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O, lună, noapte fermecată
Ce fereci raţiunea, vino,
O, lume-a basmelor, revino,
Cu aura-ţi de altădată.

(Ludwig Tieck (1773-1851),
Chemarea romantismului)

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Nu este o simplă formulă 
de basm, ci însăşi expresia incertitudinii istorice. Pentru că, orice ar zice unii istoricii 
moderni, istoria nu poate exista fără surse narative (literare), fie ele orale sau scrise.

Istoricul trebuie să povestească mereu ceea ce a auzit de 
la oamenii care au trăit atunci în vremurile de demult (a fost 
odată). Şi aceştia nu relatează orice, ci doar evenimentele care 
le-au rămas în amintire. Faptele singulare, irepetabile,care 
au exercitat o influenţă asupra vieţii lor. Acesta este sensul 
expresiei ca niciodată. Următoarea parte a acestei sintagme 
nu face altceva decât să sublinieze adevărul celor spuse de 

istoric: că de n-ar fi, nu s-ar 
povesti. Omul nu poate să 
povestească decât fapte 
trăite de el însuşi sau de 
alţii asemenea lui. Aceasta este esenţa lumii: o fiinţă 
nu poate să cunoască decât ceea ce aparţine lumii 
ei. Restul este perceput în funcţie de asemănările şi 
deosebirile faţă de acest reper.1

Povestea care urmează să fie redată mai jos este 
cea a romantismului. O poveste pe care nimeni nu pare 

1 Vezi Todorov, Tzvetan, Noi şi ceilalţi, Institutul European, Iaşi, 1999
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s-o înţeleagă în ziua de azi. Se relatează o istorie a literaturii universale, presărată cu 
analize de opere artistice, consideraţii filosofice (pe alocuri chiar teologice) şi speculaţii 
lingvistice. Opere pe care le-am citit (sau urmează să le citesc), tablouri care le-am văzut 
(prin vizite la muzee din ţară şi străinătate sau în reproduceri din albumele de artă ori 
pagini de internet), opinii personale. Nimic altceva. 

Am ales literatura drept temă principală a poveştii tocmai pentru a încerca o eliberare 
a scrisului istoric de mania scientismului şi relativismului postmodern, iar imboldul 
care m-a determinat să acţionez într-o astfel de direcţie se datorează atât unor înclinaţii 
personale, cât şi unor considerente metodologice. Consider că studiul literaturii este 
esenţial pentru un istoric, indiferent de factura lui, din mai multe puncte de vedere. 

Conţinutul poveştii este unul foarte simplu şi în acelaşi timp foarte complex, asemeni 
unui basm din vechime. Tradiţional şi modern deopotrivă. Tradiţia constă în atitudine şi 

în mesaj (paseism, caracter moralist), modernitatea este dată de 
subiect, preluat din preocupările celor de la Annale(în acest 
caz, un romantism în durată lungă, expresia unei sensibilităţi 
ancestrale, care se autodefineşte prin imagini specifice: nos-
talgia paradisului şi floarea albastră (erosul ideal). O astfel de 
poveste presupune un stil adecvat, având ca fundamente in-
tuiţia bazată pe etimologie (specifică abordării istoriografice 
vechi), observaţia derivată din contact direct şi concentrată pe 
spirit polemic (tipice istoriografiei noi), respectiv demonstraţia 
morală (pentru că adevărul poveştii nu este numai unul factual, 
ci şi unul etic).

Scopul ei este căutarea romantismului autentic. Epoci 
romantice în loc de epocă romantică. Romantismul nu a fost 
înţeles pe deplin, deoarece conţinutul său a fost răstălmăcit. 
Povestitorii au schimbat rolurile, confundând protagonistul 

cu un personaj secundar. Altfel spus, au interpretat romantismul în funcţie de normele 
şi cerinţele societăţii actuale,degradându-l la stadiul de clişeu, fapt ce a favorizat o serie 
de confuzii care au dus la situaţii paradoxale. Literă romantică, 
spirit anti-romantic.

Povestea romantismului a fost înlocuită de povestea moderni-
tăţii, care s-a autodescris drept un marş triumfal către o hime-
ră numită progres realizat prin intermediul unei (presupuse) 
evoluţii dinspre un trecut sumbru înspre un prezent luminos 
(şi eventual un viitor paradisiac). Creaţiile trecutului nu atrag 
interesul decât în clipa în care pot servi interese pecuniare, 
programe educaţionale, suport pentru revendicări sociale şi 
politice(vezi UE), pretenţii estetice postmoderniste etc. În 
contemporaneitate, nu romanticii nu sunt cei valoroşi, ci cei 
de după ei, care s-au revoltat împotriva lor, iar este acest fapt 
poate fi vizibil în aşa-zisele aprecieri critice.

Julius Schnorr von Carolsfeld, 
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Structura poveştii. Poveste în poveste. Se deschide cu pre-
zentarea fundalului (Marchiza şi filosoful, tâlcuire personală 
a unei poveşti preluate de la Paul Hazard, care la rândul 
său interpretează celebrul Dialog asupra pluralităţii lumilor al 
lui Bernard de Fontenelle), urmează apoi un scurt rezumat 
(Spiritul romantic), după care începe povestea propriu-zisă. 
Poate că unele elemente din poveste nu sunt tocmai pe placul 
publicului, care le-ar putea considera eronate (la urma urmei, 
aşa cum se spune în concepţia Bisericii, nu este om care să nu 
greşească), dar intenţia este una generoasă, deoarece izvorăşte 
din sinceritate. 

Renaşterea (1868) lui Walter Pater (1839-1894) caută să dea 
un sens mai larg ideii de Renaştere, transformându-se în pledoarie pentru frumos. În această 
lucrare, urmăresc să ofer o accepţiune mai vastă a 
ideii de romantism, pentru a realiza o pledoarie pentru 
iubire. La urma urmei, este frumosul altceva decât 
iubirea? După părerea mea, nu; iar pentru a susţine 
un astfel de argument o să invoc doar celebrul eseu al 
lui Edmund Burke (1729-1797) întitulat Despre frumos 
şi sublim (1757). Pledoarie pentru iubire. Scriptura 
arată că Dumnezeu este iubire; etimologia arată că 
Dumnezeu este adevăr (Eu sunt cel ce sunt, se dezvăluie 
lui Moise în arătarea de pe muntele Horeb2). Deci, 
iubirea este adevăr (de altfel, denumirea grecească 
a adevărului (Aletheia) derivă din Amalthea (dragoste 
divină). Romantismul este simfonia iubirii. Istoria aşa 
cum socot că a fost.

2 Ieşirea (Exodul) 3:14.

Josephine Wall, Angeles, 2010.
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Închinare 

În mii de imagini te-aş privi,  Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, peste tot  frumoasă;  Maria, lieblich ausgedrückt
Dar nimeni nu te-ar zugrăvi  Doch keins von allen kann dich schildern,
Ca inima-mi lucioasă.   Wie meine Seele dich erblickt.

Ştiu doar că grĳile vieţii   Ich weiss nur, dass der Welt Getümmel
Trec toate ca un vis;   Seitdem mit wir wie ein Traum verweht
Cu mintea-ţi veşnic-a dulceţii  Und ein unnenmbar süsser Himmel
Mă duci în preaînaltul paradis.  Mir ewig im Gemüte steht.

(Novalis-Imnul Mariei,1801)  (Novalis-Marienlied)

Lorenzo Costa, Madonna degli angeli, 1480-1485 

Predoslovie: Marchiza şi filosoful

Când iubirea cu aripi neîngrădite zboară, When love with unconfined wings,
Deasupra închisorii;   Hovers within my gates;
Divina Althea coboară   And my divine Althea brings 
Şoptind între gratii...    To whisper at the grates...

(Richard Lovelace, Către Althea. Din închisoare, 1642)

O marchiză naivă şi cochetă, de o graţie şi frumuseţe aparte (identificată ulterior cu 
Madame de la Messangire de Rouen 3) se plimbă sub clar de lună în grădina unui castel 

3 Fontenelle, Bernard de, Conversations on the Plurality of Worlds, London,1803 (trad. Miss 
Elizabeth Gunning), p. 1, Google Books.
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din vremea lui Ludovic XIV alături de savantul raţionalist Bernard de Fontenelle, con-
templând cerul, asemeni vechilor păstori din Chaldeea4. La un moment dat, frumoasa 
aristocrată îl întreabă despre stele, deschizând astfel unul din cele mai fascinante eseuri 
filosofice scrise vreodată: Dialog asupra pluralităţii lumilor (1688). 

Farmecul acestui eseu, un veritabul poem în 
proză(scris, paradoxal, de un adversar al poeziei5), 
constă în capacitatea de a transforma o banală 
conversaţie de astronomie în preludiul unei ini-
ţieri spirituale. Pe parcursul dialogului, marchiza 
se metamorfozează dintr-o cucoană ignorantă şi 
orgolioasă într-o întruchipare a înţelepciunii, iar 
scepticul Fontenelle devine un mistic. Domniţa 
primeşte darul cunoaşterii, iar filosoful darul cre-
dinţei. Fiecare găseşte ceea şi-a dorit. Astfel, sub 
pretextul unei opere de popularizare a teoriei co-
perniciene, se evocă o imagine a paradisului regăsit. 

O alegorie a modernităţii; aşa ar putea fi caracterizat de dialogul dintre marchiză şi 
filosof, care în multe privinţe, prezintă numeroase asemănări cu discuţia alegorică din-
tre Copernic şi Soare (din Mici Opere Morale de Giacomo Leopardi), dar şi cu întâlnirea 
dintre Faust şi Margareta, parte a celebrei tragedii goetheene. În anumite privinţe, fiecare 
epocă are o marchiză şi un filosof al ei, deoarece conversaţia dintre cei 2 protagonişti ai 
Dialogului publicat de Fontenelle nu vizează numai teoria 
lui Copernic, ci propune o nouă concepţie despre lume, 
situată undeva între imaginea tradiţională a scării lui Iacob 
6 şi teoria modernă a vieţii extraterestre. Fiecare stea poate fi o 
lume. 7 Domniţa întruchipează tradiţia cu toate aspectele ei, 
iar Fontenelle prefigurează modernitatea. Intuiţia faţă în faţă 
cu cercetarea, meşteşugul faţă în faţă cu erudiţia.

Filosoful o învaţă pe marchiză legile astronomiei: tra-
diţia este supusă în permanenţă unor asalturi continue din 
partea modernităţii, concretizate în invenţii tehnice. La rândul 
ei, marchiza îl învaţă pe filosof legile extazului: modernitatea 
este nevoită să ţină cont de imperativele tradiţiei, expuse 
în dogme religioase. Transformarea marchizei pare uşor de 
explicat, pentru că o observă toată lumea. De când a învăţat 

4 Hazard, Paul, Criza conştiinţei europene:1680-1715, Univers, Bucureşti, 1973, p. 309.
5 Alături de Houdar de La Motte, Fontenelle a fost unul dintre cei mai cunoscuţi acuzatori ai 

poeziei din epoca lui Ludovic XIV.
6 Şi Iacob a visat că era o scară sprĳinită de pământ şi cu vârful atingea cerul; iar îngerii Domnului suiau 

şi coborau pe ea. (Facerea (Geneza) 28:12).
7 Fontenelle, Bernard de, op. cit, p. 7.

Caspar David Friedrich,
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teoria coperniciană, cucoana adoptă o ţinută mai sobră şi se comportă cu totul altfel 
decât înainte. Cea a filosofului pare greu de înţeles şi n-o sesizează mai nimeni. Acesta 
se comportă la fel şi poartă aceleaşi haine ponosite, dar nu mai vorbeşte de coordonate 
carteziene, ci de paradisuri terestre. 

Fontenelle, un discipol înfocat al lui Descartes, nu crede în nimic supranatural. Mă 
îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist. 8 Pentru el, totul are o explicaţie raţională: până şi 
instituţia sacră a oracolelor. 9 Cu toate acestea, atunci când contemplă cerul este cuprins 
de teamă. Conştiinţa limitei îi provoacă o îndoială faţă de toţi şi de toate. Stelele îi arată 
că omul este singur într-un univers nemărginit, guvernat de nişte legi severe şi de ne-
înţeles. Nici măcar pământul nu înseamnă mare lucru în orizontul imens de nebuloase 
şi constelaţii. 

Pe filosof nu-l impresionează nimic (nici frumuseţea, nici rangul, nici amabilitatea 
marchizei). Şi totuşi se întâmplă ceva. În timp ce-i povesteşte domniţei despre Copernic, 
astronomul care l-a făcut să se teamă de cer, observă că, deşi are reputaţia unui om ce 
ştie totul, nu poate ghici nici măcar gândurile partenerei sale de conversaţie. În loc să 
se sperie (aşa cum credea el), marchiza se bucură,simţind cum i se deschid porţile ce-
rului. Are impresia că zăreşte un duh luminos ce-i aşează pe cap o cunună de stele şi-i 
oferă sceptrul pentru a domni într-o împărăţie despre care înainte nici nu avea habar. 
Fontenelle se miră şi nu înţelege nimic din ce se întâmplă; simte că totul iese de sub 
control. Marchiza nu numai că aprobă totul cu un calm şi o seninătate de invidiat, dar 
mai îndrăzneşte pe deasupra să se avânte în speculaţii metafizice. 

Reacţia lui este similară celei lui Heliodor în momentul în care priveşte cum armata sa 
dotată cu toate mĳloacele necesare se prăbuşeşte în faţa zidurilor templului sfânt. Începe 

să se întrebe dacă nu cumva el este cel ce nu ştie nimic şi ea 
cea care ştie totul. Lucrări precum Criza conştiinţei europene 
de Paul Hazard sau dezbaterea Horkheimer-Adorno despre 
Dialectica Luminilor vizează un caracter polemic asupra mo-
dernităţii şi a fundamentelor sale expuse în proiectul iluminist, 
caracterizat de raţionalizare, emancipare şi globalizare. 

Derutat de calmul şi seninătatea marchizei, clasicul 
Fontenelle leapădă regulile rigide ale sistemului cartezian şi 
devine un romantic pătruns de fascinaţia imaginilor spiritua-
le.10 Cel care afirma deseori că nu există nimic supranatural 
mărturiseşte că marchiza exercită asupra lui o vrajă tainică, 
prin intermediul căreia este nevoit să se supună influenţei 

8 Dubito,ergo cogito; cogito, ergo sum (lat).
9 Istoria oracolelor (1687).
10 Apud Folkierski, Wladislaw, Între clasicism şi romantism, Meridiane, Bucureşti, 1988, vol. 1, p. 

220.

Edward Robert Hughes, 
Noaptea, 1894.
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lunii şi stelelor.11 Raţionalistul pyrronian ajunge un exaltat 
de talia stareţilor benedictini de la Cluny, susţinând prin te-
oria fericirilor mărunte, că viaţa terestră este o prefigurare a 
Paradisului celest. 

Îndoiala, sursa puterii lui Fontenelle, este o armă cu două 
tăişuri, care aduce pierzare celui care o posedă. Filosoful se 
îndoieşte de toţi şi de toate, până şi de el însuşi, iar acest fapt 
îi închide orizontul desăvârşirii. Deşi ştie totul, nu poate rea-
liza nimic. Îndoiala nu poate să genereze decât îndoială. Dacă 
totul e relativ, înseamnă că şi relativul e relativ. Orice ar declara 
savanţii (post)moderni, relativismul nu poate fi adevăr pentru 
că se neagă pe sine însuşi. Adevărul nu neagă, ci afirmă; ceea 
ce neagă este minciună şi poartă acest nume tocmai pentru că 
se pretinde adevăr.12 Aristotel numea minciuna sofism şi pe 
partizanii săi sofişti, învăţaţi greci care predau arta retoricii în 
schimbul unei sume de bani. Esenţa sofismului este simplă: 
cugetări erudite, dar lipsite de substanţă, menite să epateze 
şi să seducă. Scopul lui nu este să-şi exprime părerea, ci să-i 
combată pe alţii. Relativistul nu vorbeşte de toleranţa lui, ci 
de intoleranţa altora. 

Există o vorbă în popor: minciuna are picioare scurte. 
Oricâte măşti ar purta, aceasta nu poate lua locul adevărului 
pentru că ele cad pe pământ chiar înainte de a începe balul, 
iar invitaţii îşi dau seama că în sală se află un intrus. În clipa 
în care intră în templu, Heliodor, orgoliosul rege seleucid, 
este masacrat de îngerii din cer (aşa cum se relatează în cartea 
biblică a Macabeilor, transpusă pictural prin fresce de talia celor 
executate de Rafael la Stanţele Vaticanului şi de Délacroix la 
Saint- Sulpice). Dubla negaţie este afirmaţie; principiu elementar 
de logică. Nietzche, părintele relativismului modern, 
alături de Freud şi Hume (după cum mărturiseşte 
Einstein), minte atunci când afirmă că nu există 
adevăr, deoarece adevărul există, altfel n-ar vorbi de 
el. Cei mai mari adversari ai sofiştilor sunt sofiştii. 
Aristotel era un sofist, dar a scris Respingerile so-
fiste. Trăsătura minciunii este autodistrugerea. 

Sursa puterii marchizei este credinţa, care 
pulverizează până şi cele mai dure periculoase 

11 Fontenelle, Bernard de, op. cit, p. 5.
12 Sofistul va face din minciuna sa un adevăr şi din adevărul altuia o minciună. (Aristotel, Respingerile 

sofiste).

Gabriel Max,
Portret de femeie, sf. sec. XIX.

Eugène Délacroix, Izgonirea 
lui Heliodor din templu, 1857 

(Saint-Sulpice).

Peter Paul Rubens, Grădina iubirii, 1620.
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atacuri ale filosofului. Marchiza nu ştie nimic, dar nici nu se îndoieşte de nimic, astfel că 
deţine capacitatea de a cunoaşte totul. Credinţa ei este una absolută. Crede în filosof şi-n 
vorbele acestuia, dar şi în ea însăşi. Din acest motiv, nu se sperie de cer. I s-a spus încă 
din copilărie că acolo se află făpturi luminoase şi binevoitoare, iar vorbele savantului, 
deşi pentru ea reprezintă o limbă străină, nu o afectează cu nimic. În acest mod, preia 
informaţiile savantului, dar fără îndoiala ascunsă din ele. Cunoaşte, dar nu se îndoieşte. 
Şi astfel i se deschide calea desăvârşirii. 

La prima vedere, se pare că ştiinţa biruie tradiţia, pentru că ideile lui Fontenelle 
ajung să pătrundă în cercurile aristocratice, care deţin puterea asupra societăţii. Numai 
că ştiinţa a semănat îndoială, iar fructul acesteia, deşi pare dulce şi aromat, este otrăvit. 
Ce semeni, aceea culegi. Cine seamănă îndoială, culege tot îndoială. Teoria lui Einstein 
sparge sistemul lui Newton. Karl Raimund Popper (1902-1994), un adept înfocat al 
scientismului modern, arată în Logica cercetării (1934) că acesta nu este altceva decât 
teoria falsificării. Triumful ştiinţei este doar temporar. De fapt, victoria aparţine tradiţiei, 
care, deşi pare că pierde teren, aşteaptă momentul prielnic pentru a scoate la iveală 
arma secretă: credinţa. Seamănă credinţă şi culege tot credinţă. Puterea îngerului întru-
pat în marchiză este nemărginită şi spulberă totul în cale, inclusiv zidurile fortificate 
ale raţionalismului. Teoria fericirilor mărunte şi cea a pluralităţii lumilor nu afectează cu 
nimic imaginea creştină despre lume, ba dimpotrivă o confirmă. Fructul credinţei este 
sec şi amar, dar oferă secretul nemuririi. 

Marchiza pare cu totul altă persoană, pentru că se îmbracă 
mai sobru şi vorbeşte mult mai elevat. Însă, schimbarea ei 
este doar aparentă: în spatele sobrietăţii, se ascunde o eleganţă 
căutată, iar vorbele sale exprimă aceleaşi opinii. Chiar dacă 
s-a modernizat, tradiţia nu şi-a schimbat sistemul de valori. 
Domniţa, deşi ştie mai mult, gândeşte la fel. Cu totul altfel 
stă situaţia în cadrul filosofului, care poartă în continuare 
hainele ponosite din vremea conversaţiei nocturne din gră-
dina castelului. Ştiinţa este tot iluministă, dar a renunţat la 
mecanicism pentru relativism. Nu şi-a sporit numărul de cunoş-
tinţe, ci le-a dat o nouă interpretare. În acest mod, schimbarea 
vizează esenţa.

Istoricul, în calitate de căutător şi promotor al adevărului, 
este un slujitor al marchizei. A fost chemat la castel pentru 

a se ocupa de toaleta aristocratei, care cuprinde vestminte de toate soiurile, adunate 
într-un depozit imens. În fiecare zi, castelana se plimbă pe acolo pentru a alege ţinuta 
potrivită, dar sobrietatea vestimentară pe care a abordat-o în urma discuţiei cu filosoful 
o face de nerecunoscut. Din acest motiv, este confundată cu o rivală de-a ei, una din 
acele preţioase ridicule, care caută toate mĳloacele pentru a o împiedica să intre în graţia 
celor de la curte. Aceasta vorbeşte frumos şi se îmbracă elegant, dar este de-o sluţenie 
îngrozitoare, pe care şi-o ascunde purtând măşti. Şi astfel, în loc să sporească farmecul 
graţioasei marchize, hainele ajung în mâna parvenitei, care le murdăreşte, le închide 
într-un cufăr încifrat sau le aruncă în foc. 

Edward Robert Hughes, 
Luceafărul.
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Ca să-şi poată duce sarcina la îndeplinire, slugile trebuie 
s-o recunoască pe stăpâna lor. Anticii spuneau: prin paşi se 
cunoaşte zeiţa. Nobilul rămâne tot nobil rămâne, chiar şi atunci 
când se îmbracă în zdrenţe, spre deosebire de parvenit, care-şi 
trădează originea până şi în vestmintele cele mai strălucitoare. 
Vestimentele relativistului pot fi strălucitoare, dar străluci-
rea relativistă este cea a unui obiect kitsch, ce imită opere 
clasice prin materiale ieftine. De multe ori, calitatea proastă 
a materialului este ascunsă printr-o poleială scânteietoare ce 
atrage privirea, dar care dispare la prima atingere, lăsând loc 
obiectului gol, cu o lucrătură superficială.

Nu trecutul se evaluează după teorii ştiinţifice, ci teoriile ştiin-
ţifice după trecut. Falsitatea scientismului modern rezultă chiar 
din latura sa contradictorie. Savanţii pot întrezări doar 
anumite caracteristici particulare ale unui obiect sau fe-
nomen (starea sa în clipa prezentă), iar orice încercare de 
universalizare a acestora este sortită eşecului, ducând în 
mod iremediabil la falsitate. Dacă modelul copernician 
poate fi zdruncinat în orice clipă de o altă ipoteză, care să 
aducă argumente mai seducătoare decât cele ale astrono-
mului polonez, imaginea scării spre cer rămâne veşnic în 
conştiinţa colectivă. Societatea poate doar s-o conteste sau 
s-o discrediteze, dar fără a reuşi s-o elimine. Relativismul 
se pretinde logic, însă calcă principii fundamentale de 
logică: dintr-o premisă adevărată şi una falsă concluzia 
este cu desăvârşire falsă; adevărul particularului nu implică 
nici adevărul, nici falsul universalului. 

Dacă istoricul vrea să afle trecutul, să renunţe la prezent şi la teoriile acestuia. Să lase 
ştiinţa la o parte (fără teorii contemporane, indiferent de factura lor, care nu pot să explice 
decât ce e contemporan) şi să se cufunde în surse. Să călătorească în timp. Să privească fe-
nomene ca romantismul în complexitatea lor. De la aşa-zisele spirite revoluţionare până 
la mărunţii autori de foileton.Să vadă romantismul aşa cum l-ar percepe cei din epoca 
cu care este asociat. 

Povestea romantismului. Romantismul a existat, dar parcă n-ar fi existat. A existat, 
pentru că urmele sale se văd peste tot. Operele romantice constituie vestmintele de gală 
ale marchizei-tradiţie(clasicismul este ţinuta cotidiană, realismul presupune costumul de 
carnaval, modernismul constituie vestminte murdare). N-a existat, pentru că aşa-zisa epocă 
romantică n-a fost deloc romantică. Dar personajele din basme nu au nume, deoarece exis-
tenţa lor este atemporală şi constituie nişte instanţe; însă povestitorul le oferă trăsături 
ale mediului social şi cultural din care face parte. 

Marchiza n-are nevoie de adevăr, pentru că-l posedă deja. Are nevoie doar de cunoaş-
tere. Sub oblăduirea lui Fontenelle, marchiza-şi sporeşte farmecul exercitat de frumuseţe 

Charles Le Brun,
Căderea îngerilor, 1680.

Joseph Mallord William Turner,
Înger în soare, 1846.
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prin inteligenţă, dar pentru istoric acest lucru are mai puţină importanţă. Istoricul trebuie 
să vadă chipul marchizei, ca s-o poată recunoaşte indiferent de ce vestminte poartă. 

Spiritul romantic 

Dar, ah! acel hău adânc, romantic   But, oh! that deep romantic chasm which slanted
De sub dealu-nvăluit de-al cedrilor şirag! Down the green hill athwart a cedarn cover!
Un loc sacru! Vrăjit, atâta de sălbatic  A savage place!As holy and enchanted
De-i bântuit în luna-n ultimul pătrar, noptatic As e’er beneath a waning moon was haunted
De femeia ce plângea după demonu-i drag! By woman wailing for her demon-lover!

(Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan,1797)

Romantism. Un cuvânt des folosit, deşi mai nimeni nu ştie ce înseamnă. O arată şi 
criticul britanic Hugh Honour, care subliniază că romantismului i s-a acordat o astfel 
de denumire în absenţa unui nume mai bun.13 Într-adevăr, puţini termeni din vocabular 
posedă o valenţă semantică atâta de ambiguă.

În limbajul cotidian, termenul este folosit în mod abu-
ziv, având deseori accepţiuni contradictorii. Acelaşi obiect 
sau fenomen este văzut de unii ca fiind romantic, iar de alţii 
ca anti-romantic. De asemenea, o parte din vorbitori oferă 
termenului conotaţii pozitive, o alta conotaţii negative. În 
acest mod, romantic şi alţi termeni din acelaşi câmp lexi-
cal par a constitui o dovadă a teoriei structuraliste despre 
arbitrariul semnului lingvistic. Ambiguitatea se reflectă 
până şi în literatura de specialitate, unde romantismul este 
un clişeu pentru a desemna creaţiile artistice realizate în 
prima jumătate a sec.XIX (catalogată generic ca epocă ro-
mantică). Asta e singura certitudine. În rest, fiecare critic 
are romantismul lui.

13 Honour, Hugh, Romantismul, Meridiane, Bucureşti, 1983, vol. 1, pp. 6-13.

William Blake, Îngeri şi demoni, 1796. Edward Burne-Jones, Inima trandafirului, 1889.

George Romney, Emma 
Hamilton ca bacantă,1785.
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Paradoxal, tocmai această certitudine denotă limite arbitrare. Deşi toată elita inte-
lectuală contemporană cade de acord asupra existenţei unui romantism la 1800-1850, 
începutul şi sfârşitul acestui romantism variază de la un exeget la altul. Dovadă conceptele 
de preromantism, neoromantism sau postromantism. Primul este asociat cu sentimentalis-
mul sec.XVIII, al doilea cu tendinţele nostalgice din fin du siécle şi La Belle Èpoque, iar al 
treilea cu anti-modernismul sec.XX. Ca atare, chestiunea romantismului aduce cu ea alte 
3 dileme: cea a preromantismului, neoromantismului şi postromantismului.

Originile romantismului sunt în preromantism, însă întrebarea este de unde provine 
preromantismul. De unde provin Richardson, Rousseau, Sturm und Drang?14 Aşa începe 
partea IV a celebrului studiu Criza conştiinţei europene: 1680-1715, publicat de istoricul 
Paul Hazard, întitulată sugestiv Valorile imaginative şi sensibile, care caută să vadă ce se 
ascunde dincolo de definiţiile academice. Intelectualul interbelic se depărtează de pote-
cile bătătorite de paşii călătorilor şi se afundă în desiş, căutând romantismul în clasicism. 
Ce este romantismul devine ce este clasicismul. Răspunsul la ambele întrebări este mai 
simplu decât pare şi poate fi aflat pe două căi: istoriografia şi etimologia. 

Istoriografia
Istoriografia de artă are un destin similar cu cel al scrisului istoric propriu-zis. Tradiţia 

îl consideră părintele istoriei pe Herodot (484-425 î.Hr), care realiza o primă descriere 
a lumii antice, pe fundalul unei relatări despre războaiele medice. Acesta prezenta în 
Istoriile sale o monografie a tuturor civilizaţiilor cunoscute de greci, făcând aluzie şi la 

14 Hazard, Paul, op. cit, p. 446.

George Frederick Watts,
Îngerul păzitor,1886

Pierre Auguste Cot,
Primăvara, 1873
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realizările artistice(în acest caz, sunt de menţionat consideraţiile asupra piramidelor 
egiptene, grădinilor suspendate ale Babilonului etc.), dar şi relatările despre vieţile unor 
poeţi ca Homer sau Hesiod). 

Specializarea apare abia la Tucidide(460-400 î. Hr), care 
orientează istoricii înspre viaţa socială şi politică. De tradiţii 
şi obiceiuri se ocupă geografii, iar de artă şi alte manifes-
tări ale vieţii spirituale sunt interesaţi filosofii. Astfel, pri-
mele tentative de istorie a literaturii se datorează lui Platon 
(427-347 î. Hr) şi mai ales Aristotel (384-322 î.Hr), care prin 
Poetica sa oferă bazele preocupărilor pentru analiza de text. 
Începuturile istoriei muzicii sunt semnalate mult mai târziu 
(abia în perioada medievală), fiind datorate lucrărilor Ars 
novae musicae (1320) de Johannes de Muris (1290-1355) şi 
Ars nova notandi (1322) de Phillippe de Vitry (1291-1361); 
iar cele ale istoriei artelor plastice provin din sec. XVI, un rol 
important avându-l Giorgio Vasari (1511-1574) cu Vieţile celor 
mai faimoşi pictori, sculptori şi arhitecţi (1550-1568), care realiza 

o primă sinteză a artei medievale şi renascentiste italiene,şi Karel van Mander (1548-
1606) prin Cartea pictorilor (1604), unde modelul vasarian era adoptat pentru a ilustra 
creaţiile artistice ale trecutului aflate la Nord de Alpi (cu precădere cele din spaţiul 
german şi flamand). 

Prin ideea de obiectivitate, Tucidide deplasa realiza o deplasare de accent dinspre o 
abordare cantitativă înspre una calitativă, arătând cum acelaşi eveniment este relatat de 
oameni în mod diferit, un rol semnificativ avându-l preferinţele(în acest caz, politice). 
Pornind de la acest criteriu, pe care-l asociază cu ideea de loialitate faţă de cetate, isto-
riografia elenistică şi mai apoi cea romană introduce principiul selecţiei, concentrat în 
dictonul historia magistra vitae. 15 În istoria artei, selecţia apare o dată cu Rerum familiarum 
(Despre treburile cotidiene, 1366), operă aparţinând lui Francesco Petrarca (1304-1374), 

unde se stabilesc criteriile de valorizare a creaţiei 
literare. Cărturarul italian subliniază că importanţa 
cărţilor derivă din modul în care acestea reuşesc să pla-
că, să vorbească şi să sfătuiască.16 Formă, conţinut, mesaj. 
Un demers similar este adoptat de Vincenzo Galilei 
(1520-1591) în muzică, prin Dialog între muzica antică 
şi cea modernă (1581-1582), care pune lângă virtuozitate, 
evocarea şi interpretarea, respectiv de Giovanni Pietro 
Bellori (1613-1696) în artele plastice, ce iniţiază teoria 
marelui stil, axat pe prelucrarea naturii cu ajutorul Ideii, 
având ca fundament frumuseţea, tehnica şi sensibilitatea.

15 Istoria este îndrumătoarea vieţii (lat).
16 Libri medulilitus, delectant, coloquuntur, consulunt (lat).

Guido Reni,
Domniţă cu trandafiri, 1620.

Raphael Mengs, Prometeu, 1775.
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Modelul istoriei clasice (istoria-cronică), bazate pe epoci şi perioade, este unul creştin, iar 
fundamentele sale constituie interpretările biblice lansate de teologi ca Augustin (354-
430), Dionisie cel Mic (470-545) sau Isidor din Sevilla (566-636), concretizate în opera 
lui Ioachim de Fiore (1135-1202), unde se propune o imagine tripartită (după modelul 
Sfintei Treimi),17 prin intermediul căreia se iniţiază o concepţie evolutivă, având ca scop 
desăvârşirea omenirii (idee creştină de mântuire). De la paradisul pierdut la paradisul regăsit.

Exegeza literară academică porneşte de la Charles de Saint-Evrémond (1613-1693), cea 
muzicală de la Giovanni Battista Martini (1706-1784), iar critica de artă modernă de la 
Istoria artei antice (1764) de Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Aceştia propun 
imaginea unei arte în devenire, menite să reflecte esenţa unei civilizaţii. Interesul se muta 
dinspre latura tehnică spre cea interpretativă, prin asocierea artei cu transformările vieţii 
politice, sociale şi culturale. În acest mod, istoria artei primea accepţiunea unei cercetări 
realizate în cadru instituţional, prin intermediul comparaţiei, analizei şi spiritului critic.

Sinoadele Ecumenice ofereau credinţei creştine un caracter instituţional şi doctrinar, 
aducând în prim-plan ideea Bisericii, pe de o parte, şi a ereziei, pe de alta. Instituţionalizarea 
artei favorizează apariţia doctrinelor estetice (romantismul şi clasicismul), care concep arta 
sub forma unui sistem de gândire autonom, cu o mărturisire de credinţă ilustrată într-o 
concepţie despre lume specifică şi un set de idei cu caracter normativ. Frumosul se separa 
de gust, iar teoria marelui stil ceda locul ideii de artă pură, guvernate de o evoluţie ciclică, 
vizibilă prin alternanţa dintre măreţie şi decadenţă. 

Momentul realist este similar celui al Reformei, care inaugurează imaginea de evo-
luţie lineară (progres) printr-o transformare a evoluţiei ciclice, sub forma împlinirii. Ideea 
de întoarcere la Scriptură nu mai era văzută sub forma medievală a unui ideal, ci a unei 
împliniri, deoarece Martin Luther (1486-1546) nu se mai raportează la Sfinţii Părinţi sau 
la primii creştini, ci invocă autoritatea Bibliei. Gustave Courbet (1819-1877) se autoîn-
titulează marele pictor, 18dar reperul său nu sunt 
marii maeştri, ci însăşi ideea de artă. Sub influen-
ţa Reformei, istoria devine o revoluţie perpetuă, ce 
duce la Luther. Prin estetica realistă, arta devine 
un şir de transformări estetice, care culminează cu 
Courbet. 

O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă. 19 Asta 
înseamnă legea progresului, mult invocată de cri-
tici. Tocmeală, pentru că a fost stabilită în mod 
artificial, cu scopul de a legitima orgoliul con-
temporanilor faţă de strămoşi. Sub influenţa 

17 Epoca Tatălui (Vechiul Testament), epoca Fiului (Noul Testament), epoca Duhului Sfânt (A Doua 
Venire).

18 Claude-Roger Marx, Realismul în Franţa în Istoria ilustrată a picturii, Meridiane, Bucureşti, 1969, 
p. 240.

19 Parafrază după celebrul discurs al lui Simion Bărnuţiu din 1842, rostit ca ripostă la decizia 
Dietei Transilvane de a oficializa limba maghiară.

Gustave Courbet, Iatacul, 1844.



218

Reformei, se trece de la istoria-cronică la istoria doctrinară, scrisă la comandă. Biserica şi 
Scriptura legitimează confesiunea. 20 Exegeţii realişti fac din artă un mĳloc de legitimare 
a doctrinei realiste. Epocile încetează a mai fi repere şi devin etape. Dacă omul medieval 
avea impresia că tradiţiile şi obiceiurile sale provin de la Adam, fiind transmise din 
moşi-strămoşi până la el, omul modern crede că omul medieval se comportă după 
standardele stabilite de ştiinţele socio-umane ale zilelor noastre. Tocmeala este de ruşine, 
pentru că rezultatul său este exact invers faţă de cel preconizat. În loc să asigure unitatea 
lumii creştine, Reforma a adus dezbinare. În loc să sprĳine arta, realismul a condus-o 
pe drumul disoluţiei. Dorinţa de a deveni mai creştin determină o decreştinare. Prin 
strădaniile asidue de a explica umanul, arta devine tot mai inumană. 

Cauza acestei inversiuni este simplă: confuzia, care duce la incertitudine şi paradox, 
asociată cu orgoliu şi ostilitate. Acestea se manifestă atât la nivelul educaţiei, cât şi al 
percepţiei. Luther confundă credinţa personală cu credinţa colectivă, transformându-şi doc-
trina mistică în Biserică. În acest mod, ideea de lutheranism se suprapune peste cea de 
creştinism. Courbet nu realizează distincţia dintre artă şi artist, propunându-se ca reper. 
Astfel, arta devine echivalentul operei sale. Apare dilema autenticităţii: a fi creştin sau a 
fi Luther; a fi artist sau a fi Courbet.

Tocmeala nu este de ruşine, ci şi nedreaptă. 
Problema Reformei este caracterul său exclu-
sivist, de confesiune, pe care l-au moştenit apoi 
şi mulţi dintre intelectualii de după ei. Aceştia 
n-au schimbat decât reperul. Iluminismul n-a mai 
vorbit despre credinţă, ci despre raţiune, poziti-
viştii au înlocuit raţiunea cu ştiinţa, iar relativiştii 
(reprezentaţi în istoriografie de curente precum 
şcoala de la Annale) preschimbă ştiinţa în percepţie. 
Un fenomen similar s-a petrecut şi în istoria artei, 
unde locul realismului a fost luat de naturalism 
şi impresionism(a doua generaţie de realişti), apoi 

de modernişti, avangardă şi-n cele din urmă de postmodernişti.
La 200 de ani după Reformă, se pun în discuţie adevărurile credinţei. Luther limita 

mântuirea la credinţă; Calvin restrânge credinţa la dovadă; Hobbes la autoritate; Locke la 
convenţie, în vreme ce Hume inaugurează scepticismul. La circa 70 de ani după teoreti-
zarea sa, realismul cedează locul unor curente pretins artistice cu manifeste, programe 
şi viziuni neconvenţionale, care zguduie arta din temelii. Courbet transforma artistul 
în observator; Manet în savant; Seurat în teoretician; Cézanne în matematician; iar Marcel 
Duchamp nu mai vedea în opera de artă decât ready-made (obiect gata făcut), concept pe 
care postmoderniştii îl prelucrează ulterior sub forma already-made (obiect deja făcut). 
Se ajunge la haos estetic. 

20 Ute-Lotz Heumann, Conceptul de confesionalizare-o dezbatere a paradigmri istoriografice în Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Historia, 53/1-2 (2008), pp. 15-30.

Edouard Manet, Dejun pe iarbă, 1863.
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Protestanţii refuză să accepte existenţa Reformei şi la adversarii lor (Conciliul de 
la Trento este ignorat sau etichetat cu termenul de Contrareformă); exegeţii modernişti 
nu văd cu ochi buni arta academistă a sec. XIX. Au impresia că valorile s-ar afla numai 
printre cei izgoniţi, nu şi printre cei acceptaţi. În loc să mediteze asupra lui Manet, îl trans-
formă în erou, iar Dejun pe iarbă sau Olympia devin stindardul ieşirii din robie. Salonul 
din 1863 este văzut ca o pecete a infamiei, iar juriului care l-a prezidat i se confecţionează 
o natură demonică. Doar salonul refuzaţilor contează, pentru că acolo Manet este rege.

Marele defect al lui Alexandre Cabanel 
(1823-1889), cu fascinanta sa Naştere a 
Venerei (1863), este că a ales să fie acade-
mist şi că lucrarea sa a luat marele premiu 
tocmai la Salonul care l-a izgonit pe Manet. 
William Adolphe Bouguereau (1825-1904) a 
beneficiat de o soartă asemănătoare datorită 
conflictului său cu impresioniştii (în special 
cu Degas). Dar Cabanel şi Bouguereau nu 
sunt singurii artiştii care au avut parte de 
un astfel de ghinion, ci alături de ei mai pot fi citaţi şi alţi pictori sau poeţi neglĳaţi de 
societate din simplul fapt că nu mai sunt la modă. Altfel spus, marea vină a strămoşilor 
este că au trăit în trecut; cel puţin aşa ar spune intelectualii ultraraţionalişti şi ultrapro-
gresişti, seduşi de aberaţii postmoderne şi de cerinţele societăţii de consum. 

Ca multe alte himere moderne, conceptul de progres s-a prăbuşit. În Structura revolu-
ţiilor ştiinţifice (1962), Thomas Kuhn (1922-1996) reducea progresul la o simplă schimbare 
de paradigmă (termen folosit de gânditor pentru a desemna o concepţie despre lume). Omul 
prezentului nu este cu nimic mai înţelept decât cel al trecutului, ci doar posedă alte 
orizonturi. Avansarea în timp nu înseamnă şi o avansare în cunoaştere, deoarece pe 
parcursul ei nu se înregistrează numai câştiguri, ci şi pierderi.

Aşa cum războaiele religioase au arătat limitele confesiunii, mişcările de avangar-
dă subliniază eşecul lamentabil al artei doctrinare, bazate pe gustul orientativ ilustrat în 
curente cu caracter exclusivist. Arta modernă este sinuciderea artei, iar acest lucru este 
recunoscut până şi de unii (post)modernişti înfocaţi, dovadă o expoziţie organizată 
la muzeul Joanneum din Graz.21 Scientizarea a creat obiecte care nu mai sunt artistice 
decât cu numele(non-artă). Fond fără formă. Economia şi politica scot la iveală scot la 
iveală produse pseudo-artistice menite să satisfacă interesul publicului prin conţinuturi 
şi imagini stereotipe sau imorale. Formă fără fond. 

Nu trebuie să arzi cărţi ca să distrugi o cultură. Ajunge doar să faci lumea să nu le mai 
citească. 22Măcar de-ar fi aşa cum spune Ray Bradbury (1920-2012). Din păcate, e nevoie 
de mai puţin de atât. E suficientă doar o răstălmăcire a conţinutului. Nimic nu este mai 
dăunător trecutului ca elogiul (post)modernităţii prin apelul la trecut, care oferă cultului 

21 Moderne: Selb-mord der Kunst ?(germ).
22 Ray Bradbury, Fahrenheit 451.

Alexandre Cabanel, Naşterea Venerei, 1863.
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strămoşilor aspectul de formă fără fond al unui politeism modern,lipsit de substanţă. Se 
pot ridica statui, crea muzee, boteza străzi sau şcoli cu nume de personalităţi, însă acest 
lucru nu foloseşte la nimic dacă idealuri seculare sunt batjocorite sau date uitării.

Drama protestantismului este cea a credinciosului orgolios care, în nesăbuinţa sa, 
repetă povestea îngerului căzut, îndrăznind să dicteze regulile credinţei. Dacă atitudinea 
lui Luther este una adamică, spiritul calvinist tinde spre dimensiuni luciferice. Dilema 
juristului genevez nu mai vizează ideea Bisericii, ci se focalizează asupra mântuirii, ade-
vărul fundamental al creştinismului. Prin doctrina predestinării, Calvin caută să dezlege 
voinţa lui Dumnezeu, iar acest fapt îi este fatal. Ajunge să fie creştin doar cu numele; 
gândirea sa este păgână, fiind tributară ideii greco-romane a destinului orb, care manifestă 
indiferenţă faţă de supuşii săi. Reforma ajunge pe marginea prăpastiei. Doctrina predesti-
nării elimină orice contribuţie a omului, transformându-l într-un simplu mecanism. Omul 
-maşină al lui La Mettrie şi omul absurdului promovat de existenţialişti sunt consecinţele 
imaginii calviniste. Predestinarea a fost adoptată ulterior şi adversarii calvinismului sub 
diferite forme, dând naştere curentelor deterministe. Asociind mântuirea cu o calitate 
personală, Calvin inaugura preceptele a ceea ce Dickens numea filosofia Faptului,23 unde 
totul se rezumă la calcule şi măsurători menite să satisfacă interesul personal. 

Drama realismului este cea a artistului 
egotist, sfâşiat de povara contrariilor, care, 
prin căutările sale neîntrerupte de a-şi per-
fecţiona stilul, ajunge să-şi distrugă propria 
operă. Calvin era obsedat de imaginea idola-
triei; realiştii sunt obsedaţi de ideea noului. 
Strădaniile calvinismului de a distruge idolii 
sfârşesc prin apariţia unor noi idoli (nu mai 
contează Scriptura, ci opinia vreunui predi-
cator oarecare despre Scriptură); căutând să 
fie noi cu tot dinadinsul, realiştii sfârşesc în 

a fi învechiţi. Lumea îl dă uitării pe Courbet pentru a-l îmbrăţişa pe Manet, urmând ca 
apoi să ajungă la modă impresioniştii, expresioniştii, avangarda, contracultura şi în cele 
din urmă postmodernismul. Exaltarea caracterului polemic duce la căutarea neîncetată 
a unei identităţi. Fernand Braudel şi şcoala deconstructivistă se întreabă asupra istoriei, 
care devine problemă. 

Vremea confesiunilor exclusiviste pare pe punctul de încheiere. Ca răspuns la atacu-
rile iluministe, Francois Réné de Chateaubriand (1768-1848) publică Geniul creştinismului 
(1801), unde se promovează ideea unei Biserici personale, spirituale şi universale, de 
factură multiconfesională. Poetul îi invita pe cititorii săi să-şi formeze propriul creştinism. 

23 Fapte,iată ce doresc eu... În viaţă n-ai nevoie decât de fapte. Să nu sădeşti nimic altceva, şi toate celelalte 
smulge-le! Numai cu fapte poţi forma mintea unui animal cugetător; nimic altceva nu le poate fi de 
folos vreodată (Charles Dickens, Timpuri grele, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 
1964, p. 13.

Alexandre Cabanel, Înger căzut, 1868.
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Multiconfesionalismul devine ulterior o cerinţă fundamentală 
a reformei ecleziastice a Bisericii catolice de la Vatican II, iar, 
sub influenţa acesteia, a fost adoptat şi de alte Biserici, asocia-
ţii şi grupări creştine, care au ajuns la concluzia că Biserica nu 
se mai poate rezuma doar la ea însăşi. Pentru a supravieţui, ea 
trebuie să ţină cont şi de alte forme de spiritualitate, inclusiv 
de cele necreştine. 

În artă, doctrinele estetice capătă treptat un caracter sub-
versiv, provocând haos estetic. Avangarda s-a jucat cu forma 
până a desfiinţat-o; existenţialismul s-a jucat cu conţinutul 
până l-a făcut irelevant; postmoderniştii vor să se joace cu 
mesajul şi să-l facă inutil. Atacurile vehemente la adresa ar-
tei deschid o nouă perioadă în evoluţia ei, postdoctrinar, al 
cărei substrat este cultul pentru frumos, enunţat în lucrările 
lui Walter Pater (1834-1896) şi Oscar Wilde (1854-1900). Un clasic şi un romantic educaţi 
în spiritul buneicuviinţe victoriene, care au înţeles că singura atitudine ce poate sprĳini 
arta este acceptarea frumosului, nu explicarea lui. 

Papa Ioan Paul II a arătat că se poate face catolicism şi dacă 
sunt acceptaţi ceilalţi: Biserica nu trebuie decât să renunţe la 
rivalităţi, care, în loc să sprĳine mesajul creştin, îl denaturează 
şi mai tare. E necesar ca dogma să fie completată de o atitu-
dine pe măsură. Walter Pater şi Oscar Wilde au evidenţiat 
că arta nu are nevoie decât de frumos. Încă înainte de apariţia 
anvargardelor, intelectualii victorieni atrăgeau atenţia asupra 
pericolului discuţiilor estetice, subliniind cum o răstălmăcire 
a frumosului aduce în prim-plan ideea de urât. Avertismente 
reluate mai târziu de David Herbert Lawrence sau Aldous 
Huxley, care susţineau în operele lor că tragedia lumii moderne 
este o tragedie a urâţeniei. Dar nu numai a modernităţii,ci a ome-
nirii în general. Urâtul este expresia prin excelenţă a păcatului 
şi presupune tot ceea ce nu este frumos. Ruskin ar spune ceea 
ce nu este natural şi ar avea parţială dreptate. Pentru că urâtul 
este întotdeauna opera omului (natura este frumoasă, până şi 
în catastrofele sau diformităţile ei). El apare ca o consecinţă 
a unui act realizat de om, care vizează o agresiune. Formă agresivă, conţinut agresiv, 
mesaj agresiv. 

Frumuseţea va salva lumea, afirma Dostoievski. Dar pentru a realiza acest lucru este 
nevoie ca aşa-zişii promotori ai artei să se sature de atâtea jocuri primejdioase care îi pun în 
pericol viaţa. Pericolul constă în urât, ilustrat prin descompunere (cubism,constructivism), 
reducţionism (orfism, abstracţionism, minimalism etc.), monstruozitate (expresionism), 
negaţie(dadaism), automatizare (futurism, suprarealism etc.), imoralitate, superficialitate 
etc. Majoritatea curentelor celei ce se autoîntitulează arta modernă sunt o exaltare a urâ-

Alphonse Maria Mucha, Sfậnta 
Fecioară a Crinilor, 1905.

Miniatură,
Domniţa şi cavalerul, 1230.
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tului, realizată direct sau indirect (un exemplu este acea lecţie de relativism constituită de 
Istoria frumuseţii lui Umberto Eco). E necesară o reîntoarcere spre frumos, pentru că orice 
frumuseţe (fie ea înşelătoare) preţuieşte mai mult decât un lucru urât.24 

Spiritul multiconfesional s-a născut în bastionul confesionalizării; cei care au renunţat 
la marele joc al doctrinelor estetice sunt tocmai promotorii lor. E vorba de clasici şi ro-
mantici, care au dezvoltat o rivalitate inutilă, fără niciun alt suport în afara orgoliului. 
Ei au simţit primii consecinţele jocului, ajungând în scurtă vreme victime ale himerei 
numite progres prin mĳlocirea realiştilor, care s-au pretins revoluţionari, dar n-au putut 
să aducă nimic nou (deoarece, aşa cum arăta Thomas Stearns Eliot, arta nu se schimbă, 
atâta doar că materialul nu e totdeauna acelaşi25).

Clasicismul şi romantismul îşi întemeia-
seră doctrina pentru a gestiona moştenirea 
trecutului. Ambele curente erau promotoare 
ale tradiţiei, pe care o interpretau însă diferit. 
Clasicii voiau să arate că trecutul e prezent; 26 
romanticii (sau cei care au fost numiţi astfel 
de către critici) subliniau că prezentul e trecut. 
Diferenţele sunt evidente şi pot fi observate 
cu uşurinţă mai ales în opere care zugrăvesc 
aceeaşi temă. Un exemplu este Antiochus şi 
Stratonice. Tabloul clasic este al lui David 
(1774); tabloul romantic al lui Ingres (1840). 

Ambele pornesc de la episodul în care doctorul Erasistrat descoperă că boala prinţului 
seleucid Antioh I provine din afecţiunea sa pentru prinţesa Stratonice din Siria, fiica 
regelui Demetrius Poliorcetes al Macedoniei. Un eveniment care a contribuit ulterior la 
căsătoria fastuoasă a celor 2 tineri. 

Versiunea lui David. O atmosferă antichizantă, subliniată prin ruine de monumente 
greceşti, în centrul căreia se află Erasistrat (redat în partea stângă a tabloului), veghind 
la căpătâiul patului lui Antioh. Prinţul priveşte înspre frumoasa Stratonice, îmbracată 
în alb, care apare însoţită de servitoarea sa. Aceasta din urmă îngenunchează în faţa 
prinţului. Mesajul tabloului este sugerat prin gestul acuzator al medicului, care poartă 
vestmintele unui cardinal din epocă: pasiunea este o boală care trebuie vindecată prin 
raţiune. Discurs tipic iluminist. Antichitatea este doar un exemplu, o manieră de a de-

24 Mireasmă, ritm, sclipire, o singura-mi regină  De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange ou Sirène,
Eşti demon sau eşti înger, nu-mi pasă nici atât  Qu’importe, si tu rends, fée aux yeux de velours,
Căci tu faci clipa noastră din tulbure senină,  Rhytme, parfum, ó mon unique reine!—
Şi universul nostru mult mai puţin urât.  L’univers moins hideux et les instants moins lourds?

(Charles Baudelaire, Imnul frumuseţii (Hymne á la Beauté)
25 Art never changes, but the material of art isn’t quite the same (T S Eliot, Tradiţie şi Talent personal 

(Ttadition and Individual Talent, 1916).
26 Papu, Edgar, Apolo sau Ontologia clasicismului, Eminescu, Bucureşti, 1985, pp. 78-82.

Jacques Louis-David, Antioh şi Stratonice, 1774.
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monstra valabilitatea teoriei. În acest mod, focalizarea este îndreptată spre contempora-
neitate. Istoria primeşte rolul de martor la evenimente contemporane. 27 Sub amprenta 
unei poveşti antice, se subliniază imoralitatea curţii lui Ludovic XVI, văzut ca un rege 
incapabil să treacă peste capriciile unei regine amatoare de plăceri şi lux.

La Ingres nu mai e vorba de un apel la antichitate, ci de o nostalgie a antichităţii. Acesta 
este primul element care sare în ochi. De la început, pictorul atrage atenţia asupra fap-
tului că scena n-are nimic contemporan; ea aparţine unei lumi demult apuse. Atmosfera 
epocii elenistice este reconstituită în detaliu, cu o preocupare evidentă pentru culoarea 
locală (Orientul). Un Orient văzut de romantici ca un loc al revelaţiei. Într-adevăr, factorul 
care domină tabloul este misterul, sugerat prin împărţirea compoziţiei în două planuri: 
unul întunecat, parţial acoperit de o draperie albastru închis, unde se petrece boala lui 
Antioh, respectiv unul luminos, unde prinţesa Stratonice stă într-o poziţie meditativă, 
contemplând probabil scena din spatele ei (încadrată într-un templu). Paradisul şi in-
fernul. Fericirea şi tristeţea.Aşa ar putea fi caracterizate cele două planuri ale tabloului. 

Se scoate în evidenţă diferenţa dintre 
esenţă şi aparenţă. Iubirea nu e boală, ci un 
leac. Făptura gingaşă şi suavă a prinţesei 
Stratonice, întruchipare prin excelenţă a iu-
birii, sugerează scena unei apariţii angelice. 
Adevăratul bolnav nu este prinţul, ci doctorul. 
Primul suferă de o infirmitate fizică, al doi-
lea de una morală. Sub pretextul vindecării, 
Erasistrat şi slujitorii săi se folosesc de toate 
mĳloacele posibile pentru a înăbuşi sentimen-
tele prinţului. Scena se petrece chiar în templu, acolo unde prinţesei Stratonice îi este 
interzis să pătrundă. Aceasta este nevoită să aştepte în faţa porţii de intrare. Sacrul este 
izgonit din lăcaşul său chiar de către propriii săi slujitori. În loc să cultive credinţa, 
aceştia doresc s-o înăbuşe. 

Punctul de pornire este acelaşi, ca la David. Monumente antice, Rafael, Poussin, ma-
eştri contemporani. Însă, Ingres priveşte în durată lungă. El ştie că la aceştia antichitatea 
nu sălăşluieşte în formă, ci în spirit. Că înaintea geniului din Urbino au existat iconarii 
medievali şi maeştrii din Quattrocento. Din acest motiv, caută să înţeleagă ce se ascunde 
în spatele formei. Nu se mai rezumă la o copiere fidelă a gesturilor şi vestimentaţiei,ci 
urmăreşte reconstituirea scenei. Şi o zugrăveşte aşa cum crede el de cuviinţă că s-a 
petrecut vreodată. Rezultatul este o scenă intimă, pătrunsă de un fior ce duce înspre 
basm. E greu de spus dacă o astfel de antichitate precum cea zugrăvită în tablourile lui 
Ingres şi a altor maeştri arhaizanţi a existat vreodată, însă un lucru e cert. Pare mult 
mai verosimilă decât a lui David şi a pictorilor neoclasici. Din simplul fapt că e cu totul 
altceva decât societatea contemporană.

27 Idem, p. 78-82.

Jean Dominique Ingres, Antioh şi Stratonice, 1840.
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Atât Boileau, cât şi Lamartine observă o legătură între antichitate şi creştinism, însă 
fiecare o interpretează altfel. La Boileau, catolicismul este esenţa unei filosofii socrati-
ce; din acest motiv, Boileau este un clasic. Corespondentul său în pictură este Raphael 
Mengs, unde demnitarii au măreţia unor statui,sau Jacques Louis-David, care deghizează 
revoluţionarii în romani. De cealaltă parte, Lamartine mege la Parthenon pentru a se 
ruga lui Hristos; atitudine caracteristică pentru un romantic. Ceva asemănător se observă 
şi în celebrul tablou al lui John Everett Millais, Copilăria lui Hristos, care plasează scene 
din istoria sacră în contemporaneitate (mediul umil al muncitorilor londonezi). Boileau 
este un clasic şi Lamartine un romantic, însă clasicismul nu se rezumă numai la Boileau 

şi nici romantismul nu înseamnă doar Lamartine. 
Arta nu posedă o evoluţie lineară; deoarece 

nu există numai o singură direcţie. Ca atare, 
clasicismul şi romantismul nu pot fi restrânse la o 
perioadă istorică. A echivala clasicismul cu epoca 
lui Ludovic XIV sau cu ideea de Academie este o 
mare eroare; acelaşi lucru se poate spune şi despre 
asocierea dintre romantism şi revoluţie. Perioada 
lui Ludovic nu a fost în totalitate clasică (alături 
de clasici de talia lui Boileau au activat şi figuri 
romantice precum Charles Perrault); după cum 
nici printre revoluţionari n-au fost numai romantici. 

Gustave Courbet,
Domnişoarele pe malul Senei, 1857.

George Hillyard Swinstead,
Mesajul îngerilor.Iubirea, 1890

Jonathan Earl Bowser,
Renaştere, 1991



225

Bibliografie

• Istoria ilustrată a picturii, Meridiane, Bucureşti, 1969
• Béguin, Albert, Sufletul romantic şi visul, Univers, Bucureşti, 1970.
• Blaga, Lucian,Scrieri despre artă, Meridiane,Bucureşti,1970.
• Brion, Marcel, Pictura romantică, Meridiane, Bucureşti,1972. 
• Chateaubriand, Francois René de, Le Génie du Christianisme ou Les Beautés de la Religion 

Chrétienne, Paris, 1801(Google, Books).
• Clark, Kenneth,Revolta romantică,Meridiane, Bucureşti,1981.
• Eliot, Thomas Stearns, Tradition and Individual Talent, 1916 (Google Books).
• Folkierski, Wladislaw, Între clasicism şi romantism, Meridiane, Bucureşti, 1988.
• Fontenelle, Bernard de, Conversations on the Plurality of Worlds, London,1803(trad. Miss 

Elizabeth Gunning) Google Books. 
• Hazard, Paul, Criza conştiinţei europene:1680-1715, Univers, Bucureşti, 1973.
• Honour, Hugh, Romantismul, Meridiane, Bucureşti, 1983.
• Papu, Edgar, Apolo sau Ontologia clasicismului, Eminescu, Bucureşti, 1985.
• Pater, Walter, Renaşterea, Meridiane, Bucureşti, 1982.
• Ruskin, John, Scrieri despre artă, Meridiane, Bucureşti, 1968.
• Schlegel, Friedrich ; August Wilhelm, Despre literaturã, Univers, Bucureşti, 1983.
• Shelley, Percy Bysshe, A Defence of Poetry,1820(Google Books).
• Tatarkiewicz, Istoria esteticii, Meridiane, Bucureşti,1978-1988, 4 vol.
• Todorov, Tzvetan, Noi şi ceilalţi, Institutul European, Iaşi, 1999.
• Wilde, Oscar, De profundis, Allfa, Bucureşti,1999.

Giambattista Tiepolo, Triumful lui 
Zefir şi al Florei, 1735.

Antoine Watteau, Îmbarcarea pentru Cythera, 1714.


