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Sabin Popp - Între postimpresionism şi pictura medievală 
Preocuparea pentru întoarcerea la tradiţie era foarte veche în Europa, din 

vremea dezbinării imperiului napoleonian şi formării statelor naţionale, fiind una din 
temele poeziei romantice. Chiar noi, pe atunci interesaţi de intrarea în Europa, aveam 
nevoie de o imagine de propagandă. La expoziţia universală din 1867, comisarul 
general Al. Odobescu susţinuse prin exponate componenta latină a originii neamului 
şi continuitatea aderării la Imperiul Roman de religie creştină, la Biserica bizantin
ortodoxă. Arhitectul Dimitrie Berindei afirma că religia a fost pentru români baza pe 
care şi-au sprijinit existenţa naţională, dându-le forţe să reziste invaziilor barbare şi 
islamismului. La expoziţiile din 1889 şi 1900 pavilioanele României erau inspirate 
tot de bisericile cele mai cunoscute (Mănăstirea Curtea-de-Argeş, Trei Ierarhi din 
Iaşi, Stavropoleos din Bucureşti), dar era pusă în valoare şi arta populară1 • 

După Unire, în România Mare, alături de ortodoxie, cultura populară era 
socotită o rădăcină vie, sursă a originalităţii naţionale. Lucian Blaga lansa celebra 
teorie poetică "spaţiul mioritic'', sociologul Dimitrie Gusti înfiinţa, în 1936, Muzeul 
Satului din Bucureşt, iar discipolul său, Mircea Vulcănescu, pleda pentru "întoarcerea 
tineretului românesc spre sate"2

. 

Un reprezentant de seamă al stilului nearomânesc în pictura interbelică 
este Sabin Popp. 

În anul 1931 se deschidea Expoziţia retrospectivă de artă românească, 
organizată de Şt. Neniţescu şi Oscar Walter Cizek "în care criticii timpului au văzut 
o admirabilă lecţie de istorie a artei plastice româneşti"3 • 

Prin excuderea din selecţii a unor Vermont, Verona, Strâmbu, Costin 
Petrescu etc. prin abandonarea oficială deci, a unor prejudecăţi care acordau 
locurile de frunte unor pictori de mâna a doua, pentru simplul motiv că aceştia 
cunoscuseră cândva favoarea publicului4, expoziţia semnifică în egală măsură un 

I. Laurentiu Vlad, Imagini ale identitătii naţionale: România şi expozitiile universale de la Paris, 1867-
1937, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2001, p. 40 
2. Misiunea culturală a studentimii româneşti, în Cuvântul studentesc, 1, 1 ian. 1935 
3. Ionel Jianu, expozitia retrospectivă de artă românbească, în Rampa, 9 şi 14 octombrie 1931 
4. Ibidem 
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act de curaj şi un exemplu de conştiinţă artistică. 
În această importantă expoziţie, Sabin Popp figura în imediata proximitate a 

triadei Grigorescu, Andreescu, Luchian, fapt semnificativ în privinţa locului ce i se 
atribuia în pictura românească. 

Analogia cu Andreescu fusese deja făcută, când, în 1928, la moartea 
prematură a pictorului în vârstă de numai 32 ani, Cizek scrisese: "Se va face cândva 
o paralelă între fanatismul interiorizat al lui Andreescu şi consecvenţa sufletească 
prezentă în lucrările lui Sabin Popp din ultimii ani. Căci şi din picturile lui Sabin 
Popp ne vorbeşte o substanţă spirituală care l-ar fi sedus probabil, spre un stil de o 
amploare lăuntrică independentă"5 • 

La rândul său, Ionel Jianu comenta prezenţa lui Sabin Popp în expoziţia 
menţionată în felul următor: "Sabin Popp e pătruns de religiozitate. Simplitatea aceasta 
primitivă are un ritm adânc şi solemn, ca o slujbă pioasă. Are accentul acela sever al 
lucrurilor care depăşesc lumescul şi se integrează unei armonii de dincolo de viaţă"6 • 

Sabin Popp reuşeşte să-şi impresioneze profund contemporanii. Pictura sa 
constituie un răspuns paralel celor oferite de Şirato şi Theodorescu-Sion în mult 
dezbătuta chestiune a recuperării tradiţiei din unghiul modernităţii, dar, într-un 
anume sens, mai direct şi mai adecvat momentului prin referinţa fără echivoc a 
picturii medievale româneşti. 

Ca şi maeştrii mai vârstnici, pe atunci în plină creaţie, din perioada interbelică, 
Fr. Şirato, N. Tonitza, Olga Greceanu, C. Ressu, Şt. Dimitrescu etc. Sabin Popp a 
fost preocupat de realizarea unei picturi modeme dar care să continue firesc trecutul 
artistic al ţării sale. După ce în secolul XIX românii "intraseră în Europa" utilizând 
în forţă modalităţile de comunicare ale stilurilor cunoscute în secolul XIX şi mai 
ales după Marea Unire din 1918, ei erau preocupaţi mai ales de suturarea trăsăturilor 
distinctive ale artei româneşti, de ceea ce s-a numit "specificul naţional'', urmărit pe 
toate planurile culturii de L. Blaga şi mulţi alţii. 

Lui Sabin Popp prilejul studierii unor exemplare autentice de frescă religioasă 
i-a fost oferit de Maruca Cantacuzino care, fiind soţia lui Mihail Cantacuzino 
(politician, primar apoi ministru), după moartea acestuia, în 1928, avea mai târziu să se 
căsătorească cu George Enescu. Ea i-a comandat lui Sabin Popp, prin 1924, să copieze 
portrete ale unor strămoşi ai familiei ei pentru salonul său din Bucureşti, după frescele 
ctitorite de Băleni şi Cantacuzini, într-un spirit de concurenţă cu Marta Bibescu. 

Ştefan Neniţescu în volumul său- încă nepublicat-despre Sabin Popp (pag. 
118) relatează faptele astfel: "Întâmplările vieţii se împleteau parcă după un plan 
prestabilit, ţinta chemării sale. Îl cunoştea pe Dumitru Pherekidi, la el s-a întâlnit 

5. O. W. Cizek, Eseuri, p. 174 
6. Ionel Jianu, art. cit. 
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cu George Enescu şi repede s-au împrietenit...Şi Enescu a adus pe Sabin la Maruca 
Cantacuzino". În paginile următoare, Şt. Neniţescu povesteşte mai departe că, încă 
dinainte de primul război mondial "se vorbea despre o adevărată concurenţă (pe plan 
artistic şi cultural) între cele trei M, adică Maria, principesa moştenitoare, Marta 
Bibescu şi Maruca Cantacuzino. După război, deşi atenuate, micile gelozii dintre 
Maria şi Maruca nu încetaseră. Marta Bibescu îşi decorase, la Posada, o sală, cu o 
mare broderie de Nora Steriady, cu înşirarea cronologică a chipurilor străbunilor 
familiei. Ceva similar voia Domniţa (Maruca Cantacuzino) pentru salonul ei din 
Bucureşti, însă nu o friză decorativă ci panouri separate după frescele ctitorite 
de Băleni şi de Cantacuizini. Poate că nici concurenţa nu ar fi fost suficientă fără 
simpatia pe care Sabin o iradia". 

Contactul direct cu fresca medievală, la care această comandă l-a obligat 
pe Sabin Popp, a sfârşit prin a fi o revelaţie. Din acel moment, declară el, ştie în 
sfârşit ce este pictura. 

Sabin Popp nu se mărgineşte la executarea de copii după portretele pictorilor 
din biserica de la Băleni şi de la Mănăstirea Sinaia; în afară de lucrările de comandă, 
în călătoriile sale prin ţară, la mănăstirile moldoveneşti de la Neamţ, Bistriţa, Horaiţa 
execută schiţe colorate după fresce. Îl entuziasmează Biserica Domnească de la 
Curtea de Argeş şi cumpără volumul consacrat acestui monument de Comisiunea 
Monumentelor Istorice. De la Mănăstirea Neamţ, îi scrie lui Neniţescu: "Am luat 
câteva schiţe după compoziţiile din biserică. Sunt extrem de interesante. Aici le-am 
colorat ca să nu uit nici impresia armoniei"7

• 

' Despre Bistriţa adaugă: "Am revăzut-o cu plăcere şi de data aceasta am 
descoperit lucruri care mă interesează nespus de mult...Acolo mi-ar plăcea să stau 
vreo două săptămâni să studiez frescele, care sunt nemaipomenit de frumoase"8

• 

Pasiunea pentru valorile trecutului este, după P. Comamescu, o trăsătură 
definitorie a generaţiei de după război. 

Sabin Popp nu numai că nu face excepţie, dar avea să facă din recuperarea 
trecutului artistic românesc un program. 

Astfel de preocupări nu erau noi printre artişti. La Sabin Popp răsună 
amintirile bizantine; ce reţine el din canonul bizantin? Nu atât stereotipia chipului 
uman„.de expresie psihologică - chipul ca o oglindă a sufletului continuă să-l 
intereseze ci o anumită virtualitate a atitudinii corporale rigide, a acţiunii epurate, 
cu valenţe simbolice, de a sugera desprinderea din contingent şi în cele din urmă o 
ofensivă a spiritului la care psihologismul nu avea acces. 

7. Şt. Neniţescu, Portretul lui S. Popp (în manuscris). Manuscrisul aparţine D-nei Adina Nanu căreia 
ţin să-i mulţumesc şi pe această cale pentru a mi-l fi pus la dispoziţie. 
8. Ibidem 
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Spre deosebire de Şirato, nu "esenţa formală "a picturii de tradiţie bizantină" 
îl interesează pe Sabin Popp ci principiul acestei arte care nu e vitalitatea ci 
spiritualitatea"9

• Este important că aceste distincţii făcute de Blaga apar într-un text 
mai amplu din 1924, în care se ocupă pe larg de Van Gogh: "Van Gogh fuge de 
impresia dată din afară, căutând expresia încărcată de suflet dinăuntru" 10 • 

Pentru Van Gogh, Sabin Popp avea o mare admiraţie şi este semnificativă 
astfel o asociere pe care atât pictorul şi filosoful o făceau, fiecare în felul său, între 
marele olandez şi arta bizantină. În chiar procesul care se făcea atunci esteticii 
impresioniste din perspectiva postimpresionismului puteau fi găsite imbolduri şi 

temeiuri pentru reîntoarcerea la bizantin. 
În ce constă cheia canoanelor bizantine? Care sunt trăsăturile comune ale 

artei medievale ortodoxe, totuşi atât de variate de la un moment la altul? 
Pictura oferă modele ideale de viaţă spirituală, face invizibile cele nevăzute 

şi pentru ca acestea să nu fie confundate cu lumea reală s-a adoptat convenţia anulării, 
în imagini, a determinantelor existenţei terestre, Timpul sau Spaţiul. Mişcarea se 
opreşte fixată de conturul dur ca o sârmă şi se lipeşte de suprafaţa tabloului iar legile 
perspectivei sunt contrazise intenţionat printr-o "perspectivă inversă"''· 

Aceeaşi atmosferă spirituală a modelat de-a lungul veacurilor şi arta 
noastră populară. 

Urmărind o surprindere modernă, lapidară, redusă la esenţial, Sabin Popp îi 
admiră şi pe Cezanne, Gauguin sau pe Van Gogh pe care i-a studiat cu pasiune; ca şi 
pe Pallady, Tonitza, Şirato, Olga Greceanu sau Cecilia Cutzescu-Storck el a oscilat 
fecund între aceşti doi poli magnetici, până ce şi-a găsit formula proprie, care pare să 
fi venit firesc, de la sine, fără zbucium. 

Din 1920 datează un Autoportret cu capul bandajat, un desen care aminteşte 
de Van Gogh, deşi s-a afirmat că veneraţia pe care Sabin Popp i-o purta nu s-ar fi 
tradus în vreun fel în opera lui. „„în opera lui Sabin Popp nu poate fi străină de 
obsesia cu care Van Gogh îşi scruta chipul, după cum figura tenebroasă, febrilitatea 
maladivă, expresia sumbră amintesc de atributele "artistului blestemat" pe care Van 
Gogh le-a încarnat atât de dramatic. 

Lucrarea care a polarizat interesul criticilor a fost tripticul intitulat "Portret 
de familie", considerat drept cea mai bună lucrare a Salonului Oficial din 1927, când 
a fost expusă şi, totodată sinteză a preocupărilor de până atunci ale pictorului. 

Această lucrare principală am putea considera-o, e ca o profesiune de 

9. Lucian Blaga, Scrieri despre artă, p. 35. Prefaţă de D-tru Micu. Antologie şi note de Emil Manu, 
Bucureşti, 1970 
I O. Ibidem, p. 23 
11. Ibidem 
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credinţă, reluând tema portretelor de pictori şi a autopotretului zugravului cu pensula 
în mână (aşa cum se reprezentase şi Luchian în 1906 şi cum avea să se înfăţişeze şi 
Pallady mai târziu în 1942)12

• 

De la unul dintre primele sale autoportrete din 1920, amestec de investigare 
analitică şi obiectivă a propriilor trăsături şi de atitudine romantică, într-o factură de 
o picturalitate dezordonată şi impetuoasă, cu efecte de clarobscur şi până la ultimul -
cel inclus în "Tripticul familiei" - asistăm la etapele clare, riguros depăşite, cu fiecare 
nouă lucrare, ale unei programări artistice conştient asumate. 

Expus la Salonul Oficial din 1927, Tripticul de familie a stârnit vii discuţii 
şi unanima apreciere. În anii în care Fr. Şirato, C. Ressu, Olga Greceanu Theodor 
Sion şi chiar Iser încercau să înnoade în pictura lor firul tradiţiei, Sabin Popp oferea 
o soluţie proprie convingătoare 13 • 

Neniţescu fusese entuziasmat de lucrarea pe care Sabin Popp a dăruit-o. 
Caracterele chirilice ale semnăturii se datorează sugestiei criticului 14

• Această 

comuniune de idei şi colaborare între un pictor şi un gânditor, caz destul de rar 
la noi, e întru totul semnificativă pentru înclinaţia picturii timpului spre livresc„ 
S-ar mai putea adăuga aici, ca o importantă verigă intermediară "Portretul lui„. 
reluat şi acesta în Triplică, în fundalul căruia apare o icoană în chip de citat 
semnificativ. Acelaşi motiv apare şi în seria de naturi moarte cu icoană,. Avem 
de-a face aici cu motivul tabloului în tablou, unul dintre cele mai răspândite în 
realismul european al anilor '20. 

Ultimul popas este efigia artistului din triptic. De o austeritate monahală -
expresia, atitudinea, ţinuta vestimentară, mâinile, dintre care una ţine penelul, înălţate 
a rugă şi ofrandă, toate acestea vorbesc clar despre aspiraţia spre recuperarea condiţiei 
creatorului anonim; acest autoportret a fost gândit ca o artă poetică. Nu se poate ca 
Sabin Popp să nu-şi fi amintit că Ştefan Luchian îşi intitulase celebrul autoportret "Un 
zugrav" şi să nu fi ştiut în ce măsură detesta el cuvintele "artă" şi "artist". 

Fundalul tripticului, de obicei neutru, e acum ocupat de citate din pictura 
medievală, în polul din dreapta, elemente de peisaj cu arbori schematici care se 
întind şi pe panoul central, un brâu decorativ de felul celor care despart registrele în 
fresca medievală, apare şi el iar în „ .stânga, aureolând portretul soţiei sale, silueta 
fragmentată a unor sfinţi precum şi semnătura şi anul, în caractere chirilice. 

Ideea de triptic, trimiţând ea însăşi la universul picturii medievale era mai veche15
• 

În 1925 Sabin Popp pictase un triptic cu subiect religios. În aceeaşi vreme, 

12. Adina Nanu, Catalogul Expoziţiei omagială S. Popp la împlinirea a 100 de ani a pictorului 
13. O. W. Cizek, Eseuri şi cronici plastice, Bucureşti, 1967, p. 193 
14. Şt. Neniţescu, Portretul lui Sabin Popp, p. 181 
15. Adina Nanu, Sabin Popp, Bucureşti, 1968, p. 4 
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în Germania, Otto Dix16 picta tripticuri recurgând la acest format din admiraţie pentru 
Griinewald, iar Derain avea un adevărat cult pentru Pieta din Avignon. Tripticul lui S. 
Popp, înfăţişând Sfânta Familie, Sărutul lui Iuda şi pe Iisus Christos cu Magdalena, îi 
apăruse lui Cizek la vremea expunerii sale, drept "nespus de semnificativ pentru intenţiile 
artistului şi pentru unele concepţii ale tinerei noastre generaţii care nu mai înţelege să 
rămână legată de concepţiile plein-air ale artiştilor din trecut, dovedind că pictura noastră 
din trecut putea fi parafrazată la nivelul unei mentalităţi şi tehnici noi"17

• 

S. Popp nu era singurul dintre pictorii români preocupaţi de posibilităţile 
revenirii în cheie modernă, la pictura religioasă. 

A făcut la un moment dat o copie după o răstignire de Gauguin a cărui carte 
"Noa Noa" o citise18 - în misticismul difuz al acestuia probabil îşi găsise unele afinităţi. 

Totuşi, faptul că experienţa picturii religioase a rămas izolată în cazul lui 
Sabin Popp, cu toate elogiile cu care fusese primită, indică existenţa unei rezerve, a 
convingerii, chiar, că reluarea mot-a-mot a vechilor tehnici nu mai este posibilă, de 
unde şi întoarcerea la subiectul laic şi implicarea subiectivă în actul creaţiei. 

În concertul general de aprecieri adus Tripticului Familiei, Tonitza, întărind 
anumite tensiuni nerezolvate ale lucrării, şi-a exprimat rezerva. Sabin Popp, spune 
el "are în tripticul său, inestimabile armonii cromatice, inteligent susţinute pentru 
frescă. Dar găsim o bruscare în legătura dintre măştile portretelor, riguros familiare 
şi realist urmărite şi gesticulaţia bizantină - simbolică a personajelor. Singura figură 
din acest întreg portret de familie care corespunde ca realizare intenţiilor autorului 
este chiar silueta artistului"19

• 

Observaţia lui Tonitza merită privită îndeaproape. Lipsa de omogenitate 
a imaginii pe care o semnalează poate fi citită şi altfel. Încercarea de a alătura 
mai degarabă decât de a topi unele într-altele, elemente disparate, cum tăcea 
Theodorescu-Sion, ar putea fi indiciul unei conştiinţe a distanţei ce separă 

iremediabil pe pictorul secolului XX de trecut. Dacă în autoportret, încercarea de 
anulare a acestei distanţe este împinsă ceva mai departe, tripticul în întregul său 
sugerează mai degrabă contrariul şi poate fi privit ca un colaj, tocmai pentru că 
justapunerea părţilor este asumată. 

Se mărturisesc aici o nostalgică aspiraţie de comuniune cu tradiţia20, dar 

16. Werner Spiess, L'Imperatif iconographique. La Nouvelle Objectivite et ses inplications politiques 
dans I' Alemagne de l'entre-deux-guerres, în Chaiers du Musee National de l'art Moderne, nr. 7-8, 1981, 
p. 233; Gilnther Nethen, Un art democratique: le portrait de la Neue Sachlichkeit, în Les Realismes, 
pp. 110-126 
17. O. W. Cizek, Eseuri şi cronici plastice, Bucureşti, 1967, p. 173 
18. Şt. Nenitescu, Portretul lui Sabin Popp, p. 167 
19. N. N. Tonitza, scrieri despre artă, p. 130 
20. Pentru problema traditiei în pictura anilor '20, vezi Werner Spiess, art. cit. 
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şi ezitările şi incertitudinile legate de înfăptuirea ei. Sentimentul rupturii persistă 
subiacent în chiar încercarea de a reînnoda firul rupt. Trecutul nu mai poate fi refăcut, 
retrăit aidoma, el poate fi doar citat şi omagiat cu veneraţie. 

* 
Olga Greceanu 
Răspunzând la întrebarea cu care se confruntau toţi colegii săi de breaslă 

încă de la începutul sec. XX, de la Luchian: "Suntem europeni, dar cum ne deosebim 
de ceilalţi?" O. Greceanu a fost cea mai hotărâtă în opţiunea pentru un mesaj care 
se adresează în primul rând spiritului, asemenea celui din arta bizantină, pentru 
o artă figurativă, dar ieşind din spaţiul şi timpul real, evitând realismul fotografic 
prin imagini plane, fără perspectivă, la care ajunsese - dar pe alte căi - şi pictura 
contemporană apuseană. Compoziţiile ei, organic legate cu edificiile de arhitectură 
pe care se desfăşoară, depăşesc în valoare monumentală şi decorativă multe opere 
ale unor confraţi cum este cunoscuta "Frescă" a Atheneului de Costin Petrescu. 

Ea se făcuse cunoscută ca autoare a unor mari ansambluri de pictură murală 
(aflate şi azi la Univ. de Arhitectură "Ion Mincu" din Bucureşti, din 1932 la Institutul de 
Istorie "Nicolae Iorga'', din 1942 în clădirea Sinodului, din perioada 1933-1966 etc.) ca 
şi prin numeroase expoziţii de pictură de şevalet, personale sau colective, în România 
dar şi în străinătate (de la Barcelona, 1929, Paris, 1937 sau New York, 1939. 

Alături de pictori precum Cecilia Cutzescu-Storck, sau de sculptori ca Miliţia 
Petraşcu, Olga Greceanu face parte din prima generaţie de femei afirmate în viaţa 
publică în sec. XX. Contemporană cu cei mai străluciţi artişti ai perioadei interbelice 
Pallady, Petraşcu, Şirato, Tonitza etc. ea a lăsat o operă originală, îmbinând tradiţia 
naţională cu arta modernă europeană21 • 

Foarte caracteristică pentru paradoxalele fuziuni stilistice ale deceniului trei 
este pictura Olgăi Greceanu, preţuită sau dimpotrivă, condamnată pentru "coincidenţa 
contrariilor" pe care o operează. 

Dintre cei care, deşi nu-i încurajează deloc aceste încercări, totuşi le gustă, este 
Tonitza. În legătură cu cele două portrete de bărbat expuse la Salonul Oficial din 1927, 
spune: "Olga Greceanu se menţine cu o încăpăţânare stranie pentru un talent aşa de 
frumos, într-o manieră bastardă care balansează între vitrai şi cubism. Totuşi, ambele 
portrete sunt interesant compuse"22• Studiile artistice ale O. Greceanu, care au urmat o 
cale mai puţin comună se pare că au predeterminat în bună măsură evoluţia ei artistică. 
După studii de chimie la Universitatea din Liege, O. G. se pasionează pentru pictura în 

21. Adina Nanu, Olga Greceanu, monografie, Editura Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti, 
Bucureşti, 2004, p. 9 
22. N. N. Tonitza, Scrieri despre artă, p. 121 
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frescă şi studiile ei în această direcţie se desfăşoară, după Liege, la Paris, la Institutul 
francez Baudouin, între 1911-1914 şi mai târziu, între 1919-1922, la Florenţa. 

Interesul pentru pictura murală şi pentru tehnica frescei va rămâne constant 
de-a lungul vieţii. O. G. va reuşi să lase câteva lucrări simptomatice pentru gustul 
epocii, fie că este vorba de frescele de la Univ. de Arhitectură "Ion Mincu", Primăria 
Banu Manta, cula de la Măldăreşti sau cele care decorează clădirea Institutului de 
Istorie al Academiei Române "Nicolae Iorga" ( 1933-1966) sau mozaicurile bisericii 
Mănăstirii Antim ( 1949-1950) din Bucureşti. 

Artista s-a impus şi ca scriitoare. Efortul artistic a fost secondat de reflecţia 
scrisă. Ea publică mai multe cărţi, studii fundamentale de istoria artei, cum sunt 
"Compoziţia murală: Legile şi tehnica ei" (1935) sau "Specificul naţional 

în pictură" ( 1939) dar şi scrieri istorice şi literare, romane şi nuvele, precum şi 
numeroase articole în presă. 

Prin tot ce a pictat şi a scris O. Greceanu şi-a manifestat convingerea că 
expresia supremă a artei plastice este pictura religioasă, însufleţită de cele mai înalte 
idealuri pe care le transformase direct prin linii şi culori, străduindu-se să pătrundă 
înţelesul imaginilor sacre, a studiat îndelung textele sfinte, scriind ea însăşi un 
Dicţionar Biblic Ortodox ( 1933-1960), păstrat în Biblioteca Sinodului. A pictat şi a 
scris evocând marile figuri ale istoriei patriei sau cercetând specificul artei naţionale 
în care dorea să se înscrie şi ea cu o operă cât mai autentică. 

Cărţi ca Tiparul cărţii româneşti, Specificul naţional în pictură, ca şi celelalte 
scrieri ale artistei, tratau una dintre problemele importante ale epocii, urmărind 
lămurirea preocupărilor esenţiale ale generaţiei artistice interbelice. 

Fr. Şirato scria: "Arta ţăranului român e de invenţiune, de concentrare, 
pătrunzând prin sentiment până la esenţialul formei. El nu copiază şi nu imită natura 
o spiritualizează prin purificare şi o exprimă printr-un echivalent geometric"23

• 

Şirato găsea în acest esenţial al formei elementul cheie al specificului 
naţional românesc şi îl opunea, polemic, impresionismului care bântuia în pictura 
noastră după Grigorescu. 

În anul 1925, Şt. Neniţescu în "Istoria artei ca filosofie a istoriei" şi în "Arta 
populară românească" afirma că hotărâtor pentru specificul naţional este modul de 
asimilare a tuturor experienţelor şi împrumuturilor. 

În acelaşi an, Lucian Blaga scria: "O operă de artă devine naţională prin 
ritmul lăuntric, prin felul cum tâlcuieşte o realitate, prin adânca afirmare sau tăgăduire 
a unor valori de viaţă prin instinctul, care niciodată nu se dezminte, pentru anumite 
forme prin dragostea invincibilă pentru un anumit fel de a fi şi prin ocolirea altora ... 

23. Fr. Şirato, Încercări critice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 38 
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Când fondul etnic există într-un om, are putere de destin"24
• 

O. Greceanu ajunge la concluzii similare: Nu subiectul, adică ceea ce 
reprezinţi într-o pictură, decide specificul naţional în artă, ci felul cum expui, cum 
prezinţi, cum dezvolţi acel subiect, pentru că felul este maniera de a te exprima, 
e stilul, e însăşi gândirea, concepţia unei naţii, potrivit temperamentului culturii, 
moravurilor, religiei, acelei naţii: e oglinda moralului25 • 

Potrivit Olgăi Greceanu, factorul principal, determinant, al specificului 
naţional românesc a fost ortodoxismul: 

"Noi întâi am fost ordodocşi şi pe urmă români„.Noi n-am venit de nicăieri. 
N-am alungat pe nimeni să-i luăm locul. Noi ne-am născut în ţara asta odată cu 
stejarii şi brazii ei". Ea observă că întâi ne-am însuşit credinţa şi pe urmă noţiunile 
de stat şi patrie. Includerea artei noastre medievale în sfera de cultură bizantină s-a 
făcut nesilit, arta bizantină nefiind un import, ci corespondentul religiei ortodoxe, 
oricât am transformat-o în patrimoniu naţional26 • 

În concluzie, arta noastră românească are caracterul bine stabilit de veacuri: 
e formală, schematică, abstractă şi cu aceste trei însuşiri artiştii pot crea opere infinit 
de variate. Între arta populară, statornică în expresia ei de veacuri de-a rândul şi arta 
cultivată începând de la 1350, nu numai că nu e o deoserbire de sensibilitate, dar, ca 
principiu artistic, una e identică celeilalte (convorbire înregistrată). 

Ştefan Neniţescu explica importanţa covârşitoare a culturii satelor româneşti 
prin lipsa unei burghezii asemănătoare celei din Europa apuseană. Păstrarea în arta 
populară a vechilor tradiţii, de mult pierdute pe alte meleaguri, s-a datorat la noi 
stăpânirii fanariote din sec. XVII-XVIII, venite din lstambul cu modele otomane, 
'neacceptate de popor care prefera să-şi copieze arhitectura şi obiectele ambientale 
moştenite din bătrâni27 • 

O. Greceanu deplânge întreruperea tradiţiei la începutul sec. al XIX-iea, când 
Asachi a înfiinţat prima şcoală de artă de tip apusean de la noi. Au urmat 100 de ani 
de rătăciri, de imitaţii ale unor stiluri internaţionale, ca neoclasicismul şi romantismul 
venite în succesiunea Renaşterii occidentale, toate în puternică contradicţie cu fondul 
artei vechi româneşti. 

Fără a contesta valoarea lui N. Grigorescu ca pictor, autoarea neagă caracterul 
naţional al artei acestuia, ataşându-l şcolii barbizoniene şi impresionismului francez, 
fără a se lăsa înşelată de temele sale ţărăneşti. 

24. L. Blaga, Etnografie şi artă, în Zări şi etape, E. Minerva, bucureşti, 1990, pp. 239-240 
25. Olga Greceanu, op. Cit., p. 4 
26. Ibidem, p. 44 
27. Şt. Neniţescu, Arta românească populară, O schiţă a principiilor, Reviosta dse Filosofie, XI, 1925-
1926, p. 6 
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Atunci când vorbea despre vechile fresce religioase, O. Greceanu spunea 
despre ctitorul pictat la intrarea bisericii: 

"Acesta nu era pentru zugravul de altădată, omul ale cărui trăsături trebuiau 
să treacă la veşnicie ci omul imortalizat...indiuferent de timp, de materie, acolo se 
forma o activitate sufletească. Imaginea trupească intervenea ca parte secundară, de 
aceea, veacuri de-a rândul, ctitorii noştrii ni se vor înfăţişa ... drepţi şi nemişcaţi, fără 
zâmbet, fără privire, abstracţi.28 

Zugravul român stilizează; caută la toate figurile la toate obiectele, la toate 
motivele luate din natură, fie în ansamblu, fie în detaliu, forma geometrică din 
care derivă, în tot ce face, instinctiv, tinde spre un caracter ornamental, spre o 
simplificare, o concentrare, o schematizare atât în linii cât şi în planuri...Şi ajunge 
chiar să creeze, să dea imagini noi, să producă, ... noi proporţii şi noi legi de 
echilibru şi armonie"29• 

Lucian Blaga era de părere: "În arta noastră, fuga de realitate e mai veche 
decât la ceilalţi. N-a fost vechea noastră artă bizantină o artă de extaz? Nu e arta 
noastră populară şi astăzi încă o artă care înlocuieşte detaliul cu abstractul?"30

• 

Şi în miniaturile laice pictate de Petrache Zugravul, autorul regăseşte 

ilustrând manuscrisul romanului "Eratocrit" (sec. Al XVIII-iea) acelaşi desen concis 
şi aceeaşi viziune bidimensională din pictura veche bisericească. 

Cercetările cele mai recente de istoria artei au aruncat o lumină nouă asupra 
contextului european în care a apărut arta Olgăi Greceanu. 

Ioana Vlasiu scria: "Problema revendicării tradiţiei pe fundalul aspiraţiei 
spre o artă cu identitate naţională ... păruse a fi un fenomen local, legat de complexele 
culturii noastre intrate mai târziu în circuitul valorilor occidentale, o manifestare 
minoră de orgoliu naţional. 

Proiectâd însă acest episod pe fundalul artei occidentale, la rândul ei într-o 
nostalgică retrăire a originilor şi epocilor de glorie, demersul românesc îşi câştigă 
dimensiunea europeană"31 • 

La întrebarea pusă de Olga Greceanu: "Dar ce rămâne de făcut?" Fr. Şirato 
răspumndea: "Atunci să ne întoarcem din drumul greşit şi să o luăm de la capăt...Deci 
să vorbim o limbă nouă, potrivită aptitudinilor noastre ... Să facem ceea ce numai noi 
putem face"32• 

Iar Olga Greceanu preciza: "A continua o artă tradiţională nu înseamnă 

28. O. Greceanu, op. Cit., p. 54 
29 Ibidem, p. 60 
30. L. Blaga, Noul stil, în Zări şi etape, Editura Minerva, Bucureşti, apud Adina Nanu, Olga Greceanu, 
Monografie, Centrul cultural Palatele Brâncoveneşti, Bucureşti, 2004, p. 42 
31. I. Vlasiu, Anii '20 realisme şi postavangardă în pictura română, Arta, 7, 1987 
32. Fr. Şirato, Spre o artă naţională. Încercări critice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 33 
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a ne întoarce la arta bizantină din biserici, nici la subiecte cu ctitori sau la 
fanarioţii de altădată, ci doar la o artă decorativă în care să apară ceva moral, 
mistic, al nostru, imagine abstractă a vieţii, credinţa că arta spontană nu rezolvă 
nici o problemă sufletească, după concepţia poporului nostru latin-ortodox, ci 
dimpotrivă numai o artă hieratică33". 

Şi japonezii s-au conformat obiceiurilor modeme din apusul Europei, dar ei 
nu au atins cu nimic arta lor abstractă pentru că în acele linii şi forme schematice se 
exprimă tot misterul religiei. 

Olga greceanu parcă anticipa noile perspective deschise de globalizarea 
survenită la sfărşutul mileniului doi şi la începutul celui următor când scria: "Graţie 
tradiţiei, un popor ocupă un loc în civilizaţia generală şi-şi clădeşte un viitor din 
demnitatea trecutului. În cartea "Spiritul naţional'', publicată în 1939, artista ajunge 
să facă declaraţii în care nu mai e loc pentru nici un fel de ambiguităţi. Ea propune, 
nici mai mult nici mai puţin, decât reluarea filmului tradiţional şi uitarea a tot 
ceea ce omul "bonjourist", cum numeşte ea generaţia care a înfăptuit deschiderea 
spre Occident, a adus cu sine în şi pentru cultura românească. Alături de utopiile 
avangardiste lucrează şi cele tradiţionaliste. 

În arta Olgăi Greceanu, în a doua parte a vieţii ei pasiunea pentru tradiţie 
va deveni copleşitoare, diminuând tocmai tensiunea dintre memoria trecutului şi 

conştiinţa prezentului care dă savoare lucrărilor din anii 20. 
După 1960, la o vârstă respectabilă, artista continuă să picteze frescă în Sala 

Sinodului de la Biserica Antim, să facă vitralii şi mozaicuri pentru propira ei locuinţă 
şi să redacteze un dicţionar al zugravilor, scris de mână, cu o caligrafie demnă de un 
miniaturist34

• 

Dacă Şirato şi Theodorescu-Sion au părăsit în jur de 1930 estetica tradiţiei 
fără prea multe explicaţii şi regrete, căutându-şi raţiunea de a exista artistice într-o 
pictură ce se mulţumea să fie, Olga Greceanu se adânceşte în existenţa artei medievale 
româneşti, pierzând treptat legătura cu arta vie35

• 

În perioada de implantare a comunismului în ţară, Olga Greceanu s-a refugiat 
în umbra bisericii, căutând ocrotire. Din anii 30 lucra mereu la Dicţionarul Biblic 
Ortodox, pe cale îl va dărui Bibliotecii Sinodului în 1960, iar între 1961 şi 1966 
termină lucrările începute (La clădirea Sf. Sinod) unde îi pictează şi pe patriarhii 
Miron Cristea, Nicodim şi Iustinian, pe mitropoliţi, iar Sala de Consiliu e dominată 
de Răstignire. În anii următori este antrenată de Patriarhie în campanii de pictare şi 
restaurare a bisericilor din toată ţara, fiind angajată într-un număr surprinzător de 

33. Olga Greceanu, op. cit., p. 88; apud Adina Nanu, Olga Greceanu, Monografie, p. 43 
34. Manuscrisul Olga Greceanu aflat în posesia D-nei prof. Adina Nanu 
35. I. Vlasiu, Anii 20, tradiţia şi pictura românescă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2000, p. 88 
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mare de lucrări. Cu smerenia unui meşter medieval, artista s-a conformat acestei 
activităţi, slujind biserica în modul cel mai umil şi discret cu putinţă. 

Despre opera sa, Camil Ressu spunea: "Nimic din gândul şi simţirea artistei 
n-a fost străin sufletului românesc ( ... )Arta ei va rămâne o mărturie a continuităţii 
picturii noastre româneşti"36 • 

Olga Greceanu a rămas în istoria arte româneşti "o prezenţă spirituală 
românească, pe cât de ataşată tradiţiei, pe atât de inteligent şi subtil sensibilă la 
sugestiile făcute ale căutărilor şi experienţelor artistice din secolul al XX-lea. 
Întreaga operă a pictoriţei are preţioasa calitate de a confirma, în acelaşi timp şi a 
depăşi teoriile din care a izvorât. Citite cu experienţa de astăzi, aceste teorii, al căror 
miez stă în supremul rol acordat liniei ca traseu energetic ... deschid un capitol prea 
puţin cunoscut al gândirii artistice româneşti"37 • 

"Dacă fiecare dintre noi am da cuvintelor specific naţional in artă înţelesul 
lor adevărat nu s-ar mai face confuzie între ceea ce e specific în aspectul pitoresc al 
unei stări şi specific în manifestarea artistică a unei naţiuni"38 • 

SUMMARY 

The return to tradition, an old European trend, has reached Romania 
throughout the J 9th century, as part of the shift /rom the Oriental models 
towards the Occidental values and civi/isation. A series of noted personalities of 
the time, politicians, artists, deve/oped esthetic theories in favour of the return 
to tradition -a tendency a/so sustained by the Romanian Orthodox Church. After 
the union of the Romanian provinces, along with the Orthodox Church values, 
the folk component started being taken into consideration, for the ellaboration 
of a neo-romanian artistic style. 

36. Camil Ressu, Recomandare pentru dosarul de pensie al Olgăi Greceanu, 13 decembrie 1957, 
manuscris, Arhiva familiei 
37. Amelia Pavel, Olga Greceanu, în România Literară, 25 iul. 1973 
38. O. Greceanu, Specificul naţional în pictură, Tiparul "Cartea Românească", Bucureşti, 1939 
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