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Searching for Cinderella: The Landscape in the Sava Henţia’s Work (1848-
1904) 
Abstract. This study presents the landscapes of the Romanian painter Sava Henţia (1848-
1904). A pupil of Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu and Alexandre Cabanel, he studied in 
Bucharest and Paris. His early works are of an academic style, then he focused on realism, but 
finally, in the last part of his life, he was influenced by the impressionism of his contemporaries. 
Known especially as a portrait or painter of historical scenes, Henţia also painted landscapes. The 
themes in Henţia’s landscapes are quite well defined: hilly and mountainous landscapes, mills, 
fountains. This essay presents a series of popular paintings by him, representing fairs, churches, and 
views of houses on the Prahova Valley. 
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Fără îndoială, la mai bine de un secol de la trecerea în nefiinţă a lui 

Sava Henţia, opera pictorului nu este încă înţeleasă şi nici descifrată în 
întregime. La acest neajuns au concurat o serie de factori care, în esenţă, 
sunt comuni în aprecierea pictorilor români din secolul al XIX-lea. Formaţi 
în diferite şcoli, influenţaţi de altele, unii adoptaţi, alţii adaptaţi unei anumite 
mode şi, nu în ultimul rând, nevoiţi să picteze după gustul, adeseori 
discutabil, al comanditarilor, cei care le asigurau traiul, cu rare excepţii aceşti 
pictori şi-au putut exprima, în creaţiilor lor, adevăratele nevoi sufleteşti, 
adevărata valoare a potenţialului cu care erau înzestraţi. La caracterizarea 
pictorului a contribuit, desigur, genul predominant practicat, adoptarea 
tehnicilor specifice unui curent artistic, spiritul novator şi, nu în ultimul 
rând, „presa”, recte critica favorabilă sau nu. 

Pe fondul încremenirii unor opinii cu greutate, o nouă critică se 
dezvăluie de la sine ca una caducă. Cu toate acestea, tendinţa de reevaluare a 
unor pictori români este tot mai vizibilă în ultimele decenii. Şi aceasta 
datorându-se nu atât reinterpretării unor opere deja consacrate, ci mai ales 
aducerii în prim-plan a unor opere uitate, insuficient pătrunse de ochiul 
criticului sau publicului avizat, ori chiar a unor lucrări neştiute şi scoase 
recent la lumină. 

Cazul pictorului Sava Henţia este unul dintre cele nu puţine. Abia 
acum, după atâta timp, avem disponibilă în întregime, prin publicarea sa, 
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una dintre colecţiile cele mai bogate, anume cea a muzeului din Sebeş, ce 
însumează 44 de picturi1. 

Pictor transilvănean, născut în Valea Frumoasei, în satul Sebeşel, dar 
nevoit să-şi caute o viaţă mai bună peste Carpaţi2, Sava Henţia a studiat 
pictura la Şcoala Naţională de Arte Frumoase din Bucureşti (1865-1870), 
sub îndrumarea maeştrilor Theodor Aman şi Gheorghe Tattarescu. A vizitat 
muzeele Italiei şi a studiat, ulterior, la Paris (1871-1874), la Academia de 
Belle Arte, unde a fost elevul lui Alexandre Cabanel (1823-1889)3. 

 

 
Fig. 1. Portretul lui Sava Henţia publicat în revista 

Familia, nr. 16, din 1883 
 

Aprecieri privitoare la activitatea pictorului 
Numele său era Hinţia4, aşa semnându-şi primele lucrări, ca apoi să 

oscileze în semnături între Hinţia şi Henţia (fig. 2), cum deja s-a remarcat5, 
ultima formă impunându-se contemporanilor şi urmaşilor. 
                                                            
1 Tatai-Baltă et alii 2018. 
2 Revista Familia, în nr. 21, din 1894 nota următoarele: „Noi românii din imperiul acesta am 
avut puţini pictori; şi câţi am avut, mai toţi au trecut în România, unde ş-au găsit un sprigin 
mai mare decât în patria lor natală. Unul din aceştia este şi artistul Sava Henţia”. 
3 Pentru biografia sa, a se vedea îndeosebi Popescu 1954; Drăgoi 1974; Drăgoi 1979. 
4 Numele familiei sale a fost Hinţia/Hinţa. A primit numele bunicului său, Sava Hinţia 
(decedat la 1843 şi care semna „Szava Hintza”), primul preot dintr-o dinastie de 100 de ani, 
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Henţia este cunoscut în orice dicţionar de istora artelor în primul rând 
ca un portretist6, gen în care a avut calităţi incontestabile, apreciate de toţi 
criticii şi istoricii de artă, în egală măsură. 

Ca „reporter” de teren în războiul ruso-româno-turc din anii 1877-
18787, regăsim un alt Henţia. Din cauza handicapului său auditiv8 a primit 
misiunea de a imortaliza participarea armatei române doar din spatele 
                                                                                                                                                  
care a slujit în biserica ortodoxă din Sebeşel (Rustoiu 2005, p. 200 şi nota 103). Tatăl său, 
tot preot, se numea Ilie Hinţa (Hintza). Numele mamei apare diferit în literatură: Ana 
Mannu (Drăgoi 1974, p. 19), Ana Dăncilă (Mannu) din Răchita (Drăgoi 1979, p. 20, 27, 49), 
Ana Dănilă (Fleşer, Fleşer 1981, p. 499) sau Ana Dăncilă (Fleşer 1998, p. 3; Dan 2001-
2002, p. 699), considerată fiica preotului Elisei Dăncilă din Răchita (Abrudan 2010, p. 159), 
însă trimiterea la sursă (Rustoiu 2005, p. 1979) nu ne asigură de acest lucru. Rezerve avem, 
până la o dovadă concretă, şi pentru modul în care a fost soluţionată problema trecerii 
numelui în „Henţia” (ca o germanizare), după I. Abrudan în timpul urmării Gimnaziului 
Evanghelic din Sebeş (Abrudan 2010, p. 160 şi nota 11), întrucât din sursele publicate ştim 
că a urmat această şcoală, absolvită în anul 1862 (vezi Drăgoi 1974, p. 19; Drăgoi 1979, p. 
27; Fleşer 1998, p. 3; Tatai-Baltă 2018, p. 7). La 1877, medicul Carol Davila îl recomanda 
sub numele de „Domnulu Hintzea Savu” (Drăgoi 1974, p. 11). Facem aceste precizări şi 
pornind de la observaţia criticului George Oprescu, care aprecia că francezii i-au scris greşit 
numele pictorului la expoziţia din 1873 din Paris: „Sava Hintia (sic)”; vezi Oprescu 1984, p. 
252, nota 1; Drăgoi 1979, p. 30, nota 5. 
5 Drăgoi 1974, p. 19. Ultima lucrare semnată „Hinţia” datează din anul 1896 (!): Ţărancă cu 
doi copii, un ulei pe pânză (ibidem, p. 62, nr. 191). 
6 Vezi Popescu 1954, p. 20-25; Drăgoi 1974, p. 7-15; Drăgoi 1979, p. 9, 16-23; Abrudan 
2010, p. 167-174; Abrudan 2014, p. 321-323. Chiar în paginile acestei reviste a fost publicat 
un studiu dedicat operei istorice şi patriotice a pictorului Sava Henţia (Raica 2010). 
7 Drăgoi 1974, p. 11-13; Dumitriu 1977; Adamache, Iosefide 1978, p. 484-485, 488-489; 
Drăgoi 1979, p. 6, 12-15; Ionescu 2002, p. 195-199; Teodorescu 2013, p. 15. 
8 Henţia nu a avut cele mai bune ursitoare. Este un fapt ştiut că pictorul suferea de o 
surzenie dobândită în anul 1863, în urma unui tratament cu o supradoză de chinină 
(Popescu 1954, p. 8; Dan 2001-2002, p. 699; Fleşer 2004, p. 3). În privinţa handicapului 
propriu-zis, părerile sunt împărţite, întrucât chiar doctorul Davilla sublinia, în anul 1877, că 
surditatea era aproape completă, dar nu totală, şi „pune ore care greutate în relaţiunile sale” 
(Drăgoi 1974, p. 11, 19; Drăgoi 1979, p. 12-13, 27), informaţie publicată integral de curând, 
cu completarea: „însă ştiind carte orice persoană va putea coresponda cu D-lui în limba 
Română. Asemenea vorbind încet Domnu Hintzea înţelege foarte bine după mişcarea 
buzelor” (Ionescu 2002, p. 196-197). Dacă ar fi să dăm crezare certificatului medical din 
anul 1867, care îl scutea în Şcoala Naţională de Arte Frumoase de alte activităţi, decât 
pictura, Henţia era şi mut (Dan 2001-2002, p. 699). Într-o descriere de la 1883, A. C. Şor îl 
caracteriza astfel: „Henţia suferă de vreo 20 de ani de o surditate aproape desăvârşită. El nu 
poate auzi nimic din ceea ce se vorbeşte în jurul său, dar, de o inteligenţă rară, înţelege tot 
ce i se spune numai după simpla mişcare a buzelor”. Aceasta a contribuit, desigur, la 
profilul său lăuntric, plăcându-i „să rătăcească pe câmpii şi prin păduri vânând ori peisajele 
cu blocul pe genunchi, ori păsările cu puşca la ochi […]. Îndatoritor, dezinteresat, dedat cu 
suferinţele care l-au oţelit în răbdare, el e iubit de toţi câţi îl cunosc, şi-l ştiu a preţui” (Şor 
1883, p. 188); vezi şi Familia, nr. 21, din 1894, p. 241-242. Lucia Demetriade-Bălăcescu 
consemna că Henţia „era cam surd şi de aceea vorbea foarte încet, fetele maliţioase îşi 
băteau joc de el în spate” (Demetriade-Bălăcescu 1927, p. 15). 



Cristian Ioan Popa 

476 

frontului. Nu de puţine ori, arta sa a fost identificată aproape exclusiv cu 
lucrările sale realizate ca participant la războiul de independenţă. 

Ulterior, pe Henţia trebuie să îl înţelegem ca artistul-pedagog, întrucât 
a activat peste două decenii ca profesor de desen şi caligrafie la Azilul 
„Elena Doamna” şi la Şcoala Secundară de Fete din Bucureşti9, iar în ultimii 
ani, la Institutul Pompilian şi Şcoala profesională gr. II, nr. 1 „Gheorghe 
Chiţu”10. Din această postură trebuie să judecăm şi activitatea sa, desigur 
limitată şi de îndatoririle de la catedră. 

În pictura românească, criticii şi istoricii de artă i-au rezervat lui 
Henţia un loc binemeritat între cei mai buni artişti ai veacului al XIX-lea. 
Încă din perioada activităţii sale, N. E. Idieru, în sinteza sa din anul 1898, îl 
alătura pe Sava Henţia, împreună cu pictorul Constantin I. Stăncescu, 
pleiadei marilor artişti ai veacului al XIX-lea11. Mult mai târziu, George 
Oprescu îl situa pe Henţia, alături de Vermont, în „garda” celor trei pictori 
consideraţi exponenţiali moştenitori ai lui Aman: Grigorescu, Andreescu şi 
Luchian. Artistul este descris ca „unul din pictorii cei mai bine pregătiţi şi 
cei mai cu talent”, cu „o educaţie profesională, pe care nimeni dintre ai 
noştri, cu excepţia lui Aman, nu o poseda”12. Iar, cu alt prilej, Oprescu 
nominaliza adevăraţii pictori români din deceniile 8 şi 9 ale veacului al XIX-
lea: „Grigorescu, Andreescu, Mirea, Henţia”13. 

În anul 1927, într-o cronică de expoziţie, Henţia era comparat cu 
Grigorescu, spunându-se că „nu avea renumele lui, cu toate că tainele 
meşteşugului îi erau tot atât de bine cunoscute”14. Virgil Vătăşianu îl 
prezenta, în 1933, cu prilejul unei expoziţii de la Cluj, ca „reprezentant al 
şcolii academice clasiciste, străbătută de câteva elemente realiste”15. Peste 
cinci ani, V. Beneş îl includea pe Henţia, alături de Constantin Lecca, Mişu 
Popp, Gheorghe Tattarescu, Carol Popp de Szathmáry în rândul celor „care 
încercau o trăire mixtă între o pictură bisericească cu emancipare barocă şi o 
pictură de şevalet seacă şi pretenţioasă”16. 

Mircea Popescu, primul biograf al său, îl situa imediat după 
Grigorescu, Aman şi Andreescu, ca cel mai de seamă artist talentat care vine 
în urma celor trei reprezentanţi ai picturii naţionale din a doua jumătate a 

                                                            
9 Drăgoi 1974, p. 20-21. 
10 Cöbl 1904, p. 129, 145. 
11 Idieru 1898, p. 313. 
12 Oprescu 1945, p. 24. 
13 Oprescu 1984, p. 247. 
14 Demetriade-Bălăcescu 1927, p. 15. 
15 Vătăşianu 1933, p. 4-5. 
16 Beneş 1938, p. 5. 
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secolului al XIX-lea17. Acesta îi aprecia capacitatea de înţelegere a realităţii şi 
faptul că „interpreta într-un mod viguros, într-un stil propriu”18. 

În deceniul şapte, Amelia Pavel considera că pictorul este unul dintre 
„acei artişti receptivi, care au absorbit, într-un fel sau altul, efluviile spirituale 
ale epocii lor, conştienţi fiind de importanţa acestor absorbţii”19. 

Acum trei decenii, Ion Frunzetti sintetiza şi el opera lui Sava Henţia, 
subliniind necesitatea reconsiderării creaţiilor sale artistice, însă, cu toate că 
îi lăuda calităţile de bun pictor, concluziona că nu poate fi plasat, totuşi, în 
galeria marilor artişti20. 

Livia Drăgoi, cea care i-a dedicat în anul 1974 cea mai mare expoziţie 
retrospectivă, dar şi două monografii, a fost temperată în aprecieri. Simpla 
remarcare a unui efort de a se „rupe” de academismul învăţat cu sârguinţă în 
şcoală, dar şi de a se alinia unui traseu pe care Grigorescu a creat un făgaş 
adânc în pictura românească21, considerăm că este mult prea puţin. Aceasta 
chiar dacă, ulterior, autoarea completează portretul lui Henţia ca al unui 
artist cu o operă amplă, „de o mare diversitate şi de o înaltă probitate 
profesională”, iar efortul său de autodepăşire „reprezintă o contribuţie 
preţioasă la afirmarea unei viziuni realiste, moderne, în arta românească din 
cea de a doua jumătate a secolului trecut şi din pragul secolului nostru”22. 

Ion Ţurcanu îl aşeza pe Sava Henţia în categoria pictorilor mai 
modeşti ai finalului de veac XIX, alături de G. D. Mirea, Nicolae Vermont şi 
Apcar Baltazar. Reproşul principal adus de acesta operei lui Henţia ar fi lipsa 
de profunzime a vederii de ansamblu, pe fondul nedetaşării totale de 
neoclasicismul în care s-a format, însă îi remarca talentul de foarte bun 
desenator, ce a reuşit să combine magistral culorile în portrete sau în scenele 
de gen23. 

Probabil că cele mai „curate” lucrări ale sale, rămân cele de esenţă 
academică24, ce se suprapun primei perioade de activitate a artistului (cca. 
1870-1880): Psyche, cu replica ei Psyche părăsită de Amor (1873)25, Fata cu 
                                                            
17 Popescu 1954, p. 8. 
18 Ibidem, p. 11. 
19 Pavel 1973, p. 25. 
20 Frunzetti 1991, p. 374. 
21 Drăgoi 1974, p. 17. 
22 Drăgoi 1979, p. 5. 
23 Ţurcanu 2007, p. 490. 
24 Drăgoi 1979, p. 5. 
25 Creaţia sa, Psyche, a fost prezentată la Salonul Oficial de la Paris din 1873, ca pandant la 
celebra pictură a lui Pierre Paul Prud’hon, Psychee purtată de zefiri (Drăgoi 1974, p. 9, 20, 43, 
nr. 24, fig. III; Drăgoi 1979, p. 8). Peste un an, opera este expusă şi la Bucureşti, împreună 
cu o altă lucrare a sa, Aurora (Drăgoi 1974, p. 20, 44; Drăgoi 1979, p. 8), aleasă imediat 
pentru decorul lojei regale a Teatrului Naţional (Şor 1883, p. 187). Cu ajutorul lui Vasile 
Boerescu, care o cumpără, Psyche intră în Pinacoteca Statului Român (Şor 1883, p. 187), 
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porumbei (1875), Aurora (1874)26 şi Intrarea triumfală a lui Traian în Sarmizegetusa 
(1870, 1881), Autoportretul cu logodnica (1875), după Livia Drăgoi, de un „gust 
îndoielnic”, creaţie ce a fost urmată, mai târziu, de Satirul şi nimfa (1880), pe 
care aceeaşi autoare o consideră ultima expresie a abandonării unui gen27. 
Totuşi, unele reminiscenţe au mai pulsat în opera sa. Foarte probabil, în 
această categorie am putea include şi pictura Cioban şi fetiţă, prezentată la 
Expoziţia permanentă de belle-arte din 1897, ţinută la Cercul Militar din 
Bucureşti, pe care Idieru o compara, prin „efectul de lună”, cu lucrarea 
Psyche / Psyche părăsită de Amor28, dar, din păcate, despre soarta acesteia nu 
mai avem nicio cunoştinţă. 
 

 1      2        3 

 4  5   6  7 

 8      9        10 
Fig. 2. Tipuri de semnături ale pictorului Sava Henţia: 1870 (1-2); 1880 (3); 1871 

(4); 1873 (5); 1882 (6); 1884 (7); 1888 (8); 1899 (9); 1902 (10) 
 

Interesant este şi modul în care specialiştii îi văd vârful carierei, unul 
prematur, raportat la întreaga sa activitate. Astfel, pânza Femeia cu scrisoare, 
realizată în anul 187429 a fost considerată de către Livia Drăgoi „o culme a 
creaţiei artistului”30, în timp ce A.-S. Ionescu apreciază că pentru Sava 
                                                                                                                                                  
acolo unde o regăsim într-o fotografie-document în anul 1930, în sala de miazăzi (vezi 
Soroceanu 1930, p. 206, foto sus). De multe ori, această lucrare este confundată cu Psyche 
părăsită de amor, numele sub care este cunoscută o replică, nesemnată, realizată de Henţia 
probabil în acelaşi an, 1873 (Drăgoi 1974, p. 44, nr. 27), şi care se păstrează la Muzeul 
Naţional Brukenthal din Sibiu, adeseori reprodusă greşit în dreptul celei dintâi, precum la 
Fleşer 1998, p. 6; Popescu, Mircea 1998, p. 14, nr. 2, fig. 1; Tatai-Baltă 2018, p. 11, foto. 
26 Oprescu 1984, fig. 93. 
27 Drăgoi 1979, p. 9. 
28 Idieru 1898, p. 317; vezi şi Remi 1898, p. 89, cu aceeaşi remarcă. 
29 Oprescu 1958, p. 150, fig. 112. 
30 Drăgoi 1974, p. 20. 
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Henţia, perioada 1877-1878 a reprezentat apogeul picturii sale31. Deci, o 
„epuizare” a talentului său, imediat după şcoala pariziană, la 26 de ani, sau, 
cel mult, o prelungire până la 30 de ani? Iar de aici, deducţia cu valoare de 
concluzie ori întrebare retorică: urmează trei decenii fără nicio realizare 
demnă de menţionat? Aprecierile expuse necesită un răspuns. Întrucât în 
această perioadă, post aşa-zisului apogeu, se situează cele mai multe opere 
ale artistului care aparţin peisagisticii – tematică ce ne-am propus să o 
discutăm, şi să-i evaluăm amploarea – teoretic demersul nostru ar eşua, de la 
bun început, în orice încercare de a o valoriza în vreun fel. Dar, să vedem 
dacă lucrurile se prezintă aşa. 

 
Descoperirea peisajului 
Peisajul şi-a făcut apariţia, în pictura europeană, pe la sfârşitul veacului 

al XV-lea, când a ieşit din rolul său exclusiv de fundal al unor scene32 şi, prin 
Tiţian, devine elementul central al unor creaţii33. În pictura românească, 
peisajul apare, timid, abia la mijlocul secolului al XIX-lea, la câteva decenii 
distanţă de la primele picturi laice de şevalet, însă se va impune ca gen doar 
în ultima treime a acestui veac34. Cu toate acestea, unii datează primele 
peisaje neimaginate, „perfect localizate” din pictura românească încă în 
deceniul patru al secolului al XIX-lea35. 

Compoziţia de inspiraţie clasică, văzută mai degrabă ca o vedută, 
impregnată de temele mitologice, istorice şi religioase lăsa, pentru prima 
dată, câmp deschis libertăţii pictorului, lărgindu-i paleta de opţiuni şi 
pregătindu-i ieşirea în plein-air36. 

Concepţia academiştilor despre peisaj a fost ilustrată în mod sugestiv 
în epocă prin cuvintele celui mai mare reprezentant al său, Theodor Aman. 
În anul 1860, acesta afirma, nici mai mult, nici mai puţin, că „dispensată de 
un studiu serios pictura peisajului este îmbrăţişată de dame”37 şi că ar trebui 
lăsată pe seama diletanţilor38.  

Însă, peste două decenii, acelaşi Aman îşi va reconsidera atitudinea, 
ajungând, în mod paradoxal, după Grigorescu, cel mai prolific pictor de 
peisaje, chiar imitându-i unele peisaje pictate, de pildă, la Sinaia39. Cu toate 

                                                            
31 Ionescu 2002, p. 198-199. 
32 Jianu 1935, p. 377-378. 
33 Zambaccian 1943, p. 18. 
34 Frunzetti 1961, p. 84. 
35 Ibidem, p. 97. 
36 Zambaccian 1943, p. 57. 
37 Bogdan 1960, p. 115, nota 1. 
38 Frunzetti 1961, p. 85. 
39 Deac 1976, p. 25. 
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acestea, n-a reuşit decât să-şi lumineze mai mult culoarea pânzelor, dovadă 
că nu a înţeles pe deplin mesajul acestei picturi40. 

Privită în contextul artelor plastice, spunea Frunzetti, „pictura 
peisagistică este aptă să evidenţieze mişcarea ascendentă a materiei 
organizate, natura armonică, echilibrată”41. Pictorul peisagist ne oferă 
„orizontul cel mai comun […] o reprezentare atât de adâncă şi, în acelaşi 
timp, de neaşteptată”42. Peisajul este privit, desigur, în mod diferit, de fiecare 
în parte, atenţia fiind captată în mod particular de anumite componente ale 
sale sau de întreg. 

În arta românească, o turnură importantă s-a produs începând cu 
Nicolae Grigorescu. Până la el, peisajele redau (s.n.), dar odată cu el, acestea 
şi evocă, exprimă (s.n.)43. Mai mult decât sugestive, în acest sens, ne apar 
spusele lui Grigorescu: 

„De câte ori nu mi s-a întâmplat, când n-aveam culorile la mine, să văd un 
colţ de natură admirabil. Mă uitam la ceas, ca să viu a doua zi exact la aceeaşi 
oră, să lucrez. Veniam, şi nu mai era nimic. Erau copacii, era valea, şi aceeaşi 
lumină era, dar … nu mai eram eu cel de ieri”44. 
Prin urmare, pictura în plein-air implica nu doar studiul naturii, la faţa 

locului, creaţie, compoziţie, culoare, ci şi o anumită stare de spirit, greu de 
înţeles, în afară de artist. Acelaşi Grigorescu puncta foarte bine schimbarea 
la care asista în epocă „Cînd m-am dus eu la Barbizon, pictura veche se 
îmbrăcase în haine noi”. Kirkor Zambaccian dezvăluia care erau, în fapt, 
aceste schimbări: 

„Lumina naturală de afară, în locul celei artificiale din ateliere sau acelei 
lăturalnice ce ar pătrunde într-o cameră oarecare, în care condiţiuni rezulta 
un clar obscur puternic, cu contrastul dur de umbre şi lumini”45. 
Pictura peisagistică românească de plein-air se revendică de la 

Grigorescu şi Andreescu46. Desigur, în cazul celor doi corifei orientarea spre 
peisagistică s-a datorat prezenţei lor la Barbizon. În acest mod, poate fi 
explicată, atât de simplu, preocuparea lor artistică, timpurie şi constantă, 
pentru acest gen, în alte culori şi vibraţii decât o făcuseră antecesorii lor. 
Însă, nici măcar barbizoniştii nu pictau complet în plein-air – ci acolo doar 
eboşau, iar în atelier finalizau –, astfel încât abia cu impresioniştii putem 
vorbi propriu-zis de aşa ceva47. La mijlocul veacului trecut, istoricii de artă 
                                                            
40 Bogdan 1960, p. 131. 
41 Frunzetti 1961, p. 84. 
42 Lavelle 1938, p. 247. 
43 Frunzetti 1961, p. 111. 
44 Bogdan 1960, p. 140, nota 2. 
45 Zambaccian 1938, p. 444. 
46 Bogdan 1960, p. 117, 131. 
47 Ibidem, p. 127-129. 
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subliniau apariţia peisajului în opera acestor artişti, totul în cheia unei picturi 
a mediului poporului obidit, în contrast cu arta academică, destinată 
gusturilor burgheziei48. 

 
Peisajul henţian – o Cenuşăreasă? 
Între temele exersate de artist, peisagistica se situează pe un loc ultim 

sau, cel mult la categoria „şi altele”49. Considerată, mai mult sau mai puţin, o 
temă în subsidiarul operei lui Henţia, creaţia peisagistică are nevoie de o altă 
înţelegere50. Chiar şi măcar de o repertoriere a acesteia. O inventariere, cu 
adevărat, nu s-a realizat, exceptând catalogul Liviei Drăgoi din anul 1974, în 
care, de altfel, a fost cuprinsă întreaga operă cunoscută la acel moment51. 

Criticii săi au subliniat faptul că Henţia picta doar în subsidiar peisaje. 
Iată un exemplu concludent, reliefat într-o lucrare de sinteză de la mijlocul 
secolului trecut: 

„În ieşirile sale în afara oraşului, Henţia, pictor şi în ceasurile de destindere, 
mai priveşte cu luare aminte şi peisajul şi oamenii întâlniţi. O moară, un 
şopron de curte ţărănească […] îl atrag pe artistul acesta îndrăgostit de ţara şi 
de poporul său”52. 
Aplecarea sa către natură, fie ca artist, fie ca pasionat de vânătoare, a 

fost descrisă plastic de un coleg al vremurilor sale, Henţia fiind văzut ca 
unul ce vâna „ori peisajele cu blocul pe genunchi, ori păsările cu puşca la 
ochi”53, astfel încât Mircea Popescu aprecia că desenul său Tânăr desenând 
(1889) (fig. 43) ar fi fost inspirat dintr-o trăire personală54. Însă, chiar şi 
atunci când analiştii operei sale au subliniat rolul ieşirilor lui Henţia în natură 
în alegerea temelor din pictura acestuia, a fost evidenţiată influenţa pozitivă 
                                                            
48 „În aceste ultime trei decenii ale secolului, tendinţa […] se concretizează prin tot mai 
larga răspândire a picturii peisajiste de plein-air, în timp ce academismul – devenit exclusiv 
o artă de salon – îşi perpetuează trista existenţă mult dincolo de pragul veacului următor” 
(Bogdan 1960, p. 117-118). 
49 Popescu 1954, p. 22; Drăguţ et alii 1977, p. 213; Fleşer 1998, p. 6. 
50 În studiul nostru am folosit şi unele creaţii inedite ale pictorului, păstrate în colecţia 
personală. Pentru informaţii şi imagini oferite spre publicare ale unor lucrări păstrate în 
colecţii muzeale din ţară, aducem mulţumirile noastre doamnelor Adriana Pantazi (Muzeul 
de Artă din Arad), Ana Mirea (Muzeul de Artă Cluj-Napoca), Doina Păuleanu (Muzeul de 
Artă Constanţa) şi Valentina Călin (Muzeul de Artă Craiova), precum şi domnului Radu 
Popică (Muzeul de Artă Braşov), care au răspuns pozitiv demersului nostru de a ilustra cât 
mai complet peisagistica henţiană. De asemenea, au fost utilizate informaţii şi imagini 
furnizate de unele case de licitaţie din România. Desigur, nu ne-am pus încă problema 
existenţei unor falsuri de peisaje semnate Sava Henţia, deşi există suspiciuni rezonabile că şi 
acest pictor a intrat pe lista celor falsificaţi. 
51 Drăgoi 1974. 
52 Oprescu 1958, p. 153-154. 
53 Şor 1883, p. 188; Familia 1894, p. 241. 
54 Popescu 1954, p. 14, fig. 6. 
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pe care pictorul ar fi valorificat-o, mai mult, în realizarea compoziţiilor de 
natură moartă cu vânat (fiind un pasionat vânător şi pescar) şi mai puţin 
pentru a-i servi realizării compoziţiilor de peisaj55. 

Primele creaţii artistice ale lui Henţia au fost pur academice, realizate 
în spiritul formaţiei sale, ce a beneficiat de aportul profesorilor săi: Theodor 
Aman, Gheorghe Tattarescu, Alexandre Cabanel. Însă, ca şi mulţi alţi artişti 
români, care au activat în perioada de început a picturii româneşti moderne, 
Henţia a trebuit, la scurt timp, să abordeze o pictură moderată, pentru a fi 
pe placul unei clientele conservatoare şi, adeseori, provincială prin cultură. 
La fel ca şi Grigorescu, Henţia a abordat toate genurile din pictură. 
Hotărâtoare aici a fost, se pare, participarea ca artist voluntar pe frontul 
războiului ruso-româno-turc, în anii 1877 şi 1878, prezenţă care l-a stimulat 
să exerseze pictura realistă, tematica sa îmbogăţindu-se cu scenele de gen, 
natură statică şi peisaj56. Practic, după participarea la război, Henţia revine în 
artă cu o viziune nouă, realistă. Începând cu anul 1879, Henţia a abordat şi 
ilustraţia de carte, domeniu în care, deşi nu a excelat, a fost un deschizător 
de drumuri în arta românească57. De asemenea, îl întâlnim ca autor de 
pictură scenografică, unde a fost un pionier58. 

Numărul lucrărilor peisagistice semnate de Sava Henţia s-a îmbogăţit 
substanţial în ultimul timp, fapt ce a sporit, desigur, şi baza de interpretare. 
Cum încă nu s-au stabilit, cu destulă precizie, etapele şi trăsăturile proprii 
fiecăreia, am propus şi o periodizare a activităţii pictorului, cu principalele 
sale realizări şi curente artistice care l-au marcat. 

 
Începuturile: peisajul-fundal (1870-1876) 
Întâlnim, adeseori, aserţiunea că formaţia curat academică a lui Henţia 

nu i-ar fi stârnit interesul pentru redarea peisajului. Ceea ce se dovedeşte 
adevărat, strict doar pentru perioada de început a activităţii sale. 

Demn de reţinut este şi faptul că, la vremea studiilor sale, Parisul nu 
mai oferea interes peisajului, la Şcoala Naţională Superioară de Arte 
Frumoase premiul peisajului fiind anulat începând cu anul 186359. Spre 
deosebire de Grigorescu, care ajunge la Paris în 1861, şi care se alătură celor 
care doreau să studieze peisajul în Barbizon, Henţia a rămas dedicat 
studiului în atelier, acolo unde doar influenţa lui Prud’hon i-a oferit 
împrumutul expresiei unui lirism, vizibil în operele sale ulterioare. 

                                                            
55 Ibidem, p. 14; Drăgoi 1974, p. 20. 
56 Drăgoi 1974, p. 7-8, 12. 
57 Oprescu 1945, p. 88, nota 1; Drăgoi 1979, p. 23. 
58 Comarnescu 1946, p. 219. 
59 Drăgoi 1979, p. 8. 
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Peisajul continua să fie, încă, un „decor” pentru scenele biblice sau 
pentru diferitele personaje pictate60. Suntem încă într-o perioadă în care, în 
spaţiul românesc, pictura laică nu s-a desprins de mult timp de cea 
religioasă. Aprecierile privitoare la derivarea artei laice din cea religioasă, în 
cazul Ardealului secolului al XIX-lea, sunt vechi61, astfel încât este tentant să 
afirmăm că Henţia a fost influenţat de pictura religioasă, mai cu seamă că s-a 
iniţiat în desen pe Valea Sebeşului, cu puternica-i şcoală de pictori iconari ai 
Lazului62. Însă, pentru cei care s-ar mai grăbi să susţină că Henţia a primit o 
formaţie de pictor prin influenţa inevitabilă a centrelor de pictură religioasă 
de pe Valea Sebeşului (îndeosebi Lazul), în chestiunea înrâuririi acestei 
picturi asupra celei culte, moderne (deşi acceptată pentru rolul său în 
formarea gustului63), s-a dovedit că nu există nicio continuitate, şcoala 
românească modernă fiind tributară culturii plastice occidentale şi, în chip 
covârşitor, celei pariziene64. Astfel că, incursiunile lui Henţia, chiar în pictura 
religioasă, nu puţine şi unele chiar timpurii, precum Isus şi samariteanca65, se 
subordonează în mod disciplinat, învăţăturilor sale primite în şcolile urmate 
şi nu bănuitei sale tradiţii din locurile natale. Cu atât mai mult, Henţia nici 
nu poate fi asociat picturii transilvănene, propriu-zise66. 

Livia Drăgoi remarca deja faptul că „singura modalitate în care ideea 
de privelişte a naturii pătrunde în lucrările acestei etape este formula 
peisajului-fundal”, în compoziţiile mitologice, istorice şi chiar în 
portretistică67. „Peisajul-fundal” îl regăsim în toate operele cu caracter istoric 
din perioada de început a pictorului, care sunt proprii clasicismului de 
influenţă directă a profesorului său Aman68: Intrarea triumfală a lui Traian în 
Sarmizegetusa, care a beneficiat de cel puţin două realizări diferite (1870, 
1880)69, Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (1870)70, Izgonirea turcilor la 
                                                            
60 Frunzetti 1961, p. 94-95. 
61 Prodan 1937, p. 49-50. 
62 Rustoiu 2007. 
63 Oprescu 1939, p. 7. 
64 Vezi Zambaccian 1938, p. 443. 
65 Aceasta, un ulei pe pânză cu dimensiunile de 125 x 100 cm, este cea mai timpurie pictură 
religioasă a sa, fiind realizată pentru biserica ortodoxă „Buna Vestire” din satul său natal, 
având însemnarea: „Copiat de S. Henţia/Elev în Şcoala D’art”. Însemnarea îi asigură 
datarea în perioada studiilor sale la Bucureşti (Fleşer 1981, p. 501) şi, prin urmare, trebuie 
datată în intervalul 1865-1870, cel mai probabil în ultimii ani, când deja îşi însuşise anumite 
cunoştinţe. După cum însuşi artistul a precizat, este o reproducere după o altă operă, de cea 
mai bună factură occidentală, şi nu are nimic din hieratismul şi canoanele artei icoanelor 
populare de pe Valea Sebeşului, contemporane lui. 
66 Vezi Mesea 2011, p. 30. 
67 Drăgoi 1979, p. 23. 
68 Cosma 1986, p. 66. 
69 Prima operă, de dimensiuni mai mici (60,5 x 39 cm), a fost realizată în anul 1870 şi s-a 
păstrat în familia artistului, în colecţia Eugen Henţia (Drăgoi 1974, p. 19, 41, nr. 3). 
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1594 din Giurgiu (1870)71 sau chiar şi în Luarea Sarmizegetusei [1870]72, ori în 
tabloul În urma luptelor purtate de comunarzi [1871-1874]73. Peisajul este unul 
imaginar, fictiv, de inspiraţie renascentistă, cu aspect de vedută, un cadru 
perfect pentru personajele din compoziţiile sale.  

Din aceeaşi perioadă timpurie datează şi temele mitologice care au ca 
fundal peisajul cu „efect de lună”, aşa cum întâlnim la Psyche (fig. 3/2), la 
replica ei Psyche părăsită de Amor (1873)74, Aurora (1874)75 şi Genoveva de 
Brabant (1870)76. Dar, parcă mai aproape de autenticitatea acestui efect, este 
lucrarea Diana şi Endymion (1870)77 (fig. 3/1), în care peisajul este modelat 
mult mai armonios în relaţie cu subiectul (Diana în rolul zeiţei lunii, Selena), 
stâncile şi brazii muntelui, unde se petrece acţiunea, fiind aproape de un 
realism disimulat. Acelaşi peisaj-fundal, de sorginte renascentistă, îl regăsim 
şi în compoziţia religioasă din anul 1870, păstrată la Muzeul Naţional de 
Artă al României78. 

                                                                                                                                                  
Lucrarea cea mai cunoscută este însă cea din anul 1881, o pânză de dimensiuni 
impresionante (3,6 x 2,7 m), expusă în anul 1881 la „A patra espoziţiune a operiloru 
artiştiloru în viatia”, sub titlu Intrarea triumfală a imperatorului Traian în Sarmizegetusa, pentru 
care i se înmânează medalia Bene-Merenti, clasa a II-a (Idieru 1898, p. 316; Drăgoi 1974, p. 
10, 21-22, 51, nr. 90; Drăgoi 1979, p. 28). Revista Familia, în numărul său din 17 aprilie 
1883, a elogiat lucrarea lui Henţia, considerată ca cea mai reprezentativă ultimă operă a sa şi 
a promis pe viitor o prezentare detaliată a acesteia, cu o copie fotografică pe care chiar 
Henţia se angajase să o realizeze (Şor 1883, p. 187-188). Din cauza dimensiunilor foarte 
mari ale pânzei, „artistul a fost silit să o lase după închidere Exposiţiunii din 1881 […] 
oropsită în sala de la biserica Stavropoleos”, cu toate că „locul acestei pagini din istoria 
patriei şi din istoria artei rumâne ar fi negreşit în vreo Galerie naţională” (Idieru 1898, p. 
316-317). În literatura de specialitate se consemnează, în mod eronat, cum că această 
pictură nu s-ar mai fi găsit, după dispariţia ei (Raica 2010, p. 628). Informaţia nu mai este de 
actualitate, întrucât ea a fost regăsită, la mijlocul veacului trecut, între operele de artă ale 
muzeului Mănăstirii Căldăruşani. Din păcate, nici în prezent, soarta ei nu este mai bună, 
creaţia fiind, din câte cunoaştem, nerestaurată. Dar, se pare, că a mai existat o pânză pictată, 
cu acelaşi subiect, mult mai mare (5 x 4 m), despre ea informându-ne aceeaşi revistă Familia, 
în 1882, care face precizarea că pictorul a scos tabloul la loterie (Familia, nr. 46, din 14 
noiembrie 1882, p. 560). 
70 Drăgoi 1974, p. 19, 41, nr. 5; Drăgoi 1979, p. 10. 
71 Drăgoi 1974, p. 19, 41, nr. 4; Drăgoi 1979, p. 10, 30, fig. III (cu titlul Ostaşii lui Mihai 
Viteazul alungând pe turci la Giurgiu). 
72 Drăgoi 1974, p. 19, 41; Ispir 1984 (foto). 
73 Vasiu 1966, p. 114, 120 (foto). 
74 Drăgoi 1974, p. 9, 20, 43-44, fig. III; Drăgoi 1979, p. 8. 
75 Oprescu 1984, fig. 93. 
76 Vasiu 1966, p. 114; Drăgoi 1974, p. 42. 
77 Tablou scos de casa Artmark la licitaţia de miniaturi din anul 2016; vezi Catalog Artmark 
2016, p. 37, nr. 498. 
78 Drăgoi 1974, p. 41-42; Oprescu 1939, p. 11 (reprodus). 
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 1     2 
Fig. 3. Sava Henţia-Diana şi Endymion (1870) (1) şi Psyche (1873) (2) 

 
Sunt chiar şi portrete la Henţia, care lasă loc, în compoziţia lor, şi 

peisajului, cu toate că acesta este situat în plan secund, îndepărtat şi diluat 
(specific etapei sale de început), numit „peisaj-fundal”79 sau „peisaj cu 
figuri”80, care asigura un context personajelor81, dar crea şi senzaţia de 
adâncime a picturii. Cel mai cunoscut este tabloul Irma, soţia artistului, realizat 
probabil în anul 1875, în al cărui fundal se distinge un peisaj82 cu o apă, 
personaje umane şi lebede (fig. 4/1). Dinu Vasiu remarca rolul peisajului în 
această compoziţie, precum şi faptul că „felul de a sugera şi efectele de 
plein-air, moderate dar evidente, ne arată evoluţia artistului, către o pictură 
de sugestie, de impresii, tendinţa de a reda o stare anumită a naturii”83. Iată 
o temă abordată în pictura românească, ceva mai târziu, şi de Kimon Loghi, 
în Prinţesă bizantină84 sau, chiar mult mai devreme, de Niccolò Livaditti, într-
un alt Portret de femeie (1846), ce cuprinde un peisaj vizibil prin cadrul unei 
ferestre, în care se distinge un râu cu păsări acvatice85. Prin urmare, în 
peisajul sugerat de Henţia în reprezentarea Irmei trebuie să vedem un peisaj-
fundal de trecere de la imaginar la real. 

Compoziţia Tânără cu album, cu un personaj feminin în picioare (fig. 
4/2), îmbrăcat în negru, pe fundal verde, a fost pictată în acelaşi an, 1875. 
Femeia, ce ţine un album în mâna stângă, este plasată de Henţia într-un 
luminiş de pădure, în care contururile viguroase ale copacilor se disting bine 
în fundal, pe când în prim-plan tabloul este înfrumuseţat cu clopoţei albaştri 

                                                            
79 Drăgoi 1979, p. 23. 
80 Oprescu 1958, p. 152-153. 
81 Popescu 1954, p. 16. 
82 Drăgoi 1974, p. 14; Drăgoi 1979, p. 18. După restaurarea pânzei în anul 2016, detaliile 
peisagistice sunt mult mai vizibile şi mai bine conturate. 
83 Vasiu 1966, p. 116. 
84 Murnu 1908, p. 210 (foto). 
85 Frunzetti 1961, p. 100, fig. 7. 
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de pădure86. Un pandant poate fi observat peste două decenii în Secuianca 
(1898), înconjurată şi ea de flori, dar realizarea, îndepărtată de la stilul 
timpuriu al pictorului, a conservat în compoziţie fundalul de culoare verde, 
o ultimă reminiscenţă de acest gen pe care am identificat-o în pictura lui 
Henţia. În fine, aici nu putem să nu amintim o mai veche creaţie a sa, 
anterioară perioadei pariziene, anume pictura istorică Florica, fiica lui Mihai 
Viteazul (1870)87, concepută în aceeaşi manieră, cu un peisaj în fundal, 
format dintr-un ansamblu de clădiri (fig. 4/3). Începând cu anii ’80, Henţia 
îşi încadrează personajele în peisaje autentice, spre deosebire de perioada 
anterioară. Putem exemplifica, în acest sens, cu pictura în ulei Spre fântână 
(1882)88 (fig. 4/4), ce ilustrează un personaj feminin integrat într-un peisaj 
rural, reprodus în detaliile sale, sau cu lucrarea Lapte pentru copii (1895) (fig. 
30). 

Cu toate acestea, lui Henţia nu i-a fost străin, în prima perioadă a 
activităţii sale, peisajul propriu-zis. Dacă ar fi să ne raportăm la pictura În 
pădure, atribuită lui Sava Henţia (fig. 8) şi datată în anul 1870, atunci 
înseamnă că artistul a pictat peisaje de sine stătătoare mult mai devreme 
decât s-a crezut. Interiorul de pădure al creaţiei sale este dominat de verde şi 
ocru, iar fanta de lumină, ce intră printre crengile copacilor, pune în 
evidenţă două personaje, un matur şi un copil. „Efectul de lună” este şi el 

                                                            
86 Putem remarca faptul că femeile îmbrăcate în negru, redate pe un fundal verde, sunt 
specifice picturii portretistice ale lui Henţia din anii 1874-1875. Pe lângă cele două lucrări 
deja clasice (Irma, soţia artistului şi Femeia cu scrisoare), alte portrete au aceleaşi caracteristici, 
cum ar fi Portret de femeie (1874), păstrat în colecţiile Complexului Muzeal „Iulian 
Antonescu” din Bacău (doar amintită, la Drăgoi 1974, p. 45, nr. 32). Tot în acest interval 
sunt pictate alte trei portrete de femei îmbrăcate în negru, însă de data aceasta cu fundal 
negru, având uşoare tente verzui (Portret de femei – 1874; Fata cu porumbei – 1875, Muzeul 
Naţional de Artă al României; Portret de bătrână – 1874, Muzeul de Artă din Arad; Portretul 
soţiei artistului, Irma – 1874; Soţia ministrului Vernescu – 1875; Portretul mătuşii Irmei – 1875, 
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş). În aceeaşi perioadă, pictorii francezi exersau o 
manieră similară în abordare. Corolus Duran, unul dintre aceştia, la 1869 crea deja un 
prototip prin Portretul Doamnei Carolus-Duran, născută Pauline Croisette (1869), în care putem 
regăsi modelul de inspiraţie pentru portretul Irmei din anul 1875, iar în anul 1874 picta atât 
pe Marie-Anne Carolus-Duran (fata artistului), cât şi Portretul Doamnei Marie Clerc, alături de 
chipul unui bărbat în negru pe fond verde: Portretul lui Philippe Burty. Din intervalul 1872-
1878 datează şi pictarea altui portret al soţiei lui Duran, în aceeaşi manieră de negru pe 
fundal verde. Nu ştim dacă influenţa unui alt pictor francez, Léon Bonnat, invocată în acest 
sens (Drăgoi 1979, p. 17) este una reală, întrucât cunoscutul Portret al doamnei Bischoffsheim, 
care putea fi comparat cu Irma, soţia artistului sau Femeie cu scrisoare, a fost realizat în anul 
1877, deci mai târziu decât femeile în negru pe fundal verde ale lui Henţia. Tot mai târzii 
sunt şi lucrările lui Édouard Manet, invocate şi ele ca analogii (Tatai-Baltă 2018, p. 14) şi 
care, în consecinţă, nu puteau influenţa aceste picturi ale lui Henţia. 
87 A se vedea lucrarea, reprodusă la Drăgoi 1974, p. 42; Drăgoi 1979, p. 38, fig. 5. 
88 Lucrare licitată de casa Artmark în 2018; Catalog Artmark 2018a, p. 36, nr. 15. 



În căutarea Cenuşăresei. Peisajul în opera pictorului Sava Henţia (1848-1904) 

487 

prezent în lucrare, însă în opera sa credem că îl putem considera drept cel 
mai timpuriu exerciţiu peisagistic autentic. 

 

 1    2 

 3   4 
Fig. 4. Sava Henţia-Irma, soţia artistului [1875] (1); Tânără cu album (1875) (2); Florica, 
fiica lui Mihai Viteazul (1870) (3 – Muzeul de Artă Craiova); Spre fântână (1882) (4) 
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Două lucrări de gen ale sale, Hora [cca. 1868] şi Nuntă ţărănească (1872) 
(fig. 9) ilustrează momente de veselie şi petrecere din viaţa românilor. În 
ambele, peisajul este prezent, într-un mod diferit. În primul caz, Hora, cel 
mai vechi tablou păstrat de la Henţia, peisajul este tributar manierei insuflate 
de profesorii săi Aman şi Tattarescu. Nu departe se află şi Nuntă ţărănească89, 
în care peisajul unui sat din sudul Transilvaniei este cel care domină 
compoziţia, alături de prim-planul cu mirii într-un car tras de boi. 

 
Tranziţia: război şi peisaj (1877-1878) 
Dacă ar fi să dăm crezare unor critici de artă, cărora nu le era 

cunoscută pictura din anul 187090, peisajul ar fi intrat în spectrul artei 
pictorului doar după participarea sa la războiul de independenţă91. Adrian-
Silvan Ionescu, într-o lucrare din anul 2002, apreciază că această experienţă 
„a însemnat pentru el o luminare a paletei şi o deschidere spre peisaj, pe 
care abia acum îl descoperea”92. De aceeaşi părere era şi Gheorghe Fleşer, 
doi ani mai târziu93. 

Aflat pe front (din dorinţa medicului Carol Davila, care a mizat pe 
experienţa sa în pictura istorică), alături de Nicolae Grigorescu, George 
Demetrescu Mirea şi Carol Popp de Szathmáry, pictorul Sava Henţia s-a 
detaşat de aceştia prin realismul liric, „consacrat mai mult ca un pitoresc de 
bună calitate”. Pe seama acestui lirism sunt puse nu doar scene pictate, ci şi 
schiţate în creion sau cărbune94. 

Ca „reporter de război”, Henţia a integrat în peisaj scena de gen95. A 
fost deja remarcat faptul că putem identifica unele lucrări în care peisajul l-a 
reţinut pe Henţia, mai mult decât acţiunea96. Spunea Idieru, că „desenele 
sale sunt adevărate giuvaeruri şi o mulţime de bucăţi tratate cu condeiul (à la 
plume), sunt capodopere de perfecţiune”97. Probabil, calitatea desenului său 
se datorează profesorului Gheorghe Tattarescu, cu a cărui grafică istorică 
sau de gen98 putem asemui unele lucrări. Unul dintre peisajele sale din aceşti 
ani (1877-1878) este, de pildă, cel intitulat La Corabia, o lucrare în creion pe 
                                                            
89 Tabloul a fost licitat şi s-a vândut la casa ALIS, fiind datat în anul 1875 şi prezentat sub 
denumirea Nuntă transilvăneană (Catalog ALIS 2017, p. 10, 26 - foto). 
90 Este anul în care Henţia participa deja cu două portrete (Caligari şi Grant) la Expoziţia 
artiştilor în viaţă din anul 1870, de la Bucureşti (Telegraful român, nr. 50 din 25 iunie, 1870, p. 
199). 
91 Drăgoi 1979, p. 6. 
92 Ionescu 2002, p. 195. 
93 Fleşer 2004, p. 4. 
94 Adamache, Iosefide 1978, p. 489. 
95 Teodorescu 2013, p. 15. 
96 Drăgoi 1979, p. 15. 
97 Idieru 1898, p. 316. 
98 Vezi Wertheimer-Ghika 1958, fig. 32, 48, 51-54; Oprescu 1958, fig. 77. 
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hârtie99. Sunt cazuri, însă, chiar din rândul operelor realizate pe timpul 
războiului, când într-o primă compoziţie a unei teme motivul principal este 
dat de personaje (Bivuac, 1877), urmând ca ulterior aceeaşi temă să fie 
abordată în favoarea peisajului luminos, cu personajele redate doar în 
subsidiar. Este cazul tabloului cunoscut sub mai multe denumiri100: 
Tabără101/ În tabără (Campament)102 / Scenă de campanie103 (1877), în care pot fi 
remarcate detaliile unei zile toride de vară, cu cerul senin, iarba galbenă, arsă 
de caniculă, şi doar o mică oază de viaţă în preajma unui pârâu aflat în prim-
plan104 (fig. 12). În aceeaşi notă se înscrie şi scena Transport de provizii pe front 
(1878), cunoscută atât printr-o pictură în ulei105 (fig. 10), cât şi printr-o 
frumoasă acuarelă106 (fig. 11). Deşi detaliile diferă în cazul celor două, în 
ansamblu, compoziţia este identică şi bine închegată, ilustrând un convoi 
care străbate micile înălţimi ale unor dealuri, în fundal fiind vizibil şesul unei 
văi, cel mai probabil Dunărea, precum şi înălţimile de pe celălalt mal. 

Acelaşi mod de abordare se reflectă şi în unele dintre tablourile sale 
care surprind urmările trecerii războiului, precum pânzele cunoscute sub 
numele de Ruine pe malul Dunării (1877-1878)107 (fig. 13) şi Ruine în Bulgaria 
(1878)108, în care lui Henţia i se deschide câmpul ideal desfăşurării unei 
compoziţii peisagistice, din care nu lipsesc însă personajele. Iată cum descrie 
A.-S. Ionescu pânza din urmă: 

„[…] este un mare peisaj urban, cu case bombardate, o stradă plină de 
moloz şi ziduri dărăpănate, unde totuşi viaţa continuă: un turc trece călare 
pe un măgăruş, un altul îşi cară în spate sacul şi chiar o femeie a îndrăznit să 
se aventureze pe drum, învăluită în straiele ei negre şi cu feregeaua pe faţă. 
Pe dealurile ce se ridică în imediata apropiere a clădirilor stă câte un 
dorobanţ de strajă, în cămaşa lui albă şi cu căciula pusă pe-o ureche, semn că 

                                                            
99 Drăgoi 1974, p. 12; Drăgoi 1979, p. 13. 
100 De altminteri, opera artistică a lui Henţia cunoaşte mai multe erori de interpretare, fie în 
privinţa denumirii lucrării, fie a conţinutului acesteia. Aşa sunt Călăraş, lucrare reprodusă 
mereu sub numele de Roşiorul, în mod greşit (Vlădescu 1977, p. 88, fig. 83), cu corecţia 
făcută la Ionescu 2002, p. 197-198, fig. 135. În aceeaşi situaţie găsim şi acuarela Întâlnirea, 
înţeleasă multă vreme ca strângerea de mână a unui militar român cu unul rus (vezi corecţia 
la Ionescu 2002, p. 198 şi nota 201), în fapt imaginea întâlnirii între un artilerist şi un 
infanterist, ambii români. Şi exemplele pot continua, un clasic semn de inconsecvenţă sau 
inadecvare fiind cel al titlurilor date „capetelor de expresie” henţiene. 
101 Popescu 1954, p. 18-19. 
102 Drăgoi 1974, p. 11, 49, nr. 70; Drăgoi 1979, p. 24, fig. 12. 
103 Drăguţ et alii 1977, p. 208 (foto). 
104 Vezi Ionescu 2002, p. 197. 
105 Oprescu 1958, p. 153, cu titlul Aprovizionarea dorobanţilor pe front, păstrată de Muzeul 
Naţional de Artă al României. 
106 Păstrată azi la Muzeul de Artă din Arad. 
107 Popescu 1954, p. 18-20; Drăgoi 1979, p. 24, 38, fig. 20. 
108 Drăgoi 1974, p. 12, 48; Ionescu 2002, p. 198. 
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totul este în ordine şi locul se află sub ocupaţie românească. Pe vârful 
colinei, se văd un sătuc şi un turn de observaţie. Nimic nu tulbură liniştea 
acestui loc paşnic: lumina este difuză, cerul senin, un stol de păsărele descrie 
un V pe boltă, semn că se apropie toamna, culorile sunt palide, neagresive, 
dezvoltându-se în zona nuanţelor reci – vernil, gri, bleu – totul arătând că 
Henţia este un optimist care nu suferă scenele dezolante sau dramatice. De 
aceea, ruinele surprinse de el pe pânză nu au nimic sinistru şi 
demoralizant”109. 
Desigur, desenele sale, realizate în spatele frontului, au fost 

interpretate, în special, în funcţie de aşteptările criticilor săi de a regăsi în ele 
valoarea documentară sau mirosul războiului, şi mai puţin pentru 
frumuseţea peisajelor. Bună parte din tablouri i-au fost achiziţionate chiar de 
regele Carol I, care, „pentru distinsele sale lucrări în pictură”, i-a conferit 
medalia Bene-Merenti, clasa a II-a110. 

Cert este că, din această perioadă datează deschiderea către vederile 
panoramice, oferită chiar de prezenţa pictorului nostru pe front. Lucrările 
din timpul războiului, cu mici excepţii, sunt desfăşurate pe lung111. Largile 
panorame sunt prezente în creaţii precum Trecerea Dunării112, ori scenele cu 
artileria românească de la Calafat, pregătind bombardamentele către malul 
bulgăresc al Dunării: Baterie de artilerie la Calafat (1877), Prima lovitură de tun 
(1878) sau Scenă din războiul de independenţă (1897). Deşi au denumiri diferite, 
toate pânzele surprind acelaşi cadru, în care putem observa perspectiva 
largă, în fundalul picturilor fiind redate clădirile Vidinului, cu minaretele sale 
înalte. 

Henţia a fost, prin urmare, şi un pictor al peisajului din Bulgaria, în 
conjunctura oferită de războiul din anii 1877-1878113. La acestea se mai 
adaugă tabloul Peisaj dobrogean (1877-1878), care excelează tocmai prin 
atenţia pe care autorul picturii o acordă naturii, în detrimentul imaginii 
războiului114. 

Ca o concluzie la observaţiile de mai sus, se poate afirma cu 
certitudine că pictura plein-air exersată de Henţia, ca voluntar pe front, l-a 
ajutat să-şi dezvolte un limbaj plastic izvorât din realitate şi redat ca atare, în 
paralel cu un debut în abordarea diferită a culorii şi luminii, luate din natură. 

                                                            
109 Ionescu 2002, p. 198. 
110 Şor 1883, p. 187; Idieru 1898, p. 315-316; Drăgoi 1974, p. 20; Drăgoi 1979, p. 28. 
111 Ionescu 2002, p. 197. 
112 Drăgoi 1979, p. 14. Există mai multe lucrări cu acest subiect, de la acuarelă la creion, 
însă probabil trebuie să ne raportăm la cea al cărei titlu este Trecerea trupelor române pe podul de 
peste Dunăre, de la Corabia (1878), o acuarelă de mari dimensiuni (142 x 96 cm) (Drăgoi 1974, 
p. 71-72). 
113 Drăgoi 1974, p. 20. 
114 Drăgoi 1979, p. 21. 
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Realismul şi influenţele impresioniste (1879-1894) 
Episodul prezenţei lui Henţia ca desenator pe front i-a deschis, prin 

urmare, apetitul pentru peisaj. Acest fapt se traduce nu doar prin timpul pe 
care şi-l dedică, începând de acum pictării peisajelor, ci şi prin formarea unei 
alte viziuni, realiste, din contactul direct al pictorului cu natura. Începând de 
acum se dovedeşte un tot mai fin observator al vieţii de la ţară. 

Ca o reminiscenţă a picturii anterioare, găsim de cuviinţă să amintim, 
înainte de toate, desenul istoric Legenda meşterului Manole [1880], despre care 
Ion Frunzetti spunea că este tot o lucrare, în esenţa ei, de peisagistică: 

„[…] se poate spune că nu scena inclusă în peisaj, ci chiar peisajul însuşi 
pare a fi tema principală a lucrării, şi aceasta nu numai din cauza suprafeţei 
dominante pe care o ocupă în calculul spaţiului plastic alocat tabloului, ci 
datorită faptului că accentele cromatice, contrar perspectivei aeriene, sunt 
plasate chiar pe vârfurile înzăpezite ale munţilor, folosind reflexe violete şi 
albăstrui”115. 
Momentul în care Sava Henţia devine tot mai preocupat de peisaj este 

plasat de Livia Drăgoi în 1879, în acest an fiind pictate Cheile Doftanei, dar şi 
o pictură din realitatea apropiată, Grăpat cu cai116. De asemenea, din acest an 
am identificat un alt Peisaj117, în care predomină culorile reci, însă aici putem 
observa accentul mai fin pe compoziţie şi nu pe frumuseţea priveliştii, care 
este departe de a fi una spectaculoasă (fig. 26). 

Tabloul intitulat Cheile Doftanei118 (fig. 14) reprezintă, cu certitudine, o 
piatră de încercare în activitatea lui Henţia. Chiar dacă artistul a desenat 
peisaje pure şi anterior, acestea nu au fost transpuse pe pânză, în ulei, şi nici 
nu au vizat un peisaj autentic. Aici se observă pe deplin exerciţiul dobândit 
ca desenator pe front, la numai un an de la acea perioadă, Henţia păstrându-
şi inclusiv cromatica folosită în timpul războiului. Livia Drăgoi descria 
lucrarea ca întemeiată „încă pe desen şi modeleu”, organizată pe diagonale, 

                                                            
115 Frunzetti 1991, p. 367. Prezenţa anumitor simboluri în compoziţie şi prezentarea 
ritualului, care descriu miturile tradiţionale ale construcţiei de la Argeş, precum şi 
reproducerea conformă a unui ritual, ar susţine, după Frunzetti, iniţierea lui Henţia într-una 
din lojele masonice bucureştene (Frunzetti 1991, p. 368). Probabil că, în sprijinul acestei 
ipoteze, trebuie să remarcăm şi prezenţa lui Henţia în anturajul familiei Hasdeu, care astfel 
nu este întâmplătoare. 
116 Drăgoi 1974, p. 20. 
117 Lucrare păstrată în colecţiile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 
118 Tabloul a fost menţionat prima oară de George Popescu (Popescu 1954, p. 22) şi s-a 
găsit în colecţia familiei Henţia (Aurelia Henţia). Ulterior, pictura a ajuns în posesia 
muzeului din Timişoara (Vasiu 1966, p. 119), iar astăzi se află la muzeul din Arad. Vasiu 
menţionează în studiul său că „cele două-trei peisagii care se mai păstrau în colecţie [Aurelia 
Henţia, n.a.], au fost în decursul timpului înstrăinate”, inclusiv cel deja menţionat, deci 
existau şi alte peisaje. 
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cu sugestii pertinente de adâncime, date de tritonalitate, dar care „păstrează 
nedisimulate urmele travaliului de elaborare în atelier a imaginii 
peisagistice”119. În egală măsură, au fost subliniate, în acest caz, calităţile 
artistului în redarea perspectivelor largi120, dar, din păcate, nu mai există o 
altă lucrare similară ulterioară. 

Începând cu anul 1879, Henţia abordează şi ilustraţia de carte, 
domeniu în care deşi nu a excelat, a fost un pionier în arta românească. În 
numărul 54 al revistei Ziar pentru toţi a oferit şi o scenă în munţi, cu cai şi 
animale cuprinse în peisaj, o raritate a sa în acest domeniu121. 

Puţine dintre peisajele lui Sava Henţia sunt pure, fără nicio prezenţă 
umană în natură, cât de discretă ar fi aceasta122. Mircea Popescu situa pe 
primul loc, în opera sa peisagistică, pictura în ulei Moara, realizată în anul 
1881123 (fig. 15). Se pare că la cea de-a doua Moară a sa, din 1882 (fig. 16), 
face referire Idieru, ca una din realizările henţiene reprezentative, întrucât 
descrierea că este „între umbra nopţii şi lumina crepusculară ce înflăcărează 
cerul”124 se potriveşte acestei imagini; o altă Moara [1899] este un creion pe 
hârtie, realizat la Ciurel125. Livia Drăgoi, aprecia, în cazul morii din 1881, 
osatura puternică a formelor, dar peste care culoarea a prins o tuşă 
viguroasă, iar pasta a devenit mult mai suculentă decât în deceniul 
anterior126. Acelaşi subiect este tratat diferit de pictorii români care i-au 
urmat (cum ar fi Luchian127) sau chiar de către singurul său discipol, fiul 
Alexandru Henţia, în Moara din pădure128. 

Dacă facem o statistică a operelor peisagistice datate, putem observa 
că anii de maximă activitate în realizarea lor sunt 1881 şi 1882. Probabil, nu 
întâmplător, aceştia se suprapun exact peste intervalul cât Henţia ştim că a 
fost îndepărtat (începând cu 1881) din postul de profesor pe care îl avea la 
Şcoala Secundară de Fete din Bucureşti, unde revine abia peste doi ani, la 
1883, când va fi reprimit în urma vacantării postului129. Prin urmare, este 
posibil ca răgazul pe care l-a avut, să îl fi folosit pentru mai multe activităţi 
în afara atelierului bucureştean. 
                                                            
119 Drăgoi 1974, p. 16; Drăgoi 1979, p. 24. 
120 Popescu 1954, p. 22, fig. 21. 
121 Desenul a fost semnalat de Gh. Oprescu (Oprescu 1945, p. 88, nota 1). Desenele fac 
parte dintr-un ciclu de ilustraţii pentru romanul Elena, semnat de Dimitrie Bolintineanu 
(Drăgoi 1979, p. 23). 
122 Popescu 1954, p. 22. 
123 Ibidem, p. 22, fig. 23. Vezi reproducerea şi la Drăgoi 1979, p. 24, 39, nr. 25, fig. 25. 
124 Idieru 1898, p. 316. 
125 Drăgoi 1974, p. 92, nr. 86. 
126 Ibidem, p. 16. 
127 Oprescu 1939, p. 23 (foto); Zambaccian 1943, p. 74. 
128 https://bidtoart.com/en/fine-art/moara-din-pdure/125987, accesat la 29.10.2018. 
129 Drăgoi 1974, p. 21; Drăgoi 1979, p. 23. 
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Ieşirile sale la poalele munţilor, pe văile Prahovei, Teleajenului şi 
Doftanei au fost deosebit de fructuoase130, nu doar din punct de vedere 
artistic, deoarece frumuseţea locurilor l-a determinat să îşi cumpere o casă în 
Brebu131, unde se va stabili alături de familia sa. Valea Doftanei o 
frecventase în urmă cu câţiva ani, când pictase Cheile Doftanei (1879) (fig. 
14). În tablourile Peisaj de munte, realizat la Rucăr (1882)132 (fig. 25), Cascadă 
la Sinaia133 (1882) (fig. 21) şi Peisaj de munte pe Valea Prahovei (1883)134 (fig. 
22), sunt redate vârfurile alpine, golaşe, ale munţilor, martore ale celei mai 
înaintate urcări ale sale în munte, pentru documentarea peisagistică în 
Carpaţi. Ultima dintre ele, fiind inedită, o prezentăm pe scurt. Este vorba de 
un peisaj montan, o pictură în ulei pe pânză, executată în cea mai bună 
manieră realistă. În prim-plan se află firul unei ape înspumate, cu malul 
stâng înierbat şi stâncos, în plan secund copacii (în dreapta o pădure de 
brazi, în stânga o pădure joasă de foioase), iar în fundal observăm munţii, 
care se înalţă semeţ. Singurul amănunt care nu recomandă această lucrare ca 
un peisaj pur, este silueta unui personaj feminin redat în planul secund, pe 
marginea unei poteci care duce spre pădurea de brazi. Personajul este pictat 
din doar câteva mişcări, cu o putere extraordinară de expresivitate. 
Cromatica, plăcută ochiului, pune în valoare peisajul. Tuşe mai libere, 
împăstate întâlnim doar în redarea firului apei de munte (fig. 5/2 = 22). 

Probabil tot în această perioadă se datează şi un tablou la care face 
referire doar Idieru, cu imaginea Castelului Peleş, „repezindu-se printre 
stânci”135, despre care nu am mai găsit alte precizări ulterioare. 

Un frumos Peisaj este realizat în anul 1886136 (fig. 27), cu pâlcuri de 
copăcei vaporos redaţi, pe spinarea unui deluşor, la poalele căruia, în prim-
plan, se desfăşoară o bogată vegetaţie spontană de câmp. Tabloul 
impresionează prin iscusinţa redării volumelor şi credem că se poate înscrie, 

                                                            
130 A se vedea o parte a traseului reconstituit, pornind de la precizările făcute pe lucrări, la 
Drăgoi 1979, nota 23 
131 Drăgoi 1974, p. 15. 
132 Lucrarea apare în sintezele Liviei Drăgoi – cele mai folosite de specialişti – ca fiind 
datată în anul 1887 (Drăgoi 1974, p. 59, nr. 153; Drăgoi 1979, p. 31, nota 23). Considerăm, 
însă, că anul cu care Henţia îşi semnează pictura este 1882, fiind în concordanţă atât cu 
datarea propusă de G. Oprescu (Oprescu 1958, fig. 115), cât şi cu seria sa de peisaje 
montane din anul respectiv. 
133 Pictura a fost vândută sub numele de Izvorul, de casa Artmark, în anul 2011 - 
http://www.artmark.ro/catalog/index.php/licitatia-colectiei-hrisanti-41-2011/sava-hen-ia-
izvorul.html, accesat la 23.10.2018. 
134 În anul 1883 ştim sigur că Sava Henţia a vizitat din nou Sinaia, dovadă fiind o fotografie 
alături de elevele sale (Suvenir de Sinaia 1883) (cf. Drăgoi 1974, fig. 9). 
135 Idieru 1898, p. 316. 
136 Mulţumim şi cu acest prilej domnului Radu Popică (Muzeul de Artă Braşov), atât pentru 
punerea la dispoziţie a imaginii şi a datelor picturii, cât şi pentru permisiunea publicării. 
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cu uşurinţă, printre cele mai bune peisaje ale lui Henţia, mai cu seamă că 
acest cadru este unul pur peisagistic. 

În cazul peisajului de munte inedit, din anul 1883, nu putem să nu îi 
remarcăm numeroasele similitudini, în alegerea peisajului şi a compoziţiei, 
cu un tablou mai vechi semnat, la 1855, de Alexandru Asachi, Plutaşi de pe 
Bistriţa137 (fig. 5/1). Deşi din titlul lucrării reiese altceva, peisajul este 
dominant138, iar unele detalii, precum stânca de pe malul apei, situată de 
artist în prim-plan, în partea inferioară a pânzei, aproape central, cu un 
drumeag ce o ocoleşte şi se pierde printr-o pădure de brazi, detaliul bradului 
izolat, redarea munţilor din fundal, cu piscul acoperit de nori, la Henţia de 
zăpadă, ori diagonalele compoziţiei, uşor ascendente, sunt tot atâtea motive 
să credem că cele două picturi suportă comparaţia. De altfel, unele teme 
exersate de Asachi, altele decât peisajul, le vom regăsi ulterior şi în opera lui 
Henţia139, putând fi identificate ca o posibilă sursă în tematica şi abordarea 
artei sale. 
 

 1  2 
Fig. 5. Pictura lui Alexandru Asachi-Plutaşi de pe Bistriţa (1855) (1) şi cea a lui Sava 

Henţia-Peisaj de munte pe Valea Prahovei (1883) (2) 
 

Sava Henţia se pare că a avut o preferinţă în a plasa copacii în planul 
secund al compoziţiei, de unde însă aceştia domină întreaga perspectivă 
asupra cadrului astfel conturat. Exemplele sunt edificatoare: În pădure (1870) 
(fig. 8), Cascadă la Sinaia (1882) (fig. 21), Asfinţit peste malul râului (1882) (fig. 
20), Peisaj de iarnă cu ţăran pe cal (1897) (fig. 18). Există însă şi situaţii în care 

                                                            
137 Drăguţ et alii 1977, p. 142 (foto jos). Pictură analizată, îndeosebi, pentru micile personaje 
în haine populare (Pungă 2000, p. 222, nota 27; p. 223) prezente în armonie cu lucrarea, dar 
în subsidiar. 
138 Pentru peisaje la Alexandru Asachi, vezi şi Frunzetti 1961, p. 98, cu remarca 
„minunîndu-ne prin autenticitatea viziunii peisagistice, prin spontaneitatea notaţiei 
sentimentelor”. 
139 A se vedea o Odaliscă, desenată de Asachi la 1874 şi o Horă cu lăutari (Pungă 2000, p. 233-
234 şi figuri nenumerotate). 
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copacii aduc planul secund în faţă, precum în Peisaj cu copaci şi cumpănă (1894) 
(fig. 23) şi în pictura Peisaj colinar (fig. 19), dar nu formează prim-planul 
autentic al copacului solitar, cum găsim, de pildă, în peisajele lui Ştefan 
Popescu140. În Peisaj (1879) şi Moara (1881), copacii îşi unesc coroanele 
deasupra imaginii centrale a compoziţiei; la fel şi în primul peisaj pe care-l 
cunoaştem, În pădure (1870). 

Peisajele realiste se menţin până la finele anilor ’80, unul dintre acestea 
fiind Peisajul păstrat la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, datat în 1887141 
(fig. 29), şi chiar depăşesc în interval, în pictura de clişeu, încă un deceniu. 

Cele mai multe peisaje, pictate în ulei pe pânză (s.n.), le avem, deci, din 
anii 1881-1882. Întâmplător sau nu, trebuie să remarcăm, fără a şti dacă 
există o rezultantă pe cale de consecinţă, că tot atunci, întors în ţară din 
Franţa, Ion Andreescu picta în cel mai curat stil al său ultimele opere, 
inclusiv multe peisaje, aducând un suflu nou în peisagistica românească142. 

Henţia a pictat mult în zona Câmpina – Brebu, învecinată celei în care 
Grigorescu, pe linia Câmpina – Muscel, îşi desfăşura activitatea. Pe urmele 
lui Henţia, Grigorescu va picta şi el în zona Rucărului143. 

Deceniul al nouălea a fost, de departe, cel care i-a deschis noi 
orizonturi, şi cel mai prolific în pictura de peisaje pe pânză. Însă, pe când 
părea că îmbrăţişează cu mai mare dezinvoltură genul peisajului, Henţia se 
dedică, din nou, la mijlocul acestui deceniu, scenelor istorice. Acum 
semnează multe dintre figurile unor personaje din istoria României, apărute 
într-un manual, ca cel din anul 1886144 şi, probabil, descoperă că peisajele 
sale nu erau vandabile în faţa unor realizări semnate de Grigorescu. 

Prin urmare, creaţiile pur peisagistice există în opera henţiană, şi aici 
ne referim în special la picturile în ulei, cu toate că ele nu sunt multe145: 
Cheile Doftanei (1879), Moara (1881), Moara (1882), Peisaj colinar, Asfinţit peste 
malul râului (1882), Joagăr (1882), La fântână (1894), Peisaj cu copaci şi cumpănă 
(1894) şi mai multe Peisaje (1879, 1886, 1887, 1902-1903). La acestea se 
alătură peisajele cu personaje, pictate în mod discret146, pentru a oferi viaţă 
                                                            
140 În lucrările Nucul sau Valea Oltului; vezi Crăciunoiu 2014, p. 29, 33 (foto). 
141 Drăgoi 1974, p. 16. 
142 Pentru această perioadă, vezi Busuioceanu 1935, p. 108-115; Busuioceanu 1936, p. 37-
47. 
143 Oprescu 1945, p. 68-69; Oprescu 1958, p. 168 (Rucăreanca, Vatra de la Rucăr – 1902). 
144 „Prescurtare din istoria româniloru, lucrată pentru elevii şcolelor primare de ambe sexe 
de B. B. Secăreanu, tipărit la Bucureşti în 1886, ediţia a V-a, revăzută şi îmbunătăţită din 
nou” (cf. Drăgoi 1979, p. 11 şi nota 13). 
145 La care se pot adăuga şi alte lucrări despre care nu deţinem date privitoare la compoziţie. 
146 Ion Frunzetti remarca originea acestui gen de peisaj: „Integrarea în peisaj a unor 
personaje de dimensiune redusă, tratate ca accesorii menite să anime cadrul natural ori 
rustic, chiar atunci când nu se merge neapărat la explicitarea unei naraţiuni, este un 
procedeu ce făcea în secolele XVII şi XVIII, dintr-un tablou peisagistic cu figurine, adică 
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naturii imortalizate: În pădure (1870), Oltul (1882), Peisaj de munte la Rucăr 
(1882), Cascadă la Sinaia (1882), Peisaj de munte pe Valea Prahovei (1883), Uliţă 
de sat (1888), Peisaj de iarnă cu ţăran călare (1897) şi Peisaj la ţară (1902). În 
pictura Trecerea râului cu barca (1902), compoziţia se îndreaptă viguros către o 
scenă de gen integrată în peisaj. 

Profesorul său, Tattarescu, în pofida formării realiste, aplecat spre 
pictura de atelier, a exersat şi el pictura de peisaj, printre care şi cheile 
muntoase carstice ce au dat numele a două tablouri ale sale: Peştera 
Dâmbovicioarei (1851, 1868)147. Pe urmele sale, Henţia a pictat atât pânza 
Peştera Dâmbovicioara (1882)148, cât şi un alt peisaj, realist, Joagăr (1882), tot în 
respectiva zonă (fig. 24), aşa cum reiese din semnătura „S. Henţia 
1882/Pes. Dîmbovicorei”149. 

Amelia Pavel observa anumite similitudini între peisajul lui Henţia şi 
cel practicat de micii maeştri olandezi ori francezi ai secolului al XVII-lea. 
De asemenea, în peisajele cu personaje regăsea ceva din pictura de început a 
lui Nicolae Vermont ori din gravura profesorului său, Aman150. 

Henţia nu a urmat drumul lui Grigorescu, şi nici pe cel al lui 
Andreescu, care au renunţat la canoanele academismului de atelier şi au 
evadat în natură, pictând frumuseţile Barbizonului. El nu a făcut-o, fapt ce 
s-a răsfrânt într-un fel şi asupra modului său de abordare a peisagisticii. Dar 
şi aici, pictorul a găsit resurse nebănuite pentru a recupera handicapul, 
confirmând încă o dată că era capabil să abordeze orice gen şi orice tehnică, 
într-o manieră proprie. 

Timpul acesta al metamorfozelor pentru pictorul născut în Sebeşel nu 
a fost privit întotdeauna laudativ. Mihai Ispir spunea că „Henţia evoluează 
fără stânjenire în orizontul unui realism «oficial», salvat de la osificare 
datorită instinctului său de pictor. Atent la ce se întâmplă în juru-i, Henţia 
pare a se îndrepta, câteodată, către o factură aspră, plină de francheţe”151. Pe 
de altă parte, Tache Soroceanu, la 1930, într-o descriere a Pinacotecii 
Statului, afirma că: „nu putem uita pe Sava Henţia cu romanticile sale 
compoziţii, mult mai interesant însă în subiecte realiste”152. 

                                                                                                                                                  
dintr-un peisaj «cu stafaj», o scenă de gen în toată puterea cuvîntului” (Frunzetti 1961, p. 
106). 
147 Wertheimer-Ghika 1958, fig. 89; Drăguţ et alii 1977, p. 160, 162 (foto dreapta-sus). 
Peştera se află în partea sudică a masivului Piatra Craiului, pe firul Văii Dâmbovicioara, 
afluent al Dâmboviţei. 
148 Drăgoi 1974, p. 56, nr. 124. 
149 Ibidem, p. 16, 55-56, nr. 122. 
150 Pavel 1973, p. 25. 
151 Ispir 1984, p. 136. 
152 Soroceanu 1930, p. 211. 
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S-a vorbit şi despre influenţa grigoresciană asupra operei sale. Mai 
întâi, prin înrâurirea lui Grigorescu asupra elevilor de la belle arte din 
Bucureşti (cu toate că nu era profesor la catedră), printre care se număra şi 
Henţia153, iar ulterior prin pictarea unor lucrări „pronunţat inspirate de 
creaţia grigoresciană”154. Unele scene de gen sau chiar peisaje vibrează o 
astfel de influenţă, deşi, ne apare ca evident că Henţia s-a ferit să îi calce lui 
Grigorescu pe urme. 
 

 1    2 
Fig. 6. Picturi realizate de Sava Henţia-Uliţă de sat (1888) (1) 

şi Nicolae Grigorescu-Fete lucrând la poartă [cca. 1885-1890] (2) 
 
Concret, dacă ar fi să comparăm realizările celor doi artişti, anumite 

similitudini pot fi puse pe seama faptului că ambii au pictat în aceeaşi zonă 
geografică şi etnografică. Două lucrări suportă asemănări de compoziţie 
destul de evidente: Uliţă de sat (1888) (fig. 6/1) de Sava Henţia şi Fete lucrând 
la poartă, semnată de Nicolae Grigorescu155 (fig. 6/2), ultima încadrată larg 
între anii 1885 şi 1890, astfel încât sensul influenţelor rămâne încă neclar. 
Există însă o pictură în care ştim, cu siguranţă, că Henţia l-a copiat pe 
Grigorescu, dar nu în peisaj, ci în portretistică (!). E vorba de lucrarea în ulei 
pe pânză, Banul Năsturel Herescu, pe care Henţia o reproduce în 1881156, după 
originalul Portretul marelui ban Nasturel Herescu, pictat în anul 1870. 

Este, prin urmare, un lucru acceptat de cei care s-au aplecat asupra 
operei sale artistice că pictorul a depus eforturi atât pentru a se integra în 
curentul celor ce pictau în plein-air, cât şi pentru o schimbare în pensulaţie 
şi culoare. Livia Drăgoi sintetiza foarte bine aceste eforturi la care ne 
referim: 

„Aspiraţia spre asimilarea viziunii noi, a picturii de plein-air se concretizează 
plastic într-o luminare a paletei, în încercarea de sugestie a umbrei prin 

                                                            
153 Oprescu 1958, p. 167. 
154 Mesea, Pop 2016, p. 14. 
155 Vezi tabloul ilustrat la Drăguţ et alii 1977, p. 190 (foto jos). 
156 Drăgoi 1974, p. 54, nr. 109, cu însemnarea lui Henţia, stânga-jos: „cop. 
după/Grigorescu” (lucrare păstrată la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu). 
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tonuri de culoare şi mai ales în schimbarea facturii execuţiei, tuşele rupte, 
rapide, construind formele colorate cu o dorinţă evidentă de a surprinde 
vibraţia suprafeţelor scăldate în lumină şi atmosferă. Deşi dorinţa aceasta 
rămâne cel mai adesea doar la nivelul intenţiei, pânzele cîştigă în 
picturalitate, vibraţia suprafeţei fiind amplificată şi de relieful real al unei 
paste mai generoase, tratată cu mai multă libertate”157. 
Există câteva scene de gen care surprind viaţa de la ţară, cu rusticul ei 

peisaj şi oamenii locului, cu ocupaţiile lor. În tabloul Casă de iobagi (1882), 
după descrierea Livia Drăgoi, „domneşte o atmosferă apăsătoare, de 
restrişte şi sărăcie”158, într-o interpretare, adeseori întâlnită, de prezentare a 
picturii lui Henţia ca o pictură „socială”, aplecată către imortalizarea celor 
năpăstuiţi159. În fapt, imaginea surprinde activităţile unor femei, de la tors la 
ţesut, imortalizate într-un şopron folosit pe timp de vară. 

Trecerea lui Henţia către teme ce abordează viaţa de la ţară, cerşetorii 
ori aspecte ale periferiei bucureştene a fost interpretată ca nefiind doar o 
simplă influenţă grigoresciană, ci o încadrare a stilului său în atmosfera 
specifică epocii, influenţată de discursurile din ziarul Contemporanul160. 

Tema fântânilor o regăsim în mai multe picturi ale sale: Spre fântână 
(1882), La fântână [1885-1886], Lapte pentru copii (1888), La fântânile din 
Robăneşti-Greaca (1888)161, La fântână (1894), Peisaj cu copaci şi cumpănă (1894), 
La fântână (1902)162 – ultima ilustrând parcă o reîntoarcere a artistului la 
peisajul academic, imaginat –, sau acuarela Dorobanţ pe drumul spre casă (1900). 

Peisajul poate fi receptat însă şi din alte opere de gen, datate între 
1888 şi 1892. Lapte pentru copii (1888) este o frumoasă scenă bucolică, cu 
copii, o femeie şi o vacă, integrate într-un peisaj rural din care distingem 
silueta unor case, a turlelor unei biserici şi a unei cumpene de fântână (fig. 
30). O lucrare de gen cu o temă inedită în pictura românească, dar de 
inspiraţie mai veche din pictura occidentală, este Mama adoptivă (1890)163, în 
care o femeie ţine de coarne o capră culcată pe o parte, la ugerul căreia suge 
un bebeluş. Ne interesează aici peisajul în care se desfăşoară alăptarea, la 
marginea unui crâng în care abundă culoarea verde, cu un fundal în care se 
distinge turnul unei biserici (fig. 31), cu o cromatică asemănătoare celei 
folosite la Peisajul din 1887. Un exemplu de lucrare de gen integrată în peisaj 

                                                            
157 Ibidem, p. 8. 
158 Drăgoi 1979, p. 20, fig. 31. 
159 Vezi Popescu 1954, p. 20-21. 
160 Drăgoi 1974, p. 14. 
161 Ibidem, p. 88, nr. 48. 
162 Catalog Artmark 2018c, p. 155, nr. 138. 
163 Carabaño Aguado 2014, p. 188. 
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este şi tabloul Capre164, în care unduirea contururilor dealurilor din fundal şi 
chiar silueta unei case, bine luminate, creează un confort vizual, care se 
adaugă modului adecvat de integrare a subiectului în peisaj. O altă pictură 
(păstrată în Muzeul de Artă din Arad) a fost realizată în anul 1892 şi a primit 
diferite denumiri: Ţărani pe câmp165, La odihnă166 sau Ţigani167. Scena surprinde 
un ţigan cu copilul său, aşezaţi jos, odihnindu-se. În fundal se disting 
siluetele unor dealuri şi acelaşi cer alb-gri, cu prea puţine părţi senine. 
Lucrarea trebuie văzută ca o continuare a temelor ce tratează copii de ţigani, 
aşa cum le cunoaştem din Fată cu copil în spate (1881)168 şi cele două opere 
Fraţii (1882), una aflată în colecţia Lucian Pop din Târgu Mureş169, văzută ca 
„cel mai münchenez şi mai ambiţios tablou al lui Sava”170, cealaltă, cu un 
fundal format din corturi şi persoane, licitată anul acesta171. Ambele 
compoziţii dezvăluie însă adevăratele personaje: o fată care ţine în spate un 
băieţel, aşa cum credem că trebuie să vedem şi în tabloul din colecţia Lucian 
Pop din Târgu Mureş. Doi ciobănaşi la Brebu, realizată în anul 1897172 
(cunoscută şi ca Doi ciobănaşi de munte, iar la Livia Drăgoi ca Ciobănaşi173), ar fi 
fost o frumoasă lucrare (la care concura marile sale dimensiuni: 160 x 91,5 
cm), dacă Henţia ar fi insistat mai mult pe detaliul peisagistic, însă formaţia 
sa de portretist s-a manifestat şi aici, iar critica adusă a fost că „pictorul prea 
s-a ocupat de toate amănuntele, făcând din pânza sa mai mult un portret 
decât un tablou”174. 

Desfăşurarea largă, pe orizontală, vizibilă în modul cel mai pregnant la 
pictura istorică, nu o regăsim la Henţia, cu aceeaşi forţă, şi în cazul 

                                                            
164 Drăgoi 1974, p. 61, nr. 174; Drăgoi 1979, p. 22, 39, fig. 35; Tatai-Baltă 2018, p. 16, 70, 
nr. 22. 
165 Pavel 1973, p. 25, care şi reproduce opera. 
166 Drăgoi 1974, p. 60-61. 
167 Este denumirea care şi astăzi apare pe plăcuţa de metal prinsă pe rama tabloului în 
perioada interbelică (asigurată de denumirea ce o însoţeşte deasupra: Ministerul 
Instrucţiunii şi Cultelor). 
168 Muzeul Municipal „Ioan Raica Sebeş; vezi reproducerea la Fleşer 2004, p. 22, nr. 13; 
Tatai et alii 2018, p. 56-57. 
169 Mesea, Pop 2016, p. 7, 14, 191, il. 30-31. 
170 Lucrare de gen care ar putea fi raportată la scenele flamande, din secolele XVII-XVIII 
(Mesea, Pop 2016, p. 7, 14, 191, il. 30-31). Tot aici consemnăm faptul că Muzeul de Artă 
din Tulcea deţine un Portret de femeie (62 x 47,5 cm, ulei pe pânză, nr. inv. 341), realizat în 
anul 1870, care, credem noi, nu a fost realizat după un model, ci este o reproducere 
aproape fidelă după o pictură (64 × 54 cm, ulei pe pânză) ce face parte din şcoala germană 
de pictură, de la mijlocul secolului al XIX-lea, intitulată Cerceii cu perle negre, licitată în 
România în anul 2018 (Catalog Artmark 2018b, p. 51, nr. 48). 
171 Catalog Artmark 2018b, p. 80, nr. 64. 
172 Idieru 1898, p. 317. 
173 Drăgoi 1974, p. 21, 63-64, nr. 203. 
174 Remi 1898, p. 89. 
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peisajelor. Cu toate acestea, ele nu lipsesc şi, chiar mai mult, sunt completate 
de două peisaje concepute acut pe verticală (ambele cu dimensiunile de 75 x 
35 cm), pictate în etapa târzie a activităţii sale: Peisaj cu copaci şi cumpănă 
(1894) şi Peisaj de iarnă (1897). În cazul unei lucrări mai timpurii, cu o 
compoziţie pe verticală, Cascadă la Sinaia (1882), proporţiile nu sunt atât de 
vizibile. În rest, compoziţiile cu peisaje se desfăşoară într-o oglindă cu 
dimensiuni mai echilibrate, pe orizontală. 

Unele desene şi picturi ale lui Sava Henţia, prin minuţiozitatea redării 
detaliilor, primesc valoare de peisaje documentare. Aici nu mai zăbovim 
asupra celor din perioada războiului din 1877-1878, ci ne referim la cele 
ulterioare. Artistul nu doar că a pictat interioarele unor biserici, ci le-a 
desenat în unele schiţe în creion ori în acuarelă, formând, alături de alte 
lucrări, o categorie distinctă în arta sa, anume cea a vederilor cu monumente. 
Cele mai numeroase sunt din zona în care s-a retras, de la Brebu şi 
Câmpina. Această aplecare spre categoria monumentelor este specifică 
ultimului deceniu al veacului al XIX-lea, însă i-au ocupat artistului peste 20 
de ani din activitatea sa. Se pare că cea mai timpurie realizare este Mănăstirea 
Suzana, un creion pe hârtie, semnat „Mrea Susana – 1882, iulie 19/21 
Dominecă/pe ţermul drept al Telejenului”175. 

A pictat şi alte monumente, chiar în ulei pe pânză, aşa cum este Turnul 
Colţei, doar recent repertoriată176, sau Peisaj cu castelul Peleşul177, ambele 
probabil tot din deceniul al nouălea. Despre alte peisaje cu monumente nu 
avem date certe178. 

Alte scene de gen aduc în prim-plan un dublu aspect: cel al peisajului 
şi cel al unor clădiri cu potenţiale valenţe documentare. Este vorba de aşa-
numitul Târg179/Târg din Ardeal180 din anul 1892, realizat în ulei pe carton, 
păstrat în muzeul din Sebeş (fig. 38/1). În fapt, aici ne aflăm în faţa unei 
erori perpetuate în timp, privitoare la semnificaţia imaginii. În primul rând, 
imaginea nu este cea a unui târg, ci a unui loc de popas, deci a unui han şi, 
prin urmare, prin detaliile sale, îi sporeşte valoarea de peisaj-documentar. Că 
                                                            
175 Drăgoi 1974, p. 88, fig. XVI. 
176 Opriş 2010, p. 52. 
177 Idieru 1898, p. 316. 
178 Inserăm aici o interesantă menţionare a unui tablou semnat de Sava Henţia, despre care 
nu ştim cât este realitate şi cât plăsmuire literară, datorată scriitorului Ionel Bota: „Peisajul 
lui Sava Henţia, o pictură în ulei, de dimensiuni mari, acoperea aproape tot peretele din 
partea opusă intrării noastre. Era satul, satul de odinioară, cu uliţa centrală şerpuind pe clina 
dealului, printre case şi pomi, până la poarta Castelului. Un peisaj fără oameni, pustiit, 
măcinat de melancolia unor culori vii. O relicvă luminoasă din întunecimile unui trecut nu 
prea îndepărtat” (Ionel Bota, Bufniţa, în Sintagme literare, 4, iulie, 2016, p. 26). 
179 Drăgoi 1974, p. 61; Tatai-Baltă et alii 2018, p. 22; Popescu, Mircea 1998, p. 17, nr. 22, nr. 
11. 
180 Ciul 1967, p. 519 (greşit descris ca ulei pe pânză); Drăgoi 1974, p. 15; Fleşer 2004, p. 5. 
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este aşa, o confirmă apariţia recentă a unei lucrări identice (dimensiuni, 
tehnică, reproducere), numită Han, păstrată în colecţia particulară Gheorghe 
Burtea181 (fig. 38/2). În al doilea rând, peisajul cu han nu se află în Ardeal, 
ci, aşa cum o sugerează arhitectura caselor din lemn, ne aflăm, cel mai 
probabil, în zona Câmpinei sau, în orice caz, în zona colinară a Văii 
Prahovei. Imaginile cu case din Câmpina, pictate ulterior de Henţia, 
dovedesc pe deplin acest lucru (fig. 37, 39-41). 

Capodopera peisagistică a lui Henţia suntem de părere că poate fi 
identificată în Cascadă la Sinaia, semnată şi datată la 1882182. Avem în această 
compoziţie (fig. 21), ce poate rivaliza cu orice operă a „clasicilor” peisajului 
românesc, elemente aflate la modă printre peisagiştii francezi: izvor, stânci, 
pădure, toate îmbrăcate în culori calde de vară spre toamnă. Bărbatul şi 
femeia, cele două personaje aflate în zona centrală a compoziţiei, îmbrăcaţi 
elegant, căţăraţi pe stâncile văii, îşi dau mâna şi oferă tabloului naturaleţea 
care emană din orice colţ al operei. Prin tuşele libere şi cromatica folosite, 
Henţia dă primele semne ale unei apropieri de un impresionism pe care încă 
nu îl exersase. 

Alexandru Busuioceanu remarca, în anul 1945, că: „Pictura 
românească se găsea acum cincizeci de ani împărţită între academismul cu 
aspiraţii aristocratice al lui Aman şi spiritul mult mai liber şi mai modern al 
lui Grigorescu”183. Parafrazând continuarea acestei idei, pe care criticul de 
artă o formula cu privire la Andreescu, ne întrebăm, la rându-ne, ce însemna 
pictura lui Henţia, „lipsită de orice element agresiv”? Între academismul 
asimilat cu dezinvoltură şi pictura plein-air, adusă cu adevărat în pictura 
românească de peisagiştii Grigorescu şi Andreescu, Henţia se situa într-o 
inconfortabilă situaţie. Între dorinţa de a-şi desăvârşi o formare academică, 
exersată cu asiduitate, şi încercarea unei noi abordări, impresioniste, pictorul 
a oscilat, nereuşind să se mai alinieze întru totul unui curent artistic, motiv 
pentru care atât contemporanii, cât şi cei care i-au urmat l-au etichetat drept 
un conservator. 

Livia Drăgoi considera că pictura de plein-air a lui Henţia este 
urmarea unei viziuni noi, am zice târzii, a pictorului, autoarea văzând tabloul 
său La fântână (1894)184 ca reprezentativ pentru acest gen185. Un moment 
destul de tardiv, desigur. Astfel, şi noi l-am luat ca reper final al unei 
perioade din activitatea artistului. Tot de acum datează şi pictura în ulei, 
                                                            
181 Din lumea satului 2016, [p. 27]. 
182 Nu întâmplător, această lucrare a lui Henţia este şi cea mai bine vândută dintre toate 
tablourile sale, la ultima licitaţie unde a participat fiind cumpărată cu suma de 12500 euro. 
183 Busuioceanu 1935, p. 118. 
184 Ultima denumire este cea sub care tabloul s-a vândut la Casa de licitaţii Alis, în anul 
2016. 
185 Drăgoi 1974, p. 15. 
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Casă la marginea oraşului [1894], care fără a constitui un peisaj, formează un 
clişeu foarte reuşit din interiorul unei curţi. 

Peisajul lui Sava Henţia, în acest interval, permite observarea 
metamorfozelor sale artistice de ansamblu. El nu a fost interesat în peisajele 
sale de osatura formelor, aşa cum a făcut-o Andreescu în aceeaşi perioadă186, 
ci de surprinderea atmosferei şi intimităţii pe care un peisaj o putea releva. 
La începutul anilor ’80, accentele sale realiste din peisaje coexistau cu cele ce 
dovedesc o aplecare spre genul pictorilor plein-air-işti, care îi concurau 
propria creaţie. „Priveliştea devine suportul unei confesiuni de mare 
sinceritate despre bucuria de a căuta, în elanul de echivalare vizuală a 
naturii”187. 

Interpretarea apropiată de impresionismul practicat încă timid de 
artiştii români, se poate identifica prin maniera liberă, cu pensulaţia frântă, şi 
în peisagistică188. Cornel Tatai-Baltă îi admiră spiritul „atent la vibraţia 
aerului şi luminii, utilizând tuşe de culoare din ce în ce mai libere” şi 
tendinţa de redare a luminozităţii189, proprie impresioniştilor. 

 
Etapa târzie: acuarela şi miniaturizarea (1895-1904) 
Am numit această etapă a acuarelei şi miniaturizării, dar a nu se înţelege 

că pictorul nu a lucrat şi în alte tehnici sau la alte dimensiuni. Acuarela este, 
de departe însă, reprezentativă pentru aceşti ultimi ani de activitate. În 
acelaşi timp, lucrările sale de mari dimensiuni sunt rare şi fac parte din 
comenzi, în general, pentru mediul bisericesc: Preotul Ioan Duhovnicul (Ioan 
Neagu) din Băneşti, Mitropolitul Andrei Şaguna (1900), Portretul lui Virgil Cioflec 
(1900) şi Înger cu copii (180 x 120 cm) (1902), ultima probabil un panou 
pentru interiorul unei biserici. Se pare că elanul tinereţii l-a părăsit. Nu este 
exclus ca din cauza concurenţei fotografiei să constatăm miniaturizarea 
picturilor, cu foarte multe acuarele şi tot mai puţine picturi în ulei, sugerând 
parcă o dozare a forţelor creatoare în lucrări mici şi pictarea multor „vederi” 
cu scene similare celor surprinse de artiştii fotografi. 

În pictura de acuarelă avem, desigur, o altă tehnică de lucru. Lotul 
mare de lucrări de acest tip rămas de la artist ne arată, în primul rând, 
tehnica desăvârşită pe care Henţia o stăpânea. Mai cu seamă, în ultimii săi 
ani de viaţă, a pictat foarte multe acuarele (chiar şi cu teme din războiul de 
independenţă), multe dintre acestea fiind peisaje aflate la graniţa dintre rural 
şi urban: case din zona aşezărilor Câmpina şi Brebu ori târguri, cu multe 
ipostaze ale Târgului Moşilor, de la periferia Bucureştiului, în egală măsură 

                                                            
186 Busuioceanu 1935, p. 103; Busuioceanu 1936, p. 30. 
187 Drăgoi 1979, p. 24. 
188 Vasiu 1966, p. 115. 
189 Tatai-Baltă 2018, p. 16. 
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ilustrat şi cu mahalalele sale. În privinţa târgurilor, Henţia a avut ceva 
original, cu o abordare total diferită, de pildă, de cea a târgurilor lui 
Andreescu190, care cuprinde pe pânzele sale o masă umană ce se contopeşte 
într-un întreg, din care cu greu ai putea desluşi că te afli într-un târg. 

Livia Drăgoi sublinia rolul pe care desenul în acuarelă l-a jucat în 
opera lui Henţia, identificând că „cele mai sesizante progrese pe calea 
eliberării de constrîngerile academice se realizează în acuarelă, tehnică 
stăpînită cu virtuozitate”191, artistul dovedind o atracţie deosebită spre 
materia fluentă192, aducând „o contribuţie preţioasă la afirmarea unei viziuni 
realiste, moderne, în arta românească”193. 

Pictorul s-a dovedit, astfel, un desenator subtil, un foarte bun 
acuarelist, tehnică în care a reuşit să creeze lucrări mai luminoase decât cele 
pictate în ulei. Sunt de amintit frumoasele peisaje în acuarelă cu vederi din 
zona în care s-a stabilit, fie cu Brebu (fig. 40-41), fie cu Câmpina (fig. 37, 
39). În anul 1902 este pictată acuarela Vedere din Câmpina (fig. 37), păstrată 
la Muzeul Naţional de Artă al României. În cadrul surprins de artist se 
disting mai multe case cu arhitectura specifică zonei sau altele mai noi, 
precum şi cu dealurile înalte în fundal, dar reţine atenţia un detaliu trecut 
neobservat. Zona centrală a compoziţiei este traversată de stâlpi din lemn ai 
unei reţele electrice. Este singura scenă pe care o cunoaştem în care Henţia 
surprinde în detaliu noua cucerire tehnică, astăzi devenită o parte a 
peisajelor cu care ne-am obişnuit194. Într-adevăr, oraşul Câmpina se 
electrificase timpuriu, prin construirea în 1898 a hidrocentralei de la Sinaia, 
care, începând cu anul 1899, furniza curentul electric pentru schela 
Câmpina195. 

Tot în acest ultim deceniu al veacului, reapar acuarelele lui Henţia 
dedicate în special monumentelor religioase, cu lucrări precum Biserică 
(1891)196 (fig. 42), dar şi crochiurile în creion, cum sunt: Biserica Mănăstirii 
Brebu (1897)197, Clopotniţa de la Brebu (1897)198 sau Mănăstirea Comana 
(1898)199, urmând probabil un demers al graficii dedicate peisajelor cu 
                                                            
190 Târgurile de la Buzău (Busuioceanu 1936, p. 53-54, fig. 5, 10; Oprescu 1958, p. 187, fig. 
153). 
191 Drăgoi 1979, p. 6. 
192 Drăgoi 1974, p. 16. 
193 Drăgoi 1979, p. 26. 
194 Într-un alt desen în creion, Mahala/Peisaj din Herăstrău (1903), sunt vag redaţi stâlpii 
electrici. 
195 Din anul 1906 datează şi o fotografie-document cu centrala electrică din Câmpina 
(Murgescu et alii 2012, p. 30). 
196 Drăgoi 1974, p. 72, nr. 11. 
197 Ibidem, p. 90-91, nr. 16. 
198 Ibidem, p. 91, nr. 74. 
199 Ibidem, p. 91, nr. 78. 
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biserici, asemenea lui Tattarescu200. Dar, regăsim printre aceste creioane pe 
hârtie şi Inaugurarea podului de la Cernavodă (1898)201, realizată la 15 ani de la 
darea sa în folosinţă202. Mai rar, pictează în ulei pe pânză vederi cu 
Mănăstirea Brebu/La ţară (1891)203 şi Mănăstirea Pasărea (1897)204. 

Atenţia artistului a fost reţinută, desigur, de monumentele din 
localitatea adoptivă Brebu, posesoare a unor vechi construcţii reprezentative 
pentru arhitectura argeşeană. Clopotniţa desenată în creion de Henţia la 
1897 reprezintă, în fapt, turnul de poartă al incintei mănăstirii Brebu, 
ridicată în timpul domnului Matei Basarab (1650)205, biserică ale cărei picturi 
pe tâmplă şi în altar sunt refăcute chiar de Sava Henţia în anii 1901-1902206. 
Tot aici, la Brebu, în incinta mănăstirii, puţin mai târziu, în 1908, Ştefan 
Luchian şi-a pictat unele dintre cele mai frumoase peisaje ale sale, printre 
care şi o imagine cu acelaşi turn de poartă207. 

 

 1    2 
Fig. 7. Turnul de poartă al mănăstirii Brebu (apud I. Postăvaru – 1, foto: Nicolae 

Ţaţu, 1929; Gh. Curinschi Vorona – 2) 
                                                            
200 Wertheimer-Ghika 1958, fig. 48. De la Tattarescu ni s-a păstrat o schiţă în creion cu 
Neagoe Basarab în faţa mănăstirii Curtea de Argeş (vezi ibidem, p. 148, fig. 51), o temă care va fi 
reluată şi de Sava Henţia, în schiţele în creion Legenda meşterului Manole (1897), precum şi în 
pictura în ulei, Punerea pietrei fundamentale la Mănăstirea Curtea de Argeş (1880) (Drăgoi 1974, p. 
11, 90, nr. 65; p. 52, nr. 98), ultima cunoscută şi sub numele de Vizita lui Neagoe Basarab şi a 
Doamnei Despina la schela bisericii de la Curtea de Argeş (Cosma 1986, p. 66). 
201 Popescu 1954, p. 23; Drăgoi 1974, p. 91, nr. 76; Cruceru 2006, p. 20-21. 
202 Drăgoi 1974, p. 91, nr. 76. Autoarea a folosit denumirea de Podul de la Cernavodă. 
203 Ibidem, p. 60, nr. 162. 
204 Ibidem, p. 63, nr. 63, nr. 202. 
205 Azi pe lista monumentelor istorice: Cod LMI: PH-II-a-A-16375; vezi foto document la 
Curinschi Vorona 1995, p. 156 (foto dreapta-sus) şi Postăvaru, Brebu, foto 1. 
206 Teodorescu 2012, p. 52. 
207 Zambaccian 1943, p. 74. 
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Multe schiţe în creion sau acuarele au fost dedicate şi periferiilor 
Bucureştiului, sau altfel spus mahalalelor, cu tot peisajul lor dezolant. Să nu 
uităm că Henţia însuşi a locuit, la sosirea în Bucureşti, în mahalaua Sf. 
Elefterie. Aşa s-au născut cele două acuarele cu Mahalaua Mântuleasa [1897-
1898]208, desenul în creion Curte în mahalaua Malmaison (1898)209, acuarela O 
mahala în Bucureşti (1902)210 (fig. 35), acuarela Peisaj din Floreasca (1902)211 şi 
Mahala/Peisaj din Herăstrău, acuarelă, semnată în 1903212 (fig. 36). Tot în 
această categorie intră şi schiţa în creion, nedatată, Bolintin, un peisaj cu 
oameni, precum şi siluetele unei biserici şi a altor clădiri (fig. 34/3)213. 

Pitorescul bâlciurilor şi al târgurilor l-a inspirat pe Henţia în ultimele 
două decenii şi nu doar în ultimii ani de viaţă214, atras fiind nu atât de forfota 
lor, ci de lucrurile aranjate, de atitudinea personajelor sau de forma şi starea 
copertinelor care acopereau tarabele. O focusare, deci, pe vânzători, şi nu pe 
cei care frecventau târgul în postura de cumpărători. În aceste aglomerări de 
mare dinamism, bâlciurile lui Henţia par de-a dreptul liniştite, conferindu-le 
o notă personală. Cele mai timpurii lucrări le avem din 1885 – un creion şi 
un ulei cu Târgul Moşilor215, urmate apoi de o serie întreagă de imagini cu 
Moşii care se încheie în anul 1903 cu acuarela Chioşcul de la Moşi216. Alte 
târguri le avem transpuse în acuarelă: Vedere din Câmpina/Târg din Câmpina217 
(1898), dar şi Vederea târgului Brebu218 (fig. 41), aşa cum se numea în anul 
realizării ei (1902), cunoscută acum sub numele Peisaj din Brebu/Biserica 
Mănăstirii Brebu219/Peisaj din Brebu220. 

Dintre lucrările peisagistice, lucrate în ulei, care merită amintite din 
perioada sa târzie, ne oprim asupra câtorva dintre ele. Începem cu pictura 
inedită, Trecerea râului cu barca (1902), care, între scenele de gen integrate 
peisajelor, reprezintă o noutate (fig. 32)221. Scena de gen, cu o barcă plină de 
pasageri, ce se pregăteşte să părăsească malul unui râu, este cuprinsă atât de 
copleşitor în peisaj, încât aparţine acestuia. Cu toate acestea, detaliile nu 
lipsesc (o pipă, hăţurile unui cal) şi sunt trasate cu o mână de maestru. 
                                                            
208 Drăgoi 1974, p. 72, nr. 14-15. 
209 Ibidem, p. 91, nr. 81. 
210 Ibidem, p. 74, nr. 31, fig. VIII; Drăgoi 1979, p. 25, 39, nr. 37, fig. 37. 
211 Drăgoi 1974, p. 74, nr. 26. 
212 Popescu 1954, fig. 30; Drăgoi 1974, p. 75, nr. 41; Drăgoi 1979, p. 25, 39, nr. 28, fig. 38. 
213 Antonescu 1992, p. 298, fig. 173-174. 
214 Oprescu 1958, p. 154. 
215 Drăgoi 1974, p. 88. 
216 Ibidem, p. 76. 
217 Ibidem, p. 73. 
218 Ibidem, p. 21. 
219 Ibidem, p. 16. 
220 Ibidem, p. 74; Drăgoi 1979, p. 25, 39, nr. 40, fig. 40. 
221 Inedit. Colecţia personală Cristian I. Popa. 
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Osatura este tipic henţiană. Compoziţia e dominată de o căsuţă din lemn 
(probabil cea a luntraşului), cu un acoperiş ascuţit, asemenea celor din zona 
Câmpinei, deasupra căruia zboară mai multe păsări. În fundal se pierd, în 
propriul contur, sălcii izolate. Artistul a făcut economie de culoare, iar 
maniera de execuţie trădează ceva din tehnica pictării în acuarelă, atât de 
prezentă în ultimii ani de creaţie ai pictorului. În atmosfera de toamnă, uşor 
vaporoasă, de pe malul apei, îşi găsesc loc mici pete de culoare. 

Imagini cu personaje în barcă nu sunt multe în pictura românească de 
atunci. Probabil tema se revendică din picturile lui Aman, Cu barca pe lac şi 
Peisaj cu barca pe lac. Un Camil Ressu, Ţărani în barcă, este un alt exemplu de 
abordare, cu accente puse însă pe expresivitatea figurilor umane222. Tot 
Henţia pictase, discret, un personaj care vâsleşte dintr-o barcă, în planul 
secund al tabloului său cu soţia Irma (cca. 1875) sau schiţe cu ambarcaţiunile 
care treceau Dunărea în 1877-1878. 

Din păcate, în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, artistul pare secătuit 
de verva dovedită, ce l-a caracterizat şi însufleţit în deceniul al nouălea. În 
ansamblu, calitatea peisajelor pictate în ulei scade dramatic, iar lucrarea sa 
Peisaj de iarnă cu ţăran pe cal (1897) este cât se poate de grăitoare în acest sens 
(fig. 18). 

Henţia a pictat în ulei pe pânză şi un Peisaj223 de la marginea unui sat, 
cu casele pierdute în vegetaţia copacilor, o fântână cu cumpănă şi o căpiţă 
mare de fân, tablou nedatat, dar probabil executat în 1902-1903 (fig. 33). O 
încercare, şi ea nereuşită, de impresionism. 

Singura abordare peisagistică citadină, pe care o cunoaştem, este din 
Veneţia. Peisajele sale veneţiene, practic necunoscute la nivelul lucrărilor de 
specialitate, au fost scoase la licitaţii în ultimii ani. Avem cunoştinţă de cel 
puţin o lucrare, care datează din anul 1903224 (fig. 46). Pictura, în ulei pe 
pânză, ne înfăţişează un Sava Henţia impresionist, cu o abordare pe care, cu 
greu, o mai putem regăsi între picturile sale. Desigur, se pune întrebarea 
firească: a pictat Henţia şi peisaje veneţiene şi când? Ştim că în anul 1871, cu 
prilejul primirii bursei la Paris, Henţia poposeşte înainte la Roma225 şi 
probabil în alte oraşe din Peninsulă226, dovadă fiind unele portrete de 
italience227, fapt ce îl plasează pe Henţia şi printre portretiştii influenţaţi de 

                                                            
222 Drăguţ et alii 1977, p. 267 (foto dreapta-sus). 
223 Drăgoi 1974, p. 67, nr. 241; Popescu, Mircea 1998, p. 20, nr. 42, 56 (foto). 
224 Catalog ALIS 2013, p. 12. 
225 Idieru 1898, p. 314; Oprescu 1958, p. 152. 
226 Familia 1894, p. 241; Pavel 1973, p. 25. 
227 Livia Drăgoi remarcă însă că unele portrete sunt datate în anul 1872, deci mai târziu de 
presupusele sale popasuri (Drăgoi 1974, p. 20; Drăgoi 1979, p. 27). Este posibil însă ca 
finalizarea lor să fi fost realizată în 1872, după schiţele din anul anterior. 
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şcolile italiene228. Deşi nu avem informaţii certe despre alte popasuri decât în 
muzeele Italiei, nu este exclus ca operele citadine din Veneţia să fi fost 
schiţate încă de atunci şi transpuse în pictură abia în ultimii ani de activitate. 

Aceste lucrări probabil anunţă şi un gen pe care Henţia începuse să îl 
exerseze pentru activitatea sa viitoare, cel în care să integreze influenţele 
impresionismului în arta sa. Moartea sa prematură i-a curmat însă brusc 
această tendinţă artistică. 

Evaluarea calităţii picturii lui Henţia, din ultima sa perioadă de 
activitate, a fost, în general, aceeaşi. Criticii operei sale i-au deplâns 
decadenţa artei. Iată ce spunea, la patru decenii de la moartea sa, George 
Oprescu: 

„Când ne gândim la frumosul talent al lui Henţia, curând măcinat de 
situaţiile mediocre de la noi, până ce autorul Aurorei şi al portretelor de la 
Muzeul Municipal şi de la Toma Stelian să se coboare la nivelul scăzut pe 
care-l prezintă operele sale, fără excepţie, din ultima perioadă a vieţii”229. 

∗∗∗ 
Din această perioadă datează şi două picturi în ulei pe pânză atribuite 

lui Sava Henţia, pe care dorim să le discutăm separat. Prima dintre ele, 
intitulată La Arat230/Plug cu boi la arat231, a fost pusă în dreptul pictorului, 
fără nici cea mai mică rezervă. Prima greşeală, uşor sesizabilă, făcută de 
Livia Drăgoi, şi preluată recent în catalogul muzeului din Sebeş, este cea 
privitoare la menţionarea semnării picturii în forma „S. Henţia/1899”, 
aspect contrazis de evidenţă, care ne indică doar semnătura „Henţia/1899”. 
În al doilea rând, trebuie să remarcăm maniera diferită de tratare a 
compoziţiei şi cromaticii (cu un cer galben la asfinţit, departe de a fi propriu 
acestuia), mult mai grigoresciană, diferită de ce picta la acea vreme Sava 
Henţia. Bazându-se pe aceste minime observaţii, considerăm că tabloul 
aparţine, în fapt, fiului pictorului, anume Alexandru Henţia. La aceasta 
contribuie şi tipul semnăturii „Henţia”, pe care îl întâlnim folosit în unele 
cazuri de tânărul Henţia232. 

                                                            
228 Spătan 2003, p. 295. 
229 Oprescu 1942, p. 43. 
230 Drăgoi 1974, p. 65, nr. 220; Drăgoi 1979, p. 20; Fleşer, Fleşer 1981, p. 500. 
231 Popescu, Mircea 1998, p. 20, nr. 39, fig. 21; Tatai et alii 2018, p. 16, 96-97 (foto). 
Lucrarea provine din fosta colecţie Paulina Bejan din Bucureşti şi se păstrează actualmente 
în colecţiile Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
232 Tipul acesta de semnătură l-am mai identificat pe picturile lui Alexandru Henţia, 
Păstoriţă, Flori de vară sau Peisaj cu pădure, scoase la vânzare în ultimii ani. Pictorul nu îşi 
semna în mod constant lucrările, oscilând între două tipuri de semnături frumoase, 
caligrafice şi semnătura simplă.  
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Un alt peisaj atribuit lui Sava Henţia este Peisaj de amiază, realizat în 
acelaşi an 1899233. Remarcăm identitatea semnăturii „Henţia”, cu cea de pe 
tabloul La Arat, dar şi o mână diferită, care nu poate fi decât a lui Alexandru 
Henţia. Prin urmare, şi acest peisaj credem că ar trebui să fie exclus dintre 
operele tatălui său, aducând însă fiului o apreciere în plus pentru picturile 
sale din prima perioadă de activitate (la 1899, Alexandru avea deja 21 de 
ani), probabil cele mai timpurii care îi pot fi atribuite în pictura în plein-air. 

Alexandru Henţia (1878-1925) a fost unicul ucenic al tatălui său şi 
singurul dintre fii care i-a călcat pe urme. A fost un pictor cu talent, poate 
prea puţin intrat în vizorul criticilor de artă sau apreciat azi. Spre deosebire 
însă de tatăl său, Alexandru a abordat îndrăzneţ peisajul, într-un mod diferit, 
în pas cu generaţia sa, influenţa grigoresciană fiind nu doar vizibilă, ci şi 
prezentă ca o constantă atât în tematică, cât şi în compoziţie şi colorit. 
Influenţa clară a impresioniştilor în opera tânărului Henţia se traduce 
concret printr-o replică pe care acesta a realizat-o picturii Lanul cu maci 
(1914) a impresionistului maghiar Szinyei Merse Pál234. La 1908 avem 
cunoştinţă despre primele lucrări expuse de Alexandru Henţia, la Ateneul 
din Bucureşti, alături de Verona, Grant, Bassarab, Petrescu, Iser, Mihăilescu, 
Sperlich şi Ioanid, unde a participat chiar cu câteva peisaje şi litografii235. În 
1927, Ateneul Român îi expunea, într-o mare expoziţie retrospectivă, două 
dintre operele sale: Mănăstirea Cozia „Călimăneşti” şi La adăpat236. 

 
Concluzii 
Sava Henţia face parte dintre acei artişti cărora viaţa le-a oferit atât de 

puţin şi totuşi atât de mult. A avut un dar artistic cizelat prin multă muncă în 
atelierele din Bucureşti şi Paris, dar aceeaşi viaţă dură a Bucureştiului i-a 
răpit întreg talentul şi timpul, puse în slujba unor oameni fără nume, dar 
care îi asigurau traiul zilnic. Henţia a demonstrat că a putut, doar că nu a 
avut timpul să o arate întotdeauna. 

Probabil mult prea aplecat asupra studiului în pictura de atelier, ca un 
efect de inerţie moştenit din perioada studiilor academice, fiind un elev 
silitor la cursurile din Paris, Henţia nu a aprofundat peisajul. Dar atunci 
când a făcut-o şi-a dovedit incontestabila măiestrie, unele lucrări ale sale 
putând fi egale cu ale marilor maeştri români ai genului. Pentru a înţelege 
ponderea pe care peisagistica a avut-o în opera lui Sava Henţia, am încercat 
                                                            
233 Pictura a fost licitată de casa de licitaţii Artmark. 
234 Lucrare din fosta colecţie Rudolf Hermann Moser, vândută de aceeaşi casă de licitaţii 
(Catalog Artmark 2017, p. 48, nr. 43). 
235 Antonescu 1908, p. 289. Pentru preocupările sale de litografie, vezi şi Prodan 1937, p. 
73. 
236 Ateneul Român. Expoziţia retrospectivă a artiştilor români pictori şi sculptori din ultimii 50 ani, 
Bucureşti, 1917-1928, p. 6. 
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să accesăm toate datele privitoare la lucrările sale publicate sau doar 
amintite. Am reuşit să repertoriem, astfel, puţin peste 600 de opere, încât 
putem aprecia că peisajul i-a ocupat mai mult de 10% din creaţia sa, urcând 
pe locul trei ca pondere, în mod aproape egal cu pictura istorică. Din 
acestea, 37 sunt realizate în ulei, 17 în acuarelă, iar restul în creion. 

Temele din peisajele lui Henţia sunt destul de bine definite: peisaje 
colinare şi muntoase, mori, fântâni. La acestea se alătură o serie, preferată de 
artist, cea de reprezentare a târgurilor şi vederilor cu case din zona Câmpina 
şi Brebu, fără a uita de desenele unor biserici din acelaşi areal. În mod 
paradoxal, frumuseţile zonei natale, ale Văii Frumoasei, nu l-au atras atât de 
mult, precum cele ale Văii Prahovei. 

S-a subliniat, cum arătam, că apogeul picturii sale este foarte timpuriu, 
fie la 1874, fie în timpul războiului (1877-1878). Însă aici trebuie să vedem 
două perioade distincte de apogeu, ale unui Henţia „francez”, tributar 
maeştrilor săi Cabanel, dar, mai cu seamă, Prud’hon, ca după război să avem 
un Henţia „român”, dedicat, atunci când nu a pictat portrete, întru totul 
frumuseţilor vieţii de la ţară sau periferiilor urbane. Faptul că lui Henţia i-a 
lipsit un Barbizon, acolo unde un Grigorescu sau un Andreescu „se simţeau 
la ei acasă, ca într-o pădure mistică ţesută în curcubee, în năluciri şi în 
pulberi albăstrui de ceaţă”237 s-a văzut în evoluţia sa postpariziană. 

Cedarea artistului la influenţele impresionismului a fost neclară şi este 
greu de definit. Nici măcar Grigorescu şi Andreescu, se ştie, nu au 
îmbrăţişat impresionismul cu adevărat, însă după cum remarca Zambaccian, 
„din opera lui Grigorescu şi a lui Andreescu se constată că peisajul rămâne 
izvorul lor principal de inspiraţie şi, de aici, rezultă o direcţie naturalistă 
rustică pe care ne-o lasă moştenire aceşti înaintaşi”238. Abia în 1896, cu 
prilejul organizării expoziţiei artiştilor independenţi, este consemnat 
„triumful” impresionismului românesc. Cum el s-a format în afara 
Academiei şi academismului239, este lesne de ce pictorii, foşti elevi ai lui 
Aman sau Tattarescu, nu au aderat efectiv la impresionism. 

Educaţia lui Henţia în atmosfera conservatoare a unei familii 
preoţeşti, apoi studiile academice, riguroase, de la Paris, nu au înduplecat 
atât de uşor un artist care, deşi convertit în exterior vieţii caustice, în 
interiorul său rămânea un disciplinat în esenţă şi dovedea o înţelegere 
intangibilă cu propriul orgoliu artistic. În momentele de respiro adevărat, 
fără presiunea problemelor cotidiene, Henţia a demonstrat că poate fi un 
artist complet. Spre deosebire de alţi pictori, cu care este comparat şi 
alăturat, Sava Henţia a pornit în vocaţia sa cu un prim handicap, unul fizic; 

                                                            
237 Busuioceanu 1935, p. 102. 
238 Zambaccian 1938, p. 446. 
239 Deac 1976, p. 22-25. 
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alte „handicapuri” s-au adăugat între timp, el neavând posibilităţile materiale 
ale unui Grigorescu, Mirea sau alţii. A fost un muncitor, ducând şi două 
catedre, cu multă dedicare. 

Henţia are ceva din traseul şi „încăpăţânarea” artistice ale lui G. D. 
Mirea, ultimul trecut recent printr-o necesară şi reuşită reconsiderare a 
operei sale240. Ambii pictori au avut un destin oarecum apropiat: proveneau 
din familii de preoţi, au urmat studii academice bucureştene şi apoi 
pariziene, niciunul nu s-a despărţit de stilul academic, decât în foarte puţine 
cazuri, au fost consideraţi cei mai buni portretişti, influenţaţi de pictorul 
francez Carlos Duran, au lucrat ca artişti în războiul ruso-turc, au pictat mari 
compoziţii murale (din păcate cea a lui Henţia, de la Teatrul Naţional 
distrusă de bombardamentele din timpul războiului), un avut activităţii la 
catedră ş.a. 

Din păcate, imediat după războiul din 1877-1878, Henţia s-a dedicat 
aproape în întregime celor două genuri cu mare căutare în epocă: pictura 
istorică şi portretul, cel din urmă cerându-i adesea să picteze după 
fotografiile unor defuncţi241. „Sarcină plicticoasă pentru un artist 
conştiincios şi sincer, şi Henţia meritase în trecut aceste epitete”, nota cu 
amărăciune criticul George Oprescu, care continua spunând că 
„sensibilitatea sa se toceşte, desenul se banalizează, multe din darurile 
promiţătoare de până atunci dispar”242. Dar, nu a fost singurul nevoit la o 
astfel de concesie artistică; la fel au procedat şi Constantin Lecca sau Mişu 
Pop243. 

Fără prea multe greutăţi, am putut, credem noi, identifica mai sus 
răspunsul la întrebarea: de ce în opera henţiană, peisajul a fost abordat atât 
de rar? La acestea se adaugă şi observaţia că profesorii săi bucureşteni, 
Aman şi Tattarescu, au avut o evoluţie similară. Theodor Aman a trecut de 
la o adevărată repulsie faţă de peisaj, la a-l picta intens în ultima parte a 
vieţii. Gheorghe Tattarescu, un alt profesor al său la Şcoala Naţională de 
Arte Frumoase din Bucureşti, nu s-a ferit să picteze mai multe peisaje 
autentice: Peisaj din Franţa (?), Peştera Dâmbovicioara (1851 şi 1868), Trecătoare 
în Alpi244; însă, cu toate acestea, nici Aman şi nici Tattarescu nu au fost 
peisagişti autentici245. Şi despre maestrul său, Tattarescu, ca şi despre Henţia, 
s-a spus că a fost un pictor „cu mai multe resurse decît se crede curent, 

                                                            
240 Vezi, de pildă, Cercel 2011, p. 545-559. 
241 Drăgoi 1974, p. 13. 
242 Oprescu 1984, p. 252-253. 
243 Oprescu 1939, p. 11. 
244 Frunzetti 1961, fig. 9-11. 
245 Bogdan 1960, p. 131. 
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oscilând între academism şi realism”, care „străbate rând pe rând etapele 
mai importante ale picturii peisagistice”246. 

Comenzile tot mai numeroase pentru portrete, începând de la banali 
oameni cu stare, la cele ale Academiei Române pentru galeria 
personalităţilor sale trecute în nefiinţă247, expuse în anul 1903248, continuând 
cu cele ale Colegiului Naţional Sf. Sava (comandate în anul 1880)249 sau cele 
pentru materialul didactic cu tematică istorică, conceput de Ministerul de 
resort, din 1897250, i-au măcinat nu doar timpul, ci şi, se pare, sănătatea. 

Exersând o artă numită „alimentară”, în care doar artistul este cel 
hrănit, nu şi privitorul, Henţia a ieşit pentru o vreme, chiar din timpul vieţii 
sale, din atenţia iubitorilor de pictură251. În acelaşi timp, acest travaliu l-a 
îndepărtat de la a mai ţine pasul cu noile curente şi abordări ale picturii 
româneşti din jurul anului 1900. Henţia picta în continuare într-un 
academism tardiv, transpus chiar şi în capetele de cerşetori, în timp ce în 
România apăreau deja firav primele ecouri ale expresionismului252. Dar, în 
această privinţă, nici Luchian nu a putut mai mult, „decepţioniştii” săi253 
fiind în aceeaşi tipologie cu „capetele de expresie” henţiene254. 

Sfârşitul vieţii sale găseşte un Sava Henţia uzat în propria rutină 
impusă de comanditarii care îi asigurau, în fond, existenţa materială. La 56 
de ani moare255, după un infarct, la doar câteva ore de la terminarea ultimei 
sale lucrări256. 

Autolimitarea lui Sava Henţia, inclusiv în tematica abordată, ca 
explicaţie a locului secundar al peisagisticii în opera sa, a fost impusă de 
nevoia unei picturi de atelier, care l-a solicitat tot mai intens în a doua parte 
a activităţii sale. George Oprescu îl compătimea, spunând că nu a ştiut să 
reziste „mediului dizolvant”, fiind un exemplu de „cât de jos poate cădea un 

                                                            
246 Frunzetti 1961, p. 101. 
247 Popescu 1954, p. 23. 
248 Tablourile i-au aparţinut, în primul rând, lui Sava Henţia, dar alături au semnat şi Aurel 
Jiquidi ş.a. (Costin 1903, p. 418). 
249 Drăgoi 1974, p. 20; Drăgoi 1979, p. 23. A se vedea portretele lui Ion Heliade-Rădulescu, 
August Treboniu Laurian, George Ioanid, Costache Aristia, Petrache Poenaru şi Florin 
Aaron reproduse la Pop 1933, p. 390, 393, 401 şi 402. 
250 Haret 1903, p. 45. 
251 Oprescu 1945, p. 87. 
252 Pavel 1978, p. 82. 
253 Pavel 1972, p. 34. 
254 Tot „decepţionişti” şi ei (Pavel 1973, p. 25). 
255 Ziarele vremii au consemnat decesul său; vezi Bunul econom, nr. 10, din 20 martie 1904, p. 
9 sau România musicală, nr. 5, din 1 (14) martie 1904. 
256 Este vorba de un Portret de fetiţă (20,8 x 13 cm), cu însemnarea: „Ultimul desen 
terminat/5 ore = 5 ½ murit/21 februarie 1904” (Drăgoi 1974, p. 76, nr. 50). 
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artist cu darurile evidente ale lui Henţia, când îl părăseşte ambiţia”257. Ion 
Frunzetti îi deplângea şi el soarta: 

„Poate n-ar fi lipsită de interes cercetarea tuturor începuturilor strălucitoare 
ale artiştilor plastici români, care sfârşesc prin a se pierde în mediocritatea 
cea mai desăvârşită. Exemplul lui Sava Henţia, acest tânăr ardelean cu 
făgăduitoare aptitudini portretistice, e numai unul dintre multele …”258. 

Situaţia în care pictorul ajunsese are o explicaţie formulată chiar de un 
contemporan de al său, Iuliu Roşca. În amintirile sale despre artişti, acesta 
accentua starea materială, adeseori critică, dacă nu mizeră, în care trăiau 
mulţi pictori de atunci: 

„[…] ne plângem că artiştii noştri nu-şi încearcă puterile în creaţiuni mari, nu 
se măsoară cu opere care să formeze epocă, ci îşi pierd timpul […] cu 
portrete banale ale unor mutre şi mai banale. Cum vreţi însă ca artiştii să iasă 
din banalitate şi să se aventureze în compoziţii mari, când, în genere săraci, 
sunt siguri că nu-şi vor vedea rambursate nici cel puţin cheltuielile 
materialului brut? Exemplul lui Henţia va fi cel mai descurajator pentru toţi 
care ar voi să-şi ia zborul spre înaltele regiuni ale artei!”259. 
Opera sa este inegală atât ca abordare tematică, cât şi ca decade de 

creaţie. Dacă privim arta ce a creat-o la începuturile carierei sale, demne de 
orice mare artist, putem aprecia cu justă măsură calităţile sale excepţionale 
de pictor, deschise spre crearea de compoziţii valoroase. Putem spune că 
peisagistica sa, deloc restrânsă, aşa cum a fost etichetată mereu, exprimă şi 
rarele momente de respiro, ale ieşirii artistului din atelier. Năpăstuit de tânăr, 
sortit să-şi poarte surzenia într-o lume tot mai gălăgioasă şi dinamică, Sava 
Henţia, acest mic Ludwig van Beethoven al picturii româneşti, ne-a lăsat 
opere valoroase, unele de o frumuseţe unică. Nu a îndrăznit pe măsura 
putinţelor sale, dar şi-a depăşit cu mult condiţia pe care infirmitatea şi-a pus 
amprenta. Căutat şi iubit pentru operele sale, uitat apoi pe nedrept, 
redescoperit, dar nu suficient apreciat, Henţia abia astăzi începe să 
primească adevărata evaluare a calităţilor sale de artist. Mereu raportat la un 
Grigorescu sau un Andreescu, Henţia nu a fost, desigur, un reformator, dar 
nici un epigon; el a fost altceva, cu siguranţă. Până la urmă, un artist nu 
trebuie să fie ca ceilalţi, ci trebuie să fie unic! 
 
 

Catalogul peisajelor pictorului Sava Henţia 
 

Notă asupra catalogului: Realizarea unui catalog cu această tematică, în fapt un mic 
ghid, este o întreprindere subiectivă, întrucât la unele dintre lucrări ne lipseşte imaginea sau 

                                                            
257 Oprescu 1945, p. 87. 
258 Frunzetti 1940, p. 14, nota 3.  
259 Popescu 1954, p. 24. 
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descrierea lor, fie acestea, prin tematica lor, se pot încadra şi în alte categorii, decât cea a 
peisajelor. De exemplu, cazul scenelor din timpul războiului de independenţă, unde regăsim 
o dublă valoare a compoziţiei. Lista cunoscută din lucrările de specialitate a fost îmbogăţită 
în mod substanţial cu opere care s-au licitat ori care apar în colecţii private, nefiind 
repertoriate până acum. Unele tablouri, prezente în colecţii private sau în cele ale unor 
instituţii muzeale, retrocedate vechilor proprietari şi-au putut schimba locul, între timp, de 
la ultimele repertorieri, făcute în anii ’70 ai secolului trecut. 
 
1. În pădure, ulei pe lemn, 1870 (licitaţie, în continuare L.). 
2. Ruine la Nicopole (42,5 x 25,2 cm), creion cu accente de cretă albă, pe hârtie vărgată; 
semnat „Nicopole 1877/Henţia”, 1877. Muzeul Naţional de Artă al României (Popescu 
1954, fig. 5; Drăgoi 1974, p. 12, 84, nr. 17; Drăgoi 1979, p. 13, fig. 10). 
3. Ruine în Bulgaria (123 x 65 cm), ulei pe pânză; semnat „S. Henţia/1877”, 1877. Muzeul 
Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 48, nr. 64). 
4. Ruine pe malul Dunării (56,7 x 26,5 cm), ulei pe pânză lipită pe carton, nedatat [1877-1878]. 
Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 49-50, nr. 73; Drăgoi 1979, fig. 20). 
5. Dealul Spirii (24 x 15 cm), creion pe hârtie, semnat „S. H. Dealul Spirei”, nedatat [1877]. 
Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 85, nr. 21). 
6. În tabără/Campament (53,5 x 30 cm), ulei pe pânză lipită pe carton, nedatat [1877]. Muzeul 
Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 11, 49, nr. 70). 
7. Peisaj dobrogean (55 x 26 cm), ulei pe carton, nedatat [1877-1878]. Muzeul de Artă Ploieşti 
(Drăgoi 1974, p. 49, nr. 72). 
8. Cheile Doftanei (145,2 x 79,5 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1879”, 1879. Muzeul 
de Artă Arad (Popescu 1954, p. 22; Vasiu 1966, p. 119; Drăgoi 1974, p. 51, nr. 85; Drăgoi 
1979, p. 24, 38, nr. 23, fig. 23). 
9. Peisaj (35,6 x 26 cm), ulei pe pânză, 1879. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 
10. Peisaj (45 x 32 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1880”, 1880. Colecţia Maria 
Georgescu, Ploieşti. 
11. Moara (46 x 36,5 cm), ulei pe pânză lipit pe placaj, semnat „S. Henţia/1881”, 1881. 
Muzeul Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 53, nr. 105, fig. XXI). 
12. Defileul Oltului/Peisaj de munte/Oltul (42,8 x 29,8 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 
1882/Ciuveta”, 1882. Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 56, nr. 125). 
13. Moara (44 x 30 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1882”, 1882 (L. Artmark) (Idieru 
1898, p. 316). 
14. Cascadă la Sinaia (44,5 x 30 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1882 Sinaia”, 1882 (L. 
Artmark 2011). 
15. Peisaj cu Castelul Peleşul, ulei (?), nedatat [cca. 1882] (Idieru 1898, p. 316). 
16. Mănăstirea Suzana (23,8 x 18 cm), creion pe hârtie, semnat „Mrea Susana – 1882, iulie 
19/21 Dominecă/pe ţermul drept al Telejenului”, 1882. Muzeul Naţional de Artă al 
României (Drăgoi 1974, p. 88, fig. XVI). 
17. Asfinţit peste malul râului (53,5 x 38 cm), ulei pe pânză lipită pe placaj, 1882 (L.). 
18. Joagăr (46 x 32,5 cm), ulei pe pânză lipită pe carton, semnat „S. Henţia 1882/Pes. 
Dîmbovicorei”, 1882. Muzeul Banatului Timişoara (Drăgoi 1974, p. 55-56, nr. 122; Drăgoi 
1979, fig. 22). 
19. Peştera Dâmbovicioara (61 x 35 cm), ulei pe pânză lipită pe carton, semnat „S. Henţia 
1882”, 1882. Muzeul de Artă Craiova (Drăgoi 1974, p. 56, nr. 124). 
20. Peisaj de munte (Rucăr) (46 x 33 cm), ulei pe carton, semnat „S. Henţia 1882/Rucăr”, 
1882. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău (Oprescu 1958, fig. 115; Drăgoi 1974, 
p. 59, nr. 153). 
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21. Peisaj de munte pe Valea Prahovei (64,5 x 46,5 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1883”, 
1883. Colecţia Cristian I. Popa. Inedit. 
22. La fântână (47 x 32,3 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia”, nedatat [1885-1886]. 
Colecţia Elisabeta Henţia (Drăgoi 1974, p. 58, nr. 140). 
23. La fântânile din Robăneşti-Greaca (24,5 x 18 cm), creion pe hârtie ocru, semnat „La 
făntănile din/Robăneşti-/Greaca/14/26 aprilie 1886/S. Henţia”, 1886. Biblioteca 
Academiei Române, Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 88, nr. 48). 
24. Peisaj (54,5 x 41 cm), ulei pe carton, semnat „Henţia/1886”, 1886. Muzeul Judeţean de 
Istorie Braşov (Drăgoi 1974, p. 59, nr. 149). 
25. Casă în Bărăgan (33 x 23,9 cm), ulei pe carton, semnat „S. Henţia”, nedatat [1886]. 
Colecţia Eugen Henţia (Drăgoi 1974, p. 59, nr. 151). 
26. Peisaj (43,1 x 34,3 cm), ulei pe pânză, semnat „Hinţia/1887”, 1887. Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca (Drăgoi 1974, p. 59, nr. 152, fig. XX). 
27. Uliţă de sat (65,3 x 46 cm), ulei pe pânză, 1888. Muzeul „Dinu şi Sevasta Vintilă” Topalu 
(Drăgoi 1974, p. 59, fig. XXII). 
28. Peisaj (25,1 x 15,9 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia 1889”, 1889. Muzeul Naţional de 
Artă al României (Drăgoi 1974, p. 72, nr. 9). 
29. Fată în pădure (43 x 23 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1891”, 1891. Muzeul de 
Artă Craiova (Drăgoi 1974, p. 60, nr. 165). 
30. Mănăstirea Brebu (La ţară) (112 x 81 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1891”, 1891. 
Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 60, nr. 162). 
31. Biserică (24,1 x 16,9 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia 1891”, 1891. Biblioteca Academiei 
Române, Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 72, nr. 11). 
32. La fântână (35,5 x 25 cm), ulei pe carton, semnat „Henţia”, nedatat [1894]. Colecţia 
Gheorghe Stoica, Timişoara (Drăgoi 1974, p. 15, 62, nr. 183). 
33. Peisaj cu copaci şi fântână (75 x 35 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia/1894”, 1894 (L.). 
34. Mănăstirea Pasărea (41,5 x 24 cm), ulei pe pânză lipită pe carton, semnat „S. Henţia 
1897”, 1897. Muzeul Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 63, nr. 202). 
35. Stradă cu pomi (23,5 x 18 cm), creion pe hârtie, semnat „Henţia/[18]97”, 1897. Muzeul 
Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 89-90, nr. 62). 
36. Peisaj de iarnă cu ţăran pe cal (75 x 35 cm), ulei pe pânză, 1897 (L.) 
37. Biserica Mănăstirii Brebu (16 x 10 cm), creion pe hârtie, semnat „S. H.”, nedatat [1897]. 
Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 90-91, nr. 16). 
38. Clopotniţa de la Brebu (16 x 10 cm), creion pe hârtie, nesemnat, nedatat [1897]. Muzeul 
Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 91, nr. 74). 
39. Peisaj (17 x 11 cm), creion pe hârtie, nesemnat, nedatat [1897]. Muzeul Municipiului 
Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 91, nr. 75). 
40. Mahalaua Mântuleasa (27 x 18 cm), acuarelă, nesemnat, nedatat [1897-1898]. Muzeul 
Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 72, nr. 14). 
41. Mahalaua Mântuleasa (27 x 18 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia”, nedatat [1897-1898]. 
Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 73, nr. 15). 
42. Curte în mahalaua Malmaison (15 x 10 cm), creion pe hârtie, semnat „S. H. Malmaison”, 
nedatat [1898]. Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 91, nr. 81). 
43. Casa popii–Malmaison (25 x 19 cm), creion pe hârtie, semnat „Casa Popii/Malmaison”, 
nedatat [1898]. Muzeul Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 91, nr. 80). 
44. Podul de la Cernavodă (48 x 33 cm), creion pe hârtie, semnat „S. Henţia 10 
ianuarie/1898”, 1898. Muzeul de Artă Ploieşti (Popescu 1954, p. 23; Drăgoi 1974, p. 91, nr. 
76; Cruceru 2006, p. 20-21). 
45. Peisaj (43,5 x 29 cm), ulei pe pânză, nesemnat, nedatat [1898]. Colecţia Elisabeta Henţia 
(Drăgoi 1974, p. 64, nr. 214). 
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46. Mănăstirea Comana (30 x 23,1 cm), creion pe hârtie, semnat „M. Comana/Henţia 98”, 
1898. Biblioteca Academiei Române, Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 91, nr. 78). 
47. Peisaj din Câmpina/Vedere din Câmpina (23,5 x 15 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia, 
Câmpina 1898”, 1898. Muzeul de Artă Ploieşti (Drăgoi 1974, p. 73, nr. 16). 
48. Peisaj colinar (80,5 x 50,5 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 898”, 1898 (L. Goldart). 
49. Moara (19,5 x 16 cm), creion pe hârtie, semnat „Henţia Ciurel”, nedatat [1899]. Muzeul 
Municipiului Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 92, nr. 86). 
50. Pe Prahova (21 x 12 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia 1901 Pe Prahova”, 1901. Biblioteca 
Academiei Române, Bucureşti (Drăgoi 1974, p. 74, nr. 25). 
51. Peisaj din Floreasca (26,4 x 18,4 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia 1902”, 1902. Muzeul 
Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 74, nr. 26). 
52. Peisaj la ţară (104,7 x 52 cm), acuarelă, nesemnat, nedatat [1902]. Muzeul Naţional de 
Artă al României (Drăgoi 1974, p. 73, nr. 21, fig. XXXIII, datat în 1900). 
53. Trecerea râului cu barca (31,5 x 20,5 cm), ulei pe pânză, semnat „S. Henţia 1902”, 1902. 
Colecţia Cristian I. Popa. Inedit. 
54. O mahala în Bucureşti (26,3 x 18,2 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia 1902, O mahala 
în/Bucureşti”, 1902. Muzeul Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 74, nr. 31, fig. 
VIII; Drăgoi 1979, p. 25, 39, nr. 37, fig. 37). 
55. Biserica Bucur Ciobanul (20,9 x 13,1 cm), acuarelă, semnat „S. H.”, nedatat [1902]. Muzeul 
Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 75, nr. 40). 
56. Peisaj din Brebu / Biserica Mănăstirii Brebu (52,5 x 26 cm), acuarelă, semnat „S. Henţia 
1902”, 1902. Muzeul de Artă Ploieşti (Popescu 1954, fig. 8; Drăgoi 1974, p. 16, 74; Drăgoi 
1979, p. 25, 39, nr. 40, fig. 40; la expunerea din 1902 se intitula Vederea târgului Brebu; cf. 
Drăgoi 1974, p. 21). 
57. Biserică (26,3 x 18,3 cm), acuarelă pe hârtie, semnat „S. Henţia 1902”, 1902. Muzeul 
Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 74, nr. 29). 
58. O vedere din Câmpina (25,2 x 16,3 cm), creion pe hârtie, semnat „S. Henţia 1902 O 
Vedere din Câmpina”, 1902. Biblioteca Academiei Române (Drăgoi 1974, p. 92, nr. 89). 
59. Din comuna Brebu/Vedere din comuna Brebu (21,2 x 12,8 cm), acuarelă pe hârtie albă, 
semnată „Din comuna Brebu 1902 S. Henţia 1902”, 1902. Muzeul Naţional de Artă al 
României (Drăgoi 1974, p. 74, nr. 27). 
60. Case din Câmpina / Câmpina (13,5 x 21,5 cm), acuarelă pe carton, semnat „S. Henţia 
Câmpina 1902”, 1902. Muzeul Naţional de Artă al României (Drăgoi 1974, p. 74-75, nr. 
32). 
61. Peisaj (44,6 x 19,5 cm), ulei pe pânză, nedatat [1902-1903]. Muzeul Naţional Brukenthal 
Sibiu (Drăgoi 1974, p. 67, nr. 241; Popescu, Mircea 1998, p. 20, nr. 42, 56, foto). 
62. Mahala/Peisaj din Herăstrău (26 x 18 cm), acuarelă, semnat „1903, S. Henţia Herestreu”, 
1903. Muzeul Naţional de Artă al României (Popescu 1954, fig. 30; Drăgoi 1974, p. 75, nr. 
41; Drăgoi 1979, p. 25, 39, nr. 28, fig. 38). 
63. Peisaj (55,3 x 34 cm), acuarelă, nesemnat, nedatat [1903]. Colecţia Elisabeta Henţia 
(Drăgoi 1974, p. 76, nr. 45). 
64. Peisaj veneţian, pictură în ulei (L.). 
65. Veneţia (38,5 x 32,5 cm), ulei pe pânză, 1903 (L. Alis, 2013). 
66. Peisaj cu munţi (49 x 38 cm), ulei pe carton [1903-1904]. Muzeul Naţional de Artă al 
României (Drăgoi 1974, p. 67, nr. 243). 
67. Bolintin, creion, nedatat. Muzeul Municipiului Bucureşti (Antonescu 1992, p. 298, fig. 
173-174). 
68. Vedere din Bucureşti, desen, nedatat (Popescu 1954, fig. 1). 
69. Păstoriţă în crâng (47 x 33 cm), nedatat (L.). 
70. Biserică (21 x 13 cm), acuarelă, nedatat (Catalog ALIS 2003, p. 23). 
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71. La pârâu (53, 5 x 33 cm), ulei pe pânză, nedatat (Catalog ALIS 2003, p. 23). 
 

Explanation of Figures 
 
Fig. 1. Portrait of Sava Henţia published in the Familia magazine, no. 16 of 1883. 
Fig. 2. Various signatures of the painter Sava Henţia: 1870 (1-2); 1880 (3); 1871 (4); 1873 

(5); 1882 (6); 1884 (7); 1888 (8); 1899 (9); 1902 (10). 
Fig. 3. Sava Henţia-Diana and Endymion (1870) (1) and Psyche (1873) (2). 
Fig. 4. Sava Henţia-Irma, the Wife of the Artist [1875] (1); Portrait of Woman (1875) (2); 

Florica, Daughter of Michael the Brave (1870) (3 – Craiova Art Museum); To the 
Fountain (1882) (4). 

Fig. 5. Alexandru Asachi-Floating on Bistriţa (1855) and Sava Henţia- Mountain Landscape on 
the Prahova Valley (1883). 

Fig. 6. Sava Henţia-Village Street (1888) and Nicolae Grigorescu-Girls Working at the Gate 
(cca. 1885-1890). 

Fig. 7. The Tower of Brebu Monastery (after I. Postăvaru – 1, photo: Nicolae Ţaţu, 
1929; Gh. Curinschi Vorona – 2). 

Fig. 8. Sava Henţia-In the Forest (1870). 
Fig. 9. Sava Henţia-Transylvanian Wedding (1875). 
Fig. 10. Sava Henţia-Transportation of Supplies on the Front (1878) – oil on canvas. 
Fig. 11. Sava Henţia-Transportation of Supplies on the Front (1878) – oil on canvas. 
Fig. 12. Sava Henţia-In the Camp (1877). 
Fig. 13. Sava Henţia-Ruins on the Shores of the Danube (1877-1878). 
Fig. 14. Sava Henţia-Doftana Gorges (1879). 
Fig. 15. Sava Henţia-The Mill (1881). 
Fig. 16. Sava Henţia-The Mill (1882). 
Fig. 17. Sava Henţia-The Olt (1882). 
Fig. 18. Sava Henţia-Winter Landscape with Peasant on Horse (1897). 
Fig. 19. Sava Henţia-The Hilly Landscape. 
Fig. 20. Sava Henţia-Sunset over River Shore (1882). 
Fig. 21. Sava Henţia-Waterfall at Sinaia (1882). 
Fig. 22. Sava Henţia-Mountain Landscape on the Prahova Valley (1883). 
Fig. 23. Sava Henţia-Landscape with Trees and Fountain (1894). 
Fig. 24. Sava Henţia-Saw Mill (1882). 
Fig. 25. Sava Henţia-Mountain Landscape at Rucăr (1882). 
Fig. 26. Sava Henţia-Landscape (1879). 
Fig. 27. Sava Henţia-Landscape (1886) – Braşov Art Museum. 
Fig. 28. Sava Henţia-Village Street (1888) – Constanţa Art Museum. 
Fig. 29. Sava Henţia-Landscape (1887) – Cluj-Napoca Art Museum. 
Fig. 30. Sava Henţia-Milk for Children (1888). 
Fig. 31. Sava Henţia-Adoptive Mother (1890). 
Fig. 32. Sava Henţia-Crossing the River by Boat (1902). 
Fig. 33. Sava Henţia-Landscape (1902-1903). 
Fig. 34. Drawings by Sava Hentia: 1- Landscape from Bucharest - undated); 2 - Ruins at 

Nicopole – 1877; 3 – Bolintin – undated. 
Fig. 35. Sava Henţia-A Slum in Bucharest (1902). 
Fig. 36. Sava Henţia-A Slum / Landscape from Herăstrău (1903). 
Fig. 37. Sava Henţia-Houses in Câmpina (1902). 
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Fig. 38. Sava Henţia-Inn (1892): 1 – “Ioan Raica” Municipal Museum Sebeş; 2 – Gheorghe 
Burtea collection. 

Fig. 39. Sava Henţia-Landscape from Campina (1902). 
Fig. 40. Sava Henţia-From Brebu Village (1902). 
Fig. 41. Sava Henţia-Landscape from Brebu (1902). 
Fig. 42. Sava Henţia-The Church (1902). 
Fig. 43. Sava Henţia-Young Drawing (1889). 
Fig. 44. Sava Henţia-House on the Outskirts of the Town (1902). 
Fig. 45. Sava Henţia-Landscape Country (1902). 
Fig. 46. Sava Henţia-Venice (1903). 
Fig. 47. Noon Landscape – painting attributed to Sava Henţia (1899) – probably in fact by 

Alexandru Henţia, Sava Henţia’s son. 
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Fig. 8. Sava Henţia-În Pădure (1870) 

 

 
Fig. 9. Sava Henţia-Nuntă transilvăneană (1875) 
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 Fig. 10. Sava Henţia-Transport de provizii pe front (1878) – ulei pe pânză 
 
 
 

 
Fig. 11. Sava Henţia-Transport de provizii pe front (1878) – acuarelă 

(Muzeul de Artă Arad) 
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Fig. 12. Sava Henţia-În tabără (1877) 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13. Sava Henţia-Ruine pe malul Dunării (1877-1878) 
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Fig. 14. Sava Henţia-Cheile Doftanei (1879)
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Fig. 15. Sava Henţia-Moara (1881) 

 
 

 
Fig. 16. Sava Henţia-Moara (1882) 
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Fig. 17. Sava Henţia-Oltul (1882) 

 

 
Fig. 18. Sava Henţia-Peisaj de iarnă cu ţăran călare (1897)  
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Fig. 19. Sava Henţia-Peisaj colinar 

 
 

 
Fig. 20. Sava Henţia-Asfinţit peste malul râului (1882) 
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Fig. 21. Sava Henţia-Cascadă la Sinaia (1882)
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Fig. 22. Sava Henţia-Peisaj de munte pe Valea Prahovei (1883)
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Fig. 23. Sava Henţia-Peisaj cu copaci şi cumpănă (1894) 
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Fig. 24. Sava Henţia-Joagăr (1882) 

 
 

 
Fig. 25. Sava Henţia-Peisaj de munte la Rucăr (1882) 
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Fig. 26. Sava Henţia-Peisaj (1879) 

 

 
Fig. 27. Sava Henţia-Peisaj (1886) – Muzeul de Artă Braşov 
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Fig. 28. Sava Henţia-Uliţă de sat (1888) – Muzeul de Artă Constanţa 

 

 
Fig. 29. Sava Henţia-Peisaj (1887) – Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
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Fig. 30. Sava Henţia-Lapte pentru copii (1888) 

 

 
Fig. 31. Sava Henţia-Mama adoptivă (1890) 
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Fig. 32. Sava Henţia-Trecerea râului cu barca (1902) 

 
 
 
 

 
Fig. 33. Sava Henţia-Peisaj (1902-1903) 
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 1 
 

 2 
 

 3 
Fig. 34. Desene realizate de Sava Henţia: 1- Peisaj din Bucureşti – nedatat); 2 - Ruine 

la Nicopole – 1877; 3 – Bolintin – nedatat 
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Fig. 35. Sava Henţia-O mahala în Bucureşti (1902) 

 

 
Fig. 36. Sava Henţia-Mahala/Peisaj din Herăstrău (1903) 

 

 
Fig. 37. Sava Henţia-Case din Câmpina (1902) 
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Fig. 38. Sava Henţia-Han (1892): 1 – Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş; 

2 – colecţia Gheorghe Burtea 
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Fig. 39. Sava Henţia-Peisaj din Câmpina (1902) 

 
 
 
 

 
Fig. 40. Sava Henţia-Din comuna Brebu (1902) 
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Fig. 41. Sava Henţia-Peisaj din Brebu (1902) 

 
 
 

 
Fig. 42. Sava Henţia-Biserică (1902) 
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Fig. 43. Sava Henţia-Tânăr desenând (1889) 

 
 

 
Fig. 44. Sava Henţia-Casă la marginea oraşului (1902) 
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Fig. 45. Sava Henţia-Peisaj la ţară (1902) 

 

 
Fig. 46. Sava Henţia-Veneţia (1903) 
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Fig. 47. Peisaj de amiază – pictură atribuită lui Sava Henţia (1899) – avându-l, mai probabil, ca autor pe Alexandru Henţia, fiul 

artistului 
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Ökumenikus Tanácsa. Budapest. 

TT  - Testimonia Theologica. Evanjelická bohoslovecká 
fakulta Komenského univerzity v Bratislave. 

Unirea - Unirea. Alba Iulia. 
UR  - Ungarische Revue. Magyar Tudományos Akadémia. 

Budapest. 
VAH - Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
Valori bibliofile  - Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. 

Cercetare, valorificare. Consiliul Culturii şi Educaţiei 
Socialiste. Muzeul Judeţean Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. 

VChGU  - Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Chelyabinskii gosudarstvennyi universitet. 
Chelyabinsk. 

VE  - Vestnik Evropy. Sankt Petersburg. 
Verbum - Verbum. Revista catolică. Bucureşti. 
Vestnik Tverskogo  - Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya Istoriya. Tver.  
Vestnik VEGU  - Vestnik VEGU. Vostochnaya ekonomiko-

yuridicheskaya gumanitarnaya akademiya. Akademiya 
VEGU. Ufa. 

VI  - Voprosy istorii. Institut russkoy istorii Rossiyskoy 
akademii nauk. Moskva. 

Viaţa românească - Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VMKK - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 

Veszprém. 
Vox libri - Vox libri. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 

Deva. 
VS  - Voennyi Sbornik. Academic Publishing House 

Researcher. Bratislava. 
VV  - Vestnik vospitaniya. Moskva. 
Zalai Múzeum - Zalai Múzeum. Zala. Múzeumok Igazgatósága. 

Zalaegerszeg. 



Lista abrevierilor de periodice 

575 

ZfE - Zeitschrift für Ethnologie. Deutsche Gesellschaft für 
Völkerkunde und Berliner Gesellschaft für 
Anthropologie Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 

ZfhWK - Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde. 
Dresdner Verein für Waffenkunde. Berlin. 

ZfTZ - Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie: 
Organ der Reichsarbeitsgemeinschaft Tierzucht im 
Forschungsdienst (continuă: Zeitschrift für Züchtung. 
Reihe B, Tierzüchtung und Züchtungsbiologie). Berlin, 
Hamburg. 


