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o veste de jale a cutremurat ţara dela un 
a llalt: lumz'nos'41 nostru Grig'orescu s'a stins. 

Tăranul şi pă

mântui 'României I 
Pierd pe cel mat în-
flăcărat al lor ad-
:J1'zirator / arta 1'0-

.mânească a vre1'FlU

.rdor noastre pe cel 
Jnai de frunte al (' i 
.reprezintat. 

I 
l ' 

capelf Pân' la 

, ·t 

I 

Nicolae Grig'o
.rescu s' a dus " în 
u r m a lui rămâne 

însă cea mat' frlt 
moasă glorie a nea-
1'Flului românesc dl'1l 
pr ea jma veacului 
XX. Cu ea ne vom 
juteâ făli în toate 
tirnpurile şi peste 
..toate hotarele. Căci 

,deşi g'eniu al jă;'ez' 
.noastre, măestria 

-artet' lui e unz've1'saIă 

caşi frztiFlo s ul pe 
care-l într I/pează. 0-
'pera lui, colosală ca 
producjiune şi INă

rea!ă ca concepţie, nu Alarrua. - Rah o va, 9 Nov. 1877. 

Convorbt"n ~Literare, a II. XLA 

1IIIIiiblIliriirii liiililiililjiilIllll1 
151582 
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cunoaşte ing-rc'ldiri 
de tim} ş i loc. Deşi 

creajiunile sale i1l 
(âjt:şează în marea 
lor J1Iwior1tate S1/
bieefe curat naţio

nale, opera sa În ' 
trerrg'ă îllSă are 1t1l 
ca1'ader aşa de in · 
dividual, de bine ho ' 
tărît, se desp1'i1lde 
aşa de voldit cliiar 
de /?enurile simila1' e 
ale JlJIla eşfrilor slre
ini, încât fo rmeazâ 
un tot aparte, de Sl11r' 
stătrltor, folrol pre
tnerg'ători di1'ecţi şi 

probabil fă r ă ur
lnaşi. NUl/le le llt i 
Grig'orescu inaug'u
reazrl în mod sfră
luai istoria Picturei 
româ1leşti, şi c!tiar Co lţ d e a t e li er. - Co l ecţia A. Vl a h uţii. 

în analele unt'versale 
ale arfei el va OCUp(l în totdeauna un loc demn În şirul ma
rilOl' personalitolţi ale timpunwr l'l'wderne. 

Individualitatea lui e aşei de bine pronun/atol, încât el poate 
fi considerat ca intemeietorul unei şcoale noi, care începe şi 
sfârşeşte tot cu el. Colci nimeni dupâ el nu va 1'I1ai putea 
foluri creajiuni de-ale lui. I mita/ori vor râsolri mulji de igur. 
Căci nu puţini se vor încumeta sol se făleascol C1t crâmpee 
imprumutate din g'loria lui. Uit al doilea Grig'orescu insâ 
nu vom avea. E l 1'â/lZâne s iltg ur atât prin înaltele sale în
suşiri, cât şi prin particularitâ/ile operei sale. Străfulge
rarea g eniului în pânzele din epoca cea bunâ a maestrului: 
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e atât de intensă, incât atenuează chz'ar capyz'ct't'le grzgores
dane dzn ultz'mz'z' timpz', Acelaia care, urcând sz'ngur pz'scu
rz'le încă neatz'nse de alft'i, ne~a dat din acele sfere sem'ne a
tâtea opere neîntrecute, aceluia îi este îngăduz't să se coboare 
plt'n de glorz'e, dz'lz sz'ngurătatea sa măreaţă, în valea dz'n ca.re 
puţz'1tt' numai izbutesc să se rz'dz'ce vreodată, După minuna
tele şz' numeroasele producţz'um' ale talentului său, ce nu 
cunoştea un moment de răgaz, vin în mod "firesc şi licări

riie dz"n ce în ce mai atenuate ale putehlor slăbz'te PYZ'1J ne
contem'tă producţiune, 

Nu. după ultz'mele sale tablouyz' însă trebue judecată în
treaga operă a maestruluz', Deosebz'rzle corespund fazelor 
succesive ale desvoltării personalităţiz' lui, Pornind casz'mPlu 
ucem'c de z'conar, încePând pyz'n a freca vopselz'le zugravz'lor 
de bz'serz'cz', ar#stul ti învz'ns prz'n stăruz'nţă toate greutăţz'le 
meşteşuguluz', descoperind sz'ngur secretele artei" sale, 

'Geniul său "numai l-a călăuzit şz' l-a . îndr.umat . "pe ~alea 
luminoasă pe Gare a străbătut,o cu atâta uşurz'nţă, LiPsindu-z' 
educaţia sz'stema#că a şcoalei, el a refăcut în mod intuitz'v 
întreaga evoluţz'e a Picturez', nu oprindu-se la imitarea altora, 
d creând el însuşi un gen al său propriu, In mănăs#rile 
dela Zamfira, Căldiiruşanz' şi apoi Agapz'a se găsesc pri
mele luz' zugrăvelt': încercărz' naive, simPle, ce se apropz'e to' 
tuşz' de pretenţioasele lucrăyz' ale patroni/or săz' imbătrâniţi 

în meşteşug, Tânărul Grigorescu însă năzuz'a mai sus,' ge
niul său, care n'avea încă mijloacele de mamfestare, de ex
terz'orizare a imboldului !ăuntrz'c, îl trudea, Izbuteşte în fine, 
prin proprt't'le sale mijloace, să z'ntre în şcoala de Arte 
frumoase din Paris, Dar şi ad şederea îi este scurtă, După 
ce a prins cunoş#nţele tecnz'ce necesare meşteşuguluz', cu prz'
lejul executărei unui concurs se" retrage în pădurea seculară 
dela Fontainebleau, Aci, în mzj'locul naturei, fără m'ci un alt 
profesor, începe şcoala adevărată pentru Grzgorescu, 

· Nez'njluenţat de idez'le preconcepute asupra z'nterpretăriz' 

naturez' ale clasicism1Jluz~ atund incă în mare vază, ar#stul 
se adânceşte în studz'ul direct al naturez', pe care caută să o 
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redea cât mai fidel. Lucrările sale din aCl'astă vreWle sunt 
cele mai valoroase din întrea!]"a sa operâ. Ele sl:ng-ure ajun.<:
pmtru a clas(t pe Grig-oi"f' scU prill/re 111/,ar ii Pictori llovator!: 
ai tilllPurilor moderne. Arta ll/i e trăsura de unire între 
pâsag-iştii m.ari ai primei jumâtăji a secolului al XIX- lta 
şi illlPres ioniştii cari descind era cea Nouâ. Iiltre Corot ş i 
J.1ollet e locul româ1tului Grigorescu. 
Deşi trăiud iu cOlltact CIt toti aceşti artişti ji' ancezi, totuşi 

/acft,wa lui nu e impntlllutatâ, având o notă a sa particular?i. 
Tendinţa geuerală e colllUnâ tuturor: să redea llatura 1114 

Ilumai in contururile eig-eneralc şi nestrămutate, ci să tindâ 
sii, prindă 11tai cu seall1.ă privetz-ştele trecătoare provocate de 
lIeillcefata srllilllbare a luminei ş i a condljimlilor atmo ;ferice. 

RuPâlld cu tradl/il/nea wntrasturtior matematic studiate 
dar factice Între t11l1lină şi umbrâ, şcoala nouă pltne IUlIlilla 
până şi În umbrâ. A fixa pe pânză aceste subttie 1111/,prcsizmi 
vizlf.ale, a efenliza priJl w/ori Îllvelişul eteric care, preme-
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Car cu b oi. 

nindu-se mereu, l1tvălue natura, era tlltr' adevăr o nova!,:ulle 
indrăzueajâ. Pujz'w' lIulllai au apreciat-o dela Început c/iiar 
ş i in Fra/lta. Artistll l rOlnâ /l este prin/re fruntaşii p1'omo
tori ai şcoalci 1/oi. 

Cu următoarea uotii ori o'inalâ: uzând tec/mica marilor săi 
predecesori el rezolvă problema impresz'oniştitor, contz'mp01'anz'i 
săi vemji mai în urm/i. Pe când ace Ha obfiu ef ectele mai 
sus indicate prin alăturarea fără trans iţz"e a '/11'101' pete di
vers colorate, din contoPirea cărora la anumită di ·tanţă ochiul 
pel'cepe însă o armonie generală , Grigorescu din contra a
l'/'lCstecă vopselelc sale pe paleiâ, fixând pe PrÎlIză z'mpresia 
culorilor deja c01llbt'nate, aşa CUWt le vedem tn natură . prz'n
tI" acest 1J1.ijloc pânzele sale au un aspect wlai ,graţios, peisa
gide sale sunt mai vaporoase faţă de sz'111,plicitatea ·i111.pună

toare a colegzwr sâi maz' tiner i. In g eneral Grig'orescu a 
fost un r ealz"st 111.ai wloderat şi adesea a tm,prumutat subiec
telor sale, cMar când nu o aveau, ceva din poez ia lui proprie. 
Câcz" înainte de toate ar tistul nostru a fost l/m lIta1'e poet, 
servindu· se de culor i pentru a reda fa1' mecul nat/lrei, de care 
era pâtruns sufletul şi ochz'ul sâu. 

Această notă caracterz'stică a înfrum1t etărei sau poetizâ
,'ei subiectelor reese şi mai vădit din lucr(lrile sale din ţară . 



La Smârdan, 12 Ianuari e 1877. 
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Prima mare epocă din vz'aţa a,-tz'stuluz', îmbrăţişând ac#~, 
viţ~tea: sa dela IFontaz'nebleau, Ba,rbt"zonşi Vitre cuprin(ie
cele maz' desăvârşite opere, can' fără m'd o re.stricţz'une Aof 
fi consz'dera;te capo-d' opere în genul lor. Multe dttt aceste
fragede pez'sagiz', mai ~les de pe m,alul Sez'nei, portrete sau 
~dmirabt"le scene de interio,-, de, pn'n Bretania sau ai~rea~ 
împodobesc colecft'ile cunoscătorilor din streinătate şz' m~z' cu 
seamă din Paris, unde Grigorescu şi-a avut mult tz'mp aţe
lierul său, fiind foarte cunoscut şi bine apreciat dela început, 

Dela această primă întrupare a talentulu1: său, Grigorescu 
trece la un gen cu totul dzfert't, care ne destăinueşte o n01fă 
şz' nu mai' puft'n importantă lature a geniului ::,ău. In re
p'rezintănle ostaş ului român dz'n războiul neatârnărei, ~r
ti'~tul se arată meşter der;ăvârşit în gruparea masselor, ce
ne apar animate de acea dz'namică partz'culară luptez'. Pu
/t'nele Pictun' şi mai ales desenuri dz'n acel tz'mp vor cons#
tui cele mat' sz'ncere şz' vorbz'toare pagim' ale eroismuluz' ro
mânesc. Dispreţuind pompoasa desfăşurare a Picturez' mz'
li/are clasz'ce, Gngorescu ne dă C(j,feva scene de luptă de un 
avânt şz' o energie extraordznară. Ne transportă în miilo
cui încă eră rei chz'ar, Sau ştie să despn'ndă sz'lueta semeJţii 
a Curcanului nostru. 

G a trez'a şi cea mai bogată serie de lucrări o formează ti
purile şz' veden'le dz'n ţară, Pe acestea le variază la infinz'f. 
Aceleaşi subt"ecte în miilocul unor cadruri aproape totdeauna 
aceleaşi ne dau totuşi o nesfârşită gamă de z'mpresz'i, Fondul 
tabloun'lor sale rămânând neschimbat, partea eterică însă .. 
care învălue şi dă viaţă subz'eetelor, se preschimbă continuu 
potrivz't efectelor mz'nunate ale jocurilor de lumină. Tocmaz
în redarea acestor armoniz' de lumină şz' culoare, Grigorescu 
s' a arătat meşter neîntrecut. Nimeni n'a prins ca el acea 
atmosferă par#culară tărei noastre/ una, atmosfera de Plumb 
a şesului, scăldată d; o lumină puternică şi încărcată de 
praf, în care, aproape orbz't de arşiţă, ooMul d' abz'a dz'stinge 
conturun'le vaporoase ale obt"ectelor, ce cu greu se fixează în. 
vz'braţz'umle continue ale aerului pe un cer aproape z'ncolor_ 
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F~r~ g r i j ă. Co l ec ţi a A. Vl a h u ţ ă . 

Alta e atmosfera lilllPede z' Î1/ vioreitoare a dealurilor şi 
vâlcele/oI': pe cerul senin d'Ult albastru oriel/tal se deseneazâ 
ca turnat tit metal profilul subiectelor sale. Şi ilt acest ca
dru străveziu şi de o colorajiune aşa de Gltratâ fi,gurile 
iau o il/fâfisare Glt toiul aparte: apar mai llta1'i ca in na
turâ. Artist1tlui i-a pMcut Sel fixeze ş i pe pâllzâ aceste ne
lâll1, /trite illlz iuni optice. Fig'urtle i(/ u adesea proporţii su· 
pranaturale, aşa ULIU intr' adevâr Iti se arată Câltd d e se 
desprind pe zarea Îndepârta/ii . 

ilt asemenea învelişuri vibrătoare şi dâfătoare de v i{/jâ 
sunt Îmbrăcate pdlt.'Jele lui Crit;·oresC/t. Şi aceasta e carac
feristica fUl/dam entalâ a operet lu i. Diu p icturile lui sur
prind in/âilt licârirtle de v iajei, de mişcare ş i apoi bog'iiţia 

culoarei. La cc's bune deseuurtle, fi e ele ori cât de corecte, 
dacă le lipsesc aceste două cafitâţi esenţiale, cari predominâ 
peste tot la Crtg'ore CII . Ochiul lui - acel ochiu e.draordi
nar de pătrunzător ş i de seniu, minunatâ oglindâ a fi're! 
sale Îll treg i,·- se oprea cu deosebitii. voluptate aSJlPra pâr/ilvr 
colora/e din natJlr/i. Fâră insii a Jt e.~i;ja forma. N e-au rii/llas 
dela el o serl'e de figuri de ll1t modelai perfect. Tigm1ca -/ai-
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Ca sa pi c toruluI. 

moasa ţig'(l1/{;â a lu i Gri.gorcscu - prelucratâ din fericire in 
11lai m ulte variante, alături de Evreul cu g'âsca sunt e.\·c/I,ple 
tiPicc de studiz' de caractere de o e.1'CC1tţie lItfTgistralâ. fn 1'âlldul 
lor intrâ şi câteva portrete şifig-uri intre,gi în Plin aer, a cliror 
It l///târ f oarte restrâns e col11pellsaf prin rnarile lor calitâj'i. Nu
duri/e, două-trei numai, sunt m iC'i minuni. Frâg'ez z'mea for
me/oI' e iuvâludă i11 castitate şi culoare. Locul cel l'nai larg' 
il OC1tPâ în opera luz' peisagiile. f u priN'za perioadâ. picteazâ 
colţuri din naturâ, de cele 1nai multe ori fârâ alt adaos: 
jos rovorul scânteefor de flori, trunchi"l1'loduros al stejaru
lui sau mlâdiosl/l mesteacliu,' sus cerul senin,' peste tot î1lsâ 
v ibreazâ l'az"le soarelui. Acestea cele /Ilai sil71.Ple sunt şi 
cele mai sublime pânze ale artistului. Gam.a variazâ potri
zlii colora/ iune?: speâale a a notz'mpu r ilo G ' excluse sunt nu
m ai tr oz·en.ele de zâpadâ, stâ"czle pleşuve. Nu-I,' Place m.0110-
fonia, fie chiar impunătoa1'e. 

Din străinătate şi din ţard mai avem şi vederi din orâ
şele i din sate: case împodobite cu flon', cârciumi şi hanun' 
de drumul mare cu 111ulţimea ce mişunâ în preajma lor, sau 
wrţtle tlicute Ci t a lor ziduri Înverz ite de prin mânâstir ile 



în ceaţă. u~CoJecţia}.A,:S. R.:.Frincip esei Maria. 
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noastre, Fiecare cu farmecul său par#cular, Pastorale şi zdile 
în culon' închez'e seria subiectelor dz'n ţară, Numărul lor e 
nesfârşit: le lucra, în anii dz'n urmă maz' ales, cu o uşuyz'nţă 
uz'mitoare, In totalitatea lor se oglindeşte aspectul general al 
câmPiez',şz' al ţăranului nostru, aşa însă cum s'a resfrânt pn'n 
pn'zma personală a arNstului, pe care,l fermecau numa,z"pyz'
veliştile lumz'noase, De aâ nemărginita poezie ce se revarsă 
ca şi lumz'na peste toată opera luz', ' Cz'obănaşiz' mândri ' dela 
munte, sau Păstoyz'ţele .şglobt'i din vâlcele ne apar în straele 
lor de sărbătoare, veşnz'c cu surâsul pe obrajz'i lor cei rumenz', 
Pn'măvara firei se îngână cu frăgezz'mea vârstei, Tablourz'le 
lui Grigorescu sunt cele mai frumoase z'mnuyz' de slăvz're a 
ţăranului nostru, Mai niciodată nu-l arată muncind dz'n greu 
în dogoreala luz' Cuptor; nu-i Place să vadă sudoarea pefeţc, 
cum de asemenea nu suferă niâ bătrâneţea, Flqcăz' voioşi 

doinând sus pe carul cu fân şi mândnd agale PIăvanz'i lor, 
fecioare cu trupul mlădz'os şi Privirea galeşă, răsuând firul 
din fuior, sunt pn'etenii ' şz' modelele sale, 

Nu cunoaşte urâtul, cum nu ştie ce-i întyz'starea, Opera lui 
rejlectează seninătatea, voz'oşz'a şi tinereţea, can' formează 
personalz'tatea marelui poet Grigorescu; 

* * * 
Dz'n vz'aţa artistului n' aşz' putea spune . mai nimic nou, de 

oarece nu l-am cunoscut mai de aproape, Să ne mulţumz'm 
deocamdată cu trăsăturile caracteristice .fixate de pana mă
z'astră a luz' Delavrancea, în aşteptarea studz'ului mai pe larg 
ce ne făgădueşte maestrul Vlahu!ă, Amândoi au fost .aproape 
singun'i admz'şz' în intimz'tatea fermecătoare a pz'ctoruluz', şz' 

singurz'i deâ ca să ne poată desvălui unele cute neştz'ute de 
noi ale acestuz' sujlet de elită, 

Modest şi tăcut, aproape sfios faţă de necunoscuţi, a tră# 
numaz' în lumea vz'sun'lor sale, departe de zgomotul şi va
nz'tatea lumească, La Câmpina, unde se retrăsese după in
toarcerea din Franţa, era în mediul său preferit, Adeseori 
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rlffreerrl !UN1ra lar
/?'â pentru a se re
intoarce Însă cu un 
mal l'F1are dor de 
ţara sa, pe care o 
iubl'el mai presus de 
toatr. 

Mi-a fost îng'ă

duit sâ vizitez aCUl'n 
iu Url'rtli atelz"eru! 
sâu dela Câmpz·na. 
O sil:nPIă casâ ţli

l'lilteascâ, cu un C('1' 

dac de jur imprejur, 
cu tavanul de leJ1lm 
ŞI: părr!ti spazii. In 
funt! sâu ac e ia ş i 

simPlz'cdate ca ş i in 
sulletul lui. Pe fi'
l'eastra cea larg'â 
a atelierului se vâd 
dealurz"te îl'IV C1' 
zi t e din lI eJllUwtâra
tele htz" tablouri. Pe
reţii taPisafi cu ope
nic lui. Printr e 
foarte Jl/11dte din 
epoca din unită se 
g-âsesc ÎnSrl destule 
şi din vrernurite de 
adevârală mârire a 

Lucrând . Co l. A. Vlahuţă. . 
a rtist1tlui. [n !'mj/o-

o t/ unui z zd priVirea e Pironită de un tablou l1Wl'e, neisprlivit: 
atelierul Pictoruluz' la Paris. E o simfonie de cu/ori cum rar 
se întâlneşte ş i cum nu se poale descn·e. Bucata aceasta nu
l'nai ar afltng'c pentru a clflSâ pe Grig'oresC1t intre cei maz' 
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11wri colori,~/i ai :: i
lclor 1I0as/re. Şi UII 
e sillgllra , A;Jai S1/1t! 
1/lulte ce-i pot strl a
fâtll!'i fă l' ii a fi 
lIwlbr ite de sfriilll
Clrea el, 

Ce lI l'sâ(ios de (// . 
!oarl'cra odliu l S(/II, 
1"eCSC ,~i din inve
ehitele ş i sple1ldi, 
deie lo/e ş i mălii

suri de cari se În
C01l/1i nT, Colţul sa Il 
prefer i! slib scarii, 
îJrlbrâcaf CIt şalllri 

şi covoare arie1ltale 
,~i orllal cu ar/ne Şi' 

obiecte veci,,' {' sin!.:lIr li /lill/wte alMuri de celelalte, 
Tot aci SI' /Itai afla Uii portret al stiu fâCllf de el il/suş i ; 

e JlU/ltaz' caput. Din pânza cea micâ n/sar doi Oc/II': oc/lii 
lli i cei vrâjitori, cari dltpă ce-au primit-o 1le alt fixat-o pc 
veci, jndi şi mai frltmoasâ decât este in realitate, .Il'rea ţârâ 
româneşti, PriVl'ud 'mereu cu atâta 1lesa(iu sPlel/doarea eternă 
a uaturei, s'all istovit chiar ci, aceşti ochi I1z iraculoşi. De unde 
odiltioarâ reuşise "li eterniseze clliar cele mai subtile jOCltri, 
ale 111 m inei, acum În ajunul celor 70 de ani artistul d' abia 
mai percepUT valoarea culorilor. Asţfe1 se exPlicâ Ş I: pictura 
sa dill urmâ. Un I/loment insâ nu s'a oprit din blleru. in 
mijlocul atelil'n /lui, e schi/a la care a pictat pânr'i ilt u ltima: 
zi: 1411 alaiu de nUl/ta ţan/nea cii. Fig'urile SU1t! d'abia sc/ti
jate C1t acele larg'; urme de penel cari caracte1"izâ 1//li/11a sa 
manierâ. 

i ntreg atelierul, cu toate comorile 71a trece in p osesia sta
t llill i. Expuse in Il/od demn, intr'Ull local (lIl1tJ1le orânduit, 
se va puteâ pâstra şi {{clU'rai iilor v iitoare o I71ta,gmă COI/l-
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plectâ a personalităfei lui Grigorescu. Pentru aceasta însă 
nit trebue auritun' şz' tllarmurli d un cadru siwlplu, demn 
însă de primul nostru mare artist. Poemele sale inculon" nu 
se pot reedita; ele trebuesc da?' păsi1'ate cu sfinfenz"e la loc 
de onoare" 

P astorale i z"dile se vor mai trăi de .flăcliz·z· şi f eâoarele 
Plaiur ilor noastre; de se va mai g"lisi însă un alt 'meşter 
care sli le pril1dli fa rmccul lor nespus, 11U se poate prevesti 

Grig-aresC1l a eterll/zif! s1lb cel 1nai lr/ll1los al (' i aspect 
ROInânia veacului nostrlt" Lui îi rev ine locul de d l1s!e în" 
tre .fi"untaşii 1leamullti românesc" 

Fie- l: reclttlO fj tin!a 1l0astrâ eternă ca şi glor ia lui. 

AL" 'rZIGA HA- SA MURCAŞ . 

F i o ri" 


