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Argument
Anul acesta se împlinesc 180 de ani de când gazeta „Albina Românească” semnala
prezenţa în capitala Moldovei a pictorului Niccolo Livaditi (1832). Aniversarea este un
prilej potrivit pentru a readuce în atenţia publicului iubitor de artă şi a specialiştilor opera
acestui pictor. Activitatea de portretist a lui Niccolo Livaditi este legată indisolubil de oraşul
Iaşi, capitala Moldovei din vremea sa. Livaditi a devenit pictorul preferat al protipendadei
ieşene, care l-a adoptat cu deosebită simpatie. În aproape trei decenii (1832-1858), acesta a
lucrat un mare număr de portrete, ce au împodobit nu doar locuinţele din Iaşi, ci şi foarte
multe conace de ţară de pe întinsul Moldovei.
Proiectul nostru a urmărit realizarea mai multor obiective: identificarea şi repertorierea
tuturor lucrărilor lui Livaditi, aflate în colecţii publice şi private; organizarea unei expoziţii
care să reunească un număr cât mai mare dintre lucrările acestuia; realizarea unui album
care să cuprindă toate portretele pictate de Livaditi sau atribuite lui. Am dorit ca în această
lucrare imaginile să fie însoţite de studii care să ofere cât mai multe informaţii de natură să
contribuie la mai buna receptarea operei artistului. Lucrarea de faţă nu este doar un catalog
de expoziţie, ci o carte-album, rezultat al unei cercetări nemijlocite asupra portretisticii lui
Livaditi, care cuprinde şi acea parte a operelor pictorului care, din diverse cauze, nu au putut
fi prezente în expoziţia organizată la Iaşi. Abordarea subiectului este una interdisciplinară,
analizei estetice adăugându-se cercetarea istorică, genealogică, prosopografică. O atenţie
specială a fost acordată evoluţiei modei vestimentare şi analizei decoraţiilor prezente în
portrete. Epoca ilustrată de portretele la care facem referință este cea a Regulamentelor
Organice, acoperind domniile lui Mihail Sturdza (1834-1849) și Grigore Al. Ghica (18491856). Sub raportul producției de portrete putem vorbi însă de o „epocă a lui Livaditi”,
artistul dominând, cantitativ și calitativ, perioada delimitată. Rezultatele investigațiilor
noastre sunt remarcabile atât în reconstituirea identităţii pierdute a unor portrete, cât
şi în cunoaşterea vieţii sociale a epocii regulamentare prin alcătuirea unei serii de schiţe
biografice, care ne introduc în viaţa cotidiană de la jumătatea secolului al XIX-lea.
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Un proiect de expoziţie care urma să reunească la Iaşi portretele realizate de Livaditi
a mai fost plănuit prin anul 1978, de către doamna Virginia Vasilovici, muzeograf de la
Muzeul de Artă. Expoziţia nu a mai putut fi realizată atunci şi nici documentaţia adunată
cu acel prilej nu a putut fi valorificată într-un studiu de specialitate. Cu toată preţuirea şi
solidaritatea faţă de înaintaşi, avem satisfacţia de a fi reuşit să împlinim o aspiraţie care nu
aparţine doar generaţiei noastre.
Realizarea expoziţiei şi albumului de faţă nu ar fi fost posibilă fără generoasa
colaborare a instituţiilor partenere, deţinătoare a unui valoros patrimoniu, care ne-au pus
cu generozitate la dispoziţie imagini de calitate şi informaţii privitoare la opera lui Livaditi.
Întreaga noastră gratitudine se îndreaptă către doamna Roxana Theodorescu, Director
General şi doamna Costina Anghel, conservator de la Muzeului Naţional de Artă al
României; către domnul Florin Sicoie, director general şi doamna Alice Neculea, director
adjunct de la Muzeul Judeţean de Arta Prahova „Ion Ionescu Quintus”; către doamna
Lăcrămioara Istina, director general Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău;
către domnul Ion M. Ioniţă, director general Muzeul Municipal Bucureşti; către doamna
Rodica Iufu, custodele colecţie de tablouri de la Academia Română; către domnul AdrianSilvan Ionescu, Directorul Institutului de Istorie a Artei „George Oprescu” către doamna
Doina Păuleanu, director Muzeul de Artă Constanţa; către domnul Mircea Mamalaucă,
director al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, către domnul Dan Basarab Nanu, director
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; către domnul Radu Popica, şef Secţie Artă de la Muzeul de
Artă Braşov; către domnul Gh. Dăscălescu, directorul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” din
Fălticeni.
Mulţumim, de asemenea, domnului Theodor Paleologu, fost Ministru al Culturii,
pentru interesul manifestat faţă de acest subiect şi pentru sprijinul acordat în privinţa
documentării la volumul de faţă. Exprimăm întreaga noastră recunoştinţă şi către
descendenţii lui Niccolo Livaditi, păstrători ai unora dintre portretele de familie ale
pictorului, care au avut generozitatea de a permite fotografierea şi reproducerea acelor
opere, chiar dacă au preferat să îşi păstreze anonimatul. Datorăm calde mulţumiri şi
pictorului Alexandru Andronache din Bucureşti pentru ajutorul dat la fotografierea unora
dintre portretele amintite.
În anumite momente ale documentării am primit diverse informaţii şi sugestii de la
domnii Victor Durnea, cercetător la Institutul de Lingvistică „Al. Philippide” Iaşi, Mihai
Dim. Sturdza, istoric al vechilor familii boiereşti şi Ştefan S. Gorovei, director al Institutului
Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi.
Iniţiativa acestei retrospective s-a bucurat de înţelegerea şi sprijinul unor prestigioase
instituţii a căror obiect de activitate este comerţul cu obiecte de artă şi care, prin specificul
lor, au venit în contact cu opere de artă ce interesau acest proiect. De aceea datorăm
mulţumiri sincere domnului Dan Lucian de la Casa de Licitație ALIS; doamnei Daniela
Spătariu, administrator de la Casa de Licitaţie Monavissa; domnului Alin Ciupală, fost
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muzeograf, expert la Casa de Licitaţie Artmark. O menţiune specială se cuvine să facem
pentru domnul Cezar Florea, colecţionar de artă din Bucureşti, care a acceptat să expună
un portret în cadrul expoziţiei de la Iaşi. Am beneficiat de informaţii privitoare la anumite
lucrări şi din partea unor descendenţi ai celor portretizaţi. Doamna Ioana Missir-Vlad, fost
profesor la Facultatea de Construcţii din Iaşi, ne-a oferit date privitoare la cele trei portrete
provenind din familia Missir şi despre istoria acestei familii. Deşi ar fi dorit foarte mult să
participe la vernisajul expoziţiei dedicate pictorului Livaditi, doamna Missir a decedat în
luna ianuarie 2012. Păstrăm, astăzi, un gând pios în memoria sa.
Proiectul aniversării pictorului Niccolo Livaditi s-a bucurat şi de sprijinul Conducerii
Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, care a asigurat finanţarea expoziţiei şi
tipărirea volumului de faţă, în condiţii grafice deosebite.
Tuturor celor menţionaţi mai sus şi fiecăruia în parte le adresăm caldele noastre
mulţumiri şi îi asigurăm de întreaga noastră preţuire.
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Pictorii străini din prima jumătate a
secolului al XIX-lea şi influenţa lor
asupra artelor plastice din Moldova
Sorin Iftimi
Începuturile picturii de şevalet în Moldova reprezintă un indiciu al occidentalizării
societăţii româneşti de la est de Carpaţi. Acest fenomen artistic se manifestă chiar înainte
de apariţia unei comenzi sociale suficient de consistente în mediul autohton. Portretul s-a
dovedit a fi genul cel mai mult cultivat într-un ambient social prea puţin rafinat pentru a
gusta şi alte domenii ale picturii. Asemenea „chipuri zugrăvite” ale reprezentanţilor elitei
societăţii sunt menţionate, sporadic, încă din ultima parte a secolului al XVIII-lea, însă mai
frecvent ele apar în prima parte a secolului următor.
Mânuitorii penelului proveneau din două medii distincte: pictori cu studii de
specialitate, veniţi din spaţiul european şi zugravii de icoane localnici, convertiţi în pictori
de şevalet. Pictorii străini care au lucrat în Moldova, superiori zugravilor autohtoni în
privinţa portretelor, au reţinut destul de puţin atenţia istoricilor de artă, nefiind suficient de
apreciaţi pentru arta lor, adesea destul de modestă. Stilul lor trebuie însă definit în raport cu
stilurile occidentale în cadrul cărora s-au manifestat – baroc, neoclasic, romantic, academist
ş.a. – şi nu prin prisma unui fenomen de tranziţie local, în ciuda compromisurilor acceptate
adesea de către artişti pentru obţinerea comenzilor.
În privinţa „zugravilor” localnici, a fost subliniată influenţa moştenirii picturii bizantine,
de veche tradiţie bisericească, asupra portretelor pe care aceştia le realizau. Conservatorismul
societăţii româneşti a păstrat multă vreme amintirea portretului ctitoricesc, din lăcaşurile
de cult. În acest sens, s-au făcut numeroase referiri la o epocă a „pictorilor primitivi”, ce
ar cuprinde prima jumătate a secolului al XIX-lea. Conceptul, lansat de istoricul de artă
Andrei Cornea, s-a bucurat de o deosebit circulaţie, chiar dacă ghilimelele au dispărut de
timpuriu, împreună cu toate nuanţările ce îl însoţeau în momentul iniţial1.
Schema consacrată, cu privire la apariţia picturii de şevalet în Moldova, confruntată
cu realitatea faptelor, poate suporta numeroase nuanţări şi chiar rectificări. Peisajul istoric
era mai complex decât cel al unei evoluţii lineare, cumulative. Întâmplarea şi-a jucat din plin
1

Andrei Cornea, „Primitivii” picturii româneşti moderne, Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.
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rolul ei în istorie şi în această privinţă. Mai întâi, este interesant că la începuturile picturii de
şevalet din Moldova aflăm câţiva artişti plastici de origine greacă, ce nu pot fi consideraţi pe
deplin nici localnici, nici occidentali.
Cel dintâi la care se poate face referire este Eustatie Altini, născut la Zagora, în nordestul Greciei, dar stabilit în Iaşi, împreună cu familia, pe când avea vârsta de opt ani2. În locul
unui artist modest, care să marcheze începuturile, Altini s-a dovedit a fi, probabil, cel mai
bun portretist din Moldova, neegalat de profesorii de pictură de la Academia Mihăileană
(1835-1843); poate doar Giovanni Schiavoni să-i fi fost deopotrivă. Despre scurta sa carieră
artistică a scris, în epocă, Gheorghe Asachi, recunoscându-l drept precursor3.
Un Altini era înscris la Academia de Arte Frumoase din Viena încă din ianuarie 1789,
fiind trimis la studii cu o bursă de stat. Există o tradiţie care atribuie cneazului Potemkin,
proaspăt instalat la Iaşi, în fruntea armatei şi administraţei ruseşti, o asemenea iniţiativă
şi nu unui domnitor fanariot luminat4. Revenit la Iaşi, Altini avea să picteze mai multe
catapetesme, începând cu cea de la biserica Banu, din 1802. Se cunosc şi câteva portrete
de şevalet atribuite lui Altini, chiar dacă acesta nu îşi semna pânzele. Protectorii pictorului
au fost, pe rând, mitropoliţii Iacov Stamati şi Veniamin Costachi. În 1812, când s-a pus
problema organizării unei clase de pictură la Academia grecească din curtea Mitropoliei,
Eustatie Altini era singurul pictor din Iaşi capabil să o păstorească5. Altini a avut o seamă
de discipoli, dar dispariţia sa prematură, în anul 1815, i-a găsit neformaţi pe deplin şi dintre
ei nu s-a ridicat nici un pictor de anvergură, ci doar modeşti epigoni care s-au manifestat pe
tărâmul picturii bisericeşti.
După Altini s-a afirmat la Iaşi un alt pictor grec, mult mai în vârstă decât cel dintâi. Este
vorba despre Theodor Chirangheleu „zugrav şi filosof ”, născut la Naxos, prin 17556. După un
periplu prin Egipt, Italia şi Viena, acesta a ajuns şi în Ţările Române, mai întâi la Bucureşti
şi apoi la Iaşi. El s-a stabilit în capitala Moldovei după vârsta de 60 de ani. Chirangheleu era
un priceput „zugrav de icoane şi portreturi, fără să fi trecut pe la un maestru, descoperind
totul singur, până şi reţetele privitoare la amestecul culorilor”. Gheorghe Asachi arăta că
acesta „mai ales la portreturi nimerea nu doar trăsăturile fizionomiei, ce încă întipărea şi
caracterul şi sentimentele originalului, în toate se vedea semne de talent original, carele, de
l-ar fi practisit în ţara artelor, s-ar fi făcut poate mai faimos decât mulţi dintre contemporanii
săi”7. Se ştie că Asachi l-a angajat ca profesor la „catedra de desen linear şi ornamenturi” la
Şcoala de Arte şi Meserii nou înfiinţată în capitala Moldovei. Din păcate nu s-a păstrat nici
Remus Niculescu, Eustatie Altini, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei”, XII (1965), 1, p. 3-64.
Gh. Asachi, Zugrăvia în Moldova, în „Albina Românească”, 19, 1847, p. 303-304.
Remus Niculescu, op.cit., p. 17-18.
Ibidem, p. 30.
Remus Niculescu, Contribuţii la istoria începuturilor picturii româneşti, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei”,
I (1954), 1-2, p. 86-87.
7 Gh. Asachi, Chirangheleu, filosof cosmopolit în Moldova, în „Calendar pentru români”, 1848, p. 63-70.
2
3
4
5
6
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un chip zugrăvit de acest pictor, pentru a ne putea face astăzi o idee asupra artei sale. Se ştie
doar că el a decorat palatul „Belvedere” de la Socola (lângă Iaşi) construit în stil neoclasic,
de vistiernicul Mihail Sturdza, viitorul domnitor. În afară de cei amintiţi a mai lucrat la Iaşi,
în această epocă de început, Dimitrie Condoleu Romanos, autorul frumoaselor gravuri ce
ilustrează Codul Callimachi; reţine atenţia în mod deosebit portretul domnitorului Scarlat
Callimachi. Nu se ştie însă mai nimic despre activitatea sa din capitala Moldovei. Pe la 1820,
Mihail Suţu, ultimul domnitor fanariot, a trimis unul sau chiar mai mulţi bursieri la Paris,
pentru a studia pictura, dar iniţiativa sa a fost frântă de cursul evenimentelor politice8.
Eşecul mişcării de eliberare a Greciei a dus la schimbarea de regim politic în Ţările Române,
prin înlăturarea domnitorilor fanarioţi şi instaurarea domniilor „pământene”. Dintre cei
menţionaţi mai sus, autodidactul Chirangheleu, este singurul căruia i s-ar putea potrivi
formula de „pictor primitiv”, în pofida talentului demonstrat. Acestuia i se adaugă, ulterior,
un român din Ardeal, din zona Sibiului, venit în capitala Moldovei după 1816. Este vorba
despre Ion Balomir, un alt pictor care a învăţat zugrăvia „din mers”, fără studii speciale9.
De la acesta s-au păstrat vreo patru-cinci portrete, dar este cunoscut mai mult ca pictorul
paraclisului palatului vistiernicului Iordache Rosetti-Roznovanu, actualul Palat al Primăriei
Iaşi, deşi opera respectivă nu s-a păstrat.

*
Informaţii privitoare la pictorii din Iaşi se găsesc şi în Catagrafia sudiţilor din Moldova
1824-1825, document nefolosit până acum în studiile de istorie a artei10. Printre aceşti „străini”,
supuşi austrieci, apar doi români care se îndeletniceau cu pictura. Unul dintre ei este chiar
zugravul Ioan Balomir, român, originar din Săliştea Transilvaniei, de religie pravoslavnică,
venit în Moldova de 8 ani. Era în vârstă de 30 de ani „om înalt, cu ochi albaştri, părul
castaniu” şi purta straie nemţeşti. Era însurat cu o pământeancă, fiica spătarului Grigoraş şi
locuia într-o casă cu chirie. Avea şi „stabilimenturi pe care le-au luat de zestre”11.
Cel de-al doilea pictor de etnie română, necunoscut până acum, este zugravul Hriste
Turculeţ, moldovean originar din Suceava, de religie pravoslavnică, venit în Moldova
de 14 ani, adică 1810. Acesta era „om de mijloc, smad la faţă, cu părul negru, lungăreţ la
nasu”, şi umbla în port nemţescu. Era însurat cu o pământeancă, fata lui Matei Turcu din
satul Şofroneşti, ţinutul Vasluiului. Locuia într-o casă cu chirie, ce aparţinea serdarului
Vasile Ghindă (probabil de pe Uliţa Sf. Spiridon). Comisia consideră că „nu-i slobod a se
numi străin”12. După cum se vede, zugravul îşi luase numele după socrul său, astfel încât
8 Remus Niculescu, Eustatie Altini, p. 30.
9 Idem, Contribuţii la istoria începuturilor picturii româneşti, p. 93-94.
10 Catagrafia sudiţilor din Moldova 1824-1825, în Documente statistice privitoare la oraşul Iaşi, editate de Ioan Caproşu
şi Mihai-Răzvan Ungureanu, vol. II (1824-1828), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1997.
11 Ibidem, nr. 394, p. 202.
12 Ibidem, nr. 50, p. 30.
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adevăratul său nume de familie rămâne, deocamdată, necunoscut. Putem observa doar că
prenumele său este grecesc.
Catagrafia din 1824 scoate la iveală şi doi pictori polonezi care au activat în capitala
Moldovei cel puţin 15-20 de ani, fără să se cunoască, până în prezent, nici o lucrare semnată
de ei: fraţii Lugowski, originari din „Zamoeţ”, în Galiţia, de confesiune catolică. Ei veniseră
la Iaşi tot în urmă cu 14 ani, la 1810. Primul este Carl Lugovschi, care este descris ca „un om
de mijloc, părul capului negru, ochii verzi” şi umbla îmbrăcat nemţeşte. Nu era căsătorit
(holtei). Locuia în Iaşi într-o dugheană cu chirie, împreună cu fratele său. Este recunoscut
de sudet, chiar dacă regula era ca un străin să îşi piardă acest statut după o şedere de 4 ani
în Moldova13. Cel de-al doilea este „zugravul Gaspar Lugovschi, era „un om înalt, părul
capului galbăn, ochii vineţi” (albaştri); purta haine nemţeşti. Era căsătorit cu o nemţoaică,
fiica unui arhitect din Suceava. Locuia în Iaşi într-o casă cu chirie14.
Un alt polonez „zugravul Lucaci Strona, născut la Lupşa, în Lehia, era de religie
catolică”. El venise în Moldova în urmă cu 16 ani (1808). Era un om de 28 de ani, înalt, cu
ochi albaştri şi păr castaniu; umbla îmbrăcat nemţeşte. Era însurat cu o localnică şi stătea
în casă cu chirie15.
Este semnalată şi prezenţa unui pictor francez, şi el necunoscut pană acum, care era
venit de foarte scurtă vreme în capitala Moldovei. Este vorba despre „zugravul Stainhaf
Berthodor, francez, născut la Strasbourg, de confesiune luterană”, care era venit la Iaşi de
două luni, adică pe la începutul lunii august 1824. Acesta era în vârstă de 31 de ani, fiind un
om de mijloc, cu părul negru şi ochii negrii. Era holtei şi umbla îmbrăcat nemţeşte. Locuia
în Iaşi într-o casă cu chirie16.
Din această Catagrafie se observă stabilirea la Iaşi a unui număr însemnat de pictori
străini prin anii 1808-1810, adică în timpul administraţiei ruseşti din anii 1806-1812. Venirea
lor nu poate fi pusă pe seama întemeierii vreunei instituţii de învăţământ, nici în legătură
cu vreo altă iniţiativă culturală a lui Gheorghe Asachi, aşa cum se presupune de obicei.
Aceştia au venit pe cont propriu, atraşi, probabil de clientela diversă şi relativ prosperă care
se aduna în capitala Moldovei cu prilejul prezenţei la Iaşi a ofiţerimii ruseşti (eterogenă
etnic). Era o stare de spirit cosmopolită, deschisă spre influenţele occidentale. Se organizau
baluri fastuoase, se ruinau averi la jocuri de cărţi, se cheltuia mult şi cu uşurinţă. Un mediu
propice pentru tinerii pictori în căutare de comenzi. Semnificativ este însă faptul că o parte
dintre aceşti pictori au rămas aici mulţi ani după retragerea administraţiei ruseşti. Acesta
este un semnal că se formase deja o clientelă locală suficient de consistentă, amatoare, dacă
nu de artă, cel puţin de portrete. Astfel, existenţa materială a „zugravilor de portreturi”
era asigurată, la un nivel rezonabil. Aceşti pictori sunt ignoraţi de obicei, pentru că nu
13
14
15
16

Ibidem, nr. 140, p. 75.
Ibidem, nr. 141, p. 76.
Ibidem, nr. 223, p. 374.
Ibidem, nr. 36, p. 493.
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ne-a rămas nici o lucrare semnat de ei. Nu este exclus ca mai multe lucrări, dintre cele
cunoscute ca anonime, să li se datoreze. Este puţin probabil ca ei să fi făcut, cu toţii, doar
pictură bisericească, chiar dacă obişnuinţa de a picta în stil neoclasic trebuie să fi fost mult
apreciată.

*
O influenţă însemnată în formarea gustului public pentru pictură a avut-o învăţământul.
Încă de la începutul secolului al XIX-lea, pensionatele particulare din Moldova, întemeiate
de pedagogi străini, au introdus în programele lor de studiu desenul şi pictura. Astfel,
educaţia artistică a început să facă parte din formaţia oricărui tânăr sau tinere din elita
societăţii. Acest fapt a condus chiar la o schimbare a percepţiei pictorului în societatea
românească, la statutul social al mânuitorilor penelului.
S-a subliniat faptul că Gheorghe Asachi a fost fermentul care a închegat învăţământul
artistic din Moldova17. Un asemenea factor catalizator nu a existat, din păcate, şi în
Muntenia. Interesul lui Asachi s-a îndreptat către profesori de pictură provenind din
mediul german, pe care i-a invitat să predea în şcolile de stat din Moldova. Pentru Colegiul
francez de la Miroslava a fost adus profesorul vienez Hönig, care avea să suţină cursul de
„începuturile zugrăvelii” (1830-1834). Pentru Gimnaziul Vasilian (1832) a apelat la Josef
Adler din Adelberg şi apoi la Johann Müller. De la primii doi profesori nu s-a păstrat nici
o lucrare, pentru a ne face o idee despre calităţile lor artistice. În schimb ştim că Johann
Müller, un excelent gravor, a lucrat pentru Asachi în Tipografia „Albinei Româneşti” la
realizarea vestitelor gravuri cu subiecte de istorie naţională. Müller a fost şi cel dintâi titular
al Catedrei de Pictură din cadrul Academiei Mihăilene (1834-1837).
Trebuie remarcată implicarea deosebită a lui Gheorghe Asachi în întemeierea clasei
de pictură de la Academie, care nu şi-a recrutat cursanţii doar din familiile meseriaşilor ce
practicau „zugrăvitura”, ci şi din mediile elevate ale societăţii moldoveneşti. În total, prin
„clasul de zugrăvitură” au trecut, în intervalul 1835-1843, mai mult de 110 studenţi. Asachi
a oferit, în această privinţă, chiar un exemplu personal pentru propăşirea artelor plastice,
înscriindu-şi amândoi fiii – Dimitrie şi Alexandru – la aceste cursuri. Apoi a insistat pe
lângă familiile boiereşti să îşi trimită fiii pentru a învăţa pictura; astfel, pe lista studenţilor
se întâlnesc tineri din familii aristocratice precum: Aslan (Constantin, Gheorghe); Carp
(Constantin, Dimitrie), Donici (Panaite), Hrisocefal (Ioan, Gheorghe), Kogălniceanu
(Alexandru), Mavrodin (Petrache, Aristide şi Mihai), Millo (Alexandru); Manu (Neculai
şi Patraul); Papadopol (Costache), Sion (Ion major şi Ion minor), Sturdza (Ioan); Vârnav
(Constantin, Ioan)18. Din această ultimă familie menţionată, dacă nu a ieşit un pictor
valoros, cel puţin a apărut un donator însemnat, unul dintre fondatorii Pinacotecii ieşene.
17
18

E. Pohonţiu, Începuturile vieţii artistice moderne în Moldova, Bucureşti, Editura Meridiane, 1967, p. 19-43; vezi şi
Adrian-Silvan Ionescu, Învăţământul artistic românesc, 1830-1892, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999.
Ion I. Solcanu, Victor Macarie, „Clasul de zugrăvitură” de la Academia Mihăileană. Premise şi realizări, în
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol», Iaşi, XXIII (1986/2), p. 729-732.
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Este vorba despre arhiereul Sofronie Vârnav, care a achiziţionat, la Paris, primul nucleu
de picturi destinat viitorului Muzeu de Artă19. Intenţia de a ridica pictura de la meşteşug
la artă a adus şi o schimbare de statut social al acestei profesii. Majoritatea cursanţilor din
familiile aristocratice, chiar dacă nu au devenit artişti adevăraţi, au putut forma un public
avizat şi preţuitor de artă autentică.
Din „clasa de zugrăvitură” întemeiată de Gheorghe Asachi s-au ales, în final, cei mai
talentaţi discipoli, care promiteau o carieră artistică autentică erau Gheorghe Năstăseanu,
Gheorghe Panaiteanu, Gheorghe Lemeni. Printr-o neşansă istorică, toţi aceşti pictori de
talent au murit la vârsta tinereţii, cu excepţia lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, care a
preluat, pentru câteva decenii, destinele Academiei de Arte şi a Pinacotecii.
În afară de cei cunoscuţi, s-au remarcat şi alţi studenţi, prin calificativele obţinute
şi numărul de semestre frecventate: Gheorghe Aslan (5 semestre), Theodor Codrescu,
viitorul editor de documente (5 semestre), Neculai Manu (8 semestre), Alexandru Millo
(6 semestre), Ion Sion major (6 semestre), N. Slăvulescu (5 semenstre). Dintre toţi aceştia,
nici unul nu este cunoscut ulterior ca pictor. Doar despre Neculai Manu se ştie că a fost
trimis să studieze, între altele, pictura, la Academia de Arte din Viena20. Nu se cunoaşte însă
nici o lucrare de-a sa. Poate că în bogata colecţie de portrete vechi a familiei Manu, păstrată
până în prezent, se va putea identifica vreo lucrare realizată de acest reprezentant al ei.

*
Dintre pictorii stabiliţi la Iaşi, Ludovic Stawski a făcut o carieră îndelungată în
capitala Moldovei (1830-1887), comparabilă şi paralelă cu a lui Livaditi. El a venit la Iaşi
tot în timpul uneia dintre ocupaţiile ruseşti. Astfel, o Înştiinţare publicată în 22 mai 1830,
„Albina Românească”, arăta că Ioan Stawski, „zugrav de portreturi”, are cinstea a înştiinţa
pre iubitorii de măiestrie de zugrăvire” că este dispus să facă „portreturi de persoane”21. În
februarie 1839 se anunţa, în publicaţia tipărită de Gheorghe Asachi, faptul că „Stavski, pictor
istoric, va preda, gratis, desenul la şcoala fetelor”22. Pe la 1860, Stawski era în continuare
profesor de desen la Şcoala Centrală de Fete23. George Oprescu a afirmat că Stawski a fost
chemat, la 1841, să ocupe la Academie postul de „profesor de zugrăvie”, atunci când Eforia
Şcoalelor se convinge că Mauriciu Löffler nu poate fi la înălţimea acestei însărcinări24. De
fapt, Stawski nu a predat niciodată la Academie, aceasta fiind o veche eroare, preluată din
Istoria Şcoalelor, a lui V.A. Urechia.
19
20
21
22
23
24

Claudiu Paradais, Valori ale picturii româneşti în Muzeul de Artă din Iaşi, Iaşi, 1970, p. 17.
Remus Niculescu, Contribuţii la istoria începuturilor picturii româneşti, 1954, 1-2, p. 94.
„Albina Românească”, II, 38, 22 mai 1830, p. 162.
Ibidem, X, 10, 2 februarie 1839, p. 37.
Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Universitatea, 1860 octombrie 28, Rectorat, dosar 1/1860, f. 101 (copie).
George Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984, p. 60.
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Chiar la începutul şederii sale la Iaşi (1830-1832), Stawski a primit o comandă foarte
importantă din partea marelui vistiernic Iordache Rosetti-Roznovanu: aceea de a zugrăvi
cu figuri mitologice, în stil neoclasic, interioarele Palatului Roznovanu (Primăria actuală).
Pictura s-a mai păstrat până spre 1900, dar astăzi nu mai există. Majoritatea portretelor
realizate de Stawski – originale sau copii − se păstrează în patrimoniul Muzeului de Artă
din Iaşi. Acest artist plastic este cunoscut astăzi mai ales prin lucrarea O vedere a Iaşilor la
1842, vedută rămasă unică pentru acea epocă.
Mauriciu Loeffler este cel care a asigurat interimatul în pauza lăsată de Schiavoni la
catedra de pictură a Academiei (1839-1841). Acesta este un pictor prea puţin cunoscut,
căruia i se atribuie vreo trei portrete în ulei − foarte diferite stilistic între ele − şi câteva
schiţe în creion. A fost etichetat drept pictor mediocru, deşi lucrările rămase de la el nu au
făcut încă obiectul unui studiu special.
Un concurent serios al lui Livaditi a fost Josef August Schoefft, pictor german, venit de
la Pesta. Acesta a pictat portrete în Moldova, între anii 1835-1837, fiind acceptat în mediile
oficiale şi în anturajul domnitorului Mihail Sturdza25. Artistul stăpânea penelul cu mare
meşteşug, pricepându-se la a-şi flata modelele, înfăţişându-le în ipostaze dintre cele mai
strălucitoare. El a avut parte de foarte multe comenzi, mai ales în rândurile clientelei bogate;
se poate spune că în acei ani, Schoefft „a luat caimacul”, în dauna confratelui Livaditi.
În vara anului 1837, Johann Müller îşi exprimase dorinţa de a se retrage de la catedra
de pictură a Academieie Mihăilene. Deoarece tocmai fascinase clientela ieşeană, care îl
cunoştea de trei ani, credem că lui Schoefft, trebuie să i se fi făcut propunerea de a prelua
acest post (deşi nu există nici o mărturie directă în acest sens). Se ştie însă, din memoriile
unui ucenic de-al său (Vasile Mateescu), că Schoefft nu era dispus să împărtăşească şi altora
din arta sa, ci doar să obţină cât mai multe comenzi de portrete, aducătoare de venituri
consistente.
Ar fi fost momentul ca la catedra de pictură să fie invitat Nicolo Livaditi, cel mai talentat
dintre pictorii străini stabiliţi la Iaşi, în acea epocă. A fost preferat însă un alt artist italian,
în mare măsură asemănător cu acesta: Giovanni Schiavoni, fiul vestitului Natale Schiavoni,
viitor profesor la Academia de Belle-Arte din Veneţia. Acesta a fost cu adevărat cel mai
talentat dintre toţi profesorii care s-au succedat la catedra de profil a Academiei de la Iaşi.
Spirit frământat, nestatornic dar generos, Giovanni Schiavoni nu a putut rămâne prea multă
vreme la Iaşi26. În scurtul timp în care a onorat catedra de pictură au fost descoperiţi şi
25
26

Sorin Iftimi, Pictorul Josef August Schoefft şi activitatea sa în Principatele Române (1835-1837), (sub tipar).
H. Blazian, Giovanni Schiavoni, Bucureşti, f.ed., 1939; Gheorghe Macarie, Giovanni Schiavoni – destin de artist;
un pictor italian rătăcit pe străzile Iaşului, în Interferenţe spirituale româno-italiene, Iaşi, f.ed., 2002, p. 67-77; Sorin
Iftimi, Pictorul Giovanni Schiavoni şi activitatea sa din Moldova (1837-1844), în „Cercetări istorice”, XXVIIXXIX (2008-2010), Iaşi, 2011, p. 231-268; idem, Giovanni Schiavoni – portretul copiilor din familiile Callimachi,
Rosetti şi Catargi, în loc.cit., p. 293-302; Gheorghe Macarie, Giovanni Schiavoni – un pictor italian la Academia
Mihăileană din Iaşi, în loc.cit., p. 269-292.
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încurajaţi majoritatea discipolilor cu vocaţie artistică, ce au mers apoi la studii aprofundate
în străinătate.
Se poate spune că urmele cele mai vizibile în formarea gustului ieşenilor pentru
artele plastice au fost lăsate de aceşti doi artişti italieni: Niccolo Livaditti şi Giovanni
Schiavoni. Deşi nu a predat la Academie, Livaditi a devenit pictorul favorit al protipendadei
moldoveneşti, lucrând un mare număr de portrete, vreme de aproape trei decenii. El a
contribuit la formarea unuia dintre artiştii români importanţi din acea vreme: Ion Negulici,
venit la Iaşi din Muntenia, pentru aşi perfecţiona meşteşugul artistic sub îndrumarea
maestrului italian.
Dacă ar fi să îl aşezăm pe Niccolo Livaditi la locul său în ierarhia artistică a epocii,
putem spune că el era un pictor mai talentat decât Ludovic Stawski, Mauriciu Löeffler,
poate şi decât Josef August Schoefft, dar mai puţin valoros decât concitadinul său, Giovanni
Schiavoni.
Opera sa mai are încă două dimensiuni demne de luat în seamă: amploarea, deorece
Livaditi a fost cel mai prolific portretist al Moldovei, vreme de aproape trei decenii (18321858); valoarea documentară a portretelor sale, realizate într-o perioadă în care aparatul de
fotografiat nu exista, sau făcea abia primii paşi în istorie.
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Niccolo Livaditi – viaţa şi opera (1802-1858)
Sorin Iftimi
Înainte ca Mihail Sturdza să urce pe tron, pe la 1832, Niccolo Livaditi s-a stabilit în
capitala Moldovei, devenind pictorul preferat al protipendadei ieşene, care l-a adoptat cu
deosebită simpatie. Privitor la portretele zugrăvite de Livaditi în Moldova, Dimitrie Anghel
consemna că „din vremea aceea, în casele vechi, în rame demodate, au rămas nenumărate
portrete ale boierilor de atunci, cu portul lor, chipuri blajine şi triste, cu ochii limpezi de un
albastru neobişnuit cerului nostru, a unui albastru pe care vremea l-a îndulcit şi înseninat de
mâhnirile pământeşti. Aproape toate poartă aceeaşi pecete, având parcă un aer de familie.
Pinacoteca din Iaşi păstrează şi ea dovada talentului acestui carbonar transplantat şi rămas
în unul din ţinuturile Iaşului vechi”1. În aproape trei decenii (1832-1858), acesta a lucrat
un mare număr de portrete, ce au împodobit nu doar locuinţele din Iaşi, ci şi foarte multe
conace de ţară, de pe întinsul Moldovei. O mică parte a acestor lucrări, aproape 60, au ajuns
până astăzi, străbătând istoria agitată a secolului al XX-lea.
Sintezele de istorie a artei româneşti moderne acordă lui Livaditi doar câteva paragrafe2,
iar evaluarea sa este făcută după câteva din lucrările sale mai cunoscute, expuse în marile
muzee. Singurul studiu special asupra vieţii şi operei lui Livaditi a fost scris acum 70 de
ani de Jeana Gheorghiu3. Contribuţii însemnate privitoare la istoria familiei Livaditi au
fost aduse, mai recent, de cercetătorul ieşean Victor Durnea, care a valorificat informaţiile
existente în Arhivele ieşene, precum şi şi cele presărate în Ex voto, un mic text memorial
datorat poetului Dimitrie Anghel4.
Dimitrie Anghel, Ex voto, text publicat în „Viaţa românească”, V, 7 iul. 1910. p. 49—57; Victor Durnea, Prieten
bun al adolescenţei, în vol. Orizonturi regăsite, Iaşi, Editura Junimea, 1999, p. 100.
2 George Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, ediţia II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984, p. 62;
Scurtă istorie a artelor plastice în R. P. R, vol. II, Secolul XIX, coord. George Oprescu, redactori Ion Frunzetti,
Mircea Popescu, Editura Academiei Române, 1958, p. 38; Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu,
Marin Mihalache, Pictura românească în imagini, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 114-115.
3 Jeana Gheorghiu, Un pictor moldovean din secolul trecut: Nicolò Livaditi, în „Viaţa Românească”, anul XXXI,
1939, nr. 8 (august), p. 50-57.
4 Victor Durnea, Pictorul N. Livaditi, în „Cronica”, v. 27, 1992 iulie 15-31, nr. 14, p. 5; Idem, Prieten bun al adolescenţei,
în Orizonturi regăsite, Iaşi, Editura Junimea, 1999, p. 97-112 (mulţumim domnului Victor Durnea pentru
semnalarea acestei din urmă scrieri); Dimitrie Anghel, Ex voto, în „Viața românească”, V, 7 iul. 1910. p. 49—
1
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Un proiect de expoziţie care urma să reunească la Iaşi portretele realizate de Livaditi a
mai fost plănuit prin anul 1978, de către doamna Virginia Vasilovici, muzeograf de la Muzeul
de Arta. Retrospectiva se dorea a fi prefaţată de eruditul istoric de artă Remus Niculescu.
Expoziţia nu a mai putut fi realizată atunci, în primul rând din cauza restricţiilor bugetare5.
Din păcate, nici documentaţia adunată cu acel prilej nu a putut fi valorificată într-un studiu
de specialitate, care ar fi fost, fără îndoială, o contribuţie însemnată la istoria picturii din
epoca modernă din Moldova.

Niccolo Livaditi – note biografice
În privinţa pictorului Niccolo Livaditi există câteva indicii ale unei vieţi spectaculoase,
mai ales în anii tinereţii, dar s-au păstrat prea puţine documente pentru a se putea creiona
o biografie în adevăratul sens al cuvântului, cu o cronologie bine pusă la punct. Putem
lua în discuţie doar cele câteva piese ale unul puzzle biografic pe care le avem astăzi la
dispoziţie. Vom realiza o analiză critică a lor şi vom propune câteva completări la puţinele
date cunoscute.
Niccolo Livaditi s-a născut la Triest, în nordul-estul Italiei, pe coasta dalmatică a Mării
Adriatice, oraş aflat sub dominaţie austriacă. Triestul era principalul port de desfacere
a mărfurilor Imperiul Habsburgic, fiind un oraş cosmopolit, populat de slavi, italieni,
austrieci. Încă din secolul al XVIII-lea în acest oraş-port s-a închegat o comunitate puternică
de comercianţi greco-levantini. Ca peisaj urban, Triestul păstrează un specific austriac, ceea
ce îl personalizează între celelalte oraşe italiene.
Niccolo Livaditi era cincilea fiu, dintre cei şase, al negustorului Diamante Livaditi
şi al soţiei sale Vasillachi; amândoi părinţii erau de origine grecească. Copiii familiei erau
Cristoforo, Constantino, Eugenia, Alexandru, Nicolo şi Catrina”6. Tatăl lui Niccolo s-a
stins prematur, dar a lăsat o însemnată avere familiei. Este vorba despre suma de 40.000
florini de Viena, în numerar (echivalentul a 80.000 lei aur româneşti de la 1914), două case
şi mai multe prăvălii7. Diamante Livaditi a făcut o danie importantă bisericii ortodoxe
San Niccolo – construită în 1787 – care deservea comunitatea Greco-orientală din Triest.
Familia Livaditi a continuat să existe în oraşul natal al pictorului. Este cunoscut scriitorul
Demetrio Livaditi (1833-1897) care edita la Triest revista satirică „La Ciarla”, desfiinţată de

5
6
7

57; reluat în volumul de autor Fantome, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Minerva, 1911; Ioan Timofte, Al.
Husar, Personalităţi ieşene, X, Iaşi, Editura PIM, 2004, p. 185-186.
Virginia Vasilovici, Niccolo Livaditti, portretistul protipendadei Iaşului, în „Ziarul de Iaşi”, joi, 12 iulie 2012, p. 7A.
Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 50-57.
Ibidem, p. 50-51.
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autorităţile austriece în 1859. Probabil că acesta era fiul lui Alessandro, fratele pictorului8. O
stradă din oraş poartă şi astăzi numele lui Demetrio Livaditi.
Cu privire la anul naşterii pictorului Nicolo Livaditi, sursele documentare din Moldova
consemnează, târziu, anul 1804, dată preluată de majoritatea autorilor. În vechiul articolul
al Janei Gheorghiu este amintit testamentul din 1809 a lui Diamante Livaditi, în care se
arată că fiul său Niccolo s-a născut în anul 18029. Mult mai demn de încredere este acest
document, mai apropiat de eveniment, redactat la Trieste, în oraşul natal al pictorului.
Starea materială a familiei i-a asigurat viitorului pictor o copilărie senină şi o bună
educaţie. Nu există informaţii directe privitoare la studiile artistice urmate de Livaditi; nu
se cunoaşte în ce şcoli şi cu ce magiştri a deprins acesta arta portretului. Modul în care
pictorul îşi semna operele, prin anii 1830 (în limba latină: „Livaditti pinx” sau „Livaditti
fecit”) pare a fi o deprindere din timpul studiilor academice. Este posibil ca tânărul Livaditi
să fi studiat la Academia Belle-Arte din Viena – unde predau numeroşi maeştri italieni – dar
nu s-au făcut cercetări în arhiva acestei instituţii, precum în cazul lui Eustatie Altini.
Artistul trebuie să fi petrecut un anume timp în mediul artistic din nordul Italiei, în
special la Florenţa, oraşul în care s-a născut Renaşterea italiană. Acolo, în urbea familiei
Medici, a putut studia celebrele colecţii de artă de la Palazzo Pitti şi de la Galeria Uffizi.
Ceea ce se ştie sigur este că la Florenţa a cunoscut-o pe frumoasa Carlotta Cianchi, cea care
i-a devenit soţie.
În preajma vârstei de 30 de ani, pe când era un artist deja format, Nicolo Livaditi se
decide să plece în Orient. Şi alţi artişti din generaţia sa, aflaţi la începutul carierei (precum mai
tânărul Theodor August Schoefft) au fost atraşi de mirajul exotismului răsăritean, plănuind
călătorii care să le deschidă noi orizonturi artistice, să le aducă faimă, comenzi şi chiar
bunăstare. Motivaţia deciziei lui Livaditi pare să fi fost una de ordin politic: descendenţii
din Iaşi ai pictorului păstrau amintirea faptului că tânărul Livaditi ar fi împărtăşit ideile
„carbonarului” Giuseppe Mazzini, devenind astfel indezirabil pentru autorităţile austriece
de ocupaţie. Se spunea că în familie se mai păstrau câteva epistole din corespondenţa ce
existase între Livaditi şi Mazzini, colegul său de generaţie10. În afara acestei tradiţii familiale,
consemnate la 1939 de Jeana Gheorghiu, mai există o mărturie scrisă, datând din 1910.
Este vorba despre scrierea memorialistică Ex voto, datorată lui Dimitrie Anghel, în care

8

Sugestia aparţine domnului Giovanni Pistolato (Treviso, Italia), descendent al lui Demetrio Livaditi,
pasionat de genealogia familiei. Acesta ne-a comunicat faptul că în 1859, odată cu interzicerea gazetei sale,
Demetrio Livaditi a fost nevoit să se refugieze în localitatea Emilia-Romagna (Italia). Acolo, Demetrio a
avut un fiu pe nume Alessandro; este foarte posibil ca părintele să fi dat acest nume fiului său după numele
bunicului, potrivit practicii larg răspândită în epocă.
9 Ibidem, p. 50.
10 Ibidem, p. 51.
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acesta vorbea despre străbunul prietenului său, George Livaditi, ca despre un „carbonar
transplantat şi rămas în unul din cimitirele Iaşului vechi”11.
Când a venit Niccolo Livaditi în Moldova? S-a afirmat că „după eşecul revoluţiei de
la 1821, la care a participat, sub comanda prietenului carbonar Mazzini, pictorul este nevoit
să-şi părăsească patria, poposind mai întâi pe meleaguri levantine”12. Acest an, al mişcării
eteriste în estul continentului, a fost marcat, în spaţiul peninsulei italice de trecerea Genovei
la Federaţia Piemontului. Momentul l-a făcut pe Mazzini, pe atunci în vârstă de doar 16 ani,
să se gândească, asemeni altor patrioţi, la posibilitatea de a desprinde teritoriile istorice
italiene de Imperiul Habsburgic. În rest, nu a existat nici o participare, la nici o revoluţie.
Tânărul Mazzini şi-a urmat studiile juridice şi a început să scrie în presă articole cu substrat
patriotic. Abia în 1827 Mazzini a devenit carbonar, iar lider al mişcării a ajuns şi mai târziu.
Istoricul ieşean Gheorghe Macarie ne-a semnalat posibilitatea ca Nicolo Livaditi
să fi fost în Iaşi la 1821, în rândurile eteriştilor. Jalnica tregedie a vornicului Beldiman
consemnează faptul că „Între ei mai era încă un curbetu posomorât / Un Lividi Nicolaki,
suflet scârnavu şi urât, / Naziru pe ţiganii gospod aice l-au potrivit”13. Credem însă că
personajul nominalizat nu putea fi pictorul Nicolo Livaditi. În 1821 tânărul Livaditi avea
17-19 ani, suficient pentru a se înrola între voluntari, dar prea tânăr pentru a primi şi funcţia
de administrator peste robii ţigani ai Domniei. Deci, credem că eteristul Nicolaki Lividi nu
este carbonarul Nicolo Livaditi. Dacă ar fi participat la o asemenea mişcare, Livaditi şi-ar
fi ratat anii formării sale ca artist, deoarece nu s-ar mai fi putut întoarce la Trieste sau pe
teritoriul Austriei cu un asemenea stigmat. De asemena, nu putea exista nici o legătură între
Livaditi şi aşa-zişii „carbonari” moldoveni, promotori ai reformelor sociale, din domnia lui
Ioan Sandu Sturdza (1822-1828).
Pentru celălalt moment, desfăşurat peste un deceniu, trebuie să facem legătura, de
asemenea, cu evenimentele din Italia. Constatăm că, până spre sfârşitul anului 1830, pictorul
nu ar fi fost nevoit să-şi părăsească patria natală. Liderul carbonarilor, Giuseppe Mazzini
(1805-1872) a fost arestat, pentru activitatea sa conspirativă, abia în noiembrie 1830 şi
eliberat, din lipsă de dovezi, în ianuarie 1831. A urmat apoi auto-exilul din Franţa (Marsilia).
Dacă Livaditi s-a refugiat din motive politice, el trebuie să fi plecat din Triest în a doua parte
a anului 1830, sau chiar la sfârşitul acestuia. Livaditi s-a îndreptat spre Constantinopol, după
cum se ştie, dar şederea sa în capitala Imperiului Otoman a fost cu adevărat scurtă, din
moment ce peste puţin timp, la sfârşitul anului 1832, este semnalată deja prezenţa sa la Iaşi.
Istoricii de artă pun venirea artiştilor plastici în capitala Moldovei, în acei ani, pe seama
iniţiativelor culturale ale lui Gheorghe Asachi, sau chiar a unor invitaţii directe venite din
11
12
13

V. Durnea, Prieten bun, p. 100.
Ioan Timofte, Al. Husar, Personalităţi ieşene, X, p. 185. Ideea că Nicolo Livaditi ar fi plecat din patria sa din
cauza implicării în mişcările revoluţionare de la 1821 se regăseşte şi la Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 51, nota 4.
Tragodiea seu mai bine a dzice Jalnica Moldovei întâmplare după răsvrătirea grecilor, 1821, de vornicul Alecu Beldiman,
în Cronicile României sau Letopiseţele Ţerei Moldovei şi Valahiei, ed. II, tom III, Bucureşti, 1874, p. 339.
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partea acestuia. În cazul lui Livaditi, se poate deduce că aşa ceva nu a existat. Pictorul a venit
la Iaşi în plină ocupaţie rusească (1828-1834), mizând pe spiritul cosmopolit al oraşului,
care se accentua în asemenea momente şi pe clientela mai numeroasă, atrasă, prin diverse
interese, de prezenţa trupelor străine în capitală. La începuturi, Livaditi nu s-a bazat doar
pe existenţa clientele locale, care ar fi putut să îi asigure comenzile pentru portrete.
Majoritatea autorilor cred că pictorul a venit la Iaşi înainte de teatrul Foureaux şi
independent de acesta, dobândind o oarecare notorietate înainte de primirea comenzii
de a picta cortina Teatrului de Varietăţi14. Este însă mai probabil că soţii Livaditi au sosit
la Iaşi chiar în 1832, însoţind Compania franceză de teatru a fraţilor Baptiste şi Joseph
Foureaux, bazându-se pe slujba de decorator pentru asigurarea subzistenţei. În decembrie
1832 „Albina Românească” scria că a fost inaugurat un „Théâtre de Variétés”, în fosta casă
a agăi Lascarache Costachi-Talpan15, afectată de marele incendiu din 1827. Clădirea a fost
închiriată de teatru pentru cinci ani şi reamenajată de arhitectul vienez Gustav Freywald.
Se preciza că „decoraţiile s-au făcut de Dl. Livaditi, carele pe cortină (perdeaua întâia) au
înfăţişat muzele, fiecare în a lor îndeletnicire”16. Această comandă importantă, venită chiar
la începutul şederii la Iaşi, a făcut foarte bine carierei sale artistice în capitala Moldovei.
Doamna Virginia Vasilovici susţine că, prin anul 1840, Livaditi a pictat şi o a doua cortină
a Teatrului de Varietăţi17. Din păcate, din cele două cortine nu a mai rămas nici o urmă,
clădirea fiind demolată la 1856, încă din timpul vieţii pictorului.
Chiar în primii ani de la sosire, Livaditi l-a avut ca discipol pe viitorul pictor I. Negulici
(1812-1851), venit din Muntenia pentru a-şi perfecţiona meşteşugul la Iaşi18. Acesta, care nu
avea încă 20 de ani, era dornic să se împărtăşească din experienţa occidentală proaspătă
a pictorului italian. Se afirmă că ucenicia petrecută în atelierul lui Livaditi a durat trei sau
chiar patru ani, fiind situată în anii 1830-1833, înainte de plecarea lui Negulici la studii în
Franţa. De fapt, în anii 1830-1831, credem că Livaditi nu se stabilise încă la Iaşi. Este posibil ca
această ucenicie să fi fost mult mai scurtă decât se crede, cuprinzând doar a doua jumătate a
anului 1832 şi prima jumătate a anului următor.
Ion Negulici este considerat ca fiind cel dintâi pictor modern, portretist, român. Opera
pictorului a rămas nestudiată până în prezent. Aceasta ar merita o analiză care să pună în
evidenţă diversele influenţe în procesul de formare a artistului. Se va putea constata şi
înrâurirea maestrului Livaditi, cel puţin în preferinţa lui Negulici pentru portretele de mici
dimensiuni şi pentru maniera de miniaturist în care a pictat, cu o sensibilitate specială.
14
15

16
17
18

Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 51.
„Albina Românească”, 1832, nr. 97, p. 388. Casele lui Lascarache Costache-Talpan se aflau în colţul grădinii
actuale a Teatrului Naţional, despre Institutul Gregorian (Maternitatea) Şcoala Notre Dame de Sion
(astăzi Filarmonica). Vezi portretul lui Costache Talpan şi al Fiicei sale, de Altini.
„Albina Românească”, 1832, nr. 97, p. 388.
Virginia Vasilovici, Niccolo Livaditti, portretistul protipendadei Iaşului, în „Ziarul de Iaşi”, 12 iulie 2012.
Pictorul revoluţionar Ion Negulici (1821-1851), Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1951.
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Când s-a înfiinţat Academia Mihăileană (1835), Livaditi nu a fost invitat să predea la
„clasul de zugrăvitură”, deşi îşi făcuse un renume în capitala Moldovei. Singura explicaţie
oferită până acum asupra acestui fapt se leagă de orientările politice diferite ale lui Livaditi
și Asachi. Stigmatul de „carbonar”19 se pare că l-a urmărit pe Livaditi chiar şi în Moldova,
fiind ţinut la distanţă, cu prudenţă, de autorităţile conservatoare.
Dacă ar fi să reevaluăm, sau să nuanţăm situaţia, putem găsi şi alte motive pentru care
Livaditi nu a fost invitat să predea la Academie: probabil că acesta nu corespundea profilului
de artist-pedagog căutat de Asachi. Încă din 1830, Gheorghe Asachi, îndrumătorul cultural
al Moldovei, a căutat să aducă pentru şcolile la Iaşi mai ales profesori din mediul german,
consideraţi, probabil, mai potriviţi scopului didactic urmărit. Astfel, au fost angajaţi, pe
rând, vienezul Hönig, Iosif Adler, Johan Müller, Karl Friederich Hoffman, Mauriciu Löffler
ş.a.
Livaditi se remarcase ca bun portretist, dar Asachi nu dorea ca Şcoala să producă
generaţii de pictori de portrete, ci avea o perspectivă mai pragmatică. El a pus accentul pe
desen şi pe dezvoltarea capacităţii de a alcătui compoziţii istorice, ce puteau fi litografiate
cu uşurinţă la Institutul „Albinei” şi răspândite în scop didactic (eventual în paginile
gazetelor şi almanahurilor vremii), pentru formarea sentimentelor patriotice ale unei
întregi generaţii. Chiar pe propriul său fiu, Alexandru, l-a orientat spre o asemenea carieră,
de litograf. Abia în toamna anului 1837 a fost preferat un pictor italian: Giovanni Schiavoni.
La acea dată însă, se putea considera că studenţii „clasului de zugrăvitură” depăşiseră faza
primară a formării lor artistice şi că erau pregătiţi pentru abordarea temeinică a picturii
de şevalet. Putem doar specula faptul că Schiavoni era, într-un anume sens, un alter-ego al
lui Livaditi: amândoi erau din acelaşi oraş, de aceeaşi vârstă, de formaţie artistică similară.
Pentru a respecta realitatea, trebuie să recunoaştem superioritatea studiilor şi talentului lui
Schiavoni.
Potrivit Jeanei Gheorghiu, „pictorul Livaditti s-a bucurat încă de la început de protecţia
familiei Cantacuzino-Paşcanu, care l-a recomandat la mulţi boieri moldoveni pentru a le
face portretul”20. Nu ştim însă, pe ce se bazează această afirmaţie, în afară de o eventuală
tradiţie de familie, păstrată de către descendenţi. Doamna Virginia Vasilovici îl identifică
pe acest virtual protector al pictorului cu „logofătul Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu, al
cărui portret în mărime naturală (de prin anul 1835), străpuns de gloanţele ultimului
război şi nerestaurat, se păstrează în paraclisul Spitalului de Ftiziologie din Tătăraşi, pe
care l-a ctitorit21 (cat. 57). Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu (1789-1862) este, într-adevăr, cel
19

20
21

La Iaşi, pictorul se pare că a rezistat tentaţiei de a face parte dintr-o lojă masonică, el nefiind amintit ca
membru, în lucrările dedicate acestui subiect, aşa cu se va întâmpla cu fiul său, Alexandru, care a avut o
asemenea afiliere.
Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 52.
Virginia Vasilovici, loc.cit. Portretul a fost reprodus, alb-negru, în V. Râşcanu, Gh. Gh. Năstase, St. Bârsan,
Gh. Băileanu, Istoricul Spitalului Orăşenesc Clinic de Adulţi din Iaşi, vol. I, Bucureşti, Editura Medicală, 1965,
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care a construit, pe la 1858, spitalul din cartierul Tătăraşi, aşezământ care îi poartă astăzi
numele. Clădirea a fost înzestrată cu un paraclis, având hramul „Sfânta Treime”22. Dintre
numeroasele portrete aflate cândva în amintitul paraclis, acesta este singurul care se mai
păstrează. Lucrarea nu este însă semnată de Livaditi, şi nici datată23. Stilistic vorbind, nu
pare a fi pictat de Nicolo Livaditi, fiind o realizare artistică destul de modestă24. Lucrarea a
fost datată prin 1835, probabil prin analogie cu portretul chirurgului Lochmann, care este şi
acela plasat într-un câmp oval. Credem însă că portretul lui Dimitrie Canzacuzino nu poate
fi datat cu 15 ani înainte de zidirea spitalului, ci după 1850, fiind destinat chiar de la început
acestui paraclis. Bărbatul din imagine, foarte ridat şi cu mustaţă albită, nu poate avea 45 de
ani, ci în jur de 60 de ani. Valoros este documentul din 29 aprilie 1885, de la Arhivele Iaşi,
invocat de doamna Vasilovici, prin care Profira Stihi, născută Balomir (fiica pictorului Ioan
Balomir), vindea Epitropiei Sf. Spiridon acest portret, ajuns apoi la Spitalul din Tătăraşi25.
Acest traseu unic urmat de portretul lui Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu nu se potriveşte
cu o altă veche mărturie: Constantin Bobulescu arăta, la 1932, că în paraclisul Spitalului
„Paşcanu” erau aşezate „portretele ctitorilor, frumos zugrăvite pe pânză, adică a lui Dimitrie
Cantacuzino-Paşcanu, al soţiei sale Pulheria şi alte trei, dintre care bănuiesc a fi unul al lui
Vasile Beldiman, altul al lui Iordache Beldiman, precum şi al lui Mihail Paşcanu”26. Dintre
toate portretele amintite, doar cel al lui Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu se mai păstrează
astăzi, celelalte fiind pierdute fără urmă.
Este surprinzătoare concluzia articolului doamnei Vasilovici, care atribuie lui Livaditi
o lucrare ce a fost mai curând pictată de Ioan Balomir. De altfel, Balomir a mai pictat chipul
logofătului Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu, păstrat în portretul ctitoricesc de la biserica
Talpalari din Iaşi (astăzi în depozitele cu obiecte de patrimoniu ale Mitropoliei). Acel
portret, mult mai reuşit, a fost pictat de Balomir, după 1830, cu prilejul refacerii masive
a bisericii amintite, după marele incendiu de la 1827. Cele două comenzi de portrete
conturează o relaţie specială, de durată, între Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu şi pictorul
p. 367, fig. 75. Portretul lui Dimitrie Cantacuzino-Pașcanu, 145x114 mm, ulei/pânză, paraclisul Spitalului
Paşcanu din Tătăraşi.
22 Pentru Paraclisul spitalului Paşcanu, cu hramul Sfintei Treimi vezi C. Bobulescu, O viaţă trăită, viaţa de
paraclise, Chişinău, 1932, p. 144-146. Iniţial şi Spitalul se numea „Sf. Treime”. Portretul a mai fost reprodus de
Gh. Băileanu în Istoricul Spitalului ..., I, (v. supra) p. 367, fig. 75.
23 O copie-bust după acest portret a făcut şi pictorul C. D. Stahi, la comanda colonelului Constantin Langa,
lucrare aflată astăzi în Muzeul Universităţii din Iaşi. Pe lucrare se află însemnarea „Copie de C.D. Stahi,
1909, Iassy”. Nici Stahi nu a observat vreo semnătură a lui Livaditi; altfel ar fi consemnat numele acestuia,
aşa cum a făcut în cazul copiei portretului domnitorului Grigore Al. Ghica: „Dupre Livaditi copie de C.D.
Stachi, 1885, Jassy”.
24 De altfel, în vara anului 1858 pictorul Livaditi a şi încetat din viaţă. Portretul a fost pictat probabil prin 1860,
după terminarea lucrărilor de construcţie.
25 Virginia Vasilovici, Note pe marginea unui tablou de Livaditti, în „Cronica”, Iaşi, 2003, nr. 2 (febr.), p. 11.
26 Constantin Bobulescu, op.cit., p. 146.
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Ioan Balomir; nu ştim dacă mai încăpea aici şi relaţia de protectorat pentru Livaditi, care
s-ar fi exercitat tot în acei ani.
În afara calităţilor sale de artist plastic, Nicolo Livaditi era înzestrat şi cu o voce
muzicală. Uneori juca şi în spectacole de teatru, ca şi soţia lui, bucurându-se de succes şi
mare simpatie. În ianuarie 1833, la scurtă vreme de la inaugurarea Teatrului de Varietăţi,
a fost pusă în scenă drama La Didone abandonata, de Pietro Metastasio. Spectacol a fost
susţinut în beneficiul lui „signor Livaditi, ghibaciul zugrav al acestui teatru”, probabil în
contul pictării cortinei. În această piesă, cei doi soţi erau distribuiţi în rolurile principale:
Carlotta interpreta rolul Didonei, iar „signor” Livaditi pe cel al lui Eneas27. Pictorul „s-a
sârguit a îndeplini reprezentaţia în limba italiană”28. Din scurtul anunţ, reţinem faptul că
Livaditi era numit „zugrav al teatrului”; dincolo de faptul că el pictase cortina noului teatru,
probabil că Livaditi era şi pictor de decoruri, ceea ce putea să îi asigure şi o altă sursă de
venit.
O probă de măiestrie a lui Livaditi a fost oferită ieşenilor de o întâmplare reţinută
de presa vremii. În 1843 a fost expusă public la Iaşi o lucrare flamandă, reprezentând
portretul Mariei‑Magdalena, care „a fermecat un mare număr de amatori ai zugrăviei” din
capitala Moldovei. Proprietarul lucrării colinda oraşele din această parte a continentului
procurându-şi un anumit venit din biletele de intrare cumpărate de publicul doritor să
admire lucrarea. Acesta a refuzat să vândă pictura pentru 3000 de galbeni şi nu a permis
nici să se facă vreo copie după ea, de către vreun pictor înzestrat, nici măcar în schimbul
unei sume de bani. În acest context, pictorii Giovanni Schiavoni şi Niccolo Livaditi „au
voit să arate că precum publicul Iaşilor ştie a preţui lucrul bun, de asemenea artiştilor lor
ştiu a-l şi face”. Cei doi artişti au acceptat provocarea de a reproduce din memorie portretul
Magdalenei. În „Albina Românească”, Gheorghe Asachi aprecia că: „aceea a D. Livaditti se
poate zice mai credincioasă originalului, iar pensonul cel măestru al D. Schiavoni au adaos
în tabloul său câteva accesorii ce le-au socotit folositoare pentru îndeplinirea efectului,
precum lacrămile ce picurează din ochii Magdalenei”29.
Doamna Virginia Vasilovici semnala, într-un articol foarte recent − pe lângă portretul
lui Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu, amintit anterior − şi alte lucrări atribuite lui Livaditi.
„Un portret care-l înfăţişează pe hatmanul filantrop Anastasie Başotă, este semnat şi poartă
anul 1830 (se afla în 1977 la Muzeul din Fălticeni)”30. Lucrarea se păstrează şi astăzi, la
Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni şi a putut fi examinată31 (cat. 1). Dacă ar fi
27 „Albina Românească”, No. 21, din 27 martie 1833.
28 Ibidem, p. 84.
29 Trei Magdalene, în „Albina Românească”, XV, nr. 29, 15 aprilie 1843, p. 114-115.
30 Virginia Vasilovici, Niccolo Livaditti, portretistul protipendadei Iaşului, în „Ziarul de Iaşi”, 12 iulie 2012.
31 Mulţumim domnului Gh. Dăscălescu, directorul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, pentru
amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie, într-un termen foarte scurt, imagini ale acestei lucrări. Într-o
primă fază, domnia sa ne-a comunicat că pe portret se poate desluşi anul 1838 şi că pe lucrare nu se află nici o
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fost cu adevărat din 1830, cu o paternitate sigură, ar fi fost cea mai veche lucrare cunoscută
a acestui pictor. Din punct de vedere stilistic este posibil ca portretul lui Anastasie Başotă
să nu fie realizat de Nicolo Livaditi. Aceeaşi autoare mai semnala faptul că „un portret din
anul 1832, semnat şi datat, îl reda pe un medic grec, bătrânul Anton Fotino, care a lucrat la
Iaşi, unde a şi murit, în 1837 (tabloul era semnalat ca existent prin 1970)”32. Este posibil ca
acest portret să fi fost realizat în acelaşi gen cu portretul doctorului Lochman, colegul său
de la Spitalul Sf. Spiridon. Nu cunoaştem locaţia actuală a acestui portret.
Pe lângă lucrările reproduse în studiul său din 1939, Jeana Gheorghiu nota că „Domnul
col. Lupu Balaiş, descendent al pictorului, mă înştiinţează de asemeni, că posedă la moşia
d-sale din jud. Dorohoi mai multe lucrări de Nicolò Livaditi şi că portrete de acelaşi pictor
se află şi în colecţiile altor câţiva proprietari de moşii din împrejurimi”33. Aceste portrete
nu au mai intrat însă în circuitul public; probabil că au dispărut fără a mai ajunge vreodată
sub ochii istoricilor de artă. La reşedinţa familiei Miclescu de la Călineşti (jud. Botoşani)
se mai păstrau asemenea portrete, pictate de Livaditi, potrivit mărturiei descendenţilor, dar
acestea nu au mai supravieţuit vitregiilor istoriei. Domnul Radu Miclescu îşi aminteşte de
un portret de mari dimensiuni al logofătului Scarlat Miclescu, zugrăvit de Livaditi, dispărut
după 194534. De asemenea, a cunoscut un portret impozant al mitropolitului Sofronie
Miclescu, făcut de acelaşi pictor, pe care Jean Miclescu la depus, la 1945, în biserica de la
Durneşti (jud. Botoşani) şi a cărui urmă s-a pierdut imediat după aceea. De la Micleşti
provin şi două mici portrete-pereche reprezentând pe Scarlat Miclescu şi pe soţia sa,
Elena, născută Beldiman, păstrate astăzi în colecţia Muzeului de Artă din Iaşi. Deşi nu sunt
semnate, cele două lucrări au fost atribuite cândva lui Livaditi, de către doamna Virginia
Vasilovici.
Memorialistul Rudolf Suţu, scriind despre descendenţii pictorului, aminteşte doar că
„marele pictor Levaditi” a pictat numeroase portrete, printre care şi chipul mitropolitului
Veniamin Costachi; lucrarea aceasta, dacă a existat cu adevărat, şi-a pierdut urma în ultimele
decenii35. Dimpotrivă, ceea ce s-a transmis au fost mai mult chipul înaltului ierarh pictat de
Josef August Schoefft (1837), copiat în mai multe rânduri.

32
33
34

35

semnătură. La o abordare ulterioară, ne-a transmis că, deşi semnătura de pe tablou este ştearsă, în registrul
de inventar lucrarea este înregistrată ca aparţinând lui Livaditi, iar anul inscripţionat în colţul din dreaptajos ar fi, mai curând, 1830.
Virginia Vasilovici, op.cit.
Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 54 nota 1.
Un portret de dimensiuni mijlocii al lui Scarlat Miclescu, purtând calpac şi giubea, se află în colecţia
domnului Sandu Miclescu (de la Frankfurt) dar lucrarea este anonimă. Este o lucrare diferită de cea
amintită în text.
Rudolf Suţu, „Fraţii Levaditi (1888)” în Iaşii de odinioară, vol. II, ed. I, Iaşi, 1928, p. 334-335. Dacă a existat, acest
portret trebuie să fi fost realizat înainte de 1842, când mitropolitul s-a retras din fruntea Bisericii.
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Se ştie că în colecţia Constantin Orghidan de la Bucureşti, se păstra, în perioada
interbelică, un carnet de 62 de pagini cu schiţe pentru portrete, din anii 1834-1835, atribuite
iniţial lui Livaditi. Ulterior, George Oprescu a arătat că ar fi vorba despre schiţe realizate
de Mauriciu Löeffler, pictor contemporan cu Livaditi, profesor la clasa de pictură a
Academiei Mihăilene din Iaşi, în anii 1838-184036. Astfel, suntem lipsiţi de un asemenea
set de documente grafice, care ar fi putut permite o mai bună cunoaştere a lui Livaditi ca
desenator, dar a fost eliminată o direcţie falsă de cercetare.

Familia Livaditi şi integrarea sa în societatea românească
Deşi nu a venit cu acest gând, familia Livaditi a rămas definitiv la Iaşi, asimilându-se
cu totul societăţii moldoveneşti. Niccolo şi Carlotta Livaditi au avut patru copii: Aglae,
Eufrosina, Achille şi Alexandru. Prin legăturile genealogice create, urmaşii pictorului s-au
înrudit cu familii însemnate, care au jucat un rol politic şi cultural viaţa publică: Pennescu,
Vidraşcu, Paleologu, Zarifopol, Mârzescu, Argetoianu, Miclescu-Prăjescu, Racoviţă. Nu se
poate stabili o relaţie de rudenie a pictorului Livaditi cu I. H. Livaditu de la Bucureşti, care
a publicat, la 1852, un Dicţionar latino-român37.
Nu se ştie exact unde locuia Nicolo Livaditi în capitala Moldovei. Documentele
statistice precum Uliţele, casele şi dughenele capitalei Iaşi la 1853, nu înregistrează numele său
printre proprietarii de imobile, nici măcar sub forma de „Neculai zugravul”, după cum nu
apare nici pictorul Ludowic Stawski, contemporanul său38. Este posibil ca Livaditi să nu
fi avut o locuinţă în proprietate, ci să fi locuit într-o casă închiriată. Nici registrele de stare
civilă nu consemnează vreo adresă şi nici actele succesiunii pictorului, de la Tribunanul
Iaşi, secţia I39. Sunt doar indicii că el a locuit în împrejurimile mănăstirii Golia. Dosarul
succesiunii aminteşte, la 1858-1859, despre o casă de peste hotare, de la Triest („Trieţi”) pe
care o moştenise pictorul, împărţind drepturile de „clironimie” cu alţi doi fraţi ai săi; casa
fusese închiriată pentru a asigura o sursă de venit familiei40. În rest, deşi dosarul ar fi trebuit
să conţină „catagrafia averii” pe care răposatul o deţinea în Iaşi şi Moldova, nu se păstrează
nimic de acest fel, consemnându-se mai curând lipsa unor asemenea bunuri41.
G. Oprescu, Grafica românească în secolul al XIX-lea, vol. I, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti,
1942, p. 56-57.
37 I. H. Livaditu, Dicţionaru de începători latino-românescu, Bucureşti, Tipografia Ioanid, 1852, 412 p.
38 Uliţele, casele şi dughenele capitalei Iaşi la 1853, ediţie îngrijită de Georgeta Crăciun şi Adrian Pricop, Iaşi,
Editura Noël, 2000.
39 Arhivele Naţionale Iaşi, Tribunalul Iaşi, Secţia I, nr. 3421. Dosar semnalat de domnul Victor Durnea.
40 Ibidem, f. 5r, f. 8r, f. 95.
41 Documentele din dosar, redactate în grafia chirilică a epocii, sunt foarte dificil de parcurs în detaliu, chiar
pentru cineva deprins cu asemenea lecturi.
36
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Pictorul Livaditi nu s-a stins din viaţă la 1860, aşa cum se credea, ci cu doi ani mai
devreme. Registrele bisericii Golia din Iaşi, consemnează că „Neculai Livadidi zugrav”,
de 54 de ani, a decedat la 12 iulie 1858, fiind înmormântat în incinta amintitei mănăstiri42.
Osemintele au fost transferate de familie la Cimitirul „Eternitatea”, înfiinţat ulterior, în
187643.

Soţia pictorului, Carlotta Livaditi (1808-1884), provenea din familia Ceanchi, de la
Florenţa. Dimitrie Anghel, prietenul lui George Livaditi, a consemnat, la 1910, o tradiţie
de familie despre „un palat de marmoră scumpă, cu scări monumentale, străjuite de lachei,
îmbrăcaţi în fireturi, cu ciorapii albi, bine traşi pe pulpe, şi înăuntrul palatului cu portrete
vechi de familie, cu arme şi blazoane străvechi, un ghebos urât la faţă şi îndemânatic la
mişcări, un senior din alte vremuri, fastuos şi autoritar, limbut şi ghiduş. Palatul e înconjurat
de un parc străvechi; oraşul unde e clădit palatul acela e Florenţa, iar seniorul ghebos şi
ghiduş e străbunul vostru”. Este greu de spus cât adevăr şi câtă fantezie se află în aceste
„amintiri” ale descendenţilor familiei Livaditi. Prin mama sa, Carlotta descindea din familia
Medina Celli, una dintre cele mai de seamă ale aristocraţiei spaniole44.
Carlotta era de confesiune catolică, acesta fiind motivul pentru care s-a spus că mama
ei s-a opus căsătoriei cu un ortodox. S-a scris că soţia pictorului s-a convertit la ortodoxism
spre sfârşitul vieţii (3 iunie 1884), desprinzându-se de vechile sale rădăcini şi contopindu-se
în mediul local din Moldova45. Ea a fost înhumată la Mănăstirea Golia, ca şi soţul său. În
actele de deces apare cu numele de Maria46. Astfel este consemnată aceasta şi în registrele
42

Arhivele Naţionale Iaşi, Starea Civilă Iaşi. Biserica Golia, Mitrici (1845-1865), dos. 4562/1858 (Registrul
pentru morţi pe anul 1858, f. 167v-168r). Cauza decesului este o răspândită boală, „dropica”; aceasta se
manifesta printr-o umflare a corpului celui suferind, prin retenţia de lichide.
43 Vezi şi Olga Rusu, Patrimoniul cultural ieşean. Cimitirul Eternitatea, Iaşi, Editura Alfa, 2008, p. 160, nr. 27
(Parcela 2, I, 2, 7-8). Cimitirul „Eternitatea” Iaşi, trei locuri rezervate (Gociu, Livaditi, Danilă). Mormântul
familiei Livaditi se află în preajma mormântului poetului George Topârceanu. Din această însemnare
reiese faptul că anul naşterii pictorului ar fi fost 1804. Anul 1804 reprezintă şi data naşterii pictorului
Giovanni Schiavoni, originar tot din Trieste. Aceasta coincidenţă între biografiile celor doi pictori, trebuie
privită cu circumspecţie. Este mai probabil, totuşi, ca anul naşterii lui Livaditi sa fie 1802, cel consemnat în
testamentul din 1809 al tatălui său, Diamante Livaditi..
44 Ibidem, p. 51.
45 Ibidem p. 53, nota 5.
46 Ibidem.
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Cimitirului „Eternitatea”. S-a arătat că, pe lângă ipoteza convertirii, nu trebuie exclusă însă
ca Maria să fie o a doua soţie a lui Nicolo Livaditi47.
Dosarul succesiunii pictorului Livaditi, aduce câteva clarificări asupra biografia soţiei
acestuia48. Reţinem mai întâi faptul că la data decesului pictorului, 12 iulie 1858, soţia sa era
deja numită în acte Maria, deci posibila „convertire” nu a venit în anii ce au urmat, pentru a
dobândi loc de odihnă în cimitirul unei mănăstiri ortodoxe, alături de soţul ei. Este posibil
ca Maria să fi fost un al doilea prenume al Carlottei. Acum se ştie sigur că pictorul nu a
avut două căsătorii, Maria şi Carlotta fiind aceeaşi persoană. Soţia semnează cu numele
„Carlotta Livaditti” unul din actele succesiunii, în 185949. Ea a fost mama tuturor copiilor
lui Livaditi.
În privinţa copiilor pictorului Livaditi, este
necesar să fie limpezite, mai întâi, datele lor de
naştere. Demersul nu este simplu, deoarece
există până acum diverse menţiuni a căror date
nu converg spre o situaţie coerentă. Singura cale
de rezolvare rămasă este cercetarea documentelor
păstrate la Arhivele Naţionale Iaşi. Acest demers
a fost deja întreprins, în anii din urmă, de cercetătorul Victor Durnea, care a şi valorificat, în
parte, informaţiile găsite în cele două texte privitoare la Nicolo Livaditi şi George Livaditi.
Alte date, inedite, păstrate în fişele de lucru, ne-au fost comunicate de domnul Durnea, cu
deosebită generozitate, pentru a întregi propria noastră documentare privitoare la acest
subiect.
Pentru a stabili datele de naştere ale copiilor familiei, edificator este actul de împărţire
a averii decedatului Neculai Livaditi, din 1858, în care apar ca moştenitori: Aglae (Aglaida)
-24 ani, Alexandru - 23 ani şi Achille - 21 ani. Din acest act reiese că Aglae se născuse în 1834,
Alexandru în 1835 şi Achille în 183750. „Legea epitropicească” aflată pe atunci în vigoare
considera că „legiuita vârstă” pe care trebuia să o aibă urmaşii pentru a intra în deplinele
drepturi de moştenire era cea de 25 de ani51. Cu toate acestea, în filele aceluiaşi dosar,
Alexandru şi Aglae apar deja ca fiind căsătoriţi, deşi nu împliniseră vârsta respectivă.
Lipsa Eufrosinei arată că fiica mai mare decedase înainte de anul 1858, când a fost
redactat acel act. Privind datele de naştere, reiese că Eufrosina a fost cel mai mare dintre
copii, deoarece nu se putea naşte între Aglae şi Alexandru. Privitor la Eufrosina, nu se
Victor Durnea, op.cit., p. 101. „Act de moarte al Maria Livaditi”, din 1864, ianuarie 5 - Starea civilă Iaşi,
registrul 45, Biserica Golia 1845-1865.
48 Arhivele Naţionale Iaşi, Tribunalul Iaşi, Secţia I, nr. 3421. Dosar semnalat de domnul Victor Durnea.
49 Ibidem, f. 9v.
50 Ibidem.
51 Ibidem, f. 2r.
47
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cunosc alte date biografice; doar portretul de la vârsta adolescenţei păstrează imaginea
trecerii ei prin lume.
Aglaia (Aglaida) Livaditi s-a măritat la 24 de ani, în decembrie 1858, cu inginerul Nicu
Cociu (1833-1895)52. Nu se cunosc detalii nici cu privire la biografia acesteia.
Achille Livaditi (1838-1884) era fiul cel mai mic al familiei. În registrul cimitirului
Eternitatea este consemnat că Achille Livaditi s-a născut pe la 1838 şi a murit fără să fi
fost căsătorit (becher), la 4 aprilie 1884, la vârsta de 46 de ani53. Pe piatra tombală de la
acelaşi cimitir (astăzi dispărută) era consemnat: „Achille Livaditi (1838-1884)”. În actul
de împărţire a averii decedatului Neculai Livaditi, din 1858, se arată că Achille („Eşăl”, în
scrierea chirilică oficială a vremii) avea în acel moment 21 ani, fiind deci născut în 1837.
Surprinzător însă, actul de deces din 6 aprilie 1884 din Registrul Stării Civile
îl arată pe „Ahil Livadide, de patruzeci şi unu ani, necăsătorit”. De aici se putea
deduce ca an al naşterii 1843 sau 184254. În acest caz, data naşteri lui Ahille a fost
probabil completată după declaraţiile familiei şi nu pe baza unor acte.
Alexandru Livaditi (1835-1894), cel mai mare dintre băieţi, este şi cel care
a asigurat transmiterea numelui de familei. Din actul de împărţire a moştenirii
pictorului (1858), reiese că Alexandru s-ar fi născut în 1835. În actul de deces
al lui Alexandru Livaditi, din 6 martie 1894, se arată că răposatul avea etatea
„de 57 de ani”. De aici se poate calcula ca dată a naşterii anul 183755. În arhiva
Lojei masonice Steaua României (Etoile de Roumanie) din Iaşi figurează printre
membri şi Alexandru Livaditi, fiind iniţiat la 1867; se consemnează că acesta era
„amploiat” (funcţionar), născut la Iaşi, 14 iunie 184056.
Fiul lui „signor Livaditi” a dobândit şi mici ranguri boiereşti, fiind căminar,
iar apoi comis57. Alexandru s-a căsătorit la 24 de ani, în 1859, cu Maria „fata
52
53
54
55

56

57

Ibidem, f. 9r. (8 iulie 1859); vezi şi Victor Durnea, op.cit., p. 102, 112. Nicu Cociu (1833-1895) a fost înhumat în
cripta familiei Livaditi de la Cimitirul „Eternitatea”.
Cimitirul „Eternitatea” Iaşi, Registrul nr. I.
Date comunicate de domnul Victor Durnea.
Nu coincide cu vârsta lui Alexandru Livaditi din „actul de împărţire”, dar este o dată apropiată. Se poate
presupune că în ultimul act vârstele celor trei copii ai lui N. Livaditi au fost rotunjite „în plus”, ca să fie
consideraţi majori la reglementarea moştenirii părintelui lor (Victor Durnea).
Mihai Dim. Sturdza, Junimea, societate secretă, în Românii între frica de Rusia şi dragostea de Franţa, Bucureşti,
Editura Roza Vânturilor, 2006, p. 84; vezi şi Horia Nistorescu-Belceşti, Ordinul Masonic Român, Bucureşti,
Casa de editură şi presă „Şansa SRL”, 1993, p. 411. Anul 1840 este consemnat ca dată a naşterii şi Alexandru
Livaditi şi în registrul Cimitirului Eternitatea din Iaşi.
Victor Durnea, op.cit., p. 102; totuşi, nici un reprezentant al familiei Livaditi nu apare în condicele de ranguri
cunoscute până acum (vezi Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), întocmită de Mihai-Răzvan
Ungureanu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 174). Mai mult, rangurile boiereşti s-au desfiinţat
în Moldova în anul 1857; la acea vreme Alexandru avea doar vreo 22 ani, prea tânăr pentru a putea să fi
dobândit ranguri boiereşti anterior.
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Mariei, femeia lui Vasile Mine”58. Dacă Alexandru s-ar fi născut în 1840, în anul 1859 ar
fi avut 19 ani şi, ca minor, nu se putea căsători59. Rudolf Suţu nota că Alexandru Livaditi
locuia la Iaşi în casa sa din Păcurari, de pe strada Buzdugan (astăzi Garabet Ibrăileanu); în
prezent imobilul nu mai există60.
Alexandru s-a căsătorit în februarie 1859. Maria, soţia lui Alexandru Livaditi, s-a stins
din viaţă la vârsta de 44 de ani, la 3 iunie 1884, „în casa din strada Albă, cu nr. 275”61. Este
posibil ca aceasta să fi fost casa în care a locuit pictorul Nicolo Livaditi şi soţia sa Carlotta,
deoarece adresa se află aproape de mănăstirea Golia, unde cei doi au fost înhumaţi.
Alexandru Livaditi a stăpânit moşia şi conacul Schinetea (astăzi în jud. Vaslui)62. El
este şi ctitorul bisericii existente la această reşedinţă. Alexandru a murit în Iaşi, la 5 martie
1894, de pneumonie63. Moşia Schinetea a fost cumpărată de la urmaşii acestuia, la 28 mai
1897, de mareşalul Constantin Prezan.

*
Alexandru Livaditi, urmaşul pictorului, a avut trei fiii − Didi, Alexandru, George
(Lilică) − precum şi două fiice, Sofia şi Adela. Aceştia erau, deci, nepoţii pictorului Livaditi.
Scriitorul şi gazetarul Rudolf Suţu amintea de fraţii Livaditi ca de nişte figuri pitoreşti ale
Iaşilor de odinioară64.
Didi (Constantin) Livaditi (1866-1902), cel mai mare dintre fraţi, a fost licenţiat
în drept la Paris, dar nu a practicat magistratura, preferând situaţia de „rentier”, în
baza moştenirii primite de la tatăl său. Arhivele Naţionale Iaşi păstrează dosarul unui
student Constantin Livaditi, din anul 1888-1889, în care se află cereri de înscriere la
diverse examene şi o copie după diploma sa de absolvire a Facultăţii de Filosofie din
Bruxelles65. Probabil că este vorba despre acelaşi personaj.
Potrivit lui Rudolf Suţu, acesta „era un perfect cavaler, nelipsit de la toate
balurile, petrecerile şi seratele care se dădeau pe vremuri la Iaşi. Foarte bun dansator,
58 Victor Durnea, op.cit., p. 102.
59 Observaţia domnului Victor Durnea.
60 Rudolf Suţu, „Fraţii Levaditi (1888)” în Iaşii de odinioară, vol. II, ed. I, Iaşi, 1928, p. 333.
61 Victor Durnea, op.cit., p. 108. „Actul de moarte al Mariei Livaditi”, din 1864, ianuarie 5, Arhivele Naţionale
Iaşi, Starea civilă Iaşi, registrul 45, Biserica Golia 1845-1865.
62 Suprafaţa acestei proprietăţi, aflate în comuna Dumeşti, judeţul Roman, era de 1065 de hectare şi 3 522 mp,
preţul vânzării fiind de 335 000 de lei, o sumă importantă pentru acea dată (Viorica Zgutta, Constantin
Prezan – Mareşal al României, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, p. 73-75).
63 Cimitirul Eternitatea Iaşi, Registrul I: Alexandru Livaditi (fiul pictorului), rentier, mort la 5 martie 1894;
Victor Durnea, op.cit., p. 108 (după actele Stării civile).
64 Rudolf Suţu, op.cit., p. 333-335.
65 Arhivele Naţionale Iaşi, Universitatea „Alexandru I. Cuza”, Facultatea de Drept, nr. 4/1888-1889.
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deşi era cam scurt şi gros. Era cunoscut ca membru al Jockey-Club-ului”66. Nu a fost
căsătorit, stingându-se din viaţă ca holtei (becher). Constantin Livaditi a decedat la 36 de
ani, în 190267 şi a fost înhumat la Eternitatea, în cripta familiei68.
Alexandru Livaditi, născut în 187169, a moştenit ceva din talentul plastic al
bunicului său. Acesta a şi fost trimis cu o bursă, pentru a studia pictura în Italia,
însă „din cauza spiritului său neastâmpărat, nu a putut isprăvi Şcoala de Belle-Arte
pe care a urmat-o acolo”70. Astfel, Iaşii au pierdut un pictor, câştigând, în schimb,
un caricaturist. Alexandru era un bărbat înalt, cu o mare putere fizică; el purta o
barbă impozantă, „de artist”. Putea fi zărit adesea pe terasa cofetăriei Tuffli sau la
berăria Gambrinus din Piaţa Unirii, unde schiţa, în cărbune, chipurile celor prezenţi.
Caricaturile sale erau expuse apoi în vitrinele magazinelor mai însemnate. Alexandru
Livaditi a fost desenator la Primăria Iaşi şi caricaturist în ziarele vremii. El murit în
1913, la vârsta de 41 de ani, de o boală de inimă71. Alexandru A. Livaditi avut un fiu,
George Livaditi, născut la 24 iunie 189372. Se pare că el a fost ultimul purtător al
numelui „Livaditi” în Moldova, dintre toţi urmaşii pictorului.
Cel mai mic dintre fraţii Livaditi, George (Lilică), era născut la 4 iulie 187273. El este
amintit ca un ins scurt şi gros, ca şi fratele său Didi. Acesta a plecat la studii în străinătate,
dar s-a întors curând, cu prilejul morţii tatălui său (1894). şi-a continuat studiile superioare
la Iaşi, unde şi-a luat licenţa în Drept (1902). Acesta a fost membru supleant la tribunalul
din Suceava, substitut de procuror la tribunalul Putna, iar la sfârşitul anului 1907 a devenit
66 Ibidem, p. 333-334 (cu o foto la p. 333).
67 Victor Durnea, op.cit. 107 (date extrase din registrul Stării civile).
68 Cimitirul Eternitatea Iaşi, Registrul I.
69 Arhivele Naţionale Iaşi, Primăria Iaşi, Starea civilă, unde se păstrează actul de naştere nr. 156, din 8 februarie
1871, a lui Alexandru Livaditi, cu domiciliul părinţilor în Despărţitura a IV (adică în zona mănăstirii
Golia).
70 Rudolf Suţu, op.cit., p. 334-335 (cu o foto la p. 334).
71 Victor Durnea, op.cit., 107. Câteva caricaturi realizate de Alexandru Livaditti se păstrează la Arhivele din Iaşi,
Stampe şi foto, nr. 74, 75 (original şi copie).
72 Acesta a făcut clasa I la Paris (Sainte Barbe), iar clasa a doua în particular (Arhivele Naţionale Iaşi, Gimnaziul
Alexandru cel Bun, Iaşi, dos. 53/1890). În 1889 era elev în clasa a patra la liceul Alexandru cel Bun din Iaşi, iar
la 1893 şi-a încheiat studiile liceale la Colegiul Naţional (Arhivele Naţionale Iaşi, Gimnaziul Alexandru cel
Bun, Iaşi, dos. 53/1890, filele 25-26). Tatăl cerea Direcţiunii liceului scutirea fiului său, de exerciţiu militar şi
de gimnastică, „pe caz de boală”. Solicitarea pentru înscrierea sa la acest liceu a fost făcută de C.B. Penescu,
rudă pe linie maternă a elevului. Materiile clasei a cincea le-a preparat tot în particular, fiind înscris apoi la
Liceul Naţional din Iaşi. A terminat clasa VII la acelaşi liceu, certificatul de absolvire purtând data de 24
iunie 1893 (Arhivele Naţionale Iaşi, Liceul Naţional Iaşi, reg. 3/1892-1894, f. 35). Cererea lui Gh. Livaditi de
înscriere la examenul de bacalaureat din sesiunea desfăşurată în luna iunie 1893 în Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi. Rectoratul (1860-1944), Inventar arhivistic, vol. I, Bucureşti, 1985, p. 154, nr. 611.
73 Dată înscrisă în actele sale de şcolarizare; apud Victor Durnea, op.cit., p. 103.
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procuror la tribunalul din Botoşani74. Rudolf Şuţu arăta că George Livaditi a fost
magistrat la Fălticeni, procuror la Botoşani înainte de a deveni procuror la Iaşi75.
George Livaditi este „prietenul bun” evocat de poetului Dimitrie Anghel în textul
său Ex voto.
George Livaditi era amintit de Dimitrie Anghel ca un „exemplar unic de
frumuseţe omenească”, foarte comunicativ („vorbăreţ şi glumeţ”), simpatizat de
toată lumea76. Printre calităţi sau defecte i se reţinea şi „dragostea de fast”.
George Livaditi a murit la Paris, în anul 1902, fiind însă înmormântat de familie
„într-un ţintirim îndepărtat de ţară” (Ex voto); se pare că osemintele sale au fost
aduse mai târziu la Cimitirul „Eternitatea”. Astăzi, mormântul lui Lilică Livaditi
este singurul care se mai păstrează, într-un grilaj ce cuprinde trei locuri de veci.
Pe piatra de mormânt apare, ca an al decesului, 1909. Dragostea sa pentru poezie
este arătate de versurile lui Alfred de Musset şi Mihai Eminescu, inscripţionate pe
piatra de mormânt77.
Casa părintească de lângă Iaşi, a lui George Livaditi este evocată în legătură cu
anul 1890. Era o casă aflată la ieşirea din oraş, pe vechiul drum ce ducea spre Vaslui,
trecând „pe drumul râpos de la pădurea Bordei”. Este vorba despre reşedinţa de la Rediul
lui Balaiş, identificat cu satul Rediu aflat astăzi în comuna Scânteia78. Dimitrie Anghel
consemna că aici în această casă a murit mama lui George Livaditi, adică Maria Minea,
soţia lui Alexandru Livaditi. Este posibil ca această proprietate să fi provenit din familia
Minea. Stăpânul casei „care murise nebun” se poate să fi fost acel Mine, bunicul matern al
lui George Livaditi. Pe această linie trebuie să fi venit şi înrudirea familiei Livaditi cu familia
Balaiş. Se vede că în felul acesta colonelul Balaiş, de la Dorohoi, ajunsese să posede portrete
realizate de Livaditi, poate chiar ale unor membri ai familiei pictorului79.
74
75
76
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Victor Durnea, op.cit., p. 110.
Rudolf Suţu, op.cit., p. 335-336 (cu o foto la p. 336). George Livaditi este amintit ca procuror la Botoşani şi în
documentele legate de răscoala de la 1907.
Victor Durnea, op.cit., p. 103.
Pe placa de marmură albă se află inscripţia: Lilică Livaditi (1872-1909), „Drept cruce îţi pun doru-mi/ Drept
piatră a mea gândire/ Drept candelă al mei suflet/ Drept strajă a mea iubire”. Sub aceasta se află o placă
masivă din piatră, cu versurile lui Alfred de Musset: „Mes chers amis, quand je mourrai, / Plantez un saule
au cimetière. / J’aime son feuillage éploré ; / La pâleur m’en est douce et chère, / Et son ombre sera légère /
À la terre où je dormirai”. Sub acestea sunt inscripţionate versurile lui Mihai Eminescu, din finalul poeziei
Mortua est: „La ce?... Oare totul nu e nebunie? / Au moartea ta, dragă [sic!], de ce fu să fie? / Au e sens în
lume? Tu chip zâmbitor,/ Trăit-ai anume ca astfel să mori?/ De e sens într-asta, e-ntors şi ateu, / Pe palida-ţi
frunte nu-i scris Dumnezeu”.
Victor Durnea, op.cit., p. 104-105.
Pentru familia Balaiş vezi Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), întocmită de Mihai-Răzvan
Ungureanu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997, p. 21 (Costache Balaiş, Gheorghe Balaiş au primit
ranguri pentru serviciul lor la Comitetul Sănătăţii).
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Cercetătorul Victor Durnea a văzut mormintele familiei Livaditi, pentru prima dată,
prin anii 1987-1988; atunci se aflau la faţa locului trei plăci: Lilică în mijloc, Niccolo (cu
Maria, fiul Achille şi ginerele Nicu Cociu) la dreapta şi Alexandru, la stânga80. Acestea au
dispărut după 1991-1992, când au fost concesionate locurile de veci către alte familii.

*
Fiicele magistratului Alexandru Livaditi apar în mai multe
fotografii de epocă, aflate în păstrarea descendenţilor. În una
dintre aceste imagini ele au pozat chiar alături de tatăl lor. Ele sunt
importante în contextul studiului de faţă deoarece nu prin fii, ci prin
fete s-au transmis posterităţii cele mai multe dintre portretele de
familie realizate de Livaditi.
Sofia A. Livaditi a fost căsătorită cu Constantin B. Penescu,
deputat şi, ulterior, senator, primar al Iaşilor şi director al Teatrului
Naţional din acelaşi oraş. Acesta era cumnat cu Gheorghe Mârzescu,
profesor universitar la Iaşi şi ministru al Justiţiei, unul dintre fondatorii
Partidului Liberal81. Mârzescu s-a căsătorit în 1867, cu Elena, fiica
pitarului Bănică Penescu şi a Sultanei Robescu; aceasta era sora lui
Constantin B. Penescu. Una dintre fiicele familiei Mârzescu, Linuţa,
s-a căsătorit, la 1900, cu avocatul Magnus G. Băileanu din Turnu-Severin. Din acest mariaj
s-a născut istoricul ieşean Gheorghe Băileanu, cel care s-a ocupat, între
altele, şi de genealogia familiei, din care se pot extrage numeroase
detalii privitoare la descendenţii pictorului Livaditi82.
Sofia A. Livaditi şi Constantin B. Penescu au avut doi băieţi şi patru
fete: Răzvan, Georges, Adela, Maria, Eliza şi Linuţa. Prin aceste fiice
ale familiei Penescu s-au transmis portretele de familie ale pictorului
Livaditi. Adela s-a căsătorit cu Al. Calligari, având trei copii: Ioana,
Grigore şi Sandu. Ioana s-a măritat cu Vl. Anghel, înrudindu-se astfel
cu familia poetului Dimitrie Anghel.
Altă soră, Eliza, a fost măritată de două ori, mai întâi cu A. Iosif şi
apoi cu colonelul Al. Pandele. Ea este „doamna Pandele” care deţinea, în
epoca interbelică, mai multe portrete de familie realizate de Livaditi.
A treia fiică a Sofiei Livaditi-Penescu este Linuţa (Elena), a fost
înfiată de Adela (sora Sofiei), a fost măritată cu Constantin Vidraşcu.
80 Mulţumesc domnului Victor Durnea pentru amabilitatea cu care ne-a oferit aceste informaţii.
81 Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românească (1866-1900), Bucureşti, Editura ALL, 1998, p. 88-89. Gheorghe
Mârzescu este tatăl lui George Mârzescu, care a devenit primar al oraşului Iaşi şi ministru al Justiţiei.
82 Gh. Băileanu, Monografia familiei Mârzescu, lucrare în manuscris aflată în arhiva istoricului Ştefan S. Gorovei.
Mulţumesc, pe această cale, domnului Gorovei pentru accesul la manuscrisul lucrării.
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Astfel, ea avea să poarte ambele nume de familie: Elena Pennescu-Vidraşcu. Linuţa
s-a căsătorit cu Mihai Paleologu, fiind mama scriitorului Alexandru Palelogu,
fost ambasador la Paris, 1990, fost ministru. După divorţ, Elena s-a recăsătorit cu
inginerul Alexandru Zarifopol cunoscut ca proprietar în podgoria Cotnari (jud.
Iaşi). Acesta era nepot de văr primar al criticului Paul Zarifopol şi rudă a ministrului
Spiru Haret83.
Alexandru Paleologu relata, într-un interviu despre un distins savant Livaditti,
ajuns director al Institutului Pasteur din Paris, care avea rădăcini în Moldova: „La
Cluj, după primul război mondial, au venit foarte mulţi români care locuiau chiar
în străinătate şi predau acolo pentru ca să dea noii provincii alipite un caracter
prestigios. De pildă marele savant Livaditi, care era rudă cu străbunicul meu matern
de la Iaşi (pictorul Livaditi, n. ns.), dar care era de mult în Franţa şi care era directorul
Institutului Pasteur, a venit să predea la Cluj un an sau doi”84. Este vorba despre acad.
Constantin Levaditi (n. 1874, Galați - m. 1953, București), un om de ştiinţă cu adevărat
remarcabil, inframicrobiolog român naturalizat în Franţa. Acesta a ajuns, într-adevăr, şef de
laborator (1905), şef secţie şi director ştiinţific al Institutului Pasteur (1912-1945), iar în 1920
a fost profesor la Facultatea de Medicină din Cluj85. Încercarea de a găsi acestui savant un
loc între descendenţii pictorului Niccolo Livaditi nu a dat rezultate, cel puţin deocamdată.
În Iaşi au mai existat şi alţi purtători ai numelui „Livaditi” (sau „Livadidi”), în afara
descendenţilor pictorului. Este posibil ca unii dintre aceştia sa coboare din fraţii pictorului,
rămaşi la Trieste, după ştiinţa noastră, sau chiar sa nu fie rude. De pildă, în registrul cimitirului
„Eternitatea” este consemnat, în 1916, decesul Anicăi Livaditi, la vârsta de 76 de ani; ea s-a
născut, deci, în anul 1840. Aceasta ar putea fi soţia lui Alexandru Livaditi, fiul pictorului,
născut în acelaşi an. Registrul mai aminteşte şi pe o Marica Livaditi, care a decedat la 1891
(deci alta decât „Carlotta”, soţia pictorului). Potrivit aceleiaşi surse documentare, un alt
Alexandru Livaditi a murit în 1910, fiind înhumat tot la Cimitirul „Eternitatea”.

83
84
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Mihai Sorin Rădulescu, Despre Paleologii români, în Genealogii, Editura Albatros, Bucureşti, 1999, p. 199200.
Fabian Anton, De vorbă cu Al. Paleologu, în „Boema”, Galaţi, I, 2009, nr. 2 (aprilie), p. 31.
Şt. S. Nicolau, Radu Iftimovici, Constantin Levaditi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968; Nicolae Cajal,
Levaditi Constantin (1874 - 1953), în „Academica”, an. 1, nr. 10, 1991, p. 31; René Duda, Un mare savant român
aproape uitat: prof. dr. Constantin Levaditi (1874-1948), în „Ateneu”, nr. 11(362), nov. 1999, p. 2 ; Constantin C.
Cernescu, Levaditi - un savant european, în „Academica”, nr. 34, ian. 2005, p. 49-50.

35

https://biblioteca-digitala.ro

Portretele membrilor familiei Livaditi
Autoportretul este imaginea pictorului despre sine, efigia pe care artistul doreşte să o
lase publicului şi posterităţii. Acest gen de lucrare ocupă un loc cu totul special în creaţia
oricărui artist plastic. Pentru pictori, autoportretul este ceea ce pentru poeţi reprezintă
creaţiile de genul ars poetica.
Autoportretul pictorului Nicolo Livaditi a fost publicat de Jeana Gheorghiu, în studiul
său din anul 193986. „La fel de adevărată şi vie este figura lui Livaditi de el însuşi, în care
doar ochii negri sclipitori au rămas tineri şi din care, contrastând cu trăsăturile adânci şi
brăzdate ale feţei, se desprinde un sentiment de profundă oboseală”87. Lucrarea se afla,
la acea vreme, în posesia doamnei colonel Pandele, una dintre descendentele pictorului.
Aceasta era Eliza, fiica Sofiei Livaditi-Penescu, după cum am văzut (cat. 6).
Despre autoportretul lui Livaditi a scris în epocă şi H. Blazian (1943): „Chipul
artistului, zugrăvit de el însuşi, ne aduce graficul veridic al unei firi energice, dar nu lipsită de
blândeţă. Privirea pătrunzătoare a ochilor săi negri, transmite vigoarea lăuntrică, în contrast
cu trăsăturilor adânc brăzdate ale feţei, care destăinuiesc parca simţământul oboselii celui
ce-a ştiut să înfrunte şi să învingă asprimile vieţii. E mai mult decât o plată spovedanie; e
parcă glasul târziu al unui nemăsurat tumult sufletesc, – evocare de o simplitate gravă, plină
de învăţăminte, tocmai pentru că intenţia didactică e cu totul absentă.
Artistul s-a străduit aici să nu ne dea o operă ostentativă, de descripţie anecdotică,
aşa cum gustul epocii îl ispitise să închipuie de atâtea ori, împotriva propriei sale viziuni.
Imaginile de felul acesta plac poate mai puţin publicului mare, dar ele dau totdeauna
de gândit. Mărturie solidă a cunoaşterii meşteşugului, ridicat la treapta cea mai înaltă a
transpunerii cromatice, ele trebuie să fie înţelese şi preţuite nu ca îmbinări de pură fantezie
picturală, ci ca opere cu un fond nealterat de experienţă şi observaţie realistă88.
Şi istoricul Adrian-Silvan Ionescu a fost interesat de acest expresiv Autoportret, în
care Livaditi este reprezentat „cu capul prelung întors trei sferturi spre dreapta, privind
sfredelitor în afară cu ochii săi mari şi negri. Un nas puternic, uşor acvilin, o gură cu buze
subţiri, marcată de un rictus de insatisfacţie şi hotărâre, dezvăluie un om care s-a luptat cu
viaţa şi a cunoscut-o sub toate aspectele, ce şi-au lăsat urmele pe chipul său”89.
86
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N. Livaditi, Autoportret, ulei/carton; 0,350/0,300; nesemnat, nedatat (c.1845); colecţie particulară.
Jeana Gheorghiu, Un pictor moldovean din secolul trecut: Nicolò Livaditi, 1939, p. 56.
Sergiu Inescu [H. Blazian], Autoportretul în pictura românească. Nicolò Livaditi, în „Săptămâna CFR”,
Bucureşti, an IV, No. 4, duminică, 27 iunie 1943, p. 6.
Adrian Silvan Ionescu, Mişcarea artistică oficială românească, p. 58. Recent, Valentin Sava, referindu-se la
această lucrare, scria: „Autoportretul său, măgulitor ca înfăţişare, prezintă la rându-i un bărbat figurat bust,
în semiprofil, cu un nas uşor acvilin, o gură surprinsă într-o grimasă subţire, de nemulţumire, şi nişte ochi
mai, negri, sfredelitori, fixând parcă un «ceva» aflat în afara tabloului” (Valentin Sava, Portretul modern în
pictura românească aflată în patrimonial Muzeului de Artă din Iaşi, Editura Artes, Iaşi, 2010, p. 152.
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Acest autoportret era cunoscut doar după reproducerea alb-negru aflată în articolul
Jenei Gheorghiu (1939). Lucrarea nu a intrat în colecţiile publice, iar istoricii de artă nu
ştiau dacă se mai păstrează şi unde s-ar putea afla astăzi. Din fericire lucrarea nu a dispărut,
ci se află în păstrarea descendenţilor, care o protejează cu multă grijă. Autoportretul este
astăzi foarte întunecat, fiind mult mai puţin lizibil faţă de reproducerea fotografică din 1939.
Doar o restaurare pricepută i-ar putea reda vechea înfăţişare.
Autoportretul redă alura meridională a pictorului, cu figura sa prelungă şi tenul
măsliniu, specific levantin. Impresionează privirea; aceasta lasă impresia că în imagine este
pictorul cu sine însuşi, scrutându-şi conştiinţa în oglindă, într-un gest plin de onestitate.
Surprinde tocmai modestia, francheţea acestei imagini, lipsa de „poză”, de podoabe. Prin
aceasta, autoportretul lui Livaditi este unul foarte modern. Pe de altă parte, acest portret
era adresat familiei şi nu unui spaţiu public, cu atât mai puţin posterităţii. Din această cauză,
el nu poate avea nici dimensiunea unui testament public şi nici nu dă neapărat măsura artei
sale.
Artistul şi-a zugrăvit chipul în ulei pe carton, la dimensiunea la care se simţea cel
mai confortabil. Cadrul este foarte strâns, lăsând la vedere doar legătura de mătase neagră
înfăşurată în jurul gâtului şi gulerul răsfrânt al redingotei. Paleta cromatică este una
foarte severă. Autoportretul îl consacră pe Livaditi ca miniaturist, deşi tehnica e diferită,
cea a picturii de şevalet, în ulei. La desfacerea ramei se poate constata că pictura este
dreptunghiulară, şi nu ovală, aşa cum lasă să se vadă cadrul acesteia.

*
Lucrările în care pictorul înfăţişează pe membri familiei sale au un statut aparte
în opera oricărui artist. În primul rând, acestea nu au un caracter de „comandă”, deci
obligatoriu, excluzând astfel formalismul. Portretele din această categorie au un grad mai
mare de implicare a pictorului în realizarea lor şi de aceea pot fi considerate mai grăitoare
decât altele în evaluarea performanţelor, a stilului şi a personalităţii unui artist.
Imaginea soţiei este semnificativă, fiind persoana cea mai la apropiată pentru îndelungile
exerciţii ale pictorului. Soţia prezintă avantajul modelului îndelung studiat, fiind, nu de
puţine ori, chiar muza artistului; în asemenea lucrări se întâlneşte mai buna pătrundere
psihologică, sufletească a subiectului; rutina exerciţiului zilnic este înnobilată de afecţiunea
pictorului, îmbinată cu dorinţa de autoexprimare şi de autodepăşire.
Portretul Carlottei Livaditi, soţia pictorului, se află astăzi la Muzeul de Artă din
Iaşi90. Această pictură a fost considerată ca remarcabilă de George Oprescu91. Deşi nu este
semnată şi nici datată, lucrarea are o identitate clară prin transmiterea sa în familia pictorului
90
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N. Livaditi, Portretul soţiei, Carlotta; ulei / pânză; 0,790/0,580; nesemnat, nedatat (1847-1850), Muzeul de
Artă Iaşi, inv. 1460. Portretul Carlottei a fost reprodus de Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 56.
V. Vasilovici, Valori de artă românească. Catalog (Achiziţii din ultimele două decenii, 1951-1970), Muzeul de artă
din Iaşi, 1971, p. 34, nr. 9.
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(cat. 36). Portretul se afla, în perioada interbelică, în proprietatea „doamnei Pandele” din
Bucureşti, adică a Elizei, fiica Sofiei A. Livaditi; apoi a trecut la sora mai mică a acesteia,
Linuţa, căsătorită mai întâi cu Mihai Paleologu şi apoi cu Alexandru Zarifopol. Aceasta
este, deci, doamna Zarifopol, care a vândut portretul în 1968 către muzeu.
Carlotta era născută pe la 1808, iar în acest portret arată ca o femeie în vârstă de 45 de
ani92. Portretul de faţă trebuie să fie o lucrare din jurul anului 1850. Coafura, conservatoare,
aminteşte de aceea din anii 1830, care se purta în tinereţea Carlottei. Culoarea maro a
veşmintelor este una burgheză, ne aflându-se printre preferinţele aristocraţiei. Ambele
mâini sunt foarte frumos modelate şi finisate. Bijuteriile, puţine la număr, sunt redate într-o
manieră remarcabilă.
O lucrare de mici dimensiuni, din colecţia Muzeului Naţional de Artă a României,
pictată de Livaditi în 1840, şi-a păstrat anonimatul până astăzi, fiind înregistrată sub
denumirea Portret de femeie93. Lucrarea este de un rafinament deosebit, remarcându-se
prin desenul elegant şi cromatica foarte sobră (cat. 7). Tânăra doamnă, în rochie neagră,
cu mâneci bufante, păstrează coafura deceniului anterior, cu buclele „englezeşti” care îi
încadrează chipul. Acest mic portret, pus alături de cel cunoscut, al Carlottei Livaditi, nu
lasă nici o îndoială asupra faptului că reprezintă aceeaşi persoană, chiar dacă le desparte cel
puţin un deceniu. Carlotta este înfăţişată aici la vârsta de 32 de ani, după ce dăduse naştere
celor patru copii.
Această miniatură a reţinut în mod special atenţia doamnei Virginia Vasilovici: „Admir
mereu, dintr-un catalog, chipul sobru, plin de gingăşie al tinerei Carlotta. Deşi mic prin
dimensiuni, acesta se impune ca o piesă marcantă... Privindu-l atent, desluşesc capacitatea
şi experienţa autorului profesionist. Artistul, dacă este liber de comenzi, abandonează
stereotipe reţete tradiţionale cerute de clienţi, probând în lucrările lui viziune modernă
şi simţ al nuanţelor. Pictura, de proporţii voit restrânse, având în recuzită scaunul de stil
Biedermeier, pledează pentru un intim tablou de familie în care personajul feminin nu
poate fi decât soţia pictorului. Aduse alături în expoziţie, cele două portrete, se observă
lesne, au trăsături similare, fiind diferenţiate doar prin vârstă”94.
Portretul copiilor (c. 1840). În posesia descendenţilor pictorului Livaditi se află o lucrare
inedită, reprezentând patru copii, două fete şi doi băieţi, însoţiţi de un căţel şi de un coş
cu fructe95 (cat. 15). Deşi Valentin Sava scria, într-o lucrare recentă, despre un portret al
copiilor pictorului „surprinşi într-o «poză» de grup, într-un tablou aflat la Muzeul Naţional
de Artă a României”, se pare că această lucrare nu a mai fost prezentă într-o expoziţie
92
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Astfel este apreciată vârsta Carlottei din acest portret de Virginia Vasilovici, Niccolo Livaditti, portretistul
protipendadei Iaşului, în „Ziarul de Iaşi”, 12 iulie 2012.
Portret de femeie (Carlotta Livaditi?), ulei pe carton maruflat cu pânză; 0,240/0,190; semnat şi datat lateral
stânga, cu brun: Livaditi/1840, Muzeul Naţional de Artă a României, inv. 3507.
Virginia Vasilovici, op.cit..
N. Livaditi, Portret de copii; ulei / pânză; 0,670/0,520 m; nedatat, nesemnat (c.1845); colecţie particulară.
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publică, cel puţin în ultima jumătate de secol96. Portretele în care sunt înfăţişaţi doar copii,
neînsoţiţi de adulţi, sunt foarte rare în peisajul picturii din Moldova secolului al XIX-lea.
Totuşi, exemplele nu lipsesc, lucrări similare fiind realizate de Gheorghe Asachi (1815) şi
Giovanni Schiavoni (1843)97.
Pentru datarea lucrării, singurele repere certe sunt anii de naştere ale celor doi fii:
Alexandru (1835) şi Achille (1837-1838)98. În acest portret băiatul mai mare, Alexandru, are
în jur de cinci ani, ceea ce duce la ideea că portretul a fost realizat prin anul 1840. Fratele
mai mic, Achille, este înfăţişat ca un copil de 2-3 ani. Acesta cu bucle blonde, ochi albaştri şi
„rochiţa” plisată, cu guleraş alb, brodat, aşa cum purtau băieţii la vârsta prunciei. De altfel,
şi Alexandru are, peste hainele „băieţeşti”, un fel de sarafan care arată că vârsta sa era de cel
mult cinci ani. Unul dintre băieţi, nu se ştie care, a rămas în memoria descendenţilor sub
numele de „Bibina”.
Cele două surori mai mari, Eufrosina şi Aglae, au coafuri interesante, probabil specifice
vârstei: părul este pieptănat cu cărare la mijloc, iar de la tâmple sunt împletite una-două
codiţe care coboară pe sub urechi, capetele lor fiind prinse împreună cu micul coc format
la ceafă. Urechile sunt vizibile în întregime, fiind împodobite cu cercei simpli, potriviţi
statutului lor şi asortaţi la colierele duble de la gât. Eufrosina a preferat un set coraille, în
timp ce Aglaida are bijuterii de nuanţă închisă. Ambele surorii au ochii de culoare deschisă,
albastră.
Aglaida pare să aibă în jur de 6-7 ani, fiind mai mare decât Alexandru; ea are un aer
interiorizat, visător, fapt sugerat de privirea sa îndreptată spre cer. Eufrosina, sora mai mare
(8-10 ani), îşi apleacă privirea, protector, spre ceilalţi fraţi; ne-am fi aşteptat ca şi braţele
fetei să îi cuprindă, la un loc, pe cei mici, dar acest lucru nu se întâmplă.
Despre câinele familiei pictorului se ştie, peste atâtea generaţii, că se numea „Fidelio”.
Coşul de fructe, în măsura în care nu reprezintă un element convenţional, indică faptul
că portretul a fost realizat în timpul toamnei. Plasarea personajelor într-un peisaj, culorile
calde, sunt considerate caracteristici ale şcolii italiene.
În afara portretului comun, cei doi fii ai pictorului mai apar în alte trei portrete
individuale, dintre care doar unul era cunoscut până acum. La nivelul imaginilor, fiii sunt
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Valentin Sava, Portretul modern în pictura românească aflată în patrimoniul Muzeului de Artă din Iaşi, Editura
Artes, Iaşi, 2010, p. 152.
Scurtă istorie a Artelor plastice în RPR, II, Secolul XIX, coord. G. Oprescu, redactori Ion Frunzetti, Mircea
Popescu, p. 22, fig. 13 (grafică, reprezentând cinci copii într-un cadru oval); Sorin Iftimi, Giovanni Schiavoni
– portretul copiilor din familiile Callimachi, Rosetti şi Catargi, în „Cercetări istorice”, XXVI-XXIX, 2008-2010,
p. 203-302.
Victor Durnea, „Prieten bun” al adolescenţei, în Orizonturi regăsite, Iaşi, Editura Junimea, 1999, p. 112 (anul
naşterii lui Achille Livaditi, 1838, apărea pe piatra de mormânt, astăzi dispărută, şi în registrul cimitirului
„Eternitatea”).
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uşor de deosebit, cel mic având ochii albaştrii şi părul blond, iar cel mare ochi căprui cu
părul de culoare închisă.
Chipul lui Achille, mezinului familiei, s-a păstrat în două portrete individuale, rămase
în posesia descendenţilor. Mai întâi este un portret pe la vârsta de 8-10 ani, aflat în păstrarea
urmaşilor. Micul tablou a fost pictat pe la 1843-1845 (cat. 33). Acest portret era cunoscut
din studiul Janei Gheorghiu. Reproducerea alb-negru, publicată de aceasta, la 1939, nu
permitea evaluarea deplină a calităţilor artistice pe care lucrarea le are. Băiatul are ochii
albaştri părul blod-închis (spre şaten), pieptănat cu cărare pe partea stângă. Faţa modelului
este pictată cu deosebită delicateţe. Gulerul cămăşii albe este prins cu o legătură de gât
de culoare coraille, înnodată în faţă; aceasta este pata de culoare care înviorează întreg
portretul. Băiatul poartă o vestă de un alb-albăstriu („ou de raţă”) şi o redingotă de culoare
albastru-închis, cu nasturi aurii99.
Descendenţii păstrează şi un alt portret – necunoscut până acum – în care fiul cel mic
apare ca un copil de cinci ani, cu ochi albaştri, părul blond, tuns scurt, privind trei sferturi
spre dreapta (cat. 25). Decupajul cadrului este foarte îngust, lucrarea putând fi denumită
şi „Cap de copil”; ea lasă să se vadă bluza bleu-deschis, cu un guler alb, destul de amplu,
precum şi un lănţişor de aur care susţinea, probabil o cruce de piept de mici dimensiuni100.
Dacă luăm ca dată a naşterii anul 1838, reiese faptul că portretul a fost pictat prin 1843.
Portretul se afla, pe la 1939, în colecţia Adelei Livaditi, căsătorită cu Constantin Vidraşcu.
O altă lucrare care reţine atenţia, din colecţia Muzeului Naţional de Artă a României,
este cea numită Portret de tânăr, reprezentând un personaj neidentificat până în prezent. În
acest portret, de mici dimensiuni, este înfăţişează un tânăr ajuns în pragul maturităţii101.
Este un personaj cu privire puţin expresivă, în care se poate distinge, eventual, o anumită
timiditate (cat. 48). Acesta are părul de culoare închisă, pieptănat cu cărare pe mijloc.
În pofida vârstei tinere, poartă favoriţi deja formaţi şi chiar o mustaţă bine conturată.
Vestimentaţia este cea clasică: redingotă neagră, vestă de aceeaşi culoare şi pantalonii din
stofă gri. Mâinile se împreunează cuminte pe piciorul drept, aşezat deasupra celuilalt,
mimând o atitudine mai degajată. Pe măsuţa alăturată sunt aşezate jobenul şi bastonul,
accesorii de oraş obligatorii pentru ţinuta în care este îmbrăcat tânărul.
În chipul acestui bărbat tânăr este greu să mai recunoaştem trăsăturile vreunuia dintre
cei doi fii ai pictorului. Cu toate acestea, modul în care Livaditi a semnat lucrarea sugerează
faptul că cel portretizat este, de fapt, fiul cel mare al pictorului. Artistul nu a iscălit lucrarea
în maniera sa obişnuită, ci a scris „Livaditi” pe cartea de vizită a personajului, aflată pe
Achille Livaditi, fiul pictorului, ulei / pânză; pânză maruflată pe carton; 0,195/0,240; nesemnat, nedatat;
colecţie particulară.
100 Achille Livaditi, fiul pictorului, ulei/carton; 0,350/0,300; nesemnat, nedatat; colecţie particulară. Actualul
posesor consideră că portretul reprezintă pe Achille Livaditi, după cum scria şi Jeana Gheorghiu, la 1939.
101 Portret de bărbat tânăr, ulei / pânză; 0,315/0,255; semnat şi datat pe cartea de vizită, cu ocru: „Livaditi”; datat
dreapta jos, cu ocru: „1858”. Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 79.355/9240.
99
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masă; anul, în schimb, a fost scris în colţul din dreapta-jos a lucrării: 1858. Potrivit anului,
aceasta este ultima lucrare semnată şi datată de Nicolo Livaditi, dintre cele păstrate până în
prezent. Dacă admitem că portretul îl reprezintă pe Alexandru Livaditi, deducem că tânărul
din imagine este înfăţişat la vârsta de 23 de ani.
Eufrosina Livaditi. La Muzeul de Artă din Bacău se păstrează o foarte frumoasă lucrare
transferată, cu mulţi ani în urmă, de la Muzeul Naţional de Artă al României102. Astăzi
lucrarea – nesemnată şi nedatată − şi-a pierdut identitatea, fiind denumită Portret de fată
(cat. 29). Din articolul Janei Gheorghiu (1939) ştim că este vorba despre Eufrosina, fiica
cea mare a pictorului Livaditi. Autoarea găsea lucrarea ca fiind remarcabilă mai ales pentru
atmosfera pe care o degajă şi „în care este evidentă amintirea maeştrilor italieni”. „Tristeţea
acestui loc se răsfrânge toată în ochii cu limpezimi de ape albastre ai fetei, care, rezimând o
clipă cartea pe genunchi, priveşte înainte, drept, cu o fixitate întrebătoare şi poate cu o grea
nostalgie”103.
Aceasta este o lucrare specială în ansamblul operei pictorului, putând fi remarcată
abordarea romantică a subiectului; tânăra este înfăţişată într-un decor natural: un munte pe
care se înalţă ruinele unei cetăţi, valea unui râu pe care au poposit câteva lebede. Eufrosina
este zugrăvită ca „o tânără firavă, plăpândă, cu păr negru şi ochi foarte adânci şi pasivi, ce
privesc întrebător104. Personajul are o atitudine visătoare, fiind oprită, parcă – pentru o
clipă – din lectura cine ştie cărui roman franţuzesc, la modă în epocă. Prezenţa gustului
pentru lectură, zugrăveşte o bogată lume interioară a acestei domnişoare, care se pare că s-a
bucurat de o bună educaţie.
Portret de femeie lucrând este considerată una dintre cele mai bune lucrări ale lui
Livaditi, fapt pentru care a şi fost selectată pentru a face parte din expoziţia permanentă
a Muzeului Naţional de Artă105. Lucrarea este semnată şi datată „Livaditi, 1846” (cat. 28).
Acest tablou a fost achiziţionat în anul 1958, de la Corner Antonovici din Botoşani106. Nu
este cunoscută identitatea persoanei înfăţişate. Portretul se apropie de o „scenă de gen”, un
decupaj din cadrul domestic. Există o lucrare din aceeaşi epocă − anonimă, dar atribuită
cândva tot lui Livaditi − în care personajul feminin se îndeletniceşte cu lucrul de mână.
Este vorba despre portretul Elenei Miclescu (născută Beldiman), aflată în colecţia Muzeului
de Artă din Iaşi107.
102 Portret de fată (Eufrosina), ulei / pânză; 0,670/0, 525; nesemnat, nedatat; Muzeul de Artă Bacău, inv. 229.
103 Jeana Gheorghiu, op.cit., p. 55.
104 Adrian Silvan Ionescu, Mişcarea artistică oficială românească, p. 58.
105 N. Livaditi, Femeie lucrând, ulei / pânză; 0,440/0,375; semnat şi datat lateral stânga, cu alb: Livaditi/1846;
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4765.
106 Galeria Naţională. Catalog, p. XLII, nr. 97.
107 Elena Miclescu (născută Beldiman), ulei pe pânză lipită pe carton, 0, 310/0, 255 m, Muzeul de Artă Iaşi, nr. inv.
1760.
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Tabloul conţine un element ce reţine însă atenţia în mod deosebit: este vorba de
deschiderea spre peisaj, printr-o fereastră convenţională. Studiată cu atenţie, se observă
că această privelişte este foarte asemănătoare cu cea întâlnită în portretul anterior, cel al
Eufrosinei Livaditi. Peisajele nu sunt absolut identice, ci sunt privite dintr-un unghi diferit;
chiar dacă acestea sunt imagini fanteziste, aşa cum au fost considerate, ele definesc un topos
ce stăruia în imaginaţia pictorului. Cele două personaje feminine sunt legate de un acelaşi
decor natural. Indiferent de situaţie, acest element pune în relaţie directă cele două portrete,
dar explicaţia întârzie să apară.
Peisajul din decorul acestui portret nu mai crează atmosferă, nu mai emană romantism,
ci este un simplu tablou anexat cadrului domenstic al portretului; priveliştea trece în plan
secundar, părând mai puţin semnificativă. Ce rost mai are această vedere prin pervazul
ferestrei? Nu este cu totul exclus ca peisajul să nu fie doar o fantezie şi să corespundă unui
loc real, de care pictorul se simţea legat în mod special. În acest caz, putem remarca faptul
că peisajul montan, împodobit de o ruină, suspendată deasupra unei ape, corespunde cu
locurile natale ale pictorului Livaditi şi anume golful Trieste de la Marea Adriatică. Vechea
fortificaţie, aflată în ruină ar putea fi castelul Duino, din apropierea Triestului, construit în
secolul al XI-lea şi aflat în ruină şi astăzi. Acest loc avea să îl inspire pe poetul Rainer Maria
Rilke în scrierea ciclului său de elegii Duino. În acest caz, doamna portretizată ar trebui să
fie o persoană foarte apropiată pictorului, un membru al familiei sale. Deşi nu există date
în acest sens, este posibil ca pictorul şi membri familiei sale să mai fi revenit la Trieste, de-a
lungul anilor. La fel de posibil este ca acest peisaj să fie reconstituit din memorie de către
Livaditi.

*
Este interesant modul în care s-au transmis tablourile de familia Livaditi şi a
descendenţilor. După decesul pictorului, portretele copiilor trebuie să fi rămas în posesia
soţiei sale, Carlotta, cât aceasta s-a mai aflat în viaţă, până în 1864. Apoi, portretele părinţilor
au fost moştenite de fiul Alexandru Livaditi, avocat din Iaşi. El a adunat şi portretele
fraţilor săi, Eufrosina şi Achille. Este posibil ca aceste portrete să se fi aflat în conacul lui
Al. Livaditti de la Schinetea, com. Dumeşti, jud. Roman (azi Vaslui), până în 1897, când
urmaşii avocatului Livaditti a vândut această reşedinţă generalului C. Prezan. Interesant
este faptul că portretele nu au fost păstrate pe linie masculină, de George Livaditti, procuror
la Botoşani (m. 1909), nici de Alexandru Livaditti (1871-1913) – cei care perpetuau numele
familiei Livaditti – ci a rămas pe seama fiicelor, Adela şi Sofia, măritate sub alte nume.
Elena, fiica Adelei Livaditti şi a lui Constantin Vidraşcu, rămasă orfană, a fost înfiată
de mătuşa sa Sofia, căsătorită cu Constantin Penescu. Această Elena Pennescu-Vidraşcu
a moştenit o parte din portretele păstrate de cele două nepoate ale pictorului, Adela şi
Sofia. Ea a fost căsătorită cu avocatul Mihai Paleologu, fiind mama scriitorului Alexandru
Paleologu. Divorţând de acesta, Elena s-a recăsătorit apoi cu Alexandru Zarifopol.
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Eliza, fiica Sofiei Livaditti şi al lui Constantin B. Penescu, a fost căsătorită cu colonelului
Al. Pandele. „Doamna Pandele” de la 1939 era deci Eliza, fiica Sofiei Livaditti. În posesia
ei se aflau, în perioada interbelică, trei dintre lucrările cele mai importante; autoportretul
pictorului N. Livaditti, portretul soţiei sale, Carlotta şi portretul Eufrosinei, fiica acestora.
Două dintre aceste portrete au fost achiziţionate prin Comisia Naţională, în jurul anului
1958: portretul soţiei pictorului, Carlotta Cianchi, a ajuns la Muzeul de Artă din Iaşi, iar
celălalt, al Eufrosinei, fiica cea mică a pictorului, a ajuns la Muzeul Naţional de Artă;
ulterior acesta a fost transferat la Muzeul de artă din Bacău. Fapt interesant este că persoana
care a făcut oferta de achiziţie, în ambele cazuri nu a fost „doamna Pandele”, ci Alexandru
Zarifopol, al doilea soţ al Elenei Penescu, fiica Sofiei Livaditti.
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Societatea moldovenească de la
jumătatea secolului al XIX-lea în
portretistica lui Niccolo Livaditi
Sorin Iftimi
Spre deosebire de alţi pictori străini, aflaţi doar în trecere, sau care au făcut un popas mai
îndelungat în Moldova, Niccolo Livaditi s-a stabilit la Iaşi, unde a pictat vreme de aproape
trei decenii. Activitatea sa se suprapune peste domniile regulamentare ale lui Mihail Sturdza
(1834-1849) şi Grigore Al. Ghica (1849-1856). Este o epocă plină de transformări, în care
societatea moldovenească se modernizează cu paşi repezi, urmând modelele occidentale.
Livaditi este considerat un pictor prolific, după standardele de la noi, aşa încât, în
sfertul de secol petrecut în Moldova, el trebuie să fi realizat un mare număr de lucrări,
probabil câteva sute. Dintre acestea s-au păstrat aproape 60 de portrete, câte au putut fi
identificate până acum. Putem presupune că timpul, operând o selecţie absolut arbitrară, a
cruţat un eşantion semnificativ şi reprezentativ pentru a putea oferi posibilitatea studierii
operei lui Livaditi în toate caracteristicile acesteia.
Livaditi ne oferă un mare număr de chipuri, dintr-o epocă anterioară aparatului
de fotografiat. De aceea portretele sale merită preţuite în mod deosebit. Istoria epocii
moderne, deşi atât de apropiată de noi, oferă prea multe personaje fără chip şi prea multe
chipuri fără identitate. În istoria artei sunt cazuri în care unele portrete sunt suficiente în
sine, măiestria artistică a acestora este suficientă pentru a da valoare lucrării. Identitatea
persoanei portretizate, cunoscute sau nu, aproape că nu mai contează. Cu toate acestea,
la evaluarea unui portret, faptul că lucrarea nu reprezintă un anonim, ci un personaj cu
identitate cunoscută, adaugă valoare tabloului respectiv. Aceasta este valabil cu atât mai
mult în cazul unor persoane publice, care au avut de jucat un rol în epoca în care au trăit.
Ne putem lăsa fermecaţi de portretul unei enigmatice necunoscute, dar credem că
mai folositor este ca, de cât ori se iveşte posibilitatea, să renunţăm la mister şi să adăugăm
fiecărui chip o schiţă biografică şi câteva date genealogice. Credem că un asemenea demers
contribuie la valorizarea portretelor aflate în patrimoniul muzeal, conferindu-le cea de-a
treia dimensiune. Misiunea asumată, de detectiv printre vechile portrete, este în măsură
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să redea acestor opere plastice calitatea lor de documente vizuale, care ar trebui să fie
valorificată în mai mare măsură de către istorici.
O caracteristică a portretelor din prima jumătate a secolului al XIX-lea este atenţia
deosebită acordată detaliilor vestimentare. Mătasea, catifeaua, blănurile, bijuteriile,
decoraţiile sunt tratate cu toată atenţia, fiind foarte palpabil redate, adesea în dauna tratării
chipurilor. Toate acestea nu erau privite ca o simplă risipire în detalii, din moment ce ele,
însumate, ilustrau statutul social al persoanei portretizate. Cunoaşterea codului vestimentar
al epocii, identificarea decoraţiilor, priceperea de a descifra inscripţiile chirilice, atunci când
este cazul, sunt abilităţi necesare pentru a pune în valoare, pe deplin, astfel de imagini ca
documente istorice.
Potrivit obiectivului formulat mai sus, în această parte a lucrării nu vom putea face
referiri la toate portretele realizate de Livaditi, ci doar asupra acelora care au deja o identitate
sau permit discuţii asupra identităţii lor. Abordarea va fi mai ales istorică şi genealogică (sau
„prosopografică”). În mai multe cazuri am reuşit recuperăm numele uitate ale unora dintre
portrete sau să corectăm nume consemnate greşit. Cele mai mari satisfacţii au fost oferite
de cazurile în care am reuşit să găsim un nume real pentru portrete lipsite de identitate,
sau cu identităţi alterate. În situaţiile mai puţin fericite, în urma unei analize critice, am
arătat doar netemeinicia unei vechi identificări, fără a putea oferi o alta în loc. Dar şi aceasta
reprezintă un pas înainte.

Johann Lochman (1836)
În evidenţele mai vechi ale Muzeului Naţional de Artă, portretul pictat de Livaditi,
la 1836, este denumit „Bătrânul A. Lochman (1773-1842)”, iar pe spatele tabloului se află o
însemnare, cu negru, în limba germană: „Vater I. Lochman”1. Anii de viaţă sunt cei ai lui
Johann Lochman, iar în 1836, când a fost realizat portretul, acesta avea 53 de ani (cat. 2).
Este posibil ca acest portret să nu fi fost realizat după natură, ci după o miniatură de formă
ovală2. Unii autori au considerat că acesta este portretul lui Lochman, medic în Iaşi, în anii
1760-1786, deci, dintr-o generaţie anterioară3. De fapt, la acea dată, în funcţia de chirurg

1

Ulei pe pânză; 0,705 x 0,600 m; semnat şi datat dr. jos cu alb: „Livaditti pinx 1836”; Însemnare pe verso cu negru:
„Vater A. Lochmann” (=Tatăl A. Lochmann), Muzeul Naţional de Artă a României, nr. inv. 72.822/8370. De
fapt, este vorba despre Johann Lochman. Iniţial, lurarea s-a aflat la Pinacoteca din Iaşi.
2 Pentru analogie, amintim portretul marelui logofăt Alecu Ghica realizat de Josef August Schoefft, în 1836.
Reproducând acest portret, la dimensiuni mult mai mari, Livaditi a păstrat încadrarea ovală a imaginii,
chiar dacă a lucrat pe un cadru dreptunghiular (vezi infra).
3 N. A. Bogdan, Societatea Medico-Naturistă şi Muzeul Istorico-Natural din Iaşi (1830-1919), Iaşi, Editura Tehnopress,
ediţie anastatică (1919); fotografie, în medalion, la începutul volumului (Tab. I).
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este amintit Benedetto Lochman; pentru a împăca lucrurile, l-au denumit „Ioan Benedict
Lochmann”4, ceea ce ar trebui citit ca „Ioan, fiul lui Benedict”.
George Oprescu afirma că „în portretul lui Lochman, ceea ce ne izbeşte este ascuţimea
desenului şi, împreună cu o mare neîndemânare, de primitiv, în mânuirea culorii, exactitatea
observaţiei”5. Pe această lucrare, semnătura „Livaditti pinx 1836” are o grafie diferită faţă de
autograful pictorului cunoscut din lucrările mai târzii. Această semnătură trebuie neapărat
comparată cu autograful de pe Portretul familiei vornicului Vasile Alecsandri, pictat de
Livaditi în 1837.
S-au păstrat şi alte lucrări, ce alcătuiesc seria de portrete ale familiei Lochman.
Gheorghe Panaiteanu-Bardasare a pictat portretele celor doi fraţi Lochman, la 18506.
Portretul lui Anton Lochman, realizat de Panaiteanu-Bardasare, se află în colecţia Muzeului
de Artă din Iaşi.
Se ştie că Lochman „gherah” şi „spiţer” (farmacist) al oraşului Iaşi7 a fost unul dintre
cei trei chirurgi pe care i-a avut Spitalul „Sf. Spiridon” din capitala Moldovei în perioada
de început (1763). Acesta a decis să se împământenească în Moldova, căsătorindu-se cu o
localnică, Ecaterina, probabil mult mai tânără decât el8. Despre soţia sa se ştie doar că era
sora lui Ştefan curelar, ceea ce arată o înrudire „burgheză”, şi nu o integrare în rândul clasei
boiereşti, deşi prin funcţia sa ar fi putut aspira la un statut social mai înalt. Probabil că în
legătură cu această căsătorie, în anul 1757, Lochman a decis chiar să cumpere o proprietate
pe Uliţa Mare, peste drum de biserica Romano-Catolică9. În anul 1771, Lochman se afla în
Transilvania, la Odorheiul Secuiesc (Udvarhely) de unde scria fratelui său, la Paris. Nu se
ştie dacă Lochman era acolo în vizită, sau se stabilise pentru mai multă vreme.
Între anii 1777-1876, regăsim numele lui Lochman pe statele de plată ale Spitalului
Sf. Spiridon din Iaşi. Vreme de două decenii, timp în care a fost plecat din Moldova de
mai multe ori, Lochman nu a avut timp să de ocupe de locuinţa sa din Iaşi, de limpezirea
4
5
6
7
8
9

Istoria oraşului Iaşi, vol. I, coord. Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 187.
George Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, ed. II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984, p. 64.
Vezi cele două portrete la Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească
în imagini (1111 reproduceri), Bucureşti, Editura Meridiane, 1970, p. 126.
V. Râşcanu, Gh. Gh. Năstase, St. Bârsan, Gh. Băileanu, Istoricul Spitalului Orăşenesc Clinic de Adulţi din Iaşi, vol.
I, 1956, p. 42. Pentru Farmacia Lochman vezi Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, Pachet 156.
Ecaterina Locmăneasa era născută pe la 1734, deoarece într-un document din 1794 se arăta că Ecaterina era
„bătrână ca la 60 de ani”.
Această casa, fostă a marelui medelnicer Constantin Cucoranu, se afla, potrivit reperelor epocii, pe Uliţa
Strâmbă, din dosul crâşmei mănăstirii Trei Ierarhi, lângă dughenele bisericii catolice. Modelul organizării
interne a reşedinţei, moştenit de Lochman de la proprietarii anteriori, este unul tipic boieresc, patriarhal,
cu mai multe acareturi şi curte interioară, puţin diferit de ceea ce ne-am fi aşteptat de la un doctor neamţ
stabilit în capitala Moldovei. Clădirea se afla pe locul Librăriei „Casa Cărţii” de pe Bd. Ştefan ce Mare, vizavi
de biserica Trei Ierarhi, Sorin Iftimi, Planuri privitoare la proprietăţile dintre Uliţa Mare şi Uliţa Strâmbă din Iaşi
(sfârşitul secolului al XVIII-lea), în „Monumentul”, Iaşi, X/1, 2009, p. 72-100.
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limitelor acestei proprietăţi. Abia în 1777 acesta a deschis o acţiune în justiţie pentru
clarificarea situaţiei terenului pe care era amplasat imobilul. Prenumele lui Lochman apare
foarte rar în documentele interne ale vremii, însă atunci când este menţionat, acesta este
Benedict (Benedetto), eventual Venedict, în limbajul local. La 1782, Benedetto Lochman a
donat biserici catolice din Iaşi o sumă însemnată, 1833 piaştri, mai mult de jumătate din
banii necesari pentru a se construi din piatră sfântul lăcaş10.
Soţia sa, Ecaterina, mai este amintită de documente pe la 1794, când avea în jur de 60
de ani („Catrina Locmăneasă”); ea îşi scria testamentul în 1804. Aceleaşi documente arată
că medicul a avut doi fii: Ioniţă ( Johann) şi Ştefan.
Johann Lochman (1773-1842) a studiat medicina la Jena, a fost chirurg la Sf. Spiridon.
Ca răsplată a activităţii sale în serviciul de farmacist al capitalei Moldovei, vreme de 40 ani,
în 1842 a primit rangul boieresc de „comis”11. Aceasta înseamnă că Johann Lochman şi-a
început activitatea de farmacist în 1802, la vârsta de 29 de ani.
Johann a avut doi fii, Anton şi Petru, care au studiat medicina şi farmacia la Jena şi
Viena. Amândoi au fost francmasoni, în cadrul lojei Steaua României din Iaşi12. Anton
Lochman (1826-1904) s-a ocupat de farmacia familiei, iar Petru (1826-1898) a fost chirurg.
Locul de veci al familiei Lochman se află la Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi (Parcela 1/IC;
rând I, loc 6)13.

Familia vornicului Vasile Alecsandri (1837)
Livaditi este considerat a fi pictorul care a introdus portretul de familie în arta
românească modernă. Se cunosc mai multe lucrării de acest gen realizate de el. Portretul
familiei vornicului Vasile Alecsandri are o însemnătate deosebită prin faptul că este „cap
de serie” în această privinţă14. În cazul acestei lucrări, pictorul a păstrat cadrul vertical,
potrivit pentru portretele simple, deşi tema şi numărul personajelor ar fi cerut mai curând
un cadru orizontal. Mai mulţi autori au datat această lucrare în ani 1835 sau 1836, pe diverse
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. VIII, Acte interne (1781-1790), editat de Ioan Caproşu, Iaşi,
Editura Dosoftei, 2006, nr. 82, p. 118-119.
11 Marea arhondologie a boierilor Moldovei (1836-1856), întocmită de Mihai-Răzvan Ungureanu, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 1997, p. 175.
12 Horia Nestorescu Belceşti, Ordinul Francmasonic Român, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti,
1993, p. 412. Aici se afirmă că Petru Lochman a studiat medicina la München, nu la Jena.
13 Cimitirul Eternitatea din Iaşi, Iaşi, Editura Cronica, 1995, p. 133.
14 Familia vornicului Vasile Alecsandri, ulei pe pânză, 1,060x0, 855 m, semnat şi datat stânga jos, cu brun, pe
piciorul mesei: „Livaditi fecit 1837”. Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 4104 (E). Lucrarea a fost
restaurată înaintea achiziționării şi apoi în laboratorul Muzeul Naţional de Artă, de pictorul-restaurator
Octav Coroi, în 1962.
10
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considerente, fără a avea ocazia de a studia pictura originală. De fapt, artistul şi-a datat
lucrarea, în mod explicit: „Livaditi fecit 1837”15.
Lucrare se doreşte a fi mai mult decât un portret de grup. Ceea ce propune pictorul este
redarea atmosferei patriarhale din casa familiei Alecsandri, de pe uliţa Sf. Ilie. Personajele
nu sunt îmbrăcate în ţinuta lor cotidiană, ci sunt gătite de sărbătoare. Pictorul a apelat la o
anumită regie: boierul Vasile Alecsandri este aşezat în scaun, ca un pater familias, înveşmântat
în straiele sale orientale, este înconjurat de ceilalţi membri ai familiei, îmbrăcaţi după moda
occidentală (cat. 4).
În această lucrare Vasile Alecsandri-tatăl este înfăţişat la vârsta de 45 de ani, pe când
era director („sameş”) al „Departamentului Finansului” şi încă nu dobândise titlul de
„vornic”, aşa cum ne-am obişnuit să îl denumim. La 1837 el deţinea rangul de spătar (obţinut
în 1826)16. Avea să devină postelnic la 1840 şi vornic abia în 1844, odată cu retragerea din
serviciul Vistieriei.
În această imagine, spătarul Vasile Alecsandri poartă însemnele rangului său social,
în tradiţie orientală: un anteriu în nuanţe de ocru, încins cu un şal indian, de caşmir, iar
pe deasupra o giubea azurie („sinilie”), căptuşită cu o luxoasă blană neagră, de samur,
precum purtau înalţii dregători. Frumoasa barbă vine pe aceeaşi linie a tradiţiei orientale,
fiind rezervată doar boierilor de vază. Se văd însă şi semnele desprinderii personajului de
influenţa răsăriteană: el nu mai poartă creştetul ras, acoperit de tichia orientală, ci preferă o
podoabă capilară bogată, frumos îngrijită; lipsa işlicului este un alt semnal, în aceeaşi direcţie.
De asemenea, de sub anteriu, nu se ivesc obişnuiţii papuci orientali din piele galbenă, ci o
pereche de pantofi negri, de formă occidentală. O alăturare exotică este şi aplicarea celor
două decoraţii ruseşti pe giubeaua de modă otomană. Pe bordura de samur este etalată
probabil decoraţia Sf. Ana, cls. III17, iar pe postavul giubelei decoraţia Sf. Stanislas, clasa IV,
primită de la Nicolae, împăratul Rusiei, în toamna anului 183418. Fapt curios, doar aceasta
din urmă, de rang mai modest, apare şi în portretul din 1845.
Cele două doamne sunt redate la vârste apropiate, deşi se ştie că ele sunt mamă şi fiică;
prima avea 37 de ani, iar a doua 20 de ani. Asemănarea trăsăturilor, probabil accentuată de
15
16

17
18

Catalogul Galeriei Naţionale, Pictura. Secolul XIX, I, întocmit de Paula Constantinescu, Bucureşti, 1975, p. XL,
nr. 92.
Pentru cariera acestuia vezi Sever Zotta, La centenarul lui Alecsandri (1821-1891). Material inedit privitor la familia
poetului, Iaşi, Tipografia Progresul A. Grimberg, 1921, 92 p.; Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viaţa lui Vasile
Alecsandri, Craiova, 1940, p. 14. Vezi şi Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), întocmită de MihaiRăzvan Ungureanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997, p. 7-8. Anumite nepotriviri
dintre diversele manuscrise au creat mai multe „voci” pentru acelaşi personaj. Un Vasile Alecsandri era
spătar din anul 1835, la 1840 era postelnic, candidând pentru Divanul Domnesc, iar în 1844 a dobândit
rangul de vornic. Ambele cursus honorum se potrivesc cu biografia lui Vasile Alecsandri-tatăl.
Din păcate nu am avut acces la această lucrare, nici la o fotografie de înaltă rezoluţie, pentru a putea identifica
decorația.
„Albina Românească”, Jassy, Nr. 90, 21 octombrie-2 noiembrie 1834, p. 350.
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pictor, întăreşte tocmai acest mesaj. Ambele poartă coafuri şi rochii Biedermeier, foarte la
modă în anul în care a fost executat tabloul.
Elena Cozoni (c. 1800-1842) era soţia spătarului şi mama poetului Vasile Alecsandri.
Ea este înfăţişată într-o rochie de mătase albăstrie, sprijinindu-se de o măsuţă-gheridon,
ţinând în mână o scrisoare primită de la fiul său, plecat la studii în 1834, în capitala Franţei;
pe plic se poate citi clar adresa À Madame Hélène Alecsandri Iassy19, ceea ce sugerează
prezenţa viitorului poet în gândurile membrilor familiei. Un portret-miniatură a mamei
se mai păstra în familie, a fost publicat de Elena Rădulescu-Pogoneanu (cat. 52)20. Poetul
avea o afinitate deosebită față de mama sa, apreciindu-i felul de a fi, afectuos, discret, distins.
Acesta considera că dinspre latura maternă, cea a familiei Cozoni, a moştenit el însuşi
„spiritul de jertfire pentru o cauză înaltă, interesul pentru cultură, vioiciunea spiritului,
darul conversaţie, blândeţea şi afabilitatea”21.
Sora poetului, Catinca, apare într-o rochie de mătase coraille, cântând la o pianină
(clavir), una dintre îndeletnicirile sale favorite, umplând odăile casei cu muzica acestui
instrument. Educaţia muzicală făcea parte din instrucţia oricărei tinere de condiţia ei
socială. Acest instrument a existat în realitate: foaia de zestre a Catincăi amintea şi de
„un clavir cu notele lui, în preţ de 40 de galbeni”22. Andrei Cornea remarca artificialitatea
personajului: „Catinca ar fi trebuit să cânte privindu-şi instrumentul, sau notele, sau
adoptând o atitudine potrivită acestei activităţi. Prezenţa instrumentului este cât se poate
de artificială, spulberând ideea de spontaneitate a întregului cadru”23.
Prezenţa Catincăi în sânul familiei a făcut ca unii autori să considere că portretul datează
din 1835, anul căsătoriei sale24. Faptul că pictorul însuşi a însemnat pe această lucrare anul
1837, dovedeşte că scena din casa familiei Alecsandri este, de fapt, o reconstituire nostalgică,
a unor vremuri apuse de puţină vreme; în acest caz, fiica venise doar în vizită la părinţi.
Catinca Alecsandri (1817-1857), fiica vornicului, s-a născut la Bacău, înainte ca familia
sa să se mute la Iaşi. Aceasta a fost căsătorită timp de opt ani (1835-1842) cu aga Costache
Voinescu, împreună cu care a avut patru copii: Ştefan, Elena, Maria şi Aglaia25. Catinca se
considera foarte nefericită în căsătorie. Fratele său, revenit de la studii, a promis că o va ajuta
să obţină divorţul. Catinca a desfăcut acest mariaj în 1843, copii rămânând în întreținerea
fostului soţ.
19

Aceeaşi reţetă a fost folosită şi de Josef August Schoefft, în cazul cunoscutului portret din 1835, al Ecaterinei
Ghica, născută Cantacuzino.
20 Elena Rădulescu-Pogoneanu, op.cit., p. 32-33 (foto).
21 Ibidem, p. 22.
22 Ibidem, p. 23.
23 Andrei Cornea, „Primitivii” picturii româneşti, Bucureşti, 1980, p. 90.
24 O descriere a acestui tablou la Elena Rădulescu-Pogoneanu, op.cit., p. 32-33 (cu opina că a fost pictat înainte
de august-septembrie 1835).
25 Elena Rădulescu-Pogoneanu, op.cit., p. 22-27.
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Catinca Alecsandri s-a recăsătorit, în 1845, cu Costache Rolla, fiul doctorului Eustaţiu
Rolla, prieten şi tovarăş de pribegie a poetului. Acesta studiase la München, între anii 18301834; era considerat a fi unul dintre „duelgii” epocii26. Animat de simţăminte patriotice,
tânărul soţ s-a implicat în actele revoluţionare de la 1848 şi 1859. El a urmat şi o însemnată
carieră publică: în anul 1849 a fost directorul Departamentului Dinlăuntru (Ministerul de
Interne); din 1850 a devenit membru al Divanului Domnesc; în 1858 a fost ales ca membru
în Divanul Ad-hoc, devenind chiar secretar al acestuia; în domnia lui Alexandru Ioan Cuza
a deţinut, la un moment-dat, demnitatea de ministru al Instrucţiunii Publice.
Potrivit mărturiei lui Edouard Grenier (secretarul domnitorului Grigore Alexandru
Ghica), Catinca Rolla era o femeie deosebit de frumoasă, elegantă, spirituală, ea avea
salonul cel mai frecventat al Iaşilor din acea epocă, în care se întâlnea tot ce avea mai ales
societatea moldovenească27. Acest salon se afla în clădirea care găzduieşte astăzi Muzeul de
Ştiinţe naturale din Iaşi, acolo unde Cuza a fost ales candidat unic al Partidei Naţionale (la
3 ianuarie 1859)28. A existat o afinitate deosebită între Vasile Alecsandri şi sora sa mai mare.
Pentru Catinca a scris poetul, în 1857, la Paris, melancolicele versuri din Mărgăritărele, cu
dedicaţia „Surorii mele”.
Copiii Catincăi Alecsandri, rămaşi în familia Voinescu, au fost crescuţi în străinătate,
până la 1858, şi s-au căsătorit după cum urmează: Elena cu Ioan C. Manu, Maria cu colonelul
Costinescu şi Aglae cu un membru al familiei Exarhu. Băiatul, Ştefan Voinescu, a făcut
studii militare în străinătate şi a rămas în Prusia, ca ofiţer29.
Căţeluşii de companie, cu părul său lung şi moale, precum cel al familiei Alecsandri,
îşi făcuseră apariţia în Ţările Române după 1780, iar moda aceasta se răspândise şi diversele
straturi ale societăţii30. Ca nişte membri răsfăţaţi ai familiei, acești căţeluşi apar adesea în
portretele din epocă.
Băiatul în uniformă de cadet este Iancu Alecsandri, fiu cel mai mic al familiei, aflat la
vârsta de 11 ani (fiind născut în 1826). Moda cazonă la copii reflecta entuziasmul pentru
apariţia armatei naţionale şi era considerată un bun mijloc de educaţie patriotică. Uniforma
urmează îndeaproape pe aceea a Miliţiei Pământene din Moldova, astfel încât ea poate fi
recunoscută: este ţinuta trupei de cavalerie, model 1835 (în vigoare până în 1843, când a fost
introdusă uniforma lăncierilor). Băiatul poartă spenţer bleumarin, încheiat la un rând, în
şapte bumbi metalici, scurt până în talie, în partea din faţă (dar cu „coadă de rândunică” la
spate). Epoleţii din metal alb nu sunt ofiţereşti, ei fiind introduşi ca atare şi pentru soldaţii
26
27
28
29
30

Radu Rosetti, Amintiri, I, p. 119. Este amintit un duel care a avut loc în Bavaria, în urma căruia Costache
Rolla, ieşind învingător, a trebuit să părăsească teritoriul german.
Vladimir Ghica, O carte care ne priveşte, în „Convorbiri literare”, 1910, p. 339.
Elena Rădulescu-Pogoneanu, op.cit., p. 24, nota 15.
Sever Zotta, La centenarul lui Alecsandri (1821-1891), 1921, p. 44-46.
Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987, p. 97-101 (Canari, parasolaruri
şi căţeluşi cilibii).
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cavaleriei; furajera, şnurul de culoare roşie, cu ciucuri, lăsată să atârne la gât şi pe partea
dreaptă a pieptului, este specifică, de asemenea, trupei de cavalerie (ofiţerii cavalerişti
având furajere din fir auriu). Pantalonii din postav albastru-deschis, cu lampas roşu şi souspied-uri fac parte din aceeaşi ţinută a trupei de cavalerie, introdusă în 1835. Băiatul a adoptat
şi o „poză” cazonă, sprijinindu-şi pumnul stâng pe garda sabiei, aflată în dotarea trupei.
Iancu Alecsandri avea să urmeze, într-adevăr, cariera militară, după cum se poate vedea şi
în celălalt portret al familiei, din 1845.
Vornicul Vasile Alecsandri (1792-1854) a fost un om remarcabil, care „s-a făcut singur,
prin vrednicia lui”31. El era fiul căpitanului Mihalachi Alecsandri (ulterior sulger), care
era amintit, la 1786, ca vechil al mănăstirii Sf. Spiridon, ţinând „sămeşia” acestui bogat
aşezământ. Unele surse îl identifică pe acesta cu Mihalache Botezatu din Târgul Boilor,
piaţă ce funcţiona în apropierea bisericii Sf. Teodori şi a locantei „Bolta Rece” din Iaşi.
Acesta ar fi fost căsătorit cu Elena, sora şetrarului Iordache Alecsandri, preluând numele
de familie al soţiei. El a murit relativ tânăr, în 1784, lăsând în urmă mai mulţi copii minori
şi însemnate datorii. Cele două surori mai mari au fost Safta, căsătorită cu Pavel Duca şi
Catinca, măritată cu postelnicul Iordache Brănişteanu. Fiica Saftei s-a căsătorit cu generalul
Ion Duca (fost ministru 1868), ei fiind părinţii inginerului Gheorghe I. Duca şi bunicii lui I.
G. Duca, fost prim-ministru.
Bătrânul Vasile Alecsandri s-a născut la Iaşi, în 1792, ca singurul băiat, mezinul
familiei lui Mihalache Alecsandri. El a fost botezat la Biserica „Sf. Spiridon” de către
Veniamin Costachi, la acea vreme episcop de Huşi (dar care fusese anterior arhimandrit
al mănăstirii Sf. Spiridon). Tânărul Vasile a învăţat „carte elinească” la şcoala publică din
capitala Moldovei, aceasta fiind, se spune, singura avere primită din partea familiei. În 1814
a intrat în slujba logofătului Iorgu Ghica, pe când acesta era ispravnic al ţinutului Bacău, ca
„logofăt” (secretar). Domnitorul Scarlat Callimachi i-a acordat rangul de medelnicer. Tot
acum s-a căsătorit cu Elena, fiica pitarului Dumitrachi Cozoni din Târgul Ocna. Fiica sa,
Catinca, născută la Bacău, ca şi poetul, a fost botezată de protectorul familiei, Iorgu Ghica.
În 1821 s-a stabilit cu familia la Iaşi, intrând în slujba Departamentului de Finanţe, la vârsta
de 28 de ani, în timp ce Iorgu Ghica devenise mare vistiernic (ministru de finanţe). La Iaşi

31

Referitor la genealogia familiei Alecsandri există o bogată bibliografie: N. Iorga, Despre tatăl lui Vasile
Alecsandri, în „Semănătorul”, IV, 1905, p. 482-484; idem, Originea lui Vasile Alecsandri, în O luptă literară, vol.
I, Vălenii de Munte, 1914; idem, Ceva despre tatăl lui Vasile Alecsandri, în „Revista de istorie”, IV, 1918, p. 1314; Sever Zotta, La centenarul lui Alecsandri (1821-1891); idem, Trei surori necunoscute ale lui Vasile Alecsandri,
în „Revista Arhivelor”, I, 1924-1926, nr. 1-3, p. 139-140; I.V. Istrati, Vasile Alecsandri şi originea sa, Bucureşti,
Imprimeria Independenţa, 1925, 28 p.; H. Sanielevici, Originea lui Alecsandri, în „Adevărul Literar şi Artistic”,
an VI, nr. 229, 26 aprilie 1925, p. 1; Gh. Ungureanu, Câteva date inedite despre familia şi viaţa poetului Vasile
Alecsandri, în „Cetatea Moldovei”, an IV, vol. IX, nr. 5, 1943, p. 254-268; Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viaţa
lui Vasile Alecsandri, Craiova, 1940, p. 13-22; Mihai-Răzvan Ungureanu, Convertire şi integrare religioasă în
Moldova la începutul epocii moderne, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, p. 52.
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locuit în casa de pe uliţa Sf. Ilie (lângă biserica Gheanghei)32, care aparţinea, pe la 1780,
baş-ceauşului Alecsandri, fiind moştenită apoi de şetrarul Iordache Alecsandri, unchiul
lui Vasile Alecsandri-tatăl. Acesta din urmă a devenit proprietar al casei prin hotărârea
Divanului; este casa care a găzduit, până de curând, Muzeul Teatrului din Moldova (19762007).
Domnia lui Ioniţă Sandu Sturdza (1822-1827) – când majoritatea marilor boieri din
Moldova s-au refugiat peste graniţă, la Chişinău şi Cernăuţi – a oferit un bun prilej unor
tineri capabili, dar cu stare socială mai modestă, să facă o carieră însemnată în slujba statului
şi să acceadă la ranguri boiereşti importante. Pe tot parcursul amintitei domnii averile
mănăstirilor greceşti au fost confiscate de stat, din porunca Sultanului – drept pedeapsă
pentru acţiunea eteristă de la 1821 – iar Vasile Alecsandri tatăl a fost administratorul acestor
venituri (sameş). Acum a urcat şi treptele ierarhiei boiereşti, devenind căminar în 1823 şi
spătar în 1826 (în această calitate ajungând membru în Adunarea Obştească a Moldovei).
Cu banii câştigaţi în această perioadă a cumpărat moşia Mirceşti (ţinutul Romanului, astăzi
în jud. Iaşi), încă din 1828. În 1830 a fost înaintat ca „sameş al Vistieriei”, devenind cel mai
înalt funcţionar al Departamentului de Finanţe, administratorul financiar la Moldovei,
exercitându-şi această calitate vreme de 14 ani. Atribuţiile sale erau de a centraliza banii
din toate veniturile ţării (din dări şi arenzi) şi de a-i distribui îl lefile funcţionarilor statului,
precum şi de a ţine socoteala diverselor cheltuieli de la buget. Cu banii personali ai
vornicului Alecsandri s-a înfiinţat la Iaşi, din iniţiativa lui Gheorghe Asachi, Conservatorul
Filarmonico-Dramatic (1836-1839)33, a căror cursuri artistice au fost frecventate chiar şi de fii
de boieri. În 1844 bătrânul Alecsandri şi-a încheiat cariera de înalt funcţionar, dobândind,
drept răsplată, rangul de vornic.
Elena, soţia vornicului Vasile Alecsandri, era fiica pitarului Dumitrachi Cozoni, de
origine greacă. Ea s-a născut în jurul anului 1800, la Târgu Ocna. Unul dintre cei trei unchi
dinspre mamă ai Elenei a fost Mihai Cozoni conducătorul poterii care l-a răpus, în 1818,
pe vestitul haiduc Andri-Popa, din porunca domnitorului Scarlat Callimachi. Poetul a
dedicat însă cunoscuta baladă haiducului şi nu unchiului său. Mihai Cozoni, înrolându-se
în armata eteristă a lui Ipsilanti, a dus lupta până la capăt, fiind ucis de turci în bătălia finală,
de la Drăgăşani (7 iunie 1821). Elena Cozoni-Alecsandri a născut şapte copii, din care au
supravieţuit doar trei: Catinca, Vasile (poetul) şi Iancu. Mama poetului s-a stins în 1842, la
o vârstă tânără (42 ani), fiind înhumată la biserica Sf. Spiridon din Iaşi34.

32
33
34

Casă dispărută astăzi.
Conservatorul Filarmonico-Dramatic a funcţionat în casa Gyka-Kefal dintre biserica Banu şi Râpa
Galbenă, clădire existentă şi astăzi.
Nu se păstrează piatra de mormânt.
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Prințul Constantin Mavrocordat (1840)
O lucrare realizată de Livaditi, despre a cărui existenţă aveam cunoştinţă, dar nu
am reuşit să o localizăm astăzi este un medalion pe fildeş: Portretul principelui Constantin
Mavrocordat. Această reuşită miniatură se afla cândva la Muzeul Al. Saint-Georges al
Fundaţiilor Regale35. Lucrarea poartă numele pictorului, însă nu cu semnătura obişnuită,
ci scris cu iniţiale: „LIV(ADITI)”. Piesa a fost donată în 1930 muzeului amintit de către
prinţesa Gisèle Nicolae Soutzo, strănepoata prinţului Constantin Mavrocordat36 (cat. 51).
Potrivit informaţiilor culese de Jeana Gheorghiu, în 1939, cel portretizat este prinţul
Constantin Mavrocordat (m.1852), fiul lui Dimitrie Mavrocordat (n. 1774) şi al Mariei
Sturdza, nepotul domnitorului omonim, Constantin Mavrocordat (1711-1769)37. Prinţul
Constantin a fost proprietarul reşedinţei de la Cristeşti (jud. Iaşi)38, moştenită de la
tatăl său. El s-a căsătorit, în 1810, cu Casandra Balş (1795-1835). La 1840, când Livaditi a
realizat medalionul prinţului, acesta avea cel puţin 50 de ani, ceea ce nu corespunde vârstei
personajului reprezentat. Dacă modelul este, totuşi, Constantin Mavrocordat, trebuie sa
acceptăm ideea că Livaditi nu a pictat după natură, ci după un portret mai vechi, realizat
prin 1830, sau mai devreme. Vestimentaţia şi coafura personajului, care sunt mai moderne,
nu susţin această ipoteză.
Din punct de vedere cronologic, este mai probabil ca medalionul să reprezinte
portretul fiului acestuia, hatmanul Nicolae Mavrocordat (1812-1874), fratele mai mare a lui
Alexandru Mavrocordat (1819-1895), cunoscut ca şambelan al Curţii Regale a României.
Nicolae avea 28 de ani în 1840, ceea ce corespunde chipului din medalion. Probabil că el
este acel Alexandru Mavrocordat care a fost, în tinereţe, ofiţer de miliţie şi aghiotant al
domnitorului Mihail Sturdza. Radu Rosetti povesteşte despre un duel avut de acesta cu
tatăl său, la marginea Iaşilor, la Copou39. Alexandru Mavrocordat a fost căsătorit prima
dată cu Zulnia Negri, iar după divorţul de aceasta s-a recăsătorit cu Esmeralda BoldurLăţescu (m. 1886, Viena). Nicolae a fost înmormântat la reşedinţa sa de la Ştefăneşti (jud.
Botoşani).
Singura fiică a lui Nicolae Mavrocordat a fost Natalia (1847-1926). Aceasta s-a căsătorit
cu Nicoale Suţu, doctor în drept, nepotul de fiu al lui Alexandru Suţu (1758-1821), ultimul
domnitor fanariot din Muntenia. Părinţii soţului erau Grigore Suţu (1813-1848) de la
Oroftiana (jud. Botoşani) şi Catinca Mavrogheni. Avocatul Nicolae Suţu şi soţia sa, Natalia,
35
36
37
38
39

Portretul principelui Constantin Mavrocordat, miniatură pe fildeş, ovală, (5x4 cm), semnată şi purtând data
1840; lucrarea se afla, în epoca interbelică, la Muzeul Al. Saint-Georges al Fundaţiilor Regale.
Jeana Georghiu, Un pictor moldovean din secolul trecut: Nicolò Livaditi, în „Viaţa Românească”, 1939, XXXI, nr.
8, august, p. 54, nota 2 (cu o foto în anexă).
Ibidem, p. 54 (cu o foto în anexă).
A nu se confunda cu satul Cristeşti de lângă Paşcani, din acelaşi judeţ.
Radu Rosetti, Amintiri, I, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, p. 131.
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au avut cinci copii: Gaston Suţu (1871-1873)40, magistratul Grigore Suţu (1869-1944),
Eugenia (1885-1887), Dea (1871-1950) căsătorită la 1893 cu Demetru Bogonos41 şi mezina,
Gisèle, stabilită la Bucureşti, donatoarea portretului către Muzeul Saint-Georges, la 1930
(care a mai trăit până în 1961). Gisèle N. Soutzo, este nepoata de fiică a celui portretizat.
Ea este cea mai mică dintre cei cinci copii ai avocatului Nicolae Suţu (1839-1926), de la
Oroftiana (Botoşani) şi a Nataliei (1847-1926) fiica hatmanului Nicolae Mavrocordat (18121874).

Porucicul Lazăr Liubobratici
În colecţia Muzeului de Artă din Bârlad se află acest portret al lui Lazăr Liubobratici42.
Lucrarea a făcut parte, iniţial, din colecţia Pinacotecii din Iaşi43. Chiar dacă nu este semnat,
nici datat, acest portret este atribuit lui Livaditi din vechime. Portretul, destul de modest
ca realizare artistică, îl reprezintă pe „parucicul” (locotenentul) Lazăr Liubobratici, viitorul
colonel (polcovnic) (cat. 5).
Lazăr Liubobratici, ca sublocotenent de artilerie, poartă o tunică de serviciu, încheiată
la două rânduri de nasturi metalici şi având gulerul şi manşetele din postav negru (culoarea
rezervată artileriei)44. Epoleţi sunt de ofiţer inferior (fără franjuri); la acea vreme doar
epoleţii ofiţerilor superiori (de la maior în sus) aveau franjuri45. La o privire mai atentă se
observă că epoleţii aveau o singură stea, ceea ce înseamnă că, la acea dată Liubobratici nu
este porucic, ci praporşcic (sublocotenent); porucicul (locotenentul) avea două stele46.
Familia Liubobratici era stabilită în capitala Moldovei încă din timpul domniei lui
Mihail Sturdza (1834-1849). În anul 1837 căpitanul Lazăr Libobratici, aflat la Iaşi, recupera o

40

Gaston Suţu este copilul al cărui mormânt, vegheat de un înger de marmură, era considerat ca cel mai vechi
din cimitirul „Eternitatea” (deschis abia în 1876). Medalionul său de botez se păstrează în colecția Muzeului
de Istorie din Iaşi.
41 Toţi copii lui Nicolae Suţu şi ai Nataliei Mavrocordat îşi au mormintele în cimitirul „Eternitatea” din Iaşi, cu
excepţia mezinei, Gisèle Soutzo, înhumată la Cimitirul Bellu din Bucureşti.
42 Niccolo Livaditi, Portret Parucik Lazar Bobratici, ulei pe pânză, 0,430x0,560, nesemnat, nedatat, rama lipsă
Octav Minar, Pinacoteca Naţională din Iaşi, p. 37. În vechea colecţie a muzeului ieşean se afla şi un alt
portret al colonelului Liubobratovici, pictat de Ilie Burghele; exemplarul nu a putut fi identificat.
43 George Oprescu, Pictura românească, p. 64.
44 Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977, p. 36, fig. 36.
45 Ibidem, p. 28.
46 Praporşcic = sublocotenent (o stea); parucik = locotenent (două stele); căpitan (fără nici o stea). Vezi
Uniformele Armatei Române (1830-1930)/ Les uniformes de l’Armée Roumaine (album), Muzeul Militar Central,
Bucureşti, 1930, planşa 9.
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datorie de 700 galbeni prin vânzarea, la licitaţie, a două dughene cu locul lor, în mahalaua
Târgul de Sus, unde era şi consulatul Rusesc din Iaşi, de la Ivan Eguzov, supus austriac47.
Paharnicul Costandin Sion, în Arhondologia sa, are o notiţă privitoare la această familie
stabilită la Iaşi: „Libobrat, lipovan; era un căpitan, Lazăr, cinovnic la consulatul rusăsc din
Iaşi; feciorul aceluia au întrat în Miliţie, s-au făcut ofiţer, iar domnul Grigorie Ghica l-au
făcut maior şi comandir a toată artileria Moldovei”48.
Mormintele acestei familii se află la cimitirul „Eternitatea” din Iaşi49; este vorba despre
un frumos monument funerar, vegheat de un înger; pe soclu se păstrează câteva portrete, în
medalion, ale membrilor familiei. De fapt, acest monument a fost ridicat după 1876, când
s-a deschis cimitirul „Eternitatea”. Piatra de mormânt originală se află la biserica Curelari
din Iaşi, unde au şi fost înmormântaţi iniţial membri mai vechi ai familiilor Liubobratici şi
Milicescu. Inscripţiile de pe monumentul funerar aduc mai multe clarificări privitoare la
genealogia acestei familii.
Personajul din tabloul de la Muzeul de Artă din Bârlad este, deci, membru al familiei
sârbe Liubobratici. Un Lazăr Liubobratici, voievod din Herţegovina, a fost în serviciu
Rusiei, fiind amintit drept „consilier titular şi cavaler”. El a fost căsătorit de două ori: cu
Anna Dimitrievna şi apoi cu Maria Herbez. Din aceste căsătorii au rezultat un băiat şi trei
fete. Băiatul a preluat numele tatălui – Lazăr Lazarevici Liubobratici. Dintre cele două fiice
una s-a măritat cu Simion Levezki, „consilier titular şi cavaler”, ca şi socrul său; cealaltă
fiică a familiei Liubobratici, Parascheva Tereza a fost căsătorită cu generalul Constantin
Milicescu, fost ministru de război, comandantul armatelor române unificate, reunite în
tabăra de la Floreşti (1859)50.
„Albina Românească” din Iaşi nota, la 16 martie 1876, o ştire despre un Liubobratici care
era unul dintre generalii sau voievozii principali ai insurecţiei din Herţegovina, inspectând
locuri de la frontiera Herţegovinei cu Dalmaţia (cordunul austriac), cu statul său major,
el a fost capturat la Imoschi, cu toţi ai săi şi întemniţat; a treia zi au fost transportaţi la
închisoarea din Sign; poporul slav i-a ieşit în cale şi l-a întâmpinat pretutindeni cu ovaţii şi
pompă cât se poate de demonstrativă, cu sute de flamuri naţionale51.

Isprăvnicia ţinutului Iaşi (1828-1860). Inventar arhivistic, întocmit de Virgil Apostolescu şi Ema Apostolescu,
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Filiala Arhivelor Statului Judeţul Iaşi, Bucureşti, 1984, p. 424, nr.
2702 (10 file).
48 Costandin Sion, Arhondologia Moldovei, p. 156.
49 Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi, Parcela 3/I, în dreptul intrării în biserică.
50 Pentru familia Milicescu, vezi paharnicul Costandin Sion, op.cit., p. 172.
51 „Albina Românească”, anul XI, Nr. 22 şi 23, Budapesta, vineri,5/17 martie 1876, p. 2.
47
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Anica şi Iancu Manu pe terasă (1840)
Un loc special în galeria portretelor de familie realizate de Nicolo Livaditi este ocupat
de portretul familiei Manu, aflat astăzi la Muzeul de Artă din Bacău52. Nu întâmplător
această lucrare a fost catalogată recent la categoria Tezaur (cat. 8).
Familia Manu, de origine grecească, a avut o bună reprezentare, în secolele XVIII-XIX,
atât în Moldova cât şi în Muntenia53. În această familie s-a păstrat una din cele mai bogate
colecţii de portrete vechi care au existat în ţările române. Portretul de faţă, transferat în
1966 la Muzeul de Artă din Bacău, a fost cunoscut, timp de decenii, doar după reproduceri
alb-negru.
Pentru o mai bună înţelegere a acestei lucrări şi la locul ei în galeria de imagini a
familiei Manu, vom face un scurt excurs genealogic şi biografic. Strămoşul familiei Manu
din Principate este Mihail Manu, mare logofăt al Patriarhiei de Constantinopol (1746-1754),
căsătorit cu o Smaranda, probabil fiica domnitorului Constantin Mavrocordat. Din acesta
descinde Iordache Manu (1726-1777), mare agă (1749) şi postelnic în Moldova, caimacam
al Craiovei (1766), în Muntenia; acesta a fost căsătorit cu Ruxandra, fiica marelui logofăt
Dimitrie C. Suţu. Din el coboară Mihail Manu (1762-1835), caimacam al Craiovei (1805) şi al
Munteniei (1821); el a fost însurat cu Smaranda, fiica marelui logofăt Constantin Văcărescu
şi a Saftei Kretzulescu (strănepoata lui Constantin Brâncoveanu). Safta era soră cu soţia
lui Constantin Ipsilanti vodă, precum şi cu mama domnitorilor Gheorghe Bibescu (18431848) şi Barbu Ştirbey vodă (1849-1856).
A patra generaţie era reprezentată de personajul din tabloul lui Livaditi: Iancu Manu
(1803-1874), unul dintre cei şase copii ai lui Mihail Manu şi al Smarandei Văcărescu. El a
fost mare vornic şi caimacam al Valahiei, la 1858. Iancu Manu s-a căsătorit, la 1827, cu Anca,
fiica marelui vornic Alexandru Ghica („Barbă roşie”) şi a Ecaterinei Năsturel-Herescu. La
data căsătoriei tânăra avea în jur de 17 ani. Ei au avut cinci copii: Elena, George, Alexandru,
Constantin şi Dimitrie. Dintre aceştia, mai de seamă au fost primii doi copii, prin care s-au şi
moştenit majoritatea portretelor din zestrea familiei Manu. Elena (n. 1832) a fost căsătorită
cu Alexandru Florescu şi apoi cu Constantin Cornescu; ea a fost fondatoarea şi preşedinta
52

53

Portret în ulei pe carton, 31,1 x 25,4, semnat şi datat stânga mijloc cu alb „Livaditi, 1840”, stare de conservare
bună, nr. inv. 690. Transfer de la Muzeul de Artă României cu dispoziţia nr. 673 din 23 iunie 1966. Lucrarea
este clasată la categoria Tezaur, prin ordinul nr. 2337 din 22.05.2008, certificatul de clasare nr. 3581 din
19.06.2008.
Documente din secolele al XVI-lea –al XIX-lea, privitoare la familia Mano, culese, adnotate şi publicate de Constantin
George Mano (cu o notiţă istorică şi genealogică şi o serie de portrete vechi), Bucureşti, Tip. F. Göbl Fii, 1907, LXI
+ 662 p. +75 pl. +2 tab. (recenzii de Const. Giurescu, în „Convorbiri literare”, XLII, 2, 1908, p. 292-295; Elie
Nicolescu, Familia Mano – câteva cuvinte asupra Monografiei acestei familii, în „Literatura şi arta română”, XII,
1908, p. 271-279); N. Moţoc-Epureanu, Genealogia familiei Manu, Bucureşti, Tip. F. Göbl Fii, 1904, p. 1 Tab.;
Mihail Dimitri Stourdza, Grandes Familles de Grèce d’Albanie et de Constantinople. Dictionnaire historique et
généalogique, Paris, 1999, 2 édition revue et augmentée, p. 313-318.
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Societăţii „Furnica”. George Manu (n. 1833) este cunoscutul general, ajuns ministru şi chiar
şef de guvern în Muntenia.
Iancu Manu şi-a început cariera publică prin 1829, în timpul administraţiei ruseşti a lui
Kiseleff, ca ispravnic de Galaţi şi apoi de Giurgiu (Vlaşca). Din 1833 a venit în Bucureşti,
unde a fost director în Ministerul de Interne (vornic), iar apoi secretar al Obşteştii Adunări.
În această poziţie se afla când a fost portretizat de Livaditi, alături de soţia sa. Privind
lucrarea lui Livaditi, datată de pictor în 1840, avem impresia că vedem o pereche de tineri
căsătoriţi, care abia încep viaţa de familie. În realitate, cei doi erau căsătoriţi de 13 ani, la acea
vreme soţul avea 37 de ani, iar doamna în jur de 30 de ani; ea născuse deja patru copii: Elena,
(1832), George (1833), Alexandru (1835), Constantin (1837). Iancu Manu a fost apoi şef al
Poliţiei capitalei (agă) în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu (1843-1848). În acest timp
el a organizat primul corp de pompieri din Ţara Românească. Se ştie că pentru meritele
în lupta împotriva marelui incendiu din 1847, Iancu Manu a primit „sabia de onoare” a
oraşului Bucureşti. În preajma revoluţiei de la 1848, era şeful poliţiei Capitalei şi ar fi trebuit
să se ocupe de reprimarea mişcării; el este însă cel care i-a informat pe revoluţionari de
starea lucrurilor, îndemnându-i să treacă la acţiune cu câteva zile mai devreme. Ulterior
Iancu Manu a părăsit ţara, revenind după ce lucrurile s-au liniştit.
În domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, Iancu a devenit ministru al afacerilor străine
(postelnic). El a urcat treptat în ierarhia boierească, până la dregătoria de mare vornic.
În 1858, după ce Războiul Crimeei a înlăturat protectoratul rusesc, a fost unul dintre cei
trei caimacami care au administrat ţara înainte alegerii unui nou principe domnitor. La
scrutinul din ianuarie 1859, Manu l-a susţinut pe fostul domnitor Gheorghe Bibescu. După
ce acesta a pierdut alegerile, Iancu Manu s-a retras din viaţa politică54.
Salonul Anicăi Manu era locul de întâlnire nu doar al boierimii muntene, ci şi al
oamenilor politici, artişti, scriitori şi poeţi55. Ea „primea pe toată lumea cu cunoscuta ei
afabilitate, întreţinând cu convorbirea, cu verva ei scânteietoare, uneori în limba franceză,
mai adesea în limba română şi foarte arareori în limba grecească, care în salonul Manului
n-avea drept de întâietate”56.
„Societatea Filarmonică”, întemeiată de Ion Câmpineanu şi Ioan Filipescu, prezidată
de Ion Helide Rădulescu, datorează lui Iancu Manu o mare parte din înflorirea ei, prin
susţinerea materială şi protecţia de care s-a bucurat. În amintitul salon, sub graţiosul
patronaj al amfitrioanei, Anica Manu, s-au dat citire a numeroase creaţii literare care au
54
55
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Dimitrie R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor din România (1800-1898), ediţia II, îngrijită de Dan Jumară,
Iaşi, Editura Alfa, p. 2004, p. 165.
Casa din Bucureşti al familiei Iancu şi Anica Manu se afla pe locul unde s-a clădit ulterior „Fundaţia Carol
I”, în strada Vămii, colţ cu strada Clemenţei. Astăzi, frumoasa clădire a Fundaţiei găzduieşte Biblioteca
Centrală Universitară din Bucureşti (Dimitrie R. Rosetti, op.cit., p. 166).
Documente din secolele al XVI-lea – al XIX-lea, privitoare la familia Mano, p. 489.
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îmbogăţit cultura română din epoca modernă57. Credem că oaspete al acestui salon a fost
şi pictorul Niccolo Livaditi, cu prilejul venirii sale la Bucureşti, fiind cunoscute simpatiile
sale revoluţionare („carbonare”), precum şi calităţile sale de om de lume, cu mult farmec
personal, foarte iscusit în arta conversaţiei.
Contele Rückmann, consulul general al Rusiei, îi reproşa lui Iancu Manu: „Am auzit,
arhon aga, că în casa d-tale a devenit de câtva timp un loc de întâlnire a tuturor libertinilor,
al tuturor filfizonilor descreieraţi, al tuturor carbonarilor, al tuturor zgârie-hârtie din Ţara
Românească, şi că în casa dumitale ei îşi debitează toate aberaţiile, fără nici o sinchiseală
şi fără împiedicare din partea dumitale. Aşa să fie? Cum se potriveşte această atitudine
revoluţionară cu poziţia de Director al Departamentului Dinlăuntru şi şef al Poliţiei
Capitalei?”58. Iancu Manu a răspuns că în acest fel poate supraveghea mai uşor situaţia,
decât dacă respectivii s-ar întâlnit pe ascuns, în alte locaţii şi că soţia sa are suficient tact
pentru a tempera lucrurile.
Anica Manu a adus ca zestre, cu prilejul căsătoriei, moşia Budeşti, care făcuse parte,
vreme de patru secole, din patrimoniul familiei Năsturel-Herescu. Cei doi soţi au clădit pe
această moşie o biserică din piatră, sfinţită la 1858, cu prilejul căsătoriei fiului lor George
Manu, viitorul general, cu Alexandrina, fata caimacamului Constantin Cantacuzino59. În
această biserică se află un amplu tablou ctitoricesc, înfăţişând pe Iancu şi Anica Manu,
însoţiţi de fiii lor (în uniforme ofiţereşti) şi de soţiile acestora. Se ştie că acest tablou a
fost pictat de Anton Chladek (cunoscut ca primul profesor de pictură al tânărului Nicolae
Grigorescu)60.
În monografia familiei sunt reproduse mai multe portrete ale soţilor Iancu şi Anica
Manu, la diferite vârste. Cel mai timpuriu este un portret anonim, de prin 1820, al lui
Iancu Manu, la vârsta de 17 ani. Personajul este înfăţişat în veşminte orientale, cu tarabulos
înfăşurat pe cap şi o floare de „nu-mă-uita” în mână61. Alt portret este Aga Ioan Manu,
portret în ulei de la 1847, pictat de Ion Negulici, ucenicul lui Livaditi62. O acuarelă realizată
57 Ibidem, p. 496.
58 Această spumoasă frază nu putea aparţine, întocmai, contelui Rückmann, fiind o reformulare târzie, sau
poate chiar o construcţie imaginară.
59 Ibidem.
60 Prin comparaţie cu acest tablou ctitoricesc, se poate stabili şi faptul că portretul lui George Manu, ca tânăr
ofiţer (bust), ajuns în colecţia Muzeului de Artă din Iaşi, lucrare nesemnată, este opera lui Anton Chladek,
întrucât imaginile sunt identice; vezi Documente din privitoare la familia Mano, p. 558-559. Pentru aceasta
vezi şi Sorin Iftimi, Portrete munteneşti în colecţiile Muzeului de Artă din Iaşi, în Colocviul Naţional de Istorie,
Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare, Muzeul Naţional Cotroceni, ediţiile XIV-XV, 2009-2010,
Bucureşti, 2011, vol. II, p. 178-180 şi fig. 7.
61 Catalogul Galeriei Naţionale. Pictura, Secolul XIX, I, întocmit de Paula Constantinescu, Muzeul de Artă al
R.S.R., Bucureşti, 1975, p. XXIV-XXV, nr. 48. Vezi şi Documente din secolele al XVI-lea – al XIX-lea, privitoare
la familia Mano, planşa 41.
62 Ibidem, planşa 45.
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de Constantin D. Rosenthal, în 1846, înfăţişează Anica Manu cu fiii, George, Alexandru şi
Constantin, aflaţi pe o terasă63. În vechiul Catalog al Galeriei Naţionale este reprodus şi un
portret în ulei, din 1847, Vorniceasa Anica Manu cu fiul ei Dimitrie, mezinul familiei64. În
această lucrare recunoaştem cu uşurinţă chipul Anicăi din portretul de la 1840.

Eufrosina Grigoraş, soţia pictorului I. Balomir (1840)
Lucrarea denumită Femeie şezând în fotoliu a fost achiziţionată în anul 1952, de la
doamna Zoe Hagiescu65; aceasta arăta că moştenise lucrarea „de la bunica sa, Profira Stisi”
(de fapt „Stihi”)66. Catalogul Galeriei Naţionale din 1975 consemnează că este vorba despre
Catinca Alecsandri, sora mai mare a poetului67. În scriptele Muzeului, doamna portretizată
este identificată drept „Eufrosina Grigoraş, sora poetului Vasile Alecsandri” (cat. 9). Se
poate însă lesne constata că poetul nu a avut nici o soră cu acest nume. În plus, din relatările
contemporanilor se ştie despre Catinca Alecsandri faptul că era o femeie frumoasă, ceea ce
nu se poate spune despre personajul feminin din acest portret. Dezlegarea acestui mister
a venit dintr-un articol publicat în 2003 de doamna Virginia Vasilovici, deşi în alt sens
decât curgea demonstraţia acelui text68. Referindu-se la această lucrare, autoarea arată că
a fost achiziţionată de Muzeul Naţional de Artă al României, în 1957, de la Profira Stihi69,
fiica pictorului Balomir, şi nu de la urmaşii familiei Alecsandri. Or, din alte surse (Remus
Niculescu), se ştie că pictorul Balomir a fost căsătorit cu fiica spătarului Grigoraş. De aici
rezultă faptul că portretul pictat de Livaditi la 1840 înfăţișează pe Eufrosina Grigoraş, soţia
63
64
65
66

67
68
69

Ibidem, planşa 44.
Ibidem, planşa 46.
Femeie şezând în fotoliu (Eufrosina Grigoraş, sora poetului Vasile Alecsandri), ulei pe pânză; 0,705 x 0,585 m;
Semnat şi datat lateral stânga, la 1/3 de latura inferioară, prin zgâriere: „Livaditi 1840”, MNAR, nr. inv. 3559.
Zoe Hagiescu ar putea fi soţia colecţionarului Ion Hagiescu. Ion Hagiescu-Mirişte a fost licenţiat în drept la
Paris, profesând la Bucureşti şi Buzău. În 1895 s-a stabilit la Caracal, fiind preşedintele Tribunalului judeţului
Romanaţi între anii 1895-1914. Apoi a fost consilier la Curtea de apel Constanţa. A adunat o valoroasă
colecţie, prin care spera să pună bazele unui muzeu de artă la Caracal. (vezi Dana Roxana Dinică, Vera
Grigorescu, Sabin Popovici, Monografia municipiului Caracal, 2007; Simona Chirici, Ion Hagiescu-Mirişte,
magistratul caracalean îndrăgostit de artă, în „Gazeta Nouă”, 21 februarie 1914).
Catalogul Galeriei Naţionale, Pictura. Secolul XIX, vol. I, p. XLI, nr. 94. Restaurat în laboratorul MNAR, în
anul 1952, de restauratorul Gheorghe Zidaru.
Virginia Vasilovici, Note pe marginea unui tablou de Livaditti, în „Cronica”, Iaşi, 2003, nr. 2 (febr.), p. 11.
Familia Stihi era considerată de paharnicul Sion ca o familie de origine moldovenească, de la ţinutul
Botoşanilor. Aceştia sunt descendenţii clucerului Gheorghe Stihi de la 1827 (C. Sion, Arhondologia Moldovei,
p. 259). La 1839, profesorul de „gimnazie” Gheorghe Stihi a fost înălţat la rangul de stolnic (Marea Arhondologie
a Moldovei, p. 261). Pentru genealogia familiei Stihi vezi cele două spiţe de neam aflate la Arhivele Naţionale
Iaşi, Documente, P. 419/ 199, 204.
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pictorului Ioan Balomir, fără nici o legătură cu familia Alecsandri. Este un caz interesant ca
soţia unui pictor să poze pentru portret şi unui confrate al acestuia.
Privitor la acest portret feminin, Paula Constantinescu remarca „un mod uşor
manierist de a fixa poza personajului, o grijă pentru biografia literaturizată a acestuia, o
preocupare migăloasă pentru calitatea materiei; sunt caracteristici prezente mai în toată
portretistica lui Livaditi. În plus, artistul demonstrează acum un foarte pronunţat simţ al
armoniei cromatice, folosind rozul şi griul în tonuri de o fineţe aleasă”70.

Elena Petre Mavrogheni (n. Spiro Paul)
Printre portretele feminine atribuite lui Livaditi se află şi o interesantă lucrare, de mari
dimensiuni, păstrată în colecţiile Muzeului Naţional de Artă71. În această lucrare pictorul
a pus accent mai ales pe calitatea şi însuşirile materiei vestimentare (culoare, transparenţă,
strălucire), pe finisarea detaliilor, dar a pierdut din vedere ansamblul, apărând probleme
în privinţa proporţiilor personajului portretizat (cat. 10). Identitatea misterioasei femei
a reţinut atenţia, în anii din urmă, doamnei Paula Constantinescu, făcând obiectul unei
mici investigaţii72. Persoana portretizată este Elena Mavrogheni, prima soţie a lui Petru
Mavrogheni, omul politic şi personalitate financiară a României73. Născută Spiro Paul (Las
Vélas)74 familie de mari bancheri din Atena, aceasta a fost răpusă de tuberculoză la 33 ani,
lăsând şase copii orfani.
Se ştie că în Moldova veacului al XIX-lea existau două familii de mari zarafi de origine
greacă: Adamachi – care a lăsat o avere foarte mare capitalei Moldovei, făcută din comerţul
cu bunuri turceşti − şi Andreas Spiro-Pavli (numit şi Spiro Paul).
La începuturile acestei familii greceşti din Iaşi se află bancherul Andreas Pavli, cel silit
de eterişti, la 1821, să facă o însemnată donaţie în bani pentru cauza revoluţiei greceşti. Acesta
îşi avea locuinţa în incinta Mănăstirii Golia. „Era un om de statură mică, cu mare stare, foarte
iconomu, bancheru vestit în tot oraşul, foarte smeritu şi sgulitu către toţi cu plecăciune.
Toată petrecerea lui era cu călugării de la Golia. Toţi boierii îl vizitau, având interes de banii
70 Catalogul Galeriei Naţionale, p. XLI, nr. 94.
71 N. Livaditi, Portret de femeie, ulei pe pânză; 0,865 x 0,700 m; nesemnat, nedatat, MNAR, nr. inv. 4694.
72 Paula Constantinescu, Identificări de personaje în portretistica secolului al XIX-lea, în „Revista Muzeelor”, 1969,
nr. 2, p. 183.
73 Pentru familia Mavrogheni vezi cunoscutele lucrări Théodore Blancard, Les Mavroyéni. Essai d’étude
additionelle à l’histoire moderne de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, 2 vol., Paris, Ernest Lerouz, 1909, p.
593; Victor Slăvescu, Viaţa şi opera lui Petre Mavrogheni, „Analele Aacademiei Române, Memoriile Secţiunii
Istorice”, seria III, tomul XXI, mem. 19, Bucureşti, 1939, p. 1 (569).
74 Paula Constantinescu, op.cit., p. 183.
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lui. Neavând clironomi, au înfiat pe sluga sa favorită, vestitul căminar Spiru”75. Prin urmare,
Andrei Pavli nu a avut descendenţi direcţi, purtătorii acestui nume din capitala Moldovei
fiind urmaşii lui Spiru Paul (Pavli). Spiro Paul − bancher şi negustor – era, deci, unul dintre
întreprinzătorii de origine greacă stabiliţi în fosta capitală a Moldovei76. Acesta locuia în
casa din capătul de sus al străzii Săulescu, lângă biserica Tălpălari, ce a fost cumpărată,
ulterior, de generalul Nicolae Mavrocordat, fratele mai mare a lui Alexandru Mavrocordat,
mareşalul al Palatului în domnia regelui Carol I77. Locuinţa de aici avea să devină celebră
pentru viaţa mondenă a Iaşilor în timpul fiicei generalului, Didiţa Mavrocordat, care ţinea
cel mai frecventat salon monden din capitala Moldovei.
O altă locuinţă a bancherului era cea de pe Bulevardul Copou, situată pe un întins
teren, unde se află în prezent Camera de Comerţ şi terasa „La boieri”. Casa a devenit apoi
proprietatea lui Pavel Michiu, fost primar al Iaşilor78. Acesta a renovat clădirea, consolidând-o
şi înfrumuseţând-o, amenajând un superb salon, unul dintre cele mai simpatice din Iaşi79.
Între atenansele acestei case, se afla o veche seră, în care găseai cei mai frumoşi trandafiri,
iar pe lângă flori se cultivau lămâi şi portocali. „Colţul străzi Carol şi Lăţescu (nr. 10 vechi)
aparţinuse familiei Pavli. Mult timp fusese reperul de sfârşit al oraşului dinspre Copou,
cumpărându-l, Ştefan Teodor îl îngrădea. Acesta avea onoarea să fie situat chiar vizavi de
casa principelui Dimitrie Mihai Sturdza, cu nr. 23, stăpânită şi de bancherul Vasile Adamachi.
Cum prinţul nu îngăduia construirea unei clădiri în faţa locuinţei sale – pentru a nu pierde
peisajul apusului de soare, despre Ceahlău, cum pretindea el – Teodor nu mai apucă să-şi
facă o casă, căci terenul a fost cumpărat de vecinul de peste drum80.
Datorită însemnatei sale averi, Spiro Paul a reuşit să îşi mărite fetele cu fii de mari
boieri, înainte de a da faliment81. Dintre aceste fiice, Elena Spiro Paul, persoana din
portretul lui Livaditi, a fost căsătorită cu Petru Mavrogheni82. Eufrosina s-a însoţit cu
Dimitrie Mavrocordat (1809-1893), fiul lui Alexandru Mavrocordat şi al Caterinei Balş83.
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Amintirile unui contemporan despre personajele din „Tragedia Moldovei” (consemnate pe la 1861 şi păstrate în arhiva
B.P. Hasdeu), în Victor Papacostea, Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică, Bucureşti, 1983, p. 338.
Mihail Dimitri Stourdza, Grandes Familles de Grèce d’Albanie et de Constantinople. Dictionnaire historique et
généalogique, Paris, 1999, 2 édition revue et augmentée, p. 326, 340, 363, 402.
Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, vol. II, Iaşi, Editura Viaţa Românească, 1928, p. 6.
Pentru această proprietate vezi şi Gh. Ghibănescu, Familia Michiu, în „«Ioan Neculce» Buletinul Muzeului
Municipal Iaşi”, fasc. VI, 1926-27, p. 176-186.
Rudolf Suţu, op.cit., p. 177.
I. Mitican, Urcând dealul Copoului cu gândul la Podul Verde, Iaşi, Editura Tehnopress, 2006, p. 321-322.
Filip-Lucian Iorga, Petre Mavrogheni, diplomatul gentilom, în „Revista Institutului Diplomatic Român”, anul
II, nr. I (III), sem. I, 2007, p. 154.
Mihail Dimitri Stourdza, Grandes Familles ..., p. 340.
Ibidem, p. 326. O Eufrosina Pavli a ferecat în argint, la 1861, icoana Cuvioasei Paraschiva de la biserica Mitocul
Maicilor , iar la 1874 a făcut acelaşi lucru cu icoana Sf. Varvara de la biserica Toma Cozma din Iaşi.
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Caterina s-a măritat cu Alexandru Mavrocordat („Ursul”) de la Ştefăneşti84. Smaranda s-a
căsătorit cu Constantin Negri (1794-1880), profesor la Universitatea din Atena; acesta era
fiul lui Alexandru Negri şi al Elenei Ipsilanti85. Roxana Spiro Paul (1831-1915) s-a măritat
cu Nicolas de Roma (1823-1875), ofiţer în armata greacă86. Elena, Ecaterina şi Ruxandra au
murit tinere, din cauza unei boli (ftizie) moştenită din familia mamei lor87.
Edouard Grenier, secretarul domnitorului, îl descria pe proaspătul ministru de finanţe
Petru Mavrogheni (noiembrie 1854) ca fiind unul dintre bărbaţii cei mai distinşi şi mai
destoinici din ţară, ministrul favorit al domnitorului Grigore. Al. Ghica: „Mic de stat, cu
privirile adânci, cu maniere cât se poate de alese, foarte inteligent, plin de dibăcie, de o
fire elegantă şi mlădioasă, capabil de sârguinţă şi de muncă, ar fi fost un Domn destul de
potrivit… Bogat şi înzestrat cu o familie frumoasă, dădea în salonul lunguieţ şi rotunjit din
casa lui cele mai plăcute serbări, la care Doamna Mavrogheni, născută Spiro, prezida cu o
amabilitate desăvârşită”. Această casă se afla în Iaşi pe bulevardul Copou, pe partea stângă,
imediat după Biblioteca Centrală Universitară (Fundaţia Regală „Ferdinand I”). Era o
clădire fără etaj, cu bolta intrări trăsurilor către nord şi un salon oval, fusese cumpărată prin
1849, de la vistiernicul Alecu Sturza. Deşi nu era o reşedinţă foarte luxoasă, în această casă
aveau loc unele dintre cele mai selecte reuniuni mondene din capitala Moldovei88. Desigur
că în salonul acestei case a pozat doamna pictorului Livaditi şi tot aici trebuie să fi fost
primul loc de popas al acestui portret.
S-a arătat că Petre Mavrogheni (1818-1887) a fost căsătorit mai întâi cu Elena SpiroPaul, care a murit pe la vârsta de 33 de ani, în 1861 şi cu care i-a avut pe: Lucia, Natalia,
Petre şi Alexandru. Lucia (1845-1910) a fost căsătorită cu Alexandru Ventura, de care a
divorţat; Natalia (1848-1904) a fost măritată de două ori, cu Constantin Suţu şi apoi cu
Leon Bogdan; Petre (consul-general la Odessa)89 s-a însurat cu Marie Stramberg Jeonne;
84

85
86

87
88

89

Caterina Spiro Paul, căsătorită cu Alexandru Mavrocordat, a decedat în 1852, fiind înmormântată la
mănăstirea Golia din Iaşi. Fiica sa, Natalia (n. 1847) a fost căsătorită cu N. Suţu. Mihail Dimitri Stourdza,
Grandes Familles, p. 326.
Ibidem, p. 363.
Ibidem, p. 363. Radu Rosetti nota însă că, pe la 1839, tatăl său (omonim) s-a căsătorit cu Ruxandra, „fata
bogatului bancher Spiru Paul, care i-a adus o zestre de 60.000 de galbeni, în bani. Ea era însă foarte plăcută,
bine crescută, cu destulă cultură pentru vremea de atunci, foarte blândă şi bună. Dar în curând ftizia s-a
declarat la dânsa (…). Întâia nevastă a tatei a murit după prea puţini ani de căsătorie, lăsându-i toată averea
(Radu Rosetti, Amintiri, I, 1996, p. 121).
Radu Rosetti, Amintiri, I, 1996, p. 121.
Aici avea să fie găzduit şi principele Carol I, cu prilejul primelor sale vizite la Iaşi (1866-1867). Una dintre
aceste petreceri s-a organizat sâmbătă, 13 februarie: Soiree musicale în casele vornicului Pierre de Mavroyeni în
„Gazeta de Moldavie“, Iaşi, 8 februarie 1854.
Fiul omonim al lui Petre Mavrogheni nu s-a arătat prea vrednic în funcţia de consul la Odessa. Pentru
detalii vezi Filip Lucian Iorga, op.cit., p. 164, nota 44.
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Alexandru (1852-1907), căsătorit cu Ana Gall90. Testamentul răposatei Elena Mavrogheni
(8 octombrie 1859) prevedea ca jumătate din avere să rămână celor şase copii ai săi; fiecare
urma să aibă parte egală, putând intra în posesie moştenirii cuvenite doar la majorat;
cealaltă jumătate urma să rămână în deplină proprietate a soţului, Petrache Mavrogheni,
fără ca cineva să poată ridica vreo pretenţie91.
A doua soţie a lui Petre Mavrogheni a fost Olga Catargiu (1839-1915), fiica ministrului
de interne Costin Catargiu, multă vreme Doamnă de Onoare şi Şefă a Curţii Reginei
Elisabeta. Olga era sora vestitei Maria Obrenovici, născută Catargi. Ea mai fusese căsătorită
anterior Rosetti-Bălănescu.

Elena Manolache Miclescu (1841)
În colecţia Muzeului Naţional de Artă a României se află portretul Elenei Manolache
Miclescu (1799-1866)92. Deşi figurează ca nesemnat şi nedatat, la o examinare mai atentă
poate fi identificat autograful pictorului, în partea dreaptă jos (deasupra cotului doamnei):
„Livaditi, 1841”. Această constatare sporeşte valoarea lucrării şi o situează la locul potrivit
în cronologia portretelor realizate de Livaditi. Familia Miclescu se numără printre
însemnatele neamuri din Moldova al căror arbore genealogic a stat în atenţia istoricilor, dar
şi a descendenţilor familiei93.
Doamna cu bucle englezeşti şi rochie albastră, decorată cu fronseuri, este Elena
Miclescu, mama unionistului Anastasie Panu. Ea a fost portretizată la vârsta de 42 de ani, pe
când soţul ei avea modestul rang de căminar. Lucrarea lui Livaditi o arată ceva mai tânără.
În mâna dreaptă ţine o pereche de ochelari (lornion) cu rame aurite, al cărui bogat lănţişor
arată că obiectul este mai mult o podoabă decât un indiciu al activităţii intelectuale (cat.
11).
Elena, născută la 1799, era fiica cea mai mare a paharnicului Manolache Miclescu (c.
1775-1812) de la Şerbeşti, ţinutul Vaslui şi a Smarandei Iordachi Sturdza (m. 1802). Ambii
părinţi au răposat la 1812, cei patru copii ai familiei fiind crescuţi de rude. Sora sa, Profira
90
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Mihail Dimitri Stourdza, Grandes Familles ..., p. 340.
Urmaşilor mei... , vol. I, Testamente din anii 1859-1862, antologie şi precuvântare de Liviu Papuc şi Olga
Iordache, Iaşi, Editura TipoMoldova, 2011, p. 193 (după „Monitorul Oficial a Moldovei”, An III, nr.
72, 2 ianuarie 1861, p. 286). Testamentul a fost înregistrat la Judecătoria districtului Iaşi, Secţia I, în 1861.
Mulţumim domnului Liviu Papuc pentru punerea la dispoziţie a acestui document.
Portretul Elenei Manolache Miclescu, ulei pe pânză; 0,680 x 0,545 m; nesemnat, nedatat, MNAR, nr. inv. 2335.
Pentru genealogia familiei Miclescu vezi Andrei Pippidi, Genealogia familiei Miclescu, după un izvor
necunoscut, în „Arhiva Genealogică”, VI (XI), 1999, 1-4, p. 157-168; Octavian Miclescu, Familia Miclescu de la
Dragomir Albu până în prezent, Octavian O. L. D. Miclescu, 2009, p 13 (spiţe genealogice multigrafiate); Gh.
Ghibănescu, Spiţa familiei Miclescu, în „Teodor Codrescu”, 10, 1 iulie 1916, p. 158.
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(c.1800-1854), s-a măritat cu Dimitrie Manu, fiind înhumată la mănăstirea Golia din Iaşi.
Fratele său Ioan (c. 1802-1847) a devenit arhimandritul Irinarh (la mănăstirea Dioclée).
Fratele mai mic, Sandu (1804-1877) de la Ciorteşti-Vaslui, a asigurat descendenţa familiei,
fiind căsătorit de două ori: prima dată cu Maria Rosetti şi a doua oară cu Marie Joséphine
Ernestine Guinier, mama celor 14 copii ai familiei Miclescu.
Elena (Elencu) Miclescu, s-a căsătorit cu grecul Panaite Panu. Paharnicul Costandin
Sion scria că acesta „a luat pe o fată a Miclescului de la Şărbeşti, ţinutul Vasluiului (…)
fiind fără de zestre şi fără părinţi”94. Panu a făcut parte din Eforia eteriştilor de la mănăstirea
Trei Ierarhi (1821), deci chiar din conducerea mişcării revoluţionare, fiind apoi nevoit să se
refugieze peste Prut, în Basarabia, până în 1827. La 1826, Sofronie Miclescu, vărul primar
al Elenei, a devenit episcop de Huşi. Înaltul ierarh l-a ajutat pe Panaite Panu şi pe soţia sa
Elena să revină în Moldova, mai întâi la Huşi; soţul s-a ocupat cu arendarea unor moşii ale
Episcopiei de Huşi, de unde a dobândit o anumită stare materială. Familia a avut mai multe
fete, măritate, şi două călugărite: Agafia şi Eforacsia. Elena s-a călugărit şi ea, spre bătrâneţe,
sub numele de Eufrosina; a decedat la Mănăstirea Văratec, la 23 ianuarie 186695.
După ce Panaite Panu s-a stabilit la Iaşi, ţinea dugheană cu postăvărie şi cu marfă
turcească, pe Uliţa Mare. El a urmat însă şi o carieră publică, ce i-a permis obţinerea de
titluri boiereşti: a avut mai întâi rangul de căminar, iar la 1846 a fost făcut agă; în 1855 a
dobândit rangul de postelnic96.
Familia Panu locuia într-o casă de pe strada Sf. Vineri, cea mai însemnată arteră
comercială din capitala Moldovei (Bd. Anastasie Panu de astăzi)97. Casa era o clădire cu
etaj, zidită din cărămidă, aşezată pe o pivniţă de piatră şi acoperită cu şindrilă. La parter,
locuinţa avea şase odăi, un iatac şi un antret la mijloc; la etaj erau 5 odăi, un „etăcel”, un
salon, un antret mare. Faţada de la stradă avea un balcon cu grilaj de fier. Casa avea o
grădină de pomi roditori, iar în jurul ogrăzii avea zăplazi din scânduri98. În noiembrie 1856,
ambii părinţi au donat casa fiului lor Anastasie Panu99. Acesta a fost o personalitate publică
remarcabilă. Memorialistul Iașului, Vasile Panopol, a consemnat zvonul, care circula în
Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni, text ales
şi stabilit, glosar şi indice de Rodica Rotaru, prefaţă de Mircea Angelescu, postfaţă, note şi comentarii de
Ştefan Sorin Gorovei, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 203-204.
95 Généalogie descendante de Manolachi Miclescu (1755-1812), établie par Sandu Miclescu, 2010, p. 2 (broşură
multigrafiată).
96 Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), întocmită de Mihai-Răzvan Ungureanu, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997, p. 216.
97 Postelnicul Panaiotache Panu a cumpărat, la 1832, o dugheană acest loc de la Hariton Alcaz; el şi-a extins
proprietatea în 1841, cumpărând încă un teren de la Teodor Dorneanu. Astăzi clădirea în care a locuit
familia Panu nu mai există.
98 Rodica Eugenia Anghel, Casa Anastasie Panu, în „«Ioan Neculce». Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”,
Iaşi, (serie nouă), I, 1995, p. 93. Imobilul cu întreaga gospodărie era evaluat, în 1861, la 3930 galbeni.
99 Ibidem, p. 91-95.
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epocă, potrivit căruia Anastasie ar fi fost, de fapt, fiul mitropolitului Sofronie Miclescu100.
Anastasie Panu şi-a început cariera în domnia lui Mihail Sturdza, ca locţiitor de prezident
la Judecătoria ţinutului Fălciului, unde a primit rangul de comis (1841), apoi, ca prezident
al aceleiaşi Judecătorii, a devenit agă (1846). Sub domnitorul Grigore Al. Ghica (18491856) pe când era director al Departamentului Dreptăţii, Anastasie Panu a primit titlul de
postelnic (1855)101. În anii următori el a devenit membru al Divanului domnesc. La 1858,
a făcut parte din „căimăcămia de trei”, care înlocuia provizoriu instituţia Domniei. Din
această poziţie, Anastasie Panu şi-a manifestat deschis atitudinea favorabilă unirii Moldovei
cu Ţara Românească, care avea să fie înfăptuită în anul următor.

Mare dregător cu familia sa (1841)
Cu prilejul organizării expoziţiei aniversare de la Iaşi am dorit să reunim nu doar
lucrări din colecţiile publice, ci şi din cele particulare. Ultimii ani au scos la iveală lucrări
încă necunoscute, dintre cele pictate de Livaditi. Un asemenea portret de familie, realizat de
Livaditi în 1841, a fost vândut la o licitaţie recentă102. Boierul este unul de rangul I, purtând
cu gugiuman din blană de samur, cu fund de postav verde şi giubea de pambriu albăstriu,
garnisită de asemenea, cu blană de samur, cea mai preţuită în epocă. Dedesubt, bărbatul
poartă un anteriu alb, decorat cu flori mărunte, albăstrii, iar mijlocul este încins cu un şal de
mătase, foarte înflorat (taclit). Aceste veşminte orientale nu aveau buzunare, aşa că ceasul
este prins cu un lănţişor la gât şi păstrat la cingătoare, în taclit. În mâna dreaptă dregătorul
ţine o cărticică de rugăciuni sau o casetă cu moaşte (cat. 12).
Doamna are o coafură occidentală, cu bucle verticale („englezeşti”), dar poartă o
bonetă albă, de muselină, de formă orientală. Gulerul lat, din broderie albă, dirijează şi
el privirea asupra chipului femeii. Restul veşmintelor se desluşesc mai bine în portretul
următor. În mâna stângă aceasta are un şirag de mătănii negre, ca semn al devoţiunii
religioase. Este greu de spus dacă aceasta este soţia sau fiica marelui dregător de alături.
Băiatul aflat între cei doi adulţi are un chip atemporal, dar „rochiţa” albă cu guler brodat
Vasile Panopol, Pe uliţele Iaşului, ediţie de Mihai-Sorin Rădulescu, Bucureşti, Editura Alfa, 2000. Elena
Miclescu este „Pănoaia” despre care pamfletele epocii afirmau că se află „în amor” cu mitropolitul Scarlat
Miclescu, vărul său.
101 Marea Arhondologie a boierilor Moldovei, p. 215.
102 Este vorba despre lucrarea lui Niccolo Livaditti, Portret de familie, semnat centru jos cu ocru, ulei pe pânză
reantualată, datat 1841, 90x72cm, vândut, poza 419. Mulţumim domnului Dan Lucian, de la Casa de Licitaţie
ALIS, pentru că ne-a pus la dispoziţie imaginea acestui portret, însoţită de cele câteva date privitoare la
caracteristicile lucrării. Portretul a mai fost reprodus în „Colecţionarul Român”, din 21 octombrie 2008,
ca ilustraţie la anunţul privitor la expoziţia Portretul în pictura primitivă românească. Creaţie şi restaurare,
organizată de Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, în anul 2008.
100
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pe care o poartă este specifică epocii şi caracteristică vârstei acestuia (circa cinci ani). Nu
există indicii care să ducă la identificarea familiei portretizate103.
Cu prilejul organizării expoziţiei aniversare de la Iaşi am putut constata că la Muzeul
Naţional de Artă a României se află un Portret de femeie, semnat şi datat, „Livaditi, 1841”104.
Doamna din imagine este identică, „decupată” parcă din portretul de familie amintit (cat.
13). Nu este o reproducere la aceeaşi scară, ci o lucrare în miniatură (24×20 cm). Deşi de
mai mici dimensiuni, acest portret ne-a oferit o imagine mai bună a portretului femeii.
Buclele ce încadrează faţa personajului sunt mai bine lucrate. Rochia femeii nu este de
culoare „vânătă” sau cafenie, cum s-ar putea crede din portretul descris anterior, ci albă.
Deasupra acestei rochii, doamna poartă un şal indian, având câmpul verde şi înflorituri
orientale. Femeia nu poartă nici un fel de bijuterii, fiind înfăţişată în ţinuta sa zilnică şi
nu într-o găteală pentru ocazii speciale. Dacă nu ar fi apărut portretul de familie prezentat
anterior, în care aceasta este înfățișată ca soţie de mare dregător, am fi fost tentaţi să acordăm
un rang social mai modest doamnei portretizeze în acest mic tablou.

Portretul unui cărturar (Iordaki Iuliano, 1843)
În colecţia Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti se păstrează chipul pitoresc,
al unui bărbat neidentificat: Portret de cărturar105. În momentul achiziţiei, portretul era
însoţit însă de un text manuscris, redactat în chirilică în care era arătată identitatea celui
portretizat: „Portretul acesta este al banului Iordaki Iulian, născut la 8 septembrie 1800, în
târgul Hârlăul din Prinţipatul Moldaviei, căsătorit la 9 noiembrie 1833, zugrăvit în 15 iunii
1843 de N. Livaditi. Însemnat aice de însuşi Iulian la 1848 octombrie 15, spre aducere aminte
a urmaşilor săi şi în sfârşit mort la 1856 mai în şase zile”. În continuarea însemnării urmau
13 sfaturi de înţelepciune, un fel de testament moral adresat de cel portretizat fiului său.
Din aceste sfaturi reiese cultura filozofică şi etică a lui Iordaki Iulian106 (cat. 16). Acestea
103

Chipul bărbatului aminteşte oarecum de portretul atribuit, cu mai mult sau mai puţin temei, lui Iordache
Roset (2/IV), publicat de Radu Rosetti în Familia Rosetti, II, Celelalte ramuri, Bucureşti, 1940, p. 20-21 , planşa
II.
104 N. Livaditi, Portret de femeie, ulei pe pânză lipită pe lemn; 0,240 x 0,200; semnat şi datat lateral stânga, la 1/3
de latura inferioară, cu alb: Livaditi/1841, Muzeul Naţional de Artă a României, nr. inv. 72.330/8311.
105 N. Livaditi, Portretul unui cărturar, ulei pe pânză; 0,680x0,545 m, Nesemnat, nedatat, MNAR, nr. inv. 2803.
Portretul a fost achiziţionat în 1950, de la Ecaterina Iuliano. Lucrarea a fost restaurată în 1963, de Elena
Urdăreanu şi Olga Zagorodnîi, în laboratorul MNAR.
106 Catalogul Galeriei Naţionale. Pictura. Secolul XIX, vol. I, 1975, p. XLI-XLII, nr. 95. Manuscrisul, intrat la 1950
în fondul documentar al MNAR, nu a mai putut fi regăsit, la solicitarea pe care am făcut-o. De această
lucrare s-a ocupat Paula Constantinescu, în cadrul unei comunicări cu titlul Date noi şi constatări privind
câteva portrete din secolul al XIX-lea ale Galeriei Naţionale, susţinută în 1969, dar care nu a mai fost publicată,
după ştiinţa noastră.
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amintesc de sfaturile lăsate de vornicul Vasile Alecsandri către fiii săi, inscripţionate
pe portretul din 1845, aflat în colecţia Muzeului de Artă din Iaşi (despre care va fi vorba
mai jos). Cu ani în urmă, Andrei Cornea, făcea analogie cu inscripţia de pe portretul lui
Constantin Andronescu, care îşi sfătuia urmaşii, bizantin şi biblic: „Copiii mei, cercetaţi
pe Domnul şi va fi viu sufletul vostru”. Iordaki Iulian, pictat de Livaditi, se adresa fiului
său, ca un al doilea Neagoe, prin 13 „învăţături”, alăturând maxime de Seneca şi sfaturi de
înţelepciune tradiţionale unor cugetări cu savoare „antonpannescă”107.
La data zugrăvirii portretului, personajul avea 43 de ani şi nu primise încă rangul de
ban, ci îl dobândise doar pe cel de paharnic. Denumirea curentă de Portretul unui cărturar,
provine de la cărţile prezente în portret, precum şi de la călimara cu pene de scris. Un alt
indiciu din aceeaşi categorie este inelul de pe deget, în care este montată o camee cu efigie.
În izvoarele scrise, nu am dat însă, până acum, de urmele preocupărilor „cărturăreşti” ale
acestui personaj.
Aspectul general al bărbatului este unul provincial, cu numeroase elemente orientale,
conservatoare (anteriu, taclit, fermenea ş.a.), printre care îşi fac apariţia, timid, şi semnele
epocii noi. Hainele orientale sunt, probabil, o constrângere a funcţiei sociale pe care o
îndeplinea, arătându-i rangul în cadrul societăţii din vremea lui. Coafura, gulerul alb al
cămăşii, precum şi culoarea neagră a hainei sunt semne ale influenţei modei occidentale.
În Arhondologie este consemnat un Iordachi Iuliano, având cinul de paharnic, care a
fost înălţat la rangul de ban în decembrie 1845, „pentru slujbe”. Alături de el mai apar doi
purtători ai aceluiaşi nume de familie: Alecu Iuliano, făcut serdar la 1854 şi Costachi Iuliano,
„scriitor la Departamentul din Lăuntru”, făcut clucer (1852) şi apoi serdar (1856). Cei doi,
ajunşi la ranguri mai modeste, la un deceniu după Iordaki Iuliano, erau probabil feciorii săi
(sau fraţi mai mici)108.
Personajul portretizat mai este amintit de documentele epocii, în anii 1845-1847, cu
prilejul cercetărilor făcute în legătură cu neînţelegerea dintre Leiba Gâtlan din Podu Iloaiei
şi paharnicul Iordachi Iulian, rezultând din tovărăşia la arendarea moşiei Mădârjac şi la
cumpărarea unor vite pentru comerţ (13 file)109.
La 1891, un personaj omonim Gheorghe Iuliano, probabil un nepot al celui portretizat
de Livaditi, era medic în cadrul Epitropiei Sf. Spiridon din Iaşi, precum şi suplinitor
la Institutul „Vasile Lupu”110. În 1872 George Iuliano a candidat la ocuparea catedrei de
Medicină populară de la Seminarul Socola din Iaşi. Cu acel prilej a fost preferat Anastasie
107
108
109
110

Andrei Cornea, „Primitivii” picturii româneşti moderne, Bucureşti, Editura Meridiane, 1980, p. 51.
Marea arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1837), Iaşi, 1997, p.164.
Isprăvnicia ţinutului Iaşi (1828-1860). Inventar arhivistic, întocmit de Virgil Apostolescu, Ema Apostolescu,
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 749, nr. 4773.
Vezi Epitropia Generală a Casei Spitalelor Sfântului Spiridon Iaşi (1824-1948). Inventar arhivistic, Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1971, p. 120-121, nr. 625. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Rectoratul (1860-1944). Inventar arhivistic, vol. I, întocmit de Dumitru Ivănescu şi Rodica Anghel, Direcţia
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Fătu. George Iuliano a făcut parte din comisiile care realizau examinarea de sfârşit de an
şcolar pentru şcolile particulare 1875. Se ştie că, pe la 1878-1880, ţinea şi ore la seminarul
de la Socola. La 1879, odată cu înfiinţarea, Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii
din Iaşi, s-a aflat printre cei care au fost încadraţi ca profesori111. Probabil că în casa din
Iaşi a acestui medic a fost păstrat portretul înaintaşului său Iordache Iulian. Un portret
al dr. George Iuliano, urmaşul pictorului, a fost publicat de Gh. Băileanu, în monografia
Spitalului Sf. Spiridon112.

Portretul lui Joseph Meissner (d. 1851)
Bărbatul este reprezentat până în talie, cu mâna dreaptă adusă spre mijloc, purtând
redingotă neagră, plastron alb şi vestă „ou de raţă”. Preocupările intelectuale ale personajului
sunt ilustrate prin reprezentarea unui raft de bibliotecă, în dreapta tabloului, pe un fond
întunecat113. Un bun element de datare a lucrării este podoaba capilară; s-a arătat că
„generaţia revoluţionarilor de la 1848 a adoptat pletele şi barba întreagă a romanticilor
francezi devenite, înaintea declanşării evenimentelor, un semn de recognoscibilitate şi
subversivitate pentru autorităţi”114. Regăsim în acest portret părul lung, chipul livid,
specifice romanticilor, precum figura lui Nicolae Bălcescu, din binecunoscutul portret
datorat lui Gheorghe Tattarescu (cat. 19).
Josef Meissner (1815-1878) s-a născut în Bucovina austriacă, fiind de religie romanocatolică. El a obţinut doctoratul în Filosofie la Universitatea din Lemberg (Liov, Polonia).
Acesta a venit în capitala Moldovei la 1 septembrie 1851, împreună cu soţia sa, Magdalena, şi
trei fiii: Iosef, Carl şi Rudolf115. Încă din primul an, Josef Meissner a înfiinţat un Pensionat
particular pentru domnişoare, pe care îl conducea, împreună cu soţia. El fost profesor,
nu la Academia Mihăileană, cum s-a afirmat, ci la Colegiul Naţional, care era „pepiniera”
Generală a Arhivelor Statului, Filiala Arhivelor Statului Judeţul Iaşi, Bucureşti, 1985, p. 90, 145, 175, 254, 357,
384, 397. În anii 1869-1870 dr. Iulian, numit suplinitor la Institutul „Vasile Lupu” (Ibidem, nr. 90, p. 50).
111 Ibidem, nr. 145, p. 63; nr. 175, p. 69; nr. 254, p. 85-86; nr. 357, p. 104; nr. 384, p. 109.
112 V. Râşcanu, Gh. Gh. Năstase, St. Bârsan, Gh. Băileanu, Istoricul Spitalului Orăşenesc Clinic de Adulţi din Iaşi,
vol. I, Bucureşti, Editura Medicală, 1965, p. 401, fig. 101.
113 Livaditi, Joseph Maissner, ulei pe pânză, 66,5 X 51 cm, nesemnat, nedatat (c. 1850), Muzeul de Artă Iaşi, nr. inv.
1450. Virginia Vasilovici, Valori de Artă românească, Achiziţii din ultimele două decenii 1951-1970, Catalog,
Iaşi, 1971, p. 6, 35 (cat. nr. 11), reproducere la p. 100. Înainte de a fi proprietatea Muzeului de Artă, lucrarea a
aparţinut succesiv următorilor proprietari: prof. Constantin din Iaşi, apoi Veronica Buznea din Bucureşti,
căsătorită Râmniceanu; lucrarea a fost achiziţionată de la prof. N. Râmniceanu din Bucureşti, la 8 martie
1968, cu suma de 5000 lei. Tabloul a fost restaurat de pictorul restaurator Alice Poladian, în 1970.
114 Adrian Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană, Bucureşti, Editura Paideea, 2006, p. 415.
115 Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, P. 562/23-30.
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Academiei. Din octombrie 1858 a devenit profesor de limba germană la singurul Liceu
public ce funcţiona pe atunci în Iaşi. În anul 1866, fiind în Moldova de 15 ani, avea dreptul
de a depune actele pentru a obţine „împământenirea” (cetăţenia). În cererea respectivă, el
arăta că „niciodată nu m-am apărat, în afacerile mele, cu protecţiunea străină, supunândumă, întru totul dispoziţiunile guvernului local”116. Îl întâlnim în mai multe comisii de
examinare, din anii 1869-1872. A fost bun prieten cu pictorul Livaditi, aşa cum reiese din
corespondenţa familiei Meissner117.
Josef Meissner este tatăl lui Constantin Meisner, care s-a născut la Iaşi, în 1854. Fiul său
a avut o carieră mai spectaculoasă: a fost profesor şi apoi director al Şcolii Normale „Vasile
Lupu” din Iaşi; este considerat întemeietorul pedagogiei româneşti. Constantin Meisner a
fost ministru al Instrucţiunii Publice şi membru de onoare al Academiei Române118. Acesta
era cunoscut şi prin activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii culturale „Junimea”. Fapt
neaşteptat, scrierile dedicate personalităţii lui Constantin Meisner nu oferă date biografice
referitoare la părinţii săi.
Un personaj omonim, Josef Meiszner (c. 1823-1897), contemporan cu cel zugrăvit
în tablou, este cunoscut ca revoluţionar polonez, care a participat în 1849 la „Primăvara
Naţiunilor”. El a fost nevoit să se refugieze în Ungaria, la Satu Mare, fiind adăpostit de
contesa Blanka Teleki. Tânărul polonez avea valoroase cunoştinţe de matematică şi
geometrie; vorbea fluent franceză şi germană. Acest Josef Meiszner s-a căsătorit în 1851,
în parohia catolică Nagybanya, cu Rozalia Dombi, fiica lui Veniamin Telekich Dombiego,
de confesiune calvină. Potrivit anchetei tribunalului militar austriac (1850-1854), Josef
Meiszner provenea din Galiţia. Această familie Meiszner a avut cinci copii: Sandor, Roysa,
Joysef şi Anna; aceştia au urmat cursurile Colegiului calvin din Cluj. Josef Meiszner a
decedat la Cluj, la vârsta de 76 de ani, în data de 30 august 1897119. Aceste date biografice
arată că este vorba de un personaj diferit faţă de Josef Meissner care era stabilit deja la Iaşi,
în 1854, când se năştea fiul său Constantin Meisner.
O sursă de informaţii privitoare la istoria familiei Meissner este şi scrierea romanţată a
lui Bogdan Eduard, Destinul familiei Meissner, care oferă numeroase detalii genealogice, ce
sunt însă greu de pus în acord cu cronologia istorică120. Deşi autorul îl aminteşte pe marele
116
117

Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, P. 562/23.
Fond Constantin şi Elena Meissner, în Arhive personale şi familiale. Repertoriu arhivistic, vol. I, întocmit de
Filofteia Rînziş, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2001, nr. 180, p. 113 (816 u.a., dintre anii 18401943).
118 Ibidem, p. 109.
119 Somkúti Gabriella, Egy lengyel hazafi a magyar szabadságharcba Somkúti Gabriella, Egy lengyel hazafi a magyar
szabadságharcban. Meiszner József (1823 –1897) (Un patriot polonez în eliberare maghiară:Meiszner József
(1823–1897), în „Művelődés” – közművelődési folyóirat („Educaţia”- Revistă de învăţământ), Cluj-Napoca,
2, 2007, p. 20-25 (cu o fotografie a personajului).
120 Bogdan Eduard, Destinul familiei Meissner, vol. I, Cluj-Napoca, 2007.
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pedagog Constantin Meisner ca aparţinând acestei familii, în fapt, nu reuşim să îi găsi locul
în genealogia ce poate fi schiţată pe baza informaţiilor cuprinse în lucrare. Cartea reflectă
istoria unei alte ramuri a familiei Meissner. Potrivit lucrării amintite, la începuturile familiei
s-a aflat un anume Franz Meissner, armurier, venit din Polonia pe la 1860, ce a rămas în
Moldova după revoluţia naţională de la 1863, înăbuşită de armata rusă121. El era unul din
cei trei fii ai unui caretaş (constructor de trăsuri) cu oarecare vază, ajuns primar într-o
localitate de lângă Cracovia122. Franz Meissner s-a căsătorit cu Olimpia Petruşinschi fiica
maiorului de cavalerie Petruşinschi din Rădăuţi (tot de origine poloneză), şeful Hergheliei
împărăteşti de acolo123. Chiar în primii ani, Franz Meissner a devenit administrator al
moşiei Văculeşti din judeţul Dorohoi. Franz Meissner şi soţia sa Olimpia au avut mai mulţi
copii: Sonia, Iancu, Adam, Constantin, Isidor şi Eleonora (botezaţi în rit ortodox). Dintre
aceştia, doi au încheiat căsătorii cu familia italiană Gallo: Adam s-a însurat cu Adela Gallo,
iar Eleonora s-a măritat cu Leon Gallo, fratele Adelei124. Italianca Adela Gallo a rămas,
în memoria familiei, ca o femeie foarte frumoasă, cu preocupări literare (scria versuri)125.
Adam Meissner şi Adela au avut şase copii: Vlad, Constantin, Olimpia, Olga, Maria şi Ion.

Madeleine Caroline Meissner (d. 1851)
Madeleine Caroline Meissner era soţia profesorului Joseph Meissner şi mama
pedagogului Constantin Meisner126. Frumosul oval al feţei este subliniat şi de pieptănătura
discretă, cu cărare la mijloc, fără volum. Rochia doamnei are un decolteu franc, neacoperit
de vreo broderie, cămaşă sau eşarfă, purtat cu naturaleţe și eleganţă. Rochia neagră, de bal,
are un corset ce strânge talia, subliniindu-i supleţea, în timp ce partea de jos capătă volum.
Rochia are un model asemănător cu cea din portretul Sevastiţei Boldor (cat. 18).
Bijuteriile sunt prezente cu distincţie şi fără ostentaţie. Lănţişorul cu pandantiv este
decorat cu o camee antică; broşa ce închide decolteul are de asemenea montată o camee.
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Pentru contextul istoric vezi Gh. Duzinchevici, Cuza Vodă şi Revoluţia Polonă din 1863, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1935, 103 p.
Bogdan Eduard, op.cit., p. 46.
Pentru familia Petruşinschi vezi Ibidem, p. 48-49.
Ibidem, p. 39-40.
Ibidem, p. 110.
Medeline Caroline Meissner, ulei pe pânză, 66 X 50,7 cm; nesemnat, nedatat. Muzeul de Artă Iaşi, nr. inv. 1451.
Portretul provine din familia profesorului Constantin şi Elena Meissner din Iaşi (moştenire de la părinţii);
opera a ajuns în posesia doamnei Veronica Buznea din Bucureşti, căsătorită Râmniceanu. Portretul a fost
achiziţionat de la prof. N. Râmniceanu din Bucureşti, la 8 martie 1968, cu suma de 5000 lei. Tabloul a fost
restaurat de pictorul restaurator Alice Poladian, în 1970. Vezi şi Virginia Vasilovici, Valori de Artă românească.
Achiziţii din ultimele două decenii 1951-1970, Catalog, Iaşi, 1971, p. 6, 35 (cat. nr. 11), reproducere la p.100.
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La mâna dreaptă, pe degetul mijlociu, doamna are o simplă verighetă, însemn al statutului
social de femeie căsătorită. Tapiseria cărămizie a scaunului subliniază talia doamnei şi aduce
o necesară pată de culoare, ce încălzeşte cromatica tabloului. Pe fundalul verzui-întunecat
abia de disting faldurile unei draperii înguste, tratată convenţional.
Trebuie remarcate aceste două „portrete-pereche” ale soţilor Meissner, ca o alternativă
la portretele de familie, în care soţii apar împreună, în acelaşi cadru. Acestea sunt mult mai
unitar concepute, decât în cazul soţilor Missir, care va fi analizat mai jos.
La Muzeul Municipal Bucureşti se află un portret semnat de Livaditi, reprezentând o
doamnă cu identitate necunoscută (cat. 17)127. Având în vedere asemănarea fizică şi faptul
că ambele opere sunt atribuite aceluiaşi pictor, nu este exclus ca personajul reprezentat să
fieß acelaşi: Caroline Meissner.

Portret de demnitar (Lascăr Rosetti, 1844)
Această lucrare se păstrează în dublu exemplar, unul aflat la Muzeul Naţional de Artă al
României şi altul la Muzeul de Artă Prahova. Doar exemplarul de la Bucureşti este semnat
şi datat; cel de la Ploieşti, care pare a fi o replică executată de autor, este mai întunecată,
deoarece nu a trecut pe la laboratorul de restaurare (cat. 20, 21).
Bărbatul portretizat poartă o impresionantă colecţie de decoraţii; pot fi numărate cinci
asemenea piese care, teoretic, ar trebui să ofere posibilitatea identificării personajului, mai
ales că, înainte de 1844, puţini erau cei care se puteau mândri cu un asemenea onoruri. Din
păcate, publicaţiile vremii nu consemnează toate conferirile de ordine şi nici studiile de
până acum nu au putut reconstitui liste suficient de complete128. Astfel, personajul poartă
la gât ordinul otoman Nishan Iftikhar, în grad superior, cu medalion oval (tipul II). Tot
la gât se află Ordinul Mântuitorului, decoraţia tânărului stat grec, în grad de comandor
(cls. II). La piept, în partea stângă, pot fi identificate trei decoraţii ruseşti, în grad mai mic:
crucea Sf. Ana cls. III, crucea Sf. Stanislas cls. II şi medalia Sf. Gheorghe cls. IV (cu panglica
dungată, auriu şi negru).
Portul ochelarilor era un lucru rar în acea perioadă, la persoanele încă tinere. Un
posibil indiciu asupra identităţii celui portretizat este oferit de Radu Rosetti în memoriile
sale. Acesta relata faptul că logofătul Costache Sturdza a dat porecla de „Robespierre en
lunettes” (Robespierre cu ochelari) unchiului sau Lascăr Rosetti, fiul hatmanului Răducanu
Rosetti129. Acest renume provenea de la faptul că amintitul unchi „avea idei foarte înaintate”,
Adrian Silvan Ionescu, Mişcarea artistică oficială în Ţările Române, p. 57.
Floricel Marinescu, Personalităţi din Ţara Românească şi Moldova distinse cu decoraţii străine în primele decenii
ale secolului al XIX-lea, în „Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară”, 14-15 (1981-1982), p. 107-141.
129 Radu Rosetti, Amintiri, I, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 137.
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probabil cam radicale pentru Moldova din vremea sa. O fotografie a lui Lascăr Rosetti, la o
vârstă mai matură, a fost publicată de Radu Rosetti, în monografia familiei sale130.
Lascăr Rosetti (1816-1884) era fiul lui Răducanu Rosetti şi al Eufrosinei Manu. El a
plecat la studii în Germania, împreună cu fraţii săi mai mari, în 1830. A făcut gimnaziul
la München şi apoi studii de drept la Universităţile din Heidelberg şi Göttingen. După o
absenţă de 12 ani s-a întors în Moldova, la 1842, cu diploma de doctor în Drept, fiind numit
imediat membru al Divanului Apelativ al Ţării de Sus, iar din luna mai 1842 a luat locul
fratelui său Răducanu, în Sfatul Ocârmuitor, în lipsa domnului131. Mihail Sturdza era plecat
temporar din ţară, şi lăsase la conducere pe logofătul Costache Sturdza, cel care a şi dat
lui Lascăr Rosetti amintita poreclă. La revenirea în ţară, domnitorul a confirmat numirea
acestuia în funcţie, dar Lascăr Rosetti s-a retras din serviciu în martie 1843. Prin poziţiile
oficiale deţinute, scurtă vreme, acesta a avut prilejul de a primi decoraţiile străine amintite.
Problematică este doar primirea a trei decoraţii ruseşti, de rang mai mic, într-un interval
atât de scurt şi fără a duce servicii evidente Imperiului Ţarist. În anul 1844, în care a fost
realizat portretul, Lascăr Rosetti era membru în Comisia cercetătoare a naţiei evreieşti, iar
în iunie 1845, epitrop al Casei Apelor din capitala Moldovei. La 1848 acesta s-a aflat printre
revoluţionari, făcând parte, din grupul celor arestaţi şi surghiuniţi de Mihail Sturdza; el a
evadat însă de sub escortă şi s-a refugiat la Consulatul englez din Brăila132. Lascăr Rosetti a
revenit în ţară în domnia lui Grigore Al. Ghica (1849-1856), jucând un rol politic important,
ca preşedinte al Divanului Apelativ şi membru al Divanului Obştesc. La 1858-1859, Lascăr
Rosetti a fost un unionist înflăcărat. Se spune că el este cel care, la adunarea unioniştilor
de la Cabinetul Elefantului” (Casa Rolla)133 din 3 ianuarie 1859, a încuiat uşa cu cheia,
impunând celor prezenţi să nu părăsească încăperea fără a stabili un candidat unic; a fost
desemnat atunci Alexandru Ioan Cuza, viitorul domnitor.
Cunoaşterea provenienţei piesei ar putea oferi alte indicii care să confirme sau să
infirme această identificare a personajului portretizat.

Vornicul Alecsandri cu fiii Vasile şi Iancu (1845)
Aceasta este o lucrare celebră, cu valoare antologică în evoluţia portretului de grup
din pictura românească, gen în care Livaditi este considerat a fi un precursor. Portretul face

Radu Rosetti, Familia Rosetti, I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, 1938, p. 202, planşa
XXXIII.
131 Ibidem, p. 203. Idem, Amintiri, I, p. 136-140.
132 Radu Rosetti, Amintiri, I, p. 129.
133 Astăzi Muzeul de Istorie Naturală de pe Bd. Independenţei.
130
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parte din expoziţia permanentă a Muzeului de Artă din Iaşi134. Lucrarea a fost clasificată
recent, în 2010, în categoria Tezaur. Portretul se păstra în casa de la Mirceşti (jud. Roman,
astăzi jud. Iași). Despre acest tablou scria şi Titu Maiorescu, care l-a văzut, în 1873, al
Mirceşti, unde se afla şi în perioada interbelică135.
În epocă exista o legendă care atribuia înaintaşilor lui Alecsandri o origine dintr-un
evreu din Triest, oraş din care provenea şi pictorul Livaditi136. Este posibil ca o afinitate
între pictor şi comanditar să fi existat şi din această perspectivă. Astfel, Livaditi a realizat şi
al doilea portret al familiei Alecsandri, la aproape un deceniu de cel dintâi.
George Oprescu arăta că „în Pinacoteca din Iaşi există nu mai puţin de patru tablouri
iscălite de Livaditi, toate portrete. Alte trei, dintre care o miniatură, au fost reproduse de
D-na Elena Rădulescu-Pogoneanu în Viaţa lui Alecsandri137. Unul dintre acestea, executat
curând după sosirea pictorului în Moldova, într-un portret de grup uneşte toţi membri
familiei, cu excepţia poetului, aflat la studii în Franţa. Cel de-al doilea, tot un portret
de grup, este mai recent (1845) şi, dacă este să judecăm după reproducere, de o calitate
superioară”138.
Portretul de la Iaşi îl prezintă pe vornicul Alecsandri, la trei ani după decesul soţiei sale,
avându-i de o parte şi de alta pe cei doi fii: Vasile şi Iancu (cat. 24). Cele trei personaje sunt
plasate în faţa unei somptuoase draperii roşii. Vasile Alecsandri, un tânăr de 24 ani, poartă
frac negru, iar Iancu de 19 ani – uniformă militară bleumarin, în contrast cu vestimentaţia
orientală a venerabilului vornic: anteriu verde, brâu policrom și giubea de culoare albastră
Niccolo Livaditi, Familia vornicului Alecsandri, ulei pe pânză, 1,00 × 0,80 m; Semnat şi datat, mijloc, jos,
pe braţul fotoliului, cu galben: „Livaditi 1845”; Muzeul de Artă Iaşi, nr. inv. 1319. Portretul s-a păstrat
multă vreme în conacul de la Mirceşti al familiei Alecsandri; până în 1949 tabloul s-a aflat în proprietatea
Academiei Române (inv. 276). După această dată trece în proprietatea Muzeului de Artă a României (inv.
4106). Din 1955 lucrarea a trecut în custodie la Muzeul de Artă din Iaşi, iar din 1966 a devenit proprietatea
acestui muzeu, prin transfer. Lucrarea a fost restaurată în 1998 de către pictorul restaurator Serafim Prodan.
(V. Vasilovici, Valori de artă românească. Catalog. Achiziţii din ultimele două decenii, 1951-1970, Muzeul de artă
din Iaşi, 1971, p. 34, nr. 8).
135 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, 1873, p. 205.
136 N. Iorga, Despre tatăl lui Vasile Alecsandri, în „Semănătorul”, IV, 1905, p. 482-484; idem, Originea lui Vasile
Alecsandri, în O luptă literară, vol. I, Vălenii de Munte, 1914; idem, Ceva despre tatăl lui Vasile Alecsandri, în
„Revista Istorică”, IV, 1918, p. 13-14; Sever Zotta, La centenarul lui Alecsandri (1821-1891). Material inedit privitor
la familia poetului, Iaşi, Tipografia Progresul A. Grimberg, 1921, 92 p.; idem, Trei surori necunoscute ale lui Vasile
Alecsandri, în „Revista Arhivelor”, I, 1924-1926, nr. 1-3, p. 139-140; I. V. Istrati, Vasile Alecsandri şi originea sa,
Bucureşti, Imprimeria Independenţa, 1925, 28 p.; H. Sanielevici, Originea lui Alecsandri, în „Adevărul Literar
şi Artistic”, an VI, nr. 229, 26 aprilie 1925, p. 1; Gh. Ungureanu, Câteva date inedite despre familia şi viaţa poetului
Vasile Alecsandri, în „Cetatea Moldovei”, an IV, vol. IX, nr. 5, 1943, p. 254.268; Elena Rădulescu-Pogoneanu,
Viaţa lui Vasile Alecsandri, Craiova, 1940, p. 10; Mihai-Răzvan Ungureanu, Convertire şi integrare religioasă în
Moldova la începutul epocii moderne, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, p. 52.
137 Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viaţa lui Alecsandri, Craiova, 1940.
138 George Oprescu, Pictura românească, p. 63-64.
134
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cu guler de blană139. Vornicul, aşezat într-un fotoliu, ţine mâna dreaptă sprijinită de braţul
fotoliului, iar în stânga un sul de hârtie albă, pe care se află scrise în chirilice următoarele:
„Iubiţilor mei fii/ Vasile şi Iancu,/ să urmaţi povățuirilor/ ce vă însămnez:/ Pe Dumnezeu
şi pe părinţi să nu uitaţi/ Epitrop şi chezaş să nu vă faceţi/ Să fiţi credincioşi patrii şi
neîmpotrivitori ocârmuirii/ Trebile de astăzi să nu le lăsaţi pe a doua zi/ Pe săraci să-i
miluiţi”. Inscripţia aminteşte de alte portrete de acest gen şi în special de portretul anonim
al lui Constantin Andronescu, din Muntenia, care conține sfaturi asemănătoare140.
Într-un studiu mai vechi rămas în manuscris, Emilia Armeanu arăta că „nu lipsesc
unele stângăcii la punerea în pagină, la desenul figurilor. În raport cu capul, mâinile sunt
mici, tratate schematic, ca în icoane. Pictura are însă şi calităţi de modelaj şi colorit, pune
căldură în ele, virând spre portretul sentimental/romantic”141.
O descriere a acestei lucrări, cu interes pentru vestimentaţia personajelor, a fost
făcută de Lucia Ionescu: „Portretele vornicului Alecsandri cu cei doi fii, Vasile şi Iancu,
realizate de acelaşi autor, au o semnificaţie iconografică deosebită, întrucât ilustrează în
aceeaşi imagine costumaţia contradictorie a epocii: cea tipic orientală, purtată de bătrânul
vornic, cea de tânăr ofiţer, de inspirație rusească, purtată de Iancu şi moda nouă, de factură
occidentală, reprezentată de poetul Vasile Alecsandri, care pozează în redingotă neagră,
lungă, cambrată pe talie, la două rânduri, cu guler lat, scurt, peste cămaşa de mătase albă,
cu papillon negru”142.
Sprâncenele împreunate, considerate în epoca fanariotă un semn de frumuseţe, par
a fi fost o trăsătură de familie. Acestea amintesc de sprâncenele întâlnite în portretele
munteneşti ale lui Mihail Töpler, de la începutul secolului al XIX-lea.
În cazul bătrânului Alecsandri, este de remarcat lipsa işlicului, capul descoperit al
boierului, ca şi în portretul anterior; această opţiune îi pune mai mult în evidenţă trăsăturile
feţei. Barba seamănă cu aceea a boierilor din protipendadă, deşi vornicul Alecsandri a fost
doar boier de al doilea rang. Poate vârsta şi însemnătatea socială să îi fi adus un asemenea
privilegiu. Anteriul vărgat, trecut parte peste parte, este prins la mijloc de obişnuitul şal de
caşmir, de culoare albastră şi roşie, care conferă o pată de culoare vestimentaţiei, atrăgând
în mod special atenţia. Pe postavul giubelei, în partea stângă a pieptului, atârnă Ordinul
rusesc „St. Stanislas” clasa IV, primit de la Nicolae, împăratul Rusiei, în toamna anului
139

Aceste consideraţii au fost extrase din fişa tabloului, de la Muzeul de Artă din Iaşi, întocmită de Virginia
Vasilovici.
140 Andrei Corbea, op.cit., p. 51, 81-83. Pentru portrete purtătoare de astfel de sfaturi scrise vezi Paula
Constantinescu, Inscripţii, date, ştiri referitoare la câteva picturi din secolul al XIX-lea, în „Studii muzeale”, 1974,
nr. 4.
141 Arhivele Naţionale Iaşi, Fond personal Emilia Armeanu, mss. 10, f. 7.
142 Lucia Ionescu, Costumul de curte ilustrat în pictura secolului al XIX-lea din Moldova, în Studii şi articole de istorie
şi istora artei, coordonatori Diana Fotescu, Marian Constantin, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti,
Editura Sigma, 2001, p. 438.
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1834143. Pe mâna dreaptă, sprijinită pe cotiera unui fotoliu (stil „Bidermeier”), vornicul
are un inel de aur, probabil sigilar, purtat pe degetul arătător. Pe lemnul fotoliului găsim
iscălitura pictorului Livaditi şi anul de execuţie a lucrării (1845).
Dacă bătrânul păstrează straiul oriental, tânărul Vasile Alecsandri, revenit de la studiile
din Franţa, este îmbrăcat după moda pariziană, cu redingotă neagră, închisă, cămaşă albă
cu gulerul ridicat, şi o legătură la modă, din mătase neagră în jurul gâtului. Mâna dreaptă, cu
palma strecurată între nasturii hainei (gest asociat, în general, cu Napoleon I).
Cadrul iniţial al tabloului părea să fie destinat unui singur personaj: bătrânul Alecsandri,
amplasat central. Fiii lasă impresia că au fost adăugaţi ulterior şi desenaţi la o scară mai
mică, astfel încât s-a vorbit despre „perspectiva ierarhică” a personajelor, moştenire a vechii
picturi medievale. La o proporţie naturală, chipurile celor doi fii ar fi fost amplasate mult mai
sus faţă de chipul tatălui, care este aşezat pe scaun. Credem că, în schema compoziţională
iniţială, amândoi fiii erau aşezaţi în spatele părintelui lor. Lucrarea trebuie să fi suferit o
modificare de ultim moment, prin care fiul cel mai mare, poetul Vasile Alecsandri, a fost
adus în faţa tatălui său. Această operaţiune nu a fost făcută cu suficientă abilitate, astfel
încât ea este uşor sesizabilă. Fratele mai mic, Iancu Alecsandri, este reprezentat în uniformă
militară, având, la acea vreme gradul de maior şi calitatea de aghiotant domnesc.
Draperia din catifea roşie, aflată în fundal, este prinsă cu două şnururi din fir aurit
terminate cu ciucuri; aceasta aminteşte de draperia verde din portretul logofătului Alecu
Ghica, copie a aceluiaşi Livaditi, realizată după originalul lui Schoefft (1836).
Asupra acestui portret de familie s-a oprit, cu deosebire, Andrei Cornea, făcând o
serie de observaţii notabile: „Bătrânul Vasile Alecsandri (...) predică şi el un nequid nimis
prudent şi medieval (...)144. Autorul observă analogia cu inscripţia de pe portretul lui
Constantin Andronescu, care îşi sfătuia, bizantin şi biblic, urmașii: „Copiii mei, cercetaţi
pe domnul şi va fi viu sufletul vostru”. Iordaki Iulian, pictat de Livaditi, adresându-se fiului
său 13 „învăţături”, alăturând maxime de Seneca şi sfaturi de înţelepciune tradiţionale”145.
Inscripţia de pe portretul lui Ienăchiţă Văcărescu, care îşi sfătuia urmaşii, în aceeaşi manieră
„ctitoricească”, prin cunoscuta sa poezie: „Urmaşilor mei Văcăreşti/ las vouă moştenire/
creşterea limbii româneşti/ şi-a patriei cinstire”146.
Bătrânul Alecsandri şi-a încheiat cariera de înalt funcţionar în 1844, dobândind
drept răsplată rangul de vornic. În 1849 el a candidat pentru a fi ales în Divanul Domnesc,
fără succes. În acelaşi an a girat funcţia de director al Arhivelor Statului, după retragerea
fondatorului, aga Gheorghe Asachi, dar a trecut repede această funcţie fiului său, Vasile
Alecsandri, proaspăt revenit de la Paris, în anul următor. Eliberat de obligaţii, în 1859,
143 „Albina Românească”, Jassy, nr. 90, 21 octombrie – 2 noiembrie 1834, p. 350.
144 Andrei Cornea, „Primitivii” picturii româneşti moderne, Bucureşti, Editura Meridiane, 1980, p. 51.
145 Ibidem, p. 51, 55-56.
146 Ibidem, p. 51.
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vornicul Vasile Alecsandri ia asupra sa arenda trecerii sării de la Târgu-Ocna la est de Prut,
prin punctele vamale Sculeni (ţinutul Iaşi) şi Lipcani (ţinutul Dorohoi). Tot în aceşti ani,
în tovărăşie cu Teodor Balş, ispravnic de Covurlui/Galaţi (viitorul caimacam al Moldovei)
ia în arendă exportul cerealelor prin schela Galaţi, afacere de mare amploare. Averea sa, „de
sine câştigată” consta în câteva moşii, care s-au adăugat Mirceştilor: Borzeşti şi Pătrăşcani
de la ţinutul Bacăului, Moimeşti de la ţinutul Iaşi şi Folteşti de la ţinutul Covurluiului
(Galaţi).
Deşi era foarte chibzuit în privinţa cheltuielilor, vornicul Vasile Alecsandri a ştiut să
fie generos în momentele potrivite ale vieţii. De asemenea, după cumplitul incendiu din
1844, care a distrus o bună parte din capitala Moldovei, vornicul Vasile Alecsandri, ales în
Comitetul pentru ajutorarea celor năpăstuiţi, a donat din averea sa proprie „îndemânata
sumă de 6000 lei”.
Fratele mai mic al poetului, Iancu Alecsandri, era cu cinci ani mai tânăr decât acesta,
fiind născut la 30 decembrie 1826. În 1832, acesta şi-a început studiile la Gimnazia Vasiliană
de la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, iar apoi a urmat cursuri universitare la Paris (1847). El
şi-a început cariera militară în 1840, fiind avansat locotenent (1842) şi apoi căpitan (1843).
Acesta era gradul pe care îl acea în tabloul de familie din 1845, unde este zugrăvit în
uniformă de ofiţer. După C. Sion, ar fi fost aghiotant domnesc, sub Mihail vodă Sturdza.
Detaliile uniformei confirmă această informaţie: pe discul epoleţilor din metal auriu este
aplicată monograma domnitorului Mihail Sturdza147. Paspoalele de culoare albă (argintie)
de la guler şi manşete indică tot calitatea de aghiotant. Abia din 1854 se va introduce floarea
de crin pe guler şi manşetă, pentru aghiotanţii domneşti.
Iancu Alecsandri era o persoană foarte simpatică, trecând drept unul dintre cei mai
frumoşi bărbaţi din vremea sa. Avea un gust distins în materie de literatură şi era considerat
un cunoscător în materie de obiecte de artă, fiind şi un colecţionar pasionat148.
După evenimentele revoluţionare de la 1848, Iancu l-a însoţit în exil pe fratele său,
la Cernăuţi, Viena şi Paris. După Unirea de la 1859, acesta a fost, scurtă vreme, aghiotant
domnesc al lui Alexandru Ioan Cuza. Iancu Alecsandri a fost reprezentantul oficios al lui
Cuza la Paris, pe toată perioada domniei acestuia (1859-1866)149. El este cel care s-a ocupat,
printre altele, de executarea şi expedierea mobilierului comandat de doamna Elena Cuza
pentru palatul de la Ruginoasa.
În 1852, Iancu Alecsandri s-a căsătorit la Paris cu Noémi, fiica doctorului Guillard,
înrudit cu familia vestitului Ferdinand de Lesseps. Astfel s-a stabilit definitiv în capitala
Vezi Uniformele Armatei Române (1830-1930)/ Les uniformes de l’Armée Roumaine (album), Muzeul Militar
Central, Bucureşti, 1930, planşa 4. Monograma lui Mihail Sturdza, litera „M” timbrată de o coroană închisă,
princiară.
148 Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, p. 25.
149 Ibidem, p. 26.
147

76

https://biblioteca-digitala.ro

Franţei, unde îşi creştea cele trei fiice: Hélène, Alice şi Marie. Din averea tatălui, el a
moştenit casa părintească din Iaşi (unde a funcţionat până de curând Muzeul Teatrului),
casa din Galaţi, precum şi moşiile Folteşti (jud. Covurlui) şi Moimeşti (jud. Iaşi)150.

Matei Millo (a. 1852)
Portretul nu este semnat, nici datat. Provine din colecţiile Academiei Române, dar în
prezent se află la Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, Bucureşti151. Acesta trebuie
să fi fost pictat de Livaditi pe la 1850, înainte de plecarea la Bucureşti (1852).
Bărbatul este înfăţişat purtând frac negru, cu vestă albă, fiind aşezat într-un fotoliu cu
husă de catifea roşie. Acesta are părul pieptănat cu cărare în partea dreaptă, ca şi cum ar fi
stângaci. În partea stângă a cadrului, obişnuita draperie, din catifea verde, oferă o pată de
culoare utilă pentru ansamblul cromatic al lucrării (cat. 23).
Matei Millo (1814-1896) este cunoscut în calitate de actor şi autor dramatic. El provenea
însă dintr-o familie boierească ce avea vechi rădăcini, mai ales pe linie feminină. Matei
Millo era cel dintâi născut al spătarului Vasile Millo şi a Zamfirei Prăjescu. La 1833-1834
a învăţat la pensionul Victor Cuénim din Iaşi. În noiembrie 1840 a plecat la Paris pentru
a studia economia politică sau ingineria. În fapt, a fost atras mai mult de teatru, revenind
în ţară fără diploma de inginer. I s-a încredinţat conducerea Teatrului Naţional din Iaşi, pe
opt ani, alături de N. Suţu. În această perioadă a întemeiat o „şcoală declamatorie”. Millo
şi-a început cariera de actor profesionist la 1 martie 1847. La 1852 s-a angajat ca actor la
Teatrul din Bucureşti, care îi va fi concesionat în mai multe rânduri (1855-1866). A predat
la catedra de mimică şi declamaţie a conservatorului bucureştean (1864-1866). El a iniţiat,
în 1871 „Trupa artiştilor asociaţi”. În 1877 a devenit prim-societar al Societăţii Dramatice a
Teatrului Naţional, îndeplinind funcţia de director de scenă. Matei Millo a fost un creator de
şcoală, promovând naturaleţea şi realismul interpretărilor, care s-a impus asupra manierei
romantice şi emfatice susţinută de alţi contemporani. S-a axat în special pe comedii şi
vodeviluri, contribuind la stimularea creaţiei dramatice originale152.
150 Ibidem, p. 27.
151 N. Livaditi, Portretul lui Matei Millo, ulei/pânză; 0,860 x 0,735 m; nesemnat, nedatat. Pentru depistarea acestei
lucrări datorăm mulţumiri doamnei Rodica Iufu, custodele colecţie de tablouri de la Academia Română şi
domnului Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „George Oprescu”, Bucureşti, care
ne-a şi pus la dispoziţie, cu deosebită amabilitate, această imagine.
152 Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1979, p. 575-577
(Florin Faifer). Artur Gorovei, Viaţa lui Matei Millo la Paris, în „Revista Fundaţiilor Regale”, I, 1934, 8; Ioan
Masoff, Matei Millo şi timpul său, Bucureşti, Editura Ciornei, 1939; N. Barbu, M. Millo, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1963; Mihai Florea, Matei Millo, Bucureşti, Editura Meridiane, 1966; Gh. Sibechi, Contribuţii
documentare: Enachi Gane, Nicolae Dimachi, Matei Millo, în „Anuarul de lingvistică și istorie literară”, Iaşi,
XXVII, 1979-1980, p. 169-170.
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Întemeietorul familiei Millo a venit la Bucureşti în 1712, în domnia lui Constantin
Brâncoveanu, ca secretar de limbă franceză. Fiul acestuia, Ienachi Mille ( Jean Millo) s-a ataşat
de familia domnitoare Ghica, ţinând legătura cu ambasadorul francez la Constantinopol,
Desalleurs. Acesta i-a oferit sprijinul său pentru ca Ianakake Millo să se poată înscrie la
Şcoala de limbi orientale din capitala otomană. La 1754, aflat la Iaşi, ca secretar al domnului
Matei Ghica, a funcţionat ca informator al lui Desalleurs asupra boierilor din partida rusofilă
din jurul principelui moldovean. Din 1755 a fost făcut staroste de Cernăuţi, cu misiunea de a
culege informaţii despre Polonia, în folosul Imperiului Otoman153.
Ruggero Giuseppe Boscovich îl considera pe Ienăcake Millo „grec din naştere, care
zice că ar fi francez de origine şi că s-ar numi Mr. Mille. Sora lui este măritată cu domnul
Cingaria din Ragusa (Dubrovnik), şi deci concetăţean de-al meu, negustor bogat din
Constantinopol154.
Un personaj omonim, Matei Milu (1725 sau c.1750-1801), de la Spătăreşti-Suceava, era
fiul lui Enăcache Milo, staroste de Cernăuţi şi a Saftei Roset155. A avut preocupări literare,
fiind considerat unul dintre cei mai vechi versificatori din Moldova, contemporan cu
Costache Conachi156. El era bunicul marelui actor moldovean Matei Millo.

Portretul lui Iorgu Ghica-Deleanu (c. 1845)
Acesta este portretul „de aparat”, al unui înalt demnitar, înfăţişat în postură solemnă,
etalând însemnele funcţiei şi poziţiei sale sociale157. Pânza a fost cândva rulată, păstrată
fără șasiu, ceea ce a dus însemnate degradări158. Nefiind expusă, lucrarea nu este cunoscută
publicului şi nici specialiştilor (cat. 26).
V. Mihordea, Politica orientală franceză în Ţările Române, în secolul al XVIII-lea (1749-1760), Bucureşti, 1937,
indice.
154 Călători străini despre Ţările Române, IX, Bucureşti, Editura Academiei, p. 487.
155 R. Rosetti, Familia Rosetti, I, Bucureşti, 1838, p. 76.
156 Ion Tanoviceanu, Un poet moldovean din veacul XVIII: Matei Milu, în „Analele Academiei Române, Memoriile
secţiunii literare”, XX, 1897-1898; I.C. Miclescu-Prăjescu, Contribuţii la biografia poetului Matei Millo (17561801), în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»” Iaşi, XXIX, 1992, p. 529-536; Dicţionarul literaturii
române de la origini până la 1900, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1979, p. 577 (Florin Faifer).
157 N. Livaditi, Iorgu Ghica Deleanu, ulei pe pânză, 1100 X 930; semnat: „Livaditi”, nedatat; Muzeul de Artă Iaşi,
nr. inv. 687; achiziţionat de la familia Ghica-Deleanu, din Bucium Iaşi, la 17 octombrie 1956. V. Vasilovici,
Valori de artă românească. Catalog (Achiziţii din ultimele două decenii, 1951-1970), Muzeul de Artă din Iaşi, 1971,
p. 35.
158 Lucrarea se află în restaurare, repartizată pictorului-restaurator Daniela Sălăjan, din cadrul Complexului
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; de aceea nu a putut participa la expoziţia aniversară din mai 2012. Potrivit
restauratorului, portretul a fost pictat pe o pânză gata preparată, cu un grund foarte subţire; în existenţa ei,
153
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Odată cu epoca regulamentară a fost adoptat şi în principate sistemul occidental
(venit pe filieră rusească) potrivit căruia nu doar diplomaţii, ci şi funcţionarii din aparatul
administrativ şi judecătoresc trebuiau să poarte uniforme de serviciu159. În Moldova
această inovaţie a fost introdusă în baza Regulamentului, de domnitorul Mihail Sturdza,
în anul 1835, uniformele civile respective fiind concepute de căpitanul N. Sungurov160.
Uniformele erau confecţionate din postav bleumarin (civit), distincţia făcându-se prin
culoarea gulerelor şi a manşetelor, precum şi prin broderiile cu fir, care erau argintii pentru
sistemul judiciar şi aurii pentru cel administrativ. Acest sistem a fost în vigoare, cu mici
modificări, până la 1853.
Culoarea roşie a gulerului şi manşetelor uniformei şi broderiile din fir auriu, din
portretul lui Iordache Ghica indică apartenenţa acestuia la Departamentul Dinăuntru
(Ministerul de Interne); bogatele broderii de pe pieptul uniformei, dar mai ales penajul alb,
scurt, care tiveşte bicornul, arată rangul său de ministru. Sabia cu mâner de sidef, ce atârnă
la brâu, este una „de costum” şi făcea parte integrantă din ţinută obligatorie. Aceasta era
marea ţinută de ceremonie şi nu ţinuta zilnică, mult mai simplă. Vistiernicul Iorgu Ghica
a fost numit şef al Departamentului Dinlăuntru la sfârşitul lunii octombrie 1845, în locul
logofătului Alexandru Ghica161. Deci, portretul a fost realizat în acest an sau în cei imediat
următori.
Bărbatul poartă cămaşă cu guler tare, ridicat (sunt vizibile colţurile) şi legătura de gât
petrecuta de 2-3 ori, care rigidiza ţinuta. Vesta albă de caşmir şi pantalonii tot albi, mănuşile
albe completează costumaţia.
La gâtul demnitarului se pot vedea cravatele ordinelor Nishan Iftikhar, Sf. Ana şi a
Mântuitorului. Ordinea este cea ierarhică: puterea suzerană, cea protectoare şi Grecia,
având în medalionul central efigia regelui fondator Otto I de Bavaria, rege al Eladei (18331862). În mod curent este acceptată ideea că Nishanul avea o singură clasă, dar se prezenta
sub două forme, adică fie de pus în piept, fie atârnat de o panglică, la gât. Forma ovală a
medalionului decoraţiei este considerată ulterioară modelului rotund, adoptat iniţial (1831).
Este interesant faptul că, în cazul de faţă, sunt prezente ambele variante ale Nishanului, atât
cel la gât, cât şi cel purtat în piept162. Opinia noastră este că cele două forme constituie,

lucrarea a fost scoasă de pe cadru şi rulată, ceea ce a produs numeroase deteriorări, ce ridică probleme de
restaurare deosebite.
159 Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană, p. 350 (subcapitolul Uniforme civile).
160 Este vorba despre arhitectul N. Singurov, cel care a refăcut Palatul Administrativ (1843), care fost implicat
în continuarea lucrărilor la monumentala Catedrala Mitropolitană şi în ridicarea Obeliscului Leilor din
Grădina Copou.
161 „Albina Românească”, XVII, nr. 85, 28 oct. 1845, p. 337.
162 Cu privire la aceste decoraţii, am beneficiat de experienţa colegului Tudor Tiron, consilier la Cancelaria
Ordinelor şi Medaliilor, căruia îi mulţumesc şi pe această cale.
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totuşi, grade diferite ale acestui Ordin otoman. Logofătul Iorgu Ghica a fost decorat cu
ordinul otoman „Nishan Iftikhar” în 1850163.
Pentru a defini mai bine personajul din portret sunt necesare câteva precizări
genealogice şi biografice. Marele Logofăt Iorgu (Gheorghe) Ghica Deleanu (1788-1854).
Este fiul lui Constantin Ghica (1745-1818), întemeietorul ramurii Ghika-Deleni, care a intrat
în posesia reşedinţei de la Deleni prin căsătoria sa cu Maria Cantacuzino-Deleanu. Iorgu
Ghica a fost însurat cu Pulcheria Balş (1788-1858)164. Familia a avut trei copii: Gheorghe,
Aristiţa şi Teodor165. Acest Iorgu Ghica nu trebuie confundat cu marele vornic Gheorghe
Ghica (1797-1835) din ramura Ghika-Budeşti, fiul lui Grigore Ghica şi al Ecaterinei
Cantacuzino-Paşcanu, căsătorit cu Elena Catargi, portretizat în memoriile prinţului
Nicolae Suţu, aflat printre posibilii candidaţi la tron, în 1834166.
Iorgu Ghica a fost unul dintre cei cinci membrii ai Comisiei de revizuire a textului
Regulamentului Organic (1832-1835)167. La 14 noiembrie 1835, în domnia lui Mihail Sturdza,
au fost surghiuniţi, prin firman al sultanului, o seamă de mari boieri ca „tulburători ai liniştii”
fiind trimişi cu caii de poştă şi cu pază de oşteni: logofătul Costache Sturdza, vistiernicul
Alecu Sturdza şi paharnicul Iorgu Ghica, feciorul hatmanului Costachi Ghica168.
Cu toate acestea, aga Iorgu Ghica a fost numit, mai târziu, pârcălab de Galaţi (iunie
1843)169. La 1845 el a întemeiat pe moşia sa de la Deleni, de lângă Hârlău (judeţul Iaşi) o
163

164
165

166
167
168
169

„Buletin. Foaie Oficială”, 1850, nr. 27, p. 105; apud Floricel Marinescu, Maria Radovici, Personalităţi din Ţara
Românească şi Moldova distinse cu decoraţii străine în primele şase decenii ale secolului al XIX-lea, în „Studii şi
Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară”, 14-15, 1981-1982, p. 133. Nu îl regăsim pe listele de decoraţi din
„Albina Românească”.
S-a păstrat şi un portret al Pulheriei Ghica; vezi Radu Ciuceanu, Autocraţie şi naţionalism. Destinul unei
dinastii, Bucureşti, 2001, p. 222, fig. 122 (foto de calitate slabă).
Fiul omonim al celui portretizat, Gheorghe (Iordache) Ghica, a fost căsătorit de două ori, prima dată, la
1839, cu Ana Tudorache-Gheuca şi a doua oară, la 1854, cu Elena Donici (fără urmaşi). Aristiţa (Emestina)
s-a măritat la 1835 cu Matei Cantacuzino (Băleanu). Teodor Ghica (1820-1865) a fost mare vornic şi ministru
de finanţe; el a fost căsătorit cu Fenareta Ştirbei, fiica domnitorului muntean Barbu Ştirbey şi a Elisabetei
Cantacuzino-Paşcanu. Familia a avut trei urmaşi: Constantin, Safta şi Grigore. Constantin Ghica (18461910), deputat şi vicepreşedinte al Senatului, a fost căsătorit de două ori: prima dat cu Sultana Bălăceanu,
cu care a avut trei fiice, dar de care a divorţat în 1881. Elisabeta (Safta) s-a căsătorit cu Dimitrie SturdzaScheianu. Grigore Ghica (1847-1938) a fost căsătorit cu Maria Pandele, având împreună o descendenţă
foarte numeroasă (10 copii).
Memoriile principelui Nicolae Suţu, mare logofăt al Moldovei (1798-1871), ediţie de Georgeta Penelea Filitti,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 139-140.
Secretariatul de Stat al Moldovei (1832-1862). Inventar arhivistic, Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor
Statului, 1966, p. 33, nr. 135.
Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, vol. IV,
Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 126-127.
„Albina Românească”, XV, nr. 44, 6 iunie 1843, p. 173.
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„Fabrică de sticlărie”; câteva piese de acolo, descoperite în urma cercetărilor arheologice, se
păstrau în inventarul Muzeului din Hârlău170.
În martie 1848, domnitorul Mihail Sturdza a arestat pe fruntaşii revoluţiei din
Moldova. A decis apoi ca pe 13 dintre aceştia, cei mai activi, să îi trimită la Istanbul; între ei
se afla şi pictorul Al. Moruzi. Sursele documentare ale vremii consemnează că şase dintre
revoluţionari au reuşit să se refugieze la reşedinţa viceconsulului britanic de la Brăila, evitând
astfel exilarea şi ancheta din capitala otomană. Ei au reuşit să se elibereze cu ajutorul Elenei
Cuza (n. Rosetti) şi a soţiei lui Iorgu Ghica.
Iorgu Ghica şi soţia sa Pulheria au zidit, la 1834, biserica cu hramul „Sfânta Împărăteasă
Pulheria“ din satul Pârcovaci (la ieşirea din Hârlău, spre vest)171. Spitalul din Hârlău (jud.
Iaşi), a fost construit la 1857-1858, cu cheltuiala logofătului Iorgu Ghica Deleanu şi a soţiei sale
Pulcheria, prin osârdia fiului lor, vornicul Teodor Ghica Deleanu, după cum se precizează
în inscripţia de pe frontispiciul clădirii. Pulheria Ghica, la 29 mai 1857, a pus sub patronajul
Epitropiei Sf. Spiridon din Iaşi, depunând un fond de 10.500 galbeni austrieci la Casa
Spitalului Central pentru terminarea construcţie şi dotările necesare noului aşezământ172.
Iorgu Ghica a fost înhumat, după 1854, la biserica Sf. Spiridon din Iaşi.

Grigore Al. Ghica vodă (c. 1850)
Edouard Grenier, secretarul lui Grigore Al. Ghica, a lăsat un interesant portret scris al
domnitorul. Potrivit acestuia, principele era „un bărbat de toată frumuseţea, înalt, puternic,
cu umeri largi, cu o înfăţişare herculeană, dar subţiată, cu mâini minunate, păr negru, ochii
blânzi şi pătrunzători, tăiaţi în formă de migdală, nasul foarte puţin sumes la vârf, mustaţa
mătăsoasă şi subţire, o gură frumoasă, şi, în totul, un grand air (...). Înfăţişarea lui, cam rece,
indolentă şi plictisită, adăuga o mândrie gingaşă, ce-i era firească, un mare ifos fără nici o
afectaţie. Un amestec ciudat de măreţie şi blândeţe, de forţă şi slăbiciune ofereau celui mai
frumos bărbat din Moldova o mască ce impunea respect şi atrăgea admiraţie”173.
Secretariatul de Stat al Moldovei (1832-1862), p. 221, nr. 1299.
N. Stoicescu, Repertoriul localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, Editura Litera, 1974,
p. 361. Pentru paraclisul caselor Ghica din Hârlău vezi şi „Studii şi cercetări de istoria artei”, 1967, nr. 1, p.
101-102 (contract din 1855 pentru pictarea catapetesmei); Emil Diaconescu, Zugravi de biserici necunoscuţi, în
„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 1970, nr. 9-10, p. 546 (acelaşi document).
172 V. Râşcanu, Gh. Gh. Năstase, St. Bârsan, Gh. Băileanu, Istoricul Spitalului Orăşenesc Clinic de Adulţi din
Iaşi, vol. I, Bucureşti, Editura Medicală, 1956, p. 368-370; Paul Pruteanu, Contribuţii la istoricul spitalelor din
Moldova, Bucureşti, 1957, p. 294; vezi şi Un actu de fundaţie şi ceva măreţ, în „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură”, XX, 1857, nr. 7, p. 27-28; a fost reprodus şi în „Gazeta de Moldavia”, XXIX, 1857, nr. 48, p. 190-191;
N. Stoicescu, op.cit., p. 359.
173 Leonid Boicu, Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Grigore Al. Ghica (1849-1856), Iaşi, Editura Junimea,
1973, p. 17. Autorul adaugă şi alte mărturii din epocă privitoare la personalitatea domnului; cel mai pertinent
170
171
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La Muzeul de Artă Iaşi se păstrează un portret al domnitorului Grigore Al. Ghica
atribuit din vechime lui Livaditi, deşi lucrarea nu este semnată174. Faţă de Mihail Sturdza,
conservator prin natura sa, pe Grigore Al. Ghica, mai liberal, îl vedem acceptând să
pozeze pictorului Livaditi şi chiar acordându-i simpatia sa, în ciuda faimei de „carbonar” a
artistului. Dar mai funcţiona oare această rezervă după atâţia ani de la stabilirea pictorului
în Moldova? Oricum, este un portret din prima parte a domniei, de prin 1850. A face
portretul domnitorului este o ocazie foarte onorantă pentru orice artist plastic. De aceea
este greu de înţeles de ce Livaditi nu a semnat această lucrare. O explicaţie la îndemână ar fi
aceea că portretul nu este realizat după natură, ci este o reproducere după o lucrare proprie
sau a unui alt artist. Pentru această lucrare s-a folosit, în trecut, denumirea de „Grigore Al.
Ghica în uniformă de tânăr ofiţer”. Examinând cu atenţie uniforma şi decoraţiile, veche
formulă se vădeşte a fi una nepotrivită, ţinuta fiind aceea a unui principe-domnitor. În
acest portret „de aparat”, Grigore Al. Ghica este înfăţişat în uniformă de general al Miliţiei
Pământene (cu frunze de stejar brodate pe gulerul din postav roşu), devenită uniforma
oficială a domnitorilor români după 1832175 (cat. 27). La mijloc, este încins cu eşarfa din
fir auriu („şarful”), având doi ciucuri foarte ampli, care atârnau pe şoldul stâng; această
piesă a fost introdusă în ţinuta de ceremonie a ofiţerilor de Mihail Sturdza, la 1835. Sabia,
epoleţii şi bicornul care au aparţinut lui Grigore Al. Ghica se păstrau în colecţia unui urmaş
omonim, Grigore Ghyka din Bucureşti176. Sabia de investitură, primită de la sultan, este de
tip oriental, lungă şi foarte curbată, de tipul shamshirului persan. Astăzi lipsesc plăselele de
sidef, dar se păstrează garda bătută cu pietre scumpe177.
Mâna dreaptă a domnitorului se sprijină pe o pernă roşie de ceremonie, cu aurituri,
pe care este aşezat sceptrul şi teaca metalică a sabiei. Cele două piese seamănă foarte bine
cu cele expuse la Muzeul Unirii din Iaşi, care sunt atribuite lui Alexandru Ioan Cuza.
Interesantă este colecţia de decoraţii străine etalată de Grigore Al. Ghica în acest portret.
portret moral al lui Grigore Al. Ghica a fost scris de memorialistul N. Suţu, fost secretar domnesc (Ibidem,
p. 20).
174 Portretul lui Grigore Al. Ghica, ulei pe pânză, 128,5 × 94,5 cm, Nesemnat, nedatat, Muzeul de Artă Iaşi, nr. inv.
110. Lucrarea provenine din colecţia Academiei Mihăilene.
175 Pentru descrierea acestui portret vezi şi Lucia Ionescu, Costumul de curte ..., p. 438.
176 Cristian M. Vlădescu, Sabia de investitură, două săbii de ofiţer de infanterie, epoleţii şi bicornul care au aparţinut
lui Grigore Alexandru Ghica, în „Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară”, nr. 14-15, 1981-1982, p.
219-224. Deşi nu este înfăţişat în lucrare, la ţinuta de general se purta bicornul, model 1843, având la colţuri
broderii din fir auriu în formă de ciucuri şi o torsadă de fir triplu auriu, care este montată oblic, pe partea
stângă, pornind dintr-o cocardă bicoloră, din mătase de culoare albastră la mijloc şi roşie pe margine.
Torsada este fixată la baza bicornului cu un nasture pe care este reprezentată stema principatului. La creastă
se află un penaj tricolor (roşu, albastru, alb).
177 Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977, p. 35, fig. 33 (color). O
asemenea „sabie de onoare împodobită cu diamanturi” a primit Grigore al Ghica de la sultan şi în anul 1851
(„Gazeta de Moldavia”, XXIII, 1851, p. 275).
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Pot fi recunoscute – în afara portretului sultanului (care se acorda la investitura ca domn)
– alte câteva distincţii: la gât, arborat în comandorie (deci clasa a II-a), Ordinul Semiluna
Roşie, o înaltă decoraţie otomană, care se decerna doar nemusulmanilor. Pe piept are placa
Ordinului Sf. Mariciu şi Lazăr, conferit de Regatul Sardiniei (Italia), precum şi Ordinul
Mântuitorului în rang de Mare Cruce (lenta de moar azuriu cu însemn şi placa Ordinului,
purtată la piept), conferit de tânărul stat elen178. Exactitatea cu care sunt redate aceste
decoraţii ar indica un portret realizat „după natură”, cu acordul special al domnitorului.
Livaditi a avut chiar meticulozitatea de a reda cutele după care a fost pliată eşarfa ordinului
grecesc în cutia în care era păstrată. Este posibil ca portretul să fi fost comandat special după
primirea acestei decoraţii... Cunoaşterea datelor la care i-au fost conferite aceste decoraţii
se poate dovedi importantă pentru stabilirea anului în care a fost executate portretele
domnitorului. Grigore Al. Ghica a mai deţinut şi alte înalte Ordine, care nu apar însă în acest
tablou. S-a păstrat o interesantă descriere a ceremoniei conferirii lui Grigore Al. Ghica a
Ordinului otoman Nishan Iftikhar, împreună cu sabia amintită, cu ocazia investiturii sale ca
domn 1849179. În alte portrete, Grigore Al. Ghica are pe piept eşarfa roşie a Ordinul rusesc
Sf. Ana clasa I180. În 1851 împăratul austriac Franz Iosef l-a decorat pe Grigore Al. Ghica cu
ordinul „Coroana de fier”, pentru bunele raporturi de vecinătate dintre cele două ţări”181.

Portret de fată (Ilinca, c. 1846)
La Muzeul de Artă Ploieşti se află o lucrare delicată, de mici dimensiuni, executată
de Livaditi182 (cat. 30). Aceasta nu este semnată şi nici datată de pictor, dar are pe verso
178

Grigore Al. Ghica a mai primit acest Ordin, în rang mai mic (Comandor) şi înainte de domnie. Potrivit
lui Nicolae Suţu, Grigore Al. Ghica a fost decorat de către regele Otto I cu Marea Cruce a Ordinului
Mântuitorului pentru că, pe când ocupa dregătoria de mare postelnic a semnat, cu largheţe, un act prin
care 800 de persoane din Moldova au fost recunoscute drept supuşi ai Consulatului elen din Iaşi, proaspăt
înfiinţat (la 1842). Vezi Memoriile principelui Nicolae Suţu, mare logofăt al Moldovei (1789-1871), ediţie de
Georgeta Penelea Filitti, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 261.
179 „În cea mai adâncă tăcere, M. S. Sultanul, luând două nişanuri, le-a dat I. S. Marele Vizir care, sărutândule, le-a trecut Ex. Sale Ali Paşa şi acesta la doi secretari împărăteşti, care, înfăţoşându-le domnitorilor spre
sărutare, le-au aninat de gâturile lor [celor doi domnitori români]”; vezi Leonid Boicu, Adevărul despre un
destin politic, p. 27.
180 Floricel Marinescu, Maria Radovici, Personalităţi din Ţara Românească şi Moldova distinse cu decoraţii străine
în primele şase decenii ale secolului al XIX-lea, „Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară”, XIV-XV,
1981-1082, p. 132; „Gazeta de Moldavia”, XXIII (1851), p. 175, 183. Vezi şi N. Iorga, Domni români după portrete
contemporane (album), p. 220-221; alt portret la Muzeul Militar Naţional, Bucureşti, inv. 24 643.
181 Leonid Boicu, Adevărul despre un destin politic, p. 62-63; vezi şi „Gazeta de Moldavia”, 1881, p. 327.
182 Nicolo Livaditi, Portret de fată (Ilinca); ulei/lemn (placaj); 26/21 cm; nesemnat, nedatat (probabil 1846),
Muzeul de Artă Ploieşti, inv. 2402.
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o interesantă însemnare scrisă chiar de persoana portretizată: „Portretul meu, făcut de
domnul Niccolo Livaditi, a plăcut mult lui Franz Listz, care a binevoit să exprime sentimente
de admiraţie. L-am arătat cu permisiunea mamei mele/ pozat cu permisiunea mamei mele.
Ilinca”183. Întrucât Liszt a concertat la Iaşi pe 18 ianuarie 1847, se poate aproxima cu destulă
precizie că lucrarea este cel mai probabil realizată în jurul anului 1846.
Tânăra este înveşmântată după moda orientală, balcanică, încă vie în epocă, după cum
demonstrează desenele executate în aceeaşi ani de către Charles Doussault, în Album MoldoValaque (Paris, 1848)184. Ilinca poartă o rochie strânsă pe talie, încheiată în faţă cu bumbi
foarte deşi; din talie rochia capătă volum, prin numeroasele ei pliuri. Deasupra rochiei,
tânăra a îmbrăcat o fermenea de catifea de culoare verde-închis, bordată cu un galon din fir
auriu. Ținuta este completată de două eşarfe: una aurie, purtată la gât şi alta roşie, înnodată
lejer în talie. Acestea conferă o deosebită naturaleţe personajului portretizat. Coafura fetei
este tot orientală, părul fiind pieptănat cu cărare la mijloc, strâns pe cap, împletit într-o
coadă şi rulată apoi deasupra; acesta este prins cu o bentiţă roşie, în acelaşi ton cu eşarfa din
talie. Această pieptănătură şi purtarea părului neacoperit era specific domnişoarelor epocii,
înainte de căsătorie.
Delicateţea desenului şi rafinamentul cromatic merită a fi subliniate în mod deosebit.
Chiar dacă pare a fi vestimentaţia unei târgoveţe, cu eventuale rădăcini greceşti, în epocă
această modă era cultivată şi de femeile din protipendadă; se ştie că însăşi doamna Valahiei,
Mariţica Bibescu, a pozat în asemenea ţinută. Tânăra din portretul lui Livaditi aparţinea
şi ea protipendadei, uneia dintre marile familii boiereşti a cărei casă a fost vizitată, sau,
mai probabil, în care a fost chiar găzduit Franz Liszt, pe timpul scurtei şederi în capitala
Moldovei. Probabil că asemenea domnişoare nu erau captive modei orientale, specifice
perioadei anterioare anilor 1830.
În alte împrejurări, credem că ele îmbrăcau şi rochiile de modă occidentală, aduse de
la Paris sau Viena. Îmbrăcarea ocazională a veşmintelor din vremea mamei sau a bunicii,
ţinea probabil şi de redescoperirea – în această epocă, de formare a naţiunilor moderne – a
unei identităţi etnice cultivate cu mândrie în fiecare familie.

Mutzi Balş (c. 1846)
Un portret de copil, de dimensiuni mijlocii, este cel al lui Mutzi Balş de la Dumbrăveni
(Botoşani), păstrat astăzi în posesia descendenţilor. Dumitru (Mutzi) Balş (1836-1909)
este înfăţişat în jurul vârstei de 10 ani, îmbrăcat în haine de arnăut, de culoare verde, cu
183

Astăzi inscripţia este acoperită, astfel încât nu am putut-o vedea cu prilejul organizării expoziţiei dedicate
lui Livaditi. După formă, probabil că inscripţia este în limba franceză, nu în româna arhaică, redactată în
alfabet chirilic.
184 Cf. Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană, p. 135, 236.
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fireturi aurii (cat. 31). El era fiul lui Constantin Balş (m. 1848) şi a soţiei acestuia, frumoasa
actriţă Ana Schame (1811-1887), de la Burgtheater din Viena185. Căsătoria părinţilor a avut
loc în anul 1832. Bunicii paterni ai lui Mutzi erau marele vistier Alexandru Balş (m. 1832) şi
Smaranda Sturdza (1775-1845) de la Ruginoasa186.
Mutzi Balş era singurul moştenitor al întinsului domeniu de la Dumbrăveni-Botoşani
(ce cuprindea vreo 14 sate şi cca. 30.000 ha), de la graniţa cu Bucovina austriacă. Domeniul
era administrat de Gheorghe Eminovici, tatăl poetului Mihai Eminescu. Copilul familiei
Balş era bolnav de ipohondrie dar, în pofida acestui fapt, mama sa, fosta actriţă vieneză,
s-a dedicat, cu devotament şi curaj, educaţiei şi îngrijirii acestuia. Mutzi Balş a făcut studii
filosofice foarte bune, la Heidelberg sau Göttingen. Se spune că tânărul cânta foarte frumos
la pian.
La vârsta potrivită s-a încheiat şi o căsătorie de convenienţă, cu Zoe Sturdza de la
Miclăuşeni (Roman), dar soţia a decedat la o vârstă foarte tânără187. În Iaşi, Mutzi a moştenit
casa Balş de pe bulevardul Copou, aflată la intersecţia cu strada Toma Cozma. Imobilul
a fost moştenit apoi de Catiţa Ghica, care le-a transmis unui nepot din familia Calligari.
Ulterior, această casă a devenit proprietatea familiei Veisa188. Imobilul a fost demolat pe la
1930, cu prilejul extinderii clădirii Universităţii ieşene.

Portretul lui Valerian Missir (1846)
Portretul reprezintă un bărbat în floare vârstei, cu trăsături frumoase; are pomeţii
rumeni şi faţa luminoasă; poartă favoriţi şi are părul grizonat, dar mustaţa şi sprâncenele
sunt încă negre. Bărbatul este îmbrăcat sobru cu vestă şi redingotă de culoare neagră, pe
care se zăreşte sclipirea lănţişorului de la ceasul de buzunar. Pictorul realizează un portret
corect, de efigie a unei personalităţi, dar lipsit de pătrundere psihologică189.
În mâna dreaptă, bărbatul ţine un plic cu sigiliu din ceară roşie, pe care se conturează
stema imperială austriacă. Se poate descifra inscripţia, dispusă inelar: „M. FÜRSTLICH
METERNICHSCHE GENERAL KANZLEY” (cat. 32). Personajul portretizat a ţinut să
pozeze cu scrisoarea primită de la cancelarul Metternich, căruia el îi acordă o însemnătate
deosebită. Ar fi de aşteptat ca în plic să se afle un privilegiu, o favoare făcută de Metternich
comunităţii armene, ştiut fiind faptul că, după alipirea nordului Moldovei Imperiu,
185
186
187
188
189

N. Livaditi, Dumitru (Mutzi) Balş (1846); ulei / pânză; 0,650/0,500; nesemnat, nedatat (1846-1848); colecţie
particulară.
Portretele părinţilor în op.cit., p. 618, 619.
Familii boiereşti, I, Mihai D. Sturdza, p. 254 (spiţa genealogică).
O fotografie a lui Mutzi Balş, la vârsta tinereţii, în op.cit., p. 306.
Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, vol. II, ed. I, Iaşi, Viaţa Românească, 1928, p. 174.
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Austria şi-a asumat rolul de protector a armenilor din Moldova, în încercarea de a realiza o
contrapondere la comerţul dominat de greci.
Autograful pictorului, zgâriat în pasta picturii, reţine atenţia prin nesiguranţa
trăsăturilor, fiind departe de eleganţa semnăturii lui Livaditi. Iscălitura ar putea fi una
imitată, de o altă mână. Pentru stabilirea autenticităţii, atât a semnăturii cât şi a picturii în
sine, ar fi nevoie de o expertiză atentă asupra acestei lucrări.
Un studiu genealogic asupra familiei Missir a fost publicat de Andi-Marius Daşchievici,
fără a cuprinde referiri speciale asupra lui Valerian Missir190. Familia Missir a dat ţării
însemnate personalităţi culturale şi politice, prezentate şi lucrările referitoare la armenii de
seamă din România191. Personajul din tablou aparţine unei ramuri mai puţin cunoscute a
familiei şi nu a avut anvergura publică necesară pentru a figura în astfel de lucrări.
Valerian Missir a fost unul dintre fruntaşii comunităţii armeneşti din Botoşani. El
a fost căsătorit cu o armeancă născută la Cameniţa (Polonia), Ana, fiica lui Grigore de
Bohdanowicz, dar a rămas văduv încă din 1840192. După revenirea pe tron a lui Grigore
Al. Ghica, în noiembrie 1854, locuitorii din mai multe oraşe (Botoşani, Roman, Piatra
Neamţ) au adresat domnitorului o scrisoare de mulţumire. În fruntea membrilor „Obştii
naţiei armeneşti” din Botoşani iscăleşte Valerian Missir193. Numele sau se regăseşte şi
pe telegrama adresată de Comunitatea Armeană din Botoşani lui Alexandru I. Cuza, cu
prilejul alegerii sale ca domn al Moldovei, la 5/17 ianuarie 1859, unde iscălea, de asemenea,
printre primii194.

Portretul lui Valerian Missir, ulei pe pânză, 78×60 cm; semnat şi datat stânga jos: „Livaditi, 1846”. Muzeul
de Artă din Iaşi, nr. inv. 2541. Lucrarea a fost achiziţionată prin Comisia Centrală, în 1981 de la Georgeta
Elisabeta Flora din Bucureşti.
191 Andi-Marius Daşchievici, Precizări genealogice pentru o istorie a familiei Missir, în „Arhiva Genealogică”, V
(X), 1998, nr. 1-2, p. 165-168
192 Bogdan Căuş, Figuri de armeni din România. Dicţionar, Bucureşti, Editura Ararat, ediţia II, 1998; Simion
Tavitian, Armeni de seamă din România, vol. I-III, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2006.
193 Iată inscripţia de pe piatra de mormânt de la Botoşani: „Veniiu, văzuiu, lăsaiu, m-am dus. Jupâneasa
Ana, născută în Cameniţa, fiica lui Grigore de Bohdanowicz şi soţia lui Valerian Misir. Pe tine, Doamne
Dumnezeule, în veci ţărâna mormântului mieu te binecuvintează, căci pe această lume mi-ai lăsat un întreg
neam iubit: pe soţul mieu Valerian Misir şi copiii cei născuţi din trupul mieu. Cu plânsul lor mult m-au
plâns şi în acest mormânt m-au acoperit. Dăruieşte-li Doamne, viaţă lungă, ca neîncetat să mă pomenească.
1840 Dechemvrie în 15, Botoşani. Adu-ţi aminte de mine, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta”. N.
Iorga, Inscripţii botoşănene, Bucureşti, 1905, cap. XII, Biserici armeneşti, p. 31, nr. 36 ; vezi şi Elena Florica
Suster, Cimitirul armenesc din Botoşani, în „Ararat online”, 11 februarie 2010.
194 Cf. Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Ediţia Primăriei de Botoşani, Institutul de Arte Grafice
„M. Saidman”, Fălticeni, 1926, p. 406.
190
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Sevastiţa Boldur (Costachi/Arghiropol)
Acesta este un portret de dimensiuni mijlocii, destinat unui spaţiu intim (mic salon).
Fizionomia femeii portretizate se remarcă prin eleganţă şi sobrietate, chiar dacă aceasta
nu era o frumuseţe. Artistul a fixat pe pânză, cu o fidelitate aproape fotografică, trăsăturile
modelului195.
Chipul etalează trăsăturile naturale, fără machiaj. Coafura femeii aparţine modei din
anii 1837-1840. Această coafură, având cărare pe mijlocul capului şi zulufi orientaţi vertical,
şi un coc mic la spate, era denumită în epocă à la Sévigné; buclele ce acopereau urechile se
numeau anglaises196. Coafura la modă nu o avantajează, deoarece accentuează lungimea
feţei, în loc să o corecteze. Moda rămâne însă suverană, ca şi în zilele noastre.
Rochia foarte decoltată, cu mâneci lungi, şi strânsă pe mijloc, are un model identic
cu cea a Medelinei Carolina Meissner (fără să confere personajului aceeaşi feminitate).
Culoarea apropiată de cea a tapiţeriei scaunului (albastru-închis), precum şi penumbra, nu
permit să se observe cu claritate conturul rochiei. Este o elegantă rochie de seară, destinată
ocaziilor speciale. Decolteul, considerat exagerat de generos, este estompat de o bluză
din pânză albă subţire, cu guler răsfrânt, purtată pe dedesubt. Singurele bijuterii sunt cele
două lănţişoare şi broşa purtată la mijlocul decolteului. În mâna dreaptă Sevastiţa poartă o
mănuşă albă, ţinând între degete o batistă cu o ţesătură fină. Poza personajului este puţin
cam rigidă, lipsită de nerv, parcă atemporală (cat. 35).
Doamna din tablou este Sevastiţa, soţia spătarului Iancu Costache Negel. Supranumele
de „Boldur” era purtat de Costăcheşti, care îl considerau denumirea veche a familiei lor.
Sevastia era fiica lui Ioan Argyropulo, amintit la 1818 ca poruşnic şi dragoman (translator) al
Consulatului rusesc din capitala Moldovei şi nepoata lui Hristofor Argyropulo197. Bunicul
era, probabil, unul din emigranţii greci în Rusia. Ioan Argyropulo s-a căsătorit, la 1810,
cu Catinca (Ecaterina), fata căminarului Iordache Miclescu. Ecaterina Miclescu avea ca
zestre moşia Suceveni de la ţinutul Tutovei. Copiii familiei au fost Sevastia, Olimpiada şi
Gheorghe (bunicul matern al istoricului Nicolae Iorga).
Căsătoria Sevastiei cu spătarul (apoi postelnicul) Iancu Costachi Negel a avut loc
în mai 1834. Soţul ei se afla la al doilea mariaj. Sevastiţa şi-a dus viaţa la moşia soţului
ei, Mălăieşti, din ţinutul Fălciului. Din familie, ea mai avea şi o casă în Iaşi, în mahalaua
Muntenimea de Mijloc (adică în zona Spitalului Sf. Spiridon), pe care a stăpânit-o până la
sfârşitul vieţii (1861).
195 Ibidem, p. 45.
196 Niccolo Livaditti, Sevastiţa Boldur (Costachi), ulei/pânză, inv. 617, 51,8×43 cm; nesemnat, nedatat. Portretul
a fost achiziţionat de Muzeul de Artă din Iaşi în 1954 de la Mihai Berza, care îl avea ca moştenire de familie,
prin soţia sa, Anna Tzigara-Samurcaş. Aceasta era fiica Mariei, nepoata Coraliei şi strănepoata Sevastiţei şi
a lui Iancu Costache-Boldur (poreclit „Negel”). Virginia Vasilovici, Valori de artă românească. Catalog, p. 35.
197 Adrian Silvan-Ionescu, Modă şi societate urbană, Bucureşti, Editura Paideea, 2006, p. 404-405.
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Copiii din această căsătorie erau: Şerban, instruit la pensionul J. Caillot din Iaşi (18451849), ajuns locotenent în 1856; Casandra, care a urmat cursurile pensionului doamnei
de Morangièrs (1845-1846), căsătorită probabil cu Iancu Anghelachi; Elisaveta, Profira,
Sevastiţa, Smaranda şi Veniamin, toţi instruiţi în pensioanele ieşene; ultimii doi au fost
trimişi la Paris, în 1859, pentru continuarea studiilor. Mezinul purta numele Mitropolitului
Veniamin Costachi, unchiul lui Iancu Costache Negel; el a fost căsătorit cu Cleopatra
Panopol. Fiica cea mai mică a Sevastiţei, Coralia, a fost soţia lui Alexandru Cantacuzino.
Olimbiada Arghiropol, sora Sevastiei, a fost măritată cu Epaminonda Samurcaş
(1808-1874), comis, spătar şi vel armaş la Tribunalul Criminalicesc din Iaşi. Acesta era fiul
cunoscutului protomedic al Moldovei, Dimitrie Samurcaş. Cei doi soţi au divorţat în 1841.
Epaminonda s-a recăsătorit, în 1845, cu Alexandrina Gobdelas, probabil fiică a lui Dimitrie
Govdelas (1780-1831), ultimul rector al Academiei Domneşti din Iaşi. Olimbiada a avut o
viaţă îndelungată, trăind până în 1896.
Gheorghe Arghiropol (c. 1815-1853), fratele Sevastiei, era bunicul matern al istoricului
Nicolae Iorga198. Acesta a divorţat în 1842 de Elena Drăghici, cu care avea trei fiice,
retrăgându-se la moşia Cuci din ţinutul Romanului. S-a recăsătorit târziu, de două ori, prin
anii 1865-1869. Cea de-a doua soţie a fost Catinca, fiica serdarului Iancu Scânteie, care avea
două proprietăţi în moşia Bozieni, învecinate cu moşia Cuci. Ei au avut două fiice, Natalia
şi Olimpiada. A treia soţie a lui Gheorghe Arghiropol a fost Elenco, fiica privighetorului
Ionică Tiron, răzeş la Bozieni. Copiii din această căsătorie s-au numit Ion şi Eugenia.

Portret dublu (1849)
Muzeul de Artă din Constanţa şi-a îmbogăţit colecţiile, în septembrie 2006, cu o
valoroasă donaţie făcută de familia colecţionarului Dumitraşcu Bedivan din Bucureşti.
Între lucrările cuprinse în această donaţie se află şi un portret de familie datorat lui Livaditi,
semnat şi datat în 1849199. Lucrarea a fost denumită, convențional, Portret dublu sau Cuplu
(cat. 37).
Portretul oferă un bun material pentru studierea bijuteriilor epocii prin colier şi
frumoasele brăţări purtate de doamnă. De asemenea, atrage atenţia buchetul de flori din
198

Majoritatea datelor genealogice privitoare la acest subiect au fost preluate din studiul domnului Mircea
Ciubotaru, Arghiropolii din Moldova. Noi informaţii şi conexiuni genealogice, în „Arhiva Genealogică”, Iaşi, VII
(XII), 2000, 1-4, p. 207-220. Vezi şi Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească.
Enciclopedie istorică şi genealogică ilustrată, vol. I, Bucureşti, Editura Simetria, 2004, p. 115 şi p. 634 (familia
Arghiropol).
199 N. Livaditti, Cuplu, ulei/pânză; 58,3×47; semnat, datat 1849; Muzeul de Artă din Constanţa, inv. 7308.
Mulțumim doamnei director Doina Păuleanu pentru punerea la dispoziţie a imaginii acestei lucrări.
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mâna doamnei, fixat într-un suport special, probabil din argint şi cristal. Astfel de buchete
se ofereau doamnelor, de obicei, la sfârşitul balului, când se dansa cotilionul.
Se poate spune că soţul poartă redingotă şi nu frac, deoarece are pantaloni gri, cu talie
înaltă. El poartă o verighetă pe degetul arătător al mâinii drepte, în timp ce mâna stângă este
introdusă, cât se poate de degajat, în buzunarul pantalonului. Bărbatul stă în picioare, lângă
soţia aşezată pe un scaun Biedermeier, tapiţat cu roşu. Înălţimea celor două personaje arată
însă că ambii soţi sunt, de fapt, în picioare, spătarul scaunului fiind introdus cam artificial
şi amplasat prea sus faţă de umerii doamnei. Observăm că figura bărbatului are trăsături
foarte asemănătoare cu cele ale lui Lascăr Rosetti, într-un portret de familiei din 1850,
despre care va fi vorba mai jos. Nu este exclus ca portretul de la Constanţa să reprezinte tot
nişte Roseteşti.

Portret de femeie (1852)
În colecţia Muzeului de Artă din Iaşi se păstrează acest portret de tânără doamnă, în
rochie albastră. Lucrarea este semnată şi datată de Livaditi, la 1852. Identitatea personajului
a rămas necunoscută până acum200. Pe spatele tabloului se află însă o însemnare, pe rama
de lemn, cam ştearsă de vreme, care e fost înregistrată, în fișa lucrării, ca „Ecaterina Boganiş,
1852” (cat. 42).
Ar putea fi vorba despre o reprezentantă a familiei Bogonos (deoarece numele de
„Boganiş” nu este cunoscut printre familiile moldovenești). Potrivit paharnicului Sion, au
existat în Moldova doi reprezentanţi ai acestui neam, amândoi cu prenumele de Ioan şi
ridicaţi din oameni de rând la boierie în domnia lui Ioan Sandu Sturdza. Aceştia aveau case
în Iaşi, unul în Muntenimea de Mijloc, lângă biserica Sf. Nicolae cel Sărac201, iar celălalt
pe uliţa Păcurarilor202. Catagrafia ţinutului Iaşi, de la 1820, înregistrează un Ion Bogonos
diac, proprietar al moşiei Vladomirna203. Un sat cu numele de Bogonos se află chiar lângă
Iaşi, făcând astăzi parte din comuna Leţcani. În generaţia următoare au fost înregistraţi
Niccolo Livaditti, Portret de femeie, inv. 1472, ulei/pânză, 38×27,6 cm; Semnat şi datat dreapta jos cu negru:
„[Liva]diti 1852”. Muzeul de Artă Iaşi. Portretul a fost achiziţionat de la Adela Moga din Roman în 1968.
Lucrarea a fost restaurată în 2002 de pictorul restaurator Serafim Prodan. Virginia Vasilovici, Valori de Artă
românească, p. 35.
201 Pentru această biserică vezi C. Turcu, O biserică din Iaşi dispărută: Sf. Nicolae cel Sărac, în „Mitropolia
Moldovei şi Sucevei”, 1966, nr. 1-2, p. 96-108; Vasile Sărman, Altar cu candele stinse din Iaşul de altădată,
Iaşi, Editura Timpul, 2008, p. 183-220; Bibliografie suplimentară la N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al
localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, Editura Litera, 1974, p. 470.
202 Costandin Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 38.
203 Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820), II. Ţinutul Iaşi, Partea 1 (1820), Iaşi, Editura Studis, 2011, p. 48, 282, 294,
336, 342.
200
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alţi membri ai acestei familii care deţineau diverse dregătorii: Vasile Bogonos funcţionar
al Departamentul Dinlăuntru, făcut pitar în decembrie 1848; Dimitrie Bogonos, ajutor
la Departamentul Dinlăuntru, făcut medelnicer chiar la 1852204. Personajul din portret,
Ecaterina, ar putea fi soţia unuia dintre aceşti doi reprezentanţi ai familiei, de la jumătatea
secolului al XIX-lea. Într-o primă fază a elaborării acestei lucrări am avut convingerea că
însemnarea de pe şasiul lucrării poate fi citită: „Ecaterina Kogălniceanu, 1852”, lectură care
părea a fi plauzibilă. Anul 1852 a fost unul special în biografia Ecaterinei: atunci, la vârsta de
25 de ani, ea s-a căsătorit cu Mihail Kogălniceanu. În ipoteza identificării cu acest personaj,
ar trebui făcută o comparaţie şi cu alte portrete ale Ecaterinei Kogălniceanu, cunoscute
astăzi.
Ecaterina Jora (1827-1907) era fiica postelnicului Ioan Jora şi a Mariei Millo. Tatăl ei,
Ioan Jora de la Bârlad, descindea dintr-o veche familie boierească, ce a revenit la ranguri
mai însemnate la începutul secolului al XIX-lea. Acesta a dobândit rangul de spătar în
domnia lui Scarlat Callimachi (1812-1819) şi a devenit postelnic în timpul lui Ioan Sandu
Sturdza (1822-1827)205. Familia Jora a avut trei fete şi doi băieţi. Descendenţa familiei, pe
linie masculină, a fost asigurată de Mihai Jora, cunoscut unionist, la 1859, fost prefect şi
ministru206.
Această Ecaterina Jora a fost măritată mai întâi cu reposatul colonel Iorgu Krupenski,
fiul lui Scarlat Krupenski207.Cea de-a doua căsătorie a Ecaterinei, Jora a fost cu Mihail
Kogălniceanu, la 10 noiembrie 1852208. La Muzeul Mihai Kogălniceanu, recent redeschis,
se păstrează mai multe portrete şi obiecte personale ale Ecaterinei, precum şi ambientul
epocii în care aceasta a trăit.

204
205
206

207
208

Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), întocmită de Mihai-Răzvan Ungureanu, Iaşi, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1997, p. 32.
Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia Moldovei, p. 87. Tatăl Ecaterinei, Ioan Jora, a fost înmormântat
la Bacău.
Octav George-Lecca, Familiile boiereşti, române. Istorie şi genealogie (după izvoare autentice), ediţie de
Alexandru Condeescu, Bucureşti, Editura Libra, Muzeul Literaturii Române, p. 352. Ioan Jora, tatăl
Ecaterinei Kogălniceanu, era fiul lui Mihai Jora, care slujise, pe la 1745, pe Ioan Vodă Mavrocordat. Acesta a
mai avut un frate, Dumitraşco Jora, fost vornic de politie, al cărui fiu, Iancu a dobândit rangurile de spătar şi
postelnic. Acesta din urmă a fost căsătorit cu fiica lui Enache Millo. Pentru genealogia acestei familii vezi şi
Gh. Ghibănescu, Curgătorii din log. Antiohie Jora, în „Teodor Codrescu”, 4, 1 ian. 1916, p. 62.
Pentru genealogia familiei Krupenschi vezi G. Bezviconi, Familia Krupenschi în Basarabia, în „Din trecutul
nostru”, Chişinău , VII, oct. 1939, p. 5-52.
Vezi şi I. Tanoviceanu, Spiţa neamului lui M. Kogălniceanu, în „Arhiva”, Iaşi, 9-10, sept.- oct., 1894, p. 556; Gh.
Ghibănescu, Surete şi izvoade, XXV, Neamul Kogălnicenilor (schiţă genealogică), Iaşi, 1932, CCCII + 320 p. +
un arbore genealogic al familiei Kogălniceanu; Ştefan S. Gorovei, Kogălnicenii, în „Magazin istoric”, 7, 1977,
p. 6-10, 60.
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Portretul Anei Balş (1852)
Ana Balş a fost portretizată de Livaditi în 1852, lucrarea fiind expusă astăzi la Muzeul
Naţional de Artă din Bucureşti209. În fundal se vede o deschidere spre peisaj: Valea Bistriţei
la Piatra Neamţ, târgul de zestre al Ana Balş. Pot fi remarcate numeroase detalii, precum
podul de lemn, ce duce spre diverse acareturi gospodăreşti, doi plutaşi navigând pe undele
repezi, un pescar cu undiţa ş.a. (cat. 40).
Ana Balş (1820-1875) era fiica hatmanului Teodor Balş, unul dintre cei mai frumoşi
bărbaţi ai epocii. În acest portret de maturitate Ana Balş nu pare să fi fost o frumuseţe
remarcabilă. Radu Rosetti o zugrăveşte însă ca fiind „frumoasă şi bogată, una din leoaicele
Ieşului”. Acelaşi autor arăta că Anica devenise anglomană, sub influenţa guvernantei
engleze a surorii sale mai mici. „Se hotărâse să-şi ţie casa şi mai ales grajdul după moda
engleză. Adusese din Anglia trăsuri şi hamuri engleze şi îmbrăcase pe surugii ei ţigani în
livrele de postilioni englezi. Apoi, nemulţumită cu atâta, a pus missa care o englezise să-i
înveţe şi câteva expresiuni engleze, uzitate atunci în Regatul Unit, între doi surugii în cursul
mersului, precum şi cele mai de trebuinţă între stăpâni şi surugii, ca: opreşte, porneşte, la
dreapta, la stânga, mai încet, ia sama etc.”210.
Ana Balş fusese căsătorită, de două ori, dar la data realizării portretului era divorţată,
revenind la numele familiei sale. Ea s-a măritat, în 1835, cu hatmanul Iordache BoldurLăţescu; atunci tânăra mireasă a primit ca zestre jumătate din oraşul Piatra Neamţ211.
Iordache Boldur-Lăţescu, fost comandant al cavaleriei moldoveneşti, a ocupat funcţia de
hatman în 1839, în urma retragerii din funcţie a socrului său, Teodor Balş212.
Cel de-al doilea soţ al Anei Balş a fost marele vornic Iacovache Palade, de care a
divorţată în 1846. Iacovache Palade (n. 1796) era fiul vornicului Constantin Palade şi nepotul
lui Ioniţă Palade213. El era poreclit şi „Pălăducă”. Acesta a fost căsătorit de mai multe ori214.
Portretul Anei Balş, ulei / pânză; 0,887 × 0,700 m; semnat şi datat stg. jos spre centru, cu ocru: „Livaditi,1852”,
MNAR, nr. inv. 4494. Portretul a fost reprodus, în foarte bune condiţii, de Mihai D. Sturdza, Familiile
boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. I, p. 617. Autorul redă şi o fotografie a Anei Balş, realizată la
bătrâneţe, p. 293. Portretul este cunoscut şi sub denumirea Moşiereasa Ana Balş, dobândită prin anii 1950.
Acest titlu are un iz „de clasă”, specific perioadei proletcultiste şi credem că nu ar trebui perpetuat.
210 Radu Rosetti, Amintiri, I, 1996, p. 147.
211 Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, p. 257, 641 nota 11, unde Mihai D.
Sturdza semnalează un text al său, referitor la Ana Balş, Târg de zestre, aflat în manuscris.
212 Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. I, p. 293.
213 Zamfira Pungă, Familia Paladi în istoria modernă a românilor, (teză de doctorat), Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, p. 58-61; 227-229 (în manuscris). Teodor Balş a transmis apoi funcţia de comandant al
armatei ginerelui său, Nicolae Mavrocordat (1853).
214 Prima soţie a sa a fost cu Casuca, fiica lui Iancu Pruncu, una dintre tinerele aflate în anturajul lui Puşkin, la
Chişinău; aceasta mai fusese căsătorită şi avea patru copii mari, la care se adaugă cel puţin doi din mariajul
209

91

https://biblioteca-digitala.ro

El şi-a început cariera publică în Basarabia, ca supus rus (ca şi tatăl său), fiind ispravnic al
ţinutului Orhei (1822-1825). Retras dincoace de Prut, după divorţ, a fost funcţionar la Divanul
Apelativ (1837), fiind amintit apoi ca agă. În 1838 şi-a asumat şi însărcinarea de epitrop al
bisericii Sf. Ioan din Iaşi. Vornicul Iacovache Palade a fost, deputat al ţinutului Cârligătura
(1843-1847). În anii 1846-1848 era antreprenorul taxei evreieşti din oraşul Botoşani. La 1848,
în timpul revoluţiei, numele său apare pe Petiţiunea proclamaţie a boierilor şi notabililor din
Moldova. În 1853, vornicul Iacovache Plade a ocupat, scurtă vreme, funcţia de arhivist al
Statului din Iaşi. Caracterizările din epocă, precum cea făcută de paharnicul Costandin
Sion, nu sunt deloc măgulitoare, descriind un personaj „netrebnic; cel mai desăvârşit jăcaş
şi hoţ”215. Pasiunea pentru jocurile de cărţi l-a făcut să contracteze mari împrumuturi şi să
piardă cea mai mare parte a averii sale.
Vasile Panopol aminteşte un episod sentimental ce ar fi avut loc între Ana Balş şi mai
tânărul Anastasie Panu. Trei scrisori ce se păstrau la Biblioteca Academiei stau mărturie
asupra acestei apropieri. În preajma anului 1859, Ana Balş era o înfocată antiunionistă.
Divorţată fiind, ea încercase să îl atragă în mrejele ei pe Anastasie Panu, unul dintre cei
trei caimacami ce guvernau provizoriu Moldova. Era de notorietate orientarea unionistă a
caimacamului, aşa că doamna, jucând rolul de protectoare şi sfătuitoare, îi dădea întâlniri
de taină, în care îl încuraja să candideze el însuşi la tronul Moldovei, sau să îl sprijine pe
prinţul Petreache Mavrogheni216.

Familia comisului Lascarache Rosetti (1850)
Dintre portretele de familie realizate de Livaditi, acesta era cunoscut doar dintr-o
fotografie alb-negru, publicată în monografia familiei Rosetti217. Este vorba despre o lucrare
în ulei pe pânză, pictată în 1850 şi care se afla, pe la 1938, în posesia arhitectului Constantin
Ciogolea. Lucrare a mai fost semnalată şi reprodusă de Andrei Cornea, în 1980, când
portretul se păstra în aceeaşi colecţie particulară218. În luna mai 2005, a apărut cu prilejul
unei licitaţii de artă organizată de Casa Monavissa: Familia Lazăr Rosetti219. Se mai arăta

215
216
217
218
219

cu Iacovache; cei doi au divorţat în 1837, Iacovache revenind la Iaşi. A doua sa soţie a fost Marghioala, fiica
postelnicului Milu, şi ea recăsătorită; după moartea acesteia, a luat-o de soţie pe Ana, fiica hatmanului
Teodor Balş, divorţată anterior de hatmanul Iordache Lăţescu.
Costandin Sion, Arhondologia Moldovei, p. 198.
Vasile Panopol, Pe uliţele Iaşului, 2000, p. 25.
Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti, I, Coborâtorii moldoveni al lui Lascaris Rousaitos, Editura Academiei,
Bucureşti, 1938, planşa XXXVI (p. 208-209).
Andrei Cornea, „Primitivii” picturii româneşti moderne, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980, p. 88, 89, 91 şi pl.
26.
N. Livaditi, Familia Lazăr Rosetti, ulei / pânză, 87,5×68,3, semnat şi datat „Livaditi, 1837” (sic!).
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că portretul a participat cândva la expoziţia „Societatea românească din preajma anului
revoluţionar 1848”, organizată de Muzeul de Arta al României. Remarcăm doar faptul că
un „Lazăr Rosetti” nu a existat niciodată în stufosul arbore genealogic al acestei familii,
fiind vorba despre Lascăr Rosetti. Datarea propusă, 1837, se bazează pe o lectură greşită a
autografului, vestimentaţia, dar mai ales coafurile personajelor sunt, în realitate, din jurul
anului 1850. Lucrarea se află în prezent într-o altă colecţie particulară.
Fotografia color a acestei lucrări, obţinută recent, permite recuperarea cromaticii,
imposibil de intuit din vechea reproducere alb-negru220. Rochia bleu cu alb a mamei,
rochiţele roz ale fetelor, în echilibru cu draperia de un roşu-cărămiziu, tapiseria verde a
scaunului Biedermeier întregesc paleta cromatică a lucrării (cat. 45).
Asupra personajelor înfăţişate în acest portret, extragem principalele informaţii din
monografia publicată de Radu Rosetti221. Se poate afla astfel că Lascarache Rosetti (m.
1851?) era fiul lui Iordache Rosetti şi al Zamfirei Donici. Tatăl său, comisul Iordachi Rosetti,
a fost ispravnic al ţinutului Bacău în anii 1814, 1822. Acesta a construit casa şi biserica de la
moşia Orăşa, judeţul Bacău. Lascarache s-a căsătorit cu Catrina Lupaşcu, având cu ea două
fiice, Maria şi Eleonora (cele mici, din braţele mamei lor). Cealaltă fată, ce stă în picioare,
este o „copilă” înfiată înainte de naşterea propriilor fiice. Principala moşie a familiei a fost
cea de la Valea Rea, din judeţul Bacău, care era a patra parte din moşia Orăşa de pe valea
Trotuşului.
Fiica Maria (1851-1938) s-a căsătorit, în 1872, cu Alexandru Brăiescu. Eleonora
(1853‑1934) s-a măritat în cu 1879 cu Constantin Ciogolea. La 1877, Eleonora a făcut parte din
Comitetul Doamnelor Române din judeţul Bacău pentru ajutorarea răniţilor din Războiul
de Independenţă. Aceasta a decedat în decembrie 1934, fiind înhumată la Cimitirul Bellu
din Bucureşti.

Vasile Rosetti şi soţia sa (c. 1851)
Tot de Livaditi pare a fi Portretul de familie ce se păstra, pe la 1940, în colecţia doamnei
Maria G. Enescu („Maruca”)222. Aceasta era fiica lui Dumitru Rosetti şi a Alicei Jora,
născută la Teţcani, jud. Bacău (1879)223. A fost măritată, în 1898, cu Mihail G. Cantacuzino
şi apoi, din decembrie 1937, cu muzicianul George Enescu.

220

Fotografia a fost obţinută prin amabilitatea doamnei Dana Spătaru, Administrator al Casei de Licitaţii
Monavissa, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
221 R. Rosetti, op.cit.,
222 Radu Rosetti, Familia Rosetti, II, Celelalte ramuri, Bucureşti, 1940, planşa VII, p. 38-39.
223 Radu Rosetti, op.cit., I, p. 265.
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Cunoaştem această lucrare doar dintr-o imagine alb-negru publicată de Radu Rosetti,
în cel de-al doilea volum al monografiei dedicate familiei sale. După compoziţie şi desen,
trebuie să fi fost unul dintre cele mai reuşite portrete de grup pictate de Livaditi. În această
lucrare, Vasile Rosetti este înfăţişat împreună cu a doua soţie a sa, Elena Darie (cat. 39).
Căsătoria lor a fost foarte scurtă (1851-1853). Acest fapt este deosebit de relevant pentru
datarea lucrării, care a fost pictată probabil în 1851, la începutul celui d-al doilea mariaj.
Vasile Rosetti (c. 1808-1853), din imagine, era fiul lui Ioniţă Rosetti şi al celei de-a
doua soţii a acestuia, Zamfira Manu (n. 1788; căsătorită 1801)224. El era nepotul lui Vasile
Rosetti şi al Ecaterinei Rosetti, fiica hatmanului Vasile Rosetti. Hatmanul fusese ginerele lui
Vasile Rosetti, ctitorul mănăstirii Doljeşti şi proprietarul imobilului care adăposteşte astăzi
Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi225.
Vasile Rosetti, personajul din acest tablou, a fost căsătorit de două ori. El s-a însurat
mai întâi la 1830, cu Catinca Negri, cu care a avut o fiică, Smărăndiţa. Acest mariaj, destul de
tensionat, s-a încheiat cu un divorţ, la februarie 1850. Cea de-a doua soţie a fost Elena Darie,
care se pare că divorţase anterior de Manolache Miclescu226.
Se cunosc puţine date privitoare la biografia acestui Vasile Rosetti. Se ştie că, în
tinereţe, după evenimentele revoluţionare petrecute la Iaşi, în primăvara anului 1848, acesta
s-a refugiat, împreună cu Vasile Alecsandri, la familia Hurmuzaki în Bucovina. Vasile
Rosetti a fost un bărbat risipitor şi pasionat, dar înzestrat cu un deosebit farmec personal.
Nu a jucat vreun rol politic însemnat, dar a deţinut rangurile boiereşti de agă şi vornic. Ca
avere a avut moşia Pribeşti (jud. Vaslui) şi 10 ha de vie în podgoria Nicoreşti. Vasile Rosetti
a murit la începutul anului 1853, la o altă moşie, Dărmăneşti (Neamţ).
Singura urmaşă a acestui Vasile Rosetti a fost Smărăndiţa Rosetti (1831-1918), fiica
din prima căsătorie, cea cu Catinca Negri. Smărăndiţa s-a căsătorit în 1850, cu Mihai Jora,
la moşia Mânjina din jud. Covurlui (Galaţi), fieful familiei Negri227. Aceştia sunt bunicii
compozitorului Mihail Jora228. Domnul Mihai Dim. Sturdza ne-a semnalat existenţa
unui portret care se afla în posesia muzicologului Mihail Jora (1891-1971)229 şi care ar fi
reprezentat pe un strămoş al acestuia, pe nume Vasile. Informaţiile se potrivesc cu portretul
de faţă, Vasile Rosetti fiind străbunicul lui Mihail Jora. Nu ştim însă în ce mod acest portret
224 Ibidem, p. 136-137.
225 Ibidem, p. 77, 85, 100.
226 Mona& Florian Budu-Ghyka, Arborele genealogic al familiei Rosetti, online la www.ghyka.net
227 Ibidem.
228 Paul Păltânea, Neamul logofătului Costache Conachi, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, p. 277, nota 812.
229 Pentru viaţa şi cariera lui Mihail Jora vezi Florinela Popa, Mihail Jora - un modern european, Editura Muzicală,
Bucureşti, 2009. Compozitorul şi dirijorul Mihail Jora a fost Rector al Academiei Regale de Muzică din
Bucureşti şi membru al Academiei Române. Vezi şi Ioana Voicu Arnăuţoiu, Mihail Jora - sub lupa Securităţii,
în revista „22”, din 3 iunie 2005. Mihail Jora s-a căsătorit cu Elena Gafencu, sora lui Grigore Gafencu, fostul
ministru de externe (1939) şi ambasador la Moscova (1940-1941).
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ar fi putut să treacă de la Maruca Rosetti/Cantacuzino, căsătorită cu muzicologul George
Enescu la compozitorul Mihail Jora. Un asemenea traseu ar însemna şi faptul că lucrarea nu
s-a transmis în familia Jora, ci tot în familia Rosetti. Nu este exclus ca amintirile domnului
Mihai Dim. Sturdza să se refere la un alt portret despre care domnia sa ştia că se afla, prin
anii 1960, la sediul Uniunii Compozitorilor din Bucureşti. Mihail Jora a fost preşedintele
Societăţii Compozitorilor, succedându-i în această funcţie lui George Enescu, formal din
1949. Între cei doi muzicieni exista şi o relaţie de rudenie, Mihail Jora şi George Enescu
fiind veri. După 1971, Ion Dumitrescu, succesorul lui Mihail Jora ca preşedinte al Uniunii
Compozitorilor, a încercat să ducă la îndeplinire dorinţa testamentară a acestuia, de a se
înfiinţa Casa memorială „Mihail şi Elena Jora”, în imobilul din Bucureşti, str. Silvestru nr. 16,
unde compozitorul a locuit timp de mai bine de patru decenii. În acest muzeu ar fi trebuit
să se regăsească mobilierul, tablourile, obiectele şi biblioteca familiei Jora. Iniţiativa a eşuat
însă şi astfel nu se ştie care a fost traseul urmat pe portretul de familie amintit după anii
’70.

Familia stolnicului Constantin Bobeică (1853)
Printre portrete de grup realizate de Livaditi se numără şi această lucrare, achiziţionată
în anul 2008 de Muzeul Naţional de Artă a României. S-a arătat că acesta „este un portret
de grup static, în care se ghicesc uşoare urme de disproporţii, recuperate, însă, prin calitatea
expresivităţii privirilor celor patru protagonişti”.
În partea de jos a tabloului, pe o bandă îngustă, se află următoare inscripţie, în scriere
chirilică: „Costandin şi Elena Bobeică, născuţi cel 1 de la 1822/ Maiu 19 şi cel al 2-e la 1821
Dech(e)m(vrie) 20. Costandin şi Elena/ fii amândoi născuţi la anul 1840.// Truspatru
aceşti chipuri o familiei numesc/ Şi truspatru a lor nume într-o zi să prăznuiesc/ Părinţi
precum să vede dintr-un an sunt zămisliţi/ ......... de pre chip într-un an născuţi./ S-au făcut
portreturile la anul 1853 iunie 6,/ de gios iscălitul N. Livaditi” (cat. 44).
Paharnicul Costandin Sion făcea, în dreptul numelui Bobeică, doar scurta precizare
că era „moldovan, mazil de la ţinutul Botoşăni, rădicat la boierie de Ioan Sturdza”230.
Arhondologia ţării înregistrează un Constantin Bobeică „protocolisit la Giudecătoria de
Botoşani, înălţat la rangul de clucer la 29 noiembrie 1839 şi serdar la 19 mai 1853”231. Cariera
sa juridică a continuat la Tribunalul din Botoşani: în 1840 Constantin Bobeică era director
al acestui Tribunalului, având rangul de clucer; la 1850, era preşedintele al aceleiaşi instituţii;
în 1851-1854 este amintit ca asesor la acelaşi Tribunal232; în 1858-1859 a revenit pe postul de
230 Costandin Sion, Arhondologia Moldovei, p. 30.
231 Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), p. 31.
232 Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Editura Axa, 1997, p. 385-387.
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prezident al Tribunalului 233; la 1857, acelaşi iscălea cu rangul de comis234; în 1868 era ca
avocat în baroul de Botoşani; la 1864 era decan al baroului de avocaţi din Botoşani235.
Potrivit lui Artur Gorovei, Constantin Bobeică a fost căsătorit cu Aglaia236, una dintre
cele trei fiice ale lui Gheorghe Cocotă şi a Nastasiei Pilat (din familia poetului Ion Pillat)237.
Nu sunt arătaţi descendenţii. În privinţa familiei soţiei stolnicului, paharnicul Costandin
Sion consemna: „Kocută. Grec; de pe la 1802 venind în Moldova, s-au însurat cu o soră a lui
Ilie Kogălniceanu238, au fost tot vameş la Botoşani; Mihai vodă, pe acel vameş Ioan Kocută
l-a făcut paharnic şi pe un fecior al lui, Costache, căminar”239.
Familia Bobeică a avut proprietăţi în satul Socrujeni din ţinutul Botoşanilor, aflat
astăzi în comuna Gorbăneşti. Un Vasile Bobeică este amintit ca locuind la Socrujeni, ocolul
Miletinului, în anul 1829, stăpânind o parte din acest sat „şi altele de zestre”240. La 1857, pe
lista „alegătorilor primari” pentru Divanul Ad-hoc este înregistrat un serdar Petru Bobeică,
ce stăpânea o parte din acest sat241.

Portretul căminarul Ioan Missir (1855)
Ioan (Ovanes) Missir a fost unul dintre fruntaşii comunităţii armeneşti din Botoşani
Acesta a reuşit să dobândească un mic rang boieresc, cel de căminar, în ciuda restricţiilor
existente în epocă242. Capul său albit, chipul cu trăsături bine conturate, fac o bună impresie
(cat. 46). Totuşi, portretul realizat de Livaditi este datat în 1855, ultimul an de viaţă al
personajului, ceea ce nu exclude posibilitatea ca el să fie un portret postum și nu o lucrare
după natură.
Portretele lui Ioan Missir şi al soţiei sale au fost trimise la Muzeul Naţional de Artă a
României de Ecaterina Lucia Manoliu din Botoşani, soţia scriitorului Ioan Missir. Lucrările
Ibidem, p. 387.
Artur Gorovei, op.cit., p. 31.
Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, p. 323.
În portretul realizat de Livaditi soţia se numeşte Elena şi nu Aglaia.
Artur Gorovei, op.cit., p.106.
Ilie Kogălniceanu era tatăl lui Mihail Kogălniceanu.
Costandin Sion, op.cit., p. 136.
Alexandru V. Perieţeanu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1829 (III), în „Arhiva
Genealogică”, Iaşi, II (VII), 1995, 1-2, p. 166, M55.
241 Artur Gorovei, op.cit., p. 41, nr. 2. 6.
242 Portretul căminarul Ioan Missir, ulei / pânză; 0,880×0,705 m; semnat şi datat dr. jos cu ocru: Livaditi/1855;
Însemnare pe verso: Ioan Mişer ..., MNAR, nr. inv. 4448.
233
234
235
236
237
238
239
240
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au fost depuse de Florica Goilav (născută Ferhat), a cărei nume apare în fişele Muzeului,
era vară de-a doua cu scriitorul Ioan Missir; aceasta doar a intermediat achiziţia243.
Sigiliul heraldic pe care îl poartă pe deget, în portretul zugrăvit de Livaditi este un
obiect de familie care se păstra încă, până de curând, în posesia doamnei Ioana VladMissir din Iaşi. Matriţa sigiliului este săpată în cornalină roşie; în scut oval o pasăre spre
dextra, conturnată, zborul coborât, surmontată de o cruce latină, reprezentarea amintind
de „acvila valahica”, dar fără vreo altă legătură cu aceasta; scutul este timbrat de trei pene
de struţ, surmontate de o coroană deschisă; de asemenea, scutul este susţinut de doi lei
rampanţi conturnaţi, cu limbile la vedere. În dreapta şi în stânga, sus şi jos, găsim iniţialele
posesorului, în alfabet latin: I(oan) M(issir) şi în armeană „O.M.” (Ovanes Missir).
Numele familiei Missir evocă denumirea vechiului Egipt, amintind de un strămoş
care trebuie să fi făcut negustorie cu marfă adusă la Constantinopol din ţara piramidelor.
Firul genealogic al familiei poate fi însă urmărit mai ales din Bucovina austriacă, începând
cu sfârşitul secolului al XVIII-lea. Ioan ( Johann, Ovanes Missir) aparţinea ramurii de la
Suceava-Botoşani a familiei, fiind fiul lui Gabriel Missir (1787) şi a Dolcuţei (Dolcut) fiica
baronului Ovanes Kapri (1772-1791), de la Suceava244. Ovanes s-a născut la Suceava, la
20 aprilie 1798245. La 1848 acesta a părăsit Bucovina aflată sub administraţie austriacă şi
s-a stabilit dincoace de „cordun”, în vechea Moldovă. El a sprijinit zidirea bisericii de la
Teişoara, comuna Roma, din judeţul Botoşani (1851). Grigore Al. Ghica vodă i-a acordat
rangul boieresc de „căminar”. Diploma prin care i-a fost conferit acest rang boieresc, în 1851,
scrisă pe pergament, se afla în păstrarea Ioanei Missir-Vlad.
Ioan Missir a avut două căsătorii. Prima sa soţie a fost din familia baron Kapri, de
origine armenească, din care provenea şi mama sa. Din acest mariaj au rezultat şapte (sau
chiar nouă) copii. A doua oară, Ioanes Missir s-a însurat cu o anume Sanazanda (Suzana),
care a născut alţi patru fiii. La Botoşani, Ioan Misir a pus bazele unei a doua ramuri armeneşti
Missir, pe lângă cea existentă în oraş încă de la 1811. Ioan Missir a construit o casă impozantă
(se zice că era cea mai mare din oraş), pe care a transmis-o descendenţilor246. Ioan Missir a
mai deţinut în oraşul Botoşani o întinsă livadă, de 10 ha, moştenită de fraţii Bogdan, Ioan şi
Simeon. Pe teritoriul acestei vechi livezi s-a construit, după 1965, Cartierul Primăverii.
243

Datorăm mai multe informaţii şi rectificări doamnei Ioana Vlad-Missir din Iaşi profesor la Facultatea de
Construcţii. Din păcate, urmaşa familiei Missir a decedat la începutul acestui an, în Finlanda; doar urna
cu cenuşă a revenit în ţară.
244 Pentru această înrudire vezi Ştefan S. Gorovei, O veche cronică genealogică: familia baronilor Kapri, în „Arhiva
Genealogică”, III (VIII), 1996, 1-2, p. 145-178; pentru căsătoria Dolcuţei vezi p. 173. Un arbore genealogic al
familiei Missir, referitor la secolele XV-XIX, se află la Biblioteca Armenească (Dudian) din Bucureşti.
245 Cele mai multe informaţii privitoare la acest personaj au fost preluate din articolul lui Andi-Marius
Daşchevici, Precizări genealogice pentru o istorie a familiei Missir, în „Arhiva Genealogică”, V (X), 1998, 1-2, p.
165-168 (cu foto impresiune a sigiliului heraldic al lui Ioan Missir).
246 Terenul pe care se afla această casă a putut fi recuperat, cu mare dificultate, după 1989, de către doamna
Ioana Vlad-Missir.
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Ioan Missir a murit la Botoşani, în 1855247, piatra sa de mormânt având o inscripţie
bilingvă. Epitaful său de la cimitirul armean din Botoşani este scris în armeană şi în germană.
Se ştie că Ioan Missir a fost şi francmason, în loja Steaua României de la Iaşi afiliată Marelui
Orient al Franţei.
Dintre descendenţii lui Ioan Missir, cea mai cunoscută este linia fiului său Bogdan
Missir (1854-1944), fost administrator al proprietăţilor boierului Stoianovici, în al cărui
anturaj a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, Cécile Marchand (1865-1935), institutoare
franceză de origine elveţiană, din oraşul Fribourg. Împreună cu aceasta a emigrat, prin 1885,
în Statele Unite ale Americii, ca cetăţean german, stabilindu-se la New Jersy, comitatul
Hudson. Peste Ocean, s-au născut cei şase copii ai familiei: Maria (decedată prematur),
Ioan, Suzana, Alexandru Vasile şi Ida. Bogdan Missir a încercat, în America, să dezvolte
o fermă de vaci. Era un lucru la care se pricepea, afacerile cu vite fiind o specialitate a
armenilor din Moldova, dar, cu toate acestea, a dat faliment după câţiva ani. Familia a
revenit la Botoşani în 1895.
Scriitorul Ioan Misir jr. (1890-1945), fiul cel mai mare, s-a născut la 17 februarie 1890, la
West Hoboken, statul New York (str. Bergenwood 36). Acesta a urmat facultatea de drept
la Bucureşti (1909-1913). Timp de un an a fost secretarul ministrului Vasile Missir, unchiul
său. Apoi a urmat cariera militară (1913-1918), avansând până la gradul de căpitan în rezervă.
La Botoşani a fost ajutor de primar (1919-1920) şi mai târziu chiar primar (1931-1932; 19411944), ultimul primar necomunist. El s-a afirmat şi ca scriitor, prin cunoscutul roman Fata
moartă, premiat de Academia Română.
Ioan Missir s-a căsătorit cu Ecaterina Lucia Manoliu – cu rădăcini greceşti, nu
armeneşti – sora scriitorului Petru I. Manoliu şi nepoata naturalistului Gh. Antipa248. Ei
sunt părinţii Ioanei Anca Mirinda, născută la Botoşani, în 1942. Aceasta s-a căsătorit cu
Nicolae Vladimir Vlad, cadru didactic la Universitatea din Iaşi. Ioana Vlad-Missir a fost
profesor la Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi.
Ioan Vlad (n. 1970), fiul Ioanei Vlad-Missir, este absolvent al Facultăţii de Geofizică din
Bucureşti. În prezent acesta locuieşte în Houston, în statul Texas (SUA).

Soţia căminarului Ioan Missir (c. 1855)
Portretul lui Ioan Missir este însoţit de un altul, al soţiei sale. În imagine, doamna
poartă o rochie albastră, cu guler şi manşete din broderie albă. Boneta de pe cap, lucrată
în acelaşi fel de broderie, este decorată cu o pană albă, prinsă cu un trandafir albastru.
247

În alte lucrări se afirmă ca data morţii lui Ioan Missir a fost 1853, deci, cu doi ani înainte de pictarea
portretului de către Livaditi.
248 Doamna Ioana Vlad-Missir arăta că „străbunica bunicii mele era soră cu mama lui Grigore Antipa, pe
linia grecească”.
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Spre deosebire de portretul soţului, acesta nu este semnat şi nici datat, dar este atribuit lui
Livaditi249 (cat. 47).
Sanazanda (Suzana) era cea doua soţie a căminarului Ioan Missir, mult mai tânără
decât el. Aceasta a fost foarte nefericită, rămânând văduvă, cu patru copii mici. Dintre fii,
doar Bogdan a încercat să îşi croiască un alt destin, emigrând în America, ca agronom. Un
băiat a murit pe la 14 ani, iar ceilalţi doi au stat pe lângă mama lor, nefăcând nimic deosebit
pentru bunăstarea lor.
Despre casa construită de căminarul Missir, pe la 1850, în armenime, se spune că era
cea mai mare din Botoşani. Văduva acestuia a vândut-o, prin 1880, Primăriei Botoşani,
cumpărând o casa mai mică. Clădirea cea mare a adăpostit Casa de copii a oraşului, dar în
ultimii ani ajunsese în paragină. Este aproape de centru oraşului Botoşani și probabil că va
fi demolată pentru a face loc unor construcţii noi.
După vânzarea casei mari, cea doua soţie, Suzana, a cumpărat, la 1869, o altă casă din
Botoşani, de pe strada Roset. Aici a locuit crescând pe cei trei copii rezultaţi din a doua
căsătorie; urmaşii acestora au continuat să stea în această casă până în anul 1969.

Portretul lui Gheorghe Mârzescu (1853)
O lucrare de mici dimensiuni (25x17,5 cm) păstrată în colecţiile Muzeului Naţional
de Artă a României este portretul de tinereţe al lui Gheorghe Mârzescu, om politic liberal
ieşean, profesor universitar şi ministru liberal în mai multe guverne250. În 1853, la data
realizării portretului, acesta avea 20 de ani şi absolvise cursurile de Drept ale Academiei
din Iaşi. Figura sa luminoasă, cu părul blond şi ochi albaştri, primise deja faimoşii favoriţi
chiar dacă aceştia nu aveau încă dimensiunile impozante, cunoscute din portretele sale
de maturitate. Chipul tânărul Mârzescu pare mai matur decât vârsta reieşită din datele
biografice. Chiar şi favoriţii, dincolo de modă, ar fi fost mai potriviţi unei persoane care
îşi dobândise deja un statut social solid − ceea ce încă nu era cazul său în acei ani − şi de a
dobândi cel puţin statutul de profesor universitar. Opţiunea de a poza însoţit de câinele său
de vânătoare pare mai curând o „poză” de senior medieval decât au unui tânăr studios, în
plină ascensiune (cat. 43). Semnificaţia plicului sigilat cu ceară roşie, pe care tânărul îl ţine
în mâna dreaptă, rămâne încă greu de descifrat, în afară de faptul că se înscrie într-un tipar
al epocii251.
Soţia căminarului Ioan Missir, ulei / pânză; 0,875×0,704 m; nesemnat, nedatat; Însemnare pe şasiu, cu
creionul: „Livaditi/1860 (1866?)” ; MNAR, nr. inv. 4449.
250 N. Livaditi, Portretul dr. Mârzescu pe fotoliu, ulei / pânză; 0,250×0,175 m; semnat şi datat stg. jos cu alb:
„Livaditi 1853”, MNAR, nr. inv. 1453.
251 Anul 1853 poate fi legat de absolvirea cursurilor Academiei Mihăilene, sau de obţinerea bursei în străinătate,
ceea ce avea să îi asigure viitorul său statut profesional şi social. Scrisoarea ar putea fi pusă în legătură cu
249
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Fişa biografică a lui Gheorghe Mârzescu (1834-1901) a fost realizată de genealogul
Mihai Sorin Rădulescu252. Un alt text biografic, mult mai amplu dar rămas în manuscris,
a fost redactat de Gheorghe Băileanu253. Rudolf Suţu consemna faptul că tatăl lui Gh.
Mârzescu „a fost multă vreme preot la biserica Sf. Ioan, din fosta stradă a Primăriei”. Apoi,
din 1842, acesta a slujit ca preot paroh al Biserici Banu şi director al Mitropoliei. Un frate
al său, Gherasim, a fost arhimandrit al mănăstirii Coşula din judeţul Botoşani254. Despre
mama sa, care se numea Elena Cârjă, se ştiu puţine lucruri.
Gheorghe Mârzescu a studiat la Pensionul Albineţ din Iaşi şi apoi la Academia
Mihăileană, având rezultate excelente. În 1854, domnitorul Grigore Al. Ghica i-a acordat
o bursă de studii la Paris. A urmat cursurile Facultăţii de litere şi filosofie de la Sorbona; a
frecventat, în paralel, şi cursuri ale facultăţii de Drept, luându-şi doctoratul în acest domeniu
la 1858. Reîntors la Iaşi, a locuit pe strada Primăriei (astăzi str. Gh. Mârzescu), a treia casă de
la Uliţa Hagioaiei (Bd. Independenţei), pe partea dreaptă.
Din noiembrie 1858, Gh. Mârzescu a devenit profesor de Drept civil la Academia
Mihăileană. Astfel, el a fost primul profesor de drept privat (drept civil şi procedură civilă)
din ţară. În 1860 a fost printre profesorii fondatori ai Facultăţii de Drept de la Universitatea
întemeiată de Alexandru Ioan Cuza.
Gheorghe Mârzescu a fost căsătorit cu fiica pitarului Bănică Penescu şi a sultanei
Robescu, descendentă a unei familii boiereşti de la Focşani. Soţia sa era sora omului politic
liberal ieşean C.B. Penescu, care a fost deputat, senator, primar al Iaşilor şi director al
Teatrului Naţional din Iaşi. C.B. Penescu, a fost căsătorit cu Sofia Livaditi, nepoată de fiu a
pictorului Livaditi. Alecu Paleologu era nepot de fiică al lui C.B. Penescu, descinzând astfel,
pe linie feminină, din nepoata pictorului Livaditi.
După căsătorie Gheorghe Mârzescu a locuit tot timpul, cu chirie, în casa care aparţinuse
cândva vornicului Vasile Alecsandri, de pe uliţa Sf. Ilie (fost Muzeul Teatrului); era un
imobil spaţios, cu 20 încăperi255. În ciuda succesului său remarcabil în plan profesional și
în serviciul public, Gh. Mârzescu nu a avut niciodată o proprietate imobiliară; în schimb,
casa în care locuia era splendid mobilată, cu mobilă adusă din străinătate precum şi plină

252
253

254

255

aceste evenimente.
O fişă biografică lui Gheorghe Mârzescu la Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românească (1866-1900),
Bucureşti, Editura All, 1998, p. 88-89.
Manuscrisul lui Gheorghe Băileanu se referă la istoria şi genealogia familiei Mârzescu (al cărei descendent,
pe linie maternă, era şi autorul). Mulţumim pe această cale domnului Ştefan S. Gorovei pentru amabilitatea
de a ne pune l dispoziţie acest text inedit.
Constantin Rojniţă şi moşul său arhimandritul Gherasim Mârzescu, în Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară,
II, Iaşi, p. 410-412 (cu o foto a arhimandritului Mârzescu de la Coşula, la p. 411). Potrivit unei tradiţii
consemnate de Rudolf Suţu, preotul paroh de la biserica Sf. Ioan din Iaşi ar fi avut 24 de copii.
Vezi şi George Mârzescu, Note şi impresii zilnice (1917-1918), Bucureşti, Editura Curtea Veche, (partea
introductivă).
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cu obiecte de artă. Despre biblioteca sa se spune că era una remarcabilă, având 10-15.000
de volume.
Gheorghe Mârzescu a urmat, pe lângă cariera juridică, şi o însemnată carieră publică.
El a fost prefect al judeţului Iaşi (1869-1871). A făcut parte din coaliţia de la Mazar-Paşa
(englezul Lakeman), când s-au pus bazele Partidului Naţional Liberal. El a rămas cea mai
influentă personalitate liberală din Moldova, manifestând un spirit de independenţă chiar
faţă de liderii de la Bucureşti ai partidului. A fost de mai multe ori ministru al Instrucţiunii
Publice şi Cultelor (1879-1780, 1896). Timp de 32 de ani a fost ales, în permanenţă, deputat
şi senator de Iaşi, ajungând şi preşedinte al Senatului. În anul 1888 el a fost şeful Opoziţiei
unite care a dat jos guvernul Brătianu. Alături de M. Kogălniceanu, a fost membru fondator
al Lojei Masonice Naţionale. El poate fi regăsit şi printre membrii fondatori al JockeyClubului din Iaşi.
Gheorghe Mârzescu a avut trei băieţi şi două fete. George Mârzescu a continuat
cariera politică a tatălui, devenind primar al Iaşilor (1916-1918) şi ministru de justiţie. El a
avut o impunătoare statuie în Iaşi, (comparabilă cu cea a lui Cuza) distrusă de extremişti
în 1944. George Mârzescu a fost căsătorit cu Zoe Robescu (1879-1955), având descendenţă
până astăzi. Al doilea fiu, Ipolit Mârzescu, s-a căsătorit cu Maria Calligari, fiica avocatului
ieşean Vasile Calligari şi a Anei Ghica, nepoată de fiu al lui Grigore Al. Ghica vodă. Cel
de-al treilea fiu, Constantin Mârzescu, s-a căsătorit cu Ana Scorţescu, fosta soţie a lui Nicu
Catargi, nepot de frate al omului politic Lascăr Catargi. Cele două fiice ale lui Gheorghe
Mârzescu s-au măritat cu munteni. Una dintre ele a devenit soţia avocatului Magnus
Băileanu din Turnu Severin, ea fiind mama cunoscutului istoric ieşean Gheorghe Băileanu,
autorul monografiei familiei Mârzescu, rămasă în manuscris.

Alecu Ghica mare logofăt
Muzeul de Artă din Iaşi deţine în colecţiile sale un portret ale marelui logofăt Alexandru
Ghica atribuit pictorului Niccolo Livaditi256. O însemnare din registrul Muzeului de Artă
din Iaşi arată că, în anul 1890, acest portret a fost găsit de Gheorghe Panaiteanu-Bardasare,
directorul Pinacotecii din Iaşi, la mănăstirea Galata. În incinta mănăstirii amintite se află
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Portretul Logofătului Alexandru Ghica, aflat la Muzeul de Artă Iaşi, atribuit lui Niccolo Livaditi, inv. 111,
ulei / pânză, 98 × 72 cm (nesemnat, nedatat). Lucrarea a intrat în proprietatea Pinacotecii din Iaşi, care îşi
avea pe atunci în str. Arcului (clădirea fostei Academii Mihăilene) prin Ordinul Ministerial nr. 9632 din 8
septembrie 1890. Pictura a fost restaurată, în acelaşi an, de pictorul C.D. Stahi. Despre acest portret şi copiile
lui vezi Sorin Iftimi, Portretele logofătului Alexandru Ghica aflate în colecţii din Bucureşti şi Iaşi. Schoefft, Livaditi,
Stawski, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, (serie nouă), XIII-XV, 2007-2009, p.
203-216.
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un paraclis cu hramul Sf. Iacob, care a fost renovat la 1843, pe cheltuiala Sf. Mormânt257.
Prin faptul că marele logofăt s-a ocupat de aceste lucrări de renovare, finanţând probabil
realizarea picturii murale, se explică şi păstrarea portretului său în acest lăcaş. Rolul său
era acelea de portret ctitoricesc, precum portretele votive de altădată. Tehnica, precum şi
întreaga concepţie, este însă aceea a unui portret de salon, de şevalet.
Lucrarea aflată în muzeul de la Iaşi nu este un portret după natură, cum s-a crezut, ci
o copie mărită după portretul realizat de August Schöefft, în 1836258. Acest aspect a fost
observat de istoricul de artă George Oprescu259.
Faptul că s-a preferat copierea unei opere mai vechi în locul realizării unui portret
după natură, este un indiciu că logofătul Alexandru Ghica, decedat la 1850, nu mai era în
viaţă în momentul executării portretului. Livaditi a rămas un pictor activ până în 1858; în
acest interval de timp (1850-1858) credem că a fost făcută copia.
Un prim aspect ce poate fi remarcat la portretele lui Alexandru Ghica este aceea că
el nu poartă pe cap gugiuman din blană de samur, precum marii boieri cu dregătorii, ci
un calpac (işlic). Işlicele din pielicele gri-argintie, precum cel din portretul de faţă, erau
un adevărat lux, fiind făcute din miei de Buhara (Asia Mică) sau din miei de Crimeea
tătărască. „Pe frunte, sub marginea işlicului, se distinge calota roşie de postav ce era purtată
totdeauna pe creştetul capului” (creştetul era ras zilnic, de bărbierul personal, după moda
otomană)”260.
Anteriul logofătului nu mai este din obişnuitul material vărgat („cetare”) ci este
decorat delicat, cu mici motive, în culorile verde şi alb. Taclitul (brâul) din mătase indiană,
pliat cu meşteşug, încinge mijlocul, înviorând întreaga ţinută prin înfloriturile sale colorate.
Deasupra anteriului se află fermeneaua scurtă, îmblănită, cu guler înalt, de culoare maro.
Peste fermenea, Alecu Ghica a îmbrăcat haină amplă din postav brun, cu gulerul ridicat,
îmblănită pe margini cu blană de samur. Nu regăsim clasicul guler răsfrânt, foarte lat, din
blană se samur, specific giubelei marilor boieri261 (cat. 50).
257
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N. Stoicescu, Repertoriul localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, Editura Litera, 1974,
p. 447.
Portretul logofătului Alexandru Ghica, de August Schoefft, se află la Muzeul Naţional de Artă Bucureşti
(semnat stânga mijloc, nedatat). Este un portret de mici dimensiuni (35x25 cm), pictat în ulei pe metal
galben (tablă). Lucrarea a făcut parte din fondul Sturdza de la Academia Română şi a fost transferată, în
1954, către Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti (inv. 4101 E). Catalogul Galeriei Naţionale. Sec. XIX, vol.
I, p. LXII. În colecția Pinacotecii ieşene se află şi o altă copie a portretului realizat de Schoefft, iscălită de
zugravul Ionaşcu Enachi, ulei / pânză, (64,5 × 54 cm); Muzeul de Artă Iaşi, inv. 568. Copia aceasta este
semnată şi datată „7 martie 1852”, la doi ani după moartea logofătului, când nu mai era posibil un portret
după natură.
G. Oprescu, Pictura românească, p. 64.
Ibidem, p. 141.
O descriere a vestimentaţiei logofătului Alecu Ghica a fost făcută şi de Lucia Ionescu, Costumul de curte
ilustrat în pictura secolului al XIX-lea din Moldova, în Studii şi articole de istorie, coordonatori Diana Fotescu,
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Pe pieptul logofătului Alecu Ghica se află mai multe decoraţii, o bogată colecţie, care
ilustrează rolul însemnat pe cale l-a avut acesta în administraţia Moldovei. Cea mai înaltă în
rang dintre ele este ordinul rusesc Sf. Ana, purtată la gât, în comandorie (cls. II).
Sub decoraţia amintită, atârnă la gâtul logofătului ordinul „Sf. Stanislav” clasa II262.
Această distincţie poate fi descrisă drept o cruce de Malta butonată, din smalţ roşu, având
între braţe, în loc de vulturul de argint polonez acvila bicefală rusească, de aur. Am putut
stabili că Ordinul Sf. Stanislav a fost conferit lui Alexandru Ghica în toamna anului 1834,
de către de Nicolae, împăratul Rusiei. Întemeiat la 1765, ca distincţie poloneză, Ordinul Sf.
Stanislav a fost inclus în sistemul de decoraţii rusesc în 1832, fiind destinat recompensării
persoanelor civile care prin activitatea lor contribuiseră la apărarea Imperiului ţarist; cei
incluşi în acest Ordin aveau recunoaşterea nobleţei ereditare din partea Rusiei263.
În partea stângă a pieptului, prinsă de reverul fermenelei, poate fi recunoscut Ordinul
otoman Nishan Iftikhar. Această distincţie a fost instituită în anul 1831 de sultanul Mahmud
II; avea o singură clasă şi se acorda pentru merite generale. Se purta la gât, atârnat de o
panglică roşie, sau la piept. Pe medalionul de aur este gravată tughraua („monograma”) lui
Mahmud II. La partea de jos a medalionului se află două ramuri de dafin, iar la partea de
sus un ornament metalic în formă de fundă, care face parte din dispozitivul de prindere;
ambele erau încrustate cu diamante. Însemnul Ordinului a cunoscut numeroase modificări,
dar, ca tendinţă generală, medalionul de formă ovală reprezintă tipul II, emis mai târziu.
Decoraţia otomană purtată la piept, este de rang superior Nishanului atârnat la gât (deşi,
teoretic, exista doar o singură clasă).
Marele logofăt Alecu Ghica (1782-1850) făcea parte din ramura Ghica-Deleni. Era
fiul lui Constantin Ghica (1785-1818) şi al Mariei Cantacuzino-Deleanu. El s-a căsătorit cu
Ruxandra Cantacuzino-Paşcanu (m. 1840), apoi, în 1840, cu Elena Sturdza. Aceasta din
urmă era fiica lui Grigoraş Sturdza şi a domniţei Mărioara Calimah, deci soră cu Mihail
Sturdza. Căsătoria aceasta a fost foarte scurtă, din pricina nepotrivirii firii celor doi soţi;
după divorţ Elena Sturdza s-a retras la moşiile ei din Basarabia, aflată sub administraţie
rusească. Acolo a făcut cunoştinţă cu generalul rus Harting, de origine olandeză, cu care s-a
căsătorit în a doua cununie şi cu care a trăit până la moartea ei”264. Copiii logofătului Alecu
Ghica au fost Elena Ghica, Alexandru Ghica (decedat copil) şi Grigore V Ghica vodă265.
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Marian Constantin, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, Editura Sigma, 2001, p. 438.
Ibidem, p. 349.
Luminiţa Iordache, Cristina Constantin, Decoraţii străine din patrimoniul Muzeului Militar Naţional,
Bucureşti, Muzeul Militar Naţional, Editura Total Publishing, 2005, p. 63.
R. Rosetti, Amintiri, I, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996, p. 212.
Pentru genealogia familiei Ghica vezi http://www.ghika.net
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În aprilie 1834, la începutul domniei lui Mihail Sturdza, logofătul Alexandru Ghica
a fost numit la conducerea Departamentului Dinlăuntru, în locul logofătului Iordache
Catargi266.
Alecu Ghica „era un bărbat foarte mic de stat, nu frumos la faţă şi slăbănog, dar sub
acea înfăţişare debilă ascundea o putere herculeană, pe care de altminterea au moştenit-o
atât fiul său, cât şi copiii acestuia”267. Cultura lui Alecu Ghica era îngrijită pentru un bărbat
din vremea lui, cunoştea bine literatura elină şi nu era străin nici de cea franceză; vorbea
bine franţuzeşte268.
Potrivit lui Radu Rosetti, marele logofăt, „a lăsat reputaţia unui bărbat de o cinste
şi integritate fără pereche, de o mare bunătate de inimă şi înălţare de suflet, ca şi acea a
unui mare şi sincer patriot, cu idei liberale şi naţionaliste”269. Acesta a fost un adversar
înverşunat al lui Mihail Sturdza şi al abuzurilor ocârmuirii sale, Era privit drept căpetenia
opoziţiei, dar domnul (cu care fusese cumnat) niciodată nu a cutezat să se atingă de el. Erau
cunoscute relaţiile sale cu „revoluţionarii” de la 1848. Alecu Ghica era un partizan al Unirii
şi un naţionalist fervent: a încurajat atât toate publicaţiile cari apăreau în limba noastră, cât
şi reprezentaţiile teatrale date în româneşte. În casa lui au fost date cele dintâi reprezentaţii
româneşti în Iaşi, de către tineri şi tinere din marea boierime, printre cari figurau şi fiul
gazdei, viitorul domn, precum şi sora acestuia, Elena”270. Logofătul a fost membru fondator
(1830) şi preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti, între anii 1844-1852271.
Casa din Iaşi a marelui logofăt Alecu Ghica a fost donată, după moartea sa, pentru
a găzdui Maternitatea din strada Cuza Vodă (Institutul Gregorian)272. Reşedinţa rurală
favorită era la Hărpăşeşti, lângă Podul Iloaiei, nu departe de Iaşi, folosită ca atare şi de fiul său,
domnitorul Grigore Al. Ghica273. Alecu Ghica a avut şi o cunoscută activitate ctitoricească:
el a reînnoit paraclisul Sf. Iacob de la Mănăstirea Galata, în anul 1843, pe cheltuiala Sf.
Mormânt „cu sârguinţa logofătului Alecu Ghica, epitrop fiind Panaioti Papazoglu”274.
Alecu Ghica a murit la 4 mai 1850, fiind înhumat la mănăstirea Sf. Spiridon (Iaşi).
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Memoriile principelui Nicolae Suţu, mare logofăt la Moldovei (1798-1871), ediţie de Georgeta Penelea Filitti,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 143.
R. Rosetti, Amintiri, I, p. 211.
Ibidem.
Ibidem, p. 208.
Ibidem, p. 211.
Societatea Medico-Naturistă şi Muzeul Istorico-Natural din Iaşi. Documente, scripte şi amintiri, culese şi
comentate de N.A. Bogdan, (ed. II, f.a.), Iaşi, Editura Tehnopress, (ed. I, 1919).
Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe 500 de ani, până în zilele noastre, vol. II, ediţie de Constantin
Mihăilescu-Gruiu, Bucureşti, Gruparea culturală „Europa în România”, 1999, p. 335.
R. Rosetti, op.cit., I, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 210.
N. Stoicescu, Repertoriul, p. 447.
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Hatmanul Teodor Balş (1835-1839)
La Muzeul de Artă din Ploieşti se află un portret de ofiţer, a cărui identitate nu este
stabilită275. Nu se cunosc date despre provenienţa acestei lucrări. Cu toate acestea, avem
convingerea că personajul anonim poate fi identificat. Bărbatul poartă uniforma Miliţiei
Pământene din Moldova (cu paspoale roşii), iar epoleţii cu franjuri groase indică un
general. Broderia gulerului, cu frunze de stejar aurii, arată de asemenea gradul de general
(cat. 55). La începuturile Armatei moldoveneşti, general era doar unul singur, şi anume
chiar comandantul oştirii (hatmanul).
Primul general al acestei armate a fost, la 1830, Costantinică Bogdan-Palade, ginerele
domnitorului Scarlat Callimachi. Acesta este înfăţişat ca atare într-o litografie contemporană,
datorată lui C. Lecca, păstrată în colecţia Bibliotecii Academiei Române276. Acelaşi artist
a realizat litografii similare şi pentru alţi doi comandanţi ai armatei moldoveneşti, care îl
secondau pe şeful oştirii: Teodor Balş şi Iordache Boldur-Lăţescu277. În seria respectivă,
doar Costandinică Palade este înfăţişat în uniformă de general278.
La 10 iunie 1831, Costantinică Palade s-a îmbolnăvit de holeră şi a decedat, lăsând astfel
drum liber spre tron lui Mihail Sturdza. Astfel, din vara anului 1831, postul de hatman a
fost ocupat de adjunctul său, Teodor Balş. Acesta a fost hatman până în aprilie 1839, când
s-a retras, în locul său fiind numit vornicul Iordache Boldur-Lăţescu, fost comandant al
cavaleriei279.
În portretul de la Ploieşti poate fi recunoscut chipul lui Teodor Balş; asemănarea fizică
a personajului cu cea din litografia lui C. Lecca este evidentă; doar uniforma de colonel este
înlocuită cu cea de general. Hatmanul Balş poartă o uniformă uşor modificată faţă de cea
din 1830, fiind lipsită de galonul de fir auriu ce contura partea din faţă a marginilor tunicii,
de-a lungul nasturilor, dublând paspoalele; lipseşte şi furajera de cavalerie, din fir dublu,
ce cobora de la baza gâtului spre centiron, pe partea stângă. Pe pieptul uniformei el are
275
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Portret de bărbat, ulei/pânză;70,5x59,5 cm; nesemnat, nedatat; Muzeul Judeţean de Artă Prahova, nr. inv.
2269.
Biblioteca Academiei Române, Gr. I, Lecca, 5, inv. 346. Imaginea are însemnarea „Costandin Paladi
general Oştirii Moldaviei”.
Cele trei portrete au fost reproduse recent de Adrian-Silvan Ionescu, în anexa articolului Stiluri în podoaba
capilară din România modernă, (1790-1920), în „Muzeul Naţional”, XVIII, 2006, p. fig. 31, 33, 34. Coafurile şi
mustăţile îi fac să semene foarte mult cu ofiţerii ruşi din acea epocă (Ibidem, p. 57).
Pentru aceasta vezi Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977,
p. 26 şi p. 27, fig. 25. Pe gravura realizată de C. Lecca se află însemnarea „Toader Balş colonel şi agiutant,
comandant al Ştabului general”.
Prin Înalta poruncă de zi pentru toată a noastră domnească Miliţie, în „Albina Românească”, X, nr. 28, 9 aprilie
1839, p. 111. Colonelul Lăţescu, devenit hatman la 1839, era ginerele lui Teodor Balş, fiind căsătorit cu fiica
acestuia, Ana. Iordache Lăţescu a transmis apoi, în 1853, funcţia de mare hatman al armatei ginerelui său,
Nicolae Mavrocordat.

105

https://biblioteca-digitala.ro

două decoraţii care mărturisesc asentimentul puterilor suzerană şi protectoare – Imperiul
Otoman şi Imperiul ţarist – pentru ocuparea funcţiei de conducător al Miliţiei Pământene.
La gât, el poartă Ordinul rusesc Sf. Stanislav cls. II, ca şi titularul anterior al Hătmăniei; la
piept, în partea stângă, poate fi recunoscută distincţia otomană Nişan Iftikhar („Ordinul
Gloriei”), în varianta sa rotundă, cu lănţişor (considerată mai veche decât varianta ovală).
Paginile „Albinei Româneşti” nu consemnează datele la care hatmanul Teodor Balş a primit
aceste decoraţii280.
Ordinul Nishan Iftikhar a fost fondat în 1831, deci nu putea să fie acordat înainte de
această dată. În aceste condiţii, trebuie să acceptăm că lucrarea a fost pictată în intervalul
1831-1839, când Teodor Balş s-a aflat în funcţia de hatman. Astfel, dacă portretul a fost
zugrăvit într-adevăr de Livaditi, este unul dintre cele mai vechi, întrucât pentru deceniul
respectiv nu se mai păstrează decât două lucrări, semnate şi datate, după cum am văzut.
Deşi personajul din portret pare a fi identificat, mai există o problemă: în epoca
regulamentară existau în Moldova trei personaje purtătoare ale acestui nume, care au
deţinut titluri şi funcţii asemănătoare. Primul este logofătul Teodor Balş (1760-1837), al
cărui chip – în costum oriental, cu o barbă albă – este cunoscut din portretul realizat de Ion
Balomir, păstrat la Muzeul de Artă din Iaşi. Acesta este „baş-boierul” de la 1835, cunoscut şi
ca „Frederic” Balş, deoarece se purta fălos, precum împăratul Federic cel Mare. El a murit
fără urmaşi, lăsându-şi marea sa avere domnitorului Mihail Sturdza; a fost înhumat la
biserica Sf. Spiridon din Iaşi.
Al doilea este Toderiţă Balş (1805-1857), caimacamul Moldovei la 1856-1857. Acesta a
fost căsătorit de două ori, mai întâi cu Maria Rosetti-Răducanu (1834) şi apoi cu Catinca
Dimachi (1846) de la Dimăcheni, ţinutul Dorohoiului. Un portret în ulei al caimacamului,
provenit din colecţia Epitropiei Sf. Spiridon, se află în colecţia Muzeului de Istorie a
Moldovei din Iaşi281.
Cel de-al treilea este personajul reprezentat în portretul atribuit lui Livaditi, de
la Muzeul de Artă din Ploieşti. Hatmanul Teodor Balş (c. 1791-1867) era unul dintre cei
şapte copii ai lui Constantin Balş, vornicul politiei Iaşilor şi ginerele domnitorului Grigore
Ghica282. Tatăl hatmanului, Constantin Balş, a fost ucis într-un duel, de un ofiţer austriac,
în 1855283. El a fost căsătorit cu Maria Bogdan; amândoi soţii îşi au mormintele la biserica
Sf. Dumitru Balş din Iaşi.
280

Sunt doar două menţiuni privitoare la decoraţiile primite de Toderiţă Balş viitorul caimacam: Ordinul
Mântuitorului şi Nişan Iftihar.
281 Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi, nr. inv. 2562. Un portret-medalion, acuarelă de Th. Aman, se află în
posesia familiei (reprodus de Mihai Dim. Sturdza, op.cit., p. 617).
282 Vasile Panopol, Mihai Dim. Sturdza, Marele hatman Teodor Balş (cca. 1791-1867), comandant al Oastei
Moldovene, în Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, p. 257.
283 Ibidem, p. 295, nota 19.
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Teodor Balş era un bărbat înalt, impunător în mundirul său de general. Cu toate
acestea, hatmanul nu avea pregătirea temeinică a unui militar de carieră. Făcuse câteva luni
de şcoală militară la Odessa, după care fost încadrat ca polcovnic (colonel) în proaspăt
înfiinţata Miliţiei Pământene şi pus la comanda unui regiment (format atunci dintr-un
batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie).
La scurtă vreme a fost avansat la gradul suprem, cel de hatman şi general-inspector
al Miliţiei284. Teodor Balş era un om vanitos şi lipsit de energie, funcţia sa fiind redusă la
un rol mai mult decorativ, ceea ce convenea foarte bine Rusiei. În calitate de caimacam, a
purtat în continuare uniforma militară (precum domnitorii regulamentari), chiar dacă nu
mai era hatman. În 1844, regele Otto I al Greciei, l-a decorat pe vornicul Teodor Balş cu
Ordinul Mânuitorului285. La ceremonia înmormântării sale sunt amintite două decoraţii
ruseşti: Sf. Vladimir, Sf. Ana; alături de acestea este menționată şi o decoraţie otomană:
Nishan Iftikhar286.
Teodor Balş a fost unul dintre don-joanii Iaşilor, urmând în clasament imediat după
cumnatul său, Lascăr Bogdan. Hatmanul era etichetat drept „al doilea călău de inimi”
din capitala Moldovei. „Dacă nu avea statura frumoasă şi aerul impunător al cumnatului
său, Todiraş Balş era frumos şi plăcea femeilor”287. Cronica scandaloasă a Iaşilor reţine
numeroasele sale cuceriri, cu care îi plăcea să se şi mândrească. Se spune că la bătrânețe
(în anii 1860), aflându-se la un bal, ar fi lăudat frumuseţea doamnelor şi domnişoarelor
prezente: „Uite, toate sunt frumoase şi cât de frumoase! Şi, la urma urmei, nu-i lucru de
mirare, doar eu le-am făcut pe toate!”288.
Hatmanul Teodor Balş ţinea casă mare în Iaşi, pe dealul Copoului, mai la vale de
casa logofătului Ioan Canta (Casa Universitarilor) şi vizavi de casa logofătului Costache
Sturdza (Spitalul Militar). Reşedinţa sa era deservită, cu mare fast, de 78 slugi. În odaia
galbenă expuse două portrete ale ţarului Nicolae Pavlovici. Vechile inventare gospodăreşti
amintesc mai multe portrete pictate în ulei, care se păstrau în casa de la Iaşi: Constantin
Balş, tatăl hatmanului, un portret al generalului rus Kiseleff, două portrete ale părinţilor
soţiei hatmanului, vornicul Lascăr Bogdan şi Smaranda Rosetti289. Vândută statului, această
casă a devenit sediul Cercului Militar290.
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Radu Rosetti, Amintiri, I, p. 195.
„Albina Românească”, XVI, nr. 36, 7 mai 1844, p. 141.
Mihai Dim. Sturdza, op.cit., p. 295.
Radu Rosetti, Amintiri, I, p. 195.
Ibidem, p. 195-196.
Mihai Dim. Sturdza, op.cit., p. 295.
Imobilul vechi nu mai există, actuala clădire fiind rezidită din temelii.
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Principala reşedinţă rurală a hatmanului Teodor Balş era moşia de la Darabani291, la
graniţa cu Galiţia şi Bucovina austriacă (astăzi în judeţul Botoşani). Aici el a înfiinţat un
târg, în 1835, pentru zilele de luni, la care se adăugau 12 iarmaroace pe an; a cunoscut repede
o previzibilă prosperitate, mai ales în baza comerţului cu vite.
Hatmanul Teodor Balş a avut două fiice: Ana (1820-1875) fost căsătorită în 1835 cu
hatmanul Iordache Boldur-Lăţescu, iar apoi cu Iacovache Palade; Esmeralda (1835-1893)
a fost şi ea măritată de două ori, mai întâi în 1852 cu Alexandru (Nabucco) Sturdza, iar în
1862 cu George Marino conte de Cimara. Prima dintre fiice, Ana Balş, a fost portretizată de
Livaditi în 1852, iar portretul ei este analizat separat, în această lucrare.
La un studiu atent al lucrării, impresia generală este că portretul nu poate fi pictat de
Livaditi, fiind realizat în cu totul alt stil şi având o pensulaţie diferită. Este posibil ca multe
din caracteristicile lucrării vechi să fi fost serios afectată de o „restaurare” neadecvată.

33. Portret de bărbat (Gheorghe Bibescu vodă)
La Muzeul de Artă din Ploieşti se păstrează şi un alt Portret de bărbat în uniformă
militară a cărui identitate a rămas neprecizată292. Personajul are o figură care aminteşte de
cineva. Este vorba despre Gheorghe Bibescu, domnitorul Ţării Româneşti (1843-1848), de la
care s-au păstrat mai multe portrete oficiale, astfel încât comparaţiile se pot face cu uşurinţă
(cat. 59). Faptul părea neverosimil, deoarece portretul este atribuit lui Livaditi, despre care
se ştie că a pictat doar în Moldova. Mai există însă o lucrare ce demonstrează că Livaditi a
ajuns, totuşi, şi la Bucureşti: Portret de familie pe terasă (Iancu şi Anica Manu), realizat sigur
de Livaditi, în 1840. Pentru portretul domnitorului ar mai fi fost necesar un drum la sud de
Milcov, Bibescu domnind între 1843-1848. Faptul că lucrarea nu este semnată, sugerează
şi posibilitatea ca portretul să nu fi fost realizat după natură, cu acceptul domnitorului, ci
poate fi şi o reproducere după o altă lucrare. O analiză stilistică a lucrării va duce, desigur, la
concluzia că acest portret nu a fost realizat de Niccolo Livaditi.
Portretul la care făceam referință pentru identificarea personajului se regăseşte şi în
lucrarea dedicată de Cristian M. Vlădescu uniformelor armatei române. Autorul precizează
că uniforma este ţinuta zilnică de general, model 1843293. În alte portrete domnitorul apare
înveşmântat în marea ţinută, etalându-şi toate decoraţiile pe pieptul uniformei.

Mihai Dim. Sturdza, op.cit., p. 296.
Portret de bărbat, Muzeul Județean de Arta Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2271; ulei / pânză; 60x52,5
cm; nesemnat, nedatat.
293 Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române, Bucureşti Editura Meridiane, 1977, p. 20.
291
292
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34. Portret de femeie
În vechiul studiu al Jeanei Gheorghiu, din 1939, este reprodusă o lucrare denumită
Portretul unei necunoscute294 (cat. 58). Autoarea fusese impresionată în special de „tonul
alb trandafiriu al pielii, atât de fin lucrat, încât simţim pulsând sub el sângele care îl
colorează”295.
Lucrarea se păstra, la acea vreme, în posesia colecţia prof. N. Ionescu din Bucureşti.
La 1858, portretul se afla în colecţia Galeriei Naţionale de Artă din Bucureşti fiind atribuit
pictorului Mauriciu Löeffler, cu titlul Soţia artistului. Acesta a fost profesor la Catedra
de pictură a Academiei Mihailene din Iaşi pe la 1840296. S-au păstrat foarte puţine lucrări
atribuite acestui pictor, foarte diferite ca stil. Este un artist puţin studiat şi de aceea este
greu de înţeles pe ce baze a fost făcută o asemenea atribuire.
Cu aceeaşi identitate, portretul a fost transferat, în 1966, către Muzeul Regional
Galaţi297. Portretul se află astăzi, într-adevăr, în patrimoniul Muzeul de Arte Vizuale Galaţi,
fiind atribuit tot lui Löeffler298. Această identitate a fost perpetuată deoarece se considera
că lucrarea este lipsită de autograf. Pe fotografia de bună calitate pusă la dispoziţie, cu
deosebită amabilitate de directorul Muzeului din Galaţi, domnul Dan Basarab Nanu, am
putut identifica un asemenea autograf299. În mod surprinzător, semnătura este „Livaditti”,
scris cursiv, într-un oval. Iscălitura cu doi „t” şi grafia deosebită de cea cunoscută poate
ridica un semn de întrebare asupra autenticităţii lucrării. O semnătură asemănătoare, însă
mult mai stângace, se află însă pe portretul de doamnă, realizat în acuarelă, provenit de la
Muzeul Simu (cat. 54). Se poate regăsi, cu uşurinţă, ovalul ce conţine semnătura.

294
295
296
297
298
299

Jeana Gheorghiu, Un pictor moldovean din secolul trecut: Nicolò Livaditi, în „Viaţa Românească” 1939, nr. 8,
anexa (foto).
Ibidem, p. 55.
În Scurta istorie a artelor plastice din Romania, coord. George Oprescu, redactori Ion Frunzetti, Mircea
Popescu, II, 1958, p. 44 (foto).
Mulţumim doamnei Costina Anghel conservator la Muzeul Naţional de Artă a României, pentru această
informaţie.
Mauriciu Löeffler, Portret de femeie, ulei / pânză; 0,570×0,480, semnat dreapta mijloc, cu roşu: „Livaditti”,
Muzeul de Arte Vizuale Galaţi, inv. 736.
Domnul director Dan Basarab Nanu ne-a oferit şi o macrofotografie a autografului „Livaditti”, care
permite o mai bună studiere a iscăliturii artistului. Mulţumim pentru sprijin şi doamnei Valentina Tudorie,
de la Muzeul de Arte Vizuale Galaţi.
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35. Portret de femeie (Zulnia Vogoride?)
În colecţia domnului Cezar Florea din Bucureşti se află un frumos portret de femeie
(ulei pe pânză; 0,350×0,285 m), restaurat în 1988, la Palatul Brukenthal din Sibiu. Lucrarea
nu este semnată şi nici datată, dar a fost atribuită, pe baza analizei stilistice, lui Niccolo
Livaditi (cat. 56).
Rochia doamnei, de culoare cafenie, are un decolteu drept, cu fronseuri orizontale,
tivit cu o dantelă albă şi este foarte strânsă pe talie, cu un corset. Exceptând culoarea,
modelul rochiei este identic cu cel purtat de Elena Manolache Miclescu, în portretul datat
1841 (vezi cat. 11). Credem că aceasta este şi datarea corectă a portretului de faţă.
În momentul achiziţiei, nu se cunoştea identitatea doamnei din portret, însă specialiştii
care l-au examinat, cu prilejul restaurării au pus pe şasiu următoarea etichetă: „Portretul
d-nei Zulnia Vogoride (fam. Vasile Alecsandri)”. Această identificare este discutabilă, după
cum vom vedea în continuare.
În genealogia cunoscută a familiei Vogoride nu a existat nici un personaj numit
„Zulnia”300, cum este menţionat pe eticheta tabloului301. În epocă, „Zulnia” era supranumele
Smarandei, fiica lui Manolache Donici de la Chişinău, fiind născută puţin înainte de 1795. Ea
s-a căsătorit, în primăvara anului 1810, cu Petrache Negri. Familia Negri a avut cinci copii:
Catinca, Maria (călugărită Evghenia), Elena, Zulnia şi Costache Negri, viitorul diplomat.
Cu prilejul tulburilor Eteriei greceşti, de la 1821, Petrache Negri s-a refugiat cu toată familia
peste Prut, la moşiile socrului său. Acolo avea să moară, de boală, la 5 martie 1823302.
Costache Conachi, bun prieten al lui Petrache Negri, a nutrit o dragoste ascunsă către
frumoasa Smarada Negri, pe care o evoca în poeziile sale sub numele de „Zulnia”. După
aproape patru ani de văduvie, Smaranda a acceptată să se căsătorească, luându-l drept soţ
pe Costache Conachi. Nunta a avut loc la moşia acestuia de la Ţigăneşti (jud. Galaţi), în
ianuarie 1828. Astfel, Costache Conachi a devenit tatăl vitreg al copiilor din prima căsătorie
a soţiei, cea cu Petrache Negri. Mariajul a durat doar patru ani, Smaranda stingându-se din
viaţă la 12 octombrie 1831.
Dacă acceptăm identificarea persoanei din portret cu Zulnia Negri/Conachi, ar
însemna să fim de acord cu faptul că acesta a fost pictat câtă vreme doamna se afla în
viaţă, deci, înainte de 1831; ar concura la titlul de cel mai vechi portret pictat de Livaditi în
Moldova, după datele cunoscute până acum. La această dată, nu se ştie sigur dacă Livaditi
era venit la Iaşi, el fiind amintit în gazete abia din 1832, după cum am arătat. În plus, rochia

Mihail-Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique et genealogique des grandes familles de Grèce, d’Albanie et de
Constantinople, ed. II, Paris, 1999, p. 464-467 (familia Vogoride).
301 Ibidem, p. 464-467 (familia Vogoride).
302 Paul Păltânea, Neamul logofătului Costache Conachi, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, p. 275-277.
300
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şi coafura doamnei, care pot fi datate pe la 1840, nu se potrivesc anului 1830303. Acceptând
că portretul ar putea să fie pictat de Livaditi, putem conchide că persoana portretizată nu
poate fi Zulnia Donici/Negri/Conachi.
În familia Negri a existat şi o a doua persoană numită „Zulnia”, aceasta fiind chiar
mezina familiei. Aceasta s-a născut la Chişinău, în gubernia Basarabia, în ultimele luni ale
anului 1823. Ea s-a măritat cu Nicolae Mavrocordat (cat. 51), fiul logofătului Constantin
Mavrocordat şi al Casandrei Balş. Zulnia avea în jur de 16 ani, iar mirele era cu 12 ani mai
învârstă. Căsătoria a fost scurtă şi nefericită. Pe la 1840, tânăra Zulnia trăia mai mult singură,
la moşia soţului său, Cornul Negru, de pe malul Prutului, com. Bivolari (jud. Iaşi)304. În
acelaşi an, Constantin Mavrocordat a cerut divorţul; el avea să se recăsătorească, în 1845,
cu Smaranda Boldur-Lăţescu. Zulnia s-a recăsătorit, la rândul ei, cu Vasile Sturdza, care
divorţase de Ecaterina Balş; ei au avut doi fiii, Constantin şi Rudolf. În portretul de faţă
nu poate fi reprezentată nici această Zulnie: acceptând că portretul a fost pictat pe la 1840,
Zulnia ar fi avut vreo 17 ani, or, doamna din imagine poate avea 35-40 de ani. Zulnia a avut
o viaţă îndelungată, trăind până în anul 1911.
Logofătul Costache Conachi a avut, din căsătoria cu Zulnia Donici/Negri o singură
fiică, numită Ecaterina/Catinca, născută la 17 august 1828, la moşia Ţigăneşti. În 1846, la
vârsta de 19 ani, aceasta avea să se mărite cu Nicolae, fiul caimacamului Ştefan Vogoride şi
fratele doamnei Smaranda, soţia domnitorului Mihail Sturdza305. Ea este vestita „Cocuţa”
Vogoride, care ar fi sustras din scrinul soţului său scrisorile compromiţătoare în care se
vorbea despre falsificarea alegerilor pentru Divanul Ad-hoc, de la 1858. Acest fapt, intrat în
conştiinţa publică, nu este deloc sigur că s-a întâmplat ca atare, fiind negat de descendenţi.
Înrudirea Zulniei cu familia lui Vasile Alecsandri este o altă afirmaţie care nu se verifică.
Singura apropiere este povestea de dragoste dintre poetul Vasile Alecsandri şi Elena Negri,
fiică a primei Zulnia şi soră a celei de-a doua purtătoare a acestui nume. Această legătură
sentimentală nu s-a finalizat însă printr-o căsătorie, Elena Negri stingându-se din viață
prematur. În rest, arborele genealogic al familiei Alecsandri nu conţine nici o înrudire care
să corespundă persoanei portretizate în acest tablou306. În urma acestei analize genealogice,
doamna în rochie maro este în căutarea unei alte identităţi. Să sperăm că vor apărea indiciile
care să facă posibil acest lucru.

Vezi Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană, în România epocii moderne, Bucureşti, Editura Paideia,
2006, p. 93-98, 134-139, 405-406.
304 Paul Păltânea, op.cit., p. 283-285.
305 Ibidem, p. 285, 311-334.
306 Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. I, p. 56-62.
303
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Moda epocii regulamentare în
portretistica lui Niccolo Livaditi
Marcelina Brîndușa Munteanu
O mărturie preţioasă asupra epocii regulamentare ne oferă opera pictorului Niccolo
Livaditi. Alături de alte izvoare, portretele zugrăvite de acesta dau formă şi culoare multor
personaje din societatea timpului său, ajutând la formarea unei imagini cât mai veridice
asupra stilului de viaţă al elitelor moldovene. Niccolo Livaditi a fost un artist care a trăit într-o
epocă în care boierimea era preocupată să aibă în saloane portretele lor şi ale membrilor
familiilor lor. Pornind de la această nevoie de reprezentare, el a răspuns numeroaselor
comenzi pentru care a fost solicitat, lăsând astfel viitorimii o operă care reprezintă un tezaur
de informaţii privind epoca acesta.
Timp aproape trei decenii − începând probabil cu anul 1830 − Livaditi a fost un artist
deosebit de agreat de protipendada românească, de aceea pensula sa a imortalizat pe pânză,
hârtie sau fildeş, multe din chipurile de bărbaţi, femei şi copii din familiile importante ale
Moldovei (Mavrocordat, Ghica, Rosetti, Balş, Missir, Mavrogheni, Miclescu) şi din Ţara
Românească (familia Manu). Au fost surprinse personaje diverse, din vechi şi aristocratice
familii dar şi din noua elită socială care se formează în această perioadă, creaţia sa constituind
o adevărată frescă a elitei moldovene din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Cucoanele, demoazele şi domnii care trec prin atelierul acestui pictor pentru a li se
zugravi chipul, oferă un adevărat spectacol vestimentar. De aceea unul dintre aspectele
importante de viaţă cotidiană care poate fi refăcut cu ajutorul acestor imagini îl reprezintă
evoluţia modei societăţii româneşti din perioada regulamentară.
Începând cu sfârşitul secolului al XVIII şi continuând cu prima jumătate a secolului
al XIX, societatea românească intră într-un profund proces de modernizare care va aduce
modificări vizibile şi în aspectul exterior al oamenilor din acesta epocă1. Adoptarea modei
occidentale a avut o influenţă însemnată asupra mentalităţii oamenilor vremii, ajutând
alături de alţi factori la crearea unui cadru favorabil pentru transformările importante
1

Pentru acest fenomen vezi Adrian-Silvan Ionescu, Mode de tranziţie în România secolului al XIX-lea, în „Studii
și Cercetări de Istoria Artei”, 1988, tom 35; Idem, Mode în derivă sau între fermenea şi frac, în volumul Moda
românească (1790-1850). Între Stambul şi Paris, Bucureşti, Editura Maiko, 2001, p. 65 şi urm.
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care s-au petrecut pe plan politic (Unirea şi Independenţa), economic (prin apariţia şi
dezvoltarea unei industrii locale, prin dezvoltarea comerţului şi a finanţelor) şi cultural.
În funcţie de anii în care au fost realizate aceste portrete, se pot contura mai multe
etape ale evoluţiei modei societăţii moldoveneşti. Fără a exista o strictă departajare (între
ele existând numeroase suprapuneri) acestea au coincis în linii generale cu marile momente
existente în cadrul curentelor modei europene a timpului.
În deceniul al treilea al secolului al XIX-lea, „moda europeană oscila între două
limite extreme: concepţia engleză asupra eleganţei în care nimic nu trebuia să bată la ochi
şi creaţiile fanteziste ale artiştilor, între gustul burghez care punea accentul pe aspectul
comun, banal şi cel artistic romantic, urmând să scandalizeze burghezia”2.
Schimbări importante se petrec în Europa Occidentală prin apariţia curentului
romantic, care renunţa la cultul antichităţii în favoarea admiraţiei pentru trecutul naţional,
redescoperit acum în sursele Evului Mediu sau ale Renaşterii3. Romantismul a promovat
un alt ideal de frumuseţe, care a dus la apariţia unei noi mode. Femeia romantică trebuia
să fie „un suflet fără trup”, „un înger” iar hainele au încercat să transpună această idee în
realitate4. Pornind de la cap, coafura consta în evazări şi strangulări succesive (buclele erau
strânse în creştetul capului în coc şi grupate lateral pe urechi), pălăria avea boruri largi aduse
în faţă, iar machiajul punea în valoare ochii umbriţi, nasul şi gura rămânând mici. Trupul
era îmbrăcat în haine care contraziceau anatomia corpului: decolteul era oval, cusătura
umărului cobora pe braţ, ştergând carura, iar mânecile gigantice mascau cotul. Talia ca de
viespe era strânsă de un corsaj, fusta era evazată5.
Dorind să oglindească sensibilitatea sufletească mai mult decât forţa fizică, costumul
masculin subţia talia. Bărbatul ideal romantic juca rolul de vizionar al viitorului, sensibil şi
pasionat, gata să se sacrifice pentru un ideal de libertate6.
Între anii 1835-1840, se poate distinge în creaţia lui Niccolo Livaditi o primă etapă a
modei epocii regulamentare, ilustrată printr-un număr restrâns de lucrări, care ne permit să
conturăm unele trăsături generale ale modei feminine şi masculine.
Portretul familiei Alecsandri din anul 1837 ilustrează cu precădere o trăsătură
caracteristică a societăţii româneşti în această etapă: coexistenţa celor două tipuri de
vestimentaţie, cel oriental purtat de Vasile Alecsandri-tatăl, şi cel occidental, adoptat de
restul familiei sale (cat. 4). Prezenţa celor două femei, mamă şi fiică, ne ajută observăm
câteva aspecte ale modei feminine. Vestimentaţia cazonă a fiului cel mic ne reliefează o
2
3
4
5
6

Adina Nanu, Artă, stil, costum, Editura Compania, Bucureşti, 2000, p. 189.
Ibidem, p. 188.
Ibidem, p. 189.
Ibidem, p. 193.
Ibidem, p. 189.
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altă noutate a societăţii moldoveneşti regulamentare: adoptarea uniformei militare de către
tinerii boieri care au optat pentru o asemenea carieră.
Încă din timpul ocupaţiei ruseşti din anii 1806-1812 se produsese europenizarea
îmbrăcămintei femeieşti7. Moda feminină din deceniul trei al secolului al XIX-lea este cu
totul cucerită de farmecele vestimentaţiei occidentale. Acest lucru îl putem observa cu
uşurinţă în ţinutele mamei (Elena Cozoni) şi surorii (Catinca) bardului de la Mirceşti (cat.
4). Acestea sunt îmbrăcate cu rochii occidentale, din mătase grea. Culorile veşmintelor sunt
potrivite vârstei: un roşu îndrăzneţ pentru fiică, un verde potolit pentru mamă. Conform
modei europene, ţesăturile fine semitransparente de bumbac care se purtau la începutul
secolului sunt înlocuite de mătăsuri grele şi stofe de lână, ce se potriveau mai bine siluetei
rigide a rochiei, care acum avea o formă geometrică strictă. Pentru veşmintele de bal se
foloseau materialele fine ca tul sau muselină, delicate, aşezate peste un fond de satin8.
Într-o epocă în care femeile din Occident reveneau la purtarea corsajului, iar talia
coboară de sub sâni reluându-şi locul normal9, corsajul celor două vestimentaţii respecta
aceste uzanţe şi era unit cu rochia printr-o centură care le sublinia talia. Fustele erau fronsate
în talie, fiind drepte în faţă şi evazate pe părţi. Pentru păstrarea acestor forme, pe dedesubt
se purta un jupon scrobit, care dădea rochiei o formă de clopot10. Decolteul acestor rochii,
care lăsa să se vadă umerii dezgoliţi, se termina în partea superioară printr-o margine în
care mătasea era aşezată orizontal şi fronsată în două lame (în cazul mamei) sau trei lame
(pentru fiică).
Garnitura rochiei Elenei Cozoni era din dantelă albă brută („blonde”) şi decora
marginea inferioară a decolteului, precum şi partea superioară a mânecii. Din acest fel de
mătase se confecţionau în epocă întregul corp al unei rochii, precum şi diferite accesorii
(mâneci, eşarfe, mantii)11.
Elena Cozoni şi fiica sa Catinca aveau rochii cu mâneci duble bufante din umăr până
la cot (en gigot)12. De aici până la încheietura mâinii, ele erau strâmte şi decorate cu o serie
de aplicaţii din stofa aceluiaşi material reprezentând brăţări şi funde.
Coafura tinerelor femei era potrivit cerinţelor modei care a circulat între 1835-1840 în
Occident: două cărări brăzdau creştetul capului şi împărţeau podoaba capilară de o parte şi
de alta a feţei. Părul negru al celor două doamne era coafat în zulufi lungi, bogaţi, făcuţi de
Radu Rosetti, Amintiri, vol. I, Ce-am auzit de la alţii, Iaşi, Viaţa Românească, f.a., p. 51.
Le costume en Russie. XVIII- début du XX siècle. Musée de l´Ermitage, Éditions d´art Aurora Leningrad, 1983,
p. 20-21.
9 Ibidem, p. 21.
10 Ibidem, p. 20.
11 Ibidem, p. 22.
12 Vezi şi François Boucher, Histoire du costum en Occident, des origines à nos jours, Paris, Ed. Flammarion, 2008,
477 p. (ediţia originară a apărut în 1965), p. 338.
7
8
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obicei cu drotul, îndreptaţi vertical de la tâmple până la umeri. Surplusul de păr era strâns
într-un coc la spate. Acest tip de coafură era desemnată à la Sévigné, iar buclele purtau
numele de anglaises13.
Elena Cozoni purta pe cap un „turban” lejer din mătase transparentă, alb, decorat
cu flori albastre şi pene marabu albe. În picioare se văd ciorapi albi de bumbac şi pantofi
de aceeași culoare din satin, fără toc, cu vârful pătrat. Cele două doamne purtau bijuterii
bogate din aur: la urechi le atârnau cercei lungi, la gât aveau coliere, decolteul rochiilor era
decorat cu broşe, iar pe degete aveau numeroase inele. Mâna dreaptă a mamei era sprijinită
pe o măsuţă tip gheridon, iar cu cea stângă ţinea o scrisoare, pe care se poate citi adresa „À
Madame Hélène Alecsandri Iassy”. Fiica era pictată cântând la clavir, ilustrând o altă „modă”,
care privea educaţia tinerelor fete.
Ţinuta masculină este mult mai bine reprezentată în această perioadă din portretistica
lui Livaditi (1835-1840). Costumul oriental ocupă încă un loc important în vestimentaţia
masculină a boierimii moldovene. Vasile Alecsandri-tatăl a dorit să fie imortalizat cu hainele
„Vechiului Regim”. El era înveşmântat într-un anteriu roşu cu imprimeuri mici galbene,
peste care era încins cu un taclit din şal indian de mare valoare. Decorul floral al acestuia,
mărunt şi delicat, în roşu şi verde, pe un fond de culoare închisă formează un contrast
plăcut cu roşul anteriului. Peste această haină lungă, bărbatul purta giubeaua din pambriu
de culoare albastru deschis, garnisită cu blană de samur pe guler, margini şi mâneci. Ca
semne ale modernităţii, de sub anteriul lung nu se mai văd meşii şi papucii turceşti, vechea
încălţăminte orientală a fost înlocuită de o pereche de pantofi negre bine lustruiţi. Coafura,
barba şi mustăţile spătarului nu mai erau de sorginte orientală. Capul nu mai era ras potrivit
vechiului obicei oriental, ci are o coafură îngrijită, cu o barbă scurtă, unită cu mustăţile. Pe
degetul mic al mâinii drepte poartă un vechi inel de aur.
Un alt personaj masculin, imortalizat în anul 1836 de Livaditi, este doctorul Lochmann
(cat. 2). Farmacist şi chirurg cunoscut al Iaşilor, acesta ilustrează costumul masculin
purtat de burghezie, nouă elită socială care începe să se impună acum. Vestimentaţia
acestuia se înscrie în linia modei europene din această perioadă. Medic cu studii făcute în
mediul german, acesta pozează într-o ţinută sobră, având o atitudine rece, rigidă în care
se distinge gustul ponderat şi conservator al societăţii unde acesta fusese educat. El purta
potrivit modei epocii14 o cămaşă albă cu pieptul plisat, cu guler mult înălţat peste obraz,
ajungând la lobul urechii. Gâtul îi era aproape imobilizat de legătură neagră de mătase, care
îl înconjură de mai multe ori, pentru a fi înnodată în partea din faţă. Peste cămaşă avea o
vestă de stofă neagră, cu guler şal, care îi acoperea mult pieptul. Doctorul purta redingotă
din stofă neagră, respectând linia modei care, între 1830-1835, făcea ca redingota sau fracul să
13

14

Adrian Silvan-Ionescu, Stiluri în podoaba capilară din România modernă. 1870-1920, în „Muzeul Naţional”,
XVIII, Bucureşti, 2006, p.48. Vezi şi Cecilia Caragea, Istoria aranjării parului, Timişoara, Editura Uroboros,
1997, p. 208-220.
Adrian Silvan-Ionescu, Modă şi societate urbană în România epocii moderne, p.177.
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fie foarte strâmte şi cambrate pe corp, uneori matlasate pe umeri şi piepţi pentru a pune în
evidenţă talia. Haina acestuia avea guler şal lat şi înalt, ridicat şi era închis cu nasturi negri.
Gulerul şal s-a purtat mult în a treia decadă a veacului. Paralel cu acesta se purtau reverele
cu câte trei crestături15. Se disting nasturii din perle ai cămăşii şi lanţul gros de aur al unui
ceas de buzunar, singura bijuterie a acestuia. Coafura chirurgului era şi ea în vogă: părul era
filat şi adus în faţă pe tâmple (potrivit modei lansate de ţarul Alexandru I)16. Bărbatul avea
faţa rasă, perciuni scurţi şi nu purta barbă sau mustăţi.
Un alt model de vestimentaţie masculină a perioadei este ilustrat în portretistica lui
Niccolo Livaditi de Portretul unui tânăr, ce ne prezintă un june necunoscut îmbrăcat în
moderne haine occidentale, dar având pe cap un obiect vestimentar de factură orientală,
care îi dădea acestuia un misterios aer levantin (cat. 3). Elegantul bărbat avea cămaşă albă cu
guler înalt, ale cărei margini acopereau o parte a obrazului, cu pieptul cu pliseuri mărunte,
şi o fentă lată pe care era prinsă o broşă fină din aur. Legătura neagră, care înconjoară
de mai multe ori gâtul, era înnodată în faţă şi era străpunsă cu un fin ac de aur cu lanţ şi
motive florale. Purta o vestă albă mulată cu guler şal, încheiată la două rânduri de nasturi.
Redingota, din postav subţire negru, strâmtă pe corp îi sublinia supleţea trupului. Aceasta
avea un guler şal lat, cu reverul în trei crestături. Trăsăturile frumoase ale chipului tânărului
bărbat erau subliniate şi de mica mustaţă care intra în modă pe la 1830 şi de părul ondulat
de pe tâmple17.
Ceea ce dă distincţie şi o notă de originalitate acestui mic portret este faptul că tânărul
avea pe cap o bonetă de catifea neagră, brodată cu fir de aur şi decorată cu desene vegetale
de factură orientală. În această perioadă, Ţările Române ofereau, în ceea ce priveşte
costumul, un spectacol uimitor şi fascinant care consta în amestecul dintre vechi şi nou,
dintre oriental şi occidental. Este adevărat că şi în vestul Europei, în aceeaşi perioadă, artiştii
obişnuiau să introducă în vestimentaţia lor obiecte de factură orientală dând tonul pentru
o vestimentaţie extravagantă. Scriitoarea franceză George Sand obişnuia să se îmbrace cu
haine masculine. Ea putea fi văzută purtând pantaloni roşii, bonetă grecească din catifea
brodată, papuci chinezeşti şi fuma ţigări spaniole. Lordul Byron prefera să se afişeze cu
haine albaneze („arnăuţeşti”) cu broderii bogate şi turbanele turceşti18. Considerăm că
această alegere a tânărului bărbat zugrăvit de Livaditi, de a purta această bonetă, nu are
legătură cu extravaganţele artiştilor occidentali, ci mai degrabă ar putea fi o atitudine legată
de nostalgia originilor sale levantine.
Un alt fenomen care a făcut modă în societatea românească şi care se reflectă şi în
creaţia artistică a acestui pictor este aceea a adoptării de către boierimea română a uniformei
Miliţiei Pământene. Ea este ilustrată prin portretele a doi bărbaţi costumaţi cazon, dar şi în
15
16
17
18

Ibidem, p.174.
Adrian Silvan-Ionescu, Stiluri în podoaba capilară ..., p. 56.
Ibidem, p. 56.
Adina Nanu, op.cit., p. 189-190.
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două portrete ale familiei Alecsandri, în care fiul cel mic este zugrăvit în uniforma militară.
Înfiinţarea Miliţiei Pământene în Moldova a constituit un factor important care a contribuit
la pătrunderea hainelor „nemţeşti“ în Ţările Române. Această schimbare de ţinută s-a făcut,
probabil, cu mai multă uşurinţă decât acceptarea hainelor civile (a fracului de exemplu) şi
datorită faptului că rangurile boiereşti au fost echivalate cu gradele militare, realizându-se o
trecere mentală graduală, neexcluzând dintr-o dată vechea stratificare din arhondologie19.
Porucicul Liubobratici, un bărbat tânăr, poza lui Livaditi în uniformă de subofiţer, cu
mâna dreaptă aşezată pe garda sabiei (cat. 5). El purta o tunică din postav civit paspoalată
cu roşu, încheiată la două rânduri de nasturi metalici aurii, şi având epoleţi aurii fără
franjuri. Haina cambrată îi sublinia talia subţire. Militarul avea o coafură îngrijită cu păr
scurt, faţa rasă fără perciuni, o mustăcioară deasupra buzelor şi un mic smoc de păr sub ele.
Aceste mustăţi mici cu vârfurile răsucite semeţ erau în vogă pe la 1830, când cei mai mulţi
bărbaţi care renunţă la straiele orientale pentru cele ale Miliţiei Pământene vor adopta
aceste mustăţi şi coafuri cochete20. Singurele bijuterii ale acestui bărbat erau două inele:
pe mâna stângă − inelul de căsătorie (verigheta), iar pe cea dreaptă avea un inel de aur cu
piatra de smarald.
Un alt portret de militar realizat între anii 1835-1839, îl reprezintă probabil pe hatmanul
Teodor Balş (cat. 55). El purta uniforma de ofiţer superior a Miliţiei Pământene din
Moldova, având epoleţi cu franjuri groase, din fir metalic auriu. Broderia gulerului cu frunze
de stejar arată gradul de general pe care personajul acesta îl avea. O altă caracteristică a
modei masculine a perioadei regulamentare este purtarea de către bărbaţi, atât în cadrul
costumului civil cât şi cel oficial − militar, diplomatic sau administrativ − a ordinelor şi
decoraţiilor primite din partea Imperiului Otoman, puterea suzerană şi Imperiului Ţarist,
„puterea protectoare”. Hatmanul are la gât Ordinul rusesc Sf. Stanislav, iar pe piept, în partea
stângă distincţia otomană Nishan Iftikhar.
În intervalul între anii 1840-1845, apar modificări în vestimentaţia şi coafura femeilor
şi bărbaţilor din societatea moldovenească. Această perioadă este reprezentată mult mai
generos în creaţia lui Livaditi.
Începând cu anii 1840, vestimentaţia feminină occidentală a căpătat noi proporţii,
modificând silueta şi garniturile. Mânecile bufante au fost înlocuite de mâneci drepte, mulate
pe braţ, scurte pentru bal şi lungi pentru zi. Talia coboară, iar corsajul (cu „oase de balenă”
care strângeau bustul) se termina atât în faţă cât şi în spate în formă de V. Acest corsaj era
foarte decoltat pentru ţinutele de bal şi decorat cu berte din dantelă care acopereau umerii
pentru cele de seară. Crinolina era la modă în aceşti ani, iar fusta a căpătat datorită acesteia
o amploare deosebită, având uneori un diametru ajungând la 4 metri lărgime la bază. De la
talie porneau numeroase pliuri pentru a conferi fustei o formă de cupă răsturnată21.
19 Adrian Silvan-Ionescu, op.cit., Editura Paideia, Bucureşti , p.112.
20 Idem, Stiluri în podoaba capilară..., p. 56.
21 Le costume en Russie. XVIII- début du XX siècle, p. 23-24.
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Vestimentaţia feminină prezentă în această etapă în portretele lui Livaditi este mult
mai diversificată. Lucrarea Femeie şezând în fotoliu. Eufrosina Grigoraş (1840), reprezintă o
tânără doamnă într-o cu o ţinută de ceremonie (cat. 9). Ea era îmbrăcată cu o rochie de
bal roz prăfuit, cu un larg decolteu, garnisit ca şi mânecile cu volane de voal alb brodat.
Corsajul rochiei se termina în V, iar fusta avea amploare datorită crinolinei. Doamna avea ca
accesorii mănuşi albe de bal, lungi până la jumătatea antebraţului. Ea purta bijuterii bogate
din aur cu pietre albastre-deschis: un colier care îi înconjură de două ori decolteul şi o
brăţară pe mâna stângă. Femeia poza având mâna stângă − cu un mic evantai alb – sprijinită
de braţul unui fotoliu Biedermeier.
În aceeaşi categorie a ţinutei de ceremonie se înscrie şi vestimentaţia purtată de Elena
Manolache Miclescu portretizată în anul 1841 (cat. 11). Femeia a fost zugrăvită purtând o
rochie albastră, ce îi lăsa umerii pe jumătate dezgoliţi. La partea superioară, decolteul era
ornat cu o bandă lată cu şase fronseuri din acelaşi material, terminându-se cu o margine
albă de dantelă brodată. Corsajul se leagă de fusta rochiei în V. Mânecile trei-sferturi erau
cambrate până deasupra cotului şi erau unite printr-o margine din aceeaşi dantelă albă cu
cea a corsajului. Acestea continuau de la cot în jos cu un volan de dantelă albă din mătase
brută („blonde”); ele se legau cu două panglici de mătase roz, în funde.
Fusta doamnei avea fronseuri bogate şi crinolină. În mâna dreaptă, acesta avea un
lornion cu rame şi lanţ din aur, iar în cea stângă purta o batistă din olandă cu dantelă aplicată.
Femeia avea mănuşi albe transparente, din tul brodat şi purta bijuterii din abundenţă. Ambele
braţele erau împodobite cu câte două brăţări din aur şi pietre albastre, decorate cu motive
florale. La gât avea un colier scump din aur cu peruzele, la urechi atârnau cercei din aur cu
peruzele, corsajul rochiei era decorat cu o delicată broşă din aur cu perle. Elena Manolache
Miclescu avea o coafură în pas cu moda vremii, purtând podoaba capilară pieptănată cu
două cărări, iar la tâmple cu bucle verticale mărunte, după modelul englezesc.
O altă doamnă − Elena Mavrogheni, născută Spiro-Paul − poza aşezată pe un fotoliu
Biedermeier din lemn de nuc şi tapiţerie albastră (cat. 10). Tânăra femeie purta şi ea o
superbă ţinută de ceremonie, ce avea un decolteu care îi dezvelea umerii pe jumătate.
Rochia era croită din catifea roşu-purpuriu şi era garnisită cu satin alb şi voal de mătase.
Mânecile din catifea foarte scurte şi drepte, erau îmbrăcate de altele mai lungi din voal
brodat în culori de alb, roşu şi albastru cu motive florale. Acestea din urmă înveleau braţul
până aproape de cot şi erau prinse spre interior cu două broşe pictate cu scene romantice.
Corsajul avea părţile laterale din catifea, mijlocul din saten alb. De marginea exterioară a
părţii din atlas a corsajului era prins un volan din acelaşi voal pictat ca cel aplicat pe mâneci.
Decolteul adânc era decorat în partea superioară cu un triunghi de voal pictat şi un volan
îngust ajurat din acelaşi material. Talia era, potrivit modei, puţin coborâtă, iar corsajul (cu
„balene” care strângeau bine bustul) se termina în faţă şi în spate în formă de V. Fusta de
catifea era încreţită, iar la mijloc avea introdus un triunghi din tafta albă cu vârful în sus,
având aplicat pe mărgini acelaşi voal pictat. Rochia avea crinolină care conferea fustei volum
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şi eleganţă. Doamna purta bijuterii fine din aur: un colier în formă de fundă cu mici rubine
şi doi ciucuri îi decora decolteul. Patru brăţări decorate cu funde şi inimi completează
accesoriile tinerei doamne. Figura romantică a femeii era subliniată şi de coafură, care era
în pas cu moda vremii cu două cărări şi bucle anglaises, lungi până la umeri.
Portretul unui cuplu − Anica şi Iancu Manu − de la 1840, ilustrează foarte bine ţinuta
de bal a perioadei (cat. 8). Cei doi soţi pozează pe o terasă. Având un peisaj în fundal, aceştia
par a fi desprinşi, pentru câteva momente, din ritmul unui vals. Anica Manu stătea aşezată
pe o banchetă verde şi era înveşmântată într-o vaporoasă rochie albă de bal, făcută din
saten peste care era suprapus un strat fin de voal transparent din muselină, cu garnituri din
dantelă albă brodată. Rochia tinerei femei era, potrivit uzanţelor modei, adânc decoltată,
lăsând să se vadă bine umerii şi pieptul. Mătasea care acoperea partea centrală a corsajului
era încreţită vertical şi prinsă cu trei şnururi din loc în loc. Talia era puţin coborâtă, iar
corsajul cu balene, care sublinia supleţea taliei, se termina atât în faţă cât şi în spate în formă
de V. Mânecile rochiei lungi până la cot, porneau de sub umăr cu o parte încreţită, fiind apoi
garnisite cu mici volane de dantelă ajurată, brodată fin cu motive florale şi ornate cu flori
naturale (trandafiri mici roz). Din talie pornea în multe pliuri din muselină străvezie, o fusta
ce avea o amploare deosebită, datorată cu precădere folosirii crinolinei. Aceasta era prezentă
în vestimentaţia din Moldova încă de pe la 1835-184022. În mână avea aceeaşi trandafiri roz.
Coafura tinerei doamne respecta linia modei, fiind aranjată în bucle englezeşti.
Soţul, Iancu Manu, purta cămaşă de mătase albă, legătura de la gât, înnodată în faţă
într-o fundă din mătase neagră, vestă albă din stofă fină, cu guler şal, încheiată la două
rânduri de nasturi îmbrăcaţi în stofa acelaşi material; bărbatul avea pantaloni albi cu talia
înaltă. Din buzunarul vestei se vede atârnând lanţul unui ceas de aur. Iancu Manu purta
redingotă albastră, lungă până la genunchi, cu guler cu revere cu o singură tăietură. Partea
superioară a reverului era dublată de catifea neagră. În mâna stângă, purtată la spate, se
zăresc o pereche de mănuşi alb-crem. Capul bărbatului era frezat conform modei vremii23:
bucle negre acopereau o parte a lobului urechilor. Părul era pieptănat cu o cărare pe partea
stângă. Poartă o mustaţă mică şi un mic smoc de păr sub buza inferioară. La modă, perciunii
bărbatului se lărgesc şi se unesc sub bărbie, pe gât.
Un alt exemplu al eleganţei acelei epoci o reprezintă personajele din Portret de
familie (1842) a căror identitate ne este necunoscută. Bărbatul şi femeia purtau haine şi
coafuri foarte moderne, ce difereau prin culori şi forme de cele întâlnite în restul societăţii
moldoveneşti (cat. 14).
Soţia avea o rochie decoltată, din tafta vişinie, cu aplicaţii de dantelă neagră pe decolteu
şi pe corsajul în formă de V. Acesta purta crinolină şi bijuterii fine din aur. Doamna purta
părul lins urmând forma craniului. Cu o cărare pe mijloc şi strâns la spate într-un coc,
podoaba capilară lăsa să se vadă întreaga ureche. O notă de eleganţă şi cochetărie o dădeau
22
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cei doi cârlionţi mici din faţa urechilor. Această coafură o întâlnim în spaţiul românesc abia
din anul 1845.
Bărbatul poza sprijinit de o canapeaua Biedermeier. El avea redingotă maro cu revere,
vesta maro cu picăţele şi pantalon gri cu talie înaltă. Gâtul şi o parte a pieptului erau acoperite
de o eşarfă de mătase neagră decorată cu maci roşii. Din buzunarul vestei atârna lanţul de
aur al unui ceas de buzunar. Poarta părul lung până la umeri, barbă unită cu mustaţa, aşa
cum se purta în acei ani în Occident.
Carlotta Cianchi, soţia pictorului este zugrăvită la tinereţe (1840) într-un portret de
mici dimensiuni (cat. 7). Aceasta a fost portretizată într-o atitudine relaxată, purtând o
rochie de interior, având ca accesorii câteva bijuterii discrete din aur. Această atitudine se
diferenţiază mult de cea a majorităţii boierimii locale, care simte nevoia să fie imortalizată
în costumaţie de sărbătoare şi cu bijuterii scumpe şi bogat ornamentate. Rochia acesteia era
neagră, elegantă, cu guler mic şal ce se încheia cu un decolteu discret. Avea mâneci drepte
din umăr, care se continuau cu o bandă încreţită deasupra cotului; de acolo se lărgeau mult
şi devenea bufante, apoi era strânse de o manşetă lată la încheietura mâinii. Bustul avea
nasturi până în talie şi de sub sâni mătasea neagră a rochiei era încreţită. Fusta era fronsată,
fără crinolină, iar talia era subliniată de un cordon. Triunghiul decolteului era acoperit de
bucată de o pânză fină albă terminată cu margine îngustă de dantelă.
Carlotta purta o coafură la modă, puţin deosebită de cea a moldovencelor din perioadă,
cu aceleaşi două cărări şi dar diferită prin faptul că părul era aranjat în câte doi cârlionţi de
o parte şi de alta a feţei, în faţa urechilor. Pictată puţin în profil, se poate observa mai bine
cocul de la spatele capului, prins cu ace de păr din aur. Tânăra doamnă avea la urechi şi la
gât bijuterii din aur. Ea a fost zugrăvită având în mână o carte cu coperţi îmbrăcate în piele,
ca şi cum şi-ar fi întrerupt lectura pentru o clipă, spre a poza soţului ei.
Deşi moda Europei de vest se impune în Ţările Române, se poate observa şi în
deceniul patru al secolului al XIX-lea prezenţa costumului oriental alături de cel occidental.
Este adevărat că acesta este îmbrăcat de un număr din ce în ce mai restrâns de oameni,
însă unii dintre marii boieri nu au renunţat decât târziu24, alţii niciodată25 la vestimentaţia
fanariotă.
În plină epocă a transformărilor, în anul 1841, Livaditi face portretul unui cuplu de
oameni trecuţi de prima tinereţe, îmbrăcaţi în veşmintele specifice Vechiului Regim (cat.
12). Soţul purta pe cap gugiuman de samur cu fundul din postav de culoare verde. Avea
anteriu alb-crem cu imprimeu mărunt, peste care era încins cu un şal. Peste acestea era
îmbrăcat cu giubea din lână albastru deschis, garnisită cu blană de samur. Bărbatul purta
ceas de buzunar, al cărui lanţ de aur se vede atârnând peste anteriu la gâtul boierului.
24
25

Idem, Modă şi societate urbană ..., p. 96.
Radu Rosetti povesteşte că bunca sa Eufrosina Manu „cât a trăit nu s-a lăsat” de aceste haine, în Radu
Rosetti, op.cit., p. 38.
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În această epocă, pe când majoritatea femeilor adoptaseră ultima modă pariziană, soţia
marelui demnitar purta o rochie de culoare cafenie, închisă cu nasturi pe piept, păstrând
gulerul alb de horbotă, ieşit de mult din modă. Pe cap ea avea vechiul „turban” alb din voal
de mătase brodat, înnodat în partea stângă într-o fundă mare. Umerii erau acoperiţi de
un şal din caşmir verde. Mâna stângă a cucoanei aluneca printre degetele sale mărgelele
din lemn de trandafir ale unui şirag de mătănii. Părul era aranjat cu o cărare pe mijloc,
din turban ieşind pe lângă urechi două onduleuri mari. Între cei doi soţi se afla pictat fiul
acestora, îmbrăcat cu o cămaşă albă lungă ca o rochie, cu pieptul plisat şi guler mare tivit
cu dantelă. Copilul avea în mână o carte, semn al importanţei pe care familia o acorda
educaţiei fiului lor. Cele trei personaje erau aşezate pe o canapea Biedermeier tapiţată cu
mătase albastră cu motive florale.
Pe aceeaşi linie a modei se înscrie şi vestimentaţia purtată de Iordaki Iulian din Hârlău,
la 15 iunie 1843, atunci când i se face portretul (cat. 16). Într-o epocă în care mulţi dintre
boierii din Ţările Române îmbrăcase hainele occidentale, acest mic boier păstra veşmintele
orientale. El purta anteriu azuriu, imprimat cu mici buchete de flori roşii. Era încins cu şal
dungat, de caşmir, purtând pe deasupra giubea din stofă de lână închisă la culoare, tivită pe
margini cu blană de samur. Sub acesta se observă un alt guler din blană albă, care garnisea
fermeneaua. Ca pe o acceptare a modernităţii, de sub anteriu se iveşte gulerul scobit la unei
cămăşi la modă. Pe degetul arătător al mâinii stângi avea un inel cu camee antică, dovadă
a preocupărilor sale intelectuale. Coafura acestui bărbat atrage atenţia: părul este scurt la
spate, adus în faţa din părţile laterale, în două onduleuri mari pe tâmple. Poartă mustăţi
groase care îi acoperă colţurile gurii. Bărbat matur, având în momentul realizării portretului
44 de ani, Iordaki Iulian s-a dorit a fi portretizat jucând rolul cărturarului, la masa de scris,
înconjurat de cărţi.
Vornicul Alecsandri, însoţit de fiii săi, Vasile şi Iancu – lucrare pictată în anul 1845 −
este un alt exemplu, în care hainele orientale coexistă în paralel cele occidentale (cat. 24).
Vornicul Vasile Alecsandri poza alături de cei doi fii ai săi îmbrăcat cu acelaşi port cu care
fusese pictat cu un deceniu în urmă. El avea anteriu cu dungi, de culoare închisă, încins la
brâu cu taclit albastru cu motive orientale. Peste acestea vornicul avea o giubea albastru
închis, pe margini garnisită cu blană de samur. La fel ca şi în anul 1837, vornicul Alecsandri
a renunţat la işlic şi la coafura orientală. Dregătorul era aşezat pe un fotoliu Biedermeier cu
tapiţerie de mătase roz frez, decorată cu motive vegetale. La mâna dreaptă, ce se sprijină pe
braţul acestui fotoliu, vornicul avea un inel sigilar.
În contrast cu vestimentaţia vornicului, cei doi fii ai săi Iancu şi poetul Vasile Alecsandri
erau îmbrăcaţi după moda nouă, occidentală. Iancu era echipat în uniforma Miliţiei
Pământene. El purta o tunică albastru închis cu guler înalt, încheiată cu două rânduri de
nasturi metalici şi având pe umeri epoleţi cu ornamente din fir metalic aurii; de sub acesta se
zăreşte gulerul alb al cămăşii, iar în mâini avea mănuşi albe de piele. Iancu Alecsandri purta
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părul cu o cărare pe partea stângă, avea mustaţă cazonă conform modei regulamentare26,
perciuni care se lungeau şi se uneau sub bărbie. Fratele mai mare, poetul Vasile Alecsandri,
întors recent de la studii din străinătate, poza în hainele locurilor unde acesta s-a format ca
intelectual. Costumaţia sa era conformă modei occidentale. Era îmbrăcat cu o redingotă
neagră, lungă până la genunchi, având guler cu revere late, pe sub care poartă cămaşă albă
cu guler înalt. Gâtul îi era înfăşurat cu o legătură neagră. Poetul nu purta bijuterii şi avea o
frizură cu părul cu o cărare pe partea stângă. Buzele îi erau umbrite de o mustaţă.
Se observă că, încă din al doilea sfert al veacului al XIX-lea tonalităţile hainelor
bărbăteşti se întunecă. În perioada 1825-1830 se purtau pentru ţinuta de dimineaţă culori
deschise (bej, vernil, blue), negrul fiind rezervat pentru ţinuta de seară. Începând cu anul
1840, hainele capătă tonuri mai profunde de brun şi albastru, pentru ca după numai după
câţiva ani, să se poarte negrul indiferent de momentul zilei. Forma şi culorile hainelor
bărbăteşti erau destul de puţin variate, dominând acromatismele, jocul de alb şi negru între
cămaşă, redingotă sau frac asigurând eleganţa ţinutei. Bărbaţii umblau de obicei îmbrăcaţi
în haine destul de stereotipe, asupra cărora moda nu avea o influenţă prea mare spre a le
modifica în acelaşi ritm ca pe cele ale femeilor27.
Moda uniformelor a fascinat şi în această perioadă societatea românească. Se remarcă
unele portrete în care cei zugrăviţi vor să se identifice, prin vestimentaţia lor cu funcţia
şi rolul pe care deţin în societate. Începând cu epoca regulamentară a fost adoptat şi în
Principate sistemul occidental (venit pe filieră rusească) potrivit căruia nu doar diplomaţii,
ci şi funcţionarii din aparatul administrativ şi judecătoresc trebuiau să poarte uniforme
de serviciu28. Aceste uniforme, confecţionate din postav bleumarin, erau împodobite cu
broderii argintii pentru sistemul judiciar şi aurii pentru cel administrativ.
În lucrarea denumită Portretul unui demnitar realizată în anul 1844, personajul purta
ţinuta clasică asemănătoare celei de diplomat (cat. 20). Bărbatul avea frac negru din stofă
fină, cu revere cu o singură crestătură şi vesta albă, încheiată la două rânduri de nasturi,
îmbrăcaţi în stofa materialului. Mâneca hainei era croită drept, foarte strâmtă pe braţ,
terminându-se cu o tăietură la încheietura mâinii, unde se vede o manşetă albă (probabil
a cămăşii). Gâtul şi pieptul acestui bărbat erau îmbrăcate în negru. Acesta din urmă era
încărcat de un număr impresionant de decoraţii. Personajul purta ochelari rotunzi şi
mustaţă, iar părul era tuns scurt, pieptănat cu cărare pe partea stângă şi adus din spate spre
tâmple. El era aşezat pe un fotoliu cu spătarul înalt, tapiţat cu catifea verde, având rama din
lemn aurită, decorată cu motivul frunzei de acant.
Un alt personaj în care bărbatul pozează în uniforma de înalt demnitar al statului
este cel al lui Iorgu Ghica-Deleni (cat. 26). El avea cămaşă albă cu guler înalt, vestă şi
pantaloni albi. Purta costum din postav bleumarin cu bogate broderii cu fir auriu, ceea ce
26
27
28

Adrian Silvan-Ionescu, Stiluri în podoaba capilară ...., p. 57.
Adrian Silvan-Ionescu, Modă şi societate urbană ... , p. 174.
Ibidem, p. 350 .
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atestă apartenenţa acestuia la Departamentul Dinăuntru (Ministerul de Interne); bicornul,
purtat de acesta sub braţul drept, arată rangul său de ministru. Gâtul şi pieptul său erau
împodobite cu decoraţii.
În aceeaşi categorie a modei uniformelor se încadrează şi portretul principelui
Grigore Alexandru Ghica (cat. 27). Domnitorul era îmbrăcat în vestimentaţie de ofiţer al
Miliţiei Pământene, care devenea ţinuta de ceremonie a domnilor regulamentari din Ţările
Române. Principele purta o tunică de culoare albastru închis, al cărui guler şi mâneci erau
din postav roşu. Acestea erau brodate cu fir auriu, cu desene reprezentând frunze de stejar.
Mijlocul înaltului personaj era încins cu un brâu confecţionat din fir metalic auriu, cu doi
ciucuri ce atârnau pe şoldul stâng. Domnitorul îşi sprijinea mâna dreaptă pe o pernă roşie
de ceremonie, unde se aflau aşezate însemnele puterii: sceptrul şi teaca sabiei. Pe pieptul
uniformei erau prinse mai multe ordine şi decoraţii, alături de un portret al sultanului,
primit cu prilejul investiturii.
Între anii 1845-1850 se pot observa câteva modificări care apar în moda elitei din
Moldova, ce pot fi surprinse şi în portretele realizate de Niccolo Livaditi în această perioadă.
În ceea ce privește vestimentaţia feminină, acesta se evidenţiază printr-o simplificare a
modelelor rochiilor şi a coafurilor. Se observă că doamnele portretizate poartă în special
rochii din catifea în culori sobre, iar tinerele fete se îmbracă cu ţinute din mătase garnisite
cu gulere şi mâneci din dantelă.
Doamna din Portret de femeie realizat în anul 1844 poza cu ţinută neagră de catifea.
Baza decolteului şi mânecile erau decorate cu dantelă fină. Poartă părul strâns într-un coc
mic la spate, cu o cărare pe mijlocul capului. Are diverse bijuterii din aur (cat. 17).
Caroline Meisner, soţia profesorului Joseph Meissner de la Academia Mihăileană,
purta o elegantă rochie neagră de catifea, cu o croială simplă, ce îi dezvelea pe jumătate
umerii (cat. 18). Potrivit modei, avea mâneci strâmte şi purta corsaj şi crinolină. La baza
în V a decolteului avea prinsă o broşă din aur pe care era montată o camee. Pe mâna
stângă, doamna avea inelul de căsătorie. Părul negru îl avea, urmând moda acelor vremi
când coafurile se simplifică mult şi urmează linia craniului29, întins şi strâns pe lângă cap,
acoperind discret urechile, într-un mic coc la spate. Volumul ondulat de la natură al părului
era micşorat şi fixat astfel cu ajutorul unor clame de culoarea părului. Se observă marginile
unei funde maro care ţinea părul adunat la spate. Era aşezată pe un scaun cu tapiţerie roşu
coraille.
Portretul Sevastiţei Arghiropol căsătorită Boldur30 ne-o prezintă pe acesta într-o
elegantă rochie neagră cu un larg decolteu, sub care avea o cămaşă fină de olandă brodată
(cat 35). Aceeaşi broderie de la gulerul cămăşii o întâlnim şi la manşetele rochiei. În mâini
29
30

Adrian Silvan- Ionescu, Stiluri în podoaba capilară ..., p.48.
Izvodul său de zestre din mai 1834, pe care părinţii Ştefan şi Catinca Arghiropol, îl dau fiicei lor Sevastia
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cu diamante şi rubin, precum şi o pereche de cercei cu douăzeci şi opt de peruzele. Garderoba tinerei
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avea mănuşi albe din piele şi o batistă din olandă, cu aplicaţii de dantelă brodată pe margini.
În deschizătura decolteului avea prinsă o broşă din aur, decorată cu motive florale în nuanţe
de roz. La gâtul tinerei femei era prinsă o legătură din piele maro, iar sub gulerul cămăşii era
înnodată o alta din aur. Această modă este specifică anilor 1848-1855.
În lucrarea Portret de femeie realizată în anul 1845, doamna pozează aşezată pe un scaun
Biedermeier, cu o ţinută de zi din mătase roz peste umeri purtând o bertă din dantelă albă.
(cat. 22). Părul acesteia era pieptănat potrivit modei, cu o cărare pe mijloc, întins şi strâns
la spate într-un coc. Femeia avea accesorii bijuterii bogate din aur: cercei, colier, brățară,
broşă şi trei inele.
Personajul feminin din portretul O doamnă lucrând executat în anul 1846, avea o rochie
de catifea neagră, garnisită cu guler şi manşete de voal brodat (cat. 28). Poartă părul cu o
cărare pe mijlocul capului ce se bifurcă în creştet; o parte a acestuia era strâns la spate întrun coc şi o alta era împletit într-o cosiţă ce împodobea acest coc.
Tânăra din Portretul de fată − reprezentând probabil pe Eufrosina, fiica cea mică a
pictorului − a fost zugrăvită purtând o rochie de mătase albastru-bleu, având o atitudine
visătoare, romantică (cat. 29). Vestimentaţia ei avea un guler din voal brodat şi o parte
din mâneci din aceeași ţesătură. Pe partea centrală a corsajului şi pe umeri, mătasea este
încreţită, iar talia este prinsă cu un cordon dintr-o panglică de mătase ce atârnă la spate.
Ţinuta de bal din acesta etapă istorică este prezentă prin portretul unei familii boiereşti
ce a fost zugrăvit de acest artist în anul 1849 (cat. 37). Femeia purta o rochie cu un decolteu
în V, din mătase bleu. Pe umeri avea un şal alb, din mătase, cu imprimeuri florale. În mâini,
doamna avea mănuşi albe din mătase şi un buchet de flori montat într-un suport de cristal
şi argint. Femeia purta bijuterii din aur cu perle şi pietre albastre: cercei, brăţări şi colier.
Bărbatul era îmbrăcat într-o clasică redingotă neagră, având cămaşă albă, legătura de la gât,
vesta şi pantalonii în diverse nuanţe de gri.
În moda masculină a perioadei 1845-1850 au fost adoptate pletele şi barba întreagă
a romanticilor francezi, iar hainele bărbăteşti capătă tonuri austere. Profesorul Joseph
Meissner este pictat purtând redingotă neagră, cămaşă albă, legătură neagră la gât, vestă
verde deschis, cu guler şal, încheiată la un singur rând de nasturi (cat. 19). Ţinuta sa sobră
excludea portul oricărei bijuterii. Avea o coafură specifică generaţiei de la 1848: părul mai
lung, barba întreagă unită cu mustăţile şi favoriţii.
Valerian Missir, unul dintre fruntaşii comunităţii armeneşti din Botoşani, a fost
portretizat purtând o vestimentaţie sobră, corectă, ce ilustrează poziţia sa în societate:
redingotă din stofă neagră şi vestă neagră lustrin, cămaşa cu guler înalt, legătură neagră
din mătase (cat. 32). Acesta purta favoriţi şi mustaţă. Părul armeanului era pieptănat spre
tâmple, creştetul capului fiind ridicat într-un onduleu.
căsătorite cuprindea şi un şal alb de olandă, în valoare de o sută douăzeci de galbeni, precum şi douăsprezece
cămăşi de olandă şi batistă (Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Colecţia Documente, P.559)
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Costumarea în haine orientale se pare că constituia o modă în această perioadă
în Moldova Regulamentară. Este cazul Ilincăi, o domnişoară care, pe la 1846, având
asentimentul mamei sale, îmbrăca ţinuta Vechiului Regim şi poza astfel lui Livaditi (cat.
30). Fermecătoarea fată purta o rochie maro, probabil a bunicii, închisă pe piept şi pe
manşetele alungite ale mânecii cu nenumăraţi bumbi mărunţi şi perlaţi. Fusta era încreţită
în talie şi înfoiată, fiind susţinută de o jupă cu nenumărate volane. Talia tinerei este încinsă
lejer cu o eşarfă roşie. Peste rochie, ea avea fermeneaua, o haină scurtă până în talie din
catifea de culoare închisă. Marginile şi mânecile acestei vechi ţinute orientale erau brodate
cu fir de aur. Pe mâna stângă, domnişoara purta o brăţară şi un inel din aur. La urechi avea
cercei din acelaşi metal preţios. Trăsăturile feţei erau bine puse în evidenţă prin machiaj.
Coafura inedită împărţea părul în două părţi printr-o cărare pe mijlocul capului. Acesta era
strâns într-o cosiţă împletită ce decora creştetul capului ca o coroană, aşezată puţin oblic.
Alături de aceasta, tot oblic, se afla şi o panglică roşie.
Copilul Dumitru (Mutzi) Balş de la Dumbrăveni era costumat şi el în haine orientale
în portretul realizat de Livaditi în anul 1846 (cat. 31). Băiatul purta o cămaşă albă, cu guler
mare şi mâneci bufante, care se terminau cu o manşetă cu un mic volan. Peste aceasta el
era îmbrăcat cu cepchen din catifea verde. Această haină orientală era bogat ornamentată
pe piept cu găitane şi broderie din fir auriu, reprezentând motive florale. Aceeaşi broderie
ornamenta din abundenţă şi mânecile despicate ale veşmântului. La această ţinută, băiatul
purta o fustanelă albă, plisată şi era încins cu brâu oriental din mătase cu dungi longitudinale,
în culori de roşu, verde şi auriu.
Intervalul cuprins între anii 1850-1860 este o perioadă de timp în care moda din spaţiul
moldav capătă noi contururi. Vestimentaţia civilă din Principatele Unite are, la fel ca în tot
restul Europei, două surse de inspiraţie: cea feminină Parisul, cea masculină Londra. O
schimbare semnificativă care se petrecea era aceea că Franţa pierdea supremaţia pe care o
avusese în primul sfert de secol31.
Era la modă ca doamnele să poarte rochii din tafta cu garnituri de dantelă brută la gât
şi mâneci. Aceste lucruri se reflectă şi în costumele purtate de personajele portretizate în
această perioadă de Niccolo Livaditi. Majoritatea femeilor sunt pictate în ţinute de zi.
Charlotta, soţia pictorului purta o asemenea ţinută în portretul făcut de soţul ei:
rochie neagră de tafta cu guler şi volane la mâneci din dantelă (cat. 36). Peste aceasta avea
o pelerină din catifea maro, garnisită pe margini cu pasmanterie din mătase bej. Deşi îşi
păstrează vechile bucle, ţinuta ei vestimentară este în pas cu moda vremii.
Un alt portret de femeie, realizat în anul 1852, reprezintă probabil pe Ecaterina
Kogălniceanu, soţia lui Mihail Kogălniceanu (cat. 42). Acesta a pozat purtând o rochie din
mătase bleu. Pe piept, ţesătura era cutată longitudinal, de la umeri până la talie, în mijlocul
acestuia având un anchior adânc, ce ajungea până în talie. Mijlocul era strâns cu cordon
negru, cu cataramă metalică. Anchiorului rochiei era acoperit cu o dantelă albă. Mânecile
31
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strâmte la umeri, se lărgeau spre capete şi erau decorate cu volane din mătase şi dantelă.
Purta pe încheietura mâinilor panglici cu funde pictate şi brăţări din aur. În mână avea un
mic buchet de flori colorate. Cercei lungi de aur îi atârnau în urechi. Părul îl avea pieptănat
cu o cărare pe mijloc, umflat pe părţi, strâns la spate în câteva bucle, care coborau pe umeri.
În faţa urechilor, erau modelaţi din păr doi mici cârlionţi.
Un alt personaj portretizat în anul 1852 este Ana Balş (cat. 40). Vestimentaţia femeii
păstra linia modei europene: avea o rochie din tafta neagra, cu garnituri din dantelă albă
la guler şi la mâneci. Corsajul era încheiat cu nasturi, iar fusta avea amploare datorită
numeroaselor sale fronseuri şi probabil datorită prezenţei crinolinei. Coafura era şi ea la
modă: părul împărţit printr-o cărare pe mijloc în două mase egale, înălţate, ce confereau
feţei o oarecare duritate. Restul părului era prins la spate. La urechi, ea avea cercei bogat
ornamentaţi din aur, cu diamante, iar pe braţe avea două brăţări. Ana Balş purta în mână un
lornion din aur care era prins la gât cu un lanţ de care era atârnat şi necessaire-ul. Un evantai
atârna în talia impozantei doamne. Ea trona aşezată pe un scaun cu spătar înalt, realizat în
stil eclectic.
Un alt portret feminin, care a fost pictat de Livaditi în acelaşi an 1852, ne prezintă o
femeie cu o identitate necunoscută, dar care este deosebit de interesantă din perspectiva
vestimentaţiei şi a coafurii (cat. 41). Acesta purta o rochie de tafta în culori de maro şi
negru, cu aplicaţii de dantelă albă pe piept, guler şi volanele de la mâneci. Distinctiv pentru
această doamnă este faptul că ea avea pe cap o bonetă în aceleaşi culori de negru şi maro,
ale cărei panglici din dantelă neagră erau lăsate să atârne pe umeri şi pe piept. Şi coafura
acesteia era diferită de cea a celorlalte doamne din societatea moldovenească a timpului: ea
avea părul împărţit în două părţi, împletit în două cosiţe ce erau prinse deasupra urechilor,
fiind rulate ca doi melci.
Doamna Missir, soţia lui Ioan Missir, era zugrăvită în anul 1855. Ea purta o rochie de
tafta albastră (cat. 47). Potrivit modei, vestimentaţia acesteia avea la guler şi la mâneci
aplicaţii din dantelă albă brută brodată. Pe capul femeii, se zăreşte marginea unei broderii
albe, precum şi o pană albă, decorativă. Pe piept acesteia, de la umeri până în talie, erau
prinşi în formă de V, ciucuri împletiţi din mătase albastră.
Între anii 1850-1860, ţinuta masculină din toată Europa a fost dominată de moda
burgheză din Anglia, cea mai potrivită pentru a ilustra sobrietatea şi respectabilitatea
afişată de oamenii de afaceri. Costumul bărbătesc îşi pierdea liniile romantice, juvenile. El
devenea tot mai uniform, mai auster. Negrul era culoarea care se impunea, alături de albul
cămăşii, al vestei şi al mănuşilor. Fracul şi jacheta erau ţinutele care se purtau de dimineaţă
până seara, în acest mediu social32. Bărbaţii pictaţi de Niccolo Livaditi în această decadă de
timp, poartă ţinute sobre, cu redingote sau fracuri negre, uneori veste în aceeaşi culoare,
însoţite de cămăşi albe.
32

Adina Nanu, op.cit., p. 197-198.
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Vestimentaţia lui Ioan Missir era aceea a unui om „aşezat”, cu poziţie socială stabilă
şi avere considerabilă (cat. 46). De aceea, el a optat în plan vestimentar să se îmbrace cu
redingotă şi vestă din stofă neagră, cămaşă cu pieptul plisat şi cu guler înalt şi legătură bine
strânsă, aşa cum fac toţi oamenii de condiţia sa. Avea, conform modei epocii, mustaţă şi
favoriţi care accentuau personalitatea figurii.
Actorul Matei Millo era imortalizat şezând într-un fotoliu tapiţat în pluş roşu, în
ţinută de seară, cu frac negru, vestă albă încheiată la un singur rând de nasturi, îmbrăcaţi în
stofa vestei şi cu guler şal ( cat. 23). Avea cămaşă albă cu guler înălţat şi legătură neagră din
mătase, faţa rasă, iar părul era pieptănat cu cărare pe partea dreaptă.
Portretul de tânăr, este o lucrare de mici dimensiuni, realizată în anul 1858 (cat. 48).
Vestimentaţia occidentală a bărbatului cuprindea o redingotă şi o vestă din stofă neagră, la
care purta o cămaşă albă cu papion, pantaloni gri cu talia înaltă. Lângă el, pe masă era un
joben şi un baston cu mâner de argint. Tânărul portă favoriţi şi părul pieptănat cu o cărare
pe mijloc.
Gheorghe Mârzescu pictat in anul 1853, era îmbrăcat cu redingotă neagră de stofă şi
vestă de catifea maro cambrate, cămaşă albă, cu guler ridicat şi legătură din mătase neagră
la gât ( cat. 43). Avea părul din faţă ridicat de pe frunte într-un singur onduleu şi favoriţi,
fără barbă şi mustaţă.
Câteva trăsături ale modei copiilor din această epocă pot fi creionate în opera
pictorului, cei mici reprezentând o prezenţă constantă în portretele zugrăvite de Niccolo
Livaditi. Pictorul, cum era şi firesc, îşi zugrăveşte proprii copii în mai multe rânduri. Cei
doi băieţii purtau părul lung până la umeri. Cel mai mic era îmbrăcat cu o cămaşă lungă
ca o rochie, cu guler alb, cu dantelă fină pe margini, având mijlocul încins cu un cordon
negru. Fiul cel mare purta o cămaşă cu guler mare, peste ea o vestă în anchior. Acelaşi tip
de cămaşă era purtată, pe sub costumul oriental, şi de Mutzi Balş. Fetele artistului, aflate în
prag de adolescenţă, erau pieptănate cu cărare pe mijloc, având împletite la tâmple una sau
două cosiţe, care erau apoi prinse la spate. Restul părului se afla adunat într-un coc. Tinerele
purtau rochii cu croială simplă, în urechi le atârnau cercei, iar la gât aveau mărgele colorate
în acelaşi ton cu cerceii. Printre copii portretizaţi îi întâlnim pe cei ai familiei Lascăr Rosetti
şi ai familiei Bobeică. Cei foarte mici, bebeluşii purtau rochiţe foarte lungi care le acopereau
picioarele, garnisite cu volane şi gulere din dantelă. Pe cap, aveau căciuliţe legate sub bărbie.
Vestimentaţia fetelor imitau rochiile mamelor. Părul era prins în codiţe împletite aşezate în
dreptul urechilor. Uneori avea panglici pe frunte33 şi jucării în mâini.
Prezenţa animalelor de companie reprezintă o modă a epocii. Încă de la 1770-1780,
jupâneselor şi cucoanelor le plăcea să aibă alături de ele mici căţeluşi34. Ei sunt prezenţi şi
în portretele semnate de Livaditi. Căţelul este zugrăvit ca un adevărat membru al familiei
33 Pentru acesta vezi Adrian Silvan-Ionescu, op.cit., p. 263- 265 ( Moda copiilor).
34 Alexandru Alexianu, Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole de istorie costumară românească, volumul II, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 98.
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Alecsandri. Un alt exemplu este câinele Anicăi şi al lui Iancu Manu, pictat cu zgardă aurită,
ce se răsfaţă într-o atitudine de joacă pe rochia albă a stăpânei.
Moda elitei moldovene în perioada regulamentară, reflectată în opera pictorului
Niccolo Livaditi, se caracterizează prin adoptarea de către majoritatea acesteia a costumului
şi coafurii Occidentale. Prezenţa alături de acestea a unor numeroase elemente de factură
orientală a dat o notă distinctivă costumului boierimii româneşti în epoca de tranziţie.
Deoarece moda reprezintă şi o reflectare a structurii sufleteşti a celui ce o adoptă, nu se
poate vorbi de o copiere mecanică a modelului european, ci mai degrabă de o încercare de
transpunere a acestuia la nevoile şi realităţile existente în societatea boierească a vremii.
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Opera pictorului Niccolo Livaditi.
Aprecieri asupra formulelor
portretistice şi a stilului artistic
Corina Cimpoeșu
În prima jumătate a secolului al XIX-lea Moldova se afla într-un efervescent proces de
modernizare, în sensul integrării în spaţiul civilizaţiei și culturii europene. Privit din punct
de vedere cultural, acest proces a presupus un efort de preluare, în arhitectură, în artele
plastice și decorative, a stilurilor artistice europene.
În acest context cultural ajungea la Iași, la începutul deceniului al patrulea al secolului
al XIX-lea, Niccolo Livaditi(1804-1858)1, pictor cu origini levantine, crescut și educat în
nordul Italiei2. Acesta se va stabili definitiv în capitala Moldovei integrându-se atmosferei
culturale locale contribuind la formarea și dezvoltarea gustului artistic şi confruntându-se
cu mentalități și tradiții care îi vor influența creația.
La venirea sa în Iași, Niccolo Livaditi găsea un oraș pe care europenii care îl vizitau îl
situau la granița dintre Occident și Orient. Aceştia îl descriu ca fiind un amestec de locuințe
mari și bogate cu unele mici și sărăcăcioase, cu străzi înguste, întortocheate, lipsite de
pavaj3. Aspectul cotidian al străzi era unul pitoresc, reflecta amestecul de forme orientale și
occidentale. Astfel, trăsurile elegante, comandate la Viena, circulau pe ulițe simple, nepavate,
pline de praf. Mai mult, aceste echipaje erau ocupate de boierii moldoveni îmbrăcați cu
caftane, încinși cu șaluri bogate și cu enorme căciuli din blană de oaie, alături de soțiile lor
care făceau paradă de rochii ce ilustrau moda europeană4. Deceniile următoare vor mai
atenua aceste discrepanțe, femeile vor continua să se îmbrace după jurnalele de modă ale
capitalelor europene, moda europeană va fi adoptată de tinerii, dintre care mulți își făcuseră
Virginia Vasilovici, Niccolo Livaditti, portretistul protipendadei Iașului, în „Ziarul de Iași”, iulie 2012.
Jeana Gheorghiu, Un pictor moldovean din secolul trecut:Nicolo Livaditi, în „Viaţa Românească”, XXXI, nr. 8,
1939, p. 50-57.
3 Paul Cernovodeanu, Daniela Bușă, Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, vol. II (1822-1830),
Editura Academiei Române, București, 2005, p. 353.
4 Ibidem, p. 388 și p. 405, aspect discutat de Gustav Adolf Ramsay, locotenent colonel în armata rusă, care trece
prin Iași în 1829, precum și de A. I. Mihailovski-Danilovski, aghiotant al țarului Alexandru I.
1
2
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studiile în Apus, iar vechiul port oriental, care își avea pitorescul său, dat de strălucirea și
coloritul materialelor, va rămâne apanajul bătrânilor boieri care nu vor renunța la confortul
oferit de vechile lor haine largi și comode. Aceste particularități ale modei vestimentare din
Moldova vor fi surprinse de pictorul Niccolo Livaditi în portretele sale.
Artistul putea să vadă încă urmele distrugerilor provocate de turci, ca represalii pentru
ridicarea la arme a grecilor din 1821 pe teritoriul românesc, la care se adăugaseră cele datorate
incendiul devastator din vara anului 18275. „Focul cel mare” a afectat puternic chiar inima
orașului, fiind arse curtea domnească, Mitropolia, multe locuințe boierești și dughene. În
urma acestor distrugeri orașul se extindea spre Copou6, iar palatele reconstruite vor adopta
o arhitectură modernă7.
Niccolo Livaditi a fost martorul înnoirilor care se întâmplau în Iași. El a urmărit,
probabil, lucrările de pavare a străzilor orașului conduse de către arhitectul Johann
Freywald8. După ce în 1833, autoritățile ceruseră Corpului inginerilor drumurilor publice să
facă o estimare de costuri pentru ca 18 străzi din zona centrală a orașului să fie pavate9,
lucrările au început în 1836 și au fost terminate în decembrie 184210. Mult mai devreme
fusese rezolvată problema iluminatul public în oraș, acesta fiind inaugurat în 181111.
Pictorul a putut admira, apoi, arhitectura neoclasică a palatul familiei RosettiRoznovanu, situat pe Ulița Mare, chiar vizavi de Mitropolie, una dintre clădirile arse în
incendiul din 1827, a cărui reconstruire se încheiase în 1832. Gheorghe Asachi prezintă
evenimentul, în „Albina românească”, din 28 aprilie 1832, astfel: „Pe lângă aceste ziua Sf.
Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, vol. II, Iași, 1857, p. 170; Sever Zotta, Pojarul din Iași din
19 iulie 1827, în „Arhiva Genealogică”, nr. 12, 1912, p. 196-200; D. Gîzdaru, O relație italiană despre focul din Iași de
la 1827, în „Arhiva”, Iași, vol. XVI, 1934, p. 118-121; V. Panopol, Două scrisori necunoscute ale spătarului Iordache
Bucșănescu, în „Arhiva Românească”, X, 1945-1946, p. 351.
6 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri, Editura Junimea, Iași, 1974, p. 328.
7 Anatol de Démidoff, Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie
exécuté en 1837, Paris, 1840, p. 206.
8 Viorica Malacopol, Date în legătură cu activitatea arhitecților Freywald, în „Studii și cercetări de istoria Artei”, nr.
2, 1964, p. 328; în 1824 arhitectul Johann Freywald împreună cu inginerul Hartel propune pavarea străzilor
cu piatră cioplită la București, încât caldarâmul să fie „mai solid decât cel din cetatea Brașovului”, din anul
1836, Freywald se ocupă la Iași doar cu supravegherea lucrării pavelelor, nivelarea uliţelor revenind în sarcina
inginerului maior Singurov, căruia din 1841 îi va succeda Iosif Rasek care poartă titlul de „Staatingenieur
und Nivelant”.
9 N. A. Bogdan, Cu prilejul pavării câtorva uliţi din Iași, în 1833, în „Ioan Neculce”, Buletinul Muzeului Municipal
Iaşi, anul I, 1921, p. 41-60.
10 Ibidem, p. 328, conform unei copii, după anaforaua Sfatului Ocârmuitor al Moldovei din 12 decembrie 1842,
în care se constată îndeplinirea clauzelor contractului, ce se păstrează la Biblioteca Academiei Române,
Secţia manuscrise, ms. DCCCLVI, f. 97 și urm.
11 I. Caproșu, P. Cocârlă, Iluminatul public în Iași, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi”, seria Istorie,
XXXIX, 1993, p. 102-136.
5
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Gheorghe sau mai sirbit în anul acesta c’un bal strălucit, pe carile D. Vist. Gheorghe RosetRoznovanul au dat în casele sale de nou făcute, și carele, prin maiestoasa lor înfățișare
împodobesc capitalia. Planul acestor case, de lăudatul arhitect D. Fraivald închipuit, este
simplu, fațada măreață, pe a căria fruntespiție sunt statoile ziilor Apolon și Diana, cuprind
toată lungimea locului ce alcătuiește o piață îngrădită de cangele cu doî porți, asemine
împodobite de statuile Minervii, Ercule, Atlanta și Mars. Scara și porticul cu coloane de
marmură știucuită, sunt vrednice unui palat; asemene frumos este și paraclisul zugrăvit cu
măiestrie de D. Balomir, precum și apartamentele de D. Stavschi”12.
Așa cum îl descrie distinsul cărturar moldovean, palatul, a cărui arhitectură clasică era
dominată de simplitate și rigoare, impresiona prin monumentalitate. Probabil că pe fațada
care avea un minim de elemente decorative accentul cădea pe intrarea cu porticul pentru
trăsuri, suprapus de un balcon și de o colonadă care susținea un fronton cu statuile zeilor
Apolo și Diana13. Motivul de inspirație antică al decorației sculptate de pe frontonul fațadei
era reluat în împodobirea celor două porți de la Strada Mare, portalurile acestora aveau ca
decor statuile Minervei, a lui Hercule, a Atlantei și a zeului Marte.
Palatul Roznovanu era reprezentativ pentru arhitectura neoclasică din Moldova,
ilustrând ultima etapă de evoluție a acestuia. Era o construcție ce se înscria într-un lung
șir de clădiri anterioare, după cum va fi precedată de multe altele, ce ilustrau evoluția
stilului neoclasic în arhitectura locală. Dintre acestea cele construite între 1770-1821 sunt
considerate elocvente pentru perioada în care se produce individualizarea acestui stil, la
cele ridicate între 1821-1830 se putea observa o limpezire a limbajului neoclasic, iar cele din
ultima etapă de evoluția a acesteia, cea situată între 1830-1848, demonstrează proliferarea
modei și a construcțiilor clasiciste14. De altfel Iașii, capitala Moldovei, au rămas până astăzi
singurul oraș din România cu o moștenire clasică evidentă15.
Niccolo Livaditi a putut sesiza apoi faptul că societatea moldovenească a rezonat
și cu spiritul romantic european, prin adoptarea arhitecturii neogotice și printr-o nouă
sensibilitate față de natură, reflectată în interesul pentru sere și oranjerii, pentru grădina
engleză al boierimii16.
Vornicului Alexandru Balș (1802-1847) i se spunea, pentru a fi deosebit de omonimii
săi, „cel cu madama pe casa”, pentru că pe fațada conacului său construit în stil neogotic,
12
13

„Albina românească”, nr. 33, 28 aprilie 1832, p. 131.
C. Bobulescu, O viaţă trăită, viața de paraclise, București, 1931, p. 108, autorul amintește de înfăţișarea veche a
caselor, în care pe frontispiciu exista o statuie însoțită de un câine.
14 Ispir, Mihai, Clasicismul în arta românească, Editura Meridiane, București, 1984 p. 9..
15 Ana-Maria Zaharide, Influențe franceze asupra arhitecturii din România, în Influențe franceze în arhitectura și
arta din România secolelor XIX și XX, Antologie coordonată de Augustin Ioan, Institutul Cultural Român,
București, 2006, p. 25.
16 Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Romantismul în arhitectură, Editura Meridiane, București, 1990, p. 136.
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după 1835, era amplasată statuia unei femei17. Alături de acest conac, la curtea sa boierească
de la Hălăucești, din ținutul Iași, era construită biserica „cea gotică”, unde Alexandru Balș
era îngropat, în februarie 1847, așa cum se preciza într-un anunț din Albina românească18.
Tot în deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea, vornicul Alecu Calimah construia, pe
moșia sa de la Stâncești, în ținutul Botoșani, conacul său în stil neogotic, terminat înainte de
183719. În deceniul următor un monument în manieră Rondbogenstil era construit în Iași,
între 1841-1844, când a avut loc refacerea mănăstirii Bărboi, care suferise mari distrugeri în
timpul cutremurului din 1829, turnul de la intrare fiind refăcut în stilul arcelor rotunde de
către arhitectul grec al mănăstirii, Andreas Karidis20.
În 1847, Costache Sturza refăcea curțile boierești de pe moșia sa de la Ruginoasa. Acestea
fuseseră construite de tatăl său, vistiernicul Săndulache Sturza, la începutul secolului al
XIX-lea în stil clasic. După 30 de ani, noul stăpân de la Ruginoasa, vistiernicul Costache
Sturza, dorea să impună reședinței sale propriul său gust arhitectural. În contractul pe care
îl încheie cu arhitectul Johann Brandel, acesta menționează „arhitectura stilului gotic” în
care dorea să-i fie reclădit conacul21. Un monument neogotic impresionant a fost construit
de Costache Conachi la intrarea pe moșia sa de la Țigănești (Tecuci) unde acesta ridică o
poartă monumentală, un adevărat arc de triumf, sub forma unui uriaș portal neogotic22.
Fără a avea răspândirea ce a caracterizat arhitectura neoclasică, cea de spirit romantic
a fost folosită în deceniile patru și cinci ale secolului al XIX-lea, perioadă în care societatea
moldovenească a dovedit o sensibilitate deosebită în receptarea acesteia. Dacă în arhitectură
neoclasicismul și neogoticul european erau preluate pentru construirea de monumente
laice și religioase deopotrivă, același fenomen poate fi urmărit și în artele plastice și mai ales
în pictură. În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului
următor se formează o nouă conștiință artistică pentru care valorile realiste, laice, devin tot
mai importante23. Purtătorii noilor stiluri artistice în pictură sunt artiști locali și cei străini
ce se stabilesc la noi sau sunt în trecere spre curtea imperială de la St. Petersburg. Aceștia
Mihail D. Sturdza, op.cit., p. 256, despre Alexandru Balș este menționat că a fost fiul lui Iordache Balș născut
din căsătoria acestuia cu Ruxandra Balș; fără a avea menționată dată nașterii, știm că se căsătorise în 1834
cu Smaranda Constantin Sturdza și că moare la moșia sa de la Hălăucești în 22 februarie 1847; la pagina
641 a lucrării, la nota 7, se menționează că informațiile despre porecla sa, „cel cu madama pe casă”, și despre
construirea conacului și bisericii în stil gotic de pe moșia Hălăucești au fost găsite într-una din fișele
Tanoviceanu.
18 „Albina Românească”, nr. 7, 27 februarie 1847, p. 65.
19 Arhivele Naţionale Iaşi, Comisia Epitropicească, tr. 1752, op. 1986, d. 177, f. 26.
20 N. A. Bogdan, Orașul Iași, Iași, 1913, p. 217-218.
21 Adrian Macovei, Unele precizări privitoare la palatul de la Ruginoasa, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»”, Iaşi, XL, 1974, p. 182.
22 Monica Măgineanu-Cârstoiu, op.cit., p. 189.
23 Remus Niculescu, Contribuții la istoria începuturilor picturii românești, în „Studii şi cercetări de istoria Artei”,
I, nr. 1-2, 1954, p. 81.
17
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vor contribui la formarea gustului artistic în societate și vor constitui o comunitate artistică
locală care schimbă idei și teme artistice.
La contactul cu arta de șevalet europeană, elitele culturale locale vor agrea în mod
deosebit genul portretului. Aceasta era cel mai accesibil din punct de vedere estetic și în
același timp se lega de viața de familie, de ilustrarea ascendenței marilor familii boierești,
sublinia originea, vechimea și noblețea acestora. Gustul local pentru portret se va reflecta și
în arta pictorilor stabiliți la Iași, circumscrisă datorită comenzii locale acestui gen.
Desigur, Niccolo Livaditi a fost interesat să vadă creația artistică a pictorilor ieșeni.
Aflase cu siguranță de Eustratie Altini (1770-1815), artist care își făcuse studiile la Academia
de Arte din Viena. Activitatea lui Altini, chiar dacă se încheiase de multă vreme, era adusă în
atenția publicului ieșean printr-un articol publicat în 1847 de Gheorghe Asachi în „Albina
Românească“, în care arată că pictorul „a reformat în Moldova zugrăvia stilului bisericesc”24.
Cei care erau interesați puteau să privească pictura sa în catapeteasma de la biserica Banu,
a cărei comandă o primise de la mitropolitul Iacob Stamati, la 1802, în icoanele împărătești
de la biserica Sf. Gheorghe, vechea catedrală a mitropoliei din Iași, lucrate la comanda lui
Veniamin Costachi. În același an lucrase catapeteasma bisericii episcopale de la Roman,
la comanda episcopului Gherasim Clipa Barbovschi ce ocupa această demnitate din 1803
înlocuindu-l pe Veniamin ce fusese ales mitropolit, în 1813. Altini lucrase cea mai remarcabilă
dintre catapetesmele sale, cea de la Sf. Spiridon, unde Veniamin Costachi fusese egumen
în tinerețe. Tot el, în 1815, începuse catapeteasma bisericii Patruzeci de Sfinți, pentru care
lucrează doar câteva icoane, înainte de a stinge din viață chiar în acel an25. Opera lui Altini
– ce reprezenta un moment de strălucire al pătrunderii elementelor laice în pictura noastră
religioasă, artistul dând o formulă neoclasică iconografiei ortodoxe – fusese patronată de
ierarhii luminați de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și din secolul al XIX-lea, începând cu
mitropolitul Iacob Stamati, un spirit deschis către cultura europeană, reformator în spirit
iluminist al școlilor, admirator al operei lui Montesquieu. Ierarhii luminați ai Moldovei au
fost cei care au susținut și încurajat adoptarea stilurilor arhitecturii și picturii europene în
arta bisericească, contribuția lor la modernizarea culturală fiind neprețuită. Prin pictura lui
Altini, artist format într-o capitală europeană, curentele artistice care se dezvoltau atunci
în Europa, neoclasicismul și primele orientări romantice, erau preluate de mediul artistic
românesc26.
Contemporan cu Altini în Țara Românească era Michael Töpler care, pe vremea lui
Constantin Ipsilanti, lucra la București, unde pictează portretele domnitorului, ale soției
acestuia Safta, și numeroase portrete de bărbați și femei din boierimea munteană. Înainte
de 1803 acesta pictase la Iași chipul Mitropolitului Iacob Stamati și probabil alte portrete ale
24 Zugrăvia în Moldova, în „Albina Românească” din 14 septembrie 1847, articol nesemnat.
25 Remus Niculescu, Eustratie Alini, în„Studii şi cercetări de istoria Artei”, tom. 12, nr. 1, 1965, p. 24-32.
26 Ibidem, p. 33.
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boierimii locale rămase necunoscute. Töpler a fost considerat un pictor cu însușiri artistice
remarcabile27.
Gheorghe Asachi însuși se va situa în centrul vieții culturale ieșene. Acesta înființează
în 1813, școala de inginerie, pe lângă care se organizează și cursuri de desen și istoria artei.
Mediul cultural creat prin această școală și personalitatea lui Asachi vor face ca artiști
formați, precum Teodor Chirangheleu sau gravorul Dimitrie Condeleu Romanos, să
participe la cursuri. Lecțiile de istoria artei beneficiau de cadrul constituit de colecția
personală de „cadre” pe care profesorul Asachi o pusese la dispoziție iubitorilor de frumos
expunând-o în cadrul public al Academiei domnești de la Iași. Teodor Chirangheleu (17751847) a fost stimat și apreciat de Gheorghe Asachi care îi încredințează catedra de desen
liniar și ornamente de la Școala de arte și meserii28. Prețuirea și recunoașterea ce îi erau
acordate se reflectă și în faptul că acest artist a fost ales să decoreze în stil clasic palatul de la
Socola al lui Mihail Sturdza.
În 1816 se stabilește la Iași Ioan Balomir (1774-1835), originar din Transilvania, care în 1825
atunci când cere postul de vice-consul al Prusiei la Iași se recomandă „peintre en portraits et
sujet autrichien”. În lucrările sale acesta se apropie de vechea formulă a chipurilor de ctitori.
A fost caracterizat drept un artist cu o putere remarcabilă de individualizare a personajelor
sale reproșându-i-se pe bună dreptate lipsa de atmosferă din portretele sale29.
Au existat și pictori a căror nume și activitate s-a pierdut în timp. Așa s-a întâmplat cu
Ioan Bălănescu care picta în 1827 la Iași portretul unui tânăr grec, fiul lui Kalio Panadema, din
insula Patmos, ce era la acea vreme secretar în capitala Moldovei și își luase numele rusesc
Popov. Acest tablou pune în lumină activitatea unui pictor cu școală bună, cunoscător al
limbii franceze în care semnează30.
În deceniul patru al secolului al XIX-lea mediul artistic ieșean se îmbogățește în mod
substanțial mai ales prin stabilirea temporară sau definitivă la Iași a unui număr important
de artiști străini. Astfel, în 1830 venea la Iași Ludovic Stawski, care se recomanda, în anunțul
publicat în „Albina românească“ drept „zugrav de portreturi”31. Peste doi ani va decora
apartamentele palatului Roznovanu32, iar din 1939 va preda desenul la Școala de fete din
oraș33. În aceeași perioadă se stabilea în capitala Moldovei și Niccolo Livaditi amintit în

27 Remus Niculescu, Contribuții la istoria începuturilor picturii românești, loc. cit., p. 88.
28 Gh. Asachi, Chirangheleu, filosof cosmopolit în Moldova, în „Calendar pentru români”, 1848, p. 65-70.
29 Remus Niculescu, Contribuții la istoria începuturilor picturii românești, loc. cit., p. 93.
30 Dimitri Năstase, Un portrait du 1827 par Ioan Bălănescu, peintre inconuu, în „Revue Romain d’Histoire de
l’Art, tom XXXVI-XXXVII, 1999-2000, p. 149-150.
31 Lenuța Drăgan, Maria Stescu, Albina românească 1829-1849. Indice bibliografic, vol. II, Iași, 1999, p. 538
32 Ibidem, p. 538.
33 Ibidem, p. 541.
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Albina românească în 1832 pentru pictarea cortinei teatrului Fourreaux34. În perioada
următoare, în anii 1835-1837 potrivit datărilor de pe tablourile pictate, lucra la Iași și Iosef
August Schöefft (1778-1860), artist itinerant ce se familiarizase cu spațiul cultural românesc
după ce pictase câțiva ani și la București35.
Un grup important de artiști vor gravita în deceniul al patrulea în jurul lui Gherghe
Asachi, cel care dorea să trezească și să cultive în contemporanii săi interesul pentru artă.
Asachi a fost consecvent în dezvoltarea laturi artistice în cadrul învățământului secundar
al Iașilor, apoi după 1835 în cadrul Academiei Mihăilene. Astfel, în 1833, la școala de la Trei
Ierarhi preda Iosef Adler, autorul unui tratat de peisaj și flori pentru a servi model elevilor.
Ioan Müller, care lucrează mai ales litografii, devine în 1833 profesor de „desenul figurilor și
a zugrăvituriei istorice”, funcție pe care o va păstra și după înființarea Academiei Mihăilene
unde va fi înlocuit în 1837 de Giovanni Schiavoni. Acesta predă în două intervale de timp
cuprinse între 1837-1838 și 1839-1843. Este înlocuit de Mauriciu Löffler care din păcate a fost
considerat un pedagog mediocru36.
Giovanni Schiavoni (1804-1848) a fost artistul a cărui activitate la noi, ca profesor și
artist, a câștigat admirația unanimă. Născut la Trieste, într-o familie de artiști, el își face
studiile sub îndrumarea tatălui său iar între 1817-1819 frecventează cursurile Academiei de
Artă din Viena37. Giovanni Schiavoni se alătură artiștilor străini care începând cu deceniul
al patrulea al secolului al XIX-lea, lucrau la Iași, ilustrând prin portretistica lor pictura
neoclasică europeană, nuanțată de arta Biedermeier dezvoltată în importantul centru
cultural al vremii care era Viena.
În deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea au continuat să-și anunțe în presa vremii
prezența la Iași artiști străini. Astfel, în 1846 pictorul italian Zoboli aflat în trecere prin Iași
anunța că era disponibil să dea lecții de pictură, să picteze portrete și să decoreze case.
În același an venea în oraș pictorul berlinez Rudolf Rotkel ce anunța disponibilitatea de
a lucra portrete și peisaje38. În 1848 se întorcea la Iași Gh. Schiller (Șiller), fost elev al lui
Schiavoni la Academia Mihăileană, plecat la Veneția, unde a studiat cu Natale și Felice
Schiavoni. Acesta va picta și va restaura tablouri din colecții private și din patrimoniul nou
înființatei Pinacoteci ieșene39. În presa timpului erau anunțate și evenimente care țineau
de viața artistică a orașului; printre acestea, o competiție între pictorii Schiavoni și Livaditi

34 Ibidem, p. 539.
35 George Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Editura Meridiane, București, 1984, p. 48-49.
36 Catalogul Galeriei Naționale. Pictura secolului XIX, vol. I, București, 1975, p. XLII.
37 Portretul Biedermeier în Țările Române. Expoziție de artă grafică și decorativă, Muzeul Național de Artă,
București, 1993, p. 10.
38 Lenuța Drăgan, Maria Stescu, op.cit., p. 547.
39 Ibidem, p. 548.
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care concurau în a face câte o copie din memorie după un tablou flamand ce o reprezenta
pe Magdalena40.
În acest climat artistic în care stilurile artei europene erau adoptate de elitele culturale
ale Moldovei, într-o atmosferă dominată de prezența unor pictori din spațiul centraleuropean și-a desfășurat activitatea la Iași Niccolo Livaditi. Opera sa se subscrie gustului
artistic local pentru portret, gen în care se produce în exclusivitate. Artistul abordează mai
multe formule de portret ce vor constitui obiectul studiului nostru în paginile următoare.

Portretul bust
Seria portretelor din opera artistului este deschisă de lucrarea Bătrânul A. Lochmann
(1773-1842) (cat. 2). Tabloul, semnat și datat 1836, îl prezintă pe distinsul farmacist german
Johann Lochmann41. Acesta era binecunoscut în Iași unde avea o spițerie situată în
apropierea curții domnești, pe Ulița Mare, cea mai importantă arteră a orașului, în prima
jumătate a secolului al XIX-lea42. Bătrânul Lochmann este reprezentat bust, cu figura
pictată din trei-sferturi, pe un fond neutru, îmbrăcat în haine europene purtate cu eleganță,
completate de câteva bijuterii, care animă sobrietatea costumului. Vestimentația este cea
care ne sugerează statutul social al personajului portretizat, acest lucru a însoțit portretistica
încă de la începuturile ei43. Mult mai de folos în cazul portretelor a căror identitate s-a
pierdut, vestimentația transmite – în cazul nostru – ceva din personalitatea celui portretizat.
Astfel, chipul lui Anton Lochman, bine realizat, are o expresie gravă care este completată
de sobrietatea vestimentației sale, de tonalitățile închise ale cromaticii acesteia. La așezarea
în cadru a personajului artistul evită poziția frontală sau pe cea din profil și o alege pe cea
din trei-sferturi. El preferă să picteze chipurile personajelor sale din trei-sferturi, pentru
că acesta avea avantajul de a determina un joc de lumini și umbre pe față, ce permiteau un
modeleu interesant al acesteia.
Artistul apelează, în compoziția acestui tablou, la una dintre formulele consacrate în
tradiția artei portretului încă din Renașterea timpurie, aceea a portretului bust. Aceasta
va fi folosită de-a lungul curentelor artistice, integrându-se fondului artistic internațional
40 Ibidem, p. 545.
41 Arhivele Naţionale Iaşi, Comisia Epitropicească, tr. 1716, op. 1949, d. 421, în 1849 cei trei fii Lochmann, Johann,
Anton și Petru cer declararea lor ca majori pentru a putea intra în posesie averii tatălui lor; însemnarea de pe
spatele lucrării „Vater I. Lochmann” este făcută de unul dintre fii. Aceștia vor prelua gustul tatălui lor pentru
arta portretului făcând astfel de comenzi, câteva decenii mai târziu, pictorului Gheorghe PanaiteanuBardasare (Claudiu Paradais-Maria Paradais, Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, Editura Meridiane, București,
1988).
42 Vasile Panopol, Pe ulițele Iașului, Editura ALLFA, București, 2000, p. 36.
43 John Pope-Hennessy, Portretul în Renaștere, Editura Meridiane, București, 1976, p. 18.
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comun, va cunoaște diferite interpretări sau își va pierde unele caracteristici, cum ar fi
poziția din profil a personajului folosită în Renașterea florentină. În secolul al XIX-lea,
preocuparea majoră în realizarea portretului bust nu mai este cea legată de prezentarea
psihologiei personajului, ci doar aceea de a reda asemănarea fizică. La David și la succesorii
săi portretul pictat în chip de bust ne oferă câteva din operele cele mai vii ale secolului al
XIX-lea44.
Niccolo Livaditi preia sugestia portretisticii europene din secolul al XIX-lea redând în
portretele sale doar asemănarea fizică a personajelor și mai puțin psihologia acestora. De
ce a optat artistul pentru acest mod de a descrie persoanele portretizate? A fost o decizie
impusă de o limită a calităților sale artistice sau una datorată mediului social din care
veneau comenzile? Studiindu-i opera considerăm că ambele cauze au concurat în luarea
unei asemenea decizii.
Portretul bust, pe fundal neutru, este reluat, probabil în perioada imediat următoare,
într-un alt tablou intitulat Portret de tânăr (cat. 3), nesemnat și nedatat, lucrare în care
identitatea personajului nu s-a păstrat. Acest portret deschide seria tablourilor de mici
dimensiuni, care constituie o parte importantă din numărul lucrărilor semnate Livaditi,
conturând ideea formației de miniaturist a acestuia. Personajul, văzut în aceeași poziție treisferturi are o atitudine dezinvoltă, degajată; este îmbrăcat într-un elegant costum european
completat de bijuterii din aur cu pietre prețioase care își regăsesc pandant cromatic în
broderia bonetei. Regăsim în decorația acestuia, brodată cu fir auriu pe fundalul negru,
motivul lalelei, atât de răspândit în arta orientală. Pe de altă parte, prin această „bonetă”
balcanică ne poate fi sugerat un indiciu privind identitatea personajului, care își putea
avea originea într-o familie de greci fanarioți. În memorialistica secolului al XIX-lea există
o însemnare privitoare la cabinetul de lucru al beizadelei Costache Moruzi, unde, pe la
1860, pe pereți erau multe fotografii și portretele în ulei ale beizadelei Dumitrache Moruzi,
tatăl proprietarului, și al lui Alexandru Vodă Moruzi, bunicul său. Acestea erau descrise
astfel: „cel dintâi, îmbrăcat nemțește, șade pe o terasă cu flori, fumându-și ciubucul din
lemn de cireș, purtând un fes de catifea liliachie, al cărui canaf de aur îi atârna pe urechea
stângă. Celălalt e îmbrăcat în haine domnești, anteriu de „moar-antică” albă, șal turcesc
încingându-i mijlocul, mantia și cuca de samur, cu egreta de briliant deasupra, iar pe o
masă de lângă tron, sabia și topuzul (…)”45. Arătând trecerea de la portul vechi, oriental, la
hainele moderne, europene, ce se produsese în deceniile de început ale secolului al XIX-lea,
cele două portrete erau folosite ca o modalitate de legitimare a unui statut social, ca mod
de ilustrare a originii familiei, a unei vechi și prestigioase ascendențe. Dacă prezentarea
lui Alexandru Moruzi în ținută de ceremonie, cu însemnele puterii alături de tron, oferă
un adevărat portret oficial, portretul fiul său pictat pe o terasă amintește de lucrarea
semnată de Livaditi intitulată Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă (cat. 8), în
44 Galienne și Pierre Francastel, Portretul, Editura Meridiane, București, 1973, p. 163.
45 Dimitrie Moruzi, Pribegi în țară străină, Iași, 1912, p. 277-278.
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care cei doi sunt pictați, de asemenea, pe o terasă. Desigur, acest fapt nu implică neapărat
și pictarea portretului lui Dumitrache Moruzi de către Niccolo Livaditi, deși acest lucru
nu poate fi exclus cu desăvârșire, dar prezența unei compoziții asemănătoare cu lucrarea
artistului ne ajută să recompunem cadrul artistic al vremii și circulația unor anumite teme
compoziționale, în cazul nostru aceea a personajului amplasat în peisaj.
Asemeni beizadelei Dumitrache Moruzi, tânărul din portretul lui Niccolo Livaditi
poartă o „bonetă” levantină, desigur un alt tip, indicând însă, în ambele cazuri, legătura
cu lumea orientală pe care o aveau familiile lor, ambele provenite din rândul grecilor din
Fanar. Acest portretul de tânăr reprezintă una dintre lucrările reușite ale lui Niccolo Livaditi
în care compoziția, așezarea în cadru a personajului, cromatica și mai ales modul în care
este pictat chipul personajului sunt fără cusur. Artistul demonstrează în acest portret solide
calități de portretist.
Între aceste portrete bust masculine apare și cel al unei doamne, este vorba despre
portretul Elenei Alecsandri (cat. 52). Tabloul este cunoscut datorită publicării sale în
cartea doamnei Elena Rădulescu-Pogoneanu referitoare la familia Alecsandri46. Aceasta
precizează că lucrarea era o miniatură realizată de Niccolo Livaditi și că, în perioada
interbelică, se păstra la conacul familiei de la Mircești. Pornind de la această informație am
încadrat portretul în seria de miniaturi realizate de artist. Considerăm însă că acest portretbust al Elenei Alecsandri putea fi și un ulei de mici dimensiuni, lucrări ce apar frecvent în
opera artistului, și tocmai de aceea a fost numit miniatură. Tabloul poate fi datat între 1837,
anul în care Livaditi pictează lucrarea Familia vornicului Vasile Alecsandri (cat. 4), și 1842,
anul morții Elenei Alecsandri. De altfel și rochia distinsei vornicese, la care aceasta asortase
un șal, ilustrează moda de la cumpăna deceniilor patru și cinci a secolului al XIX-lea.
Un alt portret bust Achilles Livaditi, fiul pictorului (cat. 25) este o lucrare nesemnată
și nedatată, ce poate fi încadrată în perioada 1845-1848, urmărind datele biografice ale
personajului. Tabloul face parte din categoria lucrărilor de mici dimensiuni şi este lucrat
cu rigurozitate, bine desenat, lăsând să se vadă pensulație fină, cu care este așezată culoarea
înviorată de roșul legăturii de la gât, cu lumina interesant regizată pe chipul și hainele
personajului. Artistul surprinde ceva din delicatețea și timiditatea specifice vârstei tânărului
său fiu.

Portretul de grup
O altă formulă de portret abordată în creația lui Niccolo Livaditi este portretul de grup.
De altfel, Niccolo Livaditi a fost artistul căruia i s-a atribuit paternitatea acestei formule

46

Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viața lui Alecsandri, Craiova, 1840, p. 64, 345.
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portretistice în pictura din Moldova47. Tema generoasă îi dă posibilitatea artistului de a
rupe monotonia creației sale prin abordarea unor formule de punere în pagină și a unor
scheme compoziționale diverse. În cadrul portretului de grup artistul pictează așa numitele
portrete de familie, în care surprinde părinți alături de copii, duble portrete ale soţilor, iar
uneori iese din aceste tipare și lucrează tablouri precum cel intitulat Copiii pictorului Livaditi
(cat. 15) în care inovează și realizează un tablou spectaculos.
În 1837, Niccolo Livaditi semnează lucrarea Familia vornicului Vasile Alecsandri (cat.
4). Aceasta ocupă un loc important în cadrul creației pictorului, fiind primul portret de
grup pe care l-a pictat, unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale sale. Într-un interior
dominat de un fundal elaborat, ce face apel la prezența coloanei și a unei vaste draperii,
artistul portretizează doar patru din membrii familiei. Vornicul Alecsandri, așezat, îmbrăcat
în haine orientale, surprins aproape frontal, îl are alături pe fiul său mai mic, Iancu, îmbrăcat
în uniformă de ofițer. În partea opusă, în prim-plan, așezată, sprijinindu-și mâinile pe o
măsuță, soția, Elena, ține în mână o scrisoare care îi era adresată. S-a spus că prin aceasta
era sugerată existența unui alt membru al familiei, fiul cel mare Vasile, aflat în momentul
pictării tabloului la studii în străinătate48. Lângă mamă, în planul al doilea, se află fiica,
Eufrosina, surprinsă cântând la pian. Spre deosebire de vornicul Alecsandri și în contrast
cu acesta, ambele femei sunt îmbrăcate cu rochii ce ilustrează moda europeană a deceniului
al patrulea al secolului al XIX-lea, la care se adaugă accesoriile acesteia, coafura și bijuteriile.
Pentru fiecare din cele patru personaje artistul realizează un portret. El tratează cu atenție
modul în care redă factura materialelor și creează atmosfera cu ajutorul luminii, care cade
în prim-plan lăsând în umbră o parte din fundal și conturând faldurile draperiei. Fundalul,
care împrumută elemente caracteristice portretului oficial, coloana și draperia, ca de altfel
întregul interior, trebuiau să sublinieze statutul social al familiei.
Lucrarea surprinde, în același timp, câteva elemente de civilizație ce caracterizau
societatea moldovenească în deceniul patru al secolului al XIX-lea. Astfel, în interiorul
elegant, cu piese de mobilier european, exista încă un amestec de Occident și Orient,
reprezentat de hainele orientale ale vornicului, care contrastează cu vestimentația celorlalți
membrii ai familiei. Este, de asemenea, subliniată grija pentru educația copiilor, o altă
caracteristică a perioadei. Iancu, deși încă mic, era îmbrăcat în uniformă militară, sugerând
faptul că familia se gândea la o viitoare carieră în acest domeniu. De asemenea, fiica,
Eufrosina, este pictată cântând la pian, nu întâmplător, ci tocmai pentru a sublinia educația
îngrijită pe care aceasta o primise, desigur, într-un bun pension, așa precum moda timpului
cerea să fie educate fiicele de boieri. Notabilă din acest punct de vedere era tocmai absența
fiului mai mare, Vasile, pe care familia îl trimiseseră să își facă studiile la Paris.

47
48

Catalogul Galeriei Naționale. Pictura secolului XIX, p. XL.
Ibidem.
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Lucrarea, deși se particularizează în opera artistului prin compoziția folosită, nereluată
în nici o altă lucrare, deschide seria portretelor de familie pe care artistul le va picta de-a
lungul întregii sale cariere.
Copiii pictorului Livaditi (cat. 15) este una dintre lucrările care s-au păstrat în colecția
descendenţilor pictorului. Pictorul și-a portretizat adesea membrii familiei sale, soția și pe
cei patru copii, multe din aceste lucrări s-au păstrat și constituie o parte specială a creației
sale, una în care artistul realizează tablouri remarcabile în care se simte liber să exprime idei
artistice noi, ieșite din rutina unor formule standard pe care trebuia să le folosească în cazul
portretelor comandate. Din acest punct de vedere Copiii pictorului Livaditi, pe care am
datat-o 1837-1840, se caracterizează printr-o compoziție inedită. Astfel, în această lucrare,
cei patru copii ai artistului sunt grupați câte doi, cu fetele în plan îndepărtat și cu băieții,
de vârstă mai mică, în plan apropiat, personajele ocupând întreaga suprafață a tabloului.
Fundalul, în puținul spațiu rămas, înfăţişează crâmpeie de peisaj. În prim-plan, pe un colț
de masă, este așezat un coș cu fructe; de asemenea, printre copii apare un câine. Artistul
reușește să realizeze portrete de sine stătătoare pentru fiecare copil, găsind o modalitate
de individualizare prin felul în care aceștia sunt așezați în pagină. Expresii bine definite,
voluntare și pline de energie au fetele, îmbrăcate în culori pastelate, cu mărgele și cercei
asortați, cu părul interesant pieptănat în cozi împletite. Băieții au expresia candidă a copiilor
de vârstă mai mică.
O lucrare asemănătoare, cu portrete de copii, atribuită lui Giovanni Schiavoni și pictată
către 1842, a fost semnalată în colecția familiei Callimachi din Bucureşti49. Existenţa mai
multor exemple de acest fel ne determină să presupunem că exista o modă a portretelor de
grup dedicate copiilor.
Următoarea lucrare a acestei serii, intitulată Portret de familie (cat. 12), este semnată
și datată 1841. Aceasta prezintă trei din membrii unei familii, a cărei identitate nu s-a
păstrat. Fondul neutru al lucrării ne îndeamnă să ne concentrăm atenția asupra chipurilor
personajelor. Cel mai reușit dintre acestea este pe departe cel al bărbatului, văzut aproape
frontal, în care accentul cade, ca de obicei, pe ochii negrii, a căror privire concentrată dă
expresivitate întregului chip. Doamna, fără a face paradă de haine sofisticate sau bijuterii,
ține în mână un șirag de mătănii, dorind să sublinieze aplecarea sa către spirit și credință.
Cel mai puțin reușit este portretul copilului, la care este evidentă disproporția dintre cap și
corp. Acesta ține în mână o carte, spre a sugera preocuparea pentru lectură, firească pentru
vârsta lui. Din păcate, nu distingem obiectul pe care îl are bărbatul în mână și care ar fi
sugerat o preocupare ce l-ar fi putut caracteriza. Remarcăm lipsa oricărei preocupări pentru
mondenitate sau modernitate în acest tablou, familia pare mai degrabă atașată de valorile
tradiției. Lucrarea degajă în ansamblul ei un spirit de simplitate și de smerenie.
49

Ioana Beldiman, Sculptura franceză în România(1848-1931). Gust artistic, modă, fapt de societate, Editura
Simetria, 2005, p. 285; Sorin Iftimi, Giovanni Schiavoni-portretul copiilor din familiile Callimachi, Rosetti și
Catargi, în „Cercetări Istorice”, Iaşi, serie nouă, XXVII-XXIX, 2008-2010, p. 293-303.
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Niccolo Livaditi pictează pentru această familie, în același an, încă o lucrare, un tablou
de mici dimensiuni intitulat Portret de femeie (cat. 13), în care artistul reia portretul doamnei
fără ca nimic să fie schimbat. Aceleași haine, aceeași așezare în spațiu și aceleași mătănii
ținute în mână. Capătă amploare doar șalul turcesc și mai ales frumosul model al bordurii
acestuia. Este evident că, la fel ca în cazul portretului Elenei Alecsandri, artistul primea mai
multe comenzi din cadrul aceleiași familii, alături de lucrări mari și complexe pictorului i se
cereau și portrete mici, miniaturale.
Una dintre cele mai bune lucrări realizate de Niccolo Livaditi, o capodoperă putem
spune, raportând-o strict la opera artistului, este cea intitulată Portret de familie (cat. 14).
Lucrarea se particularizează datorită schemei compoziționale. Artistul renunță la portretul
centrat și plasează figurile la dreapta față de centru, asimetria produsă astfel fiind compensată
în partea stângă de o deschidere spre peisaj. Aceasta este o schemă compozițională la care
recurge pentru prima oară Botticelli. În compoziția sa, acesta plasează figura la stânga
față de centru și echilibrează asimetria creată prin pictarea arhitravei unei uși în partea
dreaptă50. Ideea este preluată de Leonardo Da Vinci la care plasarea asimetrică a corpului în
compoziția portretului era echilibrată de o construcție în stânga51. Elaborată în Renaștere,
această schemă compozițională devine clasică în arta italiană, fiind folosită de nenumărați
pictori. În cazul nostru, Livaditi reia această idee compozițională și alege, în spiritul timpului
său, să compenseze asimetria printr-o deschidere spre peisaj. Acesta este estompat, spre a
nu concura primul plan, fiind colorat în griuri reci, spre a face contrast rece-cald cu restul
fundalului ocru și cu materialul auriu al canapelei cu care se învecinează. Este evident faptul
că artistul nu este interesat de descrierea unui peisaj, de altfel suprafața pe care o are la
dispoziție este destul de redusă; scopul său a fost doar acela de a-și echilibra compoziția.
În ceea ce privește așezarea în spațiu a personajelor sale, artistul alege să încadreze
într-o formă piramidală pe cei patru membrii ai familiei. Mama, care ține alături doi copii,
este așezată pe o canapea. De colțul acesteia se sprijină tatăl, aplecat spre ceilalți membrii
ai familiei sale, ținând o mână în buzunar. Artistul accentuează înclinarea acestui personaj,
potrivit unei oblice, tocmai pentru a sugera mai bine una dintre laturile piramidei.
Între portretele din tablou se distinge cel al tinerei doamne, la care se remarcă încadrarea
într-o geometrie simplă și clară a capului, gâtului și torsului, ajutată de coafura simplă și de
forma inspirată a decolteului. Astfel, capul se înscrie într-un oval, gâtul într-un cilindru
continuat de forma prismatică a umerilor și decolteului. Trăsăturile feței tinerei doamne
sunt clasice, dominate de ochi mari, de culoare deschisă. Inspirat sunt alese și bijuteriile
pe care aceasta le poartă, mai ales lanțul din jurul gâtului, care punctează o delimitare între
acesta și decolteu. Inspirat, artistul realizează un portret modern, apropiat ca manieră de
cele ale școlii franceze din aceeași perioadă, ieșind din propriul tipic de portret.
50 John Pope-Hennessy, op.cit., p. 31.
51 Ibidem, p. 64.
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Putem urmării, de asemenea, o bună regie a luminii, care cade în prin plan și ale cărei
reflexii sunt urmărite în amănunt pe fiecare din suprafețele atinse. Astfel, lumina strălucește
pe tapiseria canapelei din mătase aurie, a cărui model floral este descris în detaliu, pe lemnul
acesteia, pe rochia doamnei și pe hăinuțele copiilor, chiar și pe haina de culoare închisă a
domnului. Artistul redă cu abilitate factura materialelor acordând în mod deosebit atenție
mătăsurilor.
Portretele de familie, așa cum se întâmplă și în cazul celui de față, dau posibilitate
artistului să lucreze chipuri de copii, de diferite vârste. Este, de asemenea, interesant de
urmărit universul copiilor din prima jumătate a secolului al XIX-lea, reflectat în tablourile
lucrate de Niccolo Livaditi. Astfel, putem observa modul în care aceștia erau îmbrăcați,
jucăriile pe care le aveau, relația lor firească cu lumea animalelor, preocuparea pentru
lectură în cazul celor mai mari.
Tabloul este unul special în creația lui Niccolo Livaditi, artistul face apel, în compoziția
acestuia, la vechea tradiție artistică a Renașterii, sugerându-ne importanța formației sale
într-una din cele mai rafinate și sofisticate culturi europene.
Pentru familia Alecsandri, Niccolo Livaditi a lucrat mai multe tablouri, în 1845
semnându-l pe cel de-al treilea. De această dată, alături de bătrânul vornic Alecsandri se
află fiii acestuia Vasile și Iancu. Pe fundalul neutru, dominat de o amplă draperie roșie, este
înfăţişat vornicul Alecsandri, așezat într-un fotoliu, având-l de o parte pe Iancu, îmbrăcat în
uniformă de ofițer, aflat în spatele tatălui său, și de alta pe Vasile, îmbrăcat în haine europene,
aflat de această dată în fața tatălui său. Din păcate silueta acestuia, marcată puternic de
negrul hainei, se decupează pe suprafața tabloului. Dincolo de acest inconvenient, reușita
lucrări este dată, ca de obicei, de cele trei chipuri portretizate, artistul reușind pentru
fiecare dintre acestea, să realizeze adevărate portrete de sine stătătoare, ce descriu mai bine
personajele sale în comparație cu cele realizate în tabloul din 1837. Cele două generații ale
familiei Alecsandri ilustrează încă odată, datorită modei vestimentare adoptate trecerea de
la tradiție la modernitate.
Prezența constantă a draperiei în tablourile pictate pentru familia Alecsandri poate
sugera faptul că acest gen de fundal, considerat probabil unul impozant, era cerut de către
comanditar. De altfel, vornicul Alecsandri a încercat permanent, în tablourile comandate,
să sugereze statutul social și preocupările culturale ale familiei sale.
Lucrarea are și o altă semnificație, dată de sfaturile scrise pe pergament, ce erau
adresate de către bătrânul tată fiilor săi. Acestea constituiau un fel de testament public pe
care vornicul îl lasă urmașilor săi. Vornicul Alecsandri a fost un părinte plin de grijă pentru
copiii săi preocupându-se ca aceștia să primească o bună educație la care adaugă grija,
povețele și dragostea părintească.
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Un alt portret de grup realizează Niccolo Livaditi în lucrarea intitulată Portret de familie
sau Portret de familie a unui boier muntean din perioada pașoptistă (cat. 38)52. Nesemnat și
nedatat, tabloul se încadrează cronologic la cumpăna deceniilor cinci și șase ale secolului
al XIX-lea. Modelul de rochie purtat de doamna din acest tablou este identic cu cel purtat
de Ana Balș sau de Ecaterina Kogălniceanu în tablouri semnate și datate 1852. Din păcate,
identitatea familiei pictată în această lucrare s-a pierdut. Este greu de spus dacă este vorba
despre o familie din Țara Românească, așa cum sugerează titlul arătat, dar acest fapt nici nu
poate fi cu desăvârșire exclus, având în vedere precedentul din 1840, când Livaditi pictează
pe Anica și Iancu Manu din Muntenia.
Artistul apelează în acest tablou la schema compozițională din lucrarea precedentă,
în care portretiza pe vornicul Alecsandri alături de fii săi. De această dată el preferă să
poziționeze central o doamnă, așezată într-un fotoliului, având de o parte și de alta pe
soțul și pe fiu ei. Spre a echilibra partea dreaptă a tabloului, Livaditi compensează lipsa
de volum a corpului copilului cu o masa. Fundalul este ocupat trei-sferturi de o draperie
roșie. Lumina este selectiv distribuită, această se reflectă pe faldurile draperiei din fundal,
pe fețele și hainele persoanelor din prim-plan, mai puțin pe hainea neagră a bărbatului,
deși apare pe chipul și pe alburi-le cămășii acestuia. Accentul lucrării cade pe doamna
așezată central, în prim-plan. Artistul realizează acesteia unul din puținele portrete văzute
aproape frontal, reliefând forma feței aproape triunghiulară și privirea directă, expresivă
a personajului. Rochia albastră cu garnitură neagră, cămașa de mătase, șalul de dantelă
neagră sunt cu atenție și în amănunt descrise. Aceasta este una din lucrările în care artistul
lărgește cadrul, observă personajele până mai jos de talie, spre genunchi și acordă mai mult
spațiu și lateralelor. În general, portretele cu o schemă compozițională complexă, cele care
se folosesc de poziționarea asimetrică a personajului sau a personajelor, îi dau posibilitatea
artistului de a dezvolta întreg cadrul lucrării.
Privit în ansamblu, în ciuda unor slăbiciuni ale artistului, legate de modul selectiv în
care acesta folosește eclerajul, acest portret de familie este una din lucrările în care pictorul
a reușit să creeze atmosferă, să redea cu autenticitate o familie de la mijlocului secolului al
XIX-lea românesc.
Familia stolnicului Constantin Bobeică (cat. 44) este următorul portret de grup semnat
și datat 1853. Și în această lucrare artistul renunța la plasarea simetrică a personajelor,
acestea fiind așezate la stânga față de centru. Asimetria produsă astfel este compensată
doar printr-o draperie verde, a cărei falduri sunt perfect aranjate, spre a ocupa spațiul ce îi
fusese rezervat. Spre deosebire de tabloul Portret de familie (cat. 14), unde asimetria este
compensată de o deschidere spre peisaj, aici artistul renunță la această idee, ceea ce are ca
efect restrângerea spațiului, o intimizare a acestuia. Desigur că se revine și la așezarea într-o
schemă piramidală a personajelor, dar puțin diferită, cu mama așezată într-un fotoliu, cu
tatăl în picioare lângă acesta și cu copiii în picioare aduși între cei doi în fața tatălui. Lucrarea
52

Sub această denumire a apărut lucrarea, necunoscută până acum, la o recentă licitaţie.
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este bine echilibrată cromatic, cu roșul și verdele surdinizate acompaniate de griuri și ocruri
discrete. Tabloul recompune o atmosferă intimă de familie, la crearea căreia contribuie și
prezența cățelușului sau a buchetului de flori ținut de fetiță, descriind o familie armonioasă,
ce transmite un sentiment de normalitate.
Aceeași compoziție dar cu o nouă cromatică regăsim și în lucrarea intitulată Familia
Lascăr Rosetti (cat. 45).
Tema portretul de grup în această formă a portretului de familie a fost îmbrățișată și de
Ludovic Stawski, în tabloul intitulat Familia Bucur, semnat și datat 1848. Desigur, am privit
tabloul comparativ și am constatat că, în afara temei, cei doi artiști nu au împărtășit prea
multe elemente comune. Deși am admirat diversitatea schemelor compoziționale folosite
de Niccolo Livaditi în pictarea tablourilor sale de familie, am descoperit un alt tip de
compoziție în tabloul lui Ludovic Stawski, unul nefolosit de confratele său, supus cercetării
în această lucrare. Ludovic Stawski își încadrează, de asemenea, personajele într-o formă
piramidală dar vârful acesteia este poziționat central în tablou. Artistul realizează această
formă așezând băiatul în centru, în picioare, de o parte și de alta stau părinții săi, ce sunt
așezați în fotolii, iar în mijlocul acestora stă sora mai mică. Fundalul este dominat de o
draperie amplă. Ludovic Stawski își pune în acest fel amprenta proprie pe acest tablou.
Cu siguranță și Niccolo Livaditi și Ludovic Stawski au pictat și alte portrete de familie
care nu s-au păstrat în care probabil au continuat să inoveze noi și interesante scheme
compoziționale.
Primul dublu portret al lui Niccolo Livaditi, intitulat Portret de familie. Anica și Iancu
Manu pe terasă (cat. 8), este o lucrare semnată și datată 1840. Deși are dimensiuni mici,
lucrarea exprimă o mare sensibilitate. Cei doi soți sunt pictați pe o terasă, Anica așezată pe
o banchetă, iar soțul ei alături, în picioare. Personajele sunt înscrie într-o formă piramidală,
plasate la trei-sferturi dreapta, asimetrie echilibrată prin pictarea unei coloane în partea
stângă.
Noutatea pe care o aduce acest tablou este aceea a fundalului, care este constituit dintrun peisaj. Puține elemente de arhitectură, sugerate doar prin surprinderea parțială a unei
coloane, fac loc cerului și elementului vegetal, compunând o schiță de peisaj, completată
de câteva elemente din prim-plan, cum ar fi trandafirul din mâna doamnei, planta de jos,
de lângă rochia acesteia și câinele ce caută atenția stăpânilor. Acest fundal nu mai este unul
neutru, sau unul amintind de elemente ale marelui portret de aparat baroc, ci unul mai
degrabă predispus la reverie, la contemplație, sugerând o stare romantică.
Atmosfera romantică a cadrului se transferă și asupra celor două personaje. Tânăra și
frumoasa Anica Manu este îmbrăcată într-o rochie albă, adânc decoltată, cu corsaj strâns,
cu poale vaporoase și cu mânecile dantelate prinse cu trandafiri. Din păcate, ea are mâna în
care ține trandafirul stângaci desenată, cu o evidentă disproporție între braț și antebrațul
mult prea lung. Admirabil este realizat portretul tinerei cu chipul văzut din trei-sferturi,
încadrat de buclele negre ale părului. De asemenea, trebuie remarcată pielea catifelată a
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decolteului. Privit în întregime, personajul transmite delicatețe și fragilitate, completate însă
de o personalitate energică, așa cum o dezvăluie privirea ageră și gura expresivă. Eleganța
este cea care îl caracterizează și pe Iancu Manu, îmbrăcat într-un costum cu pantaloni și
vestă albă, ce contrastează cu redingota albastră.
Așa cum spuneam mai sus, această lucrare aduce în preocupările artistului formula de
portret cu fundalul constituit de peisaj, mai precis o temă în cadrul acestui tip de portret,
aceea a personajelor pictate pe o terasă. Niccolo Livaditi abordează această temă în 1840 și
presupunem că a fost reluată și în alte lucrări ale artistului care nu s-au păstrat.
Arătam apoi că, în memorialistica de secol al XIX-lea, s-a păstrat o descriere a unui
portret al beizadelei Dumitrache Moruzi, în care acesta era descris ca fiind îmbrăcat
nemțește, fumându-și ciubucul din lemn de cireș, pe o terasă cu flori53. Nu cunoaștem
paternitatea acelui portret, dar recunoaștem tema portretului pictat pe terasă.
Din opera lui Giovanni Schiavoni s-a păstrat, de asemenea, o lucrare ce se încadrează
acestei teme intitulată Femeie pe terasă54, semnată și datată 1843. Tabloul prezintă o tânără
doamnă pe o terasă, având în fundal balustrada și o coloană care marchează centru lucrări
și desparte fundalul ocupat jumătate de o draperie și jumătate de un peisaj.
Cu siguranță această temă, a portretului pictat în peisaj pe o terasă, a circulat în mediul
artistic ieșean din prima jumătate a ecoului al XIX-lea, fiind abordată deopotrivă, în maniere
personale, de Niccolo Livaditi, de Giovanni Schiavoni și de alți artiști ce lucrau în capitala
Moldovei, așa cum o dovedește portretul beizadelei Dumitrache Moruzi.
Următorul dublu portret lucrat de artist se intitulează Cuplu (cat. 37), lucrare semnată
şi datată în 1849. Este una din lucrările la care pictorul revine la o compoziției simplă. Cele
două personaje sunt cuprinse în forma piramidală, cu soțul surprins în picioare și soția
așezată pe scaun, alături. Personajele sunt așezate la dreapta față de centru fără ca simetria
să fie echilibrată printr-un element dispus în stânga acest lucru obligându-l pe artist să
restrângă cadrul în care se înscriu personajele sale. Fundalul este neutru, punând în evidență
portretele personajelor.
Cel de-al treilea dublu portret poate fi intitulat Vasile Rosetti cu a doua soție (cat.
39). Lucrarea, care îl reprezintă pe Vasile Rosetti și pe cea de-a doua soție a acestuia, a
aparținut colecției Mariei Cantacuzino-Enescu și a fost publicată de Radu Rosetti în cartea
referitoare la genealogia familiei sale55. Din păcate nu cunoaștem tabloul decât după această
reproducerea foto alb negru, publicată. Putem data lucrarea între 1852-1853, datorită datelor
biografice ale lui Vasile Rosetti. Astfel, cunoaștem faptul că prima sa soție moare în 1851, iar
personajul nostru, Vasile Rosetti, după puțină vreme în 1853.
53
54
55

Dimitrie Moruzi, op.cit., p. 277-278.
Lucrarea care o reprezintă pe doamna Constantiniu, născută Petcu, se păstrată la Muzeul de Artă din Iași,
inv. 1359.
Radu Rosetti, Familia Rosetti, vol. II București, 1840, planșa VII.
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Integrăm acest tablou operei artistului, fără a fi putut studia originalul, pentru că
recunoaștem în această lucrare stilul lui Niccolo Livaditi, modul inconfundabil în care
pictorul își așează în spațiu personajele și mai ales felul în care poziționează modelul
masculin. Acest mod de a compune, cu personajul feminin așezat pe un fotoliu și cel
masculin sprijinit cu o mână de spătarul acestuia și cu cealaltă în buzunar a fost folosită
pentru prima oara în tabloul Portret de familie (cat. 14). Într-un mod asemănător a fost
pictat și Iancu Manu (cat. 8). Spre deosebire de tânărul din Portret de familie, unde artistul
accentuează prea mult oblica pe care acesta este situat, Vasile Rosetti este mai bine desenat,
după o oblică care se echilibrează perfect în compoziție.
Forma piramidală în care Livaditi își încadrează personajele, în această lucrare, este
poziționată la trei-sferturi stânga, iar în fundal o draperie amplă și o coloană, creează
echilibrul compozițional. Personajele sunt surprinse în prim-plan, iar cadrul se lărgește
până spre genunchi. Interesantă este și așezarea celor două personaje unul în raport de
celălalt. Dacă modul în care este pictat Vasile Rosetti este unul cunoscut, cel în care este
gândită așezarea în spațiu a doamnei este unul nou și poate forma cea mai elaborată
realizată de artist în creațiile sale. Personajul feminin este astfel așezat încât corpul său este
privit din lateral, până la genunchi, fapt ce determină și pictarea unei părți a fotoliului pe
care această stă, având doar capul întors spre privitor. Artistul reușește un bun portret al
chipului acesteia, o descriere mai completă a coafurii, datorită priviri din lateral a capului,
și a rochiei. Acest portret de cuplu este una din lucrările cele mai complete realizate de
artist, la valoarea căreia concură compoziția, fundalul, așezarea în cadru a personajelor,
portretizarea și atmosfera creată.
Portretul de grup constituie formula care i-a dat posibilitatea artistului să creeze
lucrări spectaculoase, care se remarcă prin complexitate și prin diversitatea schemelor
compoziționale abordate. Acestea constituie, cu siguranță, grupul de lucrări cu cel mai
ridicat nivel de elaborare din creația lui Niccolo Livaditi.

Portretul oficial
Același fond comun internațional, din care se dezvoltă și marele portret de aparat din
secolul a XVII-lea, servise în egală măsură drept bază portretului individualist al lui Goya
și portretului oficial din epoca imperială, după cum înainte slujise drept suport portretului
englez și portretului regal de la curtea Franței, până la Revoluție. O altă influență care joacă
un rol decisiv în dezvoltarea portretului tradițional în Europa secolului al XIX-lea, chiar
dacă indirectă, a fost cea a artei statuilor, știut fiind faptul că portretul era considerat în
pictură un gen inferior subordonat marilor genuri, pe când în arta statuară exista o nobilă
tradiție a portretisticii, întemeiată pe autoritatea anticilor. În prima jumătate a secolului
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al XIX-lea se dezvoltă, în paralel, trei formule înrădăcinate în tradiție: portretul de aparat,
prin care persoana este înfățișată în exercitarea funcțiilor sale, portretul din trei-sferturi și
portretul bust56.
Formula portretul de aparat în forma portretului oficial adoptată de arta secolului al
XIX-lea se regăsește și în arta lui Niccolo Livaditi. Seria portretelor oficiale realizate de
artist regăsită printre lucrările păstrate nu este foarte extinsă. Dimpotrivă dintre temele
portretistice abordate de Niccolo Livaditi aceasta este cea mai puțin numeroasă.
Primul portret oficial, Portretul unui demnitar (cat. 20), este o lucrare de mici
dimensiuni, în care personajul, a cărui identitate nu s-a păstrat, poartă numeroase decorații
pentru a sublinia poziția socială și oficială pe care o deținea. Lucrarea, semnată și datată
în 1844, este construită după formula portretului cu fundal neutru, cu personajul așezat
în fotoliu, în prim-plan, văzut din trei-sferturi, înscris într-o o schemă compozițională
piramidală. În fundal apar coloana și draperia, elemente ce amintesc de marele portret
de aparat din arta barocului european. Interesant lucrat în acest portret este fundalul, cu
draperia sofisticat drapată în jurul unei coloane, admirabil pictată, înnobilată de sclipirea
franjurilor și ciucurilor aurii, cu subtile treceri și modulări ale culorii, cum rar se întâmplă în
opera artistului. Eclerajul lucrării este bine gândit cu o lumină puternică ce cade pe scaun,
pe personaj și pe o parte din fundal, unde zone puternic luminate fac contrast cu cele aflate
în umbră creând atmosfera lucrării. În acest tablou atmosfera este cea care aduce un plus
de valoare lucrării. Aceasta este bine gândită și din punct de vedere cromatic, contrastului
complementar roșu/verde artistul îi alătură culori neutre.
De fapt, Niccolo Livaditi reia în acest portret un mod de realizare a eclerajului pe care
l-am întâlnit și în alte lucrări ale sale, în care realizează un puternic contrast al lumini și
umbrei în fundal, ce devine cheia creării atmosferei în aceste tablourile ale sale.
Se păstrează și o replică de autor a acestui tablou, în lucrarea Portret (cat. 21). Regulile
artistice de realizarea replicii de autor prevăd adăugarea sau scoaterea unui element, astfel
încât între original și replică să existe o minimă diferență. În cazul de faţă Niccolo Livaditi
preferă să adauge ceva replicii sale, desenând lanțul ceasului pe vesta personajului, element
care lipsește în versiunea originală. De asemenea, replica nu este semnată de către artist.
În Moldova primei jumătăți a secolului al XIX-lea exista moda ca comanditarul să ceară
artistului realizarea unor replici după o anumită lucrare a sa. Exemplul pe care îl avem în
acest sens se găsește tot în aria portretului oficial și se referă la portretul de aparat și replica
acestuia pe care Iosef August Schöefft le realizează pentru domnitorul Moldovei Mihail
Sturdza.
Mai aproape de schema compozițională a marelui portret de aparat baroc este lucrarea
Portretul lui Iorgu Ghica-Deleni (cat. 26). Personajul este surprins în picioare, doar până mai
sus de genunchi, ținându-și cu mâna dreaptă tricornul, ce completa uniforma de ministru
de interne în care este îmbrăcat. Fundalul este ocupat de vaste draperii cu falduri ample,
56
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asimetric așezate, ce se deschid lăsând să se vadă un fundal neutru, interesant luminat.
Compoziția lucrării este frumos gândită, cu așezarea draperiilor asimetrică, la trei-sferturi,
compensată de așezarea centrată a personajului. Astfel, în acest portret Niccolo Livaditi
realizează un admirabil echilibrul compozițional. Atenția este atrasă de uniforma în care
este îmbrăcat demnitarul și de decorațiile pe care acesta le poartă. Pe haina neagră, cu o
culoarea așezată compact, fără modulații, broderia aurie este bine pusă în evidență. Văzut
din trei-sferturi, chipului personajului i se poate reproșa, totuși, contrastul prea accentuat
între cele două jumătăți ale feței, partea lăsată în umbră fiind prea întunecată. Aerul solemn
al personajului, pus în valoare de fundal și de costumul de ceremonie, compoziția, fac din
această lucrare un interesant portret oficial. Din păcate, este singura lucrare cu acest tip de
compoziție semnată de Niccolo Livaditi, care s-a păstrat până astăzi.
Un alt portret oficial îl aduce în prim-plan pe unul dintre domnitorii Moldovei în
lucrarea Principele Grigore Al. Ghica (cat. 27). Tabloul are un fundal elaborat, în care, alături
de o vastă draperie, sunt prezente și două coloane. Domnitorul Moldovei este surprins
în prim-plan în picioare, văzut din trei-sferturi, cu o mână sprijinindu-se de o masă și
cu cealaltă ținută în șold, realizând o adevărată poză, obișnuită în cazul marelui portret
de aparat. Demnitarul este îmbrăcat în uniformă de ceremonie pe care sunt prinse toate
decorațiile sale și cu însemnele puterii alături. Lumina cade din stânga, fiind distribuită
egal atât în fundal, cât și în prim-plan. Lucrarea, de mari dimensiuni, rămâne totuși una
convențională.
Tabloul nu este semnat și datat. Acest fapt, în cazul unei lucrări ce are drept subiect un
personaj atât de important cum era domnitorul țării, ne determină să presupunem că avem
de-a face cu o replică de autor. Probabil că după ce Niccolo Livaditi a lucrat portretul oficial
al lui Grigore Ghica i s-au cerut una sau mai multe replici ale acestuia. Ca și în cazul lucrării
Portretul unui demnitar (cat. 20), artistul nu semnează replica.
Susținem faptul că lucrarea este o replică de autor și nu o copie pe care acesta să o fi
realizat după un alt artist, datorită stilului în care este lucrat tabloului, în care îl recunoaștem
pe cel al lui Niccolo Livaditi. Astfel, modul în care este pictat fundalul și mai ales felul
în are care cade lumina pe una dintre coloane, ne amintește de fundalul din lucrarea sa
Portretul unui demnitar. Recunoaștem, de asemenea, modul în care este pictată uniforma
de culoare închisă a principelui și mai ales felul în care lumina se reflectă pe acestea. Una
din stângăciile întâlnite adesea în tablourile pictate de Livaditi, și care apare în mod evident
și în acest portret oficial, este distribuirea luminii în prim-plan. De cele mai multe ori
artistul așează lumina preferențial, alternând zone luminate cu cele lipsite de lumină, deși
în mod logic sursa lui de lumina se reflecta în mod egal pe întreaga suprafață aflată în lucru.
Așa se întâmplă cu haina de la uniforma principelui, colorată cu o culoare închisă așezată
compact, fără nici o modulație determinată de lumină, în schimb eșarfa și aplicațiile aurii
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de pe această haină sunt surprinse în plină lumină. Recunoaștem, așadar, în această lucrare
calitățile și stângăciile artistice ale pictorului.
Compus de sine stătător, acest portret oficial se încadrează unei serii de portrete
ce reprezentau înalți demnitari ai țării. Dintre acestea, facem trimitere doar la portretele
oficiale pe care Iosef August Schöefft le-a pictat, în 1836-1837, la Iași, domnitorului Moldovei
Mihail Sturdza și mitropolitului Veniamin Costachi57. Ambele lucrări exemplifică portretul
de aparat și au același decor tradițional al marelui portret de aparat baroc, la care se adaugă
prezentarea în mărime naturală a personajului. Știm că și în cazul portretului domnitorului
Mihai Sturdza i s-au cerut lui Schöefft replici. O primă lucrare, semnată și datată 1836, a
fost păstrată multă vreme în familie și donată recent Muzeului de Artă al României de
la București, cea de-a doua, semnată și datată 1837, s-a aflat la Academia Mihăileană din
Iaşi, fiind probabil donată de domnitor imediat după ce a fost lucrată. De acolo lucrarea a
fost transferată în 1860, alături de alte lucrări, la nou înființată Pinacotecă ieșeană, unde se
păstrează și astăzi. Avem în felul acesta certitudinea faptului că comanditarul cerea artistului
replici după lucrări pe care le considera importante.
Se cereau, de asemenea, artiștilor să realizeze copii după portrete mai vechi ale unor
persoane care nu se mai aflau în viață, așa cum se întâmplă cu portretul logofătului Alexandru
Ghica, lucrat de Schöefft, după care Livaditi realizează o copie58. Interesant rămâne faptul
că Livaditi nu își semnează replicile, în timp ce contemporanul său, Schöefft, face acest
lucru, chiar dacă urmând regulile de realizare a unei replici, modul de a semna, este de
fiecare dată diferit. Pe prima dintre lucrări, cea din 1836, Schöefft semnează cu litere de
tipar, pe cea de la Iași, datată 1837, semnătura este făcută cu litere de mână, în aceeași zonă
a tabloului ca și în lucrarea anterioară. Putem considera, plecând de la aceste constatări,
că ambele tablouri sunt replici ale unei lucrări încă necunoscută sau care nu a supraviețuit
trecerii timpului.

Portretul cu fundal neutru
Există o serie de portrete feminine, deschise de lucrarea Portret de femeie. Carlotta
Livaditi (cat. 7), semnată și datată 1840, care introduc în opera artistului portretul cu fundal
neutru. Acest tip de portret a fost elaborat în a doua jumătate a secolului al XV-lea, când
a avut loc o apropiere între concepția florentină și cea flamandă a portretului, până atunci
diametral opuse, urmată de o răspândire internațională59. Secolul al XIX-lea a preluat
57
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formula portretul cu fundal neutru din fondul artistic internațional comun. Arta acestui
gen a fost ilustrată de marii portretiști ai perioadei începând cu David și Ingres.
Portretul cu fundal neutru se particularizează prin faptul că pune în evidență
trăsăturile chipului personajului pictat. Acest lucru se datorează faptului că privirea, nefiind
atrasă de nici un detaliu al fundalului, se poate concentra asupra personajului și implicit
asupra chipului acestuia. La acest tip de fundal apelează Rafael în realizarea portretului
papei Iuliu al II-lea, aflat la Uffizi, tocmai pentru a nu dispersa atenția privitorului și a-l
îndemna să privească chipul modelului său60. Livaditi folosește fundalul neutru pentru a
prezenta portrete compoziționale. În realizarea acestora se va folosi de legea primul plan,
de compoziția piramidală și de vederea din trei-sferturi a personajului. De asemenea,
portretele cu fundal neutru prezintă personajele așezate pe un scaun, surprinse doar până
mai jos de talie. Unele portrete de acest tip au în fundal o draperie de un colorit discret, pe
care patina timpului l-a estompat și mai mult, făcând ca această să nu distragă atenția și de
aceea am renunțat în a le aduna într-o categorie specială.
Lucrarea Portret de femeie. Carlotta Livaditi, semnată și datată 1840, este pictată potrivit
regulilor amintite mai sus. Aceasta se particularizează prin faptul că artistul lărgește cadrul
și își surprinde modelul până la genunchi. Finețea execuției lucrării amintește de tehnica
miniaturii din secolul al XVIII-lea și începutului de secol al XIX-lea. Tabloul are un
rafinament cromatic datorat reducerii paletei la alb și simple armonii de gri-uri cu tonalități
grave. Lucrarea face parte din categoria portretelor în care artistul creează atmosfera
tablourilor sale printr-un mod special de a distribui lumina în fundal, unde creează zone
puternic luminate ce contrastează cu altele lăsate în umbră. Lumina este distribuită în jurul
chipului personajului, pe care îl pune astfel în evidență. Luminile și umbrele fundalului nu
se regăsesc cu aceeași intensitate și în prim-plan. Observăm, de asemenea, modul în care
volumele cutelor mânecilor ample și ale poalelor rochiei sunt cu multă atenție descrise.
Foarte bine este surprinsă expresia chipului personajului, remarcabil este modeleul acestuia
ca și al buclelor părului negru, punctat de sclipirile discrete al aurului bijuteriilor. Acestei
lucrări de mici dimensiuni i se poate reproșa totuși lipsa echilibrului compozițional, dată
fiind poziția instabilă a personajului, care dă impresia că se lasă pe spate.
Tot din 1840 datează și lucrarea Femeie șezând în fotoliu. Eufrosina Grigoraș (cat. 9).
Tânăra femeie este văzută din trei-sferturi, cu chipul întors spre privitor, lăsând să fie
văzută o jumătate din fotoliu, pe brațul căruia își sprijină o mână. Este una din formulele
de încadrare a modelului la care artistul apelează adesea atunci când compune așezarea în
spațiu a personajului, la portretul cu fundal neutru. Pictorul realizează un bun portret al
tinerei îmbrăcată în ținută de bal, surprinde delicatețea acesteia subliniind-o prin gestul
mâinii înmănușate, care ține un evantai. Artistul descrie cu îngrijire coafura, bijuteriile și
factura materialelor.
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Portretul de femeie (cat. 10) în care este prezentată Elena Petru Mavrogheni, născută
Spiro Paul, lucrare nesemnată și nedatată, se încadrează datorită modelului rochiei și a
coafurii personajului, în anii 30 ai secolului al XIX-lea. Deși putem înscrie lucrarea în rândul
portretelor cu fundal neutru, artistul pictează o draperie verde în plan secund. Scopul
acesteia este acela de a obține, pe de o parte, un efect de culoare, prin realizarea unei contrast
cromatic complementar cu roșurile ce se regăsesc în rochia doamnei, iar pe de altă parte, de
a obține un contrast închis/deschis, între pată de lumină care modulează faldurile draperiei
și restul fundalului, care este închis fără nici un fel de ecleraj. Această regie a fundalului pune
în evidență chipul personajului, ce se decupează pe culoarea închisă, artistul realizând un
foarte bun portret, dominat de ochii negri, mari, cu o privire pătrunzătoare a personajului.
Așezată pe un fotoliu Biedermeier tapisat cu albastru, tânăra doamnă își ține coatele pe
brațele fotoliului și mâinile încrucișate, încadrându-se astfel în compoziția de factură
piramidală. Tot acest aranjament a avut drept urmare o disproporție în desenarea mâinilor
personajului, care devin prea lungi. La aceasta se adaugă o agitație produsă de multiplele
linii datorate cusăturilor și îmbinării multiplelor materiale ce compun rochia, una frumoasă
de altfel, dar complicată. Artistul se străduiește să redea factura materialelor, a atlasului, a
catifelei și mai ales a garniturii de voal brodat. Remarcabil este modul în care pictează pielea
personajului, mai ales cea a feței și a gâtului, mai puțin cea a mâinilor aflate în plină lumină.
Lucrarea ilustrează caracteristicile portretului cu fundal neutru din opera lui Livaditi, prin
așezarea personajului în prim-plan, văzut din trei-sferturi și compoziția piramidală.
În aceeași serie se înscrie și Portretul Elenei Manolache Miclescu (cat. 11), semnat și
datat 1841. Așezată pe un fotoliu, din care se poate vedea tapiseria roșie, tânăra doamnă
este îmbrăcată în ținută de bal, într-o rochie albastră cu garnitură de dantelă albă, la care
are asortate bijuterii. Din nou întâlnim o compoziție piramidală, legea primului plan și
așezarea modelul din trei-sferturi, la care se adaugă, în această lucrare, un nou mod de a
regiza distribuția luminii. De această dată lumina nu este surprinsă doar în fundal, ci și în
prim-plan, căzând asupra personajului. Aceasta se reflectă în buclele părului, lasă un blic de
strălucire pe lemnul fotoliului, luminează aproape întreaga față și decolteul personajului,
lăsând o umbră doar pe gâtul femeii. Poate fără prea multă atenție tratează artistul modul în
care redă factura materialului rochiei și dantela.
Portretul cu fundal neutru este prezent constant în opera artistului. Astfel, în deceniul
cinci al secolului al XIX-lea există de asemenea o serie de portrete de acest tip. Printre
acestea se află portretul Carolinei Meissner (cat. 18) și al soțului acesteia Joseph Meissner
(cat. 19) nesemnate și nedatate, ce pot fi încadrate în perioada 1845-1851. Am optat pentru
această datare datorită unei similitudini existentă între aceste lucrări și Portretul de femeie
(cat. 17), semnat și datat 1844. Asemănarea pe care am remarcat-o și care este evidentă se
referă la modul în care sunt lucrate mâinile celor trei personaje. În majoritatea tablourilor
pe care le pictează artistul acordă atenția necesară modului în care realizează mâinile
personajelor reușind, mai ales în cazul doamnelor, să le întregească caracterizarea tocmai
prin redarea fineții și delicateții acestora. În cazul celor trei tablouri enumerate mai sus,
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mâinile personajelor sunt total lipsite de aceste atribute. Și acest mod, mai puțin reușit, de
a picta mâinile este în opoziție cu redarea chipului personajelor, unde artistul realizează
minunate portrete. Acest contrast existent în cele trei tablouri, între un chip foarte bine
pictat și mâinile aceluiași personaj, care nu se ridică, nici pe departe, la același nivel artistic,
ne aduc în memorie discrepanțe asemănătoare, sesizate de specialiști în opera unor pictori
celebri, Rubens, spre exemplu. În cazul unor mari artiști, neconcordanțe între diferitele
părți ale tabloului se explică prin intervenții în cadrul acestuia datorate ucenicilor din atelier
care, la îndemnul maestrului, erau îndrumați să picteze anumite părți ale unei lucrări. Să fie
aceasta explicația și în cazul celor trei lucrări ale lui Niccolo Livaditi? Să fi avut și pictorul
așezat la Iași ucenici? Desigur, această ipoteză nu poate fi cu totul exclusă, dar pe de altă
parte nu avem nici o informație documentară privitoare la existența unui ucenic pe lângă
Niccolo Livaditi, în primii ani ai deceniului al cincilea al secolului al XIX-lea. Știm doar că
în deceniul precedent, între 1830-1832, venise de la București la Iași și învăța pe lângă artistul
italian tânărul Ioan Negulici61.
Patina timpului și-a pus amprenta pe portretele soților Meissner dar, dincolo de
aceasta, ambele lucrări deținute de Pinacoteca din Iași sunt printre cele mai întunecate
din opera pictorului. Fundalul este de culoare închisă, fără obișnuita regie a luminii. În
portretul Carolinei, abia vizibilă, este pictată o draperie. Rochia femeii este de culoare
închisă, neagră, fără ca pe această să apară modulații ale culorii, cum se întâmpla, atât de
frumos, pe rochia neagră din Portretul de femeie. Carlotta Livaditi (cat. 7). Toată această
atmosferă, generată de culoare, are ca rezultat punerea în evidență a chipului personajului,
bine lucrat, încadrat de părul îngrijit pieptănat, cu o frumoasă piele trandafirie, culoare
accentuată de roșul buzelor. Pielea gâtului și cea a decolteului nu mai beneficiază de aceeași
modulație sau colorit, ducându-ne cu gândul la intervenția unei alt pictor, cel care probabil
a lucrat și mâna personajului. Dincolo de unele neajunsuri, portretul Carolinei Meissner
rămâne, datorită chipului încântător, lucrat ireproșabil, o bună lucrare.
Portretul lui Joseph Meissner are același fundal închis și haina neagră, cu culoarea
așezată compact, dar lucrarea este ajutată, din punct de vedere cromatic, de albul vestei și
cămășii personajului și de tonurile brune cu care sunt pictate lemnul bibliotecii și pielea care
îmbrăcă cărțile din rafturi, pe care sunt surprinse accente de lumină. Remarcabil rămâne
modul în care artistul realizează expresia chipului personajului, surprinzând privirea vie,
concentrată, la care se adaugă același colorit interesant ca și în cazul feței soției sale. În
disonanță cu toate acestea se află mâna personajului, butucănoasă, inexpresivă.
O altă lucrare, intitulată Portret de femeie (cat. 17), cucerește prin delicatețea personajului
înfățișat. Așezată pe un fotoliu cu spătarul rotund și tapiserie roșie, aceasta ține o mână pe
brațul fotoliului și pe cealaltă adusă spre talie, din păcate ambele prost pictate. Rochia de
culoare închisă este împodobită cu guler și manșete de mătase albă. Dincolo de delicatețe
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și tandrețea transmise de personaj în întregul său, impresionează expresia chipului acestuia,
dominată de ochi visători, nostalgici. Este una dintre puținele lucrări în care personajul
portretizat transmite o stare de spirit bine precizată. Spre deosebire de acesta, majoritatea
portretelor, excepție făcând adesea cele care au ca subiect membrii familiei artistului, sunt
inexpresive, se rezumă la a reda cu virtuozitate asemănări fizice, însă nu lasă să se întrevadă
stări de spirit, sentimente, trăsături de caracter.
Un portret interesant, datorită personajului pe care îl aduce în prim-plan, este cel
denumit Portretul unui cărturar (cat. 16). Lucrarea este nesemnată și nedatată, dar datorită
unei însemnări de pe spatele tabloului aflăm că acesta îl reprezintă pe Iordaki Iulian,
din târgul Hârlăului, care comandase, în 1843, acest portret pictorului Niccolo Livaditi.
Imaginea plină de pitoresc a banului Iulian din târgul Hârlău povestește însă multe despre
acest personaj. Îmbrăcat în haine orientale, acesta este așezat în apropierea bibliotecii și a
biroului de lucru. El ține un braț așezat peste un volum din care probabil citea și are în față
călimara și pana pregătite de scris. Este recompus, astfel, mediu specific unui cărturar, prin
intermediul căruia banul Iulian dorea să ne transmită pasiunea lui pentru citit și pentru
scris. Privind îndeaproape personajul, vom observa că tunsoarea și mustața lui à la française
nu se potrivesc prea bine cu hainele orientale, ci dimpotrivă, aduc un aer de modernitate,
cum la fel se poate spune și despre inelul care sugerează imaginea unui chip din profil, ce
ne duce cu gândul la o monedă antică. Modernizarea banului Iuliano din vechiul târg al
Hârlăului pare să fie parțială și dusă numai până la un punct, la care firea personajului și
societatea destul de conservatoare din jurul său i le-au permis. Rămâne însă importantă
aspirația acestuia, dorința sa de a se situa deasupra condiției sale sociale și a mediul obișnuit
de viață ce caracteriza un târg din Moldova. Iordaki Iuliano era un cărturar, un om luminat
datorită lecturilor sale; probabil că citise, asemenea contemporanilor săi, pe Voltaire
și pe ceilalți enciclopediști62 și tocmai de aceea era interesat de modernitate, de spiritul
european care era tot mai prezent în conștiința culturală din Moldova primei jumătăți a
secolului al XIX-lea. Iordaki Iulian poate reprezenta prototipul cultural al cititorului unul
de arhetipurile culturii iluministe63 care este recuperat de cultura noastră târziu în prima
jumătate a secolului al XIX-lea.
Dincolo de semnificația culturală a portretului, acesta aduce un element de noutate
și în opera artistului. Deși personajul este așezat în prim-plan, pe un fundal neutru,
compoziția include biblioteca și secreterul, care, prin prezența lor, contribuie la intimizarea
și definirea spațiului, la crearea atmosferei, într-o mai mare măsură decât în tabloul anterior,
portretul lui Joseph Meisner, unde era prezentă doar biblioteca. Prezentarea personajelor
în intimitatea interioarelor lor reprezintă, desigur, o contaminare a portretului cu pictura
de gen, care este specifică picturii Biedermeier. Portretul banului Iordake Iuliano anunță,
62
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din acest punct de vedere o temă, aceea a personajului amplasat într-un interior, pe care
artistul o va dezvolta în deceniul următor.
Un alt portret din seria celor cu fundal neutru este cel intitulat Portret de femeie (cat.
22), lucrare semnată și datată 1845. De această dată cea mai mare parte din fundal este
ocupat de o draperie mare, verde, la care faldurile sunt puțin reliefate, iar lumina cade în
prim-plan. Scaunul Biedermeier, tapisat cu un material albastru, pe care e așezat personajul,
este foarte bine pus în evidență, datorită luminii și umbrei reflectată pe lemn. Personajul,
văzut aproape frontal, are o mână așezată pe brațul fotoliului și cealaltă sprijinită pe
rochie, încadrându-se astfel într-o compoziție piramidală. Atenția privitorului este atrasă
de finețea cu care este pictată dantelă albă a șalului, ce suprapune rochia, precum și de
sclipirea bijuteriilor. Chipul personajului, bine lucrat, are partea din dreapta lăsată umbrită
și, asemenea majorității celorlalte portrete, nu descrie personalitatea persoanei pictate. O
lucrare asemănătoare este portretul lui Matei Millo (cat. 23).
În seria portretelor cu fundal neutru, cel intitulat Portret de bărbat, Valerian Missir
(cat. 32) se particularizează printr-o schemă compozițională nouă. Personajul, văzut
din trei-sferturi, este pictat până puțin mai jos de talie, în picioare. Fundalul este luminat
aproape în mod egal. Mai mult decât atât, lumina se reflectă și asupra personajului, pe
părul, pe chipul și mai ales pe hainele acestuia, dând posibilitatea să fie bine surprinsă
factura materialelor, în unele zone negrul acestora devenind gri, sau strălucirea mătăsii
eșarfei de la gât. Tabloul este semnat și datat 1846. Ceea ce ne-a frapat la această lucrare este
aerul de modernitate, dat de tușa picturală, vibrantă, evidentă mai ales în descrierea feței
și părului personajului. Deodată se face trecerea de la tușa lisă la cea vibrată, pe care nu o
mai regăsim în tablourile următoare. De asemenea, modul în care este pictată lumina, ce
se reflectă pe hainele personajului, este inedit. Atunci când pictează haine negre, Livaditi
o face în două moduri: fie așează culoarea compact, fără ca pe aceasta să fie reflectată în
vreun fel lumina, fie se folosește de lumină și sugerează falduri în material, creând senzația
de volum, prin alternanța de închis-deschis. Or, modul în care este lucrat negrul în acest
tablou, cu modulații fine și gradări subtile ale culorii, nu mai este întâlnit în alte portrete
ale artistului. Având în vedere aceste observații, lucrarea ne ridică o suspiciune privind
autenticitatea. Compoziția, modul de așezare în spațiu al personajului, regia luminii, felul
în care este folosită tușa, sunt străine de stilul lui Livaditi și nu le mai regăsim în nici într-un
alt tablou al acestuia. Lucrarea provine din familia Missir, pentru care Niccolo Livaditi a
lucrat, într-adevăr, portretele lui Ioan și al soției acestuia. Considerăm că, datorită acestor
tablouri, semnătura artistului era bine cunoscută în familia Missir și că acestea au constituit
o sursă de inspirație pentru semnarea și atribuirea portretul lui Valerian, lucrare aflată în
posesia familiei, lui Niccolo Livaditi. Considerăm că acest portret al lui Valerian Missir nu
este un original Niccolo Livaditi, ci este un tablou lucrat mai târziu, probabil pe la sfârșitul
secolului a XIX-lea, așa cum ne indică factura modernă a acestuia. Poate fi, desigur, o copie
târzie după un Livaditi, care să fi existat în posesia familiei Missir.
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În 1847 artistul pictează lucrarea Portret de femeie (cat. 34), semnată și datată, la care
acesta revine la viziunea sa tradițională, cea a portretului cu fond neutru, în care personajul
este așezat pe un fotoliu, în prim-plan, cu compoziția piramidală accentuată prin mâna
personajului ce se sprijină de brațul fotoliului. Tânăra femeie este îmbrăcată într-o rochie
albă, cu talia foarte bine marcată și are pe umăr un șal albastru cu o mică garnitură florală.
Acesta este unul din puținele tablouri în care apare șalul, accesoriu la modă în prima jumătate
a secolului al XIX-lea, în întreaga Europă. Numeroase bijuterii întregesc ținuta elegantă a
tinerei femei. Părul, pieptănat cu cărare pe mijloc și cu bucle pe urechi, încadrează chipul
imatur, copilăresc, al personajului.
Portretul realizat Sevastiței Boldur (cat. 35), o lucrare nesemnată și nedatată, poate
fi încadrat, datorită modelului rochiei și a coafuri pe care aceasta le poartă, în ultimii ani
ai deceniului cinci al secolului a XIX-lea. Este unul din portretele în care putem admira
echilibrul compoziție. Fundalul primește în partea dreaptă o draperie violet sofisticat
aranjată cu falduri puse în relief de jocul de lumini și umbre. Alături de aceasta se remarcă
eclerajul bine gândit care luminează zona din jurul capului personajului punându-i în
evidență chipul. Așezată pe un fotoliu tapisat cu un material albastru, cu un decor vegetal de
culoare mai închisă, Sevastița poartă o rochie neagra ce suprapune o cămașă albă brodată.
În mâna sa dreaptă, înmănușată, sprijinită pe brațul fotoliului, ține o batistă albă. Deși nu
se poate spune că era o frumusețe, artistul lucrează, ca de obicei, cu multă atenție chipul
personajului, surprinde admirabil pielea feței și a decolteului. Rochia neagră aduce o mare
cantitate de închis, pe care artistul simte nevoia să o contrabalanseze cu albul cămășii și cu
cel al mănușii care probabil părându-i-se o cantitate prea mică îl mărește adăugându-i batista
albă. Lucrarea este gândită și lucrată riguros, cu grijă pentru detaliu așa cum demonstrează
minuțiozitatea cu care artistul se apleacă, spre a reda modelul broderiei cămășii albe sau
decorul elaborat al tapiseriei fotoliului.
Un tablou ce se înscrie în rândul celor mai bune lucrări realizate de artist este portretul
soției sale, Carlotta Ceanchi (cat. 36). Despre aceasta, primul cercetător al operei artistului,
care se întâlnește în perioadă interbelică cu o parte din urmașii familiei, spune că se trăgea
din înalta aristocrație spaniolă, deși familia ei se retrăsese în Italia, la Florența. Nesemnată și
nedatată, lucrarea poate fi încadrată pornind tot de la caracteristicile coafurii și ale rochiei, în
perioada de sfârșit a deceniul cinci și de început a deceniului următor. Carlotta este surprinsă
în prim-plan, așezată, văzută din trei-sferturi. Pe fundalul destul de închis personajul, bine
luminat, capătă un aer de monumentalitate. Tabloul este lucrat cu o rigurozitate pe care o
întâlnim în descrierea fiecărui element în parte. În părul pieptănat cu bucle pe urechi și cu
coc sunt surprinse reflexii de lumină. Chipul personajului și mâinile acestuia sunt foarte
bine lucrate și din nou este redată finețea și textura pielii. Niccolo Livaditi dă, în acest portret
măsura talentului său, în ceea ce privește descrierea texturii materialelor. Astfel, reușește
să redea finețea și transparența dantelei albe din care este lucrată cămașa, reproducând în
același timp în detaliu modelul brodat. El transmite, apoi, strălucirea mătăsii rochiei negre,
urmărind în detaliu cum lumina se reflectă pe cutele materialului, pe nasturi și mai ales pe
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volanele mici ale mânecilor. Redă apoi cu multă măiestrie textura catifelei din care este
făcută mantia, faldurile pe care această le face, modul în care lumina și umbra se reflectă pe
acest material. Pictorul urmărește, în amănunt și cu consecvență, detalii precum dantela
cu care mantia este garnisită sau lucirea atlasului cu care aceasta este căptușită. Trebuie
remarcată, de asemenea, finețea cu care descrie bijuteriile. Toate acestea demonstrează că
există portrete la care artistul a lucrat cu multă atenție și în care își dă măsura calităților lui
artistice, a științei pe care o avea în arta picturii, după cum există și altele comenzi, la care
Niccolo Livaditi lucrează cu o anumită lejeritate.
Și în deceniul șase a secolului al XIX-lea artistul continuă să lucreze portrete cu
fundal neutru. Din 1852 datează lucrarea Portret de femeie (cat. 41) care se înscrie în seria
de comenzi de portrete tratate cumva convențional. Artistul lucrează, ca de obicei, bine
chipul și mâna personajului său, redă textura dantelei și a materialului rochiei, care sunt
însă lipsite de strălucire. Mai interesant este Portretul de femeie (cat. 42). Așezată întrun fotoliu, surprinsă până aproape de genunchi, tânăra ține în mâinile aduse în poală un
buchețel de flori. Fundalul este interesant realizat, cu un ecleraj puternic care luminează,
ca de obicei, zona din jurul capului personajului, lăsând în umbră restul spațiului. Chipul,
lucrat în alburi colorate, este înconjurat de părul ondulat, pieptănat potrivit modei. Dantela
bluzei este lucrată cu minuțiozitate, la fel se întâmplă și cu rochia albastră. Puțin descris este
fotoliul rămas o formă neclară. Tabloul se remarcă prin atmosfera pe care artistul o creează,
datorită modului în care regizează lumina din fundal, prin delicatețea personajului, care
pare a ascunde un spirit vioi.
Portretul dr. Mârzescu în fotoliu (cat. 43) aduce un element de noutate prin prezența
câinelui alături de stăpân. Are un ecleraj al fundalului asemănător celui din portretul de
femeie anterior (cat. 42). Personajul este așezat într-un fotoliu de această dată în amănunt
descris, cu o tapiserie verde ce are un decor floral alb-ocru urmărit în detaliu. Dr. Mârzescu
ține în mână, rezemată de brațul fotoliului, o scrisoare, iar cu cealaltă își mângâie câinele
așezat pe brațele lui. Scrisoarea din mâinile personajului trebuie să fi făcut apel la un
eveniment important din viața celui portretizat, din moment ce plicul a fost introdus în acest
portret. Și câinele, aflat în prim-plan, vorbește despre atașamentul pe care acesta îl avea față
de stăpânul său, un iubitor de animale. Lucrarea are zone în care starea de conservare nu
este cea mai bună. Așa se întâmplă în zona feței, a pieptului și a mâinii în care ține scrisoarea
în care alb-urile au devenit neclare, cețoase, ambigui.
În lucrarea Portret de bărbat (cat. 46), care îl prezintă pe căminarul Ioan Missir, dar
mai ales în cea a soției sale (cat. 47), Niccolo Livaditi reușește să lucreze două portrete
interesante. Așezat pe un fotoliu Biedermeier, tapisat cu material roșu, Ioan Missir, îmbrăcat
cu un elegant costum negru cu cămașă albă și papion, face impresia unui bărbat puternic,
surprins la maturitate, care impune respect.
Portretul doamnei Missir (cat. 47) este una dintre lucrările în care artistul reușește
să distribuie impecabil lumina. Fundalul neutru rămâne neluminat, în schimb lumina

156

https://biblioteca-digitala.ro

este reflectată cu o oarecare discreție în prim-plan ajutându-l pe artist să construiască
chipul personajului și să descrie în cele mai mici amănunte dantela, lucirile rochiei sau ale
bijuteriilor.
Lucrarea Portret de tânăr (cat. 48), deși se înscrie în seria portretelor cu fundal neutru,
se particularizează prin atmosfera pe care artistul este preocupat să o creeze. Este o noutate
a portretelor cu fundal neutru, care se transformă aproape în portrete surprinse în interior.
Este evidentă o mai mare apropiere de pictura de gen, o evoluție în stilul artistului care
caută o nouă modalitate de exprimare. Niccolo Livaditi creează atmosfera unui interior
prin lărgirea cadrului în care este surprins personajul căruia îi asociază piese de mobilier.
Artistul nu renunță la legea primului plan, dar prezintă personajul până în zona genunchilor,
obținând, în acest fel, o lărgire a spațiului necesar de exprimare. Personajul, în cazul nostru
unul dintre fii săi, este așezat pe scaun, iar alături se află și o masă acoperită cu un material ce
cade în falduri. De asemenea, pe masă sunt așezate pălăria și bastonul personajului alături
de o carte de vizită cu numele Livaditi pe ea, de unde și sugestia că tânărul portretizat
poartă acest nume. O contribuție decisivă în crearea atmosferei tabloului o are eclerajul
fondalului care capătă acum amploare și care precum în lucrările din anii precedenți este
puternic luminat în zona capului personajului.
În același fel este gândită și lucrarea Portret de bărbat (cat. 49), nesemnată și nedatată,
pe care de aceea o considerăm pictată în aceeași perioadă, a ultimilor ani ai deceniului șase
al secolului al XIX-lea, adică perioada de sfârșit a carierei artistului. Remarcăm același mod
de a compune personajul, așezat și surprins până mai jos de genunchi, care, de această dată,
își sprijină una dintre mânii de masă. Fundalul, puternic luminat, are același tip de ecleraj
ca în lucrarea anterioară. Tabloul are un colorit inedit, bazat pe complementara galbenalbastru. Personajul, potrivit hainelor pe care le poartă, era străin de Moldova, venind
probabil din spațiul transilvănean. Foarte bine este redată factura materialelor, alburile
cămășii, contrastul de auriu al decorului scaunului pe lemnul negru al acestuia, materialul
feței de masă.
Și lucrarea Portret de femeie (cat. 54), nedatată, care provine de la Muzeul Simu, se
înscrie în această serie de ultime lucrări, în care artistul trece de la portrete cu fundal neutru
la cele care surprind modelul în cadrul unui interior.
O categorie specială a portretelor cu fundal neutru o reprezintă cele în care personajul
este costumat. Era aceasta o reminiscență din tradiția picturală a secolului al XVIII-lea în
care modelele portretizate intrau în rolul unor personaje cunoscute ale mitologiei antice
sau din commedia dell arte, prin intermediu costumației. Lucrarea Portret de fată, Ilinca (cat.
30) păstrează o însemnare pe spate semnată chiar de personajul portretizat, în care ne spune
că a arătat acest portret, realizat de Niccolo Livaditi, lui Franz Liszt, primind complimente
din partea muzicianului. Datorită acestei însemnări se poate atribui și data lucrarea, știut

157

https://biblioteca-digitala.ro

fiind faptul că Franz Liszt a concertat în Iași la începutul lunii ianuarie 184764. De asemenea,
tot din această însemnare putem să deducem statutul social al tinerei. Faptul că ea s-a aflat
în anturajul lui Franz Liszt la concertul pe care acesta le-a ținut cu prilejul trecerii sale prin
Iași, ne îndeamnă să presupunem că Ilinca provenea din rândurile înaltei societăți ieșene.
Cu siguranță, era o tânără care se îmbrăca după jurnalele de modă venite din capitalele
europene. Pozează însă, pentru acest micuț portret pictat de Livaditi, îmbrăcată și coafată
arhaic, așa cum probabil era moda pe vremea bunicii sale. Poartă o rochie simplă, suprapusă
de o frumoasă haină cu marginile aurii. Ceea ce atrage atenția este însă pieptănătura cu care
tânăra completează costumul pe care îl poartă. Astfel, acesta are părul împletit și apoi strâns
într-un coc plasat asimetric, susținut de o eșarfă roșie și împodobit cu un trandafir și cu un
ac de păr decorat cu pietre prețioase. Tânăra alege să poarte aceste haine, dorind să intre în
pielea unui alt personaj feminin, pe care probabil îl cunoștea din familia sa. Tocmai această
înfățișare, cumva exotică, venită dintr-un timp de mult trecut, a determinat-o pe Ilinca să
prezinte tabloul lui Franz Liszt, ca o altă versiune a imaginii sale reale, pe care aceasta o avea
în fața ochilor.
O altă lucrare Dumitru (Mutzi) Balș (cat. 31) aparține aceluiași tip de portret, în care
personajul este costumat. De această dată, cel portretizat este un tânăr surprins într-un
pitoresc costum tradițional balcanic. Dumitru Balș, alintat Mutzi de către mama sa ce
provenea din rândurile micii nobilimi saxone, este surprins așezat, în prim-plan, văzut din
trei-sferturi. Fundalul ocru, intens luminat, devine cald, fapt accentuat și de draperia aurie
din dreapta. Chipul personajului este bine lucrat, dominat de ochii negri, mari, visători ai
acestuia. Privirea este atrasă, desigur, de frumusețea costumului pe care îl poartă tânărul
Balș. Pe catifeaua verde închis, rece, a cărei textură este foarte bine redată, sunt urmărite în
detaliu ornamentele aurii. Lucrarea se distinge tocmai prin minuțiozitatea cu care artistul
se apleacă asupra descrierii facturii materialelor și a particularităților pitorescului costum.
Trecând în revistă portretului cu fundal neutru, putem formula concluzia că acest tip
de portret a fost cel mai des abordat de artist, folosit pentru realizarea comenzilor primite.
În același timp se poate constata că, deși are la îndemână un număr limitat de mijloace de
expresie, artistul reușește să evite stereotipia în ceea ce privește modul în care compune
portretele personajelor sale, găsind, pentru fiecare portret în parte, o nouă formulă. Face
acest lucru prin modul în care așează personajele, trei-sferturi stânga sau trei-sferturi
dreapta, prin variatele feluri în care le așează mâinile, prin diferite obiecte pe care le asociază
personajelor sale, fie că este vorba de o carte, de un evantai, de un lornion, de o batistă,
de un șal, de un buchet de flori sau de o scrisoare. Toate acestea dovedesc o necontenită
activitate creatoare, dorința sa de a nu se repeta sau copia. Pe de altă parte, deși tablourile
sale sunt întotdeauna riguros lucrate, nu toate ating același nivel calitativ, artistul reușind
doar uneori să lucreze tablouri excepționale. La fel ca în opera oricărui artist, distingem și
64
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la Niccolo Livaditi lucrări bune și lucrări foarte bune. Trebuie să ținem seama de faptul că
majoritatea acestor tablouri sunt comenzi, că în secolul al XIX-lea artiștii nu lucrează doar
din plăcerea de a picta; gustul comanditarului trebuia luat în seamă și probabil că exista o
înțelegere anterioară privitoare la modul în care urma să arate portretul la sfârșit. Această
presiune a comanditarului și-a pus amprenta asupra calității tablouri pictate de artist.
Portretul cu fond neutru a fost considerat auster, sobru. La aceste calități se adaugă
ideea că omul nu este complet dacă este desprins cu totul din ceea ce constituie cadrul
vieții sale obișnuite. De aceea artiștii au căutat o altă formă de exprimare, ce a dus la apariția
portretului care îl situează pe om într-un cadru natural, constituit de peisaj sau de interioare.
Inițiativa îi revine lui Van Eyck, în 1434, care pictează celebrul dublu-portret ce înfățișează,
în picioare într-un interior, o pereche de tineri căsătoriți, lucrare care, chiar dacă aparținea
unei noi formule, are valoarea unei capodopere. În evoluția ulterioară a acestei noi formule
portretistice se remarcă interesul flamand pentru interioare și cel italian pentru peisaj.
În Italia, nașterea acestei noi formule trebuie situată, fără îndoială, în deceniul al optulea
al secolului al XV-lea, în zona septentrională și este exemplificată de compoziția cu care
Mantegna decorează o sală din palatul marchizului de Gonzaga, care înfățișează grupuri
de personaje pe un fond de peisaj. În această perioadă, la curtea ducală din Urbino, unde
domnește familia Montefeltro, Piero della Francesca, artist format la Florența, pictează
portretele bust al ducelui și a soției sale, pe un fond de peisaj. Astfel, bustul asociat cu
peisajul se constituie într-o nouă formulă a portretului care coexistă cu cel cu fond neutru
și cu cel proiectat pe un interior sau pe o fereastră deschisă. Prin opera lui Botticelli se
va adăuga la formulele existente portretul văzut din față ce abordează studiul nuanțat al
fizionomiei modelului65.
Succesorii secolului al XV-lea pot să aleagă din gama diversificată a tipurilor de portret
pe care le-au moștenit de la inițiatorii acestui gen. Aceștia dispun de portretul pe fond neutru
și de portretul pe fond cu imagini, comportând fie un peisaj, fie clădiri sau ornamente în stil
antic, fie interioare, fie, datorită stratagemei ferestrei deschise către o vedută, combinarea
mai multora dintre aceste elemente. Pot alege, de asemenea, între portretul din profil, cel
din față sau cel din trei-sferturi, între bust, portretul în picioare, și chiar portretul ecvestru.
Recunoaștem, în opera lui Niccolo Livaditi, preluarea a numeroase dintre aceste formule.
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Portrete cu fundal mixt
Tabloul O doamnă lucrând (cat. 28), semnat și datat 1846, prezintă o tânără doamnă
așezată pe canapea, ce se îndeletnicește cu croșetatul, iar fundalul neutru primește, la treisferturi dreapta, o deschidere spre peisaj. Personajul este așezat în prim-plan, cu brațele
îndepărtate de corp, astfel încât acesta se înscrie într-o formă piramidală. De asemenea,
pentru a compensa ușoara asimetrie creată prin așezarea în spațiu a personajului, care
este poziționat ușor spre stânga, artistul introduce o oblică, pictând pe canapea o pernă.
Compoziția se remarcă și prin modul riguros în care a fost gândită succesiunea planurilor.
Astfel, personajului feminin din prim-plan îi succede spătarul canapelei, urmat de peretele
fundalului și în ultimul plan deschiderea spre peisaj, acesta din urmă având, desigur, propria
sa perspectivă. Claritatea acestei succesiuni este subliniată și cromatic, artistul folosind
contrastul de culoare închis-deschis.
Este evident că, în principiu, avem de-a face cu o formulă de portret cu fundal
neutru, la care artistul aduce unele modificări, pentru a introduce deschiderea spre peisaj.
În tabloul anterior, care folosește deschiderea spre peisaj, în lucrarea Portret de familie
(cat. 14), artistul recurge la aceasta pentru a realiza echilibrul compoziției, însă nu este
interesat să și picteze peisajul. În tabloul de față, artistul gândește exact în mod opus și
creează o deschidere spre peisaj, într-o compoziție pe care o modifică pentru a-l conține.
Niccolo Livaditi își manifestă, astfel, dorința de a picta peisaj, fapt de înțeles pentru un
artist cantonat în zona portretului, care primea comenzi numai în cadrul acestui gen și care,
probabil, a dorit adesea să evadeze spre alte teme.
Deși are la dispoziție un spațiu de dimensiuni reduse, Niccolo Livaditi pictează un
adevărat peisaj. Astfel, în prim-plan se poate admira un colț de vegetație pe după care
curge un fir de apă, pe care plutesc două lebede grațioase. În planul al doilea, pe o înălțime
stâncoasă, se află o construcție ce are aerul unei ruine, care domină o acumulare de apă. În
ultimul plan se zărește un țărm învăluit în umbrele depărtării. Putem admira perspectiva
liniară și cromatică a peisajului, starea romantică pe care acesta o sugerează prin asocierea
apei cu ruinele și cu cele două lebede.
Tabloul este impecabil desenat, cu un ecleraj bine gândit, egal distribuit în fundal
și prim-plan, lumina, care vine din stânga, lăsând umbre pe glaful ferestrei și pe canapea.
Factura materialelor este minunat redată, atât catifeaua rochiei cât și garnitura de atlas a
acesteia precum și voalul brodat al gulerului și manșetelor. Chipul personajului este bine
realizat, coafura, în detaliu descrisă, cu amănunte ale cocului realizat din șuvițe împletite,
în care strălucește piatra albastră a acului de păr, gâtul lung este subliniat de șiragul de perle.
Nimic nu poate fi reproșat acestui tablou, artistul, stăpân pe mijloacele sale de expresie,
realizează una dintre cele mai bune lucrări ale sale. Tabloul este de asemenea una dintre
lucrările îndelung elaborate, în care artistul ajunge la un nivel de măiestrie pe care îl mai
întâlnim doar la portretele de grup.
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O altă lucrare în a cărei compoziție există deschiderea spre peisaj este cea intitulată
Moșiereasa Ana Balș (cat. 40). De această dată, personajul este așezat într-un fotoliu cu
un spătar de inspirație renascentistă. Fundalul este ocupat de o mare draperie roșie, trasă
spre dreapta, pentru a deschide perspectivă către un peisaj. Lucrarea, care pleacă din nou
de la formula portretului cu fundal neutru, nu mai are eleganța și echilibrul celei dinainte,
dimpotrivă, restrângerea cadrului în care sunt pictate mai multe piese de mobilier dă
senzația de aglomerare.
Considerăm că artistul a avut de-a face, în realizarea acestui portret, cu o comanditară
care s-a implicat în compoziția tabloului, cerând ca în acesta să fie amintit și târgul său
de zestre, Piatra Neamț, a cărui mândră proprietară era66. Artistul se conformează și
pictează valea Bistriței așa cum arăta aceasta la Piatra Neamț, ca pe un peisaj de munte, cu
o apă curgătoare pe care trec plute. Pictorul realizează însă un peisaj rustic, ce nu mai are
sensibilitatea și eleganța celui descris mai sus.
Ana Balș (1820-1873), fiica marelui hatman Teodor Balș, este amintită în memorialistica
secolului al XIX-lea pentru pasiunea ei de a prezenta musafirilor portretele strămoșilor,
tablouri pe care le avea expuse în salonul locuinței sale din Iași67. Acestei genealogii în
imagini i se alătura un tablou cu o vedere asupra orașului Napoli, de unde se trăgea familia
Balasa, pe care, fantezist, membrii familiei Balș din Moldova îi considerau a le fi strămoși.
Ana Balș le vorbea adeseori invitaților săi despre ilustra sa ascendență, prezentând
portretele strămoșilor săi. Desigur, sprijinindu-se pe colecția sa de artă, distinsa moșiereasă
avea pretenția de a fi o cunoscătoare.

Portrete cu peisaj în fundal
Portretele cu peisaj în fundal reprezintă o parte specială în creația lui Niccolo Livaditi,
în care artistul își exprimă cel mai bine sensibilitatea. Din păcate, frecvența acestui gen de
lucrări nu este mare. Primul tablou cu peisaj în fundal, care se păstrează, este cel intitulat
Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă (cat. 8), lucrare datată 1840. În afară de
aceasta, s-a mai păstrat numai o singură lucrare care are întreg fundalul format dintr-un
peisaj, denumită Portret de fată. Eufrosina Livaditi (cat. 29), tablou nesemnat și nedatat.
În această lucrare artistul iese din formulele obișnuite ale compozițiilor sale. El preferă
să își poziționeze personajul, pe tânăra sa fiică, în prim-plan, adus însă chiar la marginea
lucrări, pentru ca în spatele acesteia să se desfășoare, în toată măreția sa, un peisaj.
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Mihai Dim. Sturdza, Familii boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică și
biografică, vol. I, Editura Simetria, București, 2004, p. 617.
Rudolf Suțu, Iașii de odinioară, vol. I, Iași, 1923, p. 81.
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Eufrosina este văzută din lateral, întorcând doar capul spre privitor. Ea pare a fi așezată
pe marginea unui ape. Îmbrăcată într-o rochie albă cu o panglică albastră prinsă la mijloc,
tânăra ține în mână o carte, din lectura căreia pare că s-a întrerupt o clipă, spre a întoarce
capul și a ne privi. Chipul său păstrează încă expresia concentrată a cititorului, dar privirea,
dincolo de această clipă de visare, exprimă vioiciune, agerime a minții, inteligență. Întreaga
expresie a Eufrosinei Livaditi ne transmite faptul că avem de-a face cu o adolescentă delicată,
educată, interesată de lectură, sursă a ideilor, a viselor sale, având totuși, mai degrabă o
personalitate energică decât una blândă. Minunat sunt lucrate transparențele voalului
rochiei sale, alb-urile mătăsii acesteia, ca și desenul unduit al panglicii. Artistul pictează un
portret desăvârșit în care, alături de descrierea fizică, sunt sugerate și trăsături de caracter
ale personajului. Portretul este unul din puținele în care artistul caracterizează în totalitate
personajul aflat în fața sa.
Fundalul este ocupat în întregime de peisaj. Datorită spațiului amplu de care
beneficiază, acesta devine cel mai complet peisaj lucrat de artist. Apa care curge în vale,
înălțimi stâncoase, pe care sunt construite edificii vechi, având aerul unor castele medievale,
poate aflate în ruină, lebede de pe malul apei, toate acestea compun o imagine romantică.
Desigur, acest peisaj este legat de cel pictat în fundalul lucrării O doamnă lucrând (cat. 28),
artistul realizând în aceste tablouri variante ale aceluiași peisaj.
Datarea lucrării am legat-o de această asemănare, considerând că tabloul a fost pictat
în a doua parte a deceniului cinci al secolului al XIX-lea. Reperele biografice ale Eufrosinei,
fiica cea mare a artistului, născută probabil puțin după 1830, conduc la aceeași datare.
Ludovic Stawski pictează, în 1842, o miniatură în care se înfățișa pe sine însuși68.
Autoportretul are o compoziție asemănătore, fundalul fiind constituit de un peisaj complet
în care artistul pictează deopotrivă vegetația, cerul și apa, sugerându-ne încă o dată circulația
unor teme artistice în comunitatea pictorilor ieșeni.
S-au păstrat și alte tablouri în care peisajul este doar sugerat, cum ar fi Copiii pictorului
Livaditi (cat. 15), fapt ce ne confirmă atașamentul artistului pentru această formulă
portretistică.

Portrete ale membrilor familiei Livaditi
Printre lucrările Livaditi se păstrează și un Autoportret al artistului (cat. 6), lucrare
nesemnată și nedatată, pictată probabil în jurul anului 1840. Lucrarea se păstrează în
colecția descendenților artistului. Aceasta face parte din seria de lucrări de mici dimensiuni
și are probleme de conservare, suferind datorită urmelor pe care trecerea timpului le-a
lăsat asupra sa. Încadrat într-o formă ovală, care lasă să se vadă doar capul personajului și o
68

lucrarea intitulată Autoportret se păstrează la Muzeul de Artă din Iași, inv. 921.
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mică parte din corp, portretul se concentrează pe expresia feței. Văzut din trei-sferturi, cu
capul întors spre privitor, întreaga atenția este atrasă de privirea personajului, una directă,
neșovăitoare. Chipul artistul exprimă hotărâre, energie, într-un cuvânt, trăsăturile unei
persoane cu un caracter puternic. Privită în ansamblu, lucrarea nu este lipsită de o anumită
eleganță. Aceasta este singurul tablou care păstrează chipul pictorului, într-un portret
de maturitate. Alături de Autoportret, în rândul portretelor dedicate membrilor familiei
Livaditi se păstrează, așa cum am văzut, două portrete ale Carlottei, soția pictorului, lucrate
la vârste diferite şi portrete individuale sau de grup ale copiilor.

Miniaturi
Niccolo Livaditi a fost, fără îndoială, un miniaturist înzestrat, așa cum arată cele câteva
lucrări realizate în această manieră. Urmărindu-i opera, apare evident faptul că artistul s-a
simțit în largul său în zona lucrărilor în ulei de mici dimensiuni, care împrumută, deseori,
finețea și minuțiozitatea tehnicii miniaturi. Sunt cunoscute puține din miniaturile sale. În
Portretul principelui Constantin Mavrocordat (cat. 51), semnat și datat 1840, cunoscut datorită
publicări sale69, artistul realizează un bun portret, în care surprinde, cu virtuozitate, detalii
precum onduleul buclelor părului sau privirea directă a personajului.

Concluzii
Există puține informații legate de formația artistică a lui Nicolo Livaditi. Datele
biografice și unele elemente specifice stilului său artistic ne ajută la conturarea unor ipoteze
privitoare la modul în care artistul și-a făcut educația artistică. Astfel, presupunem că
tânărul Niccolo Livaditi, a cărui familie trăia în Trieste, s-a format într-un atelier din nordul
Italiei, pe lângă un maestru de la care a deprins tainele desenului și ale culorii. Veneția ar
fi putut fi orașul în care tânărul Livaditi și-a desăvârșit educația artistică. Timp de câțiva
ani Niccolo Livaditi și-a însușit, treptat, cunoștințe legate de tehnică și, ca orice ucenic de
atelier, a pregătit pânze, a frecat culori și a lucrat cu lianții obișnuiți pentru acestea. Tânărul
artist a primit lecții de desen, de compoziție, de perspectivă, a învățat complementaritățile
culorilor și regulile de așezare a acestora în tablou. Desigur, așa cum făceau toți ucenicii
de atelier, unele lucruri și le-a însușit privind și învățând de la maestru și de la colegii săi.
A putut învăța, apoi, privind lucrări celebre pe care le putea admira în spații publice sau
private din orașul lagunelor, ce fuseseră pictate de mari artiști, precum cei din familia
Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto sau Veronese.
69
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Schemele compoziționale pe care Livaditi le folosește cu predilecție în portretele sale
de grup, cele în care apelează la așezarea asimetrică a grupului de personaje în compoziție,
ne determină să ne gândim la contactul său cu Florența, cu arta Renașterii dezvoltată în
acest oraș. Faptul că Livaditi a fost în Florența ne este confirmat de biografia sa, familia
Carlottei Ceanchi, soția artistului, deși de origine spaniolă, locuia în acest oraș.
Legăm venirea tânărului artist la Florența de dorința sa de a se perfecționa în arta
picturii, de a-și completa educația lucrând în atelierul vreunui maestru florentin. De la
acesta și mai ales de la marii maeștri ai Renașterii, Boticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, a
deprins Livaditi lecții neprețuite pentru viitoarea lui carieră artistică.
Astfel, dincolo de învățarea artei picturii, credem că formarea ca pictor în spațiul
cultural al Italiei l-a ajutat pe Niccolo Livaditi să își formeze cultura artistică, sursă a
creativității sale, de care va da dovadă de-a lungul întregii sale cariere.

*
Adunarea lucrărilor păstrate din opera lui Niccolo Livaditi, organizarea cronologică a
lor, permit studierea stilului artistic și a modului în care acesta a evoluat.
Între 1830, an în care este datat portretul lui Anastasie Bașotă, și 1858, anul morții
artistului, în care acesta pictează Portret de tânăr. Alexandru Livaditi (cat. 48), este cuprinsă
o lungă serie de lucrări în care artistul abordează o gamă largă de formule portretistice,
caracteristice artei primei jumătăți a secolului al XIX-lea, portretul bust, portretul cu
fundal neutru, portretul cu peisaj în fundal, portretul cu fundal mixt, portretul oficial, dar
și portretul de grup, una din temele sale preferate.
Artistul este neoclasic prin concepția formei, lucru care este evident în portretele
pictate în perioada 1830-1840. Păstrate în număr relativ mic, acestea sunt dominate de
formula portretului-bust, cu lucrări ca Bătrânul J. Lochmann (cat. 2), Portretul unui tânăr
(cat. 3) și cea a portretului de grup cu cunoscutul tablou Familia vornicului Vasile Alecsandri
(cat. 4).
În deceniul următor 1840-1850 stilul artistului se nuanțează în mod categoric. Prin
lucrarea Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă (cat. 8), datată 1840, acesta
dovedește că sensibilitatea sa artistică nu rămăsese indiferentă nici la curentul romantic,
aflat în plină desfășurare în Europa. Atașamentul față de această sensibilitate este demonstrat
în lucrările O doamnă lucrând (cat. 28), datată 1846, și Portret de fată. Eufrosina Livaditi
(cat. 29), datată 1846-1848, prin asocierea portretului unui peisaj romantic. Afinități cu
sensibilitatea romantică erau firești, datorită influenței romantismul european, ale cărui
elemente fuseseră preluate în mediul cultural moldovenesc, așa cum am văzut neogoticul
fiind folosit în arhitectura din Moldova în deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea. Starea
romantică era răspândită în lumea artistică ieșeană și prin intermediul stilului Biedermeier,
care conținea un romantism moderat. În acest context se înscrie interesul lui Niccolo
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Livaditi pentru preluarea unor elemente ale artei romantice, chiar în deceniul al cincilea al
secolului al XIX-lea, perioada de afirmare a acestora în arta din Moldova.
În același deceniu artistul își definește și stilul în care lucrează portretul cu fundal
neutru. Astfel, personajele sale sunt întotdeauna așezate, văzute din trei-sferturi, înscrise
unei compoziții piramidale. Se pot deosebi două moduri în care artistul surprinde lumina
în fundalul acestei formule portretistice. Unul este acela în care lumina puternică determină
un joc de lumini și umbre în fundal și creează atmosfera tabloului, cum se întâmplă în
lucrările Portret de femeie. Carlotta Livaditi (cat. 7), în Femeie șezând în fotoliu. Eufrosina
Grigoraș, (cat. 9) sau în Portretul Elenei Manolache Miclescu (cat. 11). Pe de altă parte, există
portrete unde fundalul este pictat cu o culoare închisă așezată compact, fără modulații,
cum se întâmplă în portretele Carolina Meisner (cat. 18), a lui Joseph Meissner (cat. 19) sau
în Portretul soției, Carlotta (cat. 36).
Se remarcă, de asemenea, în cadrul portretelor cu fundal neutru din această
perioadă, tendința spre plasarea modelelor în interioare, sugerate prin adăugarea unor
piese de mobilier, cum se întâmplă în cazul lui Joseph Meisner (cat. 19) și în Portretul unui
cărturar (cat. 16) Devine evident, în aceste tablouri, începutul contaminării portretului
cu fundal neutru de către pictura de gen, o influență datorată Biedermeierului vienez.
Procesul continuă în deceniul al șaselea al secolului al XIX-lea, când portretul cu fundal
neutru se transformă în portretul unor personaje pictate într-un interior, în care artistul
lărgește cadrul lucrărilor și asociază personajelor sale piese de mobilier, procedeu întâlnit
în tablouri precum Portret de bărbat. Alexandru Livaditi (cat. 48), Portret de bărbat (cat.
49) sau Portret de femeie (cat. 54). Preluarea târzie a influențelor artei Biedermeier ține de
trăsături specifice artei românești, în care, spre deosebire de țările Europei centrale, unde
cronologia a fost convențional stabilită între 1815 și 1848, s-a lucrat sub auspiciile acestui stil
încă un deceniu70. În felul acesta, evoluția stilistică în cadrul formelor portretistice este cea
mai evidentă în cadrul portretului cu fundal neutru din deceniul al șaselea al secolului al
XIX-lea.
Tradiția artei italiene, în care a fost educat Niccolo Livaditi, se face simțită mai ales în
modul în care acesta își compune portretele de grup, prin înscrierea personajelor într-o formă
piramidală, pe care o plasează asimetric în lucrare. Aceasta este schema compozițională în
Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă (cat. 8), Portret de familie (cat. 12) sau Portret
de familie (cat. 14). Artistul renunță la poziționarea centrată a modelelor sale și în lucrări cu
un singur personaj, cum se întâmplă în Portretul lui Iorgu Ghica-Deleni (cat. 26). În deceniul
șase al secolului al XIX-lea, acest tip de compoziție este continuat în lucrări ca Vasile Rosetti
cu a doua soție (cat. 39), Familia stolnicului Constantin Bobeică (cat. 44) și Familia lui Lascăr
Rosetti (cat. 45). În cazul portretelor cu fundal neutru, admiram creativitatea artistului,
faptul că acesta se străduiește să aibă o notă de originalitate în fiecare tablou, găsind pentru
70
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fiecare lucrare în parte o formulă pe care nu o mai folosise anterior. Trebuie să remarcăm
aceeași abordare și în cazul portretele de grup, în care artistul nu se repetă, gândind pentru
fiecare tablou fie o nouă schemă compozițională, fie noi elemente ale fundalului sau o nouă
așezare în cadru a modelelor.
Niccolo Livaditi s-a integrat, din punct de vedere stilistic, caracteristicilor artei
românești din prima jumătate a secolului al XIX-lea, când aceasta resimțea influențele
stilului Biedermeier, promovat de arta vieneză. Trăsăturile acestui stil, considerat a se
afla la confluența unui clasicism concesiv și a unui romantism moderat71, având o viziune
tolerantă care acționează ca un diluant al clasicismului72, le regăsim constant și în pictura
lui Niccolo Livaditi. Păstrarea unor elemente artistice ce țin de vechea artă renascentistă în
tablouri ca Portret de familie (cat. 14) sau O doamnă lucrând (cat. 28) particularizează stilul
artistului și refac în anumite momente din creația sa legătura cu arta clasicismul.

*
Parcurgerea tablourilor semnate Niccolo Livaditi pune în lumină calitățile și slăbiciunile
artistice ale acestuia. Desenul realizat uneori cu stângăcie și modul în care surprinde,
preferențial, lumina pe suprafața tablourile sale, sunt neajunsurile care i se pot reproșa
în primul rând. Nu putem, totuși, să nu remarcăm profesionalismul artistului, reflectat în
rigoarea cu care își lucrează fiecare portret în parte, chiar și pe cele convenționale, unde
există unele stângăcii, lucrarea pe ansamblu rămâne una gândită, elaborată. Concluzionăm
considerând că artistul se dovedește a fi inegal, printre lucrări convenționale remarcânduse cele în care acesta excelează. Dintre acestea din urmă putem enumera: Portretul unui
tânăr (cat. 3), Autoportret (cat. 6), Portret de femeie. Carlotta Livaditi (cat. 7), Portret de
familie. Anica și Iancu Manu (cat. 8), Portret de familie (cat. 14), Portretul unui demnitar
(cat. 20), Portretul lui Iorgu Ghica-Deleni (cat. 26), O doamnă lucrând (cat. 28), Portret de
fată. Eufrosina Livaditi (cat. 29), Vasile Rosetti cu a doua soție (cat. 39).
Prin opera sa, artistul ne propune o galerie de portrete, care surprind personalități,
dar și oameni obișnuiți ai vremii, o evoluție a modelor, privind vestimentația și accesoriile
acesteia și nu în ultimul rând o serie de prototipuri culturale și de elemente de civilizație
din prima jumătate a secolului al XIX-lea moldovenesc.

71
72

Marius Tătaru, Art et histoire: étapes du dévelopement dans la culture visuelle de Transylvanie du XIX-e siècle, în
„Revue Roumaine d’ Histroire de l’Art”, t. XVII, 1980, nr. 1, p. 55.
Mihai Ispir, op.cit., p. 100.
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Caracteristici ale semnăturii
lui Niccolo Livaditi
Corina Cimpoeșu
Urmărind modul în care artistul își lasă semnătura pe lucrări putem surprinde câteva
caracteristici ale iscăliturii sale. Dorind să păstreze armonia cromatică a tablourilor și, în
același timp, să-și facă vizibilă semnătura, artistul folosește contrastul închis-deschis al
culorii în realizarea acesteia. Astfel, el semnează frecvent cu ocruri pe brunuri în lucrări
ca: Portretul Elenei Manolache Miclescu (cat. 11), semnat și datat lateral dreapta, cu ocru:
Livaditi/1840, Portret de familie (cat. 12), semnat și datat centru, cu ocru: Livaditi/1841,
Portret de femeie (cat. 13), semnat și datat lateral stânga, cu ocru: Livaditi/1841, Portret de
femeie (cat. 17), semnat și datat lateral stânga, cu ocru: Livaditi/1844, Portret de femeie (cat.
22), semnat și datat lateral dreapta, cu ocru: Livaditi/1845, Vornicul Alecsandri cu fiii săi
Vasile și Iancu (cat. 24), semnat și datat jos, spre mijloc, cu ocru: Livaditi/1845, Cuplu
(cat. 37), semnat și datat stânga jos, cu ocru: Livaditi/1849, Moșiereasa Ana Balș (cat. 40),
semnat și datat stânga, jos, cu ocru: Livaditi/1852, Portretul dr. Mârzescu pe fotoliu (cat.
43), semnat și datat stânga jos, cu ocru: Livaditi/1853, Portret de bărbat. Căminarul Ioan
Missir (cat. 46), semnat și datat dreapta jos, cu ocru: Livaditi/1855; sau brunuri pe ocruri:
Familia vornicului Vasile Alecsandri (cat. 4), semnat și datat jos, pe piciorul mesei, cu brun:
Livaditti fecit 1837, Portret de femeie. Carlotta Livaditi (cat. 7), semnat și datat lateral stânga,
cu brun: Livaditi/1840, Portret de familie (cat. 14), semnat și datat lateral stânga, cu brun:
Livaditi/1842.
Pictorul iscălește, de asemenea, cu alb pe verde, în Portret de familie. Anica și Iancu
Manu pe terasă (cat. 8), semnat și datat stânga mijloc, cu alb: Livaditi/1840 și în Portretul
unui demnitar (cat. 20), semnat și datat jos, spre centru, cu alb: Livaditi/1844. În tabloul
în care pictează familia Manu, artistul își pune semnătura pe spătarul banchetei verzi pe
care este așezată Anica, împrumutând din alburile rochiei acesteia pentru a-și scrie numele
încadrându-se astfel perfect cromaticii lucrării.
În afară de exemplele citate, în alte lucrări, artistul folosește alburile și griurile pentru
a-și semna tablourile, rămânând consecvent în folosirea contrastul închis-deschis al
culorii.
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Niccolo Livaditi semnează scriindu-și numele cu o grafie cursivă, îngrijită, în care se
remarcă buclele făcute la L și la d, iar la sfârșitul numelui prelungește semnătura cu o linie
ce se întoarce dedesubtul acesteia și face apoi o buclă amplă în care este scris anul. Acest
mod de a semna este unul constant de-a lungul întregii sale opere.
Artistul își așează semnătura în jumătatea inferioară a tablourilor, cel mai frecvent
pe fundal. Există însă lucrări în care semnătura este amplasată pe mobilier, pe lemnul
acestuia cum se întâmplă în tablourile pictate pentru familia Alecsandri (cat. 4, 24), în cel
pentru Ana Balș (cat. 40), sau pe catifeaua verde a fotoliului din portretul de demnitar (cat.
20). Inedită rămâne semnătura din Portret de bărbat. Alexandru Livaditi (cat. 48) unde
aceasta este așezată pe cartea de vizită de pe masă, pentru a sugera și identitatea tânărului
portretizat.
Semnături care nu se încadrează tipicului obișnuit al iscăliturilor lui Niccolo Livaditi
se întâlnesc pe lucrări precum Portret de bărbat. Valerian Missir (cat. 31) unde grafia
numelui nu mai este îngrijită și atent scrisă, ci dimpotrivă denotă stângăcie, nesiguranță.
De altfel, considerăm că acest tablou nu aparține operei lui Niccolo Livaditi, ci că a fost
pictat mai târziu, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru familia Missir, cea pentru care
artistul lucrase portrete precum cele ale lui Ioan Missir și a soției sale, de unde, probabil, a
fost copiată forma semnăturii și a datări, dar mai puțin ductul acesteia. În lucrarea Portret
de femeie (cat. 54), datată 1855-1858, semnătura are o grafie în care nu recunoaștem scrisul
lui Niccolo Livaditi. De asemenea, numele artistului este scris în forma cu doi de t pe care
o întâlnim doar în lucrările de început. Din punct de vedere stilistic, acest portret s-ar putea
înscrie în perioada de sfârșit a operei artistului, dar semnătura este pusă ulterior, de o mână
străină, probabil din dorința de a face mai convingătoare apartenența acestei mici acuarele
la creația pictorului.
În ceea ce privește modul în care artistul își scrie numele cu un t sau cu doi de t se
poate observa că ultima formă a fost folosită doar în primii ani de la venirea pictorului la
Iași, fiind întâlnită doar pe portretul lui J. Lochmann (cat. 2), datat 1836 și pe portretul de
grup a familiei Alecsandri (cat. 4), datat 1837. După 1840 artistul își scrie numele doar cu
un t, fapt pus pe seama naturalizării sale în spațiul românesc1.
În prima lucrare dedicată artistului, Jeana Gheorghiu preia forma numelui cu un
singur t, influențată fiind probabil și de faptului că descendenții artistului o foloseau în
exclusivitate2. Elena Rădulescu-Pogoneanu, atunci când publică tablourile pictate de artist
pentru familia Alecsandri, în 1940 preia, probabil din amintirile familiei, forma Levaditi3. La
rândul său, George Oprescu, vorbind despre artist, îl numește Livaditi sau Levaditi, potrivit
1
2
3

Virginia Vasilovici, Niccolo Livaditi, portretistul protipendadei Iașului, în „Ziarul de Iași”, iulie 2012.
Jeana Gheorghiu, Un pictor moldovean din secolul trecut:Niccolo Livaditi, în „Viața Românească”, XXXI, nr. 8,
1939, p. 50-57.
Elena Rădulescu-Pogoneanu, Viața lui Alecsandri, Craiova, 1940.
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formelor numelui folosite de cele două autoare care anterior publicaseră informații despre
pictor4.
La un moment dat, în perioada postbelică, se face trecerea la forma numelui cu doi de
t, probabil prima oară în Catalogul Galeriei Naționale. Pictura secolului XIX, vol. I. București,
1975, unde sunt analizate cele două lucrări, portretul lui J. Lochmann și portretul de grup
al familiei Alecsandri, semnate în această manieră. Această formă a numelui, cu doi de t,
care are o rezonanță italiană accentuată și subliniază mai bine proveniența artistului, a fost
preluată în întreaga istoriografie de artă până în prezent.
Totuși, considerăm că există o discordanță între forma folosită a numelui artistului și
cea a semnăturii așezată de acesta pe marea majoritate a tablourilor sale. De aceea credem
că revenirea la forma numelui Livaditi, cu un singur t, este o corecție necesară bazată pe
analiza semnăturii puse de artist pe lucrările sale.

Fig. 1
Portret de femeie, 1840 (cat. 7)

4

George Oprescu, Pictura romanescă în secolul al XIX-lea, Editura Meridiane, București, 1984, p. 36.
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Fig. 2
Iancu și Anica Manu pe terasa, 1840 (cat. 8)

Fig. 3
Elena Manolache Miclescu, 1841 (cat. 11)
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Fig. 4
Portret de familie, 1842 (cat. 14)

Fig. 5
Portret de femeie, 1844 (cat. 17)
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Fig. 6
Portret de demnitar, 1844 (cat. 20)

Fig. 7
Vornicul Vasile Alecsandri cu fii săi, Vasile și Iancu, 1845 (cat. 24)
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Fig. 8
Portretul lui Iorgu Ghica (cat. 26)

Fig. 9
O doamnă lucrând, 1846 (cat. 28)
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Fig. 10
Portretul lui Valerian Missir (cat. 46)
Fig. 11
Portret de femeie (Ecaterina Kogălniceanu?), 1852 (cat. 42)
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Fig. 12
Familia lui Constantin Bobeică, 1853 (cat. 44)

Fig. 13
Portret de femeie (cat. 58)
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Fig. 14
Portret de femeie, acuarelă (cat. 54)

Fig. 15
Portret de tânăr, 1858 (cat. 48)
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Expoziţia „Niccolo Livaditi şi epoca sa”
(Iaşi, mai-iunie 2012)
Corina Cimpoeşu
În cursul lunilor mai și iunie 2012, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi a
deschis, în cadrul Muzeului Unirii, expoziția intitulată Niccolo Livaditi și epoca sa. Aceasta
a reunit lucrări ce aparțin artistului, aflate în patrimoniului Muzeului Național de Artă
al României, al Muzeului de Artă din Iași, al Muzeului de Artă din Bacău și al Muzeului
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”. Selecția lucrărilor a trebuit să țină cont de
mai mulţi factori, precum de starea de conservare a tablourilor, de situația lor juridică, de
apartenenţa lor la expoziții permanente. De aceea selecția ideală, gândită iniţial de curatori,
nu a putut fi transpusă în practică integral, datorită unor situațiilor obiective, enumerate.
Deși expoziția a adunat un nucleu reprezentativ din operele artistului, format din 25
de portrete, curatorii își exprimă regretul de a nu fi putut aduce în fața publicului și alte
tablouri, care să exemplifice mai bine stilul artistic al lui Niccolo Livaditi și diversitatea
formulelor portretistice abordate de acesta.
Portretele lui Livaditi nu au fost create pentru simezele unui Muzeu, ci pentru a
înnobila diverse interioare de epocă. De aceea am ţinut la redarea ambientului iniţial în care
au fost expuse aceste lucrări, prin sugerarea unui interior de locuință de la mijlocul secolului
al XIX-lea, în cadrul căruia să fie amplasate tablourile. Pentru aceasta am asociat portretelor
câteva piese de artă decorativă, mobilier, porţelan, argintărie şi accesorii ale costumelor din
epoca (precum un şal, un evantai, o umbrelă, un necesaire pentru doamne, un mic album).
Piesele de artă decorativă au fost prezente în număr redus tocmai pentru a crea atmosfera
de epocă necesară, punând mai bine în valoare portretele. Clădirea Muzeului Unirii, ea
însăşi un valoros monument istoric, de la jumătatea secolului al XIX-lea, contemporană cu
portretele lui Livaditi, s-a dovedit a fi locul ideal pentru acest concept de expoziţie.
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Expoziţia a inclus următoarele lucrări:
1. Portretul unui tânăr (cat. 3)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 72.827/8375
2. Portret de femeie. Carlotta Livaditi (cat. 7)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 3507
3. Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă (cat. 8)
Muzeul de Artă Bacău, inv. 690
4. Portretul Elenei Manolache Miclescu (cat. 11)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 2335
5. Portretul unui cărturar (cat. 16)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 2803
6. Carolina Meisner (cat. 18)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1451
7. Joseph Meisner (cat. 19)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1450
8. Portretul unui demnitar (cat. 20)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 2327
9. Portret (cat. 21)
Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quitus”, inv. 486
10. Portret de femeie (cat. 22)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 3061
11. Vornicul Alecsandri cu fiii Vasile și Iancu (cat. 24)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1319
12. Principele Grigore Ghica (cat. 27)
Muzeul de Artă Iași, inv. 110
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13. Portret de fată. Eufrosina Livaditi (cat. 29)
Muzeul de Artă Bacău, inv. 229
14. Portret de fată, Ilinca (cat. 30)
Muzeul Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus”, inv. 2402
15. Sevastița Boldur, n. Arghiropol (cat. 35)
Muzeul de Artă Iași, inv. 617
16. Portretul soției, Calotta (cat. 36)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1460
17. Portret de femeie (cat. 41)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 1782
18. Portret de femeie. Ecaterina Kogălniceanu (cat. 42)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1472
19. Portretul dr. Mârzescu pe fotoliu (cat. 43)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 1453
20. Portret de bărbat. Alexandru Livaditi (cat. 48)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 79.355/9240
21. Logofătul Alexandru Ghica (cat. 50)
Muzeul de Artă Iași, inv. 111
22. Portret de bărbat (cat. 53)
Muzeul Național de Artă al României, inv. 25.993/1403
23. Portret de bărbat. Hatmanul Teodor Balș (cat. 55)
Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2269
24. Portretul Zulniei Vogoride (cat. 56)
Colecția Cezar Florea Bucureşti
25. Portret de bărbat. Principele Gheorghe Bibescu (cat. 59)
Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2271.
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1.

Hatmanul Anastasie Başotă (1830?)

31.

2.

Bătrânul J. Lochmann (1836)

32. Valerian Missir (1846)

3.

Portretul unui tânăr

33. Achilles Livaditi

4.

Familia vornicului Vasile Alecsandri (1837)

34. Portret de femeie (1847)

5.

Porucicul Lazăr Liubobratici

35. Sevastița Boldur, n. Arghiropol

6.

Niccolo Livaditi. Autoportret

36. Portretul soției, Carlotta

7.

Carlotta Livaditi, soţia pictorului

37. Cuplu (1849)

8.

Portret de familie. Anica și Iancu
Manu pe terasă (1840)

38. Portret de familie

9.

Eufrosina Grigoraș, soţia pictorului
Ion Balomir (1840)

39. Vasile Rosetti cu a doua soție (c. 1842)
40. Moșiereasa Ana Balș (1852)
41. Portret de femeie (1852)

10. Elena Petru Mavrogheni, n. Spiro Paul
11.

42. Portret de femeie. Ecaterina
Kogălniceanu (?) (1852)

Elena Manolache Miclescu (1841)

12. Portret de familie (1841)
13.

43. Dr. Gheorghe Mârzescu (1853)

Portret de femeie (1841)

44. Familia stolnicului Constantin Bobeică (1853)

14. Portret de familie (1842)
15.

45. Familia lui Lascăr Rosetti (c. 1850)

Copiii pictorului Livaditi

46. Căminarul Ioan Missir (1855)

16. Banului Iordaki Iulian (1843)
17.

Portret de femeie (1844)

18.

Carolina Meissner

47. Portret de femeie. Soția căminarului
Ioan Missir (1860?)
48. Portret de bărbat (Alexandru
Livaditi, fiul pictorului) (1859)

19. Joseph Meissner

49. Portret de bărbat

20. Portretul unui demnitar (1844)
21. Portretul unui demnitar (replică de autor)
22. Portret de femeie (1845)
23. Matei Millo
24. Vornicul Alecsandri cu fiii Vasile și Iancu (1845)
25. Achilles Livaditi, fiul pictorului
26. Portretul lui Iorgu Ghica-Deleni
27. Principele Grigore Ghica
28. O doamnă lucrând (1846)
29. Portret de fată. Eufrosina Livaditi,
nesemnat, nedatat(1846-1848)
30. Portret de fată. Ilinca (c. 1846)

Dumitru (Muți) Balș (c. 1846)

50. Logofătul Alecu Ghica
51.

Portretul principelui Constantin
Mavrocordat (1840)

52. Portretul Elenei Alecsandri (1838-1841)
53. Portret de bărbat
54. Portret de femeie
55. Portret de bărbat (Hatmanul Teodor Balş)
56. Portret de femeie (Zulnia Vogoride ?)
57. Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu
58. Portret de femeie
59. Portret de bărbat. (Principele
Gheorghe Bibescu)
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1 Hatmanul Anastasie Başotă (1830?)
Muzeul „Ion Irimescu” Fălticeni
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Bătrânul J. Lochmann (1836)
Muzeul Naţional de Artă al României
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2

3 Portretul unui tânăr
Muzeul Naţional de Artă al României
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Familia vornicului Vasile Alecsandri (1837)
Muzeul Naţional de Artă al României
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4

5 Porucicul Lazăr Liubobratici
Muzeul de Artă „Vasile Pîrvan” Bârlad
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Niccolo Livaditi. Autoportret
colecție particulară
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6

7 Carlotta Livaditi, soţia pictorului
Muzeul Naţional de Artă al României
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190

Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă (1840)
Muzeul de Artă Bacău
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8

9 Eufrosina Grigoraș, soţia pictorului Ion Balomir (1840)
Muzeul Naţional de Artă al României
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Elena Petru Mavrogheni, n. Spiro Paul
Muzeul Naţional de Artă al României
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10

11 Elena Manolache Miclescu (1841)
Muzeul Naţional de Artă al României
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Portret de familie (1841)
colecție particulară
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12

13 Portret de femeie (1841)
Muzeul Naţional de Artă al României
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196

Portret de familie (1842)
Muzeul Naţional de Artă al României
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14

15 Copiii pictorului Livaditi
colecție particulară
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Banului Iordaki Iulian (1843)
Muzeul Naţional de Artă al României
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16

17 Portret de femeie (1844)
Muzeul Municipiului Bucureşti-Secția de Artă
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Carolina Meissner
Muzeul de Artă Iași
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18

19 Joseph Meissner
Muzeul de Artă Iași
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Portretul unui demnitar (1844)
Muzeul Naţional de Artă al României
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20

21 Portretul unui demnitar (replică de autor)
Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”
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Portret de femeie (1845)
Muzeul Naţional de Artă al României
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22

23 Matei Millo
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” București
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Vornicul Alecsandri cu fiii Vasile și Iancu (1845)
Muzeul de Artă Iași
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24

25 Achilles Livaditi, fiul pictorului
colecţie particulară
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208

Portretul lui Iorgu Ghica-Deleni
Muzeul de Artă Iași
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26

27 Principele Grigore Ghica
Muzeul de Artă Iași
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O doamnă lucrând (1846)
Muzeul Naţional de Artă al României

210

https://biblioteca-digitala.ro

28

29 Portret de fată. Eufrosina Livaditi
nesemnat, nedatat (1846-1848)
Muzeul de Artă Bacău, inv. 229
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211

Portret de fată. Ilinca (c. 1846)
Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”

212

https://biblioteca-digitala.ro

30

31 Dumitru (Muți) Balș (c. 1846)
colecție particulară
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Valerian Missir (1846)
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Muzeul de Artă Iași
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32

33 Achilles Livaditi
colecție particulară
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Portret de femeie (1847)
Muzeul Naţional de Artă al României
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34

35 Sevastița Boldur, n. Arghiropol
Muzeu de Artă Iași
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Portretul soției, Carlotta
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Muzeul de Artă Iași
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36

37 Cuplu (1849)
Muzeul de Artă Constanța

219

https://biblioteca-digitala.ro

Portret de familie
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colecție particulară
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38

39 Vasile Rosetti cu a doua soție (c. 1842)
După R. Rosetti, Familia Rosetti, II, București, 1940, planşa VII
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Moșiereasa Ana Balș (1852)
Muzeul Naţional de Artă al României
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40

41 Portret de femeie (1852)
Muzeul Naţional de Artă al României
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Portret de femeie. Ecaterina Kogălniceanu (?) (1852)
Muzeul de Artă Iași
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42

43 Dr. Gheorghe Mârzescu (1853)
Muzeul Naţional de Artă al României
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Familia stolnicului Constantin Bobeică (1853)
Muzeul Naţional de Artă al României
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44

45 Familia lui Lascăr Rosetti (c. 1850)
colecție particulară
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Căminarul Ioan Missir (1855)
Muzeul Naţional de Artă al României,
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46

47 Portret de femeie. Soția căminarului Ioan Missir (1860?)
Muzeul Naţional de Artă al României,
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Portret de bărbat (Alexandru Livaditi, fiul pictorului) (1859)
Muzeul Naţional de Artă al României
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48

49 Portret de bărbat
Muzeu de Artă Brașov
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Logofătul Alecu Ghica
Muzeul de Artă Iași
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50

51 Portretul prințului Constantin Mavrocordat (1840)
După Jeana Gheorghiu
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Portretul Elenei Alecsandri (1838-1841)
După Elena Rădulescu-Pogoneanu
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52

53 Portret de bărbat
Muzeul Naţional de Artă al României
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Portret de femeie
Muzeul Naţional de Artă al României
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54

55 Portret de bărbat (Hatmanul Teodor Balş)
Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2269
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Portret de femeie (Zulnia Vogoride ?)
colecţia Cezar Florea din Bucureşti
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56

57 Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu
Paraclisul Spitalul Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu din Iaşi
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Portret de femeie
Muzeul de Arte Vizuale Galați,
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58

59 Portret de bărbat. (Principele Gheorghe Bibescu)
Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”
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1. Hatmanul Anastasie Başotă
ulei pe pânză; 0,620×0,520 m
semnătura ştearsă, datat 1830
Muzeul „Ion Irimescu” Fălticeni, inv. nr. 5.
2. Bătrânul J. Lochmann (1773-1842)
ulei pe pânză; 0,705×0,600 m
semnat și datat dreapta jos, cu alb: Livaditti pinx 1836
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 72.822/8370
Însemnare pe verso cu negru: „Vater I. Lochmann”.
3. Portretul unui tânăr
ulei pe pânză maruflată pe lemn; 0,295×0,260 m
nesemnat, nedatat (1836-1840)1
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 72.827×8375.
4. Familia vornicului Vasile Alecsandri
ulei pe pânză; 1,060×0,855 m
semnat și datat stânga jos, pe piciorul mesei, cu brun: Livaditti fecit 1837
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4105.
5 . Porucicul Lazăr Liubobratici
ulei pe pânză; 0,560×0,430 m
nesemnat, nedatat(1835-1840)
Muzeul de Artă „Vasile Pîrvan” Bârlad, inv. D9
Însemnare stânga sus pe fața tabloului cu litere chirilice: Porucik Lazăr Liubobratici.
6. Autoportret
ulei pe carton, 0,300×0,350 m
nesemnat, nedatat (1840-1845)
colecție particulară.

1

Pentru datare am apelat în primul rând la aprecierea elementelor care definesc stilistic lucrarea; un alt criteriu
a fost moda feminină şi masculină și accesoriile acesteia; datele biografice în cazul portretelor cu o identitate
cunoscută a fost, de asemenea, de ajutor.
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7. Portret de femeie. Carlotta Livaditi2
ulei pe carton maruflat pe pânză; 0,240×0,190 m
semnat și datat lateral stânga, cu brun: Livaditi / 1840
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 3507.
8. Portret de familie. Anica și Iancu Manu pe terasă
ulei pe carton; 0,311×0,254 m
semnat și datat stânga mijloc, cu alb: Livaditi 1840
Muzeul de Artă Bacău, inv. 690
lucrare clasată în categoria tezaur.
9. Femeie șezând în fotoliu. Eufrosina Grigoraș
ulei pe pânză; 0,705×0,585 m
semnat și datat lateral stânga, prin zgâriere: Livaditi / 1840
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 3559.
10. Portret de femeie. Elena Petru Mavrogheni, n. Spiro Paul
ulei pe pânză; 0,865×0,700 m
nesemnat, nedatat (1840-1841)
Muzeul Naţional de Artă al României, inv.4694.
11. Portretul Elenei Manolache Miclescu
ulei pe pânză; 0,680×0,545 m
semnat și datat lateral dreapta, cu ocru: Livaditi / 1841
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 2335.
12. Portret de familie
ulei pe pânză; 0, 900×0, 720 m
semnat și datat centru, cu ocru: Livaditi / 1841
colecție particulară.
13. Portret de femeie
ulei pe pânză maruflată pe lemn; 0,240×0,200 m
semnat și datat lateral stânga, cu ocru: Livaditi / 1841
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 72.330×8311.

2

Am considerat oportună adăugarea numelor persoanelor portretizate la titlul lucrării, acolo unde acestea au
putut fi recuperate, datorită importanţei lor pentru reconstituirea cadrului cultural şi social al perioadei în
care a creat artistul.
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14. Portret de familie
ulei pe pânză; 0,685×0,585 m
semnat și datat lateral stânga, cu brun: Livaditi / 1842
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4604.
15. Copiii pictorului Livaditi
u×c, 0,670×0,520 m
nesemnat, nedatat (1842-1844)
colecție particulară.
16. Portretul unui cărturar
ulei pe pânză; 0,680×0,545 m
nesemnat, nedatat (1843)
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 2803
Însemnare pe verso: „Portretul acesta este al banului Iordaki Iulian, născut
la 8 septembrie 1800, în târgul Hârlăului din Prințipatul Moldaviei, căsătorit
la 9 noiembrie 1833, zugrăvit în 15 iunii 1843 de N. Livaditi. Însemnat aice
de însuși Iulian la 1848 octombrie 15, spre aducerea aminte a urmașilor
săi și în sfârșit mort la 1856 mai în șase zile”. În continuarea însemnării
urmau 13 sfaturi de înțelepciune adresate de cel portretizat fiului său.
17. Portret de femeie
ulei pe pânză; 0,675×0,547 m
semnat și datat lateral stânga, cu ocru: Livaditi / 1844
Muzeul Municipiului Bucureşti-Secția de Artă, inv. 1489.
18. Carolina Meissner
ulei pe pânză; 0,660×0,510 m
nesemnat, nedatat (1845-1851)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1451.
19. Joseph Meissner
ulei pe pânză; 0,682×0,533 m
nesemnat, nedatat (1845-1851)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1450.
20. Portretul unui demnitar
ulei pe pânză; 0,346×0,276 m
semnat și datat jos, spre centru, cu alb: Livaditi / 1844
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 2327.
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21. Portret (replică de autor după lucrarea Portret de demnitar, cat. 20)
ulei pe pânză; 0,340×0,270 m
nesemnat, nedatat (1844-1845)
Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 486.
22. Portret de femeie
ulei pe pânză maruflată pe lemn; 0,300×0,235 m
semnat și datat lateral dreapta, cu ocru: Livaditi / 1845
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 3061.
23. Matei Millo
ulei pe pânză; 0,860×0,735
nesemnat×nedatat (1845-1850)
Colecția Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” București.
24. Vornicul Alecsandri cu fiii Vasile și Iancu
ulei pe pânză; 1,006×0,800 m
semnat și datat jos, spre mijloc, cu ocru: Livaditi / 1845
Muzeul de Artă Iași, inv. 1319, lucrare clasată în categoria tezaur
Pe filacterul din mâna vornicului se află următoarea însemnare, scrisă în
alfabet chirilic: „Iubiților mei fii / Vasile și Iancu să / urmăriți povățuirile / ce
vă însemnez: / Pe Dumnezeu și pe×părinți să nu uitați. / Epitrop sau chizăș
dă nu vă faceți. / Să fiți credincioși / Patrii și neîmpotrivitori / Ocârmuiri(i).
/ Trebile de azi să / nu le lăsați pe a doua zi. / Pe săraci săi miluiți” .
25. Achilles Livaditi, fiul pictorului
pânză maruflată pe carton, 0,250×0,305 m
nesemnat, nedatat (1844-1848)
colecţie particulară.
26. Portretul lui Iorgu Ghica-Deleni
ulei pe pânză; 1,100×0,930 m
semnat dreapta mijloc, cu alb: Livaditi, nedatat (1845-1849)
Muzeul de Artă Iași, inv. 687.
27. Principele Grigore Ghica
ulei pe pânză; 1,238×0,945 m
nesemnat, nedatat (1849-1855)
Muzeul de Artă Iași, inv. 110.
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28. O doamnă lucrând
ulei pe pânză; 0,440×0,375 m
semnat și datat lateral stânga, cu alb: Livaditi / 1846
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4765.
29. Portret de fată. Eufrosina Livaditi
ulei pe pânză; 0,670×0,525 m
nesemnat, nedatat (1846-1848)
Muzeul de Artă Bacău, inv. 229.
30. Portret de fată. Ilinca
ulei pe lemn; 0,260×0,210 m
nesemnat, nedatat (1845-1846)
Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2402
Însemnare pe verso: „Portretul meu, făcut de domnul Niccolo Livaditi, a plăcut
mult lui Frantz Listz, care a binevoit să exprime sentimente de admirație. L-am
arătat cu permisiunea mamei mele / pozat cu permisiunea mamei mele. / Ilinca”.
31. Dumitru (Muți) Balș (1836-1909)
ulei pe pânză; 0,650×0,500 m
nesemnat, nedatat (1846-1848)
colecție particulară.
32. Portret de bărbat. Valerian Missir
ulei pe pânză; 0, 780×0,690 m
semnat și datat stânga jos, cu ocru: Livaditi / 1846
Muzeul de Artă Iași, inv. 2541.
33. Achilles Livaditi
ulei pe pânză maruflată pe carton; 0,195×0,240 m
nesemnat, nedatat (1847-1848)
colecție particulară.
34. Portret de femeie
ulei pe pânză; 0,260×0,214 m
semnat și datat lateral dreapta, cu gri: Livaditi / 1847
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 101.600/10.470.
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35. Sevastița Boldur, n. Arghiropol
ulei pe pânză; 0,518×0,430 m
nesemnat, nedatat (1847-1850)
Muzeu de Artă Iași, inv. 617

.

36. Portretul soției, Carlotta
ulei pe pânză; 0,790×0,580 m
nesemnat, nedatat (1847-1850)
Muzeul de Artă Iași, inv. 1460.
37. Cuplu
ulei pe pânză; 0,583×0,470 m
semnat și datat stânga jos, cu ocru: Livaditi / 1849
Muzeul de Artă Constanța, inv. 7308, provine din
colecția Dumitașcu Bedivan, București.
38. Portret de familie
ulei pe pânză; 1,075×0,920 m
nesemnat, nedatat (1849-1852)
colecție particulară .
39. Vasile Rosetti cu a doua soție
lucrare publicată de R. Rosetti, Familia Rosetti, II, Celelalte ramuri, București, 1940,
planşa VII
potrivit biografiei lui Vasile Rosetti se poate data între (1851- 1853)
se afla în colecția d-nei Maria Cantacuzino-Enescu .
40. Moșiereasa Ana Balș
ulei pe pânză; 0,887×0,700 m
semnat și datat stânga jos, cu ocru: Livaditi / 1852
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4494.
41. Portret de femeie
ulei pe pânză; 0,630×0,500 m
semnat și datat stânga jos, cu alb: Livaditi / 1852
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 1782.
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42. Portret de femeie. Ecaterina Kogălniceanu
ulei pe pânză; 0,382×0,276 m
semnat și datat dreapta lateral, cu brun: Livaditi / 1852
Muzeul de Artă Iași, inv. 1472
Însemnare pe șasiu, cu cerneală neagră: 1852 Ecaterina …ogan...
43. Portretul dr. Mârzescu pe fotoliu
ulei pe pânză; 0,250×0,175 m
semnat și datat stânga jos, cu ocru: Livaditi / 1853
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 1453.
44. Familia stolnicului Constantin Bobeică
ulei pe pânză; 0,950×0,765 m
semnat și datat dreapta jos, cu alb: Livaditi / 1853
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 111.476/11.297
Însemnare jos, pe fața tabloului, scrisă cu negru pe fond alb, cu alfabet
chirilic: „Konstandin și Elena Bobeică, născuți cel 1 de la 1822 Maiu
19 și cel al 2-le la 1821 Dec(e)m(brie) 20 / Constandin și Elena / fii(i)
amândoi născuți la anul 1840 / Tuspatru acești chipuri o familie numesc
/ Și tuspatru a lor nume într-o zi să prăsnuiesc / Părinții precum se vede
dintr-un an sunt zămisliți / (…) de pre chip într-un an sunt născuți / S-au
făcut portretele la anul 1853 iunie 6 / de gios iscălitul N. Livaditi”.
45. Familia lui Lascăr Rosetti
ulei pe pânză; 0, 875×0,683 m
semnat și datat: Livaditi / 1857
colecție particulară.
46. Portret de bărbat. Căminarul Ioan Missir
ulei pe pânză; 0,880×0,705 m
semnat și datat dreapta jos, cu ocru: Livaditi / 1855
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4448
Însemnare pe verso: „Ioan Mișer…”.
47. Portret de femeie. Soția căminarului Ioan Missir
ulei pe pânză; 0,875×0,704 m
nesemnat, nedatat (1855-1858)
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 4449
Însemnare pe șasiu, cu creionul: Livaditi / 1860.
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48. Portret de bărbat. Alexandru Livaditi
ulei pe pânză; 0,315×0,255 m
semnat pe cartea de vizită, cu ocru: Livaditi; datat dreapta jos cu ocru: 1858
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 79.355/9240.
49. Portret de bărbat
ulei pe pânză; 0,380×0,295 m
nesemnat, nedatat (1856-1858)
Muzeu de Artă Brașov, inv. 1679.
50. Logofătul Alexandru Ghica (copie după Schöefft)3
ulei pe pânză; 0,980×0,720 m
nesemnat, nedatat
Muzeul de Artă Iași, inv. 111.

Miniaturi
51. Portretul principelui Constantin Mavrocordat
? pe fildeș, 0, 050×0,040 m
semnat și datat: Livaditi / 1840
lucrarea a fost donată în 1930 de către principesa Gisèle Nicolae Soutzou
Muzeului Al. Saint-Georges al Fundațiilor Regale4, locaţia actuală necunoscută.
52. Portretul Elenei Alecsandri
? (1838-1841)
lucrarea se păstra în perioada interbelică la conacul de la Mircești5.
53. Portret de bărbat
culori de apă pe fildeș, lipit pe hârtie lipită pe placaj; 0,047×0,040 (fildeșul oval)
semnat lateral dreapta cu negru: LIVADITI; nedatat
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 76.082×9012.

3
4
5

Sorin Iftimi, Portretele logofătului Alexandru Ghica aflate în colecțiile din București și Iași. Schöefft, Livaditi, Stawski,
în „Ioan Neculce”, XIII-XIV, 2007-2009, p. 203-217
Jeana Gheorghiu, op. cit., p. 54
În lucrarea Elenei Rădulescu-Pogoneanu la p. 354, la tabla ilustrațiilor, se menționează faptul că acesta este o
miniatură după Levaditi și o reprezintă pe mamei poetului Vasile Alescandri
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Grafică
54. Portret de femeie
acuarelă pe carton; 0, 160×0,120 m
semnată cu brun centru-dreapta: Livaditti; nedatată (1855-1858)
Muzeul Naţional de Artă al României, inv. 25.993×1403,
provine din colecția Muzeului Simu6..

Lucrări atribuite lui Niccolo Livaditi7
55. Portret de bărbat. Hatmanul Teodor Balş
ulei pe pânză; 0,705×0,595 m
nesemnat, nedatat (1834-1835)
Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2269.
56. Portretul Zulniei Vogoride
ulei pe pânză; 0, 310×270 m
nesemnat, nedatat
colecţia domnului Cezar Florea din Bucureşti.
57. Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu
ulei pe pânză; 1,450×1,140 m
nesemnat, nedatat
se păstrează în paraclisul Spitalul Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu, .

6

7

Catalogul de expoziţie Portretul Biedermeier în Ţările Române, Bucureşti, 1993, editat de Muzeul Naţional de
Artă, cuprinde încă o grafică a lui Livaditi, Portret de femeie(1835-1840), conté, 0,239×0,183 m, semnat dreapta
jos: Livaditti, inv. 29835×5238
Considerăm că portretele din această rubrică nu aparţin operei lui Niccolo Livaditi, faptul că ele au intrat în
colecţii publice sau private legate de numele pictorului ne determină să presupunem că acestea pot fi fie copii
târzii după originale Livaditi, cazul Portretului lui Teodor Balş (cat. 55), fie copii realizate de Niccolo Livaditi
după originale din epocă, ex. Principele Gheorghe Bibescu (cat. 59), fie lucrări ale unor artişti contemporani
pictorului aflate în colecţia acestuia, moştenite de familie care mai târziu i le-a atribuit acestuia, ex. Portret de
femeie (cat. 58), fie simple atribuiri pentru lucrări nesemnate şi nedatate pentru care s-a căutat o paternitate,
ex. Portretul Zulniei Vogoride (cat. 56)
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58. Portret de femeie
ulei pe pânză; 0,570×0,480 m
semnat dreapta mijloc cu roșu: Livaditti
Muzeul de Arte Vizuale Galați, inv. 736.
59. Portret de bărbat. Principele Gheorghe Bibescu
ulei pe pânză; 0,600×0,525 m
nesemnat, nedatat
Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, inv. 2271.
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