UELAŢII PlliVIND UN TABLOU I STORIC DE CONSTANTIN LECCA
V IRGIN IA VAS ILOV IC I
Se pare că pictorul romAn Constantin Lecca, pentru tablourile cu teme din Istoria Mol
dovei, pe care le-a realizat printre primii la noi, lşl afla tn publicaţiile şl Imaginile difuzate
de Gheorghe Asachl, o preferată sursă lnsplratoare1•
Ne conduce spre această afirmaţie şi un document pe care am avut ocazia sl-1 ex-a
minăm, cu clţiva anJ 1D urmă, la Biblioteca universitară din Cluj-Napoca, Intr-o mapl cu de
sene şi stampe de Gheorghe Asachl şi de fiul său Alexandru Asachl.
Intre desenele colorate din respectiva mapă1, am reperat o compoziţie Istorică m inia
turală, Intitulată ,.Panahlda erollor moldoveni" (fig. 1)
realizati nu de Gheorghe el ma 1
probabil de Alexandru Asachla - care prezintă slmllltudini cu tabloul din muzeul nostru,
pictat de Constantin Lecca In 1857 şi Inscris sub un acelafl titlu "Panahlda de la Războ
ienl" ' (fig. 2).
Oferind o Identică schemă a ansamblului, tabloul nostru, faţă de schiţa-proiect a lul
Asachi, diferă doar puţin In ce priveşte grupajul şi cromatica. Astfel elementele compoziţionale
din jumlltatea stingă sint inversate cu cele din dreapta iar colorltul, mal sobru la Lecca, do
minat de gri şi de albastru, pare mal adecvat reprezentărli. Culorile vii, de acuarelă şi
guaşă, conferă eboşei lui Asachl un caracter frust, de rusticitate, la care concureazA şi de
senul mal liber, necăutat.
Dată fiind asemănarea dintre cele două lucrări, ne-am propus să urmărim filiera pe
care a putut ajunge modesta schiţA a lui Asachi In atenţia atelierului de creaţie al lui Lecca,
Piesa originală, păstrată la Cluj, pentru noi de un real Interes documentar, se gă
seşte reprodusă, alb-negru, In almanahul calendarulul editat de Gh. Asachl In anul 1855, acolo
unde se expune nuvela "Valea Albă" şi "Panahida eroilor moldoveni" •.
-

1 După cum se ştie, Gh. Asachl d�ţinea Importante materiale documentare "atlngătoare
de Istoria patriei". Pornind de la astfel de lzvoar�. de a căror valoare era conştient, el a căutat
să facă ştiută, prin nenum1i.rate publlcaţll ln ;oţite cu r�prGducerl, Istoria neamului, - c hlpurlle
şi faptele glorioase ale strămoşilor - .
1 Mapa provine tn biblioteca clujeană prin donaţia moldoveanului G . Sion.
1 Antrenat de tată, Alexandru Asachi a desfăşurat pe la mijlocul secolului trecut, ca
grafician şi ca pictor, o muncă asiduă, melritorie, rămas'ă lnsă puţin cunoscută şi citeodată con·
fundată cu actiVitatea artistică a lui Gheorgh e As·achi şi aceasta numai parţial studiată ş i u neori
greşit etichetată. Desenul In discuţie, fără a fi s emnat, t i atribuim hi:i Alex. Asachl Intrucit pre
zintă trăsături comune cu alte nenum11.rate crochlurl ale sal e , realizate ŞI parte din ele reprodusa
I n publicaţii Intr-o aceeaş i epocă In care Gh. Asachi, biitrln, I ncetase să se mai manifeste ca
desenator.
' ,.Panahlda de la Războl eni ", ulei de plnză, 48,5x 63,5, s emnat şi datat dr. jos, cu alb :
Lecca 1857 ; nr. lnv. M. 1 . 16'o. Provine prin transfer, l n anul 1932, de la Muzeul de artă al R.S. R .
(lnv. P.N. 179&) ; a aparţinut anterior colecţiei Dr. C. Angelescu.
& Calendar pentru români cu Almanah de lnvăţătură şi petrecere pe anul 1855 (an u l
XIV), I aşi, In�It. Albine!, p . 120 Valea Alb ă , p . 132 Panahlda eroilor moldoveni.
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Se spune In cuprinsul nuvelei că Ştefan cel Mare In anul 1496, Intr-un moment de
răgaz, a dorit ca, printr-un act publlc, să consfinţească memoria eroilor căzuţi pentru patrie
la Valea Albă cu 20 de ani ln urml!, la 1476, şi rllmaşl neJngropaţl. La această pomenire
au venit pl!rlnţl cu "amlntarul" (pomelnlcul) cl'lor dizuţi ; s-au adunat in jurul pavilionului
domnesc ostaşi cu taberele lor precum şi văduve, orfani şi părinţi ai celor ucişi. După cere
monie, oştenii, pe locul in dicat de Ştefan, acolo unde fusese cea mai erlncenl! lupti!, au săpat
temelia unei biserici, aşezlnd osemintele sub temelie. ,.Adevărat măreţ şi unic spel"lacol au fost
acesta a vedea un popor Intreg lngrop!nd deodatii pe un alt popor" (spune Asachl, In lnche·
i erea povestirii). Dorinţa de a vedea t ranspu s In imagine plastică u n atare im pres i onant epi
sod şi·a m anifes tat-o Asachl şi mal Inainte, lncă p rin anul 1 840 6 •

Fig

1.

.Alexandru Asachi. Panahicla eroilor moldoveni. Coleqia Bibliotecii Centrale univer
sitare Cluj-Napoca.

D esenul de la Clu j, făcut de Al«'xandru evident după Ideile părintelui său, se poate de
duce că, prin Intermediul calendarului, ajunge să fie cunoscut de artistu l ardelean căruia,
dimpreună şi cu su gestivul text al nuvelei, li va servi drept sursă de inspiraţie, jalonln·
lll" 1
du-1 schema tabloului din anul 1857.
Fantezia şi experienţa creatoare a lui Lecca, desigur mai avansată decit cea a lu i
Asachi, adaugă compunerii un plus de elemente (cortul voievodului, amplasat In dreapta ;
şirul colinelor . din arierplan, menite a sugera perspectiva şi poate chiar a localiza Imaginea
e tc.) sau alte elem e nte le modifică (fi7lonomii, vestimentaţie etc.) şi adaptează Intregului o
serie de culori din paleta personală. Ctteva amănunte de recuzită din tablou ne conduc sl! cre
dem că pictorul ar fi putut să ţină seamă, in interpretarea temei, şi de unele sugestii ale lul
M. Kogălniceanu, servite In anul 18407, atunci cind Asachi anunta, Intre proiectele sale vii
toare, realizarea şi a unul astfel de cadru istoric.
8 In Albina românească din 17 martie 1840, Gh. Asac bl anunta Intr-un prospect, In
tentia de a da la lumină, prin Institutu l Albinei şi cu concursul celor mai buni zugravi, incă
şase stampe printre care şi "Pompa seau ţeremonia de inmormintare serbată de Ştefan cel Mare
pentru oştenil moldoveni ucişi la 1476 In crunta bătălie de la Valea Albă şi aşăzarea temeliei
unei biserici monumentale".
7 M. Kogălnicean1,1, In Dacia literară din 1840, p. 301 , sfătuia ca cel ce va zugrăvi,
potrivit prospectului lui Asachi, scena l nmormlntării ostaşilor de la Războlenl, ,.să lnfăţişeze
după natură locurile" şi "să nu se depărteze In nimică de portul adevărat al lui Ştefan ... şi a no·
ro'dulul". Cf. Remus Nlculescu, Gh. Asachl şi Inceputurile l itografiel In Moldvoa, In Studii şl
chcetărl de bibliologle, 1/1955, p. 110.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

REL�Ţfl

3

PRIVIN'D UN TABLOU

ISTORIC

DE

C. LECCA

49

Fig. 2. Constantin Lecca. P:t n ahida d e l a Rătboieni.

Pictura, aşa cum a definilivat-o L l'cca, cstt· cromolitografi ată in aedaşi an, 1857, la
VIena - prin intermediul libraru lui lmeure�lcan (dt. Ioanid 8-, iar litogralia se va bucura
de o largă circulaţie, lmpllnindu-şi astfl') rostul liili actic m obilizator, pentru care a fost gin
dltă lnlţlal 8• Ţinlnd cont şi de a ceastă piesă i mpri ma lă la Viena, se poate s u sţine că nu numai
două, - cum s-a arătat plnă acum - 10, d dt· fapt trei din cele şa se "tabele" cu subiect na
ţional, propuse de Asachl, In 1840, a fi mulliplieate, au ajuns să vadă lumina zilei. La cel de
al treilea cadru, apărut abia 1 7 ani mai tirziu, i�i Ya aduce contribuţia, (chiar dacă şi fără ştirea
lul Asachl), Int r-adevăr unul din "eli m ai buni zugravi" 11 ai timpului, care era pe atunci
Const. Lecca.
Interesant că Muzeul de artă din laşi deţine In patrimoniu şi celelalte două picturi ale
lui Lecca, cu subiecte din Istoria M oldovei, In care se recunoaşte influenţa unor desene şi lito
grafii lnf tiate şi răsplndite de vajnicul Asachl. Este vorba de compoziţia "Dragoş şi zimbrul",
datind din anul 1867 18 şi portretul "ştefan cel Mare", realizat In 1830 13•
s

1 Exemplare din tiraj

Barbu Theodorescu, Constantin Lecca, Buc. Impr,. naţională, 1938, p. 48.
se păstrează plnă azi şi la Iaşi, unul la Biblioteca universităţii
Iar altul la Arhivele Statului (litografie pe plnză, 65 x 77, Viena 1857).
Io S-au semnalat plnă acum ca realizate, conform proiectului lui Asacht, primele dou:'i
şi anume : In anul 1845 lltografia "Lupta m oldovenilor cu cavaleri! teutonl", lntocmltă de Gh .
Panalteanu după pictura polonezului Al. Lessler iar In anul 1851 lltografla "Lupta de la B aia •
de Alex. Asachl. Cf. Remus Niculescu, op. cit., p. 110 ; H. Blazian, Gh. Asachl. ESPLA (1956),
p. 32,86 şi repr. 48 şi 49.
11 Pentru compunerea şi litograflerea celor şase s tamp e , Gh. Asachi lşl propunea să
apeleze la "cU mai buni zugravi" . Vezi şi nota 6.
11 "D ragoş vodă Ia vlnătoare", ulei pe plnză, 92 x 71,5, semnat şi datat dr. jos, cu roşu :
Lecca 1867 ; nr. lnv. M. I . 159. Achiziţionat de Minist. Instr. Publice In anul 1868 şi transmis
Plnacotecli leşene In acelaşi an.
18 "Ştefan cel Mare" , ulei pe pln ză , 97,5 x 74, semnat In clrilice şi datat, stg. jos, cu ocru :
K. Leka 1830 ; nr. lnv. M. 1. 158. Donat de artist, ln anul 1830, Gimnazlulul vaslllan Iaşi ;
transmis Plnacotecll, la data lnfilnţăr ll, in anul 1860.
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In tabloul "Dragoş şi zimbrul", aşa cum relevă şi B. Theodorescu, biograful lui Lecca, ,.pei
sajul romantlc cu munţi şi pădure apare ca in unele Utografll aparţin Ind lui Asachl•u. Intr-adevăr
găsim aceste elemente cvaslfantastlce de cadru , (la care face aluzie B. Theodorescu), In llto
gralia nZlna Docbla şi Traian", lmprlmată la 1839, după indicaţUle şi prin strădania lui Asa
ehi•". Aceleaşi elemente pelsagisticc din fundal le aflăm lncă şi mal departe Intr-un desen ine
dit al litografie!, păstrat In muzeul nostru, exemplar p reţios compus de Alex. Asachi18
Al doilea tablou, portretul lui "Ştefan cel Mare", zugrăvit de Lecca In faza de debut
pare să albă la origine o veche litografie, Interpretată de Gh. AsachJ, prin anii 1822 - 1823
după o efigie a domnului existentă la Putna17• Geneza acestei picturi o prezintă pe larg Isto
ricul de artă Remus Nlculescu u.
Aşadar se poate afirma că artistul Lecca, pentru tablourile sale menite a reflecta Istoria
Moldovei, recurge preferenţlal spre documentare, la Gheorghe Asacbl.- ·
Cele de mal sus atestă, pe de o parte, arta largă de răsplndJre şi de UJţibenţare a pu
blicaţiilor şi imaginilor cu conţinut educativ-patrlotlc, Iniţiate şi puse In circulaţie de Gh.
Asachi ; şi, pe de altă parte, evidenţiază Impresionant acea consonantA de Idealuri care-i
soUdariza in actele lor, pe doi compatrioţi, dJn colţuri opuse ale ţArtl, pe ardeleanul Con
stantin Lecca de mal vlrstnicul animator cultural al Moldovei Gheorghe Asachl, a cărui acti
vitate complexă şi-a luat-o ca lndreptar1•
In slujba aceleiaşi cauze, semnificativ de o pilduitoare ţinută ne apare gestul lui Lecca de a
dărui Iaşului, la 1830, tabloul "Ştefan cel Mare", cu specificarea de "a servi la educaţia tine
retului" tot aşa cum avea să doneze, In aceeaşi e pocă, la 1829, Şcoalelor naţionale dJn Bucu
reşti, compoziţia ,.Uciderea lui Mihai". Artlstul lnţelegea astfel să contribuie la cultivarea sen
timentului patriotic şi la susţinerea luptei pentru unitatea romAnilor.
-.

• .

INFORMATIONS CONCERNANT UN TABLEAU H ISTO R I QUE
D E CON STANTIN LECCA

R

e s u m e

A base de documents, on peut affirmer que le pelntre roumaln C. Lecca, pour ses ta·
bleaux, traltant des sujets de l'hlstoire moldave, decouvre dans les publlcatlons de George
Asachi, une source inspiratrice prcfcrce.
Ainsl on dcmontre que le tableau de Lecca, trouve dans le Musce d'art de Iassy, inti
tule .,Rcqulem de Războlenl" (Commcmoratlon des morts de la batallle de Războienl), realise en
1857, a comme point de depart, des materlau x documentalres diffuscs par G. Asachl, deux ans
auparavant, en 1855, dans son Calen drler. Il s'agit d'un dessin-mlnlature, "Requlem des hcroa
moldaves", reproduit a la page 132, dans ce calendrter, illustrant une nouvelle hls
torique ayant le miime tltre. L 'orlglnal de cette reproductlon est conserve a la BlbUotbeque
centrale unlversitalre de Cluj-Napoca dans un carton a dessins contenant des estampes de
George Asachl et de son flls Alcxandre Asachi.
Au Musee d'art de Iassy il y a encore deux peintures hlstorlques de Lecca, les tableaux
"Etienne le Grand" et "Dragoş a la chasse", qui font de miime remarquer l'lnfluence des
publicatlons et des lmages repandues par G. Asachl.
On peut donc conclure que l'actlvite propagandistlque miUtante du moldave George
Asacbl a constituee un vif exemple pour le plus jeune compatrtote transllvaln Constantin
Lecca dans ses creatlons artistiques dMiees aux ml!mes elevees aspiratlons - l'education et
le rel�vement du peuple, le developpement du sentiment national.

14 Barbu Theodorescu, C. Lecca , Buc. Meridiane, 1969, p. 18.
15 ,.Zina Dochia şi Traian", litografie, 5 5 x 39, realizată de K. F. Hoffmann după desenul
lui G. Schiav.oni. Un exemplar la Cabinetul de stampe al Academiei R . S.R., inv. nr. 547. Cf.
R emu s Niculescu, op. cit. , p. 105 şi repr. p. 108 ; H. Blazian, op. cit. p. 30, 32, şi repr. 44.
1 8 ,.Dochia şi Traian", p eni tă şi laviu tuş, 54 x 38, sub chenar, dr. jos, cu tuş, Inscripţia
de mină : Compus de Colonel Asaky. Sub imagine, scris de mină, o strofă din legenda lui Gh.
Asachi : DOCH IA Ş I TRAIAN/Legenda Populară de pe muntele Pionul. .. ; nr. inv. M. I. 372.
Achiziţionat din col. Lucreţia Ioan ; a aparţinut anterior pictorului Gh. Popovicl.
17 .. Ştefan cel Mare " , tablou pictat de Vasile Popovici ln 1797 (Mănăst. Putna). Cf. Remus
Niculescu, op. cit. p. 7 5 - 77, repr. p. 76.
18 Rem us Niculescu , op. cit . , p. 73 - 8 0 .
1 8 Vezi ş i Ba:rbu Theodorescu , C . L ecca, 1969 , p. 12- 1 3 .
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