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Când ne referim la ansamblul interferen elor culturale în arta na ional  
avem în vedere, desigur, manifestarea acestora în societatea 
modern  i, cu prec dere, în via a contemporan , într-un proces 
dinamic. Dar f r  îndoial  c  rezultatele observa iilor noastre nu pot 
ocoli începuturile lungului demers pornit de la întruchip rile cele mai 
palide din timpurile arhaice întâlnite în cadrul sincretismului primitiv 
pân  la existen a manifest rilor autonome ale diferitelor manifest ri 
ale artei, întâlnite în timpuri mult mai târzii. 
Date iind îns  limitele reduse ale prezentei lucr ri, referin ele noastre 
privind exprimarea sincretic  arhaic  vor i f cute doar în trecere. La 
fel, nu vom da extensie coment rii importan ei factorilor de mediu i a 
celor socio-culturali, care au contribuit substan ial, în acele timpuri, la 
formarea i evolu ia gândirii i comportamentelor grupurilor umane în 
cadrul naturii înconjur toare. 
Pentru omul acelor timpuri îndep rtate universul înconjur tor se 
înf i a ca o totalitate, dar atât universul natural cât i cel al cunoa terii 
erau limitate. To i membrii grupului aveau cam aceea i cantitate de 
cuno tin e în leg tur  cu cele ce-i înconjurau. De asemenea, limbajul 
num ra pu ine cuvinte. Poate c  vorbirea metaforic  a oamenilor 
acelui trecut îndep rtat se explic  i printr-o explicabil  s r cie 
a limbajului. Prin urmare, formul rile pentru denumirea unor noi 
realit i cuprindeau i cuvinte privitor la cele deja cunoscute: p r i ale 
corpului, obiecte din natura imediat înconjur toare (bra  de ap , mân  
de p mânt etc.). Unele din acestea s-au transmis de-a lungul timpului 
pân  în zilele noastre („Oboseala, sl biciunea, toate relele ce sunt/ 
Într-un mod fatal legate de o mân  de p mânt;”- Eminescu).


