un Portret al 
liberatoru1ui Ge
novei, Andrea 
Doria; apoi Gio
vanni Bernardo 
Carbone, cu alte 
trei Portrete de 
mari dimensiuni, 
in care influenţe 
veneţiene se ame
sted vizibil cu 
influenţa lui Van 
Dyck; Valerio 
CasteUi, cu o 
S/dntd Familie 
excesiv de dulce 
şi manieratll, 
Bernardo Strow, 
cu dou3 intere

insUf şi cu Parmiggiano. De cel din urm1 DU se 
poate menţion1 decât o bucatll destul de slabll, 
o dulceag! MadoM de un colorit artificial şi ne· 
consistent, dar Correggio e reprezentat prin doul 
budJi pline de farmecul sensual şi de gra~ sub· 
til1 a acestui maestru. Una din de e o scbiţ1 În 
ulei, mai mult un grisaille cu uşoare coloraturi 
parţiale, toflţişând o Incltin.are a păstorilor. Mi· 
nunarul arabesc al formdor, efectele. voluptoa5e 
de c1ar--obscur, expresia splrit\1a.U a figurilor nu 
Las1 nici o tndoial~ asupra autorului. CeU.1a1t 
tablou, tot atât de caracteristic pentru maniera 
artistului, mai desvoltat tns1 şi finit, e o pictUri 

') U.II. studiu am1Qul1ţit asupra tllblouriJor hti DilIlieJe 
am pub!iQI de cudnd In .Ephemem DKOf'OIlWlao voi. V: 
Donifl, d/l VolllrrO , IQ n",.iQ dl W'I motl'lIO pittorico. 

sante schite tn coloare aplicat3 pe mluse ţc:sutl 
cu aurj '1 un pcisagiu de dimensiuni mici al luj 
Carlo Antonio Tave1la, artist mediocru lucrând in 
gustulluj Poussin ,i al pcisagiştilor flainanzi . 

Dintre napoletani, numai doi a.rti.şti: Mattia 
Preti, cu o interesant1 compo~Jie inflţişând o 
SwuI. tiin istoria Iw' Alexandru cel Mare, operi 
zugdvitl dupl cât se pare pentru Spitalul Cava
lerilor din Malta şi Salvator Rasa, eu un bun P,:t'
sagia semnat, lnBţi,ând o cascatU intr'o privdişle 
stâncoasl; alte dou3 tablouri cu peisagii de porturi, 
sunt semnate [oteu numele lui, dar nu îi pot aparţine. 

Sicilienii, tn s{â!lit, Agostino, Filippo Tanc:redi 
şi Giuseppe Pabdmi, cu lucdri variate şi de o 
valoare mai modc:stl:i, reprezentând meşteşugul 
şcoalei lor in secolul al XVII·lea şi al XVIII·lea. 



GERMANI 

Grupul maqtrilor germani e mult mai restrâns. 
Sunt cincisprezece tablouri de epoci şi şcoale 
variate, care, (W a putel riva.l.iU cu ansamblul 
atât de important al operelor de şcoall italiaol, 
tnfl~ totUJ un mlnunch.iu demn de atenţie. 

Printre etic 
mai vechi ~i mai 
de preţ, trebuie 
menţioDat2oMa
dorul cu copilul, 
picturi de osuan 
şi graciU expresi
vitate, pe care Ba
chtlin o atribui?! 
p ro bie maticuloi 
maestru Wilhdm 
din Colonia dela 
sfârşitul secolului 
al XIV-lea . Pei
sagiul realist tns1 
care impodobqtc 
fondul, amintind 
pictura flamancU 
de dupl Van 
Eyck, şi stilul 
în genere al a
cestei icoane, ne 
indid o epod 
ceva nui recentI, 
prima jumltate a 
stcolului al 
XV-lea. Unu i 
maestru anonim 
al şcoalei din Ca
lonia din 2ceastl 
vreme ii putem 
atribui pictura, 
dar unuia dintre 
cei mai iodem!
oateci şi mai p!l
trunşi de candi
duJ misticism 
aproape liric b 
acesta şcoli. 

Şi tot unui pri
mitiv din secolul 
al XV-lea, mai 
naiv şi mai nedi
baciu, ti 'aJlMtine o Rdstignirt cu figuraţÎe nume
roasl. ,i cu arhaic fond de aur. 

APOI, Lucas Cr.mach cel bltrân, druia ata· 
logul ii atnbuie douJ picturi: o Tăut a ca
pului S otului Ioan ~ i o Vtntră cu Amor. Dacă 
cea dint.5.iu nu e decât o copie veche sau o 
lucrare de atelier. reproducând o cunoscud. pic
tud a maestrului, cea de a doua e o operă auten
tid., semnat1 fi datat:' din IS20. E una din mul
tiplele imagina pe care pictorul le-a dat cu atâta 
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fermecltoare nalvnate Zeitei Amorului, amestec 
de spirit gotic ~i de fantezie a Renaşterii, în care, 
allturi de asemenea calit5ţi, prt:ţueşti conştiincio
zitate2 ~i precizia tehnid ad.t de caracteristice 
:lcestw maestru. 

DG.rcr iN~ nu e repre.untat tn colecţie, dar 
vreunui dev al s1u destul de abil i se datorc:şte 

picturainBţişând 
Rdpirta Amymo
nui, reproducere 
amplificau a cu
noscutei gravuri 
datoritl. maestru
lui dela Nfiren
berg. Tabloul e 
remarcabil p rin 
finetea peisagiu
l,!i li prin colo
ntu nuanţat. 

De elevi ai lui 
DUru, apoi, şi de 
lTI2eştri mai mici 
din secolul al 
XVI-Iea.,sUDtalte 
trei tablouri: 
Sfânta Trt.imt, 
excelentl picturi 
de o viguroad 
plastid realistl. şi 
de o severi ger
manid expresie, 
datoritl1ui (;mrg 
Pencz, un Portrtt 
remarcabil prin 
calitl.ţi de desen 
şi prin efectul de
coratival colori
lor, atribuit de 
Bachelin lui Al
degrevu, şi un alt 
Portret mai slab, 
pc: care catalogul 
il acord1lui Cri
stof Amberger, 
dar care nu e de
cât o copie veche 
dupl o picturi. de 
Wolf Hubcr. 

Printre maeştrii 
mai importanţÎ ai 

Renaşterii, trebuie notat apoi Adam Elshrimer, in
a{işat prin doul budti, Intre. care un excelent 
peisagiu cu scena In mÎruatud a SamarittaJ1ului 
milosti". 

Urmew apoi câteva bUdţ.Î de artişti din se
colul al XVII-lea, Jcan Lingelbach, Jean-Henri 
Roos, Abraham Mignon ,i un interesant portrt:t 
al lui Mozart la doisprtzece ani, amintind maniera 
lui Greuze, de. J. H. Tischbein. 
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Gra:o: PorUtl (CzllduJ. Pdq) 

FLAMANZI ŞI OLANDEZI 

Un grup foarte. important in colecţie il constituit 
picturile flamande şi olandeze. Sunt 51 de buciţi, 

in cea mai mare. pane din secolul al XVI-lea şi al 
XVII-lea, multe deosebit de preţioase. Maeştri 
de primul ordin, un Rubens, un Van Dyck, un 
Rembrandt, nu lipsesc, iar unele din operele lor 



stau, prin valo.re artisticl, in fruntea coleqiei 
intregI. Va fi destul poate s5 reamintesc tabloul 
Jui Rembrandt, Haman implorand iertarta, ~ al3. 

'3 

atribuj~ lui Hubu Goluius cel b5trân, - poate fi 
menţionat: un Cristos in faţa lui Ptlat, operi 
de un dur realism, dar de calitate mtdiQCri, gân-

Vdas,"u: Portret (Castelul Pclq) 

turi de Portrttullui Tintoretto .,i de operele lui 
Greco din aceea, coleCţie ar pute~ singure faCt 
fairm oricltei galerii. 

Secolul al XV-lea lipseşte aproape. Un singur 
tablou al unui maestru necunoscut, - Bachelin 11 

dîndu-ne la aruştii de seam5 din aceasd epoci. 
In schimb, secolul al XV1-lea e ~preuntat prin 

câteva buclţi bune. Astfel, o delicată imagine a 
Sfintei Magdalena de un autor necunoscut, poate 
fi menţionat3 numaidecit . E o reproducere sim-
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plificat~ în detalii, dar cu multl rmestrie execu
tad, a unei alte Magdalene din Muzeul dela 
Berlin, atribuită odinioară lui Quentin Metsys, 
astăti trecutl însă artistului neidentificat denumit 
Maestrul Magdalenei Mansi . 

Quentin Metsys e absent, dar un artist destul 
de important din cercul său, Jan van Hemesse.n, 
e prezent cu o operli. de burd calitate, un tablou 
infă{işând Vocaţia Sotului Matei. E exemplarul 
cel mai remarcabil dintr'o serie întreagă de ta-

Teniers, fără a atinge calitatea acestuia, şi o pic
tură mai slabI a lui Frans Francken cel bătrân, 
infăţişând Gloria Fecioarei. 

Mult mai bogat e reprezentat secolul al XVII!Iea, 
elin care găsim opere infăţişând şcoale variate atât 
flamande cât şi olandeze. 

Printre Flamanzi citez intâiu pe Jan Breughe.l,
Breughei de Velours, - reprezentat in colecţie 
prin două bucăţi foarte bune: un Peisagiu, ÎnU
{işând Vara şi Iarna, in calde tonuri închise care 

Du(Z(roix: Studiu pentru Barca lui Dante (Palatul Colroceni) 

blouri cu ace.laş subiect - trei dintre ele. numai 
in Muzeul dela. Viena, - zugdvite de acest 
artist. 

Dintre Olandezi, vom întâlni pe Antonis Moor, 
portretistul faimos, cu un sobru Portret al unui 
cavaler spaniol, şi pe italienizantul Frans Flo'ris 
care, într'o picturi de mici dimensiuni înfăţişând 
Alegoria Artei inspirată de Amor trădea~ su
gestiile, poate nu chiar ale artei lui Michelangelo, 
dar de bun3 seamă ale epigonilor acestuia con
temporani. 

Apoi, din aceeaş epocă, o Scenă de cârciumă 
flamandă, a lui Cornelis Molenaer, prevestind pe 

il amintesc pe Breughel cel bătrân, Breughel al 
ţăranilor, şi un enorm Buchet de Flori, operă de 
adevărat maestru, foarte ~udată cu prilejul Ex
poziţiei Rubens care a avut loc la Bruxelles În 
1877, când a figurat alături şi cu alte budţi din 
această colecţie. 

Apoi, o interesantă pictură de Gil1es Sade1er, 
portreristul lui Mibaiu Viteazul, infăţişând HaZa 
cea mare din Castelul Hraşin dela Praga; o Scenă 
de ţară de Teniers cel bătrân, în genul obişnuit 
acestui artist; şi o excelentă pictură de dimen
siuni, restrânsea lui Temers cel tâmr, reprezen
tând Doi fumători . 



Dar iat~-l pe Rubens însuş, cu trei tablouri 
de subiecte foarte variate. Daci unul dintre ele, 
un mare. Portret al Isabelei de Austria, regent! a 
Ţ3rilor-de-Jos şi protectoare a maestrului, e poate 
numai o aperi de atelier, in care mâna lui Ru
bens nu a intervenit pânl în deulii, celelalte dou! 
ins! sunt luc.dri asupra autenticit1ţii cărora nu ne 
putem indoi. Unul din ele, o interesand schiţl 
in grisaille, lucrat!i în moi tonuri fugare de brun, 
e un studiu pentru cunoscutele tablouri dela 
MUnchen şi dela Prada inUţi~ând O plimbare in 
grădină sau Grădina Vl-nerei; ŞI in figurile schiţate 
se pot recunoaşte portretele artistului însUş, al 
soţiei ,i copilului s~u. Cel3.1alt, o pietun. de o 
impresIonantă forţă plastid şi de o unitate de 
stil ireproşabilă, fnUţişew pe Hercule in luptă 
cu leul. O variantl a aceleiaş scene se glseşte 
la Potsdam şi pictura a fost reprodus~ ~i in 
gravuIi; dar chiar fiIi vreun indiciu In pnvinţa 
autorului, indoial~ n'ar puteA fi asupra lui Ru
bens, c~ci numai din mâna lui putea ieşi acest 
formidabil torso încordat şi aceast~ inepuizabil1 bo
găţie de tonuri, intr'o pictur~ care e totuş aproape 
un monocrom de brun roşcat . 

Alături de maestru se aşeau apoi elevul s3u 
cel mai de seamă, Teodor van Tbulden, cu o pic
tud alegorică înfăţişând un Răsboinic Încununat 
de Victorie. Arta lui Rube.ns e. vizibilli. şi in această 
oped. Van Thulden nu flce.3. decât să desvolte. 
o schiţă a maestrului, păstrat~ asthi la Be.lvedere 
in Viena. Coloritul e însă cam fad, ca şi realizarea 
în genere, lipsid. de căldura şi impetuozitatea 
rubensianl. Pictura e totuş corect~ şi nu fără 
calităţi decorative. 

Van Dyck e t~ aproape, cu lucrui care ne 
fac să simţim din nou mâna unui maestru de 
seam3. Una din ele, o Flagelaţie, e un tablou nmas 
neispri.vit. Colorile sunt totuş vii şi amintesc 
Italia; cealalt3 e o reluare întrucâtva variată a ta
bloului dela Prado tnf~ţişând Prinderea lui Isus. 
E ca o isbucnire de lumină, pâlpâitoare şi roşia
rid, in mijlocul unei inv~lmăşe1i de forme ome
neşti şi al obscurităţii tragice care învllue 
scena. 

Voiu menţiona apoi o excelentă Coborire de pe 
Cruce, datorită unuia din elevii lui Rubens, Ge
rard Duffet, tablou remarcat odinioară la Expo
ziţia Rubens amintitl; o schiţă mai slabă, apoi, 
atribuită de Bachelin lui Snydersi şi o Madolld, cu 
amintiri de Rubeos şi Van Dyck, a lui Pierre 
Ykens, care a figurat şi ea, alAturi cu celelalte, la 
Expoziţia Rubens dela Bruxelles. 

Olandezii sunt incă şi mai numeroşi . Să iosemn 
intâiu in treadt un Portret fuă calităţi excep
ţionale al lui Van Mierevelt, pentru a veni nu
maidecât la Rembrandt, ale cirui opere dau atâta 
preţ colecţiei. 

Unul din cele patru tablouri menţionate in 
catalog, Botezul S-tului Mauriciu, a fost pier
dut din ' nefericire în incendiul care recent a mi-

15 

stuit Castelul Foişor dela Sinaia. Era o lucrare re
marcabilă în genul tablourilor lui Rembrandt cu 
scene În cadru de peisag(i invăluite in clarobscur. 
fantastic. Din atmosfera nebuloasă a unei nopţi 
pe care paie de lună o făceau şi mai enigmatică 
scena se desfăcea violent luminat~ ca sub o proecţie 
magică, printre vagi coloane şi turnuri disimulate 
in neguri. O ceremonie tainică, desfăşurându-se 
in lumină selenară şi În involburui romantice de 
po~ie ~i mister. Rembrandt din tablouri cunos
cute, dm Samariteanul milostiv dela Berlin sau 
din Fuga în Egipt dela Haga, se putd simţi în 
această pictură, poate nu cu toate marile lUI ca
lităţi, dar cu inspiraţia şi atmosfera caracteristid 
artei sale . 

Un tablou mai mic, semnat cu iniţia11 şi datat 
16~9, e modelul în uleiu al unei cunoscute gra
vuri infăţişând Vestirea pdstorilor. Pictat pe aramă 
şi alterat mult in coloare, tabloul a pierdut din 
calităţile lui de odinioari, pe care gravura ne face să 
le blnuimj interesul du nu e mai mic insă in 
chiar cronologia operei artistului, prin semnătura 
şi prin data pe care le poartă. 

O a treia bucată, de dimensiuni tot mici, e un 
Cap de studiu, o figuri. de b~trân foarte familiară 
tipurilor rembrandtiene şi care, cu toat~ negli
jenţa aparentă a penelului, e o bucată de multă 
fineţe şi sensibilitate. 

Dar opera cea mai importantă, putând fi pre
ţuită printre cele mai de seamă ale maestrului, 
e tabloul inf~~ând pe Haman implorând iertarea 
Esterei. De . ensiuni mari (2,37 m 1,90 m) 
şi de o rmesrrie de meşteşug care anunţ~ arta ma
relui olandez în perioada cea mai bună a creeaţiilor 
sale, tabloul e uimitor prin intensitatea dramatid 
şi prin extraordinarul joc luminos al colorilor. Din 
atmosfera grea de penumbră compactă, cele trei 
figuri care aIcătuesc scena se detaşeuă În reflexul 
unei stranii lumini proiectat~ dintr'o parte. E o 
explozie de aurituri, de sclipiri de pietre preţioase 
şi de ape luminoase de m~tăsuri, incandescente 
pard in vibraţia fină a nuantelor. Estera, care 
concentrează în mantia, În rochia şi in diadema ei 
tot focul acestei splendori regale, domină tabloul 
cu expresia impenetrabilă şi nefndurat~ a judecă
torului. Moartea lui Haman e rostit~ in privirile 
ei umbrite şi În gestul indicând refuz definitiv. 
La picioarele ei, vinovatul îngenunche umilit, în 
vreme ce din umbră Abasverus intinde. asupra 
lui sceptrul de aur indicând verdictul. Tulbu
rătoare viziune tragid, închegată din lumini fât
fâitoare şi din umbre funebre. In opera intreagl 
a lui Rembrandt, câteva tablouri doar i se pot 
compar~ in acest gen, prin adâncimea de expresie 
dramaticl. şi prin nestimata calitate a materiei 
plastice, David şi Saul dela Haga şi poate 
cele doul tablouri cu subiecte tot din iscona 
Esterei, care se găsesc la Peuogtad şi Moscova. 
Sunt dealdel toate din aceeaş epoc~ de rurmtntat~ 
şi arutoare inspiraţie, din jurul lui 1660. 
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Al3turi de Rembr.r.ndr, ,irul celorlalţi Olandezi 
care urmu.d apare numai ca o lungii suit~ de 
epigoni. Sunt rotlLf piCtorii de pcisagii şi scene 
• de gen. atât de cunoscuri ,i de preţuiţi În 
aru. secolului al XVU-Iea. Nu putem decât 53-i 
menţionl.m aici, dql multe din pictUrile lor ar 
meriti a fi prezentate mai de aproape. Vom în
tâlni astfel, in afari de un Van den Eeckhout, 
elev al lui Rembr.r.ndt şi imitator al lui, opere de 
Wouwerman, Cornell!: van Poelenburgh, Jan Both, 
Claes Bc.rchem, 
Kanl Dujardin, 
Jan van Goycn, 
Albut Cuyp, 
Hobbema (cu 
dou5 tablouri, 
dintre care unul 
semnat, greşit 
atribuit de Ba
chelin lui Roelof 
de Vries) Cor
nem de Wae.J, 
Roelof de Vries, 
Daniel Wynt
rack. 

Din secolul al 
XVUI-Iea şi al 
XIX - lea, tre 
buiesc apoi DO

tate pictUri de 
Jakob van Stry, 
Antonis Scho
onjans, Nic . 
van Schoor, 
Van Huysum, 
Racbel Ruysch, 
Gerard van SPOI
endronck şi Fr. 
M . O'Connell, 
care Imbog3ţe.sc 
nu numai tn nu· 
mSr de buclţi 
sau in şcoli, Co
lecţia Regall de 
PicturS. 

SPANIOLI 

Relativ restrâns, dar foarte omogen, e grupul 
de picturi spaniole care, provenind mai toote din 
galeria lui Louis-Philippe, aproape nu Dtunl.ri 
opere slabe sau lipsite de interes. Păd a mai 
vorbi de tablourile lui El Greco, pe care Muuele 
din SpaDÎ2 chiar le-ar putei invidii, fiecare din
tre celelalte reprezinti artişti dintre cei mai de 

seam3 cari au ilustrat pictura spaniolă tn seco
Iii al XVI-lea şi al XVlI-lea. 

Din secolul al XV-lea nu putem însemni 
decât o singurii pictu~, UD Cristol bineculJân
tând pe Fecioara, tablou pe care Bachelin ti atri
bui!!. lui Antonio de! Rincon. Numele acestui artist 
a displrut azi din istoria pi crurii spaniole,:criticii 
neputandu-i identifid nici o operi şi contestân
du-i chiar e.xistenra. Tabloul din Colecţia RegaU. 
nu e mai puţin intuesant tOt uş, chiar sub acest an0-

nimat, şi poate 
fi num3rat prin
lre operele re
marcabile, de un 
misticism atât 
de sever, ale in· 
tâitor pictori de 
şcoall castillan3. 

Dar iată câteva 
picturi de mae
,Iri dintre cei 
mai importaD{i 
din secolul al 
XVI-lea, opere 
de valoare nu 
numai pentru 
aceastl colecţie, 
dar chiar pentru 
epoca lor de pro
venienţl.: o Pie
tate de adând 
expresivitate a 
Divinului Mo
rales, pe care nu
mai Greco li va 
intrece în con· 
ce!lt~;ea şi ,in 
rrustJC1Smul 10-

spiraţiei; un 
Portret al unei 
Doamne nobile, de 
Sanchez Alonso 
Coello, pictorul 
atât de pretuit 
de contemporani, 
care continui in 
Spania genul por
tretistic al fla
mandului Anto

nis Moor; o Fugă în Egipt, de Juan Fer
mode: Navarreto, remarcabilJ intru torul prin 
realism şi vigoare de expresie; şi o Glorie a Fe· 
doarei, de o graţie leonardian.l, a pictorului andahu: 
Juan de Juanez. 

El Greco e insi artistul cel mai numeros re
preu.nu.l in coleCJic:. Cde 9 tablouri ale sale, 
unde de dimensiuDl mari, pot di o idee larg} despre 
personalitatea atât de originală şi de modem3 a 
acestui pictor. Câteva din aceste tablouri nu sunt 
umee. Sunt variante ale altor picturi răspândite 



prin diverse colecţii. Grero şi-a multiplicat astfel 
~le mai multe din operele sale. Dar interesul 
acestor variante, care. toate sunt de propria sa 
mânl, e că nu sunt niciodată identice şi cl, 
%ugmvitt la intervale, caracter~ prin stt1 epoci 
diverse in activitatea artistului. 

Vom g3s1 astfel in colecţia dela Sinaia, o re
luare a celebrului tablou reprezentând Martiriul 
Sfântului MallrÎciu dela Escorial, grqit intitulat3. 
de Bacbelin Cei patruzeci de mucenid. De dimen
siuni cu mult reduse faţi de pictura din Spania şi 
modificat în amănunte, tabloul din Colecţia Regală 
e o operă mai tâ~ie a artistului, când şi stilul şi 
coloritul său se transformaseră. La Escorial, era 
ind amintirea Veneziei in colorile puternice de 
profundă clară rezonanţă, dup!i. cum era poate 
urma trecerii lui Greco prin Roma, in expresia 
scu1ptura1ă şi grandios monumentală a concepţiei. 
La Sinaia, acee~ imagine se atenuead in to
nurile gris ale viziunii de mai târziu a artistului, 
iar formele insele, mai lungite şi oarecum mai 
fluide, anunţă o transformare care avea sii meargă 
atât de departe in operele tânii ale pictorului. 
Cristos cu Crucea e deasemenea o variantă târzie 
printre multiplele reproduceri ale acestui subiect 
ieşite din mâna lui Greco şi îşi g3seşte asemănare 
mai cu seamă intr 'un cunoscut tablou din fosta 
colecţie Beruete din Madrid . Un tablou mic, apoi, 
infăţişând pe Isus luîndu-şi rămas bun dela Maria, 
minunat prin frumuseţea poetid. a inspiraţiei şi 
prin neimitabil~l joc expresiv al mâinilor, e, in 
acelaş chip, reproducerea unei teme favorite a 
pictorului, ca şi bucata înflţişând Sfânta Familie, 
de o graţie expresivii care trezeşte amintirea lui 
Correggio. Menţionăm apoi tabloul infăţişând pe 
S-tul . Martin călare, reproducere a unei picturi 
semnate, astăzi in colecţia Wiedener din America, 
şi un Sffint Sebastian de epocă târzie, cunoscut 
deopotrivă şi din alte exemplare. 

Trei picturi Îml ale mestrului, in colecţia 
dela Bucureşti şi dela Sinaia, au o valoare deose
bită chiar in ansamblul operelor lui Greco. Una 
dintre ele e o mare compoziţie înflţi~âDd Inchi
narea păstorilor . lntr'uD decor fantastic, iluminat 
de iradieri violente de luminl, scena se încheagă 
parcl din pâlpâirile ciudate ale unei viziuni mi
stice, in care elementele terestre se amestecă, ~e 
şterg ~i apar iarlşi în limbile de foc ale unei 
vÎ.%iuDi cereşti. E arta lui Greco, inel nu ajunsl 
la ultima expresie a misticismului du, dar adânc 
străbătută de neliniştile şi elutlrile spirituale ale 
acestui artist cu gândire de ascet. Scena înfă
ţişată e cunoscută din câteva variante care 
se g3sesc risipite prin diverse muzee şi colecţii 
(Toledo, Valencia, Roma, New-York). Tabloul 
dela Bucureşti Însl e cel mai important şi singurul 
semnat. E fără îndoială prototipul celorlalte, iar 
stilul îl arată a fi o operă de epocă timpurie, sigur 
dinainte de 1600. 

O a doua pictură, dreia nu i se cunoaşte nici 
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o variand, remarcabilă cu totul prin colorit şi 
prin sensibilitatea aproape modernă cu care e 
zugdvită, înfăţişează Logodna Fecioarei. E o mag
nifică viziune de albastruri, de griuri şi de gal
benuri, un adevlrat studiu de tonuri şi valori 
cromatice, care trezeşte apropieri de pictura lui 
Cezanne. Cossio presupunel a fi un tablou zu
grăvit odinioară pentru biserica Spitalului Cari
tăţii din lllescas (lângă Madrid), pereche a altui 
tablou care se g~eşte incă în acea biserică, infă
ţişând pe S-tul Hildefons. Cercetarea pe care am 
putut-o face însă la lllescas chiar nu confirmă 
aceasd ipoteză. Nici dimensiunile tabloului şi nici 
maniera sa nu au vreun raport cu picturile de 
acolo. Bucata dela Sinaia e din ultimii ani ai lui 
Greco, din perioada cea mai ardentă şi mai spiri
tualizată a creaţiei sale, când artistul ajunsese a-şi 
concentra expresia DU numai in mistica religiow 
a impiraţiei, dar şi într'o adevărată mistică a 
colorilor, fâlfâitoare, pure, dematerializate. 

Un ultim tablou al lui Greco, e un impresionant 
Portret pe care Bachelin il identifid greşit cu 
Diego Covarrubias, prietenul ilustru al artistului. 
Personagiul, bătrân şi de aristocrată înflţişare, nu 
se reg~eşte in niciunul din portretele cunoscute 
ale lui Greco. Pictura e de un colorit extrem de 
sobru şi de o de1icateţl de nuanţe care o aşează 
între operele de cea mai inaltii calitate ale arti
stului. E, poate, modelul deslvârşit al artei sale 
portretistice şi, e Uri îndoială, tot o operă din 
ultimii săi ani de activitate. 

Un tablou de Luis Tristan, reprezentând Cobo
rîrea S-tului Duh, ne înfăţi~ză apoi şi şcoala 
lui Greco, prin elevul cel mat important al maes
trului. Pictura e o imitaţie chiar, a tabloului lui 
Greco dela Prado infăţişând acelaş subiect. In 
amestecul de realism vulgar tnsă şi de manied 
imitată după maestrul său, e ceva hibrid care il 
clasează pe acest pictor printre artiştii de cate
gorie minoră. 

D ar va trebui să menţionez incă, in afară de 
un tablou anonim înfăţişând O familie de cerşetori, 
oped tot din secolul al XVII-lea, o picturl de 
dimensiurti mari şi de un puternic efect de c1ar
obscur, datorită lui Rlbera, înfăţişând Lupta lui 
Hercule cu Centaurul (un tablou mai mic au 
acelaş subiect, in Muzeul dela Budapesta); trei 
tablouri apoi, atribuite lui Zurbaran, dintre care 
unul înfăţişând Viziunea unui cavaler călugăr, de 
o deosebită calitate coloristică; alte două, cu 
totul remarcabile, aparţinând neindoelnic lui Ve
lasquez: unul, UD Portret al Cardinalului Gaili, 
semnat şi amintind în coloare, în compozitie 
şi în manieră portretul faimos al lui Inocenţiu 
al X-lea, din Galeria DorÎa Pamfilij dela Roma, 
celălalt, tot un Portret, de dimensiuni mici ş i 
de o foarte bunl execuţie in tonuri de brun 
inchis o a treia r.ictură, înd şi mai mică, in
făţişând un Cava er călare, a fost greşit atribuitl 
lui Velasquez şi aparţine probabil şcoalei sale. 

• 



Apoi, o mare Concepţiune, zugdvitl in calde şi 
viguroase tonuri, atnbuitl lui Antoruo de Pe
reda; un Cristos la stâlp de Alonso Cano. de o 
fortl realistid şi de o calitate in execuţie care 
pun aceasd lucrare printre cele mai de seam) 
ale pictorului; doul tablouri de Murillo, o Con
cepliune a Fecioarei, in genul celorWte zugrivite 
de artist şi o curioasl scenl reprezentând Invtn
Iiunea desenului, in care colorit şi tehnid se intn:c 
In fineţe; o sumbri pictud a lui Valdes Lt2I, 
inBţişând Capul S -tului Ioan pe tipsie, şi o mag
nifid Viziune a Magdalenei, operi de adânc co
lorit şi de ferventl inspiraţie_a lui Jasi Antolinez. 

FRANCEZI 

Şcoala francezl, in sfârşit, intruneşte dease
menea un mlnunchiu de picturi, destul de iate
rt!'ante. 

ln fruntea lor, şi prin vechime şi prin valoare 
artistid, trebuie s.i punem Portretul lui Carol al 
IX-lea, care se poate atnbul lui Fran~is Clouet . 
E o operi de mare finete de desen şi de un aristo
crat colorit in care dommJ negrul aurit al vestm.in
tdor şi verdele inchis al fondului. Un al doilea 
Portret, atrîbuit tot lui Clouet, nu e mai puţin 
preţios in delicateţta aproape mÎniaturistid cu 
care e lucrat. 

Câteva bucJţi din secolul al XVII-lea se adaugl 
apoi, cu cali~~i variate. Cea mai remarcabilă e, 
fW indoial), Femeia ldptând, a lui Simon Vouet. 
De un realism familiar şi de o tehnid viguroasl 
care aminteşte pe Caravaggio. pictura uc:de:ul 
mai cu searol prin plastica forte a figurilor şi 
prin francheţa coloritului. Calitatea alburilor, ro
şului brun şi albaslrului vestmintelor femeii e 
in adevi'ir fxcepfionaJ!I. O Alegorie in gust clasic 
şi de un colorit cald indicli apoi prezenţ.a lui 
Nicolas Poussin. E singurul tablou din coleCţie 
ce i se poate atribui, clici o a doua bucaU, de di
mensiuni foarte mari şi reprezentând un Peisagiu 
de pddure, e opera celuilalt Poussin, Gaspard, 
e:levul şi fiul adoptiv al maestrului. Nu lipseşte 
nici Claude Lorrain, cu un caracteristic Peisagiu 
italian, predrat de ruine clasice şi de mici scene 
bucolice. E o bunl. bucatS a anistului, spre deo
sebire de un alt peisagiu mai mic, pe. nedrept 
atribuit acestui pictor. De notat apoi şi o mid 

Sund anecdotic4, o petrecere intreruptl de so
sirea unei scrisori, excelentl piClurS de gen, cu 
frumoase calit§ţi de colorit, datoritS lui Jean de 
Boulogne. 

Cât priveşte secolii .al XVIII-lea şi al XIX-lea, 
in afa~ de o serie de zece picturi decorative inf1-
1Îşând pe panouri de piele gofratl, scene galante 
cu p3stori şi plstoriţe, picturi pe care Bachelin 
le atribui~ arbitrar lui Lancret, merÎtl a fi men
ţionate trei tablouri de Greuze : Un pastel repre
zentând pe Mozart copil, un rt:marcabil portret 
al muzicantului Gluck şi o candicU figuri de 
Fatd in rugdciune, in gustul sentimental şi dulce 
care er~ obişnuit acestui pictor. Apoi două schiţe 
in colori ale lui David, inH.ţişând una, Triumful lui 
Achi/e, cealalt!!., pe Andromaca lângd cadavrul lui 
Hectar, buc!iţi în care reminiscen1ele clasice se valo
rific5 prin amploarea inspiraţiei şi prin stmlucirea 
intens!!. a colorilor. Cea de a doua e dealtfe:l schiţa 
definitivl a tabloului foarte cunoscut, cu acest 
titlu. S1 menţionez apoi ,i un Portret al lui Mira
beau de pictorul mai PU~lD cunoscut Joseph Baze, 
amintind o bucatl tot de e:l din Muzeul Carnavalet. 

In sfârşit, dintre moderni, un Ary Scheffer, 
un Hendrik Scheffer (Portretul eclltStru al lui 
LAuis Philippe d'Orlians, proprietarul de odinioad 
al cdor mai muhe din tablourile ColeCţiei), şi 
un excelent Delacroix, studiu de detaliu pentru 
Barca lui Dantt dela Luvru. 

• • • 
Incendiul care a distrus de curând Castdul 

Foişor a suprimat, odatJ cu bucata lui Rem
brandt menţionatl, şi singurul tablou de yeoall 
englezJ ce se glsd in colecţie, o delicatl plctud 
plin3 de nuanţe şi de fragede tonuri a lui Rey
nold!, inf11işând subiectul cunoscut. La Robineua. 
Erl una din picturile la care Regele de azi ţind 
mai mult şi ea impodobe~ odaia sa de lucru. 
Pierderea e de sigur însemnatl. Din fericire ins!!., 
in afarS de cele dou3 tablouri, nici una din cele
lalte opere vechi ale colectiei n'a fost atinsl 
in aceastl trist) imprejurare. Au pierit mai cu 
searm opere moderne, care vor putd fi mai uşor 
iolocuite. Dragostea de artJ şi pasiunea de colec
ţionar a Suveranului ins.i nu vor i.ntân.i~. de sigur, 
sl sporeasd patrimoniul atât de preţios al acestei 
coleCţii, care constituie azi una din mândriile ţmi. 

AL. BUSUIOCEANU 
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