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De ce ne fascinează Evul Mediu cu tot carnavalul simbolisticii sale? Cel puţin în ultimii ani, 
produsele culturale în conţinut medieval (filme, cărţi jocuri video etc) redau fascinaţia unui public 
care, deşi trăind în postmodernitate, reînvaţă gustul pentru o epocă contrară cu multe dintre valorile 
profesate în zilele noastre. Cu toate acestea cavaleri templieri, cruciade, relicve supranaturale 
pantomimează un decor plin de simboluri misterioase. [1]  

Să fie doar mass-media care exploatează nevoia noastră de a ieşi din prezent; flirtul cu un 
trecut pe care îl vrem igienizat şi muzeificat pentru gusturile noastre sau poate fenomen psihologic 
mai profund: anume conştiinţa faptului că nu am fost niciodată moderni, după cum ne spune Bruno 
Latour în cartea sa omonimă? Oricât de paradoxal ar părea lumea noastră globalizată are trăsături 
neomedievale- tocirea graniţelor dintre statele naţiuni, articularea unei finanţe globale, ieşirea la 
suprafaţă a identităţilor regionale, apariţia unei mase de imigranţi, itineranţi care, de vie de nevoie 
nu se mai definesc în raport cu o patrie ci cu o situaţie, o conjunctură şi, nu în ultimul rând trecerea 
la Galaxia Marconi, aceea a imaginii şi sunetului care anexează textul scris. [2]  

Trecând de la metanaraţiune către naraţiunea propriu-zisă, lucrarea Roxanei Zanea îşi 
propune să ne ducă în Centrul Vechi al biografiei civilizaţiei contemporane. Cu Wittgenstein 
implicit în intenţie, autoarea ne spune constant că pentru a înţelege o epocă, în cazul de faţă - 
medievalul, trebuie să găsim Cuvântul (nu neapărat în înţeles textual), hagiograma prin care 
oamenii timpului respectiv comunicau şi dădeau sens mediului înconjurător: 

„Dacă la Kant doar spiritul poate concepe imaginile, La Wittgenstein propoziţia este o 
imagine a realităţii. 

Wittgenstein face astfel legătura simţită încă de la Aristotel între imagine şi limbaj, imagine 
şi text scris sau oral. Wittgenstein spune: <o propoziţie este o imagine a realităţii… un model al 
realităţii aşa cum ni-l imaginăm.>” [pp.49-50]  

Astfel ni se sugerează cheia de lectură a epocii medievale şi căreia întreaga lucrare îi este 
fidelă: evul de mijloc nu trebuie privit prin judecata de valoarea a Iluminismului- ca un  răstimp al 
golului lăsat de căderea Romei, ca o paranteză dominată de superstiţie şi ignoranţă ci ca un univers 
cu propria sa raţionalitate, discursivitate, ca Altul nostru. În ceea ce priveşte arta occidentală supusă 
studiului, raţionalitatea medievală trebuie căutată în modul în care textul şi imaginea se raportează 
la teologie, la religie aşa cum aceasta era instituţionalizată de Biserică. Considerentele metodologice 
dau succesiunea capitolelor: autoarea începe cu o digresiune asupra valenţelor artei pentru a adânci 
chestiunea miraculosului  înainte de a trece la miezul lucrării formate din studii de caz dedicate mai 
multor opere de artă sau direcţii de creaţie artistică. 

 
I. Semnificaţia artei, mai ales prin raportare la cele trei valori platoniene: Frumosul, Binele 

şi Adevărul a fost dezbătută încă de la începuturile omenirii şi continuă până în zilele noastre la 
toate nivelurile. Direcţia pe care s-a dezvoltat arta medievală în dualitatea sa imagine-text se pliază 
tensiunii dintre Cetatea Omului şi cea a lui Dumnezeu din paradigma augustiniană. Dacă iniţial 
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iconoclasmul frisonează ultimele secole ale Imperiului Roman şi apoi o bună parte din istoria celui 
Bizantin, în cele din urmă comunitatea religioasă învaţă să accepte de principiu 
iconistica/imagistica dar cu pretenţia reglementării conţinutului acesteia. Explicaţia consta că într-o 
lume analfabetă, mesajul Bisericii nu se putea realiza decât prin metode inteligibile omului de rând: 

„Arta medievală este intim legată de Biserică, care îşi impune de timpuriu propria sa 
concepţie şi propriile canoane despre artă […] Acum în secolele gotice, pictura şi sculptura 
edificiului religios capătă  funcţie lingvistică piatra, zidul, sticla devin suporturi pe care <se scrie> 
textul sacru, dar nu numai. Textele Evului Mediu, literare, teologice, filozofice se raportează în 
permanenţă la o serie de <condiţii intrinsece> absolut necesare.” [pp.34-35] 

„O altă criză, cea a venerării icoanelor, a propagat termeni ca idolatrie şi erezie, de care 
dădeau dovadă cei care venerau sau pictau icoane. Controversa îi antamează pe papi şi pe 
împăraţii Bizanţului. Valul de iconodulie, parţial oprit în conciliul de la Niceea din 787, s-a 
propagat şi la curtea lui Carol. Pentru esteticienii carolingieni arta şi imaginile divine nu aveau un 
scop mistic, nu presupuneau adoratio et servitus, ci o valoarea didactică şi chiar moralizatoare. În 
Libri carolini, trimisă de Carol ca răspuns la scrisoarea papei Adrian I din 790, se afirma clar 
funcţia instructivă, utilă, didactica a imaginii care trebuie să fie pentru oamenii simpli ceea ce este 
scrisul pentru învăţaţi.” [pp.83-84] 

 
II. Miraculosul ca paradigmă 
Misterul a rezumat gama raporturilor dintre Om şi evenimentele supraempirice, cele a căror 

existenţă le intuieşte chiar dacă nu le percepe ca dovezi fizice. Psihologic vorbind, misterul a ţinut 
de nevoia umană de a cuprinde fenomenele intangibile care interferau cu existenţa sa şi dădeau 
seama de existenţa unui Tot care-i organizează efemera şi fragilă trecere pe pământ. Devenit tehnică 
în artă şi chiar o categorie de sine stătătoare, misterul îi preocupă pe autorii (poeţi, romancieri, 
sculptori, cineaştii de azi) care vor sa redea în operele lor evenimentele metaempirice pomenite mai 
sus. 

Critica literară nu a obosit în a cheltui sute de pagini pe descrierea şi interpretarea 
fantasticului. Roger Callois şi Tsvetan Teodorov, citaţi in extenso aici, aşează treptele acestuia şi îi 
decantează conotaţiile. Callois ierarhizează categoriile nefirescului în straniu, fantastic şi miraculos. 
Straniul se referă la acele fenomene/întâmplări rare dar care nu răstoarnă regulile firescului- 
literatura straniului, a la Dostoievski, nu doreşte să păşească prea mult în sfera anormalului, doar 
flirtează cu acesta pentru a explora plăsmuirile minţii umane sau a prezenta o teză. La antipod, 
miraculosul ne poartă direct Dincolo, fără a se mai preocupa de legităţile fizice şi logice. Fantasticul 
stă undeva la mijloc între cele două[50-55; 60-67] Ceea ce individualizează misterul artei medievale 
este anexarea acesteia la siajul creştin, spre deosebire de romanul neogotic de secol XIX unde 
misterul, bizareria nu mai au vreo teleologie biblică (ex. povestirile lui Hoffmann). [238-240] 

 
III. Vârstele unei vârste 
Părerea comună este aceea că Evul de Mijloc, eminamente religios este flancat de două 

vârste mult mai laice: Antichitatea şi Renaşterea- antet al modernităţii. Departe de a poseda  
monocromatismul ce i se atribuie, Creştinismul nu trebuie considerat un bun câştigat odată pentru 
totdeauna, ci un proces continuu de creştinare şi de impunere a unei interpretări teologice sau a 
alteia, precizează Zanea. Dimpotrivă, timp de o mie de ani după căderea Romei, polii de putere 
succesori (Papa, regele Franţei, cel al Angliei, Împăratul german, ordinele monahice- cistercieni, 
iezuiţi; comunităţile taborite ori calvine) sunt prinşi într-un proces de regime-building, de luptă 
pentru putere şi identitate. Iar fiecare dintre cele are propria lectură selectivă a textelor sacre, 
referenţiale.  Arta nu face decât să redea vălurirea fenomenelor socio-politice (fără însă a fi 
reductibilă la acestea). Astfel secolele IX-XI, corespunzătoare renaşterii carolingiene vestesc 
Renaşterea, Quattrocento-ul. Momentul charlemanian-ottonian, pretenţie de restauratio romanorum 
reflectă liberalismul, relaxarea dogmatismului, tendinţa spre eclectism. [3] După cum Aachen-ul se 
află la mijloc între Franţa, Germania, Olanda, între fostul Imperiu şi Barbaria, tot astfel arta creştină 
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a acelor timpuri indică preluarea moştenirii păgâne, celtice şi germane precum şi iradierea 
Islamului- o altă civilizaţiei a cărţii (şi a sabiei).  

Specifice acestei epoci sunt poemele cu rol de predică: „Rău a făcut Adam”, „Stihurile 
morţii”, enciclopediile cu minunăţii precum cea a lui Gervais de Tilbury- Otia imperialia (Pentru 
desfătarea împăratului) dedicată lui Otto al IV-lea. Din secolul XIII ne-au rămas dramele semi-
liturgice ale lui Jean Bodel: Jocul lui Adam şi Jocul Sfântului Nicolae. 

Între 970-1020 arta antică, susţinută de puterea clericală „intră in contact cu tradiţia 
germanică şi cea bizantină, dar se inspiră şi din surse creştine timpurii. Aceasta a lărgit astfel 
curentul care transportă motive clasice din izvoare elenistice şi romane în arta medievală.” [p.74] 

Ceva mai târziu, prin secolul XII avem literatura Lais-urilor (lais- cuvânt de origine celtică 
însemnând cântec) cele mai cunoscute fiind cele ale Mariei de France (sec XII-?)- Bisclavret şi 
anonimul Lai de Melion, ce povesteşte peripeţiile unui cavaler de la curtea regelui Arthur. [p.118] 

Tot pe atunci producţia literară maturizează acel ideal care va să supravieţuiască până astăzi: 
cavalerul rătăcitor, creştinul hipperbolizat. Povestea celtică Culhwch şi Olwen introduce legenda 
regelui Arthur ulterior popularizată de episcopul lui Geoffrey de Monmouth. Acestuia îi urmează 
Wace cu al său Le Roman de Brut. Cel care îşi va lega pe veci numele de universul arthurian şi 
Cavalerii Mesei Rotunde este Chretien de Troyes. [p.151-155] 

Declinul ordinii carolingian-ottoniene ne îndreaptă spre finalul medievalului. Declinul castei 
cavalerilor se simte înlocuit de un pesimism profund în artă, conchide autoarea. Moartea, boala şi 
suferinţa sunt culorile din şevaletul artiştilor. Dansul macabru pictat în 1424 pe zidul exterior al 
Cimitirului Inocenţilor din Paris sau Danse macabre des femmes a poetului Marcial d’Auvergne 
prezintă textual-imagistica timpului. [p.147-148] Dar poate cele mai rafinat exponent al acestui 
curent rămâne Albrecht Dürer (1471-1528). Cu Dürer deja vorbim despre goticul internaţional, 
epitet ce denotă pătrunderea influenţelor mediteraneene în spaţiul septentrional al continentului. 
Antetul Renaşterii îl constituie supralicitarea picturii în detrimentul literaturii, un cuvânt de spus tot 
mai greu având portretul, expresie a individualului. „Cavalerul, Moartea şi Diavolul”, „Sfântul 
Ieronim în chilia sa”, „Melancolia I”  infirmă ideea Renaşterii ca depozitar al optimismului şi ne 
arată tensiunile. [pp.198-208] Nu este la urma urmei secolul dublu XIV-XV cel al finalului 
războiului de 100 de ani şi începutul celor religioase dintre catolici şi protestanţi? Nu cer Martin 
Luther şi Jean Calvin renunţarea la pompa ecleziastică şi reîntoarcerea la o credinţă la fel de frustă 
ca lemnul de pe Golgota sau Tablele Legii? 

 -- 
Împărţirea istoriei occidentale în Antichitate, Ev Mediu şi Modernitate nu numai că face 

referire la o experienţă geografic redusă dar ne face insensibili la tranziţii şi recurenţe. [4] 
Antichitatea nu s-a terminat în noaptea de 23 august 476 odată cu venirea lui Odoacru şi nici religia 
nu a fost exilată din politică în octombrie 1648 odată cu pacea de la Westphalia. După cum ne arată 
lucrarea de faţă, paradigma medievală a fost un vehicul pentru reîmprospătarea moştenirii clasice 
greco-romane până în secolul XXI. Monografia Roxanei Zanea alungă astfel de stereotipuri printr-
un exerciţiu incontestabil de erudiţie şi bună stăpânire a subiectului tratat. Cu toate acesta limitele 
abordării sincronice se vădesc. Textul marginalizează datele istorice, biografice ceea ce face relativ 
dificil de localizat o lucrare în parametri epocii în cauză. Spre exemplu nu este clar de ce arta 
secolului XIV este mai pesimistă decât cea anterioară, deşi Renaşterea apare ca o perioadă de 
înflorire/ sau mai specific cum se explică pesimismul unui Dürer ca vector al Zeitgeistului faţă de 
triumfalismul contemporanului său Michelangelo?   

Per ansamblu parcurgerea cărţii este un drum răsplătit dar şi o rampă de reflecţie la 
ciclicitatea istoriei. 
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