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Preambul 

„Ce este istoria decât câteva Nume Mari plus Oamenii? / Ce este un Nume Mare dacă 

oamenii nu-l iubesc sau nu-l urăsc?”1 În contextul actual, când dărâmarea statuilor devine 

o îndeletnicire planetară, intervenția noastră nu are pretenția să dicteze concluzii. Își 

permite însă niște lecturi mai noi − suportabile credem − ale trecutului statufiat în secolele 

precedente.  

 
Străbați un mare oraș îmbătrânit în civilizație, dintre acelea ce conțin arhivele cele mai impor-

tante ale vieții universale, și privirea și-e atrasă în sus, sursum, ad sidera; căci în piețele publice, 

la întretăierea bulevardelor, personaje încremenite, mai mari decât cele care trec la picioarele 

lor, îți povestesc într-un limbaj mut fastuoasele legende ale istoriei, ale războiului, ale științei 

și ale martiriului. Unele arată cerul, spre care au năzuit neîncetat; altele pământul de pe care 

s-au avântat. Prezintă sau contemplă ceea ce a fost pasiunea vieții lor și a devenit emblemă: o 

unealtă, o spadă, o carte, o făclie, vitai lampada! Că ai fost cel mai nepăsător dintre oameni, cel 

mai nefericit ori cel mai josnic, cerșetor sau bancher, fantoma de piatră pune pentru câteva 

minute stăpânire pe tine, și își poruncește, în numele trecutului, să te gândești la lucruri nepă-

mântești. Aceasta e dumnezeiasca menire a sculpturii2.  

 

Iată un neașteptat elogiu, din partea unui aspru condeier ca Charles Baudelaire, care 

fusese orice, dar nu un poet al marilor candori. Monumentele ne erau demult indiferente, 

prea mulți dintre noi nefiind interesați să afle ce reprezintă un monument din centrul 

Iașilor. Nu statuile trebuie să se retragă, modul în care ele sunt pricepute reclamând 

anumite schimbări. Și nu politica este aceea care ne reînvie interesul pentru ele. Cine 

altcineva, vă veți întreba? E cazul să găsim un alt rost acestor monumente, pentru ca omul 

de acum să nu se simtă străin de ceea ce era odată. Dar cum participă arta la geneza unor 

                                                           
* Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași. 
1 Carl Sandburg, Oamenii, da, oamenii!, traducere de Aurel Covaci, București, Editura Univers, 1981, p. 158. 
2 Vezi subcapitolul Sculptură din Charles Baudelaire, Pictorul vieții moderne și alte curiozități, traducere 

de Radu Toma, București, Editura Meridiane, 1992, p. 316-317. 
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alte forme de raportare la trecut? Clar nu ne este decât riscul de a face întruna doar istoria 

ideilor, preponderent livrescă, susținând o diacronie imaginară, fără ecouri sociale însemnate. Dacă 

dorim o lentilă prin care să reînvățăm odiseea statuilor3, spre a oferi contemporanilor 

șansa de a redescoperi bătrânele bronzuri, e cazul să evocăm, în termeni „prezenteiști”, 

eterna competiție dintre neoclasicismul veacurilor XVII-XVIII și romantismul secolelor XIX 

și, parțial, XX. Adică să vedem în ele niște soluții, oarecum rivale, de inserare în timp și 

nicidecum niște „curente”. Nu propovăduim, sub nicio formă, vreun retard estetic. Însă 

vechile categorii pe care ne bizuim (tragicul, sublimul, patosul) și-au câștigat, în 2020, o altă 

actualitate, una mai puțin dorită4. De altminteri, mass-media au reintrodus în limbajul 

cotidian expresia „linia întâi”. Precizăm că demersul nostru este numai o schiță de proiect, 

menit să repună în drepturi vechea istorie a culturii, axată pe extensia analitică a unor 

categorii ale gândirii; fără a bagateliza, totuși, surorile ei mai mici, istoria culturală și studiile 

culturale. Din nefericire, ne-am deprins să le confundăm. 

 

Ce premiază statuile 

Oricare ne-ar fi putințele, s-ar cuveni să venim totuși cu alte explicații pentru sculpturile din 

secolul XIX, arătând că la sorgintea lor nu stă neapărat ideologia națională. Ele pot fi înțelese 

numai dacă vorbim despre mutațiile produse în estetică și în teoria cunoașterii la sfârșitul 

secolului XVIII. Altfel spus, cultul eroilor5 și arta aferentă acestui fenomen depindeau 

de felul cum oamenii defineau adevărul, binele, frumosul, martirajul, patosul, moartea, 

                                                           
3 Scriind despre statuia pe care anticii o închinau unei divinități, Martin Heidegger afirma: „Ea nu este 

o copie din care poți afla mai lesne cum arată zeul; ea este o operă care face ca zeul însuși să fie prezent și 

care, astfel, este zeul însuși” (Martin Heidegger, Originea operei de artă, traducere de Thomas Kleininger & 

Gabriel Liiceanu, București, Editura Humanitas, 2011, p. 50). În consecință, dacă e să schițăm o scurtă istorie a 

regimurilor reprezentărilor statuare, distingem trei etape: prima ar fi aceea în care monumentul și persoana 

întruchipată sunt unul și același lucru; a doua ar fi aceea în care statuia doar reprezintă eroul, așa cum îl văd 

contemporanii săi; a treia ar fi aceea în care bronzul amintește numai de el, generațiilor viitoare, rupte de epoca lui. 
4 Reașezarea monumentului de for public în siajului conceptului de tragic ni s-a părut oportună. De 

aceea, am și apelat la o lucrare centrată pe „întoarcerea” acestei noțiuni vechi, dar pe care o înnoim încon-

tinuu, involuntar sau nu. În consecință, subiectul de care ne ocupăm în fond ar fi „tragedia, care, prezen-

tându-ne pasiuni înverșunate și voințe exaltate, ne învață că alegerea exclude, că reușita se plătește și că nu 

există fericire care să fie inocentă. […] Tragicul exprimă și ascunde, în același timp, violența – este adevărat. 

Dar o umanizează într-un mod care o deviază, o fărâmițează și o transcende. […] Omul tragic, el, nu-și 

pierde timpul să iscodească evenimentul. […] El coincide cu ce există și cu ce vrea. […] Răul lui ar fi de a 

trece prea repede prin semnificațiile pe care nu le cunoaște sau le disprețuiește, […] dar le crede totdeauna 

hărăzite altora, căci își închipuie că făurește el însuși evenimentul sau cel puțin îl stăpânește după voia lui”. 

(Jean Marie Domenach, Întoarcerea tragicului, traducere de Alexandru Baciu, București, Editura Meridian, 

1995, p. 45, 52, 61). 
5 „Eroicul dobândea […] o funcție colectivă esențială pe ansamblul mentalității grecești: exorciza teama 

de moarte. […] La origine, eroul (ca purtător al forței care animă universul) e prin excelență atropic, nelegat 

de vreun loc anume. E simptomatic, de pildă, că puterea lui se manifestă, cu precădere, în afara locului de 

origine; altfel spus: că eroul, pentru a-și demonstra puterea, e mai mereu pe drumuri” (Ștefan Borbély, 

Eroicul. De la Herakles la Eulenspiegel, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 111, 124). Eroizarea se făcea prin 

intermediul jocurilor olimpice, învingătorului ridicându-i-se un altar-mormânt, dedicat funcției eroice, nu 

persoanei concrete (ibidem, p. 156). Despre cultul eroilor și jocurile funerare, vezi Stela Petecel, Agonistica în 

viața spirituală a cetății antice, București, Editura Meridiane, 2002, p. 35-53. 
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sublimul, tragicul; și, nu în ultimul rând, pe ei înșiși: portretele statuare marcau o etapă 

distinctă în evoluția individualității moderne6. De exemplu, una din mutațiile care au 

influențat arta de la cumpăna secolelor XVIII-XIX a fost trecerea de la „senzualism” și 

„idealism” în teoria cunoașterii. Empirismul7 britanic susținuse cunoașterea prin simțuri, o 

cunoaștere care le părea savanților nemediată. Apoi Immanuel Kant schimba viziunea, 

mizând pe o cunoaștere izvorâtă din rațiunea suprasensibilă, care prelucra, în manieră 

critică, datele transmise de simțuri. Avusese loc, așadar, o schimbare a ideii de probitate, 

prin trecerea de la cunoașterea empirică, directă, prin simțuri, la cunoașterea rațională și 

argumentată, care prelua, cu prudență, informațiile culese prin văz, miros, văz, pipăit8. În 

acest cadru, suferința unui om valoriza nu numai faptele sale, ci și biografiile celor care îl 

admirau imitându-l9. Este vorba de transformarea unei stări de spirit negative (durere 
                                                           

6 Portretul renascentist are un rol comemorativ, el adresându-se unui timp viitor, când beneficiarul său 

nu mai era în viață: „[…] a fost făcută o mască a lui Brunelleschi când acesta a murit în 1446, după care 

sculptorul Buggiano a executat pentru Catedrală un portret în marmură, plin de viață. În Evul Mediu măștile 

de acest fel erau făcute pentru monumentele sepulcrale, dar la Florența, în secolul al XV-lea, au început să 

capete un caracter ușor diferit. Ele reprezintă un ultim efort disperat de a salva în pragul mormântului 

înfățișarea fizică” (John Pope-Henessy, Portretul în Renaștere, traducere de Alexandra Dobrotă, București, 

Editura Meridiane, 1976, p. 12-13). 
7 „[…] ceea ce este recunoscut empiric, nu este și stabilit pe cale demonstrativă […].” Vezi Didier 

Deleule, Empirismul, în Dominique Lecourt (coord.), Dicționar de istoria și filosofia științelor, traducere de 

Laurențiu Zoicaș et alii, Iași, Editura Polirom, 2005, p. 516. 
8 Contribuția lui Kant la dezvoltarea subiectului care ne preocupă este și ea notabilă. Arătând că 

sublimul poate fi perceput prin intermediul valorilor umane universale – datoria sau iubirea aproapelui, de 

exemplu –, Immanuel Kant dădea acestui concept o mai mare șansă de popularizare. În veacul XIX, modelul 

eroic având un loc important în educarea cetățeanului și în consolidarea culturii civice, principiile morale 

puse de Kant la originea gustului pentru sublim asigurau acestei idei un public mai consistent. Nu oricine se 

poate simți empatic cu moartea unei personalități, nu toată lumea e pregătită să-i retrăiască tumultul vieții. 

Drama acesteia poate fi totuși înțeleasă dacă ni se explică ce rol joacă sacrificiul eroului în istoria cetății. 

Potrivit lui Kant, la izvoarele solidarizării cu un anumit personaj nu stă trăirea noastră subiectivă, ci niște 

norme unanim acceptate, prin care comunicăm cu celălalt, „preluându-i” tragedia ca și cum ar fi fost a 

noastră (Paul Crowther, The Kantian Sublime. From Morality to Art, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 15). 
9 Pentru a facilita înțelegerea durerii fizice ca fenomen antropologic și, uneori, estetic, se operează 

distincții între suferința senzitivă, recepționată anatomic, prin simțuri, pe de o parte, și suferința atitudinală, 

conștientizată prin sentimente, afecte și empatizări, pe de alta. O etapă decisivă, codificarea culturală a 

suferinței, nu e cu putință fără vizualizarea acestei drame: adică să identificăm în ea o anumită recurență a 

datelor de bază; numai prin reiterarea lor îi alcătuim un „portret-robot”, întemeiat pe manifestările ce o 

caracterizează constant. Vezi Antti Kauppinen, The World According to Suffering, în David Bain, Michael 

Brady & Jennifer Corns (eds.), Philosophy of Suffering. Metaphysics, Value, and Normativity, London & New York, 

Routledge, 2020, p. 24-31. Din experiența personală a suferinței extragem semnificații provenind din trăirile 

similare ale unor semeni; fapt care ne aduce împreună cu alți oameni, fie că sunt obișnuiți, fie că sunt 

excepționali. Indivizii se conectează mai lesne unii la ceilalți dacă au o durere/traumă în comun. În termenii 

actuali, cele spuse aici, în această notă de subsol, sunt restrânse la trei etape: prima s-ar numi bodily experience 

(durerea fizică și ceea ce ea pricinuiește corpului), a doua ar fi visual experience (externalizarea durerii, 

voluntară sau nu, pentru ochii altora), iar a treia representational content (reverberarea empatizării cu durerea 

celuilalt: mai întâi în imaginarul social, mult mai târziu survenind și criptarea acestei vizualizări, în termenii 

mult mai selectivi, ai memoriei culturale). Vezi Brian Cutter, Pain and Representation, în Jennifer Corns (ed.), 

The Routledge Handbook of Philophy of Pain, London & New York, Routledge, 2017, p. 29-37. Trebuia redat 

Laocoon în paroxismul disperării sale ori în împăcarea lui cu soarta dinainte știută? A curs multă cerneală pe 

marginea acestei dileme: a decenței sau indecenței de a „zugrăvi” omenescul umilit, dimpreună cu neputința, 
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fizică, spaimă de moarte, nesiguranță de sine) într-o stare pozitivă de elevație, de tran-

sportare într-o disponibilitate de a înfrunta orice pericol. Cum anume? Datorită popu-

larizării ideilor lui Edmund Burke (1723-1792) și ale lui Immanuel Kant (1724-1804) 10, 

omul credea că se autodepășește, transfigurându-și teama de orice pentru a accede la un 

nivel superior al existenței; căci imortalitatea eroului preferat era una din ipostazele cele 

mai râvnite, cu toate că admiratorul cunoștea destinul nefericit al modelului său; totul se 

datora sentimentului de sublim pe care urmașii îl încercau atunci când aflau povestea 

ori vedeau statuia cuiva: moartea eroului nu mai părea o nenorocire, ci o precondiție a 

nemuririi11. Între o ființă și alta există un abis, o discontinuitate. Aceasta favorizează nos-

talgia reîntoarcerii la totalitatea indivizibilă a lumii. Or, ca negare a individualității, moartea 

este o stare privilegiată în căutarea mistică a unității pierdute12. Extincția semnifică refacerea 

punților dintre oameni și o formă de viață eternă. Dar cu ce anume ne mai atrag aceste 

prezumții? Nu ne pretinde nimeni să mai trăim în locul altora, însă fiecărei generații îi 

revine un trecut care se cere salvat13. Or, statuile nu ne vând breaking news-uri; ne conec-

tează la frânturi din ceea ce vom fi fost și, cu trecerea anilor, ne-am dezobișnuit să mai fim. 

Monumentele ne previn, astfel, că a exista este cel mai pretențios și, de aceea, cel mai 

exersat verb. Și când anume e mai trecător omul dacă nu în aceste zile? 
                                                           

implorarea, jelania, capitularea. A fost o dispută estetică de la sfârșitul secolului XVIII și începutul veacului XIX, 

cu ecou în modalitățile de a concepe eroul și reprezentările sale în plan artistic. 
10 În gândirea lui Kant, interesantă este punerea sublimului în corelație cu timpul: „Sublimul emoțio-

nează, frumosul atrage. […] O durată mare este sublimă. Dacă este pentru timpul trecut, ea este nobilă; dacă 

se va produce într-un timp viitor imprevizibil, ea are ceva înspăimântător” (Immanuel Kant, Observații 

asupra sentimentului de frumos și sublim, traducere de Rodica Croitoru, București, Editura All, 2008, p. 47-48). 
11 S-au clarificat patru căi de obținere a nemuririi, ultima asortându-se mai bine epocii moderne: moște-

nirea de fapte lăsată urmașilor sau chiar prin propriii noștri urmași. După cum spune autorul unei cărți pe 

acest subiect, „aceasta nu necesită nici supraviețuirea corpului fizic, nici a sufletului imaterial, ci este, în 

schimb, preocupată de modalități mai indirecte de a ne extinde în viitor. Asocierea faimei cu nemurirea a 

fost larg răspândită în lumea antică și, de atunci, mulți oameni au urmat exemplul dat de Ahile, pe câmpul 

de luptă din Troia, prin alegerea gloriei eterne în detrimentul unei vieți lungi. Pentru greci, cultura avea o 

permanență și o trăinicie pe care biologia nu o avea; viața veșnică aparținea, așadar, eroului care putea să-și 

găsească un loc pe tărâm cultural” (Stephen Cave, Nemurirea. Dorința de a trăi veșnic și cum determină ea cursul 

civilizației, traducere de Maria Dobrinoiu, București, Editura Univers, 2020, p. 12-13). Desigur, putem moșteni 

un bagaj de gesturi pe cât de însemnate pe atât de negative; ceea ce contează însă este modul în care stopăm 

recidiva lor; căci felul în care ne străduim să nu mai repetăm o greșeală nu e deloc spontan, presupunând 

anihilarea codului cultural care „sponsorizase” Răul. 
12 „[…] prin cultul eroilor, moartea se încetățenește. Intră pentru prima oară în polis, se supune și chiar 

generează reguli (simbolice) de conviețuire. Niște morți excepționali, ale căror oseminte au puteri magico-

religioase, nu s-ar fi bucurat, probabil, de aceeași carieră glorioasă în afara cetății. Acești morți sunt chemați 

acum să vorbească nu numai despre o continuitate spirituală, ci și de una politică și culturală. Pe scurt, ei par 

«pretextul» inventării memoriei sociale” (Adela Toplean, Pragul și neantul. Încercări de circumscriere a morții, 

Iași, Editura Polirom, 2006, p. 192-193). 
13 „La statue est installé dans l’espace urbain. L’historien met à jour le fait que ce monument est un 

message. […] Certes, mais ce message installé en place publique fut-il perçu, est-il encore perceptible? Cette 

statue est lieu de mémoire, mais cette mémoire s’est elle intégrée à une mémoire préexistante? L’a-t-elle 

perpétuée? L’a-t-elle crée? Cette statue peut être définie comme un outil idéologique ou politique, mais cet 

outils a-t-il fonctionné, peut-il encore fonctionner?” Vezi Chantal Georgel, Les historiens et la statue, în 

Ségolène Le Men & Aline Magnien (ed.), La statuaire publique au XIXe siècle, Paris, Centre des Monuments 

Nationaux/Éditions du Patrimoine, 2004, p. 28.  
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Dacă referirile directe la timp nu abundă, căutăm raportări la trecut acolo unde ele 

figurează ca subînțelesuri, în reprezentările morții, în cultul „marilor bărbați”, în arta 

dedicată lor14. Cu alte cuvinte, urmărim relația dintre concepțiile estetice și evoluția teoriilor 

despre cunoaștere, cu toate implicațiile posibile pentru istorie. Iar alegerea noastră o explicăm 

prin faptul că venerarea marilor personalități nu era posibilă fără a le lua în calcul dispa-

riția fizică, relația dintre individualitate și posteritate stimulând numeroase reflecții asupra 

duratei. Iar chestionarea acesteia din urmă ne ajută să demonstrăm că relația dintre adevăr 

și realitate era poluată de confuzia dintre obiectivitate și originalitate, sau dintre realitate și 

inventarierea aspectelor ei stridente.  

Imitarea artei antice avea drept corespondent teoria platoniciană a cunoașterii, potrivit 

căreia progresul științei se reducea la rememorarea informațiilor primite de la greco-romani15. 

Obediența față de estetica antică implica și o atitudine față de istorie: prezentul era un biet 

copil orfan, fără biografie, antichitatea fiindu-i doar părintele adoptiv16. Nicio continuitate 

                                                           
14 „Rousseau et Voltaire meurent en 1778. Lorsque Houdon présente, l’année suivante, les bustes des 

deux célèbres rivaux, il ne s’adresse pas seulement au public contemporain mais aussi à la postérité. Le 

visage des deux philosophes doit, dans l’intention de l’artiste, illustrer avec exactitude le vérisme empirique 

mais aussi révéler l’immortalité de leur génie. Houdon s’était donc trouvé confronté à un problème qui serait 

récurrent dans les innombrables monuments du XIXe siècle où le sublime côtoierait souvent le ridicule. [...] 

Mais, en 1780, le culte du génie avait pris des traits pathétiques et larmoyants, l’esprit mordant de Voltaire 

appartenait au passé. Comment alors Houdon a-t-il tenté de résoudre la contradiction entre empirisme 

physionomique et immortalité dans ses bustes de Rousseau et de Voltaire? Pour celui de Rousseau, il a pris 

comme base de travail le masque mortuaire. [...] Le buste en plâtre montrant Rousseau en perruque épouse 

fidèlement le profil du masque [...]. Il montre le philosophe philanthrope en costume bourgeois. Au premier 

coup d’œil, on y perçoit un reste de l’exactitude austère du masque mortuaire. Houdon a toutefois animé les 

traits de son visage, il a tenté de saisir son introversion, sa méfiance, ses blessures accusatrices. Il s’est 

probablement inspiré des nombreux portraits du philosophe. Son vérisme s’unit à une intuition visionnaire 

et physionomique. Une variante sans perruque ni vêtement reprend le type du buste de Diderot. On y 

découvre le philosophe, à l’écart de la société à l’instar d’un sage de l’Antiquité grecque ou romaine. La 

nature de Rousseau, si fondamentalement différente de celle de Voltaire, son détachement de tout vernis de 

la civilisation se révèlent dans ce buste de manière plus affirmée que dans la variante avec perruque. Il existe 

cependant une troisième version. On y découvre un Rousseau dans un drapé à l’antique portant un bandeau 

dans les cheveux, pour suggérer l’immortalité. Le défunt philosophe est parvenu à l’immortalité, mais son 

regard semble figé et vide. Son humanité naturelle, que le sculpteur avait su faire apparaître sur son visage, 

est ici remplacée par l’immortalité”. (Willibald Sauerländer, Essai sur les visages des bustes de Houdon, Paris, 

Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2005, p. 37-42). 
15 Romanii nu restaurau, ci reconstruiau, fără scrupule, clădirile vechi. La fel procedau și cu statuile: 

„Astfel, portretele care ne-au parvenit, ale lui Pompei și Cicero, de pildă, sunt copii târzii din timpul impe-

riului și aparțin galeriilor de portrete istorice cu chipuri asemănătoare plasate pe busturi, pentru care se formase 

un adevărat gust al publicului, ce-și va face din nou apariția în veacurile Renașterii” (Niels Hannestad, Monu-

mentele publice ale artei romane, vol. I, Program iconografic și mesaj, traducere de Mihai Gramatopol, București, 

Editura Meridiane, 1989, p. 44).  
16 Ca să evaluăm arta statuară trebuie să ne familiarizăm cu criteriile din arta picturală: „Influența lui 

Winckelmann pare a fi fost nefastă. Pentru el, rațiunea decisivă a imitației consta în faptul că statuarul grec 

oferea, prin exemplul său, un canon de frumusețe gata elaborat. Fără îndoială că, după cum rezultă din 

observațiile lui Diderot, și clasiciștii s-au servit de modele vii, dar căutau în ele modelul preconceput. […] De 

altfel, Winckelmann opina că a urma natura ar fi constituit o cale mai dificilă și mai îndelungată, ducând mai 

curând la reprezentarea prin asemănare cu datul real, considerat în particularitatea sa, în timp ce capodoperele 

sculpturii grecești ofereau imaginea unitară, cristalizată a frumosului în natură. […]. Lucid, Diderot se 
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temporală nu sprijinea această genealogie metaforică. Revolta romantică istoriciza ideea 

de cunoaștere, asociind-o cu noul, cu surplusul crescând al micilor noastre aflări. În plan 

estetic, romanticii relativizau canonul estetic al antichității, apreciind autenticitatea ca 

antonim al imitației. Din schimbarea concepțiilor estetice, rezulta și o altă atitudine față de 

istorie: prezentul își găsea origini reale, apropiate, medievale, păstrând antichitatea în 

stadiul de timp arhetipal, mitic, preistoric. Neoclasiciștii și romanticii se deosebesc prin 

raportarea la timpul de referință pe care și-l aleg. Primii invocă o antichitate atemporală, 

care îi închidea într-un prezent continuu și totodată incomplet. Cei din urmă căutau doar o 

antichitate susceptibilă să accepte filiații cu istoria recentă. Dacă în cazul neoclasiciștilor 

micul prezent modern decurge din marele trecut antic, la romantici este invers, actua-

litatea fiind simptomul unor începuturi, nu deznodământul lor. 

Contrar istoriografiilor de orice nuanță marxistă, suntem așadar de părere că nu propaganda 

naționalistă a adus pe lume statuile. Ele ne însoțeau de mai multă vreme, marcând o sensibilitate, o 

estetică, un fel anume de a simți și un alt mod de a gândi ceea ce simțim17. Nu ne mai minunăm 

de frumusețea eroului fixat în piatră, ci încercăm să-i retrăim încercările care i-au precedat 

apoteoza. Spre deosebire de clasicism, care preferă să guste ipostaza postumă, magni-

ficentă și estetizantă a biografiei eroului, romantismul re-narativizează sculpturile, stimulând 

empatia cu etapa antumă, poate urâtă și dureroasă, a vieții unui „mare om”18. Așa deosebea 

                                                           

întrebase: «Ce să înveți de la lucrările antice?» […] El se declara, deci, în mod direct, împotriva imitației 

antichității, ca mod artistic. […] Iar dacă recomanda exemple de urmat, acestea se refereau la Raffael, 

Domenichino, frații Carracci, Rubens, Rembrandt, Poussin și Le Sueur, nicidecum la antichitatea greco-

romană” (Viorica Guy Marica, Clasicismul în pictura franceză, București, Editura Meridiane, 1971, p. 21-23).  
17 Nici Revoluția franceză (1789) și nici a Treia Republică (1871) nu dețin merite speciale în dezvoltarea 

monumentului de for public. „Clasele exploatate” nu vedeau în el o expresie a „dreptății sociale”. Perioadele 

post-monarhice au contribuit doar la intensificarea interesului pentru acest gen de artă. Adevăratele temeiuri 

ale statuii închinate unei personalități intelectuale ori militare au fost puse în vremea regalității; fie că e 

vorba de Bourboni − care insistau pe acest fenomen și după revenirea lor, în 1814-1815 −, fie că e vorba de 

monarhia din iulie 1830. Vezi June Hargrove, The Statues of Paris. An Open-Air Pantheon. The History of Statues 

to Great Men, New York/ Paris, The Vendome Press, 1990, p. 11-29, 53-73. Cel mai important este, o repetăm, 

faptul că statuile nu sunt un capriciu al naționalismului de secol XIX, reflectând mai degrabă iluminismul 

universalist din veacul XVIII. 
18 „Artistul [sculptorul] avea motivele cele mai constrângătoare ca să nu lase suferința lui Laocoon să 

izbucnească în strigăte. Dar dacă poetul [Virgiliu] ar fi avut în fața lui grupul statuar în care durerea și 

frumusețea se împreună așa de emoționant, ce nevoie atât de neînduplecată l-ar fi putut sili să nu pome-

nească absolut nimic despre ideea de bărbătească decență și răbdare eroică, ce se desprinde din acea 

îmbinare a durerii cu frumusețea, și, deodată, să ne sperie cu strigătul fioros al lui Laocoon al său?” (vezi 

Laocoon, în Gotthold Ephraim Lessing, Opere, I, traducere de Lucian Blaga, București, Editura de Stat pentru 

Literatură și Artă, 1958, p. 186-187). Cristalizarea celor două poziționări estetice nu a fost una facilă, 

argumentele „pro” și „contra” circulând, intempestiv și nu etapizat, dintr-o tabără în cealaltă. Diferențele se 

nasc din unele nuanțe, contextualizate, ca să dăm un exemplu, în „disputa” dintre fanii poeziei și cei ai 

artelor plastice. În 1755, Winckelmann „observa că Laocoon al sculptorului nu strigă precum cel al lui 

Vergiliu, ci doar suspină, pentru că artiștii voiau să exprime prin el forța și măreția sufletească. Lessing 

dovedește cu numeroase argumente că nu putea fi astfel, dat fiind că anticilor nu le era rușine să plângă. 

Motivul este deci altul: frumosul este regula cea mai înaltă a artei; chipul contractat de un strigăt de durere nu ar 

fi putut fi frumos; autorii statuii au sacrificat frumuseții, expresia” (Władisław Folkierski, Între clasicism și 

romantism. Studiu despre estetica și esteticienii secolului al XVIII-lea, vol. II, traducere de Mioara și Pan Izverna, 

București, Editura Meridiane, 1988, p. 201-202). Ce argumente neoclasiciste mai formula Lessing? Cităm din 

aceeași exegeză: „[…] în ceea ce privește durerea (este cazul lui Laocoon), artistul nu poate alege drept 
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Edmund Burke ideea de frumos (prea îndatorată echilibrului, armoniei și perfectelor 

proporții) de aceea de sublim (smulgerea eului din vechile limite, eliberarea de clișee exis-

tențiale, preluarea onirizantă a unor experiențe extreme, cu intenția a le include în 

biografia omului comun)19. Una din ipotezele noastre de lucru este faptul că ideea de adevăr a 

unei epoci nu este doar produsul științei. Gusturile, modelele și sensibilitățile momentului 

au un cuvânt greu de spus în afirmarea unor episteme și în construirea unei noi idei de 

probitate. Scrierea istoriei nu se reducea la cercetarea câtorva manuscrise. Puteai să spui 

povestea unui personaj mergând pe urmele pașilor săi, refăcându-i călătoriile, retrăindu-i 

oarecum peripețiile, vizitându-i mormântul, admirându-i statuia20. Trecutul era atractiv în 

măsura în care unul din eroii lui ne întreținea mai vechea înclinație spre devoțiune. În 

veacul XIX, adevărul propriei persoane trecea prin loialitatea față de celălalt. Mai ales că 

romantismul elibera sublimul din filiația cu frumosul: primul devenea senzație și trăire, cel 

de-al doilea rămânea o chestiune de constatare și canon. Sublimul era o atitudine activă, 

de coparticipare la realitatea asaltată estetic, frumosul fiind doar o reacție pasivă, o problemă 

de receptare. Sublimul îndemna la evadarea din sine și la simpatizarea cu faptele excep-

ționale ale altcuiva, fie că era actorul favorit dintr-o piesă de teatru, fie că era personajul 

principal dintr-o carte; oriunde găsim fapte pe care ni le-am fi dorit, evident, pentru 

biografia noastră. Sublimul ne furniza un eu de probă, din care ne puteam retrage dacă nu 

reușeam elevarea de care ne credeam în stare21.  
                                                           

subiect punctul ei culminant. Imaginația privitorului trebuie lăsată să depășească ceea ce are în fața ei; or, 

susține Lessing, dacă, pusă în prezența punctului culminant al durerii și al suferinței, imaginația vrea să 

meargă dincolo de el, ea nu-și va putea închipui decât un trup doborât de această suferință. Argumentul este 

ingenios, deși oarecum discutabil. […] Este oare exact că imaginația tinde, adică, să se întrebe ce se va întâmpla 

după momentul reprezentat? Nu se îndreaptă ea oare mai curând către trecut, pentru a visa la împrejurările care au 

adus cu ele o asemenea suferință [s.n., A.M.]?” (ibidem, p. 202). Iată o istoricizare a durerii cuiva, am spune 

astăzi. Și e ușor de remarcat că surplusul de pledoarie îl conducea pe Lessing, fără ca el să realizeze acest 

lucru, din tabăra apărătorilor frumosului clasic în aceea a admiratorilor sublimului romantic. 

Promptitudinea cu care aprobă trecerea imaginației dincolo de limitele vizibilului într-acolo îl îndreaptă. 

Alți exegeți aduc nuanțări suplimentare, ei arătând că Winckelmann nu recomanda copierea minuțioasă a 

operelor greco-romane: „Ce susține Winckelmann este o întoarcere la spiritul, nu la litera antichității. Într-o 

formulare rămasă celebră, el sintetizează principalele atribute ale artei antice: […] o simplitate nobilă și o 

măreție calmă. Sunt însușiri spirituale cât și estetice care se regăsesc în suferința nobilă, tăcută și eroică a 

personajului mitologic Laocoon, ca și în ipostaza lui statuară” (Hugh Honour, Neoclasicismul, traducere de 

Gabriel Gafița, București, Editura Meridiane, 1976, p. 58). 
19 În 1757, Edmund Burke își publica o celebră lucrare, din care noi redăm câteva cuvinte: „[…] obiectele 

sublime sunt vaste ca dimensiuni, cele frumoase sunt relativ mici; frumusețea trebuie să fie netedă și lustruită; 

măreția trebuie să fie aspră și neglijentă; frumusețea trebuie să evite linia dreaptă, dar să devieze pe nesimțite 

de la aceasta; în multe cazuri, măreția iubește linia dreaptă, iar când deviază de la ea, această abatere este de 

multe ori bruscă; frumusețea nu trebuie să fie obscură; măreția trebuie să fie întunecată și sumbră; frumu-

sețea trebuie să fie ușoară și delicată; măreția trebuie să fie solidă și chiar masivă” (Edmund Burke, Despre 

sublim și frumos. Cercetare filosofică a originii ideilor, traducere de Anda Teodorescu & Andrei Bantaș, 

București, Editura Meridiane, 1981, p. 171-172).  
20 Vezi Andi Mihalache, Imaginație, călătorie și istorie în Franța secolului XIX, în Andi Mihalache & Alexandru 

Istrate (coordonatori), Romantism și modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 

2009, p. 75-114. O abordare mai avizată, din perspectiva ideii de adevăr, găsim în același volum, mai precis în 

articolul lui George Bondor, Înțelegere și adevăr. Proiecte hermeneutice în romantism, p. 331-349. 
21 Cum se întâlnește sublimul cu tragismul eroului transfigurat artistic? Cu mijlocirea emoției estetice, 

virtualitatea morții devine o stimulare radicală a vieții. Sublimul menține deci un fel de metafizică a 

neliniștii, centrată pe explorarea interiorității și pe jocul de contraste al pasiunilor (angoasa, suspansul, 
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Statuia nu e doar un obiect de artă, ieșind din atemporalul contemplării estetice pentru 

a servi ca impuls pentru toate narațiunile istorice, teatrale sau poetice din secolul XIX. Iden-

tificându-se cu un erou anume, romanticii invidiau cel mai mult tragicul din povestea 

acestuia22. Și, închipuindu-și că îi pot fi asemenea, se îndrăgosteau și mai mult de 

propriile suferințe. Urmărim mutațiile estetice pentru a desprinde din ele modificările ce 

survin în reprezentările asupra trecutului; și asupra modalităților de a ni-l imagina 

atunci când reconstituirea lui pe baza documentelor nu ne stă la îndemână. Nu este un 

lucru simplu, deoarece estetica are o doză substanțială de atemporal, de anistoric23. Și 

pentru a descoperi tocmai istoricitatea domeniului care ne preocupă, căutăm cât mai multe 

conexiuni între estetică și evoluția reprezentărilor despre moarte, între sentimentul subli-

mului și geneza eului modern. Romantismul se dedica unui sublim prea popular, acre-

ditând ideea că acesta ne invită la o sporire de sine; la o aspirație către delimitare, la 

cultivarea dorinței de infinit, la stimularea nostalgiei după infinitudinea pe care ne-o 

intuim și ne-am dori-o recuperată, readusă între putințele noastre24. Sublimul restaurează 

                                                           

imprevizibilul, asimetricul, variabilul). Concilierea acestui concept cu banalitatea cotidianului nefiind tocmai 

posibilă, se impune retragerea către acel „dincolo” al morții; la care eroul râvnește, uneori inconștient, prin 

aspirația către nemărginire și transcendere. Sublimitatea morții rezolvă conflictul dintre real și ideal, încurajând 

ideea că individualitatea este o formă de subiectivitate incomensurabilă. Blocajul dintre real și ideal este, 

așadar, anulat prin ieșirea eroului „în decor”. Moartea îi anulează limitările, trecându-l într-un tărâm în care 

condiționările istorice nu au nicio putere (Dominique Peyrache-Leborne, La poétique du sublime de la fin des 

Lumières au romantisme, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1997, p. 28-29, 165-170). 
22 Oprindu-se asupra noțiunii de tragic în secolul XVIII, Gabriel Liiceanu o privea prin intermediul 

noțiunii de sublim: „[…] sublimul introdus în explicarea tragediei nu se rezuma doar la faptul de a acorda 

morții și suferinței o conotație artistică; sublimul îi deschidea artei calea de evoluție de la sensibil la rațional, 

și tragedia, ca teren preferat de exersare a lui, devenea astfel calea pe care arta evolua către antropologie și 

filozofie. Introdus în ecuația tragicului, sublimul declanșa metamorfoza formei sensibile în idee și concept. 

[…] Tragedia făcea ca moartea devenită sublimă să dea vieții semnificația eternității. În fond, ea se dovedea a 

fi piața artistică unde se stabilea cota morții și a nemuririi. […] Înțelepciunea tragediei se închide acum, în 

acest adevăr dublu: adevărata nemurire nu înseamnă persistența într-o durată fizică infinită, iar adevărata 

moarte nu este niciodată biologică. […] Iar eroii, adevărații eroi, nu aveau parte de tinerețe veșnică fără să 

aibă parte și de nemurirea fizică?” (Gabriel Liiceanu, Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii, București, 

Editura Humanitas, 2019, p. 139).  
23 „Dacă viețile noastre ar fi veșnice, ca viețile zeilor antici, noțiunea de episod  și-ar pierde sensul, căci, 

în nesfârșit, orice eveniment, chiar și cel mai neînsemnat, ar deveni într-o bună zi cauza unui efect și s-ar 

dezvolta într-o poveste” (Milan Kundera, Nemurirea, traducere de Jean Grosu, București, Editura Humanitas, 

2013, p. 350). 
24 Grecii credeau într-o „comunitate de viață cu spiritul strămoșilor, care este fundamentul tuturor culturilor. 

Într-adevăr, nu există cultură decât atunci când există o anumită dominare a curgerii ireversibile a timpului, 

ceea ce implică folosirea unei multitudini de tehnici destinate să acopere absența; iar absența prin excelență 

este aceea a celui mort, care nu dispare momentan, ci în mod absolut și de neînlocuit. Acesta este motivul 

pentru care nu este ilegitim să vedem în doliu, luat în sensul larg de asumare a absenței, originea culturii 

înseși. Prin urmare, dacă orice cultură este, într-un sens larg, cultură a morții – lucru pe care îl manifestă atât 

riturile funerare cât și conservarea cuvintelor vii în scriitură, atât cultul strămoșilor cât și povestirile mitologice și 

literare în general −, acest lucru se datorează tocmai faptului că această cezură radicală care este moartea 

trebuie să fie asumată, ceea ce înseamnă în același timp acceptată și negată. Într-adevăr, o antropologie 

istorică a morții arată că oamenii societăților arhaice aveau oroare de ideea unei distrugeri definitive și 

totale; ei considerau că morții continuau să ducă alături de noi o viață invizibilă și nu încetau să intervină în 

cursul existenței celor care se numeau ei înșiși vii [s.n., A.M.]” (Françoise Dastur, Moartea. Eseu despre finitudine, 

traducere de Sabin Borș, București, Editura Humanitas, 2006, p. 24). Am reprodus un fragment atât de lung 
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individualitatea25 în dimensiunile ei ideale, deschizându-ne egoul către patosul unei fapte 

eroice, către pactizarea noastră cu reprezentările ei literare, picturale, sculpturale, esteti-

zate în general26.  

Vizionarismul romanticilor venea dintr-o mare nerăbdare față de timp, dintr-o dorință 

de a-l brusca, de a-l aduce la zi. Urma apoi resemnarea melancolică pe care omul, învins al 

duratei, o arăta la sfârșitul încercărilor sale. Totuși, nu putea să renunțe cu totul, viitorul 

îndepărtat nefiind pentru el un timp inaccesibil. Era doar un prezent postum. Nu existau 

întâmplări care, înainte de a se produce realmente, să nu fi existat mai întâi în închipuirea 

cuiva. Ceea ce romanticii nu își puteau imagina, nici nu existase și nu avea să existe 

vreodată. Viitorul lor era un „fost” prezent, o presimțire îmbătrânită. Nu era un timp 

necunoscut, funcționând pentru ei ca un model familiar, reînnoit. Era așa de frecvent 

pomenit, încât căpăta valoare de precedent, reînviind când și când în visurile cronicarilor 

săi. Persiflați ca mari amatori de fabulație, romanticii încercau de fapt entuziasmul cunoaș-

terii senzoriale, regresiunea la origini și întoarcerea la surse. Rămâneau însă niște emuli ai 

pipăitului metafizic. Din punctul de vedere al respectului pentru autenticitate, ei pregătesc 

totuși calea pozitiviștilor. Există însă mari deosebiri: dacă cei din urmă tratează izvoarele 

numai ca urme ale trecutului pe care îl reconstituie pas cu pas, ca pe un puzzle, cei dintâi 

iau fiecare ciob drept sediu al adevărului istoric. Pentru pozitiviști, o informație este valabilă 

în măsura în care se dovedește complementară cu altele, verificându-se și confirmându-se 

                                                           

pentru a reacredita solidele și străvechile fundamente culturale ale artei statuare. Statuile nu sunt atât de 

oportuniste pe cât par; și în niciun caz nu sunt un ricoșeu propagandistic modern. Pentru cazul românesc și 

pentru statuarea originilor funerare ale monumentului de for public, vezi Andi Mihalache, Mănuși albe, 

mănuși negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, 304 p. 
25 Étienne Maurice Falconet (1716-1791) e cunoscut ca autor al statuii lui Petru cel Mare. Corespondența 

lui cu Diderot (1713-1784) nu e atât de celebră, cu toate că ar merita. La 15 februarie 1766, marele gânditor îi 

scria artistului: „Nu porți în tine sentimentul de a te face nemuritor dacă nu ai conștiința unui talent deosebit. E 

un sentiment mare; e un sentiment cinstit chiar la omul mediocru, și e firesc omului mare. E o parte din 

apanajul său, pe care nu-l poate neglija fără un dispreț crunt față de spiritul omenesc. Arhimede a poruncit 

să i se graveze pe mormânt sfera înscrisă în cilindru [s.a.]” (Denis Diderot, Scrieri despre artă, traducere de 

Gellu Naum, București, Editura Meridiane, 1967, p. 325). A doua zi, Diderot revenea cu o epistolă și mai 

aplicată subiectului nostru: „Dacă m-ar întreba cineva ce prefer, să obțin sau să merit o statuie, ar fi poate 

înțelept să răspund, ținând seama de experiența secolelor trecute, că nu prefer nici una, nici alta; dar trebuie 

să alegi; îmi place mai mult s-o merit… Și dacă o meriți ai fi măgulit să o ai, după moarte. […] Dar la ce bun 

să ridici monumente celor care nu mai sunt, să împodobești cu inscripții sublime marmura care le acoperă 

cenușa rece; să le arăți cetățenilor busturile apărătorilor libertății, să pui în cărți nepieritoare povestea 

faptelor lor? Oare pentru cei morți se face lucrul acesta? Nu, el e făcut pentru cei vii. Lor li se spune: dacă faci 

așa, iată ce onoruri te așteaptă. Vei servi drept pildă celor ce vor veni după tine, așa cum ei au servit celor 

care au trăit înainte” (ibidem, p. 350-351). 
26 „Páthos: eveniment, trăire, suferință, emoție, atribut. Istoria cuvântului pathos este încețoșată de o 

multiplicitate de conotații. În accepțiunea sa cea mai generală, el înseamnă «ceva ce se întâmplă», fie cu 

referire la evenimentul însuși […], fie la persoana afectată […], cea de a doua utilizare fiind considerabil 

extinsă în direcții etice, ca de exemplu în cazul «suferinței instructive» de la tragedieni […]. Pornind din 

acest punct, speculația filozofică merge în două direcții diferite, investigând pathos-ul atât ca «ceea ce li se 

întâmplă corpurilor», cât și «ceea ce li se întâmplă sufletelor», prima la rubrica generală a calităților, a doua 

la cea a emoțiilor. Între ele creează o punte teoriile materialiste ale senzației, care readuc cunoașterea senzo-

rială la un pathos al simțurilor, capabil, la rândul său, să declanșeze pathe-le sufletului” (Francis E. Peters, 

Termenii filozofiei grecești, traducere de Dragan Stoianovici, București, Editura Humanitas, 1995, p. 217-218). 
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reciproc în cursul investigației. Pentru romantici, sursa este o probă autosuficientă, vorbind 

de la sine despre istoria la care face aluzie. Puse într-o intrigă inteligibilă, sursele pozitiviștilor 

povestesc trecutul, în timp ce vestigiile romanticilor doar îl ilustrează. Aceste lucruri sunt 

deja bine știute27. Întrebarea noastră este următoarea: erau romanticii chiar atât de naivi ori 

superficiali? Cu siguranță că nu, felul lor de a aborda istoria putând fi clarificat numai 

dacă înțelegem epistema momentului și ideea de probitate care o guverna. Certitudinile din 

lumea sensibilă erau orfanele unor adevăruri suprasensibile. 

Salvăm statuile, chiar și de noi înșine, modificând nu interpretarea lor, ci aceea a cadrului 

istoric și artistic la care le racordăm. Mai precis, apropiindu-ne alte abordări ale neoclasi-

cismului și, mai apoi, ale romantismului, spre a priza altfel nu evoluția sculpturii, ci istoria 

regimurilor imaginii; una bine surprinsă în volume-reper, deja traduse la noi28. Ce s-ar 

înțelege prin regim al imaginii? Este anagrama unui portret. E ca și cum cineva ne-ar cere 

să desenăm un fluture și noi am pune pe hârtie doar o linie continuă și relativ imprevi-

zibilă. Cerându-ni-se socoteală, noi am răspunde că nu am desenat un fluture pur și simplu, 

ci am portretizat doar traiectoria lui. Așa și cu statuile: nu „pozăm” un erou, îi rezumăm 

însușirile. E bine, totuși, ca statuia cuiva să nu exceleze în semnificații; mai folositor fiind să 

dăm biografiei eroului noi consecințe29. Adică să actualizăm acea personalitate în așa fel 

încât ea să aparțină trecutului nostru recent; și, totodată, ea să ne includă în propria 

poveste, de parcă noi am contribuit cu ceva la derularea ei. Contrar interpretărilor 

clișeizate, reprezentarea istoriei în artă nu are complicități foarte mari cu actualitatea 

artistului, prezența unui erou pe pânză sau în marmură fiind o rememorare provizorie, 

lăsată pe seama viitorului, când interpretările se decantează. Arta nu este un produs 

exclusiv al contextului în care a fost realizată. Mai ales aceea de inspirație istorică, fie că e 

pictură, fie că e sculptură; ea prezervă o imagine, o intuiție fugitivă, pe care o conservăm 

nu canonizând-o pe loc, ci modelând-o chiar atunci când o dăm mai departe. Statufierea 

transpune, ca să spunem așa, o clipă pentru mai târziu, când generații diferite acordă 

eroului o altă vechime simbolică, o bătrânețe înnoită. Blestemul acestui gen de artă este acela 

de a fi veșnic în contratimp cu prezentul privitorilor săi. Monumentele de for public se 

acomodează greu cu alegorizarea. Ele izbutesc să popularizeze un erou și să-l impună în 

conștiința urbei dacă respectă semnalmentele lui fizice, dacă imită vestimentația epocii 

vizate și dacă accentuează o atitudine definitorie pentru omul de pe soclu. În mod normal, 

acolo unde aceste detalii lipsesc, o versiune modernă, să zicem „stilizată”, nu poate fi 

                                                           
27 În verbiajul academic românesc, pozitivismul este victima unei mari neînțelegeri. Este echivalat cu 

exactitatea unei cercetări prudente; ce nu riscă niciun comentariu care ar atrofia „puritatea” sursei. Or, lucrurile 

stau cu totul altfel: „Pozitivismul lui Auguste Comte nu este un empirism. El nu explică în nici un caz geneza 

cunoașterii plecând de la datele oferite de simțuri; primordială este «specularea» în privința cauzelor, 

singura care poate să «stimuleze suficient primul avânt contemplativ». Pentru a cunoaște, trebuie să observi; 

dar pentru a observa, trebuie să fii îmboldit de «o teorie oarecare»”. Vezi Dominique Lecourt, Pozitivismul, în 

idem (coord.), Dicționar de istoria și filosofia științelor…, p. 1073. 
28 E vorba de obiectualizarea imaginii (Alain Besançon, Imaginea interzisă), de creația artistică dată în 

spectacol (Horst Bredekamp, Actul de imagine) și de experiența temporalizată a privitului (John Berger, Feluri 

de a vedea). Odată traduse, ne sunt accesibile, împreună cu toate contribuțiile lui Victor Ieronim Stoichiță. 
29 Cătălina Mihalache, Eroii, în Sorin Mitu (coord.), Enciclopedia imaginariilor din România, III, Imaginarul 

Istoric, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 251-268. 
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respinsă. Procedăm astfel în cazul icoanelor ortodoxe, de vreme ce figura celor mai mulți 

sfinți este convențională și nu e calchiată după adevăratul lor chip30.  

Ce imitau de fapt europenii din secolele modernității? Moda și capriciile trecătoare ale 

francezilor? Sau mai degrabă venerau însăși ideea de model, acordându-i importanța de care 

aceasta se bucura în Franța? În arealul ortodox, reprezentările morții nu au suferit asaltul 

Luminilor, perioada fanariotă necunoscând cimitirele închise31. Această zonă se racorda 

însă rapid, prin intelectualii săi, la marea întoarcere a morții din secolul XIX. Răposații 

nefiind expulzați aici dintre cei vii, lumea românească s-a dovedit a fi un teren propice 

noului gust pentru evanescență: spre deosebire de tentativele iluministe de a refuza relația cu 

tărâmul de dincolo, romanticii re-socializau moartea, scoțând-o din izolare și transformând-o 

în canon cultural, în fapt monden. De altfel, după atâtea pierderi de vieți omenești în 

vremea războaielor napoleoniene, moartea putea rămâne în atenția publică numai dacă 

devenea motiv poetic sau pretext de roman. Nimic surprinzător pentru cei care cunosc 

regimul lecturii de la sfârșitul secolului XVIII și începutul celui următor: un subiect anume 

avea șanse să ajungă exemplar doar atunci când era furnizat societății prin intermediul 

literaturii. De regulă, vorbim de multiplele decalaje temporale dintre Occident și Orient. 

Dar, din punctul de vedere al sensibilității față de moarte, tocmai diferențele Vest − Est din 

secolul XVIII au favorizat compatibilizările culturale din secolul care a urmat. Dacă ne 

oprim la statui, recunoaștem că ele pun adesea eroul în proporții ce depășesc posibilitățile 

umane: individul este transformat, prin urieșimea lui, într-un arhetip al Strămoșului prin 

definiție; sau într-un izvor perpetuu al excelenței umane și un prototip anistoric al unor 

zile de orișicând, necuprinse în cronici (statuia cărturarului Dosoftei din centrul Iașilor sau 

grupul statuar al Voievozilor32, din apropierea Bibliotecii Centrale Universitare). 

                                                           
30 „În iconografia bizantină există o standardizare a formelor persoanelor sfinte, în special a trăsăturilor 

feței.[…] Aceste forme standardizate, «fixe», se numesc prototipuri. […] Termenul prototip se aplică se aplică 

nu numai figurilor individuale, ci și compozițiilor, cum ar fi Nașterea lui Hristos, Botezul Domnului, Învierea, 

Cincizecimea și așa mai departe. Fiecare dintre aceste teme au fost realizate într-o anumită manieră stabilită, 

recurentă în iconografia diferitelor epoci și țări. […] Evitarea naturalismului este încă și mai evidentă în descrierea 

membrelor trupului, mai ales a feței, cea mai expresivă parte a lui. Iconografia bizantină modifică proporțiile sau 

formele reale ale diferitelor părți ale trupului pentru a putea exprima cu mai multă forță însușirile și stările 

duhovnicești. De exemplu, ochii se realizează disproporționat de mari, pentru că ei exprimă cel mai bine omul 

lăuntric. Tot așa, forma nasului este subțire și alungită; dimensiunea buzelor este mult redusă. Scopul este acela 

de a arăta că simțurile persoanelor înfățișate sunt spiritualizate, înduhovnicite [s.a.]” (Constantine Cavarnos, Ghid 

de iconografie bizantină, traducere de Anca Popescu, București, Editura Sofia, 2005, p. 17-18, 23). De-a lungul istoriei 

au existat mai multe forme de a suplini, în plan artistic, absența unei persoane din planul fizic (gisantul efigia 

regală etc.). Vezi Andi Mihalache, Eul modern în arta monumentelor de for public, în idem, Contribuții la istoria ideii de 

patrimoniu. Surse, evoluții, interpretări, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2014, p. 33-46.  
31 După Michel Vovelle, „marea închidere” a cimitirelor din secolul XVIII stopa, în Vest, familiaritatea 

viilor cu morții; dar era compensată de voga sculpturii funerare, ce „pregătea” transformarea statuii sepulcrale (îl 

păstra pe defunct în amintirea familiei) în monument de for public (omagia meritele „civice” ale celui plecat, 

impunându-le în memoria socială). Vezi capitolul Du cimetière au monument, în Michel Vovelle, La mort et 

l’Occident. De 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983, p. 631-650. 
32 Grupul respectiv, realizat în 1933, a fost așezat inițial în fața bisericii Sf. Parascheva de lângă Biblioteca 

Centrală Universitară. Comuniștii au eliminat însă monumentele regilor Carol I și Ferdinand, amplasând 

ansamblul acolo unde se află și astăzi. Pentru detalii vezi albumul realizat de Sorin Iftimi și Aurica Ichim, Iași –  

Capitala României (1916-1918), București, DAR Development Publishing, 2017, p. 284-285. 
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În Iași, șirul marilor statui-emblemă începe și se termină cu doi domnitori medievali: 

Ștefan cel Mare, din fața Palatului Culturii, și Mihai Viteazul, din Copou. Chiar dacă primul 

e știut și ca „mânios și de grabă a vărsa sânge nevinovat”33 și poate fi catalogat, după 

criteriile de azi, drept un mare dictator, cel din urmă ar putea-o păți mai rău, ca victimă a 

grilei „Black lives matter”34: întărind legarea țăranilor de glie, Mihai ar intra ușor în galeria 

sumbră a stăpânilor de robi. Și atunci, mai pot oferi ceva statuile noastre? Sunt niște 

întrebări care pot deveni ipoteze de lucru și, totodată, niște posibilități de a reintegra, 

periodic, monumentele ieșene în fenomenul general-european din care provin. Așadar, 

să ne punem din nou pe gânduri și să lămurim: dacă adevărata origine a monumentului 

de for public nu este deloc naționalismul secolului XIX, ci vremuri mult mai vechi, cu 

ce participă estetica respectivelor epoci (Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea, Barocul 

veacului XVII, Iluminismul) la geneza celor două statui ieșene care întruchipează și două 

modalități de a ne imagina istoria? Iașul participă prea puțin la această competiție, dar avem, 

totuși, cu ce să exemplificăm: ne gândim la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, bine contex-

tualizată istoric și tutelată de autentismul romantic, pe de o parte, și la aceea a lui Mihai 

Eminescu, idealizată și oarecum atemporală, inspirată de neoclasicismul secolului XVIII, 

pe de alta35. Căci naționalismul nu este inventator de bronzuri sau marmure omagiale. 

                                                           
33 Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, București, Editura Științifică, 1967, p. 128. 
34 Sensibilitățile create, în 2020, de toate sinonimele cuvântului negru, pronunțat ori ba sub semnul urii 

rasiale, au afectat și monumentele de for public. Se ignoră, cu destulă rea intenție, faptul că acest cuvânt nu 

are, oriunde și oricând, o finalitate ultragiantă. Să cităm, așadar, dintr-o lucrare ce contabilizează fraze 

celebre în istoria Franței: „«Dumneata ești negrul? Ei bine, continuă!  C'est vous le nègre? Eh bien, continuez!»  Vorba 

e atribuită lui Mac Mahon, președinte al Republicii, care ar fi rostit-o cu prilejul unei vizite la Școala Militară 

de la Saint-Cyr, adresând-o unui șef de promoție (în argoul școlii: «negrul»). Mareșalul voia să spună: 

«Continuă să fii un militar sârguincios și hotărât» și nu  «Continuă să fii negru». S-a făcut apoi caz de faptul 

că șeful de promoție de care era vorba pare să fi fost chiar mulatru sau metis. Cel puțin așa au susținut, 

succesiv, Le Gaulois (4 martie 1898) și Le Figaro (2 iulie 1901)”.  Vezi François Bluche, De la Cezar la Churchill. 

Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric, traducere de Petru Creția, București, Editura Humanitas, 

1995, p. 221. 
35 Nota antichitizantă în care este concepută statuia lui Mihai Eminescu are un solid background cultural, 

venind tocmai din secolul XVIII, când cultul „marilor bărbați” îi avea în vedere mai ales pe oamenii de 

litere/știință: „Commander une statue en matériau durable – marbre, pierre, bronze – est, on le sait, un acte 

onéreux de grande portée, traditionnellement réservé au souverain ou à son entourage immédiat. L'appro-

priation de ce type d’oeuvre pour célébrer des individus de la vie civile revient à leur conférer une aura tout 

à fait singulière. Les anciens Grecs avaient défini une référence idéale. Pour eux, jusqu'à la fin de la période 

hellénistique, le portrait n’existait que sous forme de statue, la réalité de la figure étant manifestée par le 

corps tout entier, les qualités de l’homme s’exprimant par la perfection physique de son corps et la maîtrise 

de sa gestuelle. Cette référence à l’Antiquité a pu ainsi cautionner l’utilisation du portrait statufié comme 

étant le vecteur le plus approprié pour transmettre la notion idéale de grand homme”. Vezi Guilhem Scherf, 

L’esprit moral de la sculpture: l'intellectuel statufié en grand homme, în Thomas W. Gaehtgens & Gregor 

Wedekind (sous la direction de), Le culte des grands hommes, 1750-1850, Paris, Éditions de la Maison des 

Sciences de l’Homme, 2009, p. 253. Și, totuși, statuia lui Eminescu nu poate fi pusă, pe de-a-ntregul, în contul 

neoclasicismului. În realizarea ei contează și dorința sculptorului de a releva că spiritul învinge materia, în 

ciuda destinului poate nefericit al intelectualului. Modelul suprem ar fi monumentul pe care Auguste Rodin 

îl închina scriitorului Honoré de Balzac. Este socotit un manifest contra statuomaniei oficiale din Franța celei 

de-a Treia Republici. Academismele (costumul de epocă, alegoriile, lungile inscripții) lipsesc, aerul de protest 

estetic venind din faptul că „le figuratif est limité au visage, le corps s’enfouit peu à peu dans une masse à 
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„Vinovată” este geneza individualității moderne, mai precis a celei renascentiste: cum ar fi 

„premierea” unui condotier italian, de felul lui Bartolomeo Colleoni (1400-1475), cu un 

monument ecvestru, edificat în inima Veneției de către Andrea del Verrocchio (1480-1488)36. 

Mai putem completa ulterior tabloul descifrând mici șarade: ce emuli putea să aibă un 

monument, îndeosebi la inaugurarea lui?; care era structura sociabilităților festive la următoarele 

comemorări și cum evoluau ele în timp? Esențial este că statuile se exprimă în termeni 

culturali, cerând să fie înconjurate, din punct de vedere urbanistic, de o piață; pentru ca, din 

punct de vedere simbolic, ele să instituie, prin intermediul ceremoniilor ocazionale, niște 

norme de respectat în mod unanim, conciliant, civic, nepartizan. Sunt norme de conviețuire 

care se impregnau în comportament și se perpetuau și după încheierea serbărilor, instituind 

treptat acel perimetru de îngăduință reciprocă pe care-l numim spațiu public37.  

Cu toate că, teoretic, au concepții diametral opuse, remarcându-se prin antiteza cu 

cealaltă preferință estetică, în cultul eroilor observăm o coexistență a exigențelor neocla-

siciste cu cele romantice. Nu le putem departaja cronologic, atribuindu-le categoric unor 

decenii anume. Cele două atitudini se suprapun, se hibridizează, se prelungesc una prin 

alta. Astfel, în îndelungatul secol XIX, sfârșit abia după izbucnirea Primului Război Mondial, 
                                                           

peine mouvante, où l’on peut voir à volonté les plis de la robe de chambre du travailleur nocturne ou le 

progressif dégagement de la matière brute à l’esprit. Quoi qu’il en soit des interprétations de l’oeuvre en 

termes positifs, il reste que, par ses négations, elle était un coup d'éclat décisif. Après Rodin, toute statue 

classique aura un air de survivance” (vezi capitolul La „statuomanie” et l’histoire din lucrarea lui Maurice 

Agulhon, Histoire vagabonde, I, Paris, Gallimard, 1988, p. 176-177). 
36 Dintr-o istorie a sculpturii desprindem numai un paragraf, adiacent celor afirmate mai sus: „La 

tendance à l’héroïsation du défunt, qui transforme le monument funéraire, va faire renaître une forme de 

monument commémoratif à peu près disparu depuis l’antiquité: la statue équestre. À Vérone, Venise, Milan, 

au cours du XIVe siècle, des sculpteurs avaient bien tenté de camper un homme sur un cheval, mais ce cheval 

n’était qu’une monture inerte. Aux funérailles des condottieri le catafalque était surmonté par une statue 

équestre, exécutée en matériaux provisoires” (Germain Bazin, Le monde de la sculpture des origines à nos jours, 

Paris, Éditions Jean-Pierre Taillandier, 1968, p. 68). 
37 „[...] spectacolul tragic poate să ajute la coeziunea corpului civic. Fără îndoială, era necesară la 

vremea respectivă, date fiind schimbările importante care se produc în cetate, regenerarea spiritului de 

coeziune al cetățenilor, dincolo de certurile și violențele cotidiene. […] Cuvântul este folosit în cadrul spec-

tacolului tragic ca și în dezbaterea politică, pentru a încerca să rezolve conflicte a căror violență rămâne 

teoretic verbală și nu accede la planul fizic. Asistăm în ambele la dezbateri (agon) în care părțile aflate de față se 

dedau unor adevărate întreceri oratorice pentru a-și apăra punctul de vedere cu argumente puternice. Rezol-

varea acestor conflicte este încredințată de către cetățeni unora dintre ei, personaje de teatru sau oratori […] 

[s.a.]” (Cristophe Cusset, Tragedia greacă, traducere de Bogdan Geangalău, Iași, Institutul European, 1999, 

p. 7-8). Despre raporturile dintre tragedie și mit, același autor precizează: „[...] când tragedia, la rândul său, 

modifică mitul și îl reconstruiește, ea aduce inovații mai radicale, care schimbă în mod hotărâtor semnificația 

însăși a povestirii mitice (în măsura în care se face trecerea de la un fapt general, ce funcționează ca memorie 

colectivă, la o formă literară strict reglementată). […] În cadrul tragediei […] eroii nu sunt modele: ei sunt 

«problematici». Ei nu mai au o valoare absolută, ci propun o interogație asupra omului. Ei nu sunt arătați în 

acțiunile lor exemplare (de exemplu, Hercule în timpul îndeplinirii muncilor sale, Iason în expediția sa în 

Colchida), ci în situații dificile și mai «umane». Tragedia insistă, prin mit, asupra conflictelor și ambigui-

tăților” (ibidem, p. 11). Dorindu-și o altă lectură asupra eroului, romanticii se puteau inspira chiar din sursele 

antice. În fond, într-o lucrare clasică despre teatrul antic, Guy Rachet rezerva un subcapitol numai țipătului 

în tragedia greacă. Contrazice astfel ideea că scenografia acelor puneri în scenă ar fi fost mai mult un ritual 

decât un act de creație (vezi Strigătele și tăcerea, în Guy Rachet, Tragedia greacă, traducere de Cristian Unteanu, 

București, Editura Univers, 1980, p. 210-213).  
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vom repera peste tot cele două accepții fundamentale ale eroismului estetizat: a) serenitatea 

și detașarea olimpiană a eroului neoclasic, stăpân pe mersul evenimentelor și împăcat cu 

sine după împlinirea misiunii sale; b) frământările care stimulează eroul romantic, impul-

sionându-l spre autoafirmare și depășire de sine, pe de o parte, tot ele distrugându-l 

finalmente, pe de alta. O anumită acomodare a celor două tendințe interpretative survine 

din convingerea că măreția poate fi și introvertită. Astfel, în panteon pot rămâne și 

cărturarii (statuia lui Nicolae Iorga lipsește încă Iașilor)38, nu numai protagoniștii scenei 

politice; care, după 1815, tindeau să confiște cumva ideea de eroism, conferindu-i înțe-

lesuri preponderent militare. Astfel, statuile eroilor nu se supun succesiunilor cronologice 

de tip didactic, menținând, într-o aceeași contemporaneitate, sculpturile de inspirație 

neoclasică și cele de factură romantică: chipurile senine, la exterior, ale neoclasicismului, și 

cele contorsionate, pe interior, ale romantismului. Statuia eroului neoclasic își reprezintă 

personajul în epilogul istoriei sale, pe când monumentul romantic își redă eroul în pream-

bulul celebrității. Nicio personalitate a vieții sociale nu era predestinată ab initio statufierii, 

acest gen de venerare fiind adjudecat fie de-a lungul întregii vieți, fie printr-o înfăptuire 

ieșită din comun. Indiferent ce stilistică îi reproducea chipul, parcursul existențial al indi-

vizilor supuși procesului de eroizare arăta cam la fel: sunt eroi care scrutează cerul de pe 

cal, după ce au privit pământul din genunchi. Ne și întrebăm: dacă în tragedia greacă e atâta 

frământare sufletească, de ce sunt așa de calme statuile neoclasice, inspirate din mult adulata 

Antichitate? Eroul antic nu e binedispus dintotdeauna, basmul lui fiind ulcerat de pornirile 

contradictorii ce-l macină, dând traseului antum un caracter stihial39. Ecologia lui inte-

rioară se fortifică postum, când statuia așază eroul într-o eternă odihnă vizuală: ne place 

indulgența cu care ne privește de pe al său postament. Personajele avute în vedere ne sunt 

deci înfățișate la un final de soartă, cu obiectivele atinse, pe când cele romantice sunt 

surprinse în toiul încleștării cu sinele și cu semenii și când idealurile vizate nu sunt încă 

accesibile. Statuia primului ni-l prezintă deja aureolat, pe când cel de-al doilea e doar în 

drum spre apoteoză. Eroul înveșnicit în manieră neoclasică accede, după impasuri aparent 

de netrecut, la o așezare definitivă a chipului său de învingător. Cel romantic dimpotrivă, ne 

                                                           
38 În 2020 se împlinesc 80 de ani de la pierderea Basarabiei și se știe ce atitudine curajoasă a avut atunci 

Nicolae Iorga. În însemnarea din 27 iunie 1940, istoricul era de părere că: „[...] se impune resistența ca o 

datorie de onoare, chiar cu siguranța că vom fi învinși”.  Vezi Nicolae Iorga, Jurnalul ultimilor ani (1938-1940), 

București, Editura Humanitas, 2019, p. 293-294. Iar pe 27 noiembrie ar fi trebuit să ne amintim că au trecut 

tot opt decenii de când Iorga a fost ucis de legionari, în același an 1940. Dar poate că deficiența cea mai mare 

este absența unei statui care să onoreze biografia marelui matematician, astronom, reformator, academician 

și ministru al Instrucțiunii Publice Spiru Haret, născut în Iași, la 15 februarie 1851. Bustul care „amintește” 

azi de eminentul om de știință și de stat este absolut insuficient și exclude, din adevărata memorie a Iașilor, o 

personalitate ce reprezintă efectiv acest oraș. O personalitate care întruchipează atât spiritul de sacrificiu al 

romanticilor, cât și ideea de „părinte ale națiunii” este Costache Negri. Prezența lui în grupul statuar dedicat 

lui Alexandru Ioan Cuza trebuia dublată, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Mihail Kogălniceanu, de un 

monument autonom. După câtă istorie știm, atâtea statui avem. 
39 „Stihial” este un termen al lui Ștefan Borbély, care ne dă o interpretare mai insolită a tragismului antic: 

„[...] tragedia reprezintă confruntarea omului cu o situație pe care aptitudinile sale intrinseci nu o pot influența. 

[...] Tragicul fixează ființa în tensiune, deschide drumul implacabil spre moarte, prin consumarea unei anticamere 

prelungite a ei, care este vina: să credem, deci, într-o psihoză colectivă, menită să perpetueze voluptuos tensiunea, 

în locul detensionării, care e legea de bază a funcționării oricărui grup?” (Ștefan Borbély, op. cit., p. 160). 
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dă de înțeles că ar mai fi avut ceva de spus și că statuia nu-l trece cu totul în posteritate; în 

consecință, revine adesea în dezbaterile, partizanatele și remușcările publice, ca o fantomă 

sau ca revenant, cum numesc francezii acei nedreptăți cu o postumitate controversată. 

Să o recunoaștem, monumentele existente în orașul nostru nu ilustrează suficient aceste 

căutări imagistice, îndeosebi ideea de patos. Excepție fac, prin expresivitatea lor sporită, monu-

mentul cavaleristului din Copou și acela al Reîntregirii din fața Universității de Medicină și 

Farmacie. Or, ca să ne apropiem iarăși statuile de acum, să le simțim cu adevărat ale noastre, se 

cuvine să ridicăm altele, cu un efect de real mai pronunțat. Căci fiecare erou este un rezultat 

particular, produsul întâlnirii câtorva calități umane universale. Spre deosebire de eroul 

neoclasic, unul inaccesibil și invincibil, eroul romantic, „suferindul”, se poate desprinde 

oricând dintre noi, oamenii comuni. Dacă adepții neoclasicismului nu vedeau decât un 

erou atemporal, un model omnivalabil, existent parcă de când lumea, romanticii încercau 

să surprindă merituosul în devenirea lui, studiindu-i apariția, formarea, apogeul, impa-

surile, accidentele, biografia în general. Se accentua mereu posibilitatea ca orice individ să 

se afirme, insistându-se pe originea-i umilă, care nu anunța nimic. Așa a apărut, în literatură, 

mitul celebrului nedorit, cocoșatul de la Notre Dame, al lui Victor Hugo. Romanticii 

căutau să elogieze tocmai pătimirile îndurate de cineva pentru a-și atinge „mai înaltul”. 

Clasicismul agrea apoteoza, romanticii − drumul către ea, sacrificiile și zbuciumul eroului, 

obstacolele de care trecuse pentru a-și câștiga nemurirea40.  

Mihail Kogălniceanu se referă respectuos la antichitate, arătând însă că a venit rândul 

istoriei recente să se ridice, prin reușitele contemporanilor, la rangul de narațiune exemplară. 

Prețuim realmente trecutul antic numai dacă îi opunem un prezent comparabil cu el, nu 

unul complexat, steril, eșuat. Venerăm cu adevărat antichitatea nu atunci când o imităm cu 

docilitate, ci atunci când reușim, la rândul nostru, fapte de excepție, apte să continue, la 

același nivel, povestea lui Ahile. A spune mereu că succesele lui Alexandru Macedon sunt 

inegalabile, înseamnă să le scoți din istorie, să le împingi în legendă și atemporalitate, 

făcându-le inutilizabile aici și acum. Nu păstrăm, finalmente, decât memoria acelor epoci 

cu care mai putem stabili unele filiații, oricât de simbolice ar fi ele. Așa că cea mai sigură 

metodă de a ne îndepărta antichitatea era aceea de-a o parafraza mecanic, mai ales în artă, 

cu gândul că nu vom izbuti să o depășim vreodată. Or, romanticii credeau că o mențin în 

actualitate numai dacă reușeau lucruri demne să figureze într-o aceeași istorie cu Platon, 

Pericle, Cato. Dacă citim discursul lui Mihail Kogălniceanu, ocazionat, în 1843, de inau-

gurarea cursului de istorie de la Școala Mihăileană, ne vom convinge de acest lucru41. Cultul 

                                                           
40 „Nemurirea care ia forma slăvirii poetice a faptei excepționale este prima modalitate a transgresării 

finitudinii: evocat în mari reuniuni comunitare, la sărbători și la petreceri, eroul evadează din segmentul de 

timp al vieții de muritor. […] Lucrul consumat este smuls din absența trecutului lui și pus, oricând în viitor, 

la dispoziția oricui. Pe scurt, el este de-neantizat și devine nemuritor. […] Povestea gesturilor care supravie-

țuiește gesturilor ca atare a fost tipul de nemurire sub care a stat epoca eroic-homerică a grecilor [s.a.]”. Vezi 

capitolul Faima ca pomenire perpetuă, în Gabriel Liiceanu, Nebunia de a gândi cu mintea ta, București, Editura 

Humanitas, 2016, p. 31-33. 
41 „Domnitorul, prin istorie, se deșteaptă la nobila ambiție de a face lucruri mari și drepte și, prin 

urmare, de a trăi în viitorime. Lauda neștearsă și nemurirea cu care sunt încununați ocârmuitorii cei buni, 

defăimarea și ura, care sunt totdeauna partea celor răi, îi cu neputință să nu le insufle în inimă dorința spre 

bine și spre virtute, dacă inima lor nu le este încă stricată prin cangrena lingușirii. Cele mai înalte izbânzi, 
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eroilor este vectorul unui model formativ de la începutul epocii moderne; mai exact, al 

preocupării pentru formarea sinelui; este consecința mirajului stendhalian (Mănăstirea din 

Parma și celelalte romane) pentru o viață ieșită din comun, singura aptă să ne scoată dintr-o 

existență mediocră, burgheză, monotonă. Mai aproape de noi, Mihail Iurevieci Lermontov 

se distingea prin romanul Un erou al timpului nostru, apărut în 1840. Eroul principal, 

Peciorin, arborează un egoism complex, unul al nepăsării de sine care-i ține loc de curaj. Și 

își cultivă, compensatoriu, o aroganță a jocului de-a soarta; o temeritate duelistă cu damf de 

operetă. Își provoacă destinul atât de îndemânatic, încât acesta are cinismul de a-i face pe 

plac. Peciorin se încăpățânează să prezică moartea camaradului, Vulici, iar aceasta nu moare 

la ruleta rusească, așa cum era de așteptat, ci împușcat din întâmplare, de un cazac în stare 

avansată de ebrietate42. Problema este că ficțiunea devine uneori mai adevărată decât realul: 

un an mai târziu, autorul romanului, Lermontov, chiar murea împușcat într-un duel. 

Interesul sau dezinteresul pentru cultura riscului se repercutează deci asupra modelului 

de erou pe care îl îmbrățișăm: fie vedem în el întruchiparea unor valori fără vârstă, fie 

elogiem accesibilitatea experienței lui, șansa ca noi să-i luăm într-o zi locul. Dezbaterea în 

jurul statuii lui Laocoon transmite modernității două atitudini față de suferință și, implicit, 

două abordări ale eroismului43. Cei care ignorau drama preotului troian puneau accentul 

pe frumusețea statuii și pe generozitatea ideii pe care ea ne-o transmite. În traducere 

modernă, aceasta înseamnă că suferința este irelevantă în posteritate, important fiind ceea 

                                                           

cele mai slăvite fapte, nu vedem oare că s-au îndemnat prin istorie? Spre pildă biruința Asiei, după mărtu-

risirea tuturor istoricilor vechi, s-a pricinuit prin densa citire a Iliadei de către Alexandru cel Mare. Cine nu 

știe că acest falnic izbânditor purta, necontenit, cu sine, într-o cutie de aur, poema lui Omir, și ce este Iliada 

altă decât o istorie în versuri, cea mai veche și cea mai frumoasă din toate! Făr-a merge în veacuri așa 

depărtate, nu s-au văzut mai în zilele noastre un alt Alexandru, Karl XII, deșteptându-și geniul spre izbânzi 

și slavă, prin cetirea vieții Macedoneanului […]. Simplul particular în cetirea istoriei găsește mângâiere 

pentru relele de față; ea îi arată că, prin o tristă fatalitate, perfecție n-a fost niciodată în lume, că virtutea mai 

totdeauna a fost prigonită în viață, și că răsplata ei, cele mai multe ori, nu i-a venit decât după moarte” 

(Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia Mihăileană rostit în 

24 noemvrie 1843, București, Editura Librăriei Socec & Co., 1909, p. 10-12). 
42 M. I. Lermontov, Un erou al timpului nostru, traducere de Alexandru Philippide, București, Editura 

Litera, 2020, p. 206-217. 
43 Plecând de la grupul statuar Laocoon, descoperit la Roma în 1506, Simon Richter opinează că estetica 

epocii neoclasice s-a intersectat cu discursuri psihologizante și medicale; așadar, mai naturaliste și mai 

deschise spre detaliul anatomic și spre violența exercitată asupra corpului; „avocații” Antichității pactizau, 

indirect, cu spiritul anticlasicist (Simon Richter, Laocoon’s Body and the Aesthetics of Pain, Wayne State 

University Press, Detroit, 1992, p. 11). Neoclasicismul și romantismul reprezintă două căi de a disimula 

durerea, dar fără a confunda expresivitatea cu realismul; ultimul este, totuși, prea aproape de datele concre-

tului, vulgarului, derizoriului. Dacă în concepția neoclasică trupul este reflectarea unui suflet care îl domină 

cu totul, în accepția romanticilor, corpul nu se emancipează, însă redă cu sinceritate tot consumul afectiv. 

Potrivit criteriilor romantice, trupul nu face de râs sufletul, ci îl pune în valoare. Dacă în discursul neoclasic 

sărmana anatomie nu e în stare să divulge zbuciumul inimii, în disertațiile romantice sufletul trăiește tocmai 

prin corp, se exprimă prin intermediul lui. Neoclasicismul găsește frumosul acolo unde suferința e ascunsă 

cu demnitate, pe când romantismul supralicitează tocmai trăirea ei nemijlocită: artistul trebuie să transmită 

în amănunt un sentiment ori altul, pentru ca spectatorul să poată fuziona cu stările prin care trece eroul. Vezi 

F. R. Ankersmit, The Sublime Dissociation of the Past: Or How to Be(come) What One Is No Longer, în „History 

and Theory”, October 2001, p. 295-323. De asemenea, am consultat Henry Hart, Robert Lowell: The Politics of 

the Sublime, în „Twentieth Century Literature”, Vol. 37, No. 1, Spring 1991, p. 105-129. 
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ce eroul izbutea cu prețul vieții. Moartea era eufemizată, fiind suprapusă pe finalul apo-

teotic al poveștii. Rezulta, așadar, un erou suprauman, egal numai cu propriile perfor-

manțe; el deriva dintr-o esență platoniciană, dintr-un model intangibil pe care îl adoram 

fără a ni-l putea apropia realmente. Dimpotrivă, cei care se lasă impresionați de moartea 

preotului Laocoon, de tragismul situației sale, par mai romantici, mai înclinați să contex-

tualizeze modelul, să îl adapteze la modernitate. Subliniau mai puțin general-umanul și 

parcă mai mult originalitatea unei biografii, elementele care o deosebeau de celelalte, 

făcând-o de neuitat. Laocoon era mai mult un caz în sine, nu un arhetip44. Romantismul nu 

agrea un Erou cu majusculă, acesta putând fi doar imitat, nu și concurat; prin urmare, 

marile excepții nu aveau cum să întrunească simpatiile romanticilor, obsedați, ca perso-

najele lui Stendhal, de convingerea că marile fapte stau în putința fiecăruia dintre noi. 

Romanticii nu proslăveau suferința, dar iubeau în ea faptul că umaniza marile modele, 

democratizându-le. Compătimind eroul pentru ceea ce îndură, nu îi micșorăm meritele − 

considerau ei −, nu îi afectăm imaginea, meritele, legenda. Dimpotrivă, evidențiem că un 

om din carne și oase este capabil să își înfrângă teama, boala ori îndoielile și să se impună 

în memoria colectivă cu o realizare de seamă. 

În gândirea clasicistă se glorifica reușita omului de excepție, în aceea romantică exaltându-se 

încercările și sacrificiile care precedaseră izbânda. Spre deosebire de gândirea neoclasică45, potrivit 

căreia suferința nu putea fi afișată pentru a nu micșora grandoarea eroului semi-divin, în 

estetica romantică, ostilă cosmetizărilor, țipătul de durere era un indicator al sincerității, al 

sacrificiului, al concordanței cu realul. Estetica romantică valorifica durerea de orice fel, 

deoarece ea provoca senzații puternice și sentimente nedisimulate, necontrolate, spontane. 

Omul suferind este silit să se dezvăluie, să se accepte, să se definească. Altfel spus, intensitatea 

durerii și expresivitatea cu care omul o exprima deschis, fără cenzură, erau puse în legătură 

cu ideea de autenticitate. Cele îndurate nu se restrângeau la un rictus epidermic, calvarul 

ajutându-ne să exteriorizăm ceea ce avem mai profund în noi. Existai în măsura în care 
                                                           

44 Care era, în fond, dilema: exteriorizarea durerii ar fi imorală, resemnându-ne cu propriile slăbiciuni și 

descurajându-ne pornirile nobile?; sau ne arată că și eroii erau oameni din carne și oase și, cu toate acestea, 

au fost capabili de sacrificii memorabile? Neoclasicismul era mai mult anacronic decât paseist, deoarece nu 

manifesta o simplă atracție pentru antichitate; încerca oarecum să o reactualizeze, nu să regreseze în acele 

vremuri îndepărtate. Era ceva diferit de reenactment-ul romantic aplicat Evului Mediu. A imita un model pentru 

a-l conserva, reînvia, adapta ori păstra în atenție nu implică, neapărat, o nostalgie. Poate fi o auto-limitare; sau 

poate alegerea unei idei de perfecțiune pe care o faci intangibilă dacă nu o împaci cu ziua de azi. Frumosul e 

blând, sublimul poate fi terifiant. Frumosul este lăsat neoclasicilor, fiind asociat prea mult cu echilibrul, 

cumpătarea, măsura, proporția, simetria. Sublimul e mai afin cu subiectivitatea individului, cu emoțiile 

netransmisibile și irepetabile, cu depășirea măsurii prin trăiri neîncadrabile în canoane; este imprevizibil, 

nemăsurabil, excesiv, solicitant. Frumosul este elegant și odihnitor, ordonat și consolator. Sublimul poate fi 

spasmodic, convulsionat, turbulent; e mai aplecat către empiric, către senzații, gusturi și fiziologie. Sublimul 

este legitimarea unui alt mod de cunoaștere – mai corect spus, de apropiere prin afect și imaginație − a unor 

registre de existență imposibil de captat în raționamente (Thomas Weiskel, The Romantic Sublime: Studies in 

the Structure and Psychology of Transcendence, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1976, p. 93).  
45 Criticii sunt de părere că, în domeniul sculpturii, neoclasicismul nu a fost atât de pregnant ca în 

pictură. Sculptura neoclasică e tributară barocului târziu, fiind considerată ca „bourgeois realism”; unul 

caracterizat „by a more neutral surface treatment which did not seek to attract attention to itself”. Vezi Rémy 

G. Saisselin, Neo-classicism: Virtue, Reason and Nature, prefață la catalogul lui Henry Hawley, Neo-classicism. 

Style and Motif, The Cleveland Museum of Art, 1964, p. 15.  



Andi Mihalache 

 

184 

sufereai, amplitudinea trăirilor hotărând cuantumul tău adevăr. Omul se ridica în propriii săi 

ochi și se desăvârșea ca individ nu ascunzându-și slăbiciunile, ci recunoscându-și-le explicit. 

Eroul romantic nu triumfa în virtutea calităților deținute, ci în pofida limitelor asumate. 

Un episod relevant pentru istoria mai multor indivizi pretindea, în secolul XIX, 

marcarea periodică a timpului scurs de la producerea lui. Iar în epoca modernă, 

aniversarea unui an de la consumarea unui eveniment indica și nevoia de a crea fapte 

memorabile demne de a fi retrăite. Se dorea ca societatea să nu piardă legătura cu acel 

moment de referință, să se mențină, afectiv, în proximitatea lui. Nu se evidenția astfel 

distanța temporală care îi separa pe oameni de acel moment excepțional, insistându-se, 

dimpotrivă, pe felul cum acesta le locuia memoria și le explica, în continuare, viața 

cotidiană. Aniversările exprimau deci tendința romanticilor de a nu-și menaja prezentul, 

menținându-se, anacronic, în proximitatea a unor întâmplări exemplare46. Nu fixăm însă 

romantismul doar într-o perioadă bine determinată cronologic – prima jumătate a 

secolului XIX − și nu îl legăm numai de anumiți oameni ori de anumite subiecte. Istoria 

fiind încontinuu chemată să participe la definitivarea unor identități colective, romantismul 

era cumva permanentizat, ca atitudine față de timp, ca modalitate de raportare la trecut. De 

exemplu, îl regăsim, în primii ani ai secolului XX, sub forma neoromantismului sămănătorist.  

Care să fie marele noroc al eroului atât de adulat încă din zorii epocii moderne? 

Cultul eroilor își are sorgintea în pasiunea romantică pentru lucrurile muribunde, pentru 

vestigiile cetăților de odinioară, pentru oamenii de seamă căzuți în uitare. Admirându-le, 

romanticii configurau două tipuri de raportare la trecutul cu care se solidarizau: a) mai 

întâi, dorința de a practica un cult activ al eroilor, preluați, fiecare în parte, ca modele de 

reușită pentru biografia tinerilor din secolului XIX; b) mai apoi, un cult pasiv și colectiv al 

acelor eroi, elogiați de societate prin ridicarea unor statui ce le erau închinate. Cultul eroilor 

nu este însă un subiect de istoria artei, simțindu-se mai bine în istoria receptărilor sociale47. Ne-am 

întrebat dacă arta monumentelor publice a avut, într-adevăr, o relevanță memorială demnă 

de luat în seamă, dar răspunsul nu poate fi același pentru începutul și pentru sfârșitul 

modernității. La finele secolului XVIII și în tot veacul următor, sculpturile cu subiect istoric 

erau niște genuri academiste de mare prestigiu, fiind susținute de autorități și bucurându-se 

de un public pasionat. Sculptura avea o mare reprezentativitate, dându-ne indicii despre 
                                                           

46 „La sculpture ne veut plus seulement célébrer un homme mais un acte, c’est-à-dire une anecdote” 

(Luc Benoist, La sculpture romantique, Paris, Gallimard, 1994, p. 58). 
47 „[...] amintirea unui eveniment istoric sau a unui personaj autentic nu rezistă mai mult de două, trei 

secole în memoria populară. Și aceasta pentru că memoria populară reține cu greutate evenimentele «indi-

viduale», figurile «autentice». Ea funcționează prin intermediul unor structuri diferite; categorii în loc de 

evenimente, arhetipuri în loc de personaje istorice. Personajul istoric este asimilat modelului mitic (erou etc.), în 

timp ce evenimentul este integrat în categoria acțiunilor mitice (lupta împotriva monstrului, frați dușmani 

etc.). Dacă anumite poeme epice conservă ceea ce se numește «adevăr istoric», acest «adevăr» nu conține 

aproape niciodată personajele și evenimentele precise, ci instituții, obiceiuri, peisaje. [...] Amintirea eveni-

mentelor istorice și a personajelor autentice se modifică după două sau trei secole pentru ca să poată fi 

ajustată mentalității arhaice care nu poate accepta individualul și nu conservă decât exemplarul. [...] S-ar putea 

spune că memoria populară restituie personajului istoric al timpurilor moderne semnificația sa de imitator al 

unui arhetip și de reproducător de gesturi arhetipale – semnificație de care membrii societăților arhaice au 

fost și continuă să fie conștienți [s.a.]” (Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri. Arhetipuri și repetare, traducere 

de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, București, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 46-47). 
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sensibilitățile societății care și-o dorea și se recunoștea în acel bronz. La mijlocul secolului XX, 

lucrurile nu mai stăteau la fel: cu toate că arta monumentelor de for public nu se stingea cu 

totul, locul pe care îl ocupa în gusturile epocii nu mai era atât de privilegiat. Bronzurile au 

încă spectatori, dar nu se mai înscriu între artele cu mare miză publică. Ele nu mai constituie 

decât un gen printre atâtea altele și, în nici un caz, nu se mai numără printre cele mediatizate.  

Monumentul este un premiu sau un avertisment? Câte puțin din amândouă vari-

antele. În orice caz, el ar vrea să ne păstreze în memorie o persoană (om de arme, om de 

carte, om de tribună), pentru a ne conecta oricând la epoca acesteia. Nu este, așadar, 

dedicat exclusiv unui nume. Este ridicat în amintirea unui context uman mai larg, care 

făcea cu putință o personalitate: familie, profesori, comilitoni, adepți, colaboratori. Omagiem 

o situație complexă ca să evidențiem un individ pe măsura ei. Dar nu acel om ca scop în sine; 

pentru că el nu dă seamă de cele întâmplate în biografia lui, fie ea și excepțională. Și nu 

preamărim individul și atât, ci calitățile general-umane pe care omagiatul le ipostaziază 

într-un mod care-l distinge48. Marii sceptici ar obiecta că și Hitler ar putea fi judecat astfel, 

eludându-i-se crimele. Nu este însă așa: asumându-și statuia cuiva, o întreagă societate se 

face responsabilă, trebuind să dea socoteală pentru ceea ce ea prețuiește. Or, Hitler nu e 

propria lui problemă, ci un etern schelet în dulapul tuturor germanilor. O statuie nu se 

restrânge la un individ, pune în dezbatere o lume. Tot așa ar trebui înțelese și recentele 

atacuri asupra unor monumente: un om avea, poate, nouă calități și un singur defect, acela 

de a fi proprietar de sclavi. La inaugurarea statuii sale s-au precizat, evident, meritele pentru 

care era onorat cu un monument și, cu siguranță, că statutul de plantator nu se afla printre ele.  

Nu facem istoria artei, căci este competența altora, mult mai credibil fiind să sondăm 

o cultură istorică. Și nu ne interesează istoria sculpturii, ci ideea de portret; în această 

poveste intră icoana bizantină, medalia jubiliară, efigia regală apuseană, gisantul49 catolic, 

monumentul funerar baroc, statuia de for public, mausoleele Primului Război Mondial. 

Este, așadar, o istorie a procedeelor simbolice prin care se făcea „prezentă” o persoană 

decedată, definitiv absentă. Portretele eroilor nu ne spun foarte multe din punct de vedere 

artistic, mai grăitoare fiind disponibilitatea lor pentru anamneză. Așa cum citim un roman 

istoric, tot astfel privim statuia, ca pe un text. Statuia este importantă nu prin subiectul pe 

care îl abordează, ci prin grilele de lectură pe care societatea le pune la treabă, mereu altfel, atunci 

când transpune în bronz amintirea cuiva50. Iar spectacolul inaugurărilor are un cuvânt greu de 
                                                           

48 Un teoretician al artei renascentiste, Leon Battista Alberti, preciza: „De vreme ce ținta sculptorului e 

imitarea naturii, el trebuie să observe că problema imitației are două aspecte: trebuie să recunoaștem că 

există trăsături universale și particulare. Toți oamenii seamănă între ei, dar în același timp nu există doi 

oameni la fel” (Rudolf Wittkower, Sculptura. Procedee și principii, traducere de Sorin Mărculescu, București, 

Editura Meridiane, 1980, p. 58).  
49 „[…] această iluzie de viață insuflată unei statui ce decora un mormânt nu poate fi văzută doar ca un 

simplu fapt estetic sau tehnic, ci trebuie – mai presus de orice – considerat drept consecința rolului său 

simbolic. În orice caz, este un fenomen foarte complex. Exegeții sunt acum de acord că originea portretului 

«verist» în secolul al XIII-lea trebuie căutată în sculptura tombală din aceeași epocă. Figura întinsă, 

«dormind», dar «parcă vie», promite «învierea», spre deosebire de trista evidență a rămășițelor pământești 

închise în pământ”. Vezi Victor Ieronim Stoichiță, Efectul Pygmalion. De la Ovidiu la Hitchcock, traducere de 

Delia Răzdolescu, București, Editura Humanitas, 2011, p. 52-53. 
50 Mai grăitoare sunt monumentele care nu au fost concretizate, discuțiile din jurul lor ajutându-ne însă 

mai mult: „− Un alt proiect care nu s-a înfăptuit este subiectul unui memoriu din 1940, adresat de Emil Becker 
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spus. În acest context, statuia este rezultatul unui mod de a privi o operă de artă, vizionând-o, 

cum preconiza Diderot, ca pe un spectacol de teatru; monumentul pretinde o conivență a 

participării sub girul obligației morale de a fi de față. Statuia este deci sinteza mai multor 

arte, genuri, practici. E revelatorul unor coduri culturale, un inventar al tuturor factorilor 

ce contribuiau cu ceva la formarea unui gust ori la cristalizarea unei reprezentări colective 

despre istorie. Analizând o cultură istorică, urmărim felul cum se negociază o imagine 

despre cele ce-au fost. Trebuie deci să știm ce actori intervin într-o dezbatere și mai ales 

modul în care publicul larg, intelectualii, mass-media, filmul, teatrul, poezia, literatura își 

spun cuvântul în definitivarea unei versiuni privilegiate dacă nu consensuale despre 

trecut. Nu adulăm astăzi nicio persoană statufiată, dar apărăm − sau măcar cruțăm – afecțiunea pe 

care un om o trezise celor care, în cu totul alte vremuri, considerau că merită măcar un bust. 

 
De reținut 

În veacul XIX, națiunile se coagulau pe măsură ce-şi descopereau, într-un trecut 

adesea îndepărtat, acei oameni de excepţie care ipostaziau atunci calităţile de acum. 

Obişnuiţi deja să luăm politicul în derizoriu, ne este cam greu să acceptăm că semeni ai 

noştri, trăitori acum un veac şi mai bine, întruneau atâtea aprecieri încât contemporanii, 

prieteni sau ba, se decideau să le înalţe un monument de for public. Vorbind despre 

statuile secolelor XVIII-XIX, avem, aşadar, un pretext de a recapitula viaţa omagiatului, de 

a-i identifica şi emulii cu aceleaşi convingeri, merite şi valori, dar şi adversarii cu care îl 

punem în antiteză. În acele vremuri, dacă ridicam statui, puneam de fapt în bronz câteva dintre 

marile noastre reuşite; însă decideam foarte greu ce înaintaş le întruchipa mai onorabil şi care 
                                                           

ministrului Casei Regale, Emest Urdăreanu, cu privire la un monument dedicat lui Armand Călinescu, însoțit 

de o fotografie a machetei. [...]  

− Un text impresionant prin patetism și sinceritate.  

− Și nu era decât prima parte a acestui mesaj ce prefața noul proiect. 

[...] Ce argumente aducea artistul pentru realizarea acestui proiect rămas, din nefericire, neîmplinit? 

− Era vorba de concepțiile lui artistice, de aceea aș alege un paragraf-două. 

− Sunt gata să transcriu! 

− Mie, gândurile acestea ale bunicului îmi umplu inima de dragoste și admirație: Monumentul în amintirea 

lui Armând Călinescu urmează să ilustreze nu înfățișarea exterioară, care în stilizări dimensionale se deformează − ci să 

simbolizeze măreția calităților caracteristice, mai ales acelea care pot și trebuie să rămână exemplare, pentru toți, 

totdeauna. Spre a evita inutilități plastice care împovărează atât ideea de monumentalitate cât și estetica adevărată, care 

cunoaște realizări mărețe numai prin cele mai simple forme (Obeliscul, Piramida etc.), am ales cel mai creștinesc simbol 

de jertfă, Crucea, încadrând-o pe fondul Școalei de Război și planul bulevardului, brațele crucei fiind singura simetrie 

dominantă pe aripile construcției școalei de război. 

− Într-adevăr, este aici o impresionantă sete de esențializare! Doamnă Becker, vă mulțumesc că mi l-ați 

arătat, pentru că textul acesta, dincolo de dragostea de țară, de înțelegerea unei clipe istorice, este valoros și 

prin felul în care vede sculptorul un colț din București, pregătindu-se să-l completeze, să-l modifice într-un 

fel discret și, totodată, extrem de elocvent. Rândurile de încheiere sunt grăitoare: Prin simplicitatea formei, 

crucea lui Armând Călinescu ar domina cartierul, înălțimea ei fiind 25 m, față de Obeliscul din Paris, al cărui monolit 

are 22,83 m. Semnul milei, pe care îl înălțau Domnitorii biruitori pentru cei căzuți în luptă, legat de ideea Frontului 

Național și de credința în pace − vor judeca peste vremi jertfa cetățenească și cultul național. 

− Cu frământările de atunci, monumentul acesta nu avea șanse... [s.a.]” (Victoria Dragu Dimitriu, Cu 

doamna Rodica Filip von Becker despre Bucureștii sculptorului Emil Wilhelm von Becker, București, Editura Vremea, 

2019, p. 331-332). 



De unde provin statuile Iașilor? 

 

187 

partid depozita cele mai multe dintre virtuţile naţiei. A deosebi trei tipuri de statui cu substrat 

politic: a) consensuale, când inaugurarea este rodul unui acord negociat, dar unanim asupra 

personalităţii omagiate; b) reparatorii, când se ridică un monument unor persoane faţă de 

care ne simţim un pic vinovaţi; c) de frondă sau opoziţie, când se ştia că acea statuie sfida 

regimul în exerciţiu, fiind utilizată ca reproş indirect la adresa contemporanilor şi a adver-

sarilor politici ai defunctului urcat pe soclu. 

Or, ce este o statuie? Este o modalitate de a face „prezentă”, la modul simbolic, o personalitate 

fizic absentă. Mă întreb, însă, ce-i mai important? Statuia cuiva, ritualul inaugurării ei sau 

regizorii evenimentului? Inaugurările de statui fiind tot mai ritualizate, se contura treptat o 

cultură festivalieră, cu o parte oficială (liturghii şi defilări) şi o alta populară, inculcându-se 

cetăţenilor ideea că, indiferent cu cine votau, veneau cu toţii dintr-o aceeaşi istorie. Astfel, 

societatea se auto-teatraliza, regulile care se respectau cu acele prilejuri, sub imperiul 

pietăţii, dar şi sub supravegherea poliţiei, ajungând să supravieţuiască ceremoniei, pentru 

a contura treptat o idee de politețe, o alta de onoare, o adiere de pietate nu în ultimul rând. 

Evident, şi organizatorii unui asemenea eveniment aveau propriile beneficii simbolice, 

chiar acum, venind spre acest loc, amintindu-mi că unul dintre aprigii susţinători ai statuii 

lui Cuza din Piaţa Unirii, A. D. Xenopol, are acum statuia lui în faţa Universităţii. 

Făcând statui, cei din secolul XIX nu-şi fabricau zei. Erau prea critici cu ei înşişi şi cu 

toată lumea. Mai ales că nu celebrau, cu niciun chip. supraoameni de imitaţie antică, ci 

personalităţi contemporane, poate fragile, greu încercate, care plătiseră cu multe eşecuri 

recunoştinţa tardivă a concetăţenilor. Apoi, fetişizarea suferinţelor romantice nu venea din 

ipohondria epocii. Se vedea însă noua grijă pentru un fel irepetabil de a fi, al fiecăruia dintre 

noi, pentru afirmarea de sine, pentru ceea ce lăsa individul în urma lui. De la cei ca Bălcescu 

înţelegem că romanticii se temeau mai mult de mediocritate decât de moarte. Nu urau 

viaţa, dar erau dispuşi să dispară dacă acesta era singurul mod de a se face remarcaţi. 

Dacă nu mai putem trăi fără să distrugem statui, e limpede că nimeni nu ne poate 

opri. Dar mai întâi să rememorăm niște adevăruri mărunte. Un monument ce-l înveș-

nicește pe eroul X nu este deloc umila lui efigie. Statuia este „cifrul” unui bagaj cultural 

extins, adunat în decursul mai multor secole. Nu degeaba un monument văzut „aici și acum” este 

ansamblul celorlalte bronzuri posibile pe același subiect. Fiecare sculptor înfățișează strămoșul, 

transpunându-i imaginea după gusturile comanditarilor, după concurența inter-generați-

onală, dar și după propriile percepții. Și, oricât de vechi ar fi un bust, rostul său este mereu 

actualizat; în funcție de uitările necesare acum. 

Ca să concretizăm realmente nuanțele înfățișate mai sus, Iașilor le-ar fi necesare niște 

monumente mai expresive, căci rigiditatea predominantă nu reînvie eroi pe care îi 

îndrăgeam încă din primii ani de școală. Căci statuia nu se naște de sine stătător, ci din 

acumulări sau mode față de care monumentul public nu se află în centrul preocupărilor; 

ea apare ca o modestă „aluviune” în marginea unor dezbateri axate pe cu totul altceva. 

Statuia este întruchiparea unor împrumuturi, aproximări, adaptări, reabilitări. Ca realizare 

„artistică”, ea poate fi și neoclasică, dacă discursul despre ea este romantic. 

Istoricii nu au cum să elucideze o situație actuală. Pot să-i spună însă povestea; 

refăcându-i pas cu pas evoluția, de la origini până în ziua de azi. Dacă din punct de vedere 

diacronic urmărim ușor emergența și etapele interesului pentru statui, din punct de vedere 
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sincronic-comparativ percepem o acută diferență: ce anume făcea statuile indispensabile 

acum ceva vreme, și de ce nu ne explicăm anonimatul lor de acum?; de ce nu ni se par 

indispensabile sau nici măcar respectabile? În fine, nu putem isca admirația, dar putem 

întreține încă dezbaterea. Nu respectul ne lipsește, căci e ușor de mimat, atașamentul fiind 

acela care, în realitate, nu ne încearcă defel. Și nu e vorba de așa-zisa dragoste de eroi, 

evenimente sau vestigii (tuturor le găsim defecte), ci fidelitatea față de ceea ce noi nu am fi 

dacă nu ar fi fost ele mai întâi. Depinde și de ce cult instituim, în funcție, cred unii, de o 

anumită situare la „stânga” sau la „dreapta”: celor care au dominat istoria sau celor care 

au fost victimele ei. În această ordine de idei, ne-am restrânge la o evaluare mai prudentă: 

statuia este un semn de circulație în teritoriul fluctuant al memoriei, nu mai mult. Omul 

văzând-o drept ripostă la ceva, impune trecutului mereu o altă hartă, în care noi decidem, 

când și când, de unde vine răsăritul speranțelor și pe unde cade apusul lor. În relația cu 

istoria, avem așadar două soluții: fie o acceptăm așa cum a fost, fie învățăm ceva de la ea. 

Aplicând unor evuri îndepărtate măsura vremurilor noastre, n-o să mai avem un trecut pe 

care să-l încredințăm viitorului. În orice caz, statuile nu vor deveni inutile dacă vom ști să 

ne reformulăm dilemele trezite de un anumit monument. Și acesta va avea întotdeauna 

ceva de zis; pentru că cei dinaintea noastră n-au apucat decât să-și descopere trecutul; 

acum, când ei nu mai sunt, ne rămâne nouă să-l iubim și pentru dânșii.  
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History representation in art does not bear many complicities with an artist’s actuality; the 

presence of a hero on the canvas or in marble is a temporary rememorating, left to the future, 

when interpretations are decanted. Art is not an exclusive product of the context related to its 

creation. Mostly history-inspired art – from paintings to sculptures – preserves an image, a 

glimpse of intuition, which we conserve not by canonising it on spot, but by modelling it as we 

give it away. It transposes – so to say – an instant for later, when different generations confer upon 

a hero an ever-changing symbolical seniority, a new oldness. The curse of such type of art is that of 

being permanently out of sync from the present of its spectators. The public forum monuments 

have a hard time coming to terms with allegorising. They manage to popularise a hero and to 

impose him in the conscience of a community if they preserve the physical traits, if they imitate the 

attire of the targeted period, and if they accentuate a defining attitude for the person on the 

pedestal. Normally, where such details lack, a modern – “stylised”, one may say – version cannot 

be rejected. Such is the case of Orthodox icons, given that the figure of most saints is conventional, 

not dependent on their actual faces.  

 

 


