
ALBUMUL „CONTIMPORANI" DE N. PETRESCU GĂINĂ 
de VICTORIA IONESCU 

Printre numeroasele piese valoroase existe;ite în colecţiile Muzeului de 
istorie a oraşului Bucmeşti se a!f.lă şi allbumul „Oontimporaini" de Nicolae 
Petresou Găină, care CUiprinde camicaituri ale unor persoane din viaţia 
sociall•politi'Că şi oulltura!lă de la sfirşitul seeoiluluii. a:I XIX..J.ea. 

MoravurHe lumii pdlitice burghezo...rnoşierieşti cu „eroii" ei şi cu 
fa11Sl\.lll ei democrati1sm au fost demascate de oamenii înaintaţi ai epocii; 
opera lui I. L. Caragiale este astăzi o măirtiurie alături de care pot fi aduse 
rnuilte altele. Intre acestea se afilă şi desenele caricaturi,sitului N. Petirescu 
Găină, puţÎJil ounosicute pînă astăzi. 

Năsout la Craiova în 1874, Ndcolae Petrescu Găină manifestă din ttln.e
reţ.e Ulil real tailent de desenator. Stabillit la Bucureşti, Îil1 1892 sie înscrie 
la Şcoala de belle arte, dar fără a o absolvi. Lipsit de posibilităţi materiale 
şi - pentru epoca sa - şi de relaţii suspuse, Petrescu Găină va cunoaşte 
pînă la sfîrşi1tJul vieţii (1931) soarta proiletairuluii. inteJ.eotual. Operele salle 
sînt mai gireu de urmărit în evoluţia lor, fiiind împrăştiate în paginile a tot 
felul de revi,ste şi publicaţii satirice. · 

Absent aiproaipe cu desăvîrşire din expoziţii, luoră·rile sale au scăpat 
de fapt critidlor de artă. Pmă cînd vor fi strinse toate desenele lui Petrescu 
Găină, o primă apreciere a operei sa:Ie se poate face pe baza a:lbumului 
„Contimporaini" (1898), de caire ne vom ocupa Îil1 paginile de faţă. 

TipărH în Bucureşti la t1pografia „Gobl şi fii", albumuJI înfăţişează 26 
caric:atiuri in culori 1), ale unor .personalităţi politice şi artistice a!le vremii. 
Pe copertă se află şi autoportretul autorului punctînd cu penelul ultimul „i" 
a:l cuvî1ntului „contimporand" (fig. 1 ). 

Planşele ailbllilllului formează două mari grupe, cele demascatoare şi 
cele amicaJle reflectînd aversiunea sau dimpot·rivă simpatia autorului faţă 
de subiectul reprezentat. 

1
) ln pr.ezentarea de fată vom omite 12 caricaturi mai putin izbutite din punct 

de vedere artistic şi cu o semnificatie destul de incertă. Acestea reprezintă pe 
astronomul St. Hepites, Gl. Năstmel, istoricul V. A. Urechia, Kiritopol, Gl. Berindei, 
C. Lahovari, Petrache Grădişteanu, Furcuiesru, Arh. St. Cioctrlan, Poldzu Micşu
neşti, Bazll Epurescu, D. A. Sturdza şi politicianul Grigore Ventura. 
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Primul grup oopr.imde rnatl ,ales oamenii politici, ail doi1lea personiadităţi 
cuHurale de Ita sffirşitUll seicoluilrui al XIX-lea. 

Din cele 26 cariicaturi, paginiJe de faţă vor semnaila pe cele mai repre
zentative. 

P.e o p~1anişă a albu1mU1lui - un boier coiSltUIIIlat duipă moda veche, de 
inflluenţă orientaJlă, cu işlic pe cap, îmbrăJCat cu anteriu şi şalvari, încins cu 
briu lait şi facălţiat cru paipUJci ; personajul paircă desoinide d:i.n galleria proti
pendaidei bucureştene a veaCUllui aJl XVIII-lea (!fig. 2). A:şa ~I .prezintă e1a1rica-

Fig. 1 Fig. 2 

turiistul N. P. Găină pe „Conu Laiscarache", dim1nutiv diat lui Laiscăr 
Catargiu de clientela sa pd!Jitică; mare latif.UJnidi1air şi căpetenie a cOI11servia
torilor din Malidiova, l.Jaocăr Cart:arigiu a urmări!t în lunga sa carieră pol~tică 
menţinerea :rWnduieli'lor şi i1J11stitiuţHilor vechi. Prim mi.ni1stru şi m~ni-stru de 
repetat·e oni, a promO'Vla.'t o politică reacţionară. lnfăţişiî0111du-l Jin stiraiele unui 
boier din sec a1I XVHl•lea, N. Petrescu Găină sintetizează sugestiv în desenul 
său tocmai atitudinea politică ·retrogradă a lui Laiscăr Catargiu, ia·r caricatura 
refilectă t1a:Ientu1l real al a·rtistuilrui de a prinde în oîteva linfil cairaicteruil do
minant al perisonajUllui reprezerrrtiat. 

Aooiiaşi rea'limre ar.ti1stică şi în portretuil lui Grigorie Sturdza. General 
î.n armata turcească, apoi cu acelaşi grad în oştirea moldoveană şi candidat 
la domnie, fostul „Muk!Hs-ipaişia" n-a putut scăipa 1roniiei lui Petrescu Găină. 
Desenruil ~nfăţi1şează un oştean turc ou tUJriban pe caip, îmbrăcat ou şa:lviari 
şi .purtînd două hrangere .la briîu, (fig. 3 ). Legoolda: ,,A fost, ce poate fi 
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acl.liill ?" arată că viiitorul pold-tic ail , 1prirnţUll.ui" se COll'suimase de fapt 
în tTeout. 

Plină de ironie este şi satirizarea generalului Iacob Lahovari, cadru 
superior al armart:ei:i, renilllIIlit prin multirplele decoraţii primite, pe ca·re le 
abondează ou ostentaţie. ln desenul Jui N. P. Găină, arena de „bătăllie" a 
generalulud este ou totu'l ailrta: sailroanelle arirstocrati·oe şi bailurLle somptuoase 
ale protipendadei bucureştene. Desenul (fig. 4) cu e~licaţia : „Comandant 

Fig. 3 Fig. 4 

de cotil1lon" îl 1nrfăţ1şează ·pe facob Lahovairi domiril!Î•nd cu emfază şi ifos 
o scenă de ... oarnavail. 

Alte oarircaturi se referă la perisoane dim. viaţa cUll.turall-artrlistică şi 
dezvăluie pe aceia oaire urtrnăreau în primul nînid interese ,perwn~de. 

Ais.t:ifeO. Petresou Găi.nă înfăţi·şează .pe ZJiari1stUll. şi scriHmUll. Jules Brun 
pirezentî[}Jdu·şi ou emfază o ,,iproiducţi·e poetiică" Îin faţa tronului regal 
(fig. 5). Legenidla airaită fără QIOOI} că scriitorul urmărea - cu s.criertlile sale, 
nu numai prezentarea opereO.or de artă, dar şi răsplată ofid~ă. „Cine ar 
crede că dl. Jules Brun se OCUiPă cu arta decorativă? Nimeni şi cu toate 
astea dl. Jules oîntă peintiru decoraţie". 

O alltă caricatură prezintă un pe11sonaj grotesc: oaipuJ, ou trăisăituri de 
satire înfunldat într.Jtm joben enorm. Ţrilil.ruta resrpiiră îngîrrnfare, rmîini1le îi s.int 
negustoreşte înfipte în buzunare. Sub siprllicenile -mefistofelice ochii închişi 
şi în.fundaţi în obraji. Legenda cuprinde : „Costkă del Paris - sînt autorllll 
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f.irumosului dar nu e nki o în·rud.i'l"e între noi" (fig. 6). Aşa îl prezintă 
Petrescu Găină pe C. Stănoesou, estet şi profesor de istoria artelor la 
Şcoala de belle arte din BUJCureşti. 

Avel'lsiunea artiistullui faţă de .personaj este eviidentă. Iar biografia lui 
C. Stănooscu, deşi nu Hpsi,tă de anum~te păirţi pozitive, oferă totuşi destwle 
a'l"gumente pentru a motiva oritica prezentă în cairicatmă. Pictor şi teore
tician al ideii „artă pentru artă", C. Stăncescu şi-a asumat cîteva decenii 
un rol dominant în mişcarea artistică, folosind mai aies relaţii de culise şi 

Fig. 5 Fig. 8 

pol~tke. Aistfel l-a înlătu:rait pe N.icollae Grigorescu de la obţinera bursei 
pentru studii în străinătate spre a-i 1ua locul. La fel a <I"euşit să41 înllăture 
pe I. L. Ca·ragialle din dkecţia Teatrului Naţional. ln oarioatură Stăncescu 
e Wăţişat oa un peI1S0I1aj incaipaibhl să privească competent fenomenul 
arti1sWc (aoeasta e şi semnifii.oaţia ochillor Îlllchişi). 

N.iici figurile reprezentaitive ale ,,heigh-Life" -ului bucureştean n-au fost 
ooolite de N. P. Găină. PrimUJl este Mihai Văcăres"Ou, cronkairul monden al 
vremuri'lor acelea, cunoscut sub pseudonimul „Claymoor" în coloanele 
ziarului „L'lnidependence Roumaine". Activitatea literară a lui Mihai Vă
cărescu, nepot ail. 'lui Bnăchiţă Văcă·rescu, nu se poate asemui cu aceia a 
înamtaş.u1ui său, ci a rămais ou totul mediocră. Staitornic preocupat de sera
tele şi baJurille protipendadei, unde intre ailitele s-a consaorat studiului:.. 
modei femenine şi şi-a asumat rolul de arbHru al eileganţei, Mihai Văcărescu 
şi-a puhliJCat în1serrnnăirille asupra ,,heigh~life" -ului bucureştean, timp ·de 
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peste două decenii în ooloanele ziaruilrui amintit. Caricatura lui Petrescu 
Găină îl defineşte cu exactitate ca un om stînd degeaba, cu rnîinHe la 
spate, pirninindu-şi privirHe sp.re ceea ce-ii şi interesează şi anume ,,lenje'.'ia 
femenină", cu care e de altfel ÎlmbrăJOat (fig. 7). 

O ailtă caricatură ni-l înfăţişează pe Anastase Stolojan. Politidan ari· 
vist, lipsit de scrupUJle, de convingeri. şi de constanţă în atitudini, Stolojan, 
a străbătut înllreaga sa carieră politică, alegîndu-se în toate legislaturi'!e, 
atît în opoziţie cît şi în pa11tidele de guvernăm~nt. A fost în repetate rinduri 

Fig. '7 Fig. 8 

ministru fie la justiţie, la interne, sau la domenii, realizînd de pe urma 
numeroaselor portofolii deţinute mare avere. Legenda „Latiifund şi lat... la 
cefă", este pe cît se poate de edificatoare pentru cariera acestui personaj 
(fig. 8). 

Celle oîteva caricaturi din ciclU'l „Contimporani" prezentate pînă acum, 
apar suficiente pentru a surprinde işi defini în arta de caricaturist a lui 
N. Petrescu Găină, atribute majore cum sînt : realismul operei sale. ca
pacitaitea de a prinde în cîteva tirăJSături atributele esenţiaile ale subiectului 
realizat cu vervă satirică. 

E drept însă că amintitele calităţi ale caricaturis,twlui nu se fac pre
zente în îinN-eg alhumUJl ; în a'lte portrete arta sa e mai oonvenţiona,lă, no
taţia se abate de la esenţiail către etlemente de ordin exterior puţin sem
nificative şi efectul incisiv al desenelor este atenuat. lntre acestea sînt 
cadcaturi!le lui Nirol1ae F1lipescu şi a general.ului Buidişteanu. 
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Petresou Găină nu vede pe firuntaşuJl partidu•lui latifundiarii.tor· con
serviatori, ci doar un gazetar 1şi un sipadaisin, care, ne mai ajumg1Îndu-i coloa
nele presei îşi doboară aidvensarii în dlUel. Desenul fil înfăţişează pe Nicolae 
Filipesou (ifiig. 9), într-o armură mecLievtallă, pUJrtâ·IlJd într-0 mîină pana cro
nicarului (era şi fondatorul ziarului „Eipoca") iar în ceala'1tă o spadă - o 
aluzie la George Lahovari - directorul ziarului „L'Independance Roumaine" 
pe.care J-a ucis ~n duel. Legenda ca şi caricatura sînt destul de plate ·şi nu 
provoacă nioi ·:rÎ•Slll!l ipnivitoPiilor. 

Fig.9 Fig. 10 

ln portretul generailului Budişteainu (in 1898 data puJbfa:ăirii allibumului, 
aflat iîn exerciţiul funcţiei de ministru de ră2Jboi) mesajul este de fapt ine
Jci1stent. Legenda „Gl. Ciomag", face deisdgur a:luziie la o rep[iică a gooeraJl.u-
11.ui, adresată în Parlament aidv.e11sari'1or săi în care Bwdişteanu ar fi spus 
că vechea puşcă Mauiseir n-ar fi decît Ull1 ciomag. 

Se ştie că opo:z;iţia a refuzat să"l susţină pe general, motiv[nd zgomotos 
şi în presă că la mijioc e o afacere Î!n care ministrul armatei ar fi intere
sat, u.rmări.Illd benefrcii. lnsă ,desenull lui Petrescu Găină nu are nici o 
contingenţă cu aicea1sită aiouzaţie. (fig. 10). 

Sarjeile .amkaJe din atlibumuJl „Coil!tlÎimporaJilii" relevă în arta caricatwris
tului N. Petrescu Găină atribute noi : sensibilitate, căldură, înclinaţie 
spre glmnă inofensivă. DesooUil înfăţişîindu-1 pe marelle a1otor C. Nottara 
este cu totul ellocvent (fig. 11 ). SinguruJl element ,sitri.ct aanioa'1:ul1ail apare 
ai'Ci doar caipUil - mwt prea m~re reiprezenbait în raiport cu ocmpu!l. Dar 
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pent1ru art<istul care - ştiut fiind - era mic de starturră, fapt.ul are o altă 
semnificaţie, fiind o a'luzie la inteligenţa deosebită .cu care Nottara îşi dubla, 
cu fieoare realizare aictoriceaisică, tailentUJl. Omagillll lui Pet1rescu Găină faţă 
de arita lui Nottara se manifestă de aJlrtfel expresiv în legenda : „Nottaira, 
cu toate astea nota cea mai bună în teatru". 

Pe aceiaşi linie, cariJca1trura pictorului Nkolae Venmornt (fig. 12) suge
rează pe arti1stul vigUJros şi optimilst. 

i· r 

r , 
I ~. 

Fig. 11 Fig. 12 

A:dept, a1l artei reail~1ste, mi'litante N. Petrescu Găfoă nu l-a cruţat nici 
pe Alexandru Maicedonski, de care măcar o \llI'ettne a fost legat prin frecven
tarea cenaclului său. iLăsiînd <la o parte aspectele poziti<ve afo creaţiei mace
dcmskiene, N. Petrescu Găină critică părţiJle ei discutaibiile sau chiiair retro
grade. Referirnidu•se la volumu1J „Bronzes" în care Macedonsk~ a ,profesat 
un simboHsm ex3-gerat, Petiresou Găină Îill.50ţeşte desenul său ou urmă
toarea ep~gramă : 

„Poet ce muza te ră:sfiaţă 
ln „Bronzes" volUJmU:l 1tău recent 
Te arătaşi prea docaident 
A:rama dundu-ţi-o pe faţă". 

OaddaJt.ura e plină de ironie. Poetul ţine în mînă o lill"ă, iar deasupra 
în vă2'lduh pluteşte o muză oare pare mai degrabă că smulge coroana de 
lauri de pe firuntea poetului decîit să i-o aşeze (fig. 13). 
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La fel a procedat 'şi în prezentarea cunoscutllllui i1storic, filozof şi scriitor 
roQlÎin B. P. Haşdeu. Car:iootuiriisrul face aluzie la ~nol1inaţii:Ie spiritiste aJe 
savantului, l:a preoc1.llpăirile sa;le în domeniul ştiinţelor ocuJ!ote, ivite în acti
vitatea sa, din cauza durerii nemăl'ginite provocată de moartea fiicei sale 
Iulia. De aceia, este reprezentat în postura unui vrăjitor domiinat de dez
lănţuirea unor forţe oculte pe care încearcă să le capteze. Legenda : „Şef 
de bailet macabru" oompilett:..1ză caustic imaginea (fig. 14 ). In ansamblul 

J·~ a· m·wn.r tt.i ţ'4 
fo /1,- !l':N V'~~Jj fl'l\ tN"l:M 

Ttt ,„,,J P'1m •~~lttit 
-A~lt),'l: ~\i\11:<h.ţ~t- ~ ~ 

Fig. 13 Fig. H 

ailbumiullui, carioatura aceasta se si1uiază desigur, oa idee şi oa real1izare 
p;liastiică primtire celle ma~ izbutite. 

* 
Prin preze:::itarea doar a oîtorva planşe din albumul „Contimporani" am 

urmărit să înfăţişăm nu numai una din piesele valoroa'se din patrimoniul 
Mureului de istorie a oraşului Bucureşti, ci şi creaţia UJnui art~ist bucureştean 
autentic, de la fine!le secolului trecut şi începutul secolului al XX-iea, în 
jurul căruia a domnit mulltă tăcere. 
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