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De la „mester" la „artist" , 

în civilizatia modernă românească , 

Ruxandra Demetrescu 

Modernitate-occidentalizare în arta românească 
a secolului al XIX-iea 

Din perspectiva istoriei artei, modernitatea a fost în general definită ca respingere a 
academismului clasicizant, fiind circumscrisă cronologic şi geografic între pictura fran
ceză din anii 1860 şi arta americană din anii 1960 (Harrison, 1996, p. 142). Însă unii 
autori propun graniţa ce desparte secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea ca moment princeps 
marcând debutul unei noi ere (Hofmann, 1974, pp. 46-47). 1800 capătă astfel o sem
nificaţie mult mai profundă, a mutaţiei şi rupturii ce caracterizează pragul modernităţii. 
Această specie de mutaţie istorică se afirmă în dualitatea veacului al XIX-lea, reacţionar 
şi novator totodată. În artă, ea se va manifesta în ruptura dintre arta oficială şi arta de 
opoziţie, modernă. Noţiunea de artă modernă nu poate fi însă redusă la o dimensiune 
descriptivă sau teoretică, avertiza Jean-Marie Schaeffer, pentru că operează într-un câmp 
discursiv dominat de afecte puternice şi creează o „formă de viaţă", dezvăluind, prin 
intermediul practicii artistice, chiar destinul umanităţii occidentale (2005, p. 101). 

Dacă modernitatea artistică europeană poate fi citită (şi) sub semnul marii rupturi 
ce se produce în jur de 1800, în arta românească se poate identifica, în acelaşi moment 
cronologic, ca trăsătură specifică, o mutaţie fundamentală, o ruptură brutală faţă de 
tradiţia artei „vechi" medievale postbizantine : un ciclu cultural în limitele acelui 
,,Byzance apres Byzance", pentru a relua celebra sintagmă datorată lui Nicolae Iorga. 
Savantul român afirma de fapt continuitatea civilizaţiei postbizantine, care „supravieţu
ise aproape patru secole formei imperiale creştine". Totodată, Iorga numeşte cauzele 
destrămării acesteia, în pragul veacului al XIX-lea, sub impactul influenţelor occidentale 
identificate în acea 

dublă stare de spirit, vătămătoare pentru bizantinismul în stare să reziste până atunci la 
toate primejdiile : aceea a libertăţii pe care o predică, fie chiar şi într-un sens cu totul 
special, filosofia franceză a veacului al XIX-iea, duşmana influenţelor religioase şi a auto
rităţilor istorice şi cea care se desprinde încetul cu încetul de acel cult al noilor abstracţii, 
din acel internaţionalism revoluţionar, al noţiunilor organice, având dreptul şi datoria de a 
trăi prin ele înseşi (1972, p. 11). 
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Iată de ce începuturile artei modeme româneşti coincid, aşa cum afirma Ion Frunzetti, 
cu începuturile vieţii statale de tip occidental în ţările române : 

Dacă suflul de individualism datorit influenţei ideilor revoluţionare ce cuprindeau, la înce
putul secolului al XIX-lea, Europa întreagă n-ar fi impus şi în acest sector al ei ideea 
libertăţii, demnităţii şi misiunii umane în lume, este foarte probabil că arta rutinară ce se 
practica pe teritoriul românesc, după canoanele-şablon al unui bizantinism îmbătrânit, 
n-ar fi fost în stare să se reînnoiască niciodată (Frunzetti, 1985, p. 187). 

Modernitatea, adoptată la noi abia după ce s-a săvârşit „occidentalizarea", a impus 
şi un nou model de comportament : tardiv în raport cu cel originar, acesta se instalează aici 
abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începând cu Theodor Aman (1831-1891). 
El este cel care consacră modelul artistului oficial şi demnitatea „artei liberale", care 
se afirmă odată cu academia, muzeul, expoziţia şi atelierul ca locuri culturale consacrate. 
În 1931, când se aniversa centenarul naşterii sale, Oscar Walter Cisek îl numea un 
„înaintaş multilateral şi merituos" şi sublinia semnificaţia atelierului său ca „loc de 
întâlnire al intelectualilor şi al societăţii alese, care recunoşteau în el nu numai artistul 
preferat, . . . dar şi deschizătorul de drum pentru atâtea tendinţe noi, care, numai cu 
greu, pătrundeau cuceritoare în domeniul artei culte din România" (Cisek, 1967, p. 11). 

Fenomenul occidentalizării ilustrat de exemplul artistului 
străin. De la artistul călător în Principate la Karl Storck 

Fenomenul reorientării modeme a întregului spaţiu românesc către Occident a presupus, 
între altele, un import masiv din spaţiul central şi vest-european, prin intermediul artiş
tilor călători. Este simptomatică diversitatea spaţiilor din care provin pictorii străini de 
formaţie academică stabiliţi pentru o perioadă mai mare sau mai mică în Principate : 
Niccolo Livaditti şi Giovanni Schiavoni sosesc la laşi din Italia, miniaturistul Henri de 
Mondonville din Franţa, cehul Anton Chladek de la Pesta, Nicolae Barabas şi Joseph 
August Schoefft din Ungaria, Ludovic Stawski şi Mauriciu Loffler din Polonia, Josef 
de Adler şi Carol Valştein de la Viena, Henric Trenk din Elveţia şi Karl Storck din 
orăşelul german Hanau. Cu excepţia lui Henri de Mondonville şi a lui Carol Valştein -
care se află la Bucureşti în 1812, respectiv 1818 -, artiştii străini încep să sosească, cu 
aproximaţie, începând cu anul 1830. Stabiliţi temporar sau definitiv în Principate, 
aceştia vor avea un rol decisiv în modelarea gustului publicului român şi în familiariza
rea acestuia cu imaginea inedită a artistului european, cu noua funcţie sociologică a 
operei de artă şi cu posibilitatea instrumentalizării acesteia în vederea conturării unui 
discurs despre poziţia socială şi starea materială a celui reprezentat. Aportul lor la 
configurarea artei modeme şi la procesul de autonomizare a statutului artistului este 
considerabil, Ţara Românească şi Moldova înregistrând în epocă cea mai mare pondere 
de artişti străini activi din sud-estul Europei. Educaţi în spirit clasic la academii de 
prestigiu din Viena, Miinchen, Milano, Roma sau Paris, formaţi intelectual de teoriile 
neoclasice, cu o cultură vizuală dobândită în mari muzee şi colecţii, artiştii străini care 
lucrează la laşi sau Bucureşti beneficiază de un statut distinct în raport cu „zugravii de 
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subţire" de tradiţie bizantină, cu toate că, la noi, aceştia vor prelua iniţial titulatura de 
„zugravi de portreturi în oloi". Prestigiul dat de instituţia academică şi faima de care se 
bucură în Principate le facilitează ocuparea unei poziţii superioare în societate şi dobân
direa unui rol important în viaţa publică a celor două capitale. Astfel, emigrantul rega
list Henri de Mondonville devine miniaturistul şi portretistul căutat al intelectualităţii 
bucureştene a primelor trei decenii ale secolului, întreţinând relaţii cu personalităţi 
politice şi culturale importante, cum ar fi Iancu Văcărescu (Niculescu, 1954, pp. 262-265). 
Carol Valştein (1795-1862) este editorul primului ziar românesc ilustrat, primul profe
sor de desen şi pictură al Bucureştiului şi conservatorul primei galerii de tablouri, 
înfiinţată la sugestiile sale, cel care stimulează atmosfera artistică a oraşului prin expo
ziţiile deschise de elevii „clasului de desemn" de la Sfântul Sava şi prin propriile lucrări. 
Deşi departe de mişcarea artistică oficială, Niccolo Livaditti (1804-1858) este, la Iaşi, 
apropiatul înaltei societăţi, protejatul familiei Cantacuzino-Paşcanu şi portretistul elitei, 
situaţie care îi aduce câştiguri însemnate şi o poziţie socială privilegiată. La rândul său, 
Anton Chladek ( 1794-1882) era familiarul lui Ion Manu, al Văcăreştilor, Butculeştilor 
şi Rioşenilor. Principalul aport al artiştilor străini a fost, pe de o parte, popularizarea 
ideii că pictura este o activitate nobilă, onorabilă, aducătoare de satisfacţii morale şi, pe 
de altă parte, familiarizarea comanditarilor şi a publicului saloanelor cu imaginea pic
torului european, care se bucură, în epoca modernităţii, de un nou statut şi de un pre
stigiu fără precedent. Efigiile de familie pictate sau litografiate de Mondonville, Schoefft 
sau Topler, expuse deja în 1830 în salonul Casei Manu, şi încetăţenirea ulterioară a 
galeriei de portrete ca fenomen prezent constant în interioarele elitelor boiereşti demon
strează aprecierea şi consideraţia de care beneficiau în epocă artiştii străini. 

În paralel, învăţământul artistic public şi privat facilita stabilirea de contacte între 
pictorii români şi străini. Iosif de Adler şi Ioan Milller predau desenul la şcolile secundare 
ieşene, Giovanni Schiavoni şi Mauriciu Loffler sunt profesori ai „clasului de zugrăvitură" 
înfiinţat de Asachi la Academia Mihăileană, Valştein predă timp de 21 de ani desenul la 
Colegiul Sfântul Sava, iniţiind în arta picturii numeroşi elevi, printre care pe Theodor 
Aman, Chladek îl primeşte în atelierul său pe Nicolae Grigorescu (1838-1907), iar Ion 
Negulici (1812-1851) dobândeşte de la Livaditti primele noţiuni ale picturii de şevalet. 
Cu această ocazie, artiştii români se familiarizează nu numai cu tehnicile de lucru şi 
genurile occidentale, cu imaginea artistului de formaţie academică, ci şi cu cea a „artis
tului monden", intim al protipendadei, a artistului bine cotat, cu o bună situaţie mate
rială şi socială. Beneficiarii acestui statut erau personaje elegante, stilate, cu maniere 
alese, vorbitoare de franceză, italiană sau germană, cu preocupări intelectuale, ceea ce 
le asigura anturajul familiilor din înalta societate. ,, Tânăr, inteligent, cult, purtător al 
unui suflu romantic de răzvrătire, bun pictor, muzician şi uneori actor diletant", cum a 
fost caracterizat (Gheorghiu, 1939, p. 53), Niccolo Livaditti era o companie agreabilă 
pentru boierimea şi negustorimea avută a anilor 1930-1950. Elevul său Negulici, atras 
la Iaşi de prestigiul maestrului, îl va avea timp de patru ani ca model pe „pictorul om 
de societate", devenind, la rândul său, un intelectual respectat, portretistul înaltei socie
tăţi bucureştene şi favoritul domnitorului Alexandru Ghica. Aspectul fizic atrăgător, 
atenţia pentru vestimentaţia elegantă, manierele alese şi cultura sa franceză îi vor des
chide, ca şi maestrului său, uşile celor mai importante personaje ale vremii : Ion 
Budişteanu, Barbu Catargiu, Iancu Manu, C.D. Aricescu, Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti. 
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Artist de origine străină, reprezentant, de această dată, al sferei meşteşugăreşti, având 
meritul de a contribui la realizarea tranziţiei de la artizanul medieval la artistul cu 
instrucţie academică, Karl Storck ( 1826-1887) a jucat un rol considerabil în procesul de 
autonomizare a produsului artistic. Cazul său este deosebit căci, începându-şi activitatea 
ca meşteşugar giuvaergiu, el reuşeşte treptat să-şi depăşească condiţia de artizan, dato
rită înaltei sale conştiinţe profesionale. Este meşteşugarul ce aspiră să fie artist, cizela
torul în metale preţioase care se ambiţionează să devină sculptor. Karl Storck parcurge 
mai multe etape profesionale - formaţia în interiorul sistemului medieval corporativ, 
ocupaţia de meşteşugar giuvaergiu, studiile academice vieneze şi miincheneze, activita
tea ca sculptor de formaţie neoclasică şi cea profesorală în cadrul Şcolii de Belle-Arte 
din Bucureşti -, traiect care îl ajută să se îndepărteze de identitatea artizanală iniţială. 
Un clişeu al istoriografiei artistice îl consacră pe Storck drept "pionierul" sau „părintele 
sculpturii româneşti modeme", punându-se accent îndeosebi pe misiunea sa de deschi
zător de drumuri în domeniul sculpturii de influenţă occidentală. Sunt incontestabile 
importanţa sa fundamentală în acest sens şi efortul real pentru a beneficia de statutul de 
artist, dar activitatea lui Karl Storck trebuie privită şi sub semnul unei permanente 
pendulări între meşteşug şi profesie, între artă şi meserie. El este "artizanul cu aspiraţii 
academice", în mapa căruia schiţele de compoziţie, portretele şi peisajele acuarelate 
stau alături de proiecte amănunţite pentru mobilierul sculptat - laic şi religios - şi de 
schiţele pentru operele cu caracter ornamental, cum ar fi scările în marmură ale Ateneului 
sau Palatului Ştirbei, balcoanele sau balustradele pentru diverse case bucureştene. În 
acelaşi spirit meşteşugăresc, artistul Storck - autor de busturi şi sculpturi monumentale 
în spirit neoclasic - îşi deschide o fabrică de teracotă şi faianţă şi îşi concepe locul de 
exercitare a profesiei ca o vastă întreprindere, cuprinzând atelierul propriu pentru mode
laj, un atelier de pietrărie, un altul pentru cioplitul şi cizelatul lemnului şi numeroase 
spaţii de depozitare a pietrei şi marmurei (Costescu, 1996, p. 11). Totodată, colaborează 
cu meşteri ceramişti, pietrari şi cioplitori în lemn, atelierul său amintind mai degrabă 
de vastele şantiere medievale populate de meşteri, calfe şi ucenici decât de spaţiul pri
vilegiat al creaţiei şi al vizitelor mondene - aşa cum era conceput atelierul artistului 
academician al veacului al XIX-lea. 

Din perspectiva menţinerii unei continuităţi între artă şi meşteşug, Karl Storck se 
apropie de Tattarescu şi se diferenţiază categoric de Aman. Toţi trei cu formaţii acade
mice, ei ajung la exercitarea profesiei de artist pe căi diferite. Asemenea lui Gheorghe 
Tattarescu (1818-1894), Storck este produsul sistemului corporativ şi este stăpânit de 
ambiţia puternică de a se autodepăşi şi de a-şi depăşi condiţia artizanală prin perfecţio
narea meşteşugului într-o academie de prestigiu. Asemenea francezului Honore Daumier, 
germanul Storck este fiu de artizan şi, ca şi acesta, se agaţă într-o oarecare măsură de 
identitatea artizanală, calitatea sa de artist şi sculptor în sens occidental conjugându-se 
cu cea a „artizanului de clasă", a „excelentului meşteşugar". T.J. Clark afirmă cu privire 
la Daumier că, în contextul industrializării artelor şi al transgresiei unor artizani către 
formulele artei industrializate, litograful Daumier „nu mai era întru totul artist, dar nici 
întru totul muncitor. Astfel, va rămâne un artizan : se va agăţa de identitatea pierdută 
a tatălui său" (Clark, 1999, p. 101). 

Karl Storck şi Gheorghe Tattarescu parcurg toate etapele educaţiei artistice până la 
dobândirea statutului superior al sculptorului şi pictorului de formaţie academică. Cu 
toate acestea, ei rămân în strânsă legătură de-a lungul carierei lor cu sfera artizanală, 
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primul desfăşurând felurite activităţi meşteşugăreşti comerciale, al doilea profesând ca 
„zugrav de subţire" de formaţie occidentală. Aici survine contrastul puternic faţă de 
„academicianul" Aman, care rupe total cu sfera meşteşugărească şi care - odată cu 
instituţionalizarea artelor, intelectualizarea şi profesionalizarea meşteşugului - face pasul 
decisiv către afirmarea pe scena românească a artistului de tip european. 

De la zugravii autohtoni, care se raportează la artiştii sau meşteşugarii străini (aspi
rând la un statut similar), la „zugravii cu aspiraţii academice" şi de la academicienii 
descendenţi ai corporaţiilor la cei care nu mai au nici o legătură cu acestea se conturează 
un traseu liniar ascendent, unde figurile lui Storck şi Tattarescu marchează treapta 
intermediară între artizanul de tradiţie medievală şi artistul cu instrucţie academică. 
Ultima articulaţie fundamentală a acestui parcurs pune în lumină figura centrală a lui 
Theodor Aman, decisivă pentru consacrarea noului statut al artistului. 

Semnătura artistului - simptom al demnităţii artistice 
în curs de configurare 

În secolul al XIX-lea românesc, în contextul schimbării comanditarului, a tipului de 
comandă artistică şi a deplasării artei dinspre sfera religioasă către cea laică, semnătura 
artistului cunoaşte o mutaţie în planul semnificaţiei, funcţionând ca prezenJă intratextua
lizată a subiectului creator şi ca marcă a autenticităţii. 

Artiştii Occidentului s-au confruntat cu probleme de tipul autoreprezentării vizuale 
şi indicaţiei textuale autoreferenţiale încă din Quattro- şi Cinquecento, odată cu naşterea 
cultului personalităţii în ambianţa ideilor umaniste şi cu efortul unor artişti ca Leonardo 
şi Michelangelo de a oferi artelor prestigiul şi nobleţea de care se bucurau în epocă 
studia humanitatis. Pentru spaţiul românesc, lipsit de Renaştere şi de viziunea umanistă 
antropocentrică (Marcu, 1940, pp. 9-10), dar contaminat de ideea romantică a artistului 
înzestrat cu har divin, cultul individualităţii se conturează în interiorul fenomenului larg 
de occidentalizare, care aduce, pe lângă numeroase alte importuri, şi concepţia despre 
artist a anilor 1920-1930, perioadă în care scena pariziană este dominată de discursul 

originalite şi genie al unor Quatremere de Quincy, Alexandre Lenoir, Girodet
Trioson, Madame de Stael sau Gericault. 

Astfel, biografia artistică a lui Ion Negulici se constituie în jurul ideii de prestigiu. 
Medalia obţinută în anii de studiu cu Leon Cogniet la unul dintre concursurile obişnuite 
ale curriculumului de atelier îi aduce oarecare faimă. Întors în ţară, ajunge rapid în 
anturajul domnitorului Alexandru Ghica, bucurându-se de încrederea acestuia şi legând 
relaţii de prietenie cu marii boieri şi oamenii politici influenţi ai vremii, cărora le face 
portretele. În presa românească şi străină sunt discutate succesele sale răsunătoare -
repurtate la Atena şi Constantinopol - ca portretist. Totul culminează cu refuzul lui 
Negulici de a realiza portretul domnitorului Mihail Sturdza în alt loc decât în atelierul 
artistului - cerere surprinzătoare şi insolită la acea dată (Constantinescu-Iaşi, 1948, pp. 
159-161). Evenimentul este interesant pentru atitudinea pictorului Negulici, ce revelează 
orgoliul unui artist conştient de propria valoare şi excepţionalitate. Parisul lui Ludovic-Filip 
de Orleans aducea promisiunea unei arte noi, cu o misiune social-progresistă care plasa 
ideea de libertate în centrul discuţiilor din presa vremii, prin cronicile lui Leon de Ris, 
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Theophile Gautier şi Theodore Thore. La mijlocul anilor 1830, criticul de artă Desire 
Laverdant publica De la mission de l'art et du role des artistes iar în 1825 socialistul 
utopic Henri de Saint-Simon includea artiştii în elita noii ordini sociale şi aducea în 
discuţie ideea de funcţie sacerdotală a artei. 

Artiştii românii aflaţi în această perioadă (şi imediat după momentul 1848) la Paris 
erau, cu siguranţă, la curent cu ideile revoluţionare ce animau deopotrivă cercurile 
artistice şi politice. Astfel, ei trebuie să fi luat contact cu cea mai importantă revistă de 
artă franceză a momentului, intitulată programatic L'Artiste, şi cu concepte ca libertatea 

genie de la liberte prezente frecvent în paginile acesteia. Capacitatea artei 
de a (re)modela societatea, de a transmite şi de a răspândi idei noi transformă artistul 
într-un personaj privilegiat, superior şi îl învestesc cu o putere fără precedent : aceea 
de a schimba lumea prin intermediul artei. Lamennais, un autor foarte popular printre 
paşoptişti, scrie în 1841 despre misiunea profetică a artistului care, înzestrat cu puterea 
de a organiza o lume nouă, devine exponentul unei "religii a viitorului". Sedus de aceste 
considerente romantice, Negulici îndrăzneşte să-şi impună punctul de vedere în faţa 
domnitorului Moldovei, adoptând o atitudine superioară şi distantă, pretinzându-i aces
tuia să se deplaseze în spaţiul privilegiat al artistului, şi nu invers, ca până atunci. Acest 
lucru presupunea o inversare conştientă a raporturilor clasice comanditar-meşteşugar, 

homme de genie autopropunându-se drept egal sau chiar superior domnito
rului, datorită calităţii sale de artist. 

Aceeaşi atitudine se degajă şi din practica constantă a punerii în scenă a numelui cu 
funcţie autografă. În Franţa, pe care tocmai o părăsise, numele autorului începuse să 
capete o tot mai mare importanţă, în paralel cu valorificarea noţiunilor romantice de 
"autenticitate" şi „individualitate" şi cu accentul pus pe formarea "renumelui", repre
zentat vizual prin semnătură. Astfel, semnătura apare ca unul dintre cele mai categorice 
simptome ale noii identităţi artistice modeme. În cazul lui Negulici, fie că este vorba 
de ministrul şi ziaristul Vasile Beldiman, de portretele doamnelor sau ale tinerilor din 
protipendadă ( dornici de a avea acele souvenirs la modă) sau de ilustraţiile pentru 
Călătoriile lui Gulliver de Swift, numele artistului este pretutindeni prezent, luând forma 
unei semnături cu o caligrafie căutată şi rezonante franţuzeşti. Artistul cu maniere dis
tinse, cultură franceză, îmbrăcăminte îngrijită şi interes pentru fourierism, ale cărui 
scrisori poartă o pecete inelară proprie, semnează, în anul întoarcerii de la Paris (1837), 
ca "I. Negoulesco". Varianta autografă "I. Negoulitch" alternează cu prima şi se bucură 
de o frecvenţă mai mare, fiind utilizată în corespondenta pictorului de la sfârşitul anilor 
1830 cu Nicolae Guma. În deceniul următor, artistul renunţă la variantele ortografice 
anterioare, utilizând formula simplă „Negulici" sau „I. Negulici". Dacă ortografia se 
"cuminţeşte" şi se autohtonizează, caligrafia îşi păstrează inflexiunile şi arabescurile 
rafinate, Negulici fiind (alături de Aman) unul dintre puţinii artişti pentru care modali
tăţile punerii în operă a numelui dobândesc o atât de mare importanţă. 

O mentalitate comună îl îndeamnă pe autorul Statuii Libertăţii, Constantin Daniel 
Rosenthal (1820-1851), să-şi autentifice prin semnătură România revoluţionară. În com
paraţie cu Negulici, ale cărui lucrări invocate sunt produsul comenzii artistice, Barbu 
Iscovescu (1816-1854) reprezintă un caz cu atât mai interesant cu cât majoritatea dese
nelor păstrate la Biblioteca Academiei - semnate fără excepţie "Barbu lscovescu" -
rezultatul iniţiativei personale. Fie că este vorba de portrete, de schiţe de peisaj, de tipuri 
naţionale sau de vestigii istorice, toate consemnează - alături de indicaţii diverse privind 
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locaţia sau anul datării - inscripţia manu propria a artistului. Probabil că aceste desene 
fac parte din acel "caiet de schiţe" care începe să-l însoţească şi pe artistul român în 
peregrinările sale zilnice. Semnarea lor trădează aceeaşi atitudine despre artistul de 
geniu, ale cărui produse (chiar şi cele mai sumare notaţii) devin susceptibile de a purta 
însemnul auctorial. 

Produs al gândirii paşoptiste a înaintaşilor săi Rosenthal, Negulici şi lscovescu, 
sensibil faţă de conceptul de homme de genie al epocii lui Louis-Philippe şi la prestigiul 
pe care regimul celei de-a doua republici îl oferă unor artişti ca Horace Vernet şi Paul 
Delaroche, Theodor Aman semnează deja, la 18 ani, un Portret de tânăr cu formula pe 
care o va menţine până în 1850, dar la care va apela şi ulterior: "Aman". Problematica 
semnăturii poate fi privită, în cazul lui Theodor Aman, în relaţie cu rolul pe care acesta 
îl joacă în procesul de ridicare a prestigiului artistului într-o societate reticentă, pentru 
care „artistul" este echivalentul "zografului" sau "văpsitorului ". Prin personalitatea, 
arta, activităţile culturale, casa-atelier, starea socială şi societatea pe care o frecventează, 
Aman dezvoltă o strategie pe mai multe planuri, reuşind transformarea radicală a statu
tului artistului. În contextul în care „arta este fiica geniului" şi meşteşugul artistic 
reprezintă un proces de „creaţie" (Aman, 1860, pp. 232, 235), nu este surprinzător că, 
încă din perioada pariziană, Aman îşi stabileşte ca devize puterea, gloria şi independenta, 
aşa cum afirmă într-o scrisoare adresată fratelui său, Alexandru, în care artistul de 21 de 
ani îşi destăinuia ţelul pe care aspira să-l atingă: ,,E un lucru care mă preocupă necon
tenit, mă îmbolnăveşte, mă ucide; e gândul gloriei, deşi ştiu bine că totul e vanitate 
Gloria e poi'morire ! ". 

Aman îşi autentifică tablourile prin semnătură încă din perioada studiilor academice 
şi va menţine această practică până la sfârşitul activităţii artistice, semnătura apărând 
atât în portretele şi peisajele anilor 1850, cât şi în „pânzele impresioniste" şi gravurile 
în acvaforte ale anilor 1870-1880. În cazul celor din urmă, semnătura de o „distinsă 
caligrafie", însoţită de formulele medievale tradiţionale "pinxit", "fecit", ,,sculpsit", 
cunoaşte o evoluţie de la formulele de tipar la cele caligrafiate, pe care artistul le priveşte 
în perspectivă - ca Rosenthal, cu aproximativ două decenii în urmă, în Portretul lui 
Nicolae Golescu - sau cu ale căror litere jonglează în diverse moduri. Odată cu Aman, 
semnătura ca semn textual nominal se manifestă şi sub forma eminamente modernă a 
stilului. Semnul textual este înglobat în imagine, iar semnătura-text este înlocuită cu 
semnătura-tablou 

Semnătura ca autoportret - marcă a personalităţii 
artistice moderne 

Este bine-cunoscut că autoportretele renascentiste din secolele al XV-lea şi al XVI-lea 
au fost create cu scopul bine definit de a funcţiona ca mijloace de legătură între sinele 
artistic şi publicul receptor (Marsden, 1998). Imaginea sinelui proiectează aspiraţiile 
creatorilor săi, vizând o schimbare, iar formulele autoreprezentaţionale au luat naştere 
având ca ţel declarat afirmarea artistului în lupta sa pentru acceptare socială. O concep
ţie similară stă la baza naşterii genului autoportretistic în arta românească a secolului 
al XIX-lea, când anumiţi artişti instrumentalizează imaginile în vederea dezvoltării 
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propriilor strategii de familiarizare a societăţii cu noua imagine a artistului şi cu noua 
poziţie ocupată de acesta în ierarhia socială. Din raţiuni de acest tip, autoportretul, care 
trebuie să consemneze trăsăturile autorului său, are un rol eminamente public. Spectatorul 
trebuie convins de imaginea care i se prezintă înainte şi de mesajul pe care aceasta îl 
transmite. Astfel, reprezentarea este învestită cu un limbaj propriu, cu capacitatea de a 
"vorbi", de a exprima idei şi de a transmite lumii noua concepţie despre artist. În con
text românesc, dialogul dintre cei doi agenţi - pictor şi spectator - reprezintă componenta 
crucială a genului. 

În epoca modernă, artistul se ia adeseori pe sine ca model, datorită accesibilităţii 
maxime faţă de propria persoană şi în contextul în care subiectul pierde treptat din 
importanţă, devenind pretext pentru afirmarea calităţilor picturale. În arta românească, 
această concepţie apare tardiv, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Nu este întâm
plător faptul că gustul pentru genul autoportretistic se configurează mai pregnant în anii 
1840-1850, perioadă în care câţiva artişti români (Negulici, lscovescu sau Tattarescu) 
se întorc de la studii din Parisul dominat de ideologia romantică, ce exacerbează valoa
rea artistului şi statutul său exemplar în ierarhia socială. 

Gheorghe Tattarescu, zugravul "de subţire" de formaţie neoclasică, semnează în 1868 
un "act de etate" cu formula "Tattarescu, de profesiune artist în pictură". El se bucură 
de o mare reputaţie în epocă în calitate de pictor de biserici, dar îşi decorează pereţii 
atelierului cu tablouri de şevalet realizate după Guido Reni şi Salvator Rosa sau cu scene 
de gen. În perioada studiilor romane, se autoportretizează după formula autoportretului 
lui Poussin, iar în jurul anului 1890 "pozează" în ipostaza de pictor la lucru în atelierul 
său, în faţa şevaletului, cu paleta şi pensula în mână. Artistul (aflat sub semnul străda
niei de a face trecerea de la meşterul tradiţional la pictorul european) este autorul câtorva 
interesante autoportrete autonome, realizate în diferite etape ale vieţii. Într-unul dintre 
acestea, calitatea de „artist în pictură" este sugerată de penelul ţinut cu demnitate şi 
convingere în mâna dreaptă şi evidenţiat ca unul dintre elementele cele mai importante 
ale discursului vizual despre sine. Din punct de vedere compoziţional, autoportretul lui 
Tattarescu poate fi privit ca formulă inversată a celui al lui Poussin, după care a realizat 
un desen în tinereţe, tot în vederea unui autoportret. Asemenea maestrului francez, pe 
care cartea şi toga rafaelescă îl recomandă ca pictor doct, Tattarescu se reprezintă într-o 
ţinută elegantă şi cu o atitudine ce degajă nobleţe, afişând spiritul modern al celui care, 
format pentru a deveni zugrav de biserici, se proclamă cu ambiţie artist. Dacă Poussin 
îşi proiectează imaginea „pe fundalul artei", pictura - ca ramură a activităţii artistice 
şi ca domeniu cu valoare identitară - este sugerată de Tattarescu prin metafora pensulei. 
Ceea ce la Poussin apărea drept context şi cadru este „contractat" în autoportretul lui 
Tattarescu în imaginea unui singur obiect, cu o mare putere sugestivă. 

În cadrul experienţei vizuale a artistului în faţa obiectului devenit subiect al tablou
lui, un rol important îl joacă privirea (întotdeauna scrutătoare, concentrată, aţintită către 
spectator), agentul prin intermediul căruia se declanşează procesul psihologic al auto
cercetării prin introspecţie şi dialogul sinelui cu lumea. Artistul (sinele creator) se 
autointeroghează (sinele reprezentat) cu privire la propria valoare şi poziţie socială. 

Pe celălalt plan - al experienţei vizuale a spectatorului în faţa operei-, romanticul 
Tattarescu înţelege prin "artist adevărat" artistul de geniu în care este prezentă „acea 
scântee cerescă" (Tattarescu, 1865, p. 11) ce îl particularizează în raport cu producătorii 
de rând, folosind puterea socială şi psihologică a imaginii şi încercând, prin intermediul 
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acesteia, transmiterea şi implantarea propriilor idei. Pictorul este demn de a fi subiectul 
operei sale, iar pictura este o meserie superioară, nobilă, prin care artistul în calitate 
de creator îşi manifestă apartenenţa la divinitate. 

Unicitatea artistului de geniu se conjugă în concepţia generaţiei paşoptiste cu cea a 
„artistului-cetăţean", pentru care arta are o funcţie social-educativă şi pentru care tabloul 
reprezintă „un act patriotic". Imaginea devine suport pentru ideologie şi pentru idealu
rile patriotice şi mijloc de popularizare a acestora. În întreaga Europă revoluţionară, 
noul teren al manifestării relaţiei dintre artist şi public este definit de termenul „patri
otism". În concluzie, problematica socială a avut o prezenţă programatică în conştiinţa 
artistică a generaţiei de la '48. Astfel, autoportretele lui Negulici şi Iscovescu pot fi citite 
în cheie dublă : pe de o parte, din punctul de vedere al concepţiei romantice despre artistul 
homme de genie, pe de alta, din perspectiva condiţionării ideologice impuse de momen
tul 1848. Această atitudine se supune dorinţei de afirmare a individualităţii şi superiorităţii 
artistului modem, dar şi necesităţii imperative a timpului de a populariza - deşi în cerc 
restrâns - imagini cu figurile revoluţionarilor. Aceste autoportrete au fost păstrate în 
atelierele artiştilor sau au fost dăruite prietenilor revoluţionari - aşa cum, de pildă, C.A. Rosetti 
deţinea celebra Românie revoluţionară a lui Rosenthal. În aceeaşi ordine de idei, într-o 
scrisoare din 1853, Aman îi reproşează bunului prieten „Isca", refugiat la Constantinopol, 
că nu i-a dăruit un portret al său pentru a-i face despărţirea mai uşoară. 

Momentul 1848 a marcat, fără îndoială, o evoluţie în procesul emancipării artistului 
şi în configurarea unei identităţi modeme. În conjuncţie cu scrierile literaţilor despre 
artişti şi cu atenţia presei pentru aceştia, apar acum şi primele portrete de artişti : August 
Strixner (1820-1862) realizează portretul lui Tattarescu la lucru; paleta, pensulele şi 
şevaletul sunt elementele care îi definesc poziţia de pictor în sens occidental. Portretul 
pictorului C.D. Rosenthal, desenat de Negulici, conjugă în planul reprezentării imaginea 
prietenului Rosenthal cu semnul textual autoreferenţial. În acuarela lui Costache Petrescu 
(1829-1910), Barbu Iscovescu este înfăţişat în fruntea unui grup de revoluţionari, având 
în mână steagul revoluţionar ( creaţie proprie), pictat în acelaşi an, la puţin timp după 
venirea sa în Bucureşti (Frunzetti, 1988, pp. 42-43). Unsprezece ani mai târziu, Theodor 
Aman şi Karl Storck îşi realizează reciproc portretele. 

Theodor Aman - o biografie semnificativă, 
între mit şi statutul artistului 

Theodor Aman reprezintă şi astăzi o provocare pentru istoriografia artistică. ,,Reaşezarea" 
lui în contextul culturii româneşti şi încadrarea lui stilistică exactă par a fi probleme 
încă nerezolvate pe deplin. Rezumând opiniile biografilor săi, concluzia generală pare 
a fi afirmarea rolului de înaintaş, mentor, constructor instituţional al lui Aman, care a 
fost însă depăşit de „marele" Grigorescu, consacrat ca „pictor naţional". Oscar Walter 
Cisek nu ezită să sugereze talentul mai degrabă modest, deşi meritoriu, al primului 
director al Şcolii de Belle-Arte din Bucureşti. 

Singura excepţie se datorează celuilalt Theodor al picturii româneşti, Pallady (1871-1956). 
Într-un interviu târziu, acordat lui Radu Bogdan în 1951, acesta nu ezita să afirme că, 
dintre toţi pictorii români, cel mai mult îi impune Aman, care s-a dovedit, în portretele 
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sale, un „desăvârşit cunoscător al meseriei, un artist serios, extrem de conştiincios şi 
cu o reală putere de pătrundere psihologică", arătând „nobleţe de stil, calm, armonie". 

Totodată, biografia lui Aman, construită în istoriografia noastră, poate fi descifrată 
din două perspective datorate literaturii universale : mitul artistului şi statutul artistului, 
părţi din biografia artistică înţeleasă ca gen al literaturii artistice. 

Mitul artistului se întemeiază pe scrierile despre viata şi creaţia acestuia de-a lungul 
timpului, care au sau nu la bază biografia sa reală. O întreagă serie de clişee are rolul 
de a îmbogăţi sau de a da farmec scrierilor biografice. Pentru dezvoltarea subiectului, 
punctul de plecare îl constituie cartea publicată în 1934 de Ernst Kris şi Otto Kurz 
(p. 13), în care cei doi autori au stabilit constante de natură predominant anecdotică, 
ce pot fi identificate în majoritatea biografiilor de artişti pe care le-au studiat. Teza lor 
are în vedere demonstrarea existentei unei recurente a acestor anecdote, care îşi au 
originea la începuturile istoriografiei. Kris şi Kurz au studiat biografiile artistice începând 
cu perioada antică, urmărindu-le până în epocile Renaşterii şi barocului. În ciuda modi
ficărilor şi transformărilor pe care le-au suferit, unele dintre înţelesurile iniţiale ale 
acestor anecdote pot fi regăsite şi în biografiile din trecutul apropiat. Principalele surse 
la care au apelat cei doi autori au fost Istoria Naturală a lui Pliniu şi VieJile lui Giorgio 
Vasari. Pe lângă urmărirea desfăşurării cronologice a vieţii şi operei artiştilor, biograful 
intenţionează să facă din artist un model, un reper pentru sistemul pe care îl construieşte. 
Modul în care informaţia istorică se îmbină cu ficţiunea, cu extraordinarul şi cu anec
doticul favorizează naşterea mitului. A alătura dimensiunea legendară dimensiunii isto
rice, reale, oferă posibilitatea stabilirii unor circumstanţe speciale în care este plasat 
artistul. De cele mai multe ori, biograful acordă atenţie unor astfel de detalii pentru a 
ridica valoric statutul artistului, pentru a contura ideea unui pictor perfect. Punctele 
esenţiale ale eroizării sunt legate de naşterea, copilăria şi de primul contact al artistului 
cu arta, chemarea acestuia către artă (de obicei, o întâmplare ieşită din sfera obişnuitu
lui), talentul nativ şi manifestat precoce, tenacitatea de a-şi urma chemarea înfruntând 
soarta potrivnică etc. Toate acestea au menirea să ateste că artistul nu este un om obiş
nuit şi că el are un statut special în societate. În acest mod, motivul eroului este racor
dat la mitul artistului. 

Sociologia artei a oferit istoriografiei artistice un model viabil în studierea statutului 
artistului. Astfel, Nathalie Heinich enumeră factorii ce compun, în ansamblu, imaginea 
artiştilor şi locul ocupat de aceştia în societate. Ele pot fluctua în funcţie de „condiţiile 
de muncă, statut juridic, încadrare instituţională, poziţie ierarhică, categorie de aparte
nenţă, avere, mod de viaţă, notorietate, criterii de excelenţă, reprezentarea pe care ei 
înşişi, dar şi ceilalţi, o au asupra propriei poziţii, şi până la caracter şi aspect fizic ... " 
(Heinich, 1996, p. 9). 

Alegerea lui Theodor Aman drept caz paradigmatic pentru a cerceta statutul artistu
lui în contextul culturii româneşti din veacul al XIX-lea se impune aproape de la sine, 
graţie activităţii sale artistice şi de animator al vieţii culturale româneşti din a doua 
jumătate a respectivului secol. 

Fiul cel mai mic al negustorului Dimitrie Mihali Dimo, poreclit Aman, ridicat la 
rangul de boier serdar de Vodă Caragea, Theodor Aman se naşte în condiţii dramatice. 
Aşa cum menţionează George Oprescu, ,,în 1828, vine peste ţară invazia ruşilor, urmată 
de o cumplită ciumă. Aman îşi trimite tânăra nevastă la Câmpulung, în munţi, unde ea 
naşte în casa numită a Condicarului, în 1831, pe Theodor, pictorul de mai târziu" 
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(Oprescu, 1943, p. 128). Rămas orfan de mic, îşi petrece copilăria la Craiova, crescut 
de mama sa, Despina Paris (,,Pepica"), ,,femeie cu o superioară cultură, care-i făcu 
prima educaţiune artistică, punându-l să citească în cărţi alese, împodobite cu imagini 
şi ilustrate cu desene după capodoperele artei clasice greceşti şi romane" (Istrati, 1904, 
p. 9). Ea îi insuflă şi pasiunea pentru lectură şi muzică : Theodor învaţă să cânte la 
violoncel, care va deveni „son violon d'Ingres". Oprescu remarca educaţia „cu totul 
modernă ... conformă cu situaţia materială şi socială a familiei şi cu tradiţia urmată până 
atunci în casa lui Aman" (Oprescu, 1943, pp. 128-129). 

Biografii relatează diverse episoade din copilărie, în care se descifrează manifestări 
precoce ale talentului : copilul se ascundea în podul casei pentru a modela resturile de 
ceară de la lumânări, având ca model obiectele din jur, mama sa „nevăzând cu ochi buni 
asemenea îndeletniciri «neserioase»" (Bogdan, 1955, p. 10). Şi totuşi, ,,deşi manifestase 
de timpuriu o deosebită predilecţie pentru desen şi sculptură, el urmă învăţământul 
clasic al timpului" (Tzigara-Samurcaş, 1904, p. 11). Ambiţia mamei sale, ,,serdăreasa", 
cu privire la viitorul copiilor ei a determinat-o să-şi trimită fiii (pe Alexandru, apoi şi 
pe Theodor) să-şi încheie studiile liceale la Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti. În mod 
previzibil, cel dintâi va urma dreptul la Paris, în vreme ce mezinul va trebui să înfrunte 
prejudecăţile şi mai ales opoziţia familiei pentru a-şi urma visul de a studia, tot în 
capitala franceză, pictura. Tânărul alege cea mai bună strategie, încercând să convingă 
prin lucrările sale că aspiraţia sa nu era un capriciu şi, mai ales, că era îndreptăţit de 
talent să şi-o urmeze. Într-o inteligentă captatio benevolentiae, realizează portretul mamei 
într-o acuarelă, datată 19 decembrie 1848, urmat, un an mai târziu, de autoportretul 
său, schiţat într-un desen în creion. Tot din acei ani datează şi primul său tablou istoric, 
Uciderea lui Grigore Ghica al Ill-lea. Se configurează astfel, de timpuriu, opţiunile şi 
priorităţile tematice ale artistului : portretul semnificativ şi scena istorică, prezenţa 
auctorială (în autoportret) şi demnitatea picturii ce narează istoria naţională. 

Şansa lui Theodor Aman, în dificila sa misiune de persuasiune, a fost că a avut doi 
importanţi artişti (în contextul acelei epoci) ca profesori de desen la liceu : Constantin 
Lecca (1807-1887), la Şcoala Centrală din Craiova, şi Carol Valştein (1795-1858), la 
Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti. Primul era o personalitate cunoscută în capitala 
Olteniei, om de lume, cultivat, poliglot, cu o remarcabilă activitate culturală, dar mai 
ales pictor de istorie - cel dintâi de la noi, cum afirmă unii autori - însufleţit de aceeaşi 
pasiune romantică pentru trecut ca poeţii timpului, Dimitrie Bolintineanu sau Grigore 
Alexandrescu. Al doilea, Carol Valştein (sau Wallenstein sau Wahlstein), la rândul său 
pictor de istorie, deşi modest, dar important mai ales ca autor al unui manual de desen 
şi arhitectură şi ca iniţiator al unei pinacoteci cu copii şi mulaje după opere celebre. 

Succesul lui Aman, care reuşeşte să obţină nu doar asentimentul mamei, ci şi o rentă 
ce îi asigura financiar şederea pariziană, poate fi privit ca semn al unui destin favorabil, 
dar şi al unei fericite excepţii. Biografii menţionează şi contextul istoric emblematic în 
care Aman se pregătea să plece la Paris : momentul paşoptist, cu aspiraţiile de libertate, 
democraţie şi unitate naţională. Anii agitaţi dinaintea evenimentelor de la 1848 şi-au pus 
în mod firesc amprenta asupra adolescentului ; profesorii săi împărtăşeau idealurile 
revoluţionare, iar fratele său Alexandru, student în Franţa, tăcea parte din Societatea 
Studenţilor Români din Paris, în spatele căreia acţionau tinerii revoluţionari. Numele 
viitorului artist se regăseşte printre membrii Clubului revoluţionar din Craiova în 1848, 
iar la Paris îi va întâlni pe unii dintre revoluţionarii aflaţi în exil : Barbu Iscovescu, 
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C.A. Rosetti, Nicolae Bălcescu. În 1850, Theodor Aman pleacă în capitala Franţei, 
unde studiază pictura în atelierul lui Michel Martin Drolling (1786-1851) şi apoi al lui 
Fran~ois-Edouard Picot (1786-1868), reprezentanţi ai artei oficiale. Această alegere a 
fost amplu comentată în istoriografia noastră, derutată adesea de opţiunea lui Aman 
într-un moment în care arta franceză înregistra importante momente ale modernităţii 
(Delacroix şi romantismul, Courbet şi orientarea realistă, Corot şi pictorii de la Barbizon). 
Atras însă de pictura istorică, dornic de afirmare, de o recunoaştere oficială rapidă, 
Aman s-a ţinut departe de controverse, alegând varianta sigură a şcolii academice. În 
opţiunea pentru pictura oficială, George Oprescu vede deosebirea dintre Aman şi 

Grigorescu: cel dintâi este "produsul educaţiei îngrijite, formaliste, clasice şi tradiţio
naliste, din familiile bogate ale acelor vremuri", atras inexorabil aşadar de gloriile 
consacrate de opinia publică şi de oficialitate, ceea ce îl va determina să opteze pentru 
rivalii lui Delacroix şi Courbet; ,,tot ce învăţase până atunci, toate prejudecăţile sale 
de boier şi de om bogat îl vor împiedica să procedeze altfel" (Oprescu, 1943, p. 129). 
Spre deosebire de el, Grigorescu are şansa de a ajunge la Paris cu spiritul absolut liber 
de prejudecăţi, ceea ce i-a deschis calea către modernitatea pe care era pregătit şi înzes
trat nativ să o înţeleagă şi să o adopte. Temperamentul lui Aman, conchide Oprescu, 
era, din fericire, în acord cu gustul publicului şi potrivit pentru rolul pe care avea să îl 
joace mai târziu. Artistul era oricum lipsit de "aripele care să-l poarte spre înălţimile 
către care Grigorescu îşi va lua în curând zborul". Oprescu reprezintă vocea cea mai 
critică cu privire la "alinierea" lui Aman la pictura oficială şi receptivitatea faţă de arta 
lui Ary Scheffer (1795-1858), Horace Vernet (1789-1863) sau Picot, catalogată drept 
soluţie de compromis în numele gloriei. Totodată, se lansează clişeul comparatist 
Aman-Grigorescu, în defavoarea celui dintâi. 

Era necesară recuperarea lui Aman din perspectiva relaţiei sale cu arta eclectică a 
epocii şi consacrarea lui ca reprezentant al artei oficiale şi ca exponent tipic al artistului 
în regimul academic. În contextul aspiraţiilor pentru recunoaşterea oficială, opţiunea 
pentru Picot, cu care a studiat, sau Vernet, pe care îl admira pentru că era cel mai 

peintre de bataille al momentului, ambii simboluri internaţionale ale artei de 
juste milieu, apare mai degrabă oportună. Calitatea lui de pictor oficial a fost însă trecută 
cu vederea sau pusă sub semnul întrebării. Călin Dan aminteşte că „Aman nu a fost 
ceea ce se cheamă un pictor oficial, deşi avea toate datele necesare" (Dan, 1984, p. 6). 
Singurul care propune încadrarea lui Aman în contextul picturii oficiale, aşa cum a 
definit-o Albert Boime - conciliantă şi receptivă la exigenţele publicului, distinctă de 
pictura academică - este Mihai lspir : ,,Aman se străduie să readucă mai stăruitor ca 
predecesorii săi speculativa şarpantă academică la realitatea atelierului de pictură. Din 
acest unghi, însăşi mondenitatea sa e perceptibilă ca un element de modernitate. Într-un 
anume sens, Aman este primul pictor român al vieţii moderne, văzute, fireşte, prin 
lentila artei oficiale" (lspir, 1984, pp. 113-114). lspir pare să fi înţeles dualitatea funda
mentală a veacului al XIX-lea, revoluţionar şi reacţionar, în care modernitatea se clădeşte 
ca alternativă consecventă a tradiţiei susţinute instituţional. Din această perspectivă, el 
este şi primul autor român care poate fi integrat fenomenului de „recuperare" a dimen
siunii oficiale, tradiţionale, a secolului al XIX-lea. La Paris a avut şansa de a învăţa 
lecţia marelui stil (le grand style) şi a sintezei eclectice, între tradiţie şi modernitate, 
clasicism şi romantism, realism şi idealism. Aceasta l-a tăcut să opteze pentru transcrie
rea naturii şi a ideilor într-un stil nobil şi elevat, aşa cum fusese consacrat de Thomas 
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Couture (1815-1879), şi să se dedice practicării picturii "mari" (la grande peinture) 
puse în serviciul statului, o artă patriotică şi eclectică, cu o misiune clară în educarea 
maselor şi exaltarea sentimentului naţional. Având ca scop legitimarea statutului artis
tului şi ridicarea artei pe plan social, Aman nu putea fi decât în dezacord cu aspiraţiile 
modernilor şi independenţilor ; instrucţia şi instituţia academică nu au reprezentat pen
tru el, aşa cum s-a spus adesea, un „jug" (Bogdan, 1967, p. 46), un drum potrivnic 
temperamentului său, ci arma adecvată şi eficientă care îi putea asigura o carieră aca
demică, siguranţa patronajului oficial şi, în final, dobândirea demnităţii şi prestigiului 
social care să îl separe definitiv de condiţia marginală a meşterului medieval. Ion 
Frunzetti, deşi mai degrabă critic cu privire la arta lui Aman, considera că meritul său 
a fost acela de a fi convins publicul „de deosebirea de structură şi rost social, dintre 
meşteşugar şi artist" (Frunzetti, 1985, p. 191). 

Ultima perioadă a vieţii i-a fost umbrită de dezamăgire, pe mai multe planuri : lipsa 
de competenţă şi implicare a autorităţilor, ingratitudinea publicului, problemele finan
ciare şi de sănătate. Succesul lui Grigorescu l-a tăcut, probabil, să-şi conştientizeze 

anacronismul. În planul statutului artistului, el marchează o etapă decisivă în reevalua
rea şi reîncadrarea poziţiei sale, prin desprinderea de imaginea meşteşugarului, a bres
laşului, şi asocierea cu activităţi nobile, de natură intelectuală. Şi, aşa cum afirma 
O.W. Cisek, ,,să ne scoatem pălăria înaintea directorului de la «Belle-Arte», înaintea 
artistului cu plete lungi şi lavalieră care, în ciuda vremurilor neprielnice, ştia să graveze 
iniţiala plastică a timpului său, pentru cei de astăzi" (Cisek, 1967, 11). 

Nicolae Grigorescu: mitul artistului ca pictor naţional 

Primul modern, în sensul unei dimensiuni antiacademiste şi al unei înnoiri artistice 
radicale, a fost Nicolae Grigorescu. Paradoxul culturii noastre face ca, în decurs de doar 
două decenii ( 1860-1880), să se fi produs construcţia şi deconstrucţia instituţionalizării 
artistice. Abia cu Grigorescu se poate vorbi despre tranziţia de la întârziere la sincronizare. 
„Darul uitării" - pentru a-l cita pe Andrei Pleşu (1986, pp. 126-127) - l-a ajutat să 
străbată diferitele etape ale biografiei sale artistice, de la micul iconar la pictorul bar
bizonist, după ce a asimilat şi a depăşit lecţia clasică şi romantică. A fost primul mare 
peisagist într-un secol ce îşi măsura înnoirea şi prin reautonomizarea genului, pentru a 
fi apoi consacrat ca pictor naţional, care a reuşit să dea scenei rurale autenticitate, elu
dând accentele exotice de până la el. O biografie artistică exemplară, de la icoană la 
seria impresionistă, care a depăşit tradiţia, apoi stilurile retrograde, apoi barbizonismul, 
pentru a converti lecţia plein-airistă în forme proprii. 

În literatura noastră artistică, Grigorescu reprezintă prima legendă a artistului, pic
torul care a depăşit toate tradiţiile, care nu a fost profesor, deşi a avut nenumăraţi adepţi/ 
epigoni. Asemenea lui Courbet, ar fi putut spune : ,,Nu pot să învăţ pe nimeni arta mea, 
nici arta unei şcoli anume, deoarece neg învăţământul artistic, pentru că, altfel spus, 
susţin că arta este individuală, ea este pentru fiecare artist talentul ce rezultă din propria 
inspiraţie şi din studiile personale asupra tradiţiei" (Courbet, 1990, pp. 5-6). Consacrat 
ca "pictor naţional", Nicolae Grigorescu a constituit pentru posteritatea artistică şi 

critică un reper inconturnabil. Primordial, în receptarea ecourilor impresioniste în peisajul 
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artistic românesc şi în constituirea unui discurs privind formarea unei „culturi a ochiu
lui", admiţându-se că virtuţile operei lui Grigorescu s-au născut din contactul vizual cu 
natura (Oprescu, 1963, pp. 281-312). Lecţia sa a fost cea a unui ochi privilegiat: ,,Sehen 
lernen ist alles", afirma contemporanul său, pictorul şi teoreticianul Hans von Marees 
(1837-1887). Era şi convingerea lui, chiar dacă nu cunoştea celebra deviză. Mai târziu, 
aceste cuvinte aveau să fie citate de Ştefan Neniţescu, devenind un motto al discursului 
despre pictură în prima jumătate a secolului XX. 

La sfârşitul anilor 1930, când se aniversa centenarul naşterii sale, Grigorescu devine 
subiectul unei simptomatice dezbateri polemice, care avea să reviziteze dimensiunea sa 
,,specific românească", reafirmând, totodată, necontestata sa modernitate. În mod para
doxal, modernitatea picturii grigoresciene, esenţială pentru că a deschis calea pătrunderii 
ecourilor străine, era tematizată în numele specificului artei româneşti. El era, pe de o 
parte, contestat din punct de vedere teoretic ca specific naţional, dar, pe de altă parte, din 
punctul de vedere al limbajului, era văzut drept expresia plastică a peisajului românesc. 

Într-o conferinţă susţinută în 1938, pictoriţa Olga Greceanu (1890-1978) afirmase 
că pictura naturalistă a lui Grigorescu nu a fost rezultatul spiritului românesc, născută 
dintr-o nevoie, nu a fost o urmare logică, ca în Franţa, ci o simplă imitaţie, fiindcă era 
la modă, adăugând că specificul naţional românesc nu poate fi imaginea unui car cu 
boi. Ionel Jianu (1905-1993) avea să iniţieze, în numărul din 30 martie al ziarului Rampa 
o anchetă despre „Pictorul Grigorescu şi specificul românesc", la care răspund Lucia 
Bălăcescu-Demetriade (1895-1979), Alexandru Ciucurencu (1903-1977), Ştefan Popescu 
(1872-1948), Francisc Şirato (1877-1953), Cecilia Cuţescu-Storck (1879-1969), Frederic 
Storck (1872-1942), Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), Victor Ion Popa (1895-1946). 
La rândul lor, răspunsurile sunt extrem de diverse, de la Lucia Bălăcescu-Demetriade, 
care nu credea ca „Grigorescu să fi întruchipat specificul naţional" pentru că „era prea 
influenţat de Corot", ori V.I. Popa, care spunea că „Grigorescu poate fi pictor mare, 
chiar fără să fie specific". Cel mai categoric este Ştefan Popescu, care afirmă că „arta 
lui Grigorescu e specific românească". Ancheta se transformă într-o dezbatere amplă: 
Adrian Maniu (1891-1968) publică, în Universul literar 
„E românesc Grigorescu?". Nicolae Petraşcu (1907-1968) scrie despre „Chintesenţa 
naţională românească în pictură", iar Krikor H. Zambaccian (1889-1962) despre „Înrâurirea 
franceză în formaţia pictorilor moderni români". În acelaşi an, Şirato publica la Bruxelles 
monografia Grigorescu. Controversa stârnită este comentată de mai mulţi autori, printre 
care Vasile Băncilă (1897-1979), care amintea, într-un articol publicat în Gândirea în 
iunie 1938, că pictorul nostru cel mai concludent în ceea ce priveşte etnicitatea ar fi 
devenit, în ochii criticilor, o controversă, formulată în întrebarea dacă Grigorescu este 
cu adevărat un creator specific pentru români. În viziunea sa, etnicismul grigorescian 
constă în elementul sau intuiţia cosmică a operei acestuia. 

Momentul fondator grigorescian apare cu atât mai evident : el nu a fost recuperat 
pornind doar de la propria poetică, ci a avut de înfruntat şi tradiţia privind specificul 
naţional, subiect care nu a fost niciodată cu adevărat abandonat. Grigorescu bântuie ca 
o fantomă conştiinţa noastră, aproape la fel cum a tăcut-o, cu remarcabilă eficienţă, 
clasicismul în arta occidentală pe parcursul mai multor secole. Altfel spus, când credeam 
că ne-am occidentalizat cu totul, conştiinţa unui suflet românesc se tăcea auzită prin 
voci numeroase, convingătoare, şi uneori chiar autoritare. 
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întoarcerea la ucenicie. Grupul Prolog 

În metabolismul grupului Prolog, recursul la vizualitate şi lecţia naturii ocupă un loc 
fundamental, conjugat cu apologia uceniciei, înţeleasă ca ascultare (a privirii, dar şi a 
spiritului). Astfel, Horia Bernea (1938-2000) afirma într-un dialog cu Mihai Sârbulescu: 
„Dacă ucenicia e o problemă de conştiinţă pe care ţi-o autoimpui, atunci înseamnă că-ţi 
rămân două lucruri din care poţi învăţa: istoria artelor şi natura. Ai nevoie să-ţi faci o 
serioasă cultură de muzeu şi o serioasă cultură a ochiului care studiază natura". Simpto
matic, cultul uceniciei nu exclude recursul la vizualitate: ,,Consider că oamenii cu adevărat 
dotaţi pentru pictură nu sunt cei mai talentaţi, ci cei care trăiesc prin văz ... Sunt obse
dat de văz" (Sârbulescu, 2002, p. 110). 

Horea Paştina (n. 1946) analizează, în acest context, dimensiunea identitară a artis
tului-pedagog ca adevărata menire a şcolii. Discursul său se articulează într-o profesiune 
de credinţă, la propriu şi la figurat. Rostind rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, artistul 
nu se sfieşte să-şi afirme cu curaj propria învăţătură, prin laitmotivul repetat obsesiv 
„ascult şi privesc". Paştina a acceptat cu greu să vorbească despre pictură: el nu crede 
în dimensiunea retorică a acesteia, care nu este niciodată muta eloquentia 
model tradiţional, îşi caută cu obstinaţie modelele care îi pot sluji opţiunea. Demonstraţia 
este una de modestie, afirmată direct sau prin intermediul citatelor. Astfel, de pildă, îl 
evocă pe Ştefan Sevastre (1926-2017), care afirma : ,,Am spus-o şi o spun mereu. Noi 
nu suntem artişti, noi suntem pictori". Paştina însuşi merge mai departe, întorcându-se 
conştient la condiţia de „zugrav" (,,Eu nu sunt profesor. Mai degrabă coleg. Slujitor"), 
recuperând astfel o tradiţie specifică spaţiului nostru cultural, în care maeştri ai moder
nităţii se ipostaziau ca zugravi, de la Ştefan Luchian ( 1868-1916) la Sabin Pop ( 1896-1928). 
Aşa se explică şi valorizarea lui Andreescu (1850-1882), conform mărturiei lui Paul 
Gherasim (1925-2016) din 1993: 

Regăsim ceva din duhul icoanei la unii dintre pictorii acelei vremi, precum Nicolae 
Polcovnicul. Iar acesta e foarte aproape de Andreescu. Polcovnicul este, într-un fel, veriga 
de legătură între Andreescu şi pictura de icoane. Andreescu nu a pictat icoane, dar atitu
dinea lui faţă de natură e cea a unui iconar. În Andreescu, s-a redeschis acel izvor al 
smereniei pictorului de icoane. Andreescu a regăsit începutul. Contactul cu natura a renăs
cut copilul din el, care i-a înviorat pictura (Sârbulescu, 2002, p. 209). 

Paştina nota, la rândul său: ,,Nu vorbesc despre artă şi artişti. Lui Andreescu nu-i 
spun artist, îi spun pictor" (Sârbulescu, 2002, p. 199). 

Această nostalgică întoarcere la o dimensiune utopic preacademistă se transformă în 
viziune proiectată asupra istoriei noastre artistice din a doua jumătate a veacului al XIX-lea 
încoace, istorie care a fost privită când ca o salutară şi necesară occidentalizare, când 
ca moment de „rătăcire" (pentru a o cita pe Olga Greceanu), ce neagă modernitatea 
însăşi. 




