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CULTURAL INTERFENCES IN NATIONAL ART
Abstract: When we refer to the ensemble of cultural interferences in the national art, we have 

in view, of course, their manifestation in the modern society and especially, in the contemporary 
life, in a dynamic process. No doubt, the results of our observations cannot bypass the beginnings 
of the long process from the palest incarnations of archaic times encountered in primitive syncre-
tism to the existence of autonomous exhibitions of various manifestations of art, encountered in 
much later times. However, given the restricted limits of this paper, our references to archaic syn-
cretic expression will be made only in passing. Likewise, we will not extend the commentary on 
the importance of environmental and socio-cultural factors, which contributed substantially in tho-
se times to the formation and evolution of human collective thinking and behavior in the surroun-
ding nature. For a person of those distant times, the surrounding universe appeared as a whole, 
but both the natural and the knowledge universe were limited. All members of the group had about 
the same amount of knowledge about the things around them. The vocabulary was also limited. 
Perhaps the metaphorical speech of the people of that distant past is explained by an explica-
ble poverty of language. Therefore, the naming of new realities also included words from already 
existing ones: body parts for objects from the immediate surrounding nature (arm of water, hand 
from the ground, etc.). Some of these have been passed down over time to the present day („Fa-
tigue, weakness, all the evils that are / In a fatal way related to a handful of earth”. – Eminescu).

Keywords: National art, miracle, myths, arhaic time, hellenistic traditions.

Când ne referim la ansamblul interferențelor culturale în arta națională avem în 
vedere, desigur, manifestarea acestora în societatea modernă și, cu precădere, în viața 
contemporană, într-un proces dinamic. Dar fără îndoială că rezultatele observațiilor 
noastre nu pot ocoli începuturile lungului demers pornit de la întruchipările cele mai 
palide din timpurile arhaice întâlnite în cadrul sincretismului primitiv până la existența 
manifestărilor autonome ale diferitelor manifestări ale artei, întâlnite în timpuri mult mai 
târzii. Date fiind însă limitele reduse ale prezentei lucrări, referințele noastre privind 
exprimarea sincretică arhaică vor fi făcute doare în trecere. La fel, nu vom da extensie 
comentării importanței factorilor de mediu și a celor socio-culturale, care au contribuit 
substanțial în acele timpuri la formarea și evoluția gândirii și comportamentelor grupurilor 
umane în cadrul naturii înconjurătoare.

Pentru omul acelor timpuri îndepărtate universul înconjurător se înfățișa ca o totali-
tate, dar atât universul natural cât și acela al cunoașterii erau limitate. Toți membrii gru-
pului aveau cam aceeași cantitate de cunoștințe în legătură cu cele ce-i înconjurau. De 
asemenea, limbajul număra puține cuvinte. Poate că vorbirea metaforică a oamenilor 
acelui trecut îndepărtat se explică și printr-o explicabilă sărăcie de limbaj. Prin urmare, 
formulările pentru denumirea unor noi realități cuprindeau și cuvinte privitoare la cele 
deja cunoscute: părți ale corpului, obiecte din natura imediat înconjurătoare (braț de 
apă, mână de pământ etc.). Unele din acestea s-au transmis de-a lungul timpului până 
în zilele noastre („Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt/ Într-un mod fatal legate 
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de o mână de pământ”. – Eminescu).
Totemul, animismul, magia sunt caracteristice spiritualității și îndeletnicirilor practice 

ale omului arhaic. Animal, plantă, obiect, totemul era considerat ca strămoș și protector 
al respectivului grup. Era reprezentat prin desene ori în chip sculptural. Animismul era 
un fel de însuflețire a naturii, o atribuire de duhuri diferitelor obiecte din natura înconju-
rătoare, prin urmare, o formă de credință religioasă. Prin magie erau invocate forțele su-
pranaturale spre a produce un miracol în avantajul omului, grupului. Conturul unui ani-
mal desenat cu o săgeată înfiptă în el reprezenta nu doar dorința dar și încredințarea că 
animalul va fi vânat. Dar manifestările din lumea tribală arhaică sunt mult mai diverse: 
ritualuri magice, dansuri, pantomine, cântece, rugăciuni ale șamanilor, desene de ani-
male pe pereții peșterilor, pictarea corpului uman, împodobirea lui cu diferite accesorii, 
constituirea instrumentelor utilitare pentru vânătoare sau muncă, a obiectelor de interes 
casnic, vehiculare cu timpul a unor povești sau povestiri, devenite (unele) ulterior mituri. 
Sunt acestea premisele viitoarei (viitoarelor) culturi în urma unor diferențieri care se în-
tind pe o lungă perioadă de timp. Unii consideră însă că și în acel timp arhaic s-ar fi pu-
tut observa anumite deosebiri de natură culturală între diferite triburi. Este și cazul an-
tropologului american Ralph Linton: „Încă din timpurile celei mai îndepărtate antichități 
s-a înțeles că societăți diferite au moduri de trai diferite”. Primul om care s-a aventurat 
într-o așezare străină și a constatat că nu poate nici să vorbească cu oamenii de acolo 
și nici să înțeleagă tot ceea ce vede, trebuie să fie înaripat acasă cu conștiința că există 
diferențe culturale. De asemenea, dacă a fost destul de norocos ca să rămână în viață 
și să se înapoieze în propria lui așezare, observațiile lui trebuie să-i fie furnizat material 
pentru numeroase povestiri în jurul focului”1.

Adăugăm aici că exprimarea sincretică din timpul arhaic a dăinuit în folclor până în 
timpuri apropiate, după cum anonimatul creatorilor și interpreților s-a perpetuat până 
de curând în meșteșugul și arta populară. Manifestările artistice primitive aveau un 
caracter colectiv.

Revenind, menționăm că în acele străvechi trăiri spirituale și preocupări practice 
corespunzătoare lor s-au format germenii viitoarelor domenii și discipline autonome 
în care recunoaștem preocupări economice incipiente, credințe religioase, măsurarea 
distanțelor și suprafețelor, mitologia, arta cu manifestările ei specifice. Este necesar să 
adăugăm că în artă s-au integrat la un înalt nivel de elaborare și subiecte mitologice, 
religioase. Bunăoară, literatura cultă a preluat adesea subiecte sau motive biblice. Au 
rezultat opere literare de o netăgăduită valoare: Viața lui Isus, de Giovanni Papini; Iosif 
și frații săi, de Thomas Mann; Iona, de Marin Sorescu. Dar după cum este înțeles, astfel 
de preluări s-au efectuat după acumulări de experiență literară remarcabilă și de către 
creatori de excepție.

În perioada Renașterii, în țările din apusul Europei, în special în Italia și ulterior cu 
extinderi într-un spațiu vast, asistăm la o descoperire a marilor realizări ale antichității, 
cu înnoiri revoluționare cum ar fi descoperirea legilor perspectivei în pictură, așezarea 
omului în centrul atenției lumii, îmbrățișarea de către marii artiști a mai multor domenii 
de preocupări, cu rezultate geniale: Michelangelo în sculptură, pictura în frescă, arhi-
tectură, poezie, Leonardo da Vinci în pictură, desen, cercetări savante, propuneri de in-
venții care depășesc epoca. Deși Renașterea înseamnă o interferență de idei, acțiuni, 
preocupări vitale, ea este, cum s-a menționat adesea, un fenomen unitar. Problema via-
bilității Cetății, a statului, amintind cumva de cetatea antică, se înrudește cu ceea a pro-
pulsării individualității creatoare, a autoafirmării. 

1 R. Linton. Fundamentul cultural al personalității. București: Editura Științifică, 1968, p. 68.
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„Odată cu Renașterea, – cităm, – au apărut, așadar, artistul (ca voința relativ auto-
nomă) și opera de artă (ca produs specific al activității sale): ele nu erau astfel decât în 
mod excepțional în Antichitate (dacă putem aprecia fenomenul), ele devin acum regu-
la (…). Spiritul critic și spiritul creator își găsesc laolaltă o dezvoltare decisivă. Pentru 
a evoca doar fazele cele mai glorioase, vreme de două secole a existat o simbioză ex-
cepțională între artă și filozofie, și chiar între artă și știință, ca și între artă și viață coti-
diană”2.

Din păcate, miracolul renascentist n-a plutit și deasupra teritoriului românesc. O afir-
mă cu tristețe și reputatul cunoscător al artei Dan Hăulică, adăugând în câteva cuvin-
te recompensa comuniunii cu natura, prezenta mai tot timpul în multele comentarii re-
feritoare la buna înțelegere a românilor cu mediul ce-i înconjoară. „Arta românească 
– scrie Dan Hăulică – a trebuit să se dezvolte fără Renaștere; privind doar palide iradi-
eri din focarul de înnoire spirituală care a hrănit, pentru secole întregi, creșterea artisti-
că a Occidentului. În trecutul nostru, umanismul n-a putut fi exaltare conștientă, glorioa-
să a omului, ci înțelepciune folclorică, depusă în căușul proverbelor, adunată răbdător 
în milenii de viață populară. Această viață i-a așezat pe români într-o intimă, neîntrerup-
tă comuniune cu natura, cu priveliștea armonioasă a țării lor. Și atunci când a desprins, 
după 1850, limbajul artei europene, pictura noastră l-a folosit întâi ca să exprime bucu-
ria înfrățirii cu natura”3.

Din punct de vedere istoric, pasajul reprodus iși trimite mai întâi la o epocă din tre-
cut mai îndepărtată, când procesul de formare a poporului român se încheiase, când 
populația făcuse față migrațiunilor, iar marea schimbă de la 1054 i-a întrerupt efectiv le-
găturile cu Roma, urmând să rămână sub influența Bizanțului. De astfel, drumul spre 
Roma și, în general, spre lumea occidentală fusese oricum întrerupt sau cel puțin de-
venise anevoios prin așezarea statornică a ungurilor în câmpia panonică. Firește că 
viața în Dacia fusese îndepărtată spre Italia timp de aproape un mileniu. „Creștinismul 
adus de romani – remarca G. Călinescu – găsi aici un teren prielnic și în vreme ce mul-
te popoare din centrul Europei se creștinară în timpuri cu totul apropiate, dacii imperi-
ali fură creștini foarte de curând. Cultul morții și setea vieții externe îi îndreptau numai-
decât spre noua religie”4.

Infuzia creștină a pătruns treptat pe teritoriul Daciei cucerite de romani. În numai câ-
teva secole, chiar și după retragerea armatei și administrației romane, populația se fa-
miliariză cu noua terminologie creștină. Firește că în noua religie s-au integrat (adap-
tându-se) elemente ale păgânismului local sub forma de superstiții, datini și obiceiuri ce 
s-au transmis apoi din generație în generație în cadrul folclorului. Schisma de la 1054 
despărți biserica răsăritului, ortodoxă, de cea a apusului, catolică, și cu toate încercă-
rile catolicismului de a se impune în terenul fostei Dacii, populația de aici rămase uni-
tă cu biserica răsăriteană primind și acceptând ritualurile creștine bizantine și totoda-
tă, slave. Chiar și puterea centralizată, reprezentată de voievozii din Țara Românească 
și Moldova, stabili bune legături, inclusiv de familie, cu autoritățile slave, bulgare, sâr-
bești, așa încât ortodoxismul devenit tot mai puternic, limba slavă pătrunse pentru multă 
vreme în biserică și în cancelariile domnești. Faptul acesta s-a accentuat prin extinde-
rea expansiunii otomane, care a determinat ca mulți slavi să-și caute adăpost în țări-
le române, aducând cu ei manuscrise vechi, cărți, icoane, articole de cult. Ei au contri-
buit la instituirea unei vieți mânăstirești, importantă și sub aspect cultural, cu urmări în 

2 G. Legrand. Arta Renașterii. București: Editura Meridiane, 2000, p. 136.
3 D. Hăulică. Critică și cultură. București: Editura pentru literatură, 1967, p. 100.
4 G. Călinescu. Istoria literaturii române. Compendiu. În: Opere, vol.15, 1979, p. 112.
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câmpul inițiativelor artistice (arta miniaturală, arta broderiilor, a țesătoriilor și conceperii 
odăjdiilor). Este și perioada unui avânt arhitectonic, domnii construind mănăstiri, care, 
cu timpul, au devenit autentice focare de cultură. Nicodim întemeiază mănăstirea Tis-
mana, Mircea cel Bătrân zidește mănăstirile Cozia și Cotmeana. Apoi, trimițând în Mol-
dova ucenici pricepuți, ajută la construirea Mănăstirii Neamțului. Alexandru cel Bun zi-
dește mănăstirile Bistrița și Moldovița. Legăturile cu Bizanțul se întăresc. Din Bizanț vin 
și se impun regulile slujbei religioase, rugăciunile imnurile. La fel, cântările, care sunt 
preluate ca atare de biserica ortodoxă. Este tot mai vizibilă cu timpul influența bizanti-
nă în ceea ce privește arhitectura, pictura bisericească, îmbrăcămintea preoțească, po-
doabele vestimentare și împodobirea cărților bisericești. Alături de mai vechile biserici 
de lemn se construiesc, tot sub influență bizantină, locașuri de cult din piatră, dobân-
dind cea mai mare strălucire în timpul lui Ștefan cel Mare. Meșteri străini și mai apoi lo-
cali pictează și lucrează în atelierele mănăstirilor țesături scumpe, broderii religioase, 
sculpturi din lemn. Picturii bisericești i s-a acordat cea mai mare atenție dar și broderii-
lor, podoabelor din aur și argint și odăjdiilor de asemenea împodobite cu pietre prețioa-
se. Nu mai puțină atenție s-a acordat tipăriturilor, primele tiparnițe luând ființă tot în in-
cinta mănăstirilor.

Arta medievală românească evoluează de la preluări bizantine (sec. X–XII) cu ca-
racter predominant religios, constând în decorări de biserici și icoane, la pictura în fres-
că pe spații întinse realizată de pictori locali, unii foarte talentați, remarcați laudativ de 
istorici ai artei străini precum Henri Focillon. Începând cu secolul al XIV-lea atât în Tran-
silvania cât și în Țara Românească și ulterior în Moldova se dezvoltă pictura în frescă 
pe suprafețe murale mari, cu imagini din ciclul cristologic (Închinarea magilor, Răstigni-
rea, Coborârea de pe cruce). Picturile se disting prin claritate, colorit armonios îmbinat, 
treceri domoale de la un contur la altul. Este de remarcat că starea de independență 
dobândită de Țara Românească și Moldova avantajează și amplifică efortul de a reali-
za picturi și creații de artă miniaturală în stare să satisfacă pe feudalii laici dar și pe vo-
ievozii doritori de monumente religioase impozante. De aceea, se apelează de regulă 
la artiști străini mai ales din sudul Dunării, în stare să dea strălucire picturilor și decorați-
unilor, așa cum se prezintă cele de la biserica domnească de la Curtea de Argeș. „Tra-
dițiile elenistice, evidente în tipologia figurilor, în costumele și în coafurile elegante, în 
anume elemente de decor, se asociază unei stăpânite științe compoziționale, unui lim-
baj artistic complex și elevat”.5

Câteva nume de meșteri zugravi, de fapt, pictori bisericești de mare strălucire, au 
reținut atenția posterității, în special a unor istorici și critici de artă de autoritate din Eu-
ropa. Gavriil Uric de la mănăstirea Neamț depășește canoanele bizantine și rigiditatea 
acestora, anunțând în realizările sale splendidele rezultate ale pictorilor murali din tim-
pul lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș. În reprezentările lui se vede clar îndepărtarea pic-
turii moldovenești de modelele diferite de pictura bizantină. În aceeași galerie a numelor 
picturii noastre medievale se situează și Dobromir din Târgoviște, de a cărui memorie 
se leagă portretele lui Neagoe Basarab și Mircea cel Bătrân din biserica episcopală de 
la Curtea de Argeș. Toma, pictor din Suceava, curtean al lui Petru Rareș, îndeplinind 
adesea și misiuni diplomatice, este un creator original de mari posibilități artistice, in-
terferând propriile-i disponibilități cu surse străine ce i-au parvenit pe diverse căi și tot-
odată, cu zestrea artistică tradițională. Față de aceasta din urmă, picturile de la Humor 
arată multă libertate de expresie, o umanizare a fizionomiilor, efect al unui alt tip de in-

5 V. Dragut, V. Florea, D. Grigorescu, M. Mihalache. Pictura românească în imagini. București: 
Editura Meridiane, 1976, p. 19.
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terferență, acela dintre modelul tematic și reprezentarea lui prin înrâurirea vieții locale 
înconjurătoare suferită de artist. În compoziția Asediul Constantinopolului artistul se si-
tuează evident în sprijinul ideii de luptă împotriva turcilor. Dragoș Coman, artist cu mari 
posibilități, receptiv la înnoiri picturale, bine instruit, având știință de goticul german, pic-
tează la Arbore Asediul Constantinopolului și Judecata de Apoi, picturi în care criticii 
de artă au descoperit elemente de stil originale. De astfel, pictorul realizează „o sinteză 
de elemente orientale și occidentale”, îmbogățind fondul pictural tradițional. Istoricul de 
artă belgian Paul Philippot îl consideră pe Dragoș Coman drept „cel mai mare pictor al 
orientului ortodox din secolul al XVI-lea”6.

Către mijlocul secolului al XVII-lea orientările cărturarilor români pentru cunoașterea 
istoriei naționale, a originilor poporului român și al limbii române devin tot mai articulate, 
deschizând noi perspective și manifestărilor artistice atât în domeniul arhitecturii cât și 
în acela al picturii. Nu e vorba de o rupere propriu-zisă de influență bizantină cât mai 
degrabă de configurarea unui stil al locului. Cronicarii scriu despre originea latină a 
limbii, despre evenimentele din trecutul istoric al românilor, având conștiința că acele 
evenimente trebuie să se păstreze în memoria colectivă. În timpul domniei lui Matei 
Basarab se afirmă elemente ale acelui stil propriu Munteniei, stil care se va accentua 
și va dobândi strălucire în timpul domniilor lui Șerban Cantacuzino și Constantin 
Brâncoveanu, în cazul celui de-al doilea domnitor luând ființă chiar un stil brâncovenesc 
în arhitectura din Muntenia.

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea se afirmă atât în Muntenia cât și în Mol-
dova pictorul Pârvu Mutu, om cultivat, portretist, aflat în bune relații cu familia Cantacu-
zinilor. Cunoscător avizat al picturilor din monumentele de cult din Muntenia și Moldo-
va, Pârvu Mutu nu era străin de picturile Renașterii târzii. A fost un excelent portretist, 
opera lui căpetenie fiind o suită de portrete a familiei Cantacuzinilor dintr-un tablou vo-
tiv aflat în biserica Filipești de Pădure. A realizat și icoane. Și-a pictat și autoportretul în 
mai multe monumente. O asemenea ieșire din anonimat prefigurează afirmarea conști-
inței proprie valori pe care o întâlnim în viața artistică modernă și contemporană. 

   Modernizarea societății aduce cu sine o serie de mutații de ordin material și 
spiritual, în plan economic, social, politic și cultural, care impun, totodată, un nou 
stil de viață, o laicizare a concepției despre lume, o părăsire a formelor patriarhale 
de trai, o schimbare a vestimentației, a orientărilor în plan cultural și artistic. Toate 
aceste schimbări nu au loc concomitent, se intercondiționează, se influențează. Multe 
din acestea se datorează mișcărilor sociale, reformelor, schimbărilor de regim politic, 
evoluției științei și învățământului.

   Fără a le aminti aici, trebuie spus că multe din acestea coincid unele cu altele. 
Astfel, destrămarea feudalismului se petrece în timp ce elemente de modernitate 
pătrund în vața românilor sub influență apuseană. Au loc unirile de la 1859 și din 1918; 
se dobândește independența națională, reformele întreprinse sub domnia lui. Al. I. Cuza 
reprezintă un mare pas în direcția modernizării țării care va continua susținut și în timpul 
lui Carol I, Domnitor, apoi Regele României între 1881 și 1914.

   Arta, literatura, viața artistică și gustul public se resimt din plin de pe urma acestor 
schimbări în societate și a interferențelor culturale. În formarea unor artiști un rol deose-
bit îl au stagiile de pregătire în străinătatea occidentală. De asemenea, înființarea uni-
versităților, a instituțiilor de învățământ superior artistic au avut și au un rol primordial în 
formarea specialiștilor, a artiștilor profesioniști și a consumatorilor de artă. Societățile li-
terar-artistice, uniunile de creație, publicațiile de specialitate, editurile asigură cadrul cri-

6 Apud. Pictura românească în imagini, 1976, p. 81.
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tic competent în judecarea creațiilor și în formarea gustului public.
Toate aceste instituții laolaltă cu  instituțiile de spectacole și concerte alcătuiesc o 

sinteză privitoare la cultură propusă și cultura trăită. Scriam la începutul acestei scurte 
lucrări despre sincretismul din timpurile arhaice. De atunci și până astăzi s-a făcut un 
drum lung, înregistrându-se diferențe calitative. Acel drum ar putea fi rezumat în urmă-
toarea sintagmă: de la exprimarea sincretică – la viziunea sintetică.

Firește, sincretismul se întâlnește și în folclor. Astăzi, nu doar creația artistică 
profesionistă, bazată pe studii superioare e sprijinită ci și creația populară. Astfel, 
meșteșugul și arta populară se află sub îndrumarea unor instituții județene de 
specialitate: Școala Populară de Arte și Meserii; Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale.

La începutul celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea se pun bazele moderni-
zării tânărului stat România. Mai mulți tineri care își făcuseră studiile în străinătate oc-
cidentală vor îmbrățișa cariere politice, administrative, artistice. Unii vor îndeplini lungi 
stagii în cadrul democrației parlamentare. Marii creatori de literatură artistică frecven-
tează ședințele literare ale Societății Junimea. Ei sunt Mihai Eminescu, Ion Luca Cara-
giale, Ion Slavici și Ion Creangă. Titu Maiorescu, cel care conduce această societate îi 
consideră ca făcând parte din noua direcție literară ieșită sub auspiciile Junimii.

Pictorii aflați și în conștiința publicului cu pregătire mediană se afirmă, mare parte din 
ei, tot în a doua jumătate a secolului, unii activând și la începutul celui următor: Ghe-
orghe Tattarescu (1820–1894), Constantin Lecca (1807–1887), Theodor Aman (1831–
1891), Nicolae Grigorescu (1838–1907), Ion Andreescu (1850–1882), Ștefan Luchian 
(1868–1916), Theodor Pallady (1871–1956). Temele și subiectele abordate sunt diver-
se, dar nu de o diversitate care să deconcerteze. Este prezent și subiectul istoric, și por-
tretul, și natura moartă, și reprezentarea simbolică a țării personificate în femeie revo-
luționară. Diversitatea subiectelor care se va accentua până în contemporaneitate face 
dovada complicației vieții sociale și a celei sufletești.

Cazul lui Constantin Brâncuși e unul special. Opera lui e piatră de hotar în istoria 
artei universale. A esențializat motive străvechi, aducându-le la o nouă viață.

România celei de a doua jumătate a veacului al XIX-lea s-a modernizat și sub ra-
port arhitectonic.

  


