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Prin definiţie un secol al afirmării 
naţionalităţilor, secolul al XIX lea a 
cunoscut prefaceri spirituale, culturale, 
artistice care vor implica la rândul lor 
refasonări externe ale geografiei politico-
culturale europene. Această dispoziţie 

culturală fragmentară este alimentată ideologic de către Romantism, ipostaziere a 
ceea ce este particular şi specific românesc, oferind astfel, uşor, condiţii favorabile 
individualizării naţionale, intenţia primară fiind aceea de a revela şi potenţa 
unicitatea, distincţia numeroaselor grupuri umane (prin limbă, istorie, folclor), 
deci aceea de a acorda primatul culturii şi nu civilizaţiei1. Aceasta deoarece, 
impregnată fiind de conştiinţa trecutului şi de un proiect politic al naţiunii, cultura 
naţională constă în păstrarea, dezvoltarea şi cultivarea istoriei şi a limbii, ca trăsături 
particulare ale existenţei naţiunii2. Istoria se dovedeşte a fi punctul de convergenţă 
al naţiunii cu arta.

În data de 15/27 martie 1834, ultimul an al mandatului său ca şi administrator 
militar al ocupaţiei ruseşti asupra ţărilor române, generalul Pavel Kiselev, bun 
cunoscător al artelor şi beneficiarul unei solide culturi, emite o apreciere cu caracter 
sintetizator şi chiar programatic la adresa plasticii de şevalet autohtone, reducând 
programul artistic românesc la numai câteva cuvinte; el comentează genul apreciat, 
solicitat şi practicat (la început timid şi stângaci, iar ulterior cu ostentaţie) de către 
pasionaţii şi amatorii de artă românească ai secolului al XIX lea. Astfel, graţie unui 
simţ al observaţiei, al abilităţilor politice şi unei perspicacităţi înnăscute, generalul 

1 Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
2008, p. 446

2 Simona Nicoară, Natiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Editura Accent, Cluj 
Napoca, 2002, p. 166
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constată cum, prin pictura istorică „întipărită în cugetul tinerilor elevi” se obţinea 
însufleţirea lor „cu dragostea de patrie şi cu virtuţile publice, carele singure înalţă 
pe o naţie şi fac înfloritoare pe ale sale aşezământuri”3, conchide acesta.

La o decantare atentă a formulării respective desprindem din context trei 
elemente definitorii pentru arealul temporal respectiv şi anume arta (ca şi exponent 
al culturii), istoria şi naţiunea, factori care vor face declaraţia unei perfecte efuziuni 
şi completări ce va constitui punctul de pornire al prezentei analize.

Între cele trei concepte se dezvoltă o interesantă relaţie de simbioză, cu toate 
că naţiunea reuşeşte să valorifice (pentru a nu utiliza termeni mai duri, de genul 
exploatare) mult mai practic în propriul interes constructele artei şi istoriei . Este 
drept că arta şi istoria au fost două constante ale evoluţiei societăţii, elemente de 
referinţă pentru orice formă de organizare, dar apariţia naţiunii în viaţa publică 
investeşte şi instrumentalizează binomul amintit potrivit altor deziderate; în fapt se 
întreprindre o reinventare a istoriei şi o redefinire şi reinvestire a artelor (plastice) 
prin grila naţionalistă.

Esenţa acestei schimbări structurale de o natură mai specială constă în faptul 
că rolul culturii însăşi, în cadrul societăţii, se modifică profund pe parcursul 
transformărilor ce au loc. Nu este vorba despre faptul că o cultură sau un sistem de 
semne şi simboluri ar fi înlocuite cu altele, ci se face trimitere către o manieră cu 
totul nouă de exploatare, şi explorare am adăuga noi, a culturii. Altfel spus, cultura 
reflectă structura, dar nu întotdeauna în acelaşi mod. Pot exista mai multe modalităţi, 
cu totul diferite, de raportare a ansamblului de semne şi simboluri reprezentând 
cultura, la sistemul de roluri şi poziţii din care este constituită societatea4. 

Sectorul artelor plastice româneşti în epocă modernă cunoaşte la rândul lui un 
moment revoluţionar. Sub impulsul curentelor europene se produce saltul de la o 
creaţie „feudală” către arta modernă. Domeniul care se remarcă printr-o ascensiune 
rapidă este cel al picturii. Zorii modernităţii sunt ilustraţi prin inaugurarea picturii de 
şevalet, care în parcursul său de aproape o jumătatea de secol reuşete să recupereze 
o bună parte din etapele pierdute, pentru ca în aproximativ acelaşi moment în 
care România îşi câştiga independenţa, pictura să se poată integra coordonatelor 
europene. Procesul de constituire a unei plastici româneşti oficiale, în concordanţă 
cu traiectoria europeană ilustrează acelaşi parcurs al constituirii naţiunii.

Pictura corespunzătoare primei etape a Romantismului românesc semnalat, este 
una catalizatoare pentru întregul secol (necesară, oportună programului revoluţionar, 
unionist, până la independenţă) graţie unei dimensiuni noi, dar subînţelese- 
istorismul; istorismul denotă acel interes de sursă herderiană pentru trecutul 
naţional, istorie şi folclor, devenit firesc într-un astfel de moment de efervescenţă5.

3 Istoria României, Academia Română, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2003, vol VII, tom 
1, apud Scurtă istorie a artelor plastice în RPR, vol 2 bucureşti 1958, pg 28 

4 Ernest Gellner, Cultură, identitate şi politică, Editura Institutul European, Iaşi 2001, pp. 35, 36

5 Vera Călin, Romantismul, Editura Univers, Bucureşti, 1970, p.40
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Este un fapt binecunoscut că istoria capătă valenţe tot mai noi şi mai responsabile 
venite în întâmpinarea interogaţiilor, căutărilor, necesităţilor de ordin revendicativ 
ale omului romantic, dar funcţiile istoriei în secolul XIX se rezumă, pe lângă cele 
educativ-pedagogice, şi la rolurile inspiratoare, legitimatoare, compensatorii, 
ilustrative. 

Suita de evenimente, criza identitară, căutarea ferventă a menirii, a traseului, 
îndrumă cu fermitate societatea către certitudinea, punctul stabil al începuturilor 
şi către experienţa etapelor anterioare. Şi iată cum devine firească şi naturală 
recuperarea trecutului, investigarea acestuia, decriptarea soluţiilor încastrate în 
istorie şi în mitologia romantică.

 Practicând acest manual al facerilor şi prefacerilor, regăsit în istoria de acum 
naţională, societăţile fac apel la miturile Vârstei de aur, la personaje excepţionale, 
la eroii romantici atât de dragi creaţiei acestui secol; asumarea acestui repertoriu, 
transformă istoria într-o sursă de exaltare pentru oricine6, oferind promisiunea, dar 
şi puterea exemplului pentru un viitor mai bun, mai fericit.

Toată atenţia şi adoraţia cu care individul se apleacă asupra trecutului (asupra 
unei fericiri mai la îndemână7) din care extrage combustibilul, traduc o idealizare a 
Evului Mediu şi a precedentelor. Cât despre sentimentele şi stările de spirit colaterale 
idealizării şi a tot ceea ce decurge din aceasta, regăsim perfect legitimată o nostalgie 
ardentă în numele căreia se recurge tocmai la reiterarea şi ilustrarea trecutului prin 
toate mijloacele aflate de îndemâna iubitorilor de patrie şi semeni. Construirea 
naţiunilor şi intrarea lor în modernitate se face în sens invers, prin afirmarea mai 
degrabă a unui ieri mult prea fericit şi inviolabil decât prin promisiunea unui mâine 
înfloritor8.

Ideea acestei superiorităţi, a prestigiului urmat de admiraţie, declanşează 
o tendinţă imitativă, fără deosebire de loc sau timp, faţă de străini sau faţă de 
elementele indigene. Faptul că societatea românească nu prezenta în acea perioadă 
caracterele comerciale, burgheze, ale unei civilizaţii evoluate care să permită o mai 
bună receptare a modelului străin, facilitează afirmarea fără precedent a cultului 
străbunilor9. 

Imitaţia nu se dezvoltă identic în toate domeniile civilizaţiei (vezi ştiinţă sau 
tehnică), dar pentru organizarea socială, în artă, şi credinţe religioase, prestigiul 
trecutului constituie un bun de preţ; ea este o formă atenuată a imuabilităţii, cerută 
de instinctul de conservare10. Aici, conservarea trebuie înţeleasă în sensul menţinerii 

6 Paul Cornea, op. cit, p. 424

7 Romul Munteanu, Iluminism si Romantism european, Casa Editorială Odeon, Bucureşti, 
1998, p. 36

8 Anne Marie Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa, Editura Polirom, Bucureşti, 
2000, p. 116

9 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, p. 320

10 Ibidem, p. 321-324
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şi salvării specificului naţional, al profilului şi identităţii neamului în context 
european şi nu drept o contestare a principiilor schimbării.

Apariţia maselor pe scena istorică şi mutarea accentului de la individualităţile 
elitiste către largul spectru al poporului influenţează procesul recuperării şi al 
imitaţiei. Tonul este dat de sus, de către elementele intelectuale11, care concep 
prototipul şi stabilesc termenii aplicării şi funcţionării.

Oamenii de cultură erau conştienţi de rolul ce revenea picturii istorice şi operează 
modificări la nivelul imaginarului pentru a veni în întâmpinarea proiectului naţional. 
Această artă este deopotrivă instrumentalizată, dar şi autobiografică; dimensiunea 
autobiografică apare ca o declaraţie asupra trecutului nobil, înălţător, o „lucrare” 
destinată cercurilor politice externe, alogene, un certificat de competenţă.

Instrumentalizarea în acest caz comportă un caracter intern, având ca public 
ţintă, masele, mai mult sau mai puţin cultivate. Pentru a menţine coeziunea şi 
motivaţia poporului, era imperativ un stimulent emis pe aceleaşi frecvenţe. Astfel 
se formulează un discurs artistic asupra istoriei, mult mai pitoresc, idilic, vulgarizat, 
romanţat- am putea emite ipoteza unei inculturaţii parţiale induse imaginarului 
istoric, care să corespundă gustului mulţimii. Aici se cuvine deschiderea unei mici 
paranteze, întrucât vulgarizarea amintită nu este relaţionată cu actul creaţiei, ci cu 
prezentarea subiectului, cu distorsionarea realităţii istorice, cu o serie de omisiuni 
şi exacerbări deliberate aservite naţiunii.

 Faptul nu poate fi condamnat la modul categoric deoarece acest intervenţionism 
de factură naţională în istorie este larg practicat de naţiunile în curs de afirmare sau 
consolidare. Fiecare doreşte să beneficieze de o memorie curată, glorioasă, idilică, 
lipsită de momente şi schiţe (momentele şi schiţele desemnează în context aspectele 
necenzurate ale realităţii, o detaliere considerată inoportună a vicisitudinilor istoriei). 

 Pentru ca naţiunea să se afirme şi să-şi întărească poziţiile, trebuiau să fie 
eliminate în fapt sau în imaginar barierele şi compartimentările interne12, trabuia 
asanat orizontul percepţiei şi comprehensiunii. Elita politică şi intelectuală sesizează 
necesitatea unei uniformizări, a unei „uniri în cuget şi simţiri” şi caută ca prin 
instrumentarul aflat la îndemână să anuleze/dizolve barierele mentale. 

Arta, prin puterea imaginii, este vehicolul indicat, limbajul posibil de receptat 
în orice mediu. Prin artă putem cunoaşte şi recunoaşte fiinţa internă a naţiunilor, 
idealurile de care sunt animate, disponibilităţile lor de creaţie, întocmirea socială 
care a prezidat la realizarea ei13, arta exprimă numitorul comun al unei societăţi.

În concluzie, în cea mai mare parte a secolului al XIX lea, pictura românească, 
dimpreună cu celelalte arte plastice, secondează idealurile istoriei românilor etapă cu 
etapă, asumându-şi sarcini ideologice şi propagandistice din ce în ce mai importante, 

11 Ibidem, p. 289

12 Lucian Boia, Două secole de mitologie naţională, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 20

13 Mircea Mâciu, Arta ca expresie cultural-spirituală a identităţii naţionale, în Academica, 
an X, nr.10-11, august-septembrie 2000, p. 32
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mai complexe şi dificil de formulat prin imagine vizuală14; materializând metaforic 
şi alegoric programul politic al epocii şi conformându-se configurării afective, arta 
romantică îmbogăţeşte simezele locale cu o pictură deosebită cu caracter istoric, 
apreciabilă cantitativ şi calitativ, prin care se intenţionează a se face declaraţia şi 
dovada unui caracter probat secole de-a rândul.

Ceea ce permite artei să militeze pentru platforma politică, socială, religioasă, 
etc, provine din dualitatea naturii sale: producătoare de trăiri, sentimente şi senzaţii 
plăcute, ea nu ezită în a induce psihologic idei şi formulări de natură complexă: 
simpatie pentru personajele înfăţişate, interes, compasiune indignare, a sentimentelor 
sociale15. Mai mult decât atât, în prim planul vieţii sociale şi culturale reiese ideea 
conform căreia arta reprezintă deopotrivă suportul principal şi manifestarea cea 
mai autentică a spiritului etnic16.

Un astfel de potenţial nu putea fi trecut cu vederea de către personalităţile 
intelectuale ale epocii, cu atât mai mult cu cât statutul lor presupunea implicarea 
în viaţa politică; Nicolae Bălcescu, lider marcant al mişcării revoluţionare de la 
1848 nu întârzie să încurajeze, să susţină, să consolideze investigarea trecutului (e 
drept, a trecutului mai apropiat de vremurile respective) şi utilizarea simbolurilor 
acestuia în demersurile comitetului revoluţionar. 

Încrezător într-o mântuire prin istorie (deoarece o tipologie completă a 
Romantismului trebuie să semnaleze, pe lângă tipologiile clasice de acum, ale 
visătorului, demonului, geniului şi pe cel al binefăcătorului mesianic, al martirului17) 
şi de către popor, Bălcescu a întreprins o vastă acţiune de canalizare a muncii 
şi eforturilor celor înzestraţi către o creaţie propagandistică, militantă, cauzei 
supreme18. 

Numele pictorilor deţinători de astfel de portofolii se suprapun cu cele ale 
activiştilor paşoptişti şi anume: Negulici, Iscovescu, Rosenthal, Aman; strânsa 
colaborare şi răspunsurile la direcţiile trasate de Bălcescu sunt ilustrate perfect în 
executarea unor replici istorice semnificative cantitativ, dar şi ca sursă de inspiraţie 
în compoziţiile ulterioare. De pildă, voiajele „de studiu” (la Paris, de exemplu) ale 
mânuitorilor de penel locali se soldează cu reproduceri după portretele voievozilor 
şi domnilor români: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Mavrocordat, 
Constantin Şerban. 

Maniera de abordare a subiectului demonstrează calea pe care se deplasează 
gândirea românească, cultura românească, pictura românească. Ele converg către 

14 Ion Frunzetti, Arta românească în secolul al XIX lea, Editura Meridiane, Bucureşti, 198. 
p. 403

15 Jean Marie Guyan, Arta din punct de vedere sociologic, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, 
p. 69

16 Micea Mâciu, op. cit., p. 32

17 Călin Vera, op. cit., pp. 52-53

18 Ion Frunzetti, op. cit, pp. 47, 48, 56
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izvoarele autentice de documentare iconografică menite să faţeteze manifestul 
romantic19, către sursele istorice.

În aceiaşi direcţie se înscriu ulterior guvernul unionist precum şi casa regală, 
atunci cand se va ivi ocazia; sesizând aportul artei şi al culturii faţă de naţiune 
şi stat, cele două instituţii nu vor ezita în a susţine şi potenţa mişcările artistice, 
purtătoare de cuvânt pentru programele politice.

 Începând cu 1864, cu un caracter anual în primă fază, se instituie practica 
expoziţiilor naţionale, elaborate sub egida statului şi a instituţiilor sale. Suita acestor 
evenimente cunoaşte la un momentdat inserţia unei manifestări similare din partea 
familiei regale20. Este uşor de identificat mesajul transmis în epocă prin aceste 
acţiuni mai mult sau mai puţin surprinzătoare; direcţia în schimb este una singură, 
emanciparea prin artă, educarea prin cultură, unirea prin simţiri şi sentimente 
sub acelaşi acoperământ, canalizarea tuturor eforturilor către un singur ţel, patria. 
Exemplul dat de familia regală prin protectoratul şi pasiunea asupra şi faţă de arte, 
dar şi prin respectul pentru istoria statului român cunoaşte fără îndoială un succes 
în rândurile poporului.

Modelul uman practicat în epocă este cel al cetăţeanului, înlocuind cărturarul 
patriot; exemplar este omul care acţionează pentru binele patriei21 şi sub aceste 
auspicii se dezvoltă o subspecie- tipul de artist-cetăţean care înţelege din plin funcţia 
social educativă a artei, rolul ei în promovarea ideilor, libertăţii, progresului22(putem 
vedea în aceiaşi măsură, în executarea unui tablou cu tematică istorică o datorie 
faţă de societate şi stat a unui bun cetăţean, judecând după avântul şi dăruirea cu 
care se realizează comenzile). 

Iar ceea ce este şi mai convingător este faptul că acţiunea a fost încununată cu 
succes, în timp publicul dezvoltând simţ artistic şi chiar emiţând păreri ferme cu 
privire la maniera de lucru sau la viziune: „...noi suntem de opiniune că veritatea 
istorică se alteră când ni se represintă figuri contimporane cunoscute, cari iau parte 
la evenimente petrecute cu mult mai naintea existenţei lor”. Critica era înfăptuită 
de către N. Predescu, cronicar al „Trompetei Carpaţilor” ca reacţie faţă de gestul lui 
Aman de a se autoportretiza în „Primirea ambasadorilor turci de Mihai”23.

Cu alte cuvinte, publicul, naţiunea, ajung să simtă, să ştie cum şi ce să solicite, 
vor învăţa să-şi exprime dorinţa de a vedea lucrări istorice care să materializeze 
acea viziune particulară, emoţionant-sentimentală, ce traduce mândrie, respect şi 
o latentă bravitate, invocate prin repertoriul şi simbolistica romantice. „(...) Acum 

19 Ibidem, pp. 50-53

20 Adrian Silvan Ionescu, Mişcarea artistică oficială în România secolului al XIX lea, Ed. 
Noi MediaPrint, Bucureşti, 2008, pp. 121-125

21 Alexandru Duţu, Sinteză şi originalitate în cultura română, Ed. Enciclopedia română, 
Bucureşti, 1972, p. 184

22 Ion Frunzetti, Pictori revoluţionari de la 1848, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988, p. 6

23  A. S. Ionescu, op. cit., pp. 89-91
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personajul notabil este patriotul melancolic prin imitaţie, elegiac în poesie, plângând 
ruinele Târgoviştei şi înjosirea politică a neamului, însă în acelaşi timp plin de 
încredere în viitorul ei, reclamând desrobirea ţăranilor şi a ţiganilor, (...) impacient 
de reforme, făcând pretutindeni şi în toate a răsuna numele de patrie.(...)24

Pe măsură ce devine tot mai conştient de cultura căreia îi aparţine şi de relevanţa 
ei pentru realizarea intereselor sale vitale, accesul la cultură devine ţelul cel mai 
important al individului şi aşa cum va observa Durkheim, acesta va ajunge la un 
moment de veneraţie a culturii căreia îi aparţine; naţionalismul cultural artistic 
poate fi definit în fapt prin înălţarea valorilor culturale proprii pe un piedestal de 
unde să stârnească şi să cunoască mai uşor adulaţia poporului25.

Mai mult sau mai puţin şcolit, fără să deţină mijloacele unei exprimări integral 
raţionale, românul secolului al XIX lea, suplineşte acea disfuncţie printr-o 
sensibilitate şi incontinenţă afectivă, aproape naivă; statutul ingrat de epigonii ai 
unor măreţi trecuţi, idealizaţi şi idolatrizaţi deopotrivă, nu îi ajută prea mult în 
depăşirea negurilor vremii. Conştienţi fiind totuşi de natura stării lor, ei au acceptat 
pecetea ce le-a fost dată şi recurg la o plusare pe zestrea genetică, sperând într-o 
reeditare a trecutului sub clauza dreptului legitim şi biologic. 

Sentimentul de inferioritate, complexele faţă de naţiunile europene, frustrările 
acumulate de-a lungul timpului sunt răzbunate prin lecţia istorică şi eroismul 
medieval evocat. Rămâne de văzut dacă această campanie de imagine era menită 
menajării conştiinţelor şi consolidării ego-urilor sau dacă avea ca scop oferirea 
unui model/exemplu de acţiune, dacă venea să legitimeze programul naţional pe 
baze istorice. 

Mediana secolului al XIX enumeră, parte ca urmare a convulsiilor politice 
şi sociale, o serie de evenimente cu o puternică coloratură violentă, răscoale, 
revoluţii sau războaie, menite să descătuşeze spiritul românesc şi să confere un 
corp sentimentullui naţional. Între 1830 şi 1870/1877 istoria românilor se transformă 
în cele din urmă în istoria României, încununând aspiraţiile, visurile şi idealurile 
unui popor, menţinute vii de-a lungul veacurile de cei cărora şi ale căror exemple 
le-au fost inchinate arhive de imnuri, mai mult sau mai puţin grafice, mai mult sau 
mai puţin cromatice.

De natură violentă, Revoluţia de la 1848 sau Războiul de Independenţă sunt mai 
mult sau mai puţin ecouri ale unor decade medievale de confruntări armate-iată 
cum se legitimează apelul la expresia extremă a violenţei. Jerta neîndoielnică a 
propriilor vieţi pentru un ideal, pentru binele pământului înaintaşilor şi al urmaşilor, 
dârzenia, defilarea valorilor naţionale sunt rememorate cu fiecare comandă şi 
execuţie tematică, indicând un nou nivel în interesul pentru istorie, cel al registrului 
contemporaneităţii.

Sub impactul evenimentelor politice şi sociale, dar şi al tradiţiei artistice primele 
teme abordate în pictura de şevalet sunt potretele şi compoziţiile istorice; în timp, 

24 Ibidem, p. 7

25 Ernest Gellner, op. cit, p. 41
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repertoriul abordat se lărgeşte, înglobând tot mai multe dimensiuni ale lumii, 
naţiunii române: peisajul, lumea rurală, naturi statice, istorismul intrând într-un 
con de umbră spre sfârşitul secolului. Aceste transformări vin să ateste pe de o parte 
complexitatea şi dezvoltarea unui gust public şi a unei vieţi artistice mature, iar 
pe de alta, confirmă rolul, politizarea artei în scopuri naţionale ( în sensul că odată 
constituit statul naţional, presiunea tematică şi programatică de pe umerii artei 
scade, permiţând o relaxare vizibilă a stilului, tematicii şi manierei). 

Începând cu deceniul al cincilea, atât în Muntenia cât şi în Moldova suitele 
de planşe cu chipuri şi costume medievale relevă preferinţa lui Carol Wahlstein, 
Constantin Lecca, Aman, a maiorului Dimitrie Pappasoglu prin litografiile sale de 
tiraj popular, ale lui Gheorghe Panaiteanu şi Alexandru Asaky pentru istorism, de 
altfel o raliere la tendinţele europene26.

După cum precizam anterior, din bogata galerie a conducătorilor români sunt 
selecţionate câteva personalităţi care s-au remarcat prin lupta pentru apărarea 
valorilor locale, pentru rezistenţa în faţa atacurilor forţelor „cotropitoare”, pentru 
menţinerea individualităţii, distincţiei, pentru un corp comun. Aplicat segmentului 
picturii acest aspect rezidă într-o peliculă idealizată, eroică, de basm, prin care 
voievozii şi domnii premodernităţii româneşti sunt aureolaţi. 

Canonizarea (pentru a evita stereotipizarea) creează un corpus vizionar ce 
implică scene, atitudini, poziţii, vestimentaţie şi fizionomii standard, care să permită 
recognoscibilitatea în rândurile maselor. „ (...) Din nenorocire nu găsim intr`insul 
trăsurile învingătorului de la Călugăreni. D. Focşaner face un frumos tip de batrîn 
, alţii îl reprezintă sub trăsurile unui răsboinic masiv si vulgar ... Când vom putea 
oare avea , adevăratul portret al acestui erou , care fu unul din cei mai frumoşi şi mai 
bravi cavaleri ai timpului său ?” comentează Cretzulescu viziunea lui P. Focşeneanu 
redată într-un bust al lui Mihai Viteazul27. Este evidentă nemulţumirea resimţită 
de public în momentul în care materializările artistice nu corespund imaginarului 
social majoritar.

Artiştii locali se grăbesc să dea curs revelaţiei nostalgice construind pânză cu 
pânză episoade, scene, a căror exaltare, entuziasm, tragism, patriotism vine în 
întâmpinarea sensibilităţilor epigone, a importanţei istoriei şi a propagării acesteia, 
întrucât Constantin Lecca, autointitulându-se „cel dintâi pictor român care s-a ocupat 
de genul istoric” declara că „este cunoscut că Istoria se întipăresce mai bine în 
memoria unui Poporu prin mijlocul Artelor care reproducu faptele glorioase ale 
Străbunilor...”28. 

Dintre toate figurile conturate în tablouri se observă o simpatie detaşată pentru 
primul înfăptuitor al Unirii românilor, anume Mihai Viteazul,; viaţa sa şi politica 
internă şi externă îl propulsează automat în vărful ierarhiei romantice, devenind 

26 Adrian Silvan Ionescu, op.cit., p. 7

27 Ibidem,p. 94

28 Ibidem, pp. 138, 139
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subiectul a numeroase pânze tematice. Ceea ce preocupă îndeosebi publicul şi 
artiştii deopotrivă este dimensiunea de geniu militar a voievodului român; episoadele 
rememorate în portofoliile moderniste evocă scenele de luptă, ale lui Mihai şi 
anturajului său, sau tratativele cu trimişii Porţii, aducători de daruri lui Mihai 
(„Bătălia de la Călugăreni”, „Sultanul Mehmet trimite lui Mihai ambasadori cu cărţi 
şi daruri scumpe”, „Lupta dintre Preda Buzescu şi hanul tătar”- Aman sau „Intrarea 
lui Mihai Viteazul în Alba Iulia”-Lecca), toate pline de fast, glorie, măreţie pentru 
cel care a fost unul dintre cei mai mari români. 

Portretul său şi mesajele pentru naţiune nu se limitează însă la calităţile fizice şi 
intelectuale, ci promovează în aceiaşi măsură latura spirituală, credinţa, profunzimea 
gândurilor şi a simţurilor, atitudinea în faţa morţii ( „Mihai Viteazul privind capul 
lui Bathory”, „Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul”-Aman, „Visul lui Mihai 
Viteazul”, „Jurământul lui Mihai Viteazul”-Wahlstein). Evident că subiectele vor 
fi reluate de câte ori conjuctura, conştiinţa, semenii le cereau, singurele distincţii 
fiind cele oferite de stilul şi maniera de lucru a artsitului. 

Alte figuri emblematice pentru creaţia acestei perioade sunt cele ale lui Mircea 
cel Bătrân sau Vlad Ţepeş, Alexandru Lăpuşneanu, Neagoe Basarab, Dragoş Vodă, 
Barbu Ştirbei Vodă, Gheorghe Bibescu, Alexandru Ghica, Constantin Ipsilanti.

Toţi aceşti reprezentanţi ai trecutului sunt ilustraţi în cele mai sugestive 
momente, evidenţiindu-le trăsăturile specifice în care fiecare român ar putea să se 
regăsească cu atât mai mult cu cât bagajul informativ auxiliar vine să susţină şi să 
fortifice la nivel conceptual conştiinţa neamului şi a patriei. Detaliile vestimentare, 
ale instrumentarului adecvat, prezenţa alterităţii sub formele cel mai des întâlnite, 
elemente de arhitectură, peisaj sunt selectate cu grijă pentru a întregi imaginea de 
altfel idealizată şi de a accentua până la un pleonasm vizual şi istoric mesajul, de 
a inciza şi mai profund identitatea neamului românesc. 


