UNIREA REFLECTATA IN ARTA PLASTICA
de CRISTINA RADULIAN

Cultura românească de la începuturile modernizării ei (secolele
XVIII-XIX) a fost o cultură profund militantă . Artiştii au înţeles ne
cesitatea vitală a unor schimbări radicale în conştiinţa neamului ro
mânesc, punîndu-şi în slujba acestui deziderat toate forţele.
Perioada revoluţiei de la 1 848 d i n cele trei ţări române, al căror
program stipula clar imperativul Unirii, este epoca în care artiştii au
demonstrat convingător că arta este fenomen al conştiinţei sociale, ei
accentuindu-i rosturile de comunicare şi de educare, arta lor expri
mînd şi propagînd prin forţa imagin ii vizuale, cu acces direct şi per
rutant. la public, năzuinţel e, id0alurile revoluţionare ale acelei epoci .
Cu ajutorul artei s....a ţinut trează flacăra patriotismului, lucrările cu
subiecte istorice în care apar fi�ura lui Mihai Viteazul şi momente ale
unirii înfăptuite de voievod in 1 600, deven.nd adevărate evocări ale
trecutului neamulu i, pilde înălţătoare pentru toţi românii .
Creaţiile plastice ale unor artişti precum Ion Negulici (1812-1851),
Barbu Iscovescu (1816-1 854), Constantin Daniel Rosenhal (1820- 1 85 1 ),
Gheorghe Tattarescu (1820-1 854), Theodor A rn a n (1831-1 891), Con
stantin Lecca (1 807-1 886), Nicolae Grigorescu (1 838-1 906) şi mulţi
alţii, au un pregnant caracter programatic, arta devenind un instru
ment al educaţiei n aţ ion ale , al formării unei conştiinţe naţionale. Re
curgînd la pilde din istoria neamului artiştii sincronizau trecutul cu
prezentul epocii lor prin evocarea pc>rsonajelor preeminente şi a eve
ni mentelor -is tori ce
Din repertoriul iconografie al perioadei premergătoare Unirii , în
afară de lucrările cu tematică i<;torică apar subiecte alegorice un exemplu
constituindu-1 lucrarea lui C. D. Rosenthal "România revoluţionară",
în care Ion Frunzetti a v{lzut ,,un simbo l permanent valabil al avintu
lui revoluţionar şi al patriotismului", dar şi portrete ale fruntaşilor re
voluţionari (Nicolae Bălcescu, Avram Ia11cu, C. A. Rosetti, ş. a.).
Contemporană presei, literaturii şi picturii unioniste este şi gra
fica de tematică istorică, datorată lui Gheorghe Asachi , Dimitrie Pa
pazoglu, Ion Bielz, etc., litograHile executate după picturi sau după
.
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proiecte originale avind un acces mult mai larg la public, ele pătrun
zind in şcoli, instituţii, aşezăminte publice, pînă în intimitatea caselor
particulare.
Puritatea trăirilor, patriotLsmul firesc ce-l degajă toate lucrările
acestei perioade s-au născut din superioritatea acelor emanaţii spiri
tuale de trăire şi simţire colectivă.
O scrisoare din 1 847 a lui Al. Golescu Negru către Ştefan G. Go
lescu, rezumă în clar toate acestea
"muzica şi artele desE:: n ului sînt
esenţialmente capabile să dezvol te sentimentul naţional al maselor ş i ,
printr-o reacţie necesară, să-1 inspire d e asemenea sau să-1 exalte ş i
m a i mult pe acela a l claselor luminate. O muzică naţională �te vibra

rea palpitîndă a inimii naţiunii ; un tablou sau o statuie n aţională sînt

pietrificarea unui gind naţiona l poporul il înţelege pentru că are o formă
sensibilă, care se transmite din generaţie in generaţie."
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