DESPRE ARTIŞTI ENGLEZI ŞI FRANCEZI DIN SECOLUL AL XIX-LEA
AUTORI Al REPREZENTĂRILOR GRAFICE PRIVIND ORAŞELE ROMÂNEŞTI
Anda • Lucia Spânu

Este cunoscută importanţa culegerilor de documente memorialistice de genul celor zece volume
ce poartă titlul Călători străini despre ţările române. Însă majoritatea celor care se ocupă de cercetarea
acestora se opresc doar asupra unor anumite aspecte, de la cele privind viaţa politică sau economică la
aspectele sociale sau culturale. Artiştilor care i-au însoţit pe aceşti călători pe parcursul întregului drum şi
datorită cărora s-au păstrat până astăzi unele dintre momentele călătoriei - prin imortalizarea pe hârtie a
locurilor vizitate şi a personajelor întâlnite - li se acordă o atenţie secundară în cel mai bun caz, sau nu li
se acordă nici una în bibliografia de profil a prezentului.
Dintre pu~nii care au scris de-a lungul timpului despre artiştii-călători, trebuie amintiţi George
Oprescu 1, Ioan C. Băcilă 2 , Paul Cernovodeanu3, în legătură cu unele aspecte Andrei Cornea4 şi, relativ de
curând, dar dintr-o altă abordare, Adrian-Silvan lonescu 5•
Creatori modeşti din punct de vedere artistic, dar importanţi ca martori ai unor realităţi dispărute 6 ,
fără reprezentările grafice realizate de aceşti artişti am şti mai puţine despre multe dintre aspectele de
viaţă din secolelor anterioare, sau despre înfăţişarea oraşelor noastre în trecut.
Unii dintre ei cu o personalitate destul de ştearsă, au dus o viaţă lipsită de strălucire şi au
dispărut pe nesimţite 7 • Inexistenţi pentru istoricii artei universale din secolul XIX, chiar ei ar fi poate miraţi 8
de interesul - mai intens acum decât în urmă cu 150 de ani - pe care ii provoacă operele lor.
Fostul consul francez la Bucureşti, Etienne-Adolphe Billecocq, tipărea la 1848 celebrul Album
Moldo-Valaque ou guide politique et pittoresque travers Ies Principautes du Danube, bogat ilustrat cu
desene de Michel Bouquet şi Charles Dessault. Este publicat mai întâi în foileton în mai multe numere din
„L'lllustration" (284/5 Aout, 266/19 Aout, 287/26, AoUt, 288/2 Septembre, 290/16 Septembre), iar apoi întrun fascicul independent, edttat de aceeaşi prestigioasă redacţie pariziană. Majoritatea lucrărilor care
menţionează - printre multe altele - şi reprezentări grafice, fac trimitere la acest album. De la apariţia sa,
au fost publicate în mod repetat reproduceri după câteva imagini de aici, în diferite contexte, de către
diverşi autori. Astfel, fără a fi singura sau cea mai bună publicaţie referitoare la Principatele Române în
secolul al XIX-iea, Albumul Moldo-Valaque este cel mai cunoscut. Acesta este doar unul dintre motivele
pentru care, cel pu~n cu această ocazie, nu mă voi opri asupra lui.
Această lucrare intenţionează să prezinte doi artişti englezi şi trei francezi, cu ajutorul câtorva
elemente privitoare la viaţa lor, dar şi cu precizarea contextului în care aceştia ne-au vizitat. Dintre foarte
multele imagini cu subiecte sau personaje româneşti realizate de cei cinci artişti, voi insista doar asupra
celor care surprind scene sau peisaje ale vieţii oraşelor României.
Hector de Bearn (?), un artist amator, francez, de origine nobilă 9 , de profesie ofiţer, a trecut prin
ţara noastră în anul 182810. Trimis de către guvernul francez împreună cu alţi doi tineri ofiţeri francezi, el îl
însoţeşte pe unchiul său Casimir de Montemart, trimisul regelui Franţei, Carol al X-lea, pe lângă ţarul
Rusiei, pe timpul războiului ruso-turc din 1828-182911 • Are deci ocazia să treacă, în campania militară, prin

a

'George Opresw, Ţările Române văzute de artişti francezi (sec. XVIII şi XIX), 1926, 77 p. + ii.
'Ioan C. Bacilâ, Două albume englezeşti despre noi, Universul llterar, XLII, nr. 25, 20 iunie 1926, p 6-7; Idem, George Hering, Universul literar,
XLII, 22, 31 mai 1926, p. 5-6; Idem, Rafiei (Denis-August-Marie), Universul llterar, XLII, nr. 29, 18 iulie 1926, p. 11; Idem, Un călător englez pe la
noi: Robert Ainslie, Universul ltterar, XLII, nr. 18, 2 mai 1926, p 5-6; Idem, Un pictor francez despre noi: Louis Dupre, Universul literar, XLII, nr. 6, 6
februarie 1926, p. 6-7, Idem, Pictori francezi prin ţara noastră 1828-1856. Cu numeroase ilustraţiuni în text, Biblioteca Astra 8, Sibiu, Tiparul Tip.
Arhidiecezane, 1923, 40 p.
3 Paul Cemovodeanu, Călătoria pictorului Luigi Mayer în Ţara Românească (1794), Revista istorica, V, 1994, 1-2, p. 129-139; Idem, Ottoman
picturesque: Luigi Mayer's drawings of the Turkish life, RRH, XXXI, 1992, 3-4, p. 339-343 + 5 pi.
4 Andrei Cornea, Oe la portulan la vederea turistică. Ilustratori străini şi realităţi româneşti în secolele XVIII-XIX. Bucureşti, 1977, 132 p., ii.
5 Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document. Arta documentaristă in România secolului al XIX-iea, Bucureşti, 1990, 320 p.
6 Vasile Drăguţ, în Adrian-Silvan Ionescu, op.cit., Prefaţa, p. 6.
7 George Opresw, op. cit., p. 6.
'Ibidem, p. 6-7.
•Andrei Cornea, op. cil., p.125.
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Ioan C. Băcilă, Pictori francezi prin ţara noastră (1828-1856). Cu numeroase ilustraţiuni in text, Biblioteca Astra nr. 8, Sibiu, 1923, p. 3.
11
Cornea, op. cit, p. 125; Băcilă, op. cit., p. 3.
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Basarabia, Dobrogea şi nordul Bulgariei. Urmarea acestui voiaj este publicarea fără dată 12 a unui album
ilustrat, Queques souvenirs d'une campagne en Tourquie 1828, un volum in folio cu 62 de planşe
litografiate 13 şi cu 62 pagini de text, de asemenea litografiate 14 . Litografiile au fost executate chiar de
Hector de Beam, cu excepţia a două dintre ele, semnate de pictorul-litograf Jean-Victor Adam (18011867)15. Desenele acestui volum dedicat lui Casimir duce de Mortemart au fost executate la fiecare
popas 16, autorul imortalizând în acest jurnal ilustrat de călătorie „numai ceea ce a văzut" şi .numai ceea ce
i s-a părut mai caracteristic" 17 . Lipsa de experienţă în ale desenului este pentru noi avantajoasă, pentru că
l-a determinat pe autor să reprezinte doar ceea ce i se înfăţişa înaintea privirii, fără completări sau
înfrumuseţări, cum ar fi procedat- probabil - un desenator sigur pe mâna sa 18 .
Dintre litografiile de mărime 27 X 17 cm 19, ne interesează doar şase:
- Isaccea. Vederea unei moschei în ruină în vecinătatea unui cimitir20 (fig. 1)
- Babadag. Vedere generală2 1 a unui .oraş foarte urât, dar cu oarecare privelişte"22 (fig. 2)
- Babadag. Clădirea cea mai importantă a oraşului, cazarma23 , cu faimoasa cişmea
.făcută de sultanul Mahmud în 1806"24
- Vederea moscheii oraşului 25 Mangalia, port fortificat26
- Constanţa. Vederea cetă~i cu zidurile crenelate, şi cu inscripţia turcească deasupra
po~ii 27 (fig. 3)
- Constanţa. Vedere de pe mare28(fig. 4).
George Edwards Hering (1805-1879), născut la Londra în 1805, era fiul unui cunoscut legător
de că~i 29 , ce îşi avea originea în familia baronială von Heringen din Brunswick din Germania30 • În 1829
studiază în ţara natală a tatălui, la Academia din Munchen 31 , iar după ce vizitează împreună cu lordul
Erskie Tirolul 32 , îşi completează cunoştinţele de artă studiind doi ani la Vene~a 33 , apoi călătoreşte la
Constantinopol şi Smyrna34 •
George Hering l-a cunoscut pe medicul - ce nu a profesat niciodată - John Paget la Roma3s,
acesta invitându-l într-o călătorie prin Ungaria şi Transilvania, în vara anului 183836 • Având în vedere
preferinţa ambJlor pentru textele însoţite de ilustraţii expresive, colaborarea dintre cei doi va fi una
constructivă 37 . ln prefaţa lucrării sale Hungary and Transylvania apărută în 1839, la un an după încheierea
călătoriei, Paget precizează faptul că se consideră norocos pentru că a fost însoţit în voiajul său de
Hering, acesta ilustrând tot ce a părut a fi .specific, neobişnuit sau frumos" 38•

12 Oprescu, op. cit„ p. 1B.
13 Cornea, op. cit„ p. 125; Băcilă,

op. cit., p. 4.
Oprescu, op. cit., p. 1B.
15 Ibidem şi nota 1.
1s Băcilă, op. cit., p. 4.
17 Ibidem, p. 7.
1eOprescu, op. cit., p. 21.
19 Băcilă, op. cil, p. B; Oprescu, op. cit., p. 20-21.
20 Oprescu, op. cit., p. 20; Băcilă, op. cit„ p. 5, B.
21 Oprescu, op. cit., p. 20.
22 Băcila, op. cit., p. 6, B.
23 Oprescu, op. cit„ p. 20.
24 Băcilă, op. cit., p. 8.
25 Bi!cilă, op. cit., p. B: Oprescu, p. 20-21.
26 Bi!cilă, op. cit, p. 9.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Cornea, op. cit., p. 127.
:i'l Ionescu, op. cit., p. 59.
31
Cornea, op. cit., p. 127; Ionescu, op. cit., p. 59.
32 Cornea, op. cit., p. 127.
33 Ibidem.
34
Ionescu, op. cil., p. 59.
35 Ibidem.
38 Cornea, op. cit., p. 127.
37 Ionescu, op. cit., p. 59.
38 Ibidem, şi nota 33, p. 87.
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Începută la Viena în iunie 1835, călătoria ţine mai mult de un an şi jumătate, în traseul lor
figurând ca obiective principale Ungaria şi Transilvania, dar şi Grecia şi Turcia - unde şi-au petrecut lunile
de iarnă-, traversând cu această ocazie Ţara Românească şi cunoscând Bucureştiul39 .
Al doilea volum al că~ii este aproape integral rezervat descrierii Banatului şi Transilvaniei.
Castelul de la Hunedoara, Braşovul şi ceea ce ei numesc .vechiul turn din Cluj" (de fapt Bastionul
croitorilor) sunt gravuri care tratează aspecte urbane40 . Hering le reprezintă aidoma realitătii, realizând
adevărate documente. În peisaje rurale greu identificabile îşi permite unele modificări (plasa.rea caselor,
acareturilor, tufişurilor sau personajelor), dar nu face acest lucru în oraşe bine cunoscute 41 .
Unele dintre ilustraţiile albumului sunt desenate chiar de Paget: un peisaj sălbatic din Bucegi,
mica sihăstrie adăpostită într-o peşteră, Valea Almaşului, coloanele de bazalt de la Detunata sau satul
Bărăi de pe valea Arieşului, remarcându-se însă o mare deosebire între desene acestuia şi cele datorate
profesionistului42.
Cu un an înainte de apariţia lucrării lui John Paget, cu asentimentul, incurajarea şi ajutorul
protectorului său, Hering publica albumul Sketches on the Danube, in Hungary and Transy/vania, care era
mult mai bogat în portrete sau tipuri umane şi costume. De dimensiunile unei planşe, el selectase cele mai
frumoase peisaje sau personaje4J.
Albumul are 26 de planşe litografiate de I. B. Payne, Smith şi Fairland. O foaie anterioară are
câteva însemnări în limba engleză asupra tuturor litografiilor44.
Deşi în acest album dedicat contelui Ivan Szecheny45 majoritare sunt portretele, pictorul a trecut
Dunărea pe la cazane, a fost la Orşova, Mehadia, pe valea Haţegului, a vizitat templul roman de la Densuş şi
Castelul lui Ioan Corvin de Hunedoara (fig. 5), imortalizând toate aceste locuri46 •
Peisagistul englez expune anual la Londra - începând cu 1836- la Royal Academy, până în anul
mo~ii, 1879 47 .
Denis Auguste Marie Raffet (1804-1860) s-a născut, în 1804, la Paris. Tatăl său, fost soldat
voluntar al Revoluţiei franceze şi mare admirator al lui Napoleon, a fost negustor la Maffliers, apoi
funcţionar de poştă la Paris. La puţin timp după stabilirea familiei Raffet la Paris, tatăl micului Auguste este
asasinat 48 . Mama sa va trebui să facă multe sacrificii pentru a putea întreţine şi cultiva talentul la desen al
elevului de atunci 49 . Când nu a mai reuşit să facă faţă acestor cheltuieli, fiul său va ajunge ucenic la un
strungar5°. Abia la 18 ani Raffet revine la cursurile de desen, câştigându-şi existenţa ca decorator pe
po~elan. Studiază pictura pe po~elan cu Cabanne, apoi cu Nicolas Charlet5 1, căruia i-a fost elev timp de
cinci ani la şcoala de Arte Frumoase 52 iar din 1829 e elevul lui Antonie Jean Gros53 •
Se consacră apoi desenului şi litografiei, ieşind de sub influenţa maeştrilor. Se ocupă cu pictura
inspirată de istorie, de exemplu, imaginând Campaniile lui Napoleon şi Războiul Algeriei 54 . Toată viaţa va
rămâne un pasionat al uniformelor militare pe care, de câte ori va avea prilejul, le va schiţa cu minuţie 55 .
Desenele sale aveau căutare printre librari, care le foloseau pentru a-şi ilustra că~ile 56 • Prin 1835 Raffet
era pe deplin format, iar în 1837 publică .Revue Nocturne", una dintre piesele capitale ale operei sale şi
ale litografiei în generals?.

Ibidem, p 59.
Ibidem. p. 66.
"Ibidem.
"Ibidem.
43 Ibidem, p. 68-69.
"Ioan C. Băcilă, George Hering, Universul literar, XLII, 22, 31 mai 1926, p. 5.
45 Ibidem.
46
Ibidem.
47 Cornea, op. cit., p. 127.
4
a Oprescu, op. cit., p. 37.
49 Ibidem.
50 Oprescu, op. cit„ p. 38; Băcilă, op. cit, p. 10.
5• Cornea, op. cit., p. 129.
52 Ioan C. Băcilă, Pictori francezi prin ţara noastră (1828-1856). Cu numeroase ilustraţiuni in text, Biblioteca Astra nr. B, Sibiu, 1923, p. 10.
53 Cornea, op. cit., p. 129; Oprescu, op. cit., p. 38.
54 Cornea, op. cit., p. 129.
55 Ionescu, op. cit., p. 92.
so Băcilă. op. cil, p. 10.
57 Oprescu, op. cit., p. 38.
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Era în acea perioadă nu numai un desenator abil cu o disciplină severă şi exerciţiu zilnic dar şi
cel mai indicat artist când era vorba de scene exotice, cu multe personaje, ce trebuiau reproduse prin
litografiere58.
Tânărul conte Anatole de Demidoff, prinţ rus de San Donato59 , dornic să întreprindă o adevărată
expediţie ştiinţifică, ii angajează pe Raffet ca desenator, la recomandarea unui prieten comun - de
Sainson - şi el participant la plănuita călătorie. Va fi începutul unei prietenii intre Demidoff şi Raffet, care
va conduce la un angajament formal din partea primului de a .pensiona" pe tot timpul vieţii pe cel de al
doilea, cu condiţia să-i stea la dispoziţie ca desenator, în diferite călătorii 60 .
În 1837 vor începe, alături de un grup de savanţi 61 o lungă călătorie prin Ungaria, Transilvania,
Tara Românească, Moldova, Crimeea, Smirna, Constantinopol 62 . Călătoria ce a durat din primăvară până
În toamna anului 1837 avea ca strictă finalitate strângerea de date ştiinţifice (botanice, zoologice,
antropologice, frenologice, mineralogice, meteorologice) care aveau să fie tipărite în 1840 în lucrarea în
patru volume a lui Demidoff, Voiage dans la Russie Meridionale et la Crimee par la Hongarie, la Valachie
et la Moldavie63. Numeroase desene executate de Raffet în timpul călătoriei vor completa lucrarea
amintită, care s-a bucurat de un mare succes şi a fost tradusă în mai multe limbi (franceză, italiană,
olandeză, engleză, rusă, germană, spaniolă, poloneză şi română) şi care a avut ediţii în 1838, 1840, 1841,
1853, 1854, 1855 şi 186064. Artistul va ilustra ca şi alte publicaţii ale acestor entuziaşti 65 , rezultate în urma
acestei călătorii. Fragmente traduse din cartea lui Demidoff apar, chiar în anul ediţiei princeps, şi în .Dacia
literară", cu o introducere a lui Mihail Kogălniceanu 66 . Pentru noi este interesant mai ales primul volum,
ca.re cuprinde descrierea etapelor de călătorie şi ilustraţiile lui Raffet67•
Din volumul imens de schiţe făcut de artist în decursul călătoriei - cercetate de George Oprescu
la Bibliotheque Nationale din Paris - în carte sunt tipărite numai câteva desene, repetate cu minime
modificări, în toate ediţiile68 . Desenele şi litografiile lui Raffet, ca documente grafice, au cel puţin tot atâta
importanţă ca şi textul lui Demidoff şi al al colaboratorilor săi. Ele au fost reproduse de nenumărate ori în
alte lucrări: în Musee de famil/ies, tom 20 (1852-1853), un articol despre aspectul Bucureştiului şi
influenţele franceze la noi, este însoţit de gravuri după Raffet: Un Eglise grecque Bucarest de E. Bretob
şi La Foire de Giorgevo de E. Forest69.
Imaginile albumului care ne interesează sunt: o prăvălie din Cerneţi 7o, o casă din Cemeţi7 1 ,
Turnul din Giurgiu72, Biserica Sf. Gheorghe din Bucureşti 73 (fig. 6), o vedere a laşului74 (fig. 7). Interesul
lui Auguste Raffet pentru scenele româneşti poate fi evidenţiată şi datorită expoziţiilor sau cataloagelor
ocazionate de vânzările mai importante ale operei lui Raffet: în 14· 15 Mai 1860 se vând 17 calcuri şi
acuarele cu vederi şi costume din Bucureşti 75 •
În 1849 apare la Paris un album intitulat Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee par la
Hongarie, la Valachie et la Moldavie. Execute en 1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoff, parr
M. M. De Sainson, La Play, Huot, Levei/le, de Nordmann, Rousseau et du Ponceau. Dedie a sa Majeste
Nicolas 1-er, Empereurde toutes Ies Russies. Dessene d'apres nafure et lithographie par Raffefls. Albumul
cuprinde 100 de planşe realizate de Auguste Raffet - dintre care 19 au ca subiect Muntenia, Moldova şi

a

58

Ibidem.

58

lonesai, op. cil, p. 92; Cornea, op. cil, p. 129; Oprescu, op. cit„ p. 38.
111 Oprescu, op. cil, p. 38.
lbicJem.
Cornea, op. cil, p. 130.
Ionescu, op. cil, p. 92; Cornea, op. cil, p. 130; Oprescu, op. cil„ p. 38-39.
64
Ioan C. Băcilă, Raffet (Denis-August-Marie), Universul literar, XLII, 29, 18 iulie 1926, p. 11.
61 Oprescu, op. cil, p. 39.
111
Ionescu, op. cil, p. 93.
61 fbidem, p. 92-93.
611 Ibidem, p. 93.
III ()prescu, op. cil, p. 40 şi nofa 2.
m Ibidem, p. 46.
71 Ibidem, p. 47.
n Ibidem.
13 Ibidem, p. 48.
1
• Ibidem, p. 49.
75 Ibidem, p. 52 şi nota 1.
78
Ioan C. Bădia, Pictori francezi prin ţara noastră (1828-1856). Cu numeroase ilustraţiuni în text, Biblioteca Astra nr. 8, Sibiu, 1923, p. 15.
61
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Basarabia - şi 64 de pagini de text explicativ, redactat de Demidoff în iunie 1848 la San-Donaton. Dintre
aceste planşe, imaginile care înfăţişează aspecte de viaţă urbană românească sunt: Turnul orologiului din
Giurgiu, Bâlciul de Sânpetru din Giurgiu, Biserica Sfântu Gheorghe din Bucureşti, Biserica Stavropoleos
din Bucureşti, vederea laşilor din balconul hotelului St. Petersburg şi Biserica Trei lerarhi78 • Tot în
compania lui Demidoff, Raffet vizitează mai târziu Spania, Londra, Olanda, Sco~a. Austria79 • Moare pe
neaşteptate în februarie 1860, la Genova, în ajunul uneia dintre călătoriile în care ar fi trebuit - ca de
obicei - să-l însoţească pe Anatole Demidoff80 .
William Henry Bartlett (1809-1854), a fost un cunoscut desenator englez, născut în 1804 la
Kentish-T own 81 . Bartlett a fost învăţat de mic cu desenul după natură de către arhitectul John Britton, care
ii trimetea pe teren să facă schiţe de monumente - incluse apoi într-o carte a acestuia - tânărul William
ajungând un specialist în peisaje urbane. A fost deprins tot de atunci şi cu ideea publicării în volum a unor
astfel de lucrărie2.
Bartlett a călătorit întreaga sa viaţă şi a publicat albume ce inf~şau locuri din cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii. A publicat numeroase volume ilustrate de călătorie: Elveţia (1836), Siria şi
Ţara Sfântă (1836-1838), Olanda şi Belgia {1837), Frumuseţile Bosforului (1840), Privelişti americane
(1840), Privelişti canadiene (1842), Plimbări în jurul Ierusalimului (1844), Patruzeci de zile in deşert
(1848) 83 . Albumul The Danube, realizat în colaborare cu W. Beattie şi Abresch 84, a apărut la Londra în
1848, dar a circulat la noi în varianta franceză, publicată un an mai târziu la Henri Mandville din Paris, cu
un text revizuit de Henri-Louis Sazerac, purtând titlul La Danube /Ilustre, pour faire suite Constantinople
ancienne et moderne, au voyage en Syrie, etc. Vues d'apres nature dessinees par BARTLEIT, gravees
par plusieurs artists anglais-85. Faptul că numele artistului era accentuat şi cules cu caractere deosebite de
restul titlului denotă importanţa pe care i-o acordau editorii 86 • Textul nu-i apa~nea, el obişnuind să se
asocieze cu diverşi gazetari care prezentau călătoria pe care fie că o făcuseră împreună, fie independent,
în perioade diferite, dar întotdeauna parcurgând acelaşi traseu 87 .
Început la finele lunii mai 184788 , când Bartlett părăsea lstambulul împreună cu un grup de al~
călători, voiajul pe Dunăre debutează cu călătoria prin canalul Sulina.
Prima ilustraţie a albumului este „Sulina, Gura Dunării", reprezentând un peisaj luat de pe fluviu 89 •
O altă planşă ce prezintă aspecte urbane înfăţişează Turnu Severin cu piciorul ruinat al podului lui
Traian 90 . Celebra staţiune de la Mehadia este redată cu aliniamentul său de case şi hoteluri91 pe fundalul
oferit de munţi. La Orşova artistul asistă la o nuntă ţărănească 92 (fig. 8) pe care o imortalizează.
Adrian-Silvan Ionescu consideră că se poate observa în desenele lui Bartlett "un mare contrast
între corectitudinea severă a redării construcţiilor şi peisajelor urbane - în care el era un incontestabil
specialist - şi felul stângaci în care figurează oamenii, nu destul de bine propo~ona~. cu expresii
stereotipe („.) de aceea şi evita, pe cât posibil, inserarea de oameni în peisajele sale; sau dacă o făcea
aceştia erau întotdeauna miniaturali, pentru a nu atrage atenţia asupra flagrantelor scăpări anatomice pe
care, desigur, Bartlett le cunoştea" 93 • Artistul-călător va muri tânăr, în 1854, la doar 45 de ani.
Auguste Diedonne Lancelot (1822-1894) În legătură cu biografia acestui pictor-litograf de
cunosc puţine amănunte. S-a născut în 1822 la Sezanne şi a fost o perioadă elevul pictorului J.-F. Amaud
de Troyes 94 . Expune cu succes la Salonul din Paris o perioadă îndelungată, între 1853 şi 187695• Datorită
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19 Cornea, op. cit., p. 130.
'° Oprescu, op. cit., p. 52.
81 Cornea, op. cit, p.124.
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Ionescu, op. cit., p. 79·60.
63 Cornea, op. cit., p. 124·125; Ionescu, op. cit., p. 60.
84 Cornea, op. cit., p. 125.
85 Ionescu, op. cit., p. 60.
66 Ibidem.
8' Ibidem.
as Ibidem, p. 79.
88 Ibidem, p. 61.
oe Ibidem, p. 61·62.
91 Ibidem, p. 62.
92 Ibidem.
93 Ibidem, p. 64.
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Cornea, op. cit., p. 126.
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evenimentelor din estul Europei (războiul Crimeii în special), în 1860 revista .Le Tour du Monde", editată
de librăria Hachette, l-a însărcinat pe cunoscutul istoric şi om politic francez V. Duruy, să întreprindă o
călătorie în Orientul apropiat în scopul publicării impresiilor sale 96 . Tânărul pictor şi litograf Auguste
Lancelot, ii insoţeşte 97 . Descrierea primei părţi a acestei călătorii, scrisă de Duruy şi ilustrată de Lancelot,
apare în 1863. În curând însă, publicarea este intreruptă 98 . După o aşteptare de un an, .Le Tour du
Monde" ii roagă pe Lancelot să continue singur naraţiunea 99 . Înainte de a o da publicităţii sub titlul De
Paris â Bucharest1 00 • Causeries geographiques. 1860. Textes et dessins inedits101 în paginile revistei
amintite, el oferă cititorilor câteva note de călătorie în .Le Monde !Ilustre" nr. 396/12 Novembre şi nr.
400/1 ODecembre 1864. Astfel, cele câteva desene din Souvenirs de Valachie constituie prima valorificare
a materialului strâns în timpul peregrinărilor prin ţinuturile româneşti. Desenele apărute în cele două
reviste au gravori diverşi 1 02.
De Paris â Bucharest este publicată de-a lungul mai multor ani (1865, 1866, 1868), partea care
se referă direct la România fiind în ultimele două volume 103 . Naraţiunea din ,,Le Tour de Monde" este
însoţită de 153 de imagini: peisaje, scene şi tipuri de oameni, dintre care 80 exclusiv de la noi 104 . Aceste
gravuri în lemn sunt foarte bine completate de textul ce le însoţeşte, formând unul dintre cele mai
complete albume despre regiunea noastră 105 . George Oprescu spunea în 1926 că ne putem considera
norocoşi că partea privitoare la noi i-a fost încredinţată lui Lancelot, ce a realizat o naraţiune ce poate fi
comparată cu puţine altele 106 . Desenator de talent 107 .inteligent( ... ) educat să vadă repede şi interesat de
tot ce se vede, cultivat", Lancelot lasă atât creionul cât şi condeiul „să alerge într-un stil curgător, bogat în
imagini, fără cea mai mică afectare· 108 •
În cazul lui Lancelot, desenele care ne interesează sunt multe. Din Bucureşti - vederea capitalei
din afara ei1 09, o horă înaintea unei cârciumi bucureştene 110 , biserica Stavropoleos 111 (fig. 9), Biserica
Sfântul Spiridon 112 , „hotelul Manuk, fost han"113 (fig. 12), o casă de mahala 114 , chiar o măcelărie 115 - dar şi
.din provincie": o vedere a Curţii de Argeş cu .o lungă stradă cu case de lemn" 116 , o alta a Bisericii
metropolitane117 (fig. 10), dar şi casa ţiganului fierar118 ; o vedere a pieţei oraşului Timişoara 11 9 şi tot de aici
o scenă de târg 120; han mare ca pentru o oaste, dar gol, la Giurgiu 121 şi tot aici prăvălii de bărbieri pline cu
clienţi 122 ; case de lemn, câteva clădiri de piatră, prăvălii de modă veche la Piteşti 123 ; salina de la Ocnele
Mari1 24 ; case noi pretenţioase la Râmnicul Vâlcea 125; fortăreaţa Orşovei (fig. 11).
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faptului că a dispus de un spaţiu de publicare mai larg decât al celorlalţi ilustratori care
pe aici1 26 , dublat de talentul său de povestitor - prin imagini şi text - Lancelot a realizat unul
dintre principalele izvoare privind oraşele din provinciile româneşti ale secolului al XIX-iea.
trecuseră

1.Hector de Beam - Vedere a oraşului Isaccea
George Oprescu, Ţările Române văzute de artişti
francezi (sec. XVIII şi XIX}, Editura Cultura Na~onală,
1926, Planşa XI)

(după

2. Hector de Beam - Vedere a oraşului Babadag (după Oprescu,
op. cit„ Planşa VII)

3. Hector de Beam - Vedere a oraşului-port Constan\a
(după Oprescu, op. cit„ Planşa VI)

4. Hector de Beam- Constanta văzută de pe mare
(după Oprescu, op. cit., Planşa IX)

•26

Ionescu, op. cit„ p. 123.
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6. Auguste Raffet - Schiţe din Bucureşti
(după Oprescu, op. cit., Planşa XXXV)

5. George Hering - Castelul de la Hunedoara (după Andrei
Cornea, De la portulan la vederea turistică, Bucureşti, Editura
Sport-Turism, 1977, Planşa 46)

7. Auguste Rafiei-Vedere a laşului, 1837
(după Cornea, op. cit, Planşa 50)

8. William Henry Bartlett- Nuntă la Orşova (după AdrianSilvan Ionescu, Artă şi document. Arta documentaristă in
România secolului al XIX-iea, Bucureşti, 1990, Planşa 27)

1O. Auguste Lancelot - Biserica Mănăstirii Curtea de Argeş
(după Oprescu, op. cit„ Planşa LXVIII)

9. Aucp;te Lancelot - Biserica Stavrqx2ls, 8ooJreşti
(după Opescu, op. cil, Plaişa LXX)

11. Auguste Lancelot - Fortăreaţa Orşovei
(după Oprescu, op. cit., Planşa LXXIII)
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12. Auguste Lancelot - Hanul Manuk, Bucureşti
(după Oprescu, op. cit., Planşa LXVI)

ABOLIT ENGLISH ANO FRENCH ARTISTS FROM THE 19TH CENTURY
AUTHORS OF GRAPHIC REPRESENTATIONS OF ROMANIAN CITIES
Abstract
lt' s known that collections of documents are important, but most of those who are studying them
have in mind only particular aspects of them. The artists who accompanied the travelors in their way and
due to whom we have images of those events, play only a secondary role or none in nowadays
bibliography.
Among those who during the times wrote about traveller-artists we name: George Oprescu, Ioan
C. Băcilă, Paul Cemovodeanu, Andrei Cornea emphasises only on some aspects and, from another point
of view, we can mention Adrian-Silvan Ionescu.
ln this work there are presented two English (George Hering and William Henry Bartlett) and
three French (Hector de Beam, Auguste Raffet and Auguste Lancelot) artists, with aspects concerning to
their lives and the context they have visited our country. From the great variety of Romanian issues and
persons illustrated by these five artists 1'11 insist only about cityscapes and views of Romanian urban life.

ILLUSTRATIONS LIST
1. Hector de Beam - View of the city of Isaccea (after George Oprescu, Ţările Române văzute de
artişti francezi (sec.

XVIII şi XIX), Editura Cultura Naţională, 1926, PI. XI)
2. Hector de Beam - View of the city of Babadag (after Oprescu, op. cit., PI. VII)
3. Hector de Beam - View of the port Constanţa (after Oprescu, op. cit., PI. VI)
4. Hector de Beam - Constanţa seen by the Black Sea (after Oprescu, op. cit., PI. IX)
5. George Hering - Hunedoara Castle (after Andrei Cornea, De la portulan la vederea turistică,
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1977, PI. 46)
6. Auguste Raffet - Sketches of Bucharest (after Oprescu, op. cit., PI. XXXV)
7. Auguste Raffet - View of the city of laşi (after Cornea, op. cit, Planşa 50)
8. William Henry Bartlett - Wedding in Orşova (after Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document.
Arta documentaristă în România secolului al XIX-iea, Bucureşti, Editura Meridiane, 1990, PI. 27)
9. Auguste Lancelot - Stavropoleos Church, Bucharest (after Oprescu, op. cit., PI. LXX)
10. Auguste Lancelot- Curtea de Argeş Monastery Church (after Oprescu, op. cit., PI. LXVIII)
11. Auguste Lancelot- The Fortress Orşova (after Oprescu, op. cit., PI. LXXIII)
12. Auguste Lancelot - The Manuk lnn, Bucharest (after Oprescu, op. cit., PI. LXVI).
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