GHEORGHE PANAITEANU-BARDASARE, STUDENT
LA MONCHEN
CLAUDIU PARADAIS ŞI MARIA PARADAISER

Data plecării lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare la Munchen este controversată. Oscilînd
Între lunile aprilie şi august ale anului 1 840, Eugen Pohonţu - unul dintre cei mai
informaţi exegeţi ai pictorului - înclină să creadă la un moment dat "că din cauza pregă
tirilor şi formalităţilor ce trebuiau îndeplinite, ea (plecarea) a avut loc după data de 1 5
august 1 840, fiind�ă l a această dată Eforia îi trimite o adresă prin care î i stabileşte înda
toririle ce le are ca stipendist al statului" ' ·
Acelaşi autor argumentează Însă şi cealaltă ipoteză : "Panaiteanu a parastt ţara chiar
În luna aprilie cînd a primit arestatul de absolvire şi adresa cu aprobarea plecării În strat
nătate", aducînd În sprijinul acestei afirmaţii "faptul că la 20 iunie 1 840 Panaiteanu a
fost primit membru extraordinar în Societatea artistică din M: ;nchen ... ceea ce înseamnă că
venise mai Înainte" 2. Incertitudinea a fost pusă În circulaţie de A. D. Atanasiu care,
Într-unul din articolele sale despre istoricul Pina�otecii ieşene, a greşit datînd .Eşii, 1 5
august 1 840" adresa nr. 84 prin care Eforia îi stabilea stipendiatului îndatoririle sale 3• In
realitate această "oficie" a fost emisă de Eforie tot la 15 aprilie 1 840, împreună cu adresa
nr. 85 prin care i se comunica artistului aprobarea domnului de a pleca la studii În străi
nătate. Pentru stabilirea adevărului era suficient să se observe numerele de ieşire ale celor
două acte : nu se putea emite În aprilie un document sub numărul 85 şi altul În august sub
numărul 84. Mai mult, după turn ne informează V. A. Urechiă, la primirea celor două
"oficii", Gheorghe Panaiteanu a fost obligat să declare În scris Eforiei că a luat cunoştinţă de
îndatoririle sale şi că le va respe:ta Întocmai 4, ceea ce face inutilă supoziţia lui Eugen
Pohonţu potrivit căreia "Adresa Eforiei din 15 august 1 840 nu are altă explicaţie decît
că va fi fost trimisă în scris, mai tîrziu, ca o confirmare a celor ce i se comunicase verbal
la plecare, În luna aprilie" s.
Iată acum şi condiţiile pe care i le punea Eforia în "oficia" amintită :
I. să-şi păstreze integritatea morală ;
II. să ia legătura cu Dimitrie Asachi (fiul adoptiv al lui Gheorghe Asachi) ,; cu
Gheorghe Lemeni - care studiau mai de mult la Munchen - pentru ca "prin a lor mijlocire«
1 Eugen Pohonţu, Inceputurile vieţii art1st1ce moderne În Moldova - Gh. Asachi şi
Gh. Panaiteanu, Editura "Meridiane", Bucureşti, 1 967, p. 47.
2 Idem, p. 48.
3 A. D. Atanasiu, Din istoricul Pinacotuii d<'{ laşi, rev. ,.Arta Romană«, anul II, nr. 2,
februarie, 1 909, p . 26.
4 V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800-1864, voi. Il, Bucureşti, 1 892, p. 1 6 3 .
5 Eugen Pohonţu, op. cit., p . 48.
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să fie prezentat profesorilor m vederea alcătuirii unu1 plan de 1' nvăţătură ce trebuia
wmunicat apoi şi Eforiei ;
I I I . " Ramul Învăţăturii" să fie "Jescmnul istoric... aplicînd mai ales" al său talent
.către miniatură şi litografie cu toate ale ei manipulaţii şi metoduri" ;
IV. să mai studieze, pe lîngă acestea, istori a biblică, vechiul şi noul testament, istoria
miversală şi mitologia ;
V. să trimită semestrial Eforiei rapoarte de activitate şi anual "prube de desemnuri,
de litografie şi de compoziţii, lucrate de peste an" ;
VI. la sfîrşitul studiilor va "executa o compunere ... după Însemnarea Epitropiei" , care
să Întrunească aprecierea publicului ..I a expoziţia academică În Munchen ... după care Epitropia " .
î l " v a putea trimite şi la alte capital ii ale Europei" ;
VII. să locuiască Împreună cu Dimitrie Asachi şi Gheorghe Lemeni, "atît pentru moralnic
ajutor, cum şi pentru economie.. . " .
Ajuns l a Munchen , Gheorghe Panaiteanu-Bardasare s-a instalat într-adevăr la aceeaşi gazelă
cu tinerii săi compatrioţi, lo�uind împreună pînă În toamna lui 1 842 cînd Dimitrie Asachi
pled să-şi continuie studiile de inginerie la Paris, iar Gheorghe Lemeni pe cele de pictură
la Roma. Casa În care a locuit Gheorghe Panaiteanu la Munchen, iniţial Împreună cu cei
doi compatrioţi, apoi - pînă prin 1 854 - singur, mai există şi astăzi. Este situată în
Promenade Platz nr. 1 5, nu prea departe de Gliptotecă, de Vechea Pinacotecă şi de A:ademia
artelor frumoase. Con.struqie foarte veche, datînd din anul 1 6 16, ea a fost distrusă de un
bombardament În aprilie 1 944; dar - monument istori� fiind - a fost refăcută În 1 %0
prin "Deutsche Bank" 6. Pe faţada ei se găsesc trei inscripţii - două săpate în marmură şi
una pe metal - care î i atestă vechimea, apartenenţa de-a lungul vremii şi unele evenimente
legate de ea.
S-ar părea că Gheorghe Panaiteanu a produs din capul locului o bună impresie pro
fesorilor munchenezi, de vreme ce la 20 iunie 1 840 - deci numai după două luni de la
sosirea sa aici - era Înştiinţat, prin matricula nr. 369, că a fost primit, ca membru
e'\traordinar, în "Societatea artistică din Munchen " , fiind "deja cunoscut prin aptitudinile,
sîrguinţa şi capacitatea l u i ... " 7. Mai tîrziu va fi admis ca membru ordinar al acestei
societăţi ( "Kuntstverein"), În ale cărei dări de seamă pe anii 1 846-1 856, figurează cu
menţiunea : Panajeteau George Baltasar, Ma\er" 8.
Conformîndu-se scopului pentru care a fost trimis la Munchen, Gheorghe Panaiteanu
Bardasare se înscrie \a A�ademia regală de bete-arte, prestigioasa instituţie de Învăţămînt
artistic din acest oraş, al cărei director era pe-atunci arhitectul Frederich Gartner (1 7921 847), autorul unor importante edificii neoclasice din ilustra capitală a Bav:uiei. Cursurile
de pictură le-a urmat aici sub îndrumarea profesorului Wilhelm von Kaulbach ( 1 805-1 874),
pictor de istorie şi portretist, miniaturist şi ilustrator de cărţi, atît de celebru la vremea sa,
încît contemporanii îl considerau drept "regele picturii b avareze" 9• Orientarea c-ătre atelierul
acestui profesor era conformă condiţiilor pe care i le pusese Eforia de a studia pictura
istorică şi miniatura. Trebuia îndeplinită însă şi condiţia de a specializa În litografie, "cu
toate ale ei manipula ţii şi metoduri". Pentru aceasta Gheorghe Panaiteanu-Bardasare se
Îns�rie la Institutul reputatului litograf Ferdinand
Piloty ( 1 785-1 844) unde Începe să
studieze, din 1 84 1 , sub îndrumarea acestuia şi a profesorului Iacob Melher (?) 10.
Printre profesorii munchenezi ai lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, este pomenit
uneori şi pictorul Richard Lauchert ( 1 823-1 868), cu care acesta ar fi studiat portretistica 1 1 .
Aserţiunea este mai mult decît îndoielnică, Richard Lauchert avînd la data sosirii lui
Panaiteanu În Munchen doar 17 ani . Student el Însuşi al aceleiaşi Academii, pe caro a
frecventat-o Între anii 1 839-1 845, Lauchert pleacă apoi la Paris pentru a-şi desăvîrşi
studiile, după care Întreprinde o îndelungată călătorie prin Anglia şi Rusia, stabilindu-se
6 Hăurerbuch der Stadt Miinchen - heraurgegeben vom Stadtarchiv Munchen nach den
vorarbeiten vmz Andrear Burgmaier, Band II, R. Oldenbourg Munchen, 1 95 8- 1 966, p. 232.
7 A. D. Atanasiu, Din istoricul Pinacotecii din la1i, rev. "Arta Română", anul Il, nr. 7!
septembrie 1 909, p. 1 34.
B Maler, adică pictor : apud Eugen Pohonţu, op. cit., p. 56.
9 Kl. Rockenberg, Ein vergerrener Malerkonig vo11 Bayern, rev. "Hessische Heimat•,
5 jahrgang 1 955/1956, Heft 2, p. 21 .
Il Eugen Pohonţu, op. cit., p. 48.
n Idem, p. 59 şi 85.
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în cele din urmă definitiv la Berlin. El a fost, aşadar, colegul lui Gheorghe Panaiteanu
Bardasare şi nicidecum profesorul său.

Fig. 1 . Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, student la Munchen, portret executat de Gheorghe
Lemeni în 1 84 3. ( Col. Muzeului de artă din laşi).
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Fig. -' · Promenadep latz, la t u ra sudică. Aici la nr. 1 2, a locuit mai mulţi ani Gheorghe
Panai tea11u-Bardasare pe vremea studiilor sale miinchencze. Casa are în prezent nr. 15 şi este
rea din ext rem a dre a p tă, de as u pr a c� reia scrie "Gunezrainer ( Oste r m aier) Ha u s " . ( Fo to gra fi e
reprodusă după Hanserbuch cler Staclt'· Munchenherausgegeben vom Stadtarchiv Munchen
nach den n>rarbeiten von Andreas Burgmaier. Band I I ,. R. Oldenburg Munchen, 1 960,
p.

2 1 6-2 1 7).
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Fig. 4. Academia
d u pă J-lans Karl inger,

45

regală de l>ele-.crte din Mii11chen. (Fotografie reprodusă
. Mi.inchen und die Kunst des 1 9. Jahrhunderte", Abb. 1 9).
.

Fig. 5 . Pmacoteca veche din M1mche11 ("Alte Pinakothek"). A i c i a u studiat şi a u executat
copii după tablouri celebre Gheorghe Panaiteanu-B;ndas�r.e, Const. D. Stahi, Octav Băn
ciEi, Ştefan Luchian şi mulţi alţi mae�tri ai penelu lui r.ornânesc. (Litografie reprodusă dup:i
Hans Ka r li n ger , Mi.inchcn und die Kunst des 1 9. Jahrllundenc", Abb. 9).
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Munchen, care adăposteşte o importantă colecţie de sculpturi
greco-romanc, după care studenţii Academiei de bele-arte învăţau să
făcînd a�a numitul "studiu după antic " . (Li tografie reprodusă după Hans Karliuger, "Munchen und die Kunst cler 19 jahrhunderte", Abb. 5).

r-----· -·-·--· -

f

--

1-

F� g. _7. Faimosul palat de cristal ( "Der Glastpalast"), construi� în 1 853 şi distrus la 6
1ume 1 9 3 1 , ele un incendiu catastrofal în care s-au mistuit inestimabile valori ale drtci
germane. Aici se organizau grandioase expoziţii de artă la care au participat şi numero�i
pictori români, printre care, probabil şi Gheorghe Panaiteanu-Bardasare. (Fotografie repro
dusă după Eugen Roth, "Der Glastpalast În Munchen-Glanz und Ende", Suddeutsches
Verlag, 1 97 1 , Abb. 1 ).
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După e � pirar�a celor p atru ani "hărăziti" pe ntr-�;� ,.,ecializare� s.J· } � M,iinch�n? PanaiteaniJ
.,
.
.
.
ob\me - prm grtp !tu c,heorghe Asachl - o .prellii\tlT.e._ ·a. . l:iur se t, Cu ,;OfiCia" nr. 533
din 1 0 august 1 !144, Eforia î i face cunoscu t c ă În - urma �.laudelor aduse de ·Q-1 Nicu Ghica
şi D-1 Asa.:: h i pentru purtările bune şi zelul depus la stuq,ii " , i · se acordă în · continuare
stipend iul .. plnă la dobîndirea perfeqi uni i dorite" 12: Cîteva luni . mai tîrziu, la 7 apri lie
1 845, Gheorghe Asach i îi s cri a că Eforia "au încheiat · hotărîre'' să-I trimită la s tudii Î11
Italia, dar peste un an, la 14 iunie 1 846, aceeaşi J;. forie - În cadrul căreia raportul de
foqe se sch imbase în defavoarea lui Asachi - îl soma- c a "după Încheierea trimestrului de
vară al anului curgător" să-�i facă pregătirile pen,tru a se .,întoarce În p;ltrie, avînd nes
mintit" a se "afla aici la 1 octombrie 1 846" 13• o· nouă schimbare in componenta Eforiei
duce la o nouă prelungire a stipendiului, clar frămîntările social-politice de la 1 848, ca şi
cele din anii imed iat următori, au făcut tot mai nesigură subvenţia. Pictorul rămine totuşi
•n continuare la Miin�hen. asigurînclu-şi existen\a din a rta pe care o profesa. Copiile după
opere celebre din Pin:tcoteca Miincheneză erau bine pre\uite pe vremea aceca,H, i ar el era
un copist desăvîrşit. In plus, Începe să se ocupe cu fotografia, indeletnicire nouă pe-am�;:i,
bucur înclu-se de un mare interes din partea publicului. Se mută din Promenade Platz Într-o
locuin\ă mai pu\in centrală şi, probabil, mai ieftină, pe Elisenstrasse nr. 8. In tară . Încă
nu se hotărăşte să se Întoarcă deoarece revenirea nu avea cleocamclată n i � i o perspectivă
dară. Gheorghe Asachi Îşi pierduse pozi\iile influente pe care le avusese înainte de 1 84 8 :
Academia Mihăileană se cles fi in\as e, i a r "clasul de zugră v itură " - la care ar fi trebuit să
revină ca profesor de pictură - nu mai exista de mult. Frecventele sale .. peti\iuni"
către Epitropia învătăturilor publice, prin care solicita să fie trimis la studii În Fran\a sau
În ltali:t - a�a cum fuseseră trimişi Gheorghe Lemeni şi Gheorghe Năstăseanu - rămîo

Fig. 8. Wilhelm vo1z Kaulbach,
profesorul
de pictură al lui Gheorghe Panaiteanu-Bar
dasare la Academia regală de be l e-arte din
MUnchen. (Fotografie reprodusă după Friu
von Ostini, Wilhelm von Kaulbach, Biele
feld u nd Le ip z ig, 1906, Abb. 1).
. · ·· ·

· ' !
12 Arhivele Statului Bucureşti, ds. 588/1 849, f. 2 8.
1.l Eleaa .Zara, G. . Panaitranu-Bardasare li Constantin Stahi, Bucureşti;) 1 937, p. 1 4.
14 Petru Colrl.aP�es�u. !1{.- N. To1zitza, Bu c ure�i , Editura Tineretului, - 1 962; p. 70. · ; l
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Fig. 9. Gheorghe Panaireanu-Bardasarc, O
româncă CII fiul ei, ( 1 842). Col. Cabinet�l
lui de stampe al Academiei Republicii S.lcialiste România.
fără rezultat 15. La 8 ianuarie 1 H54 se adresează cu o asemenea .. petiţiune" Însuşi domni
torului, arătînd "că se zbate În nevoi şi greutăţi neprimind nici un fel de ajutor din
iubita sa patrie" 16. Răspunsul autorităţilor din Moldova, la toate aceste Întîmpinări, erJ
constant : să revină în ţară ! Faptul se va petrece abia În 1 858. în Împrejurările care au
dus la Unirea Principatelor . Române şi la crearea unor condiţii mult mai favorabile dezvoltării
învăţămîntului, culturii şi artelor româneşti.
După cum ne informează Panaiteanu Însuşi, din cei 1 8 ani cît a stat la Munchen,
12 ani a trăit ca "stipen'dist" şi 6 ani "din cîştigul muncii sale" \7• Anii petrecuţi aici
constituie perioada cea mai rodni.:ă din toată cariera sa artistică. Trebuie să remarcăm
Însă că, raportată la condiţiile puse de Eforie, activitatea creatoare a lui Panaiteanu În
epoca miincheneză nu corespunde acestora decît parţial. Pictura istorică propriu-zisă nu a
făcut niciodată pentru că nu era Înzestrat cu darul de a compune, iar litografii a executat
numai În măsura În care i-a solicitat' Gheorghe Asachi, fiind nevoit să apeleze, de fiecare
dată, la compoziţiile altora : O româncă cu fiul �i. trimisă În ţară prin 1 842, este litografiată
după August Riedel ( 1 799- 1 833), pictor miinchenez, originar din Bayreuth, activ multă
vreme în capitala Bavariei şi la Roma ; litografia Două rurori este executată după compoziţia
cu acelaşi titlu a unui oarecare Winterhalter, probabil Xaver Winterhalter . ( 1 805-1 873),
pictor şi grafician format la Munchen, activ în acest oraş, dar şi În alte centre din Europa ;
pentru Lupta moldovenilor cu· cavalerii crucieri îi cere permisiunea lui Asachi să apeleze
la Alexandru Lessler, pictor palon cu totul obscur 118. Pe lîngă acestea, din relatările lui
Gheorghe Panaiteanu-Bardasare rezultă că el a mai executat următoarele litografii : Mater

15 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice Moldova,
\,.-<ls. 588/1 849, f. 1 2.

10 " Subvenţia ce primeşte tînărul G. Panaiteanu din Casa Şcoalelor pentru a se perfec
ţiona În arta picturii", Arhivele Statului Bucureşti, Fond. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice Moldova, ds. 588/1 849, f. 38.
17 Eugen Pohonţu, op. cit., p. 54.
18 A. D. Atanasiu, Din irtoricul Pinacotecii din laşi, rev. "Arta Română", anul Il,
nr. 1, 1 909, p. 27 ; Elena Zara, op. cit., p. 12 ; Eugen Pohonţu, op. cit., p. 5 1 .
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Fig. 10. Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, Două wrori, (1 842). Col. Cabinetului de
stampe al Academiei Republicii Socialiste România.
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Fig. 1 1 . Gheorghe Panaitcanu-Barclasare, Lupta moldovenilor CII cavalerii cmcieri ]ÎIIg:'i
Marienlmrg, (1 845). Col. Cabinetului ele stampe al Academiei Republicii Socialiste R,,_
mânia.

dolorora, Arderea unei i1zdime, Inchinarea magilor şi Portretul mitropolitului Veniamin 19,
toate necunoscute astăzi şi fără să se precizeze undeva după cine anume au fost lucrate.
judecate În sine, cele care au ajuns pînă la noi - existente acum în fondul Cabinewlui de
stampe al Bibliotecii Academiei R. S. România - ne relevă un litograf cu o mînă sigură
şi cu un deosebit simţ al formelor, capabil să surprindă - În valoraţii de griuri sensibil
armonizare - specifi�ul materiei, moliciunea veşmintelor, căldura carnaţiei, fluiditatea lu
minii şi viaţa lăuntrică a personajelor. Pe bună dreptate s-a făcut afirmaţia că aceste
litografii sînt atît de măiestrit executate, încît "pot sta alături de tot ce s-a produs În
acest gen" 20_ Din păcate însă, toată activitatea sa de litqgraf se rezumă la cele cîteva lucrări
menţionate mai sus şi la: alte cîteva executate la Iaşi, din care o parte nici nu mai există.
In comp�raţie cu ceea "e ni s-a păstra.t din activitatea sa litografică, mult mai
importantă ne apare pictura lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare, cu toate că nici în
acest domeniu de creaţie moştenirea sa nu este deosebit de bogată. Se cunosc pînă În
prezent aproximativ 80 de titluri de lucrări în ulei, litografii şi desene, din care 56 sînt
titluri de opere originale în ulei şi desen, 1 1 de litografii şi 1 5 de copii ; din totalul
celor 80 de opere, 48 au fost exemtate la Miinchen Între anii 1 840-1 858, iar restul În
ţară, Între 1 858-1 900. In colecţiile de stat şi particulare din România au fost depistate
pină în prezent 27 de tablouri În ulai, 6 litografii şi 9 desene, executate sigur de Paniteanu.
Nu se cunoaşte pînă acum nici o lucrare de Gheorghe Panaiteanu În coleqiile de stat

19 Registru de calităţi, Arhivele Statului Iaşi, Fond 1 83, ds. 1 /1 866, f. 168 ; Eugen
Pohonţu, op. cit., p. 58.
20 Eugen Pohonţu, op. cit., p. 49.
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bavare1.e, iar î n cele particulare d e l a Munchen sau din alte oraşe ale Germaniei n u s-au
făcut investiga\ii. Se ştie totuşi, din propriile relatări ale lui Panaiteanu, că multe din
l ucrările sale - probabil cele vlndute de el însuşi - au rămas l a Munchen. Sînt men\ionate

Fig. 12. Gheorghe Panaiteanu-Bardasare,
de artă din lasi.

Fata · cu fluturele, ( 1 845-1 855).
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În această categorie : Primăvara, Cleopatra murin.d, C,ilugciriţa şi 11unta, Fete la bai�
ob.-ervate de către un cc1pucin a<cunr 2 1 ,
AnaJi�.ind a.cest bilanţ aproximativ, rezultă c ă genul de pictură p e l·are-1 interesa tn
cea mai mare măsură pe Gheorghe Panaiteanu-Hardasare a fost polltretistica. Din cele MO de
titluri cunoscute pînă acum, 62 sînt titluri de portret, i a r din totalul acestora din urmă .14 ni
s�au ţlăstrat: · A�dar, după cum S"a mai afirmat,' deşi c a' litograf atinsese culmile peHe�\i�nii,
adevărata sa vocaţie a fost po11tretistica, pe care numai arareori a complicat-o cu atr�bute
mitologizante, specifice academismului şi <.hiar dacă a făcut-o uneori, a procedat discret.
f ata cu fluturele şi Tamburina, de pildă. intitulate initial Vmur la baie şi, respectiv,
Bacamă sau Bacanală, sînt, de fapt, portrete compoziţionale în care mitologicul răzbate
mai mult a l uziv decît ostentativ, comtituind două din putinele exemple de concesii pe tare
Panaiteanu le face - în această privintă - academismu·lui. Lectia de sobrietate şi distinqie
pe - care i-a oferit-o G iovanni Schiavoni În tinerete la ,.clasul de zugrăvitură" al Academiei
Mihăile(ie s-a
dovedit destul de rezistentă f;•qă de slăbiciunea pictorilor a:ademişti de a
portretiza Într-una modele . foarte reale În chip de personaje mitologice. Cu exceptia celor
două htcrărl amintite mai s�1s şi a cîtorva alegorii care nu ni s-au păstrat, în această
privinţă Gheorghe Panaiteanu-Bardasare nn s-a lăsat contaminat prea uşor nici măcar de

eKem:plul prodigios pe care i-l o ferea cu autoritate propriul său profesor de l a Academia
miincheneză, pictorul Wilhelm von Kaulbach, a cărui amplă creatie este intens populată de
personaje mitolog!ce şi alegorice, sau de scene istorice şi religioase. Nu trebuie să ne amăgirn

lmă ... Evitînd temele preferate ale academismului, creaţia lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasarc ră
mîne totuşi profund tributară acestuia sub raport stilistic. Arta sa descinde mai ales din t:reatia

mitoloF:ică şi alegorică a lui Kaulbach, dar şi din portretistica acestuia, atît ca manieră
specifid de p rezentare a personajelor, cît şi ca procedee tehnice de plasticizare a lor. O
filiaţie

stil istică

directă se poate stabili, bunăoară, Între personajele d:n ciclul m i tologir
de Kaulbach şi Fata cu fluturele, Tamburina, Tiniir,l cu corraj rafu, de
PanaLteanu. Acel migălos ,.legatu" În aşezarea pastei, perfeqiunea rece a formelor, aspectul

Amor şi Pryche

lor marmorean, convenţionalismul atitudinilor, sentimentalismul e:-; presiilor, tratarea minuţioasă
a detaliilor faciale şi a părului, sînt trăsături comune şi unora şi altora, toate la un loc
derivînd din preluarea artificioasă a vechilor canaane clasice greco-romane pe care se
·
întemeiau concepţiile .estetice ale a;:ademiştilor.
In

ceea

ce

priveşte

portretistica

propriu-zisă,

se

pot

stabili,

de

asemenea,

legături

evidente Între Portretul lui Theodor Botez de Gheorghe P anaiteanu ş i Cap de /etîtă, spre
exemplu, d e Wilhelm van Kaulbach, amîndurora fiindu-le comună aceeaşi modalitate de
tratare plastică a figurii umane, după cum aceeaşi ţinută monumentală, demnă, elegantă,
înrudesc personajele zugrăvite ele pictorul nostru În portretele

: A. Lochman, P. Lochma11,
/. Botez ş.a. cu cele portretiza.te de profesorul său miinchenez În Thoro:ald5el! şi Klmze,
Dietrich Mo11tm, sau în compoziţiile reprezentînd reuniuni ale artiştilor intitulate alegoric
Pir�ra, Sculptura, Ludwig 1 chemî11d artiştii, Apeteoza UIIUÎ rege bun etc. De remarcat

faptul ca Wilhelm van Kaulbach n u este un academist bitum inos. El vede totul În lumină,
dar Într-o lumină l i vidă care nu ;t j unge la vibraţii, l a acea Întrepătrundere pÎlpÎitoare de
culori capabilă să dea viaiţă imaginilor, ceea ce - cu unele e:-;cepţii - este caracteristic
şi pentru creaţia lui G heorghe Pana.�teanu-Bardasare. Academismul ;tcestuia însă nu trebuie
privit num;ti ca rezultatul exdusiv al influenţei exercitate asupra sa de către Wilhelm van
Kaulbach. Intreg sistelmul de Învăţămînt artistic, cu toate dis�iplinele sale auxil iare istorie, literatură, istoria artelor, estetică, mitologie etc. - ca şi Întreaga viaţă culturală
miincheneză, plină de admiraţie, În acea epocă, pentru antichi t;ttea greco-romană, pentru
idealurile artistice ale acesteia, au contribuit la formarea academistă a pi�torului nostru. Cu
zestrea spiritu::1lă dobîndită aici, el va porni În 1 8 5 8 spre ţară pantru a-şi îndeplini misiunea
pe care i-o încredinţase cu aproape două decen i i În urmă Gheorghe Asachi : organizarea
ÎnvăţămÎntului artistic modern În capitala Moldovei.
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GHEORGHE PANAITEANU-BARDASARE, STUDENT LA MUN1CHEN
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GEORGES PANAITEANU - BARDASARE, ETUDIAriT A MUNICH
Resume
Gh. Panaiteanu - Bardasare, etait parti a Mun.ich, en 1 840, au mois d'avril, apres
avoir re<;u le diplOme de fin d'erudes de la ,.section de peinture" ele I'Acaclemie ,.Mihăileana",
c.l'lassy, pour se specialiser dans la peinrure historique er dans l'art de la lithographie.
Arrivc a Munith' il s'inscrit a l' Academie ro yale des beaux arts, Oll il suit les cours de
peinrure du professeur Wilhelm von Kaulbach.
A ce qu'il paraîr, Gh. Panaiteanu, des le debut de ses ctudes a fait une bonne impression
a ses professeurs, tenanr compte, que depuis le 20 juin 1 840, il a cre re�·u commel membre
extraordinaire de la ,.Societc anistique" de Munich.
Aprcs quatre annces, Panaiteanu a obtenu, par la sollicitude de Gheorghe Asachi, un
prolongement de la bourse, ,.jusqu'a ce qu'il obtienne la perfection desiree".
Selon ses informations, de ces 1 8 ans qu'il a etudic a Munich, 12 ans il a vecu comme
,.subvcntionne" et 6 ans .. il a gagnc son argent" . Les annces passees a Munich ont consrituc
la pcriode la plus productive de roure sa carriere artistique.
Son stylc rappelle surtout la crcatton mythologique et allcgorique du Kaulbach,
mais aussi son arr de faire des portaits, comme trait caracteristique, de presenter les personnages,
comme proccde technique de plasticitc.
Il n'a jamais fait de la peinture historique proprement dite, par ce qu'il n'a pas eu le
clon de la composition et a execute des lithographies autanr qu'il a ere sollicite par Gh. Asachi.
Apprcciees en soi-m�me, les lithographies que nous avans heritees nous relevent un
lithographe ayant la main precise et un remarquable sens des formes. A juste raison, on a
affirme que les lithagraphies : Une roumaine avec son /ils, Les deux soeurs, La lutte des
Moldaves avec les chevalierr de la croix, etc., sant si merveilleusemerrt executees, ,.qu'elles
peuvent hre camparees a .taur ce qu'il a de meilleur.
Par rappart a ce qu'en a garde de son activite de lithographe Gh. Panaiteanu rcste
avec ses travaux de. peinture. On connaîr jusqu'a present 80 travaux a l'huile, des lithogra
phies et des dessins, dant 56 sant des aeuvres originales a l'huile et dessins, 1 1 li.thographies
et 13 reproductions. Des 80 travaux, 48 ont etc executes a Munich, pendant 1 840- 1 858, le•
autres, dans son pa ys entre 1 85 8 er 1 900.
En conclusion le genre de peinrure dant il etait attache le plus etaitJ le portrair. De ses
80 sujets de ses travaux, 62 sont des portraits, dant 34, nous sant parvenus.
Donc, comme on a deja affirme, m�me si en tanr que lirhographe, il avait atteint la
perfection, sa vraie vocation a ete l'arr de faire des portraits, (qui ont ete parement t,:ambines
avec des sujets mythologiques), spccifique a l'academisme. Les portaits de composition,
La /ilie au papillon et Le Tam b ourin sant les seuls exemplaires olt Panaiteanu a fait des con
cessions a l'academisme. De toute fat,:on, la creation de Gh. Panaiteanu-Bardasare reste tribu
taire a l'acadcmisme du point de vu stylistique.
Avec le bagage spirituel acquisitianne a Munich, il reviendra en 1 858, dans son pays,
pour remplir la mission, qu'on lui a etc confice vingt ans avant, par Gh. Asachi : l'organi
s:neur ele l'enseignement artistique moderne, dans la capitale de la Moldavie.
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