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ABSTRACT: Since 1902, a ruthless disease tried to darken the existence
of Stefan Luchian. Gheorghe Marinescu illustrious neurologist recom‑
mended him baths in spas: Techirghiol, Govora, Brebu, Moineşti. The
last trip to Moinesti with pathetic landscapes conquered him from the
outset. From the first days of arrival, the painter has settled in, quickly
with locals and with the same love, approached the picturesque places
as you would have known forever. Surrounded by brilliant scenery here
was possessed by an urge to transpose on canvas burner all at once,
as the images could be tended to flee. Landforms area Moinesti are
more attractive than anywhere else, giving him inspiration based on
strong feelings, allowing him to penetrate the mysteries of these places
trimmed of beauty. Contact with local lands opened a decisive phase
in defining personal style, synthesis of the original color and led to the
culmination of his artistic career.
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Situată între coline şi păduri, localitatea este străbătută de o stradă
principală, pietruită cu piatră de râu, cu mai multe ramificaţii laterale.
Atunci, ca şi astăzi, cele două capete ale străzii se continuă prin câte un
pripor care face legătura cu satele Hangani, Văsâieşti, Lucăceşti şi Poduri.
Clădirile lipite între ele se înşiruiau de‑a lungul străzii, de o parte şi de alta,
separate din loc în loc de uliţe. Ca aspect, prăvăliile nu se deosebeau de
celelelte clădiri decât prin firmele aşezate la faţadă şi obloanele rezistente
ale uşilor şi ale ferestrelor. Erau cunoscute de localnici şi de oamenii de la
ţară prăvăliile cu coloniale ale lui Şmaer şi Rosenberg, brutăriile lui Segal şi
ale lui Ercuţă, prăvălia cu mărunţişuri, stofe şi încălţăminte a lui Leibovici.
De asemenea, nu lipseau cârciumile; bunăoara, la birtul Tache Miron se
găseau vinuri alese, din renumite podgorii ale Moldovei.
În timpul verii, Moineştiul era mai populat, găzduind turişti veniţi
pentru băile tămăduitoare de reumatism.
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Din relatările lui Gheorghe Botez, pe atunci tânăr învăţător, am aflat
cum l‑a cunoscut pe Ştefan Luchian, precum şi alte amănunte referitoare la
perioada petrecută la Moineşti. După cum i l‑a descris învăţătorul, Ştefan
Luchian era un bărbat înalt, cu ţinută atletică, se îmbrăca foarte elegant, în
costum de culoare închisă, iar de sub borul mare al pălăriei te priveau doi
ochi blânzi cu scânteieri de chihlimbar. În general, în prezenţa sa se des‑
prindea o prestantă impresionantă, emanată de timbrul vocii, al gesturilor,
dar mai cu seamă al cuvintelor rostite.
Moineştean get‑beget, Ion Botez l‑a cunoscut personal, într‑o împre‑
jurare obişnuită, în parcul cu ape minerale, la un izvor, ca până la urmă
să‑i devină o călăuză nelipsită în drumeţiile făcute prin codrii seculari şi
în satele învecinate.
În iureşul de exuberanţă al nepoţilor, a cutreierat luncile şi poienile
scăldate în soare, a urcat potecile pădurilor cu deprinderea unui pădurar,
desfătat de ungherele misterioase ivite la fiecare pas. Uneori zăbovea la
marginea măgurii, ademenit de priveliştea încântătoare a Moineştiului, ca
un decor de basm desfăşurat înaintea ochilor.
Într‑o zi, în compania învăţătorului și a nepoţilor, după mai multe
ore de mers în aerul ozonat al defileurilor, se oprise să se relaxeze la locul
lui preferat: liziera pădurii. De acolo, de sus, scruta îndelung casele din
vale, risipite printre livezi, dealul Osoiul cu Biserica „Sfântul Gheorghe”,
apoi Taşbuga cu crestele fumurii, priveliştile estompate în depărtare ale
Modârzăului. Adierile legănau molcom ramurile copacilor, răspândind
parfumul florilor şi al brazilor, ca o binefacere cerească. Imensitatea
văzduhului era înviorată de dansul zglobiu al fluturilor, ca nişte petale
colorate în mişcare, secondat de concertul neîntrerupt al păsărilor sprin‑
ţare. Îmbătat de atâta poezie, retrăia fiorii tinereţii, înfiripindu‑i‑se în
suflet o nesfârşită încredere în viaţă. În acel spectacol grandios al naturii,
brusc, s‑a simţit smuls din reverie de un tril triumfător de rândunică, ce
trecuse fulgerator pe lângă el. Cu mâna streaşină deasupra ochilor, picto‑
rul urmărea zborul aerodinamic al păsării care se înălţa ca o săgeată spre
bolta azurie a cerului, exclamând pripit, ca şi cum ar fi descoperit o taină:
„Ia uitaţi‑vă, ce splendoare!... Moineştiul are cerul Veneţiei!...” După o
scurtă tăcere, cu chipul radiind de lumină, continuă: Domnule învăţător,
aveţi o misiune nobilă, aceea de a face educaţia copiilor. Să le insuflaţi
dragostea pentru natură, deoarece ei sunt cei mai sensibili în faţa măreţiei
create de Dumnezeu!”
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În decursul anilor, învăţătorul Ion Botez nu a uitat îndemnul lui
Ştefan Luchian. Dedicat trup şi suflet carierei de dascăl, cu vocaţie certă de
pedagog, a îndrumat învăţăceii pe calea generoasă a omeniei şi în spiritul
înălţător al frumosului.
Frumosul lui Luchian porneşte de la nesecatul izvor al naturii, împre‑
surat de lumină şi culoare. Fiindcă a ştiut să observe, să selecteze lumina
şi culoarea în ipostazele din spaţiu, a putut rezolva cu abilitate proble‑
mele cele mai dificile în pictură. Înconjurat de peisajele sclipitoare de la
Moineşti, a fost stăpânit de un imbold arzător de a transpune pe pânză
totul deodată, ca şi cum imaginele ar fi avut tendinţa să fugă. Ca niciodată,
se considera un om norocos, se simţea înaripat de tinereţe, entuziasmant
de o incomensurabilă iubire pentru tot ce exista şi se simţea în jurul lui.
Înzestrat cu darurile de subtil colorist, la Moineşti lucrează mai cu nerv,
tuşele de culoare sunt pătrunse de o intensitate a sentimentelor fără pre‑
cedent, care prevestesc o etapă de vârf a artistului.
„Moara de la Poduri”, „Lunca de la Poduri”, „Lunca de la Moineşti”, „La
Nămiezi”, „La marginea satului”, „Pe dealul Hanganilor”, „Hanul părăsit”,
„Înainte de ploaie”, „După ploaie”, „Mesteceni”, „Priveliştea Moineştiului”
sunt evocări reprezentatite ale desăvârşirii viziunii de peisagist. Într‑o scri‑
soare adresată arhitectului Clavel, se destăinuie cu patos: „....Pe aici sunt
locuri atât de frumoase, că nu te mai saturi privindu‑le. Blagoslovit şi fericit
cine va putea, cel puţin cât un grăunte, să aştearnă cu boiele pe o bucată
de pânză un colţişor din acest colos superb”. În altă scrisoare, către prie‑
tenul său Virgil Cioflec, îi mărturiseşte profund impresionat: „....Simt că
locurile astea mă iubesc.«Frumos» e un biet cuvânt care nu spune nimic
din splendoarea scânteietoare a peisajului din Moineşti. Am colindat şi eu
multe ţinuturi din ţara noastră şi chiar din alte ţări, dar nu se potrivesc cu
ce am găsit aici... În faţa unor astfel de minuni te pierzi”.
Numai din cele câteva mărturisiri însufleţite, putem conchide că dia‑
logul cu natura l‑a modelat ca un poet al culorilor, încât fiecare lucrare e o
poezie vizuală a pictorului, mişcat pentru prima dată de un sentiment nou,
al eternităţii, al frumuseţii absolute.
Dacă peisajele din împrejurimile Moineştiului îi stăteau la dispoziţie
oricând pentru lucru, la cele din satele mai depărtate, se deplasa cu birja lui
Iancu Necăjitu, cum îl numeau localnicii. Într‑adevăr, era necăjit, cu o casă
de copii, care mai de care mai pricăjiţi, aşteptând zilnic să vadă un codru de
pâine pe masa lor. Iancu avea o trăsură cu copertină, cu doi cai robuşti, pe

398 | Vasile ISCU‑LĂCĂTUŞU

care îi îngrijea ca pe ochii din cap, căci fără ei ar fi trăit în cea mai cumplită
sărăcie. Slab ca un ţânţar, nu se complacea în anturajul birjarilor beţivi; era
un om de cuvânt, şi la drum îşi distra clienţii povestindu‑le verzi şi uscate,
devenind mai simpatic cu hazul lui de necaz. Când era nevoie, îl transporta
prompt pe pictor acolo unde i se spunea, îl aştepta până îşi termina lucrul,
apoi, pe înserate, îl aducea acasă.
În una din zile, de dimineaţă, s‑a decis să plece la Poduri, o comună
cu o vegetaţie bogată, unde mai fusese de câteva ori, de data aceasta
având intenţia să picteze o moară, cea de la Rusăiești. Pe nepusă masă,
împreună cu familia Cocea, în alaiul copiilor s‑au îmbarcat în trăsura
încăpătoare pentru plecare. Până la moară suportase cu resemnare
hurducăturile trăsurii, suişurile şi coborâşurile drumului desfundat,
ascultând de voie, de nevoie, întâmplările gogonate povestite pe neră‑
suflate de Iancu, însoţite de tropotul cailor şi de clinchetele zurgălăilor
de la gâtul lor. După un drum care i se păruse lung, supus la o încordare
obositoare, în cele din urmă ajunse cu bine la destinaţie, la moara pro‑
gramată să o picteze. În timp ce Luchian îşi aşeza şavaletul şi culorile pe
paletă, Iancu deshăma caii să pască în voie, cum se obişnuise, se întinse
la umbra unui pădureţ, pregătit să tragă un pui de somn, asigurat că va
fi trezit înainte de plecare.
Extaziat de vraja din jur, în fluxul creaţiei, pictorul aşternea pe
pânză culorile cu repeziciune, să nu piardă efectele din natură, mereu
schimbătoare.
Aproape de ora prânzului, după pădurea din faţă, îşi făcuse apariţia, pe
furiş, o namilă de nor ameninţător de ploaie. Deşi îngrijorat de musafirul
nepoftit, îşi continuă lucrul în ritmul început, lucrarea fiind de dimensiuni
mari şi având de gând să o finiseze. Pe neaşteptate, o răpăială dezlănţuită,
cu rafale de vânt, cu tunete şi fulgere, cuprinse năprasnic văzduhul. În
câteva secunde îl udase până la piele, iar din lucrare şi materiale nu se mai
alesese nimic.
Iancu, care între timp adormise de‑a binelea, se trezi în ploaia toren‑
ţială, sărind în picioare, buimac, pe moment fără să‑şi dea seama ce se
întâmpla în preajma sa. Cât priveşte pe ceilalţi, aflându‑se în apropiere,
în grabă s‑au aciuat în moară. În ultima instanţă, moara a fost un adăpost
salvator, un acoperiş ocrotitor pentru toţi până la încetarea ploii.
După păţania de pomină, revine a doua zi, pictând peisajul din nou,
pe de‑a întregul în natură, renunţând să intervină cu unele retuşuri acasă.
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„Moara de la Poduri” este un tip de compoziţie preferată de Luchian, o
manieră pe care o adoptă cu deosebire în peisagistica sa. Luchian a repre‑
zentat priveliştea apropiată, prelucrată din elementele autentice din spaţiu,
redându‑le cu expresivitate. Peisajul a fost executat restrâns, cu structuri
puţine, dar cu un bogat conţinut artistic. Tentele de culoare luminoase
ale peretelui, ale jgheabului cu apă, ale pajiştii, ale ferestrei minuscule a
cerului se amortizează cu tentele acoperişului, ale frunzişului catifelat al
copacului de lângă moară, care îşi aduc o contribuţie nemijlocită la valoa‑
rea coloristică a peisajului.
Coloritul dramatic pronunţat, împreună cu lumina ce se revarsă dis‑
cret din toate părţile alcătuiesc o muzicalitate purtătoare de relevaţii. Prin
pictarea formelor limpezite de amănuntele inutile, prin folosirea culorilor
pure cu scânteieri de smalţ, trecute prin filiera de sinteză cromatic‑deco‑
rativă, a obţinut o lucrare brăzdată cu cele mai subtile calităţi picturale.
„Moara de la Poduri” este o capodoperă izvorâtă din sentimentele intens
trăite, unicul peisaj din seria celor de la Moineşti, care conţine două per‑
sonaje configurate vag, în partea dreaptă, lângă peretele morii.
Capriciile vremii, specifice zonei de la Moineşti, au constituit pentru
Ştefan Luchian surse de inspiraţie, cu toate că redarea lor în pictură presu‑
pune probleme complexe.
Totuşi tratarea plastică a unui asemenea fenomen a fost soluţionată
cu bine în peisajul „Înainte de ploaie”, pictat la Lucăceşti, o suburbie a
Moineştiului. De la primul contact cu tabloul, privirea este captată de cerul
acoperit de norii plumburii aducători de ploaie, lucraţi în griuri reci şi alb
colorat, armonizate cu tonurile de verde ale dealurilor, ale copacilor ocu‑
pând o porţiune apreciabilă în cadrul compoziţiei.
Ca în majoritatea peisajelor, omul nu este încorporat în spaţiul plastic,
dar îi simţim prezenţa în direct, prin moara din prim‑plan, înconjurată de
grupul de copaci stufoşi şi prin casele de la poalele dealurilor. Factorul care
determină aspectul instabilităţii atmosferice este gama de culoare aplicată
cu predispoziţie nativă, proprie marilor talente.
La fel, în peisajul „Pe valea Hanganilor”, se resimte acelaşi capriciu al
vremii, dar este conceput în altă gamă dominantă de culoare, susţinuta de
griuri colorate. Cerul nebulos, studiat în culori păstoase, cu cenuşiu, vio‑
let şi alb, se separă de brâul pădurii predominant de verde intens în toata
lungimea cadrului. La baza pădurii, o poiană luminoasă este fragmentată
de crestele copacilor din al doilea plan, între care unul mai înalt întrerupe
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lanţul muntos, în mijlocul compoziţiei fiind un centru de interes principal.
Pajiştea din faţa copacilor este modulată pe direcţie verticală, in tonalităţi
viguroase de verde şi roz.
Ştefan Luchian admiră nespus de mult mestecenii. Trunchiurile înalte
şi zvelte, coroanele cu frunzişul poleit în bătaia razelor de soare poate îi
sugerau imaginile unor fiinţe omeneşti fragile, gingaşe. Din crângul de la
Văsâieşti, comună apropiată de Moineşti, a pictat mai multe peisaje cu
mesteceni. „După ploaie”, este o variantă unde observaţia şi trăirea afectivă
sunt vizibile cu prisosinţă. După duşul binefăcător al boltei cereşti, după
ploaia trecătoare, mestecenii parcă jubilează învioraţi, strălucind în pros‑
peţimea culorilor ritmate şi armonizate magistral. Cerul înseninat, spălat
de nori, se înalţă deasupra copacilor ca o cupolă, dând o amploare nemăr‑
ginită spaţiului din natu
În general, Ştefan Luchian a evitat priveliştile panoramice, conside‑
rând ca adeseori se pierd amănuntele semnificative, care dau farmecul unei
lucrari artistice. A preferat colţuri restrânse cu scopul de a exprima subiec‑
tele direct, cât mai puternic.
În „Lunca de la Poduri”, ne întâmpină frontal un grup de copaci zvelţi,
cu ramuri răsfirate. Frunzişul reprezentat prin pete şi puncte plastice, orga‑
nizate aglomerat şi dispersat, într‑o alternanţă echilibrată, alcătuieste o
suprafaţă ca o dantelă croşetată cu multă fineţe. După copaci se întinde
lunca însorită, în tonuri deschise de galben, verde şi portocaliu. Indiferent
de gustul estetic, tabloul îţi strecoară în suflet optimism. Mesajul artistic
este penetrat si accesibil, te face să simţi prospeţimea aerului şi frăgezimea
vegetaţiei.
Priveliştea superbă a Moineştiului ce se deschide de pe Măgura l‑a
inspirat pe Ştefan Luchian să picteze o vedere panoramică, lucru mai rar
întâlnit în peisagistica sa. În celebru peisaj „Priveliştea Moineştiului”,
recunoaştem dealul Osoiul, conturat magnific în linii sinuoase, cu stră‑
vechea Biserică „Sfântul Gheorghe”, încadrată lateral, în stânga. Peisajul
este lucrat într‑o gamă de verde, începând cu verdele intens al copacilor
şi încălzit treptat cu galben pe spaţiul colinei din ultimul plan. Puterea de
înţelegere a elementelor din natură, cu ajutorul spiritului de observaţie
iesit din comun, organizarea cu măiestrie a centrului de interes, realizarea
efectelor iluzorii ale perspectivei, ca şi dozajul coloristic pun în valoare pre‑
ţiozităţi plastice inedite. Spre deosebire de celelalte peisaje, în majoritate
compoziţii închise, „Priveliştea Moineştiului’, este o compoziţie deschisă
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în care încărcătura emoţională se întrevede ridicată la paroxism. În plas‑
ticitatea compoziţională, sugerată de muzicalitatea coloristică, domnesc
echivalenţele unei stări sufleteşti profunde aspre naturii pe care o simte
aproape şi o iubeşte pătimaş. Astfel, legătura cu pământul, cu elementele
perene, relevează stadiul culminant al operei lui Ştefan Luchian.
Ştefan Luchian a pictat numai ce a iubit şi a avut răsunet în sufletul
său. Din natură îşi alege privelişti apropiate, preferă liniile unduioase, în
reprezentarea colinelor, a copacilor, a frunzişului, dialogând cu poezia lor
vibrantă.
La Moineşti îşi organizează mijloacele de expresie altfel decât la
Brebu. În lucrări apar mai mult noutatea şi diversitatea concepţiei artistice.
Reuşeşte să consolideze temeinic culoarea, linia şi spatiul. Ca procedeu de
lucru, culoarea păstoasă o aşterne pe pânză folosind cuţitul de paletă, încât
volumele sunt redate cu o forţă constructivă nebănuită, efectele sunt mai
expresive, lucrările devin mai moderne decât cele anterioare.
În comparaţie cu impresioniştii, subordonaţi senzaţiilor trecătoare,
pictura lui Ştefan Luchian are ca scop principal cadrul sufletesc, cu emoţii
de durată. Formele de relief din zona Moineştiului sunt mai patetice ca
oriunde, oferindu‑i surse de inspiraţie întemeiate pe sentimente puter‑
nice, i‑au îngăduit să pătrundă în misterele acestor locuri împodobite de
frumuseţe. Tocmai de aceea, în lucrările de aici, domină lirismul şi drama‑
tismul, influenţate de configuraţiile extraordinare ale ţinutului cu tainele
trecutului milenar.
Pe lângă calităţile plastice ireproşabile, în peisajele de la Moineşti
există o muzicalitate a eternului, cărora le conferă un plus de farmec.
Astfel, ataşamentul de meleagurile moineştene, comunicarea cu ele au dus
la crearea unor capodopere ce marchează o etapă culminantă, a apogeului.
Atât pentru artişti plastici, pentru critici de artă, cât şi pentru admi‑
ratori, expunerea lucrărilor de la Moineşti în expoziţii a stârnit entuziaste
elogii, care au fost subiectul numeroaselor cronici apărute în revistele de
artă ale vremii şi, mai târziu, în zilele noastre.
De‑a lungul timpului, calităţile operei lui Ştefan Luchian au fost puse
în lumină de criticii de artă Virgil Cioflec, George Oprescu, Ionel Jianu,
Oscar Walter Cisek. Oscar Walter Cisek a afirmat răspicat că „Brâncuşi şi
Luchian rămân apariţiile cele mai semnificative ale artei româneşti”, iar
istoricul de artă francez Louis Reau consemnează în studiile sale: „Luchian
este temperamentul cel mai original pe care l‑a produs România modernă”.
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Portretul a fost un gen de predilectie în pictura lui Ştefan Luchian; l‑a
interesat omul cu bogata viaţă sufletească, aşa cum şi florilor le‑a atribuit
cele mai delicate însuşiri ale fiinţei umane.
Excepţionalele portrete „Safta Florăreasa”, „Moş Nicolae Cobzarul”,
portretul Paolinei Cocea din compoziţia „Lăutul”, portretele nepoţilor sunt
numai cateva dintre capodoperele realizate, cautând să le descifreze cu
fidelitate frământăriele sufleteşti.
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