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Atunci când se tratează imaginarul antic 
în modernitate, accentul cade în mod necesar 
asupra producţiilor culturale din secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea, adică din perioada 
clasicismului şi a luminismului. Imaginarul 

renascentist, prelungit până în secolul al XVI-lea, era încă unul substanţial creştin chiar 
dacă figuraţia începuse să se inspire din antichitate, iar imaginarul secolului al XIX-lea 
a debutat sub semnul „medievalismului” romantic, pentru a cunoaşte apoi golirea de 
idealitatea „clasică” impusă de scientism. Modernitatea din secolele al XVII-lea şi al 
XVIII-lea s-a definit însă în termenii referinţelor antice, prin care, în virtutea unui „pact 
semnificator” între autori şi public, se transpunea convenţional noua gândire. 

Evident, totul trebuie înţeles în evoluţie: imaginarul secolului al XVII-lea comporta 
încă destule reprezentări creştine – fapt recognoscibil în dramaturgia „pioasă” a lui Jean 
Racine, pentru a nu mai aminti de poezia puritană a lui John Milton. Totodată însă, 
gândirea începuse să-şi precizeze o zonă de preocupări şi un conţinut aparte de religie, 
pentru care trimiterile la antichitate, ca purtătoare de mesaj „profan”, constituiau un 
vehicul operaţional la îndemână. Din raţiuni de eficienţă comunicaţională, înainte de 
a-şi elabora propriul „limbaj” modernitatea a recurs la moştenirea semantică activă deja 
în conştiinţa oamenilor cultivaţi, moştenire susceptibilă de identificări inteligibile şi de 
reconvertiri ideatice conform unei viziuni culturale şi politice specifice.

În linii mari, se desprind două categorii de lucrări care vehiculează ori acreditează 
referinţele antice: lucrările artistice şi literare, respectiv cele filosofico-politice. Primele 
s-au înregistrat mai ales în spaţiul cultural francez, de unde au iradiat clasicismul şi apoi 
neoclasicismul. Celelalte au avut o rază mai largă de apariţie, corespunzând în cele din 
urmă progresiei gândirii luministe pe continent.

Producţiile artistice şi literare s-au subsumat în mare măsură ideologiei absolutismului 
monarhic, susţinând apoteoza imaginară a suveranilor în disputa politico-simbolică 
ce-i opunea nobilimii, foarte activă în vremea Ligii catolice şi a frondelor. Un exemplu 
l-au oferit cele 21 de pânze consacrate în anii 1620 de Peter Paul Rubens vieţii Mariei 
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de Medici – regenta lui Ludovic al XIII-lea –, care plasau destinul acesteia sub semnul 
binecuvântării lui Jupiter şi a Junonei, iar formaţia culturală sub îndrumarea Minervei, a 
lui Apollo şi a lui Mercur1. Fenomenul a fost cu atât mai evident sub Ludovic al XIV-lea, al 
cărui absolutism, deşi se alimenta esenţialmente din legitimitatea tradiţională a dreptului 
divin, era agrementat şi cu elemente de putere harismatică (în sensul terminologiei 
weberiene), legate de persoana monarhului. Spre deosebire de regii anteriori, care îşi 
subsumaseră persoana instituţiei şi aşa-numitelor legi fundamentale ale regatului (a se 
vedea acceptarea catolicismului de către Henric al IV-lea), în cazul lui Ludovic al XIV-
lea s-ar putea spune că voinţa monarhului stabilea cumva limitele de funcţionare ale 
suveranităţii. A rezultat de aici un model de guvernare paradoxal, în care structurile 
tradiţionale erau puse în serviciul voluntarismului monarhic, după cum acesta din urmă 
nu opera decât în cadrul preexistent de la care se revendica. Paradoxul este evident 
inclusiv din unghiul modernizării, adică al creării unui sistem instituţional normativist, 
întrucât politica de impunere a autorităţii impersonale a statului, de la Richelieu la Jean-
Baptiste Colbert, s-a desfăşurat prin mĳlocirea persoanei determinate a regelui – singura 
capabilă să limiteze instituţional particularismul nobiliar*.

În încercarea de a întări monarhia centralizată prin persoana sa, Ludovic al XIV-lea a 
recurs aşadar la o strategie de reprezentare a puterii care îmbina subordonarea creştină 
faţă de unsul lui Dumnezeu cu excepţionalismul eroic al acestuia, excepţionalism în 
virtutea căruia el putea să-şi asume o preponderenţă egal distribuită faţă de supuşi. 
Monarhul apărea în acest fel ca punctul central al universului politic, fapt reflectat de 
preferinţa pentru imaginea lui Apollo şi a soarelui cu razele egale în toate direcţiile, 
precum şi pentru sistemul de axe, observabil la Versailles. Tocmai această supremaţie 
exercitată radial, cantitativă prin caracterul ei spaţial, diferită deci de ierarhia calitativă 
feudală şi amintind suspect de tiranie, a fost cea care a suscitat reticenţele monarhiştilor 
din secolul al XIX-lea la adresa Regelui-soare, aceştia preferându-i-l pe Ludovic al IX-lea 
(cel Sfânt) ori pe Henric al IV-lea.

În condiţiile în care modelul eroic exceda cadrul de legitimare creştin, Ludovic al 
XIV-lea a instrumentalizat referinţele antice, la îndemână după epoca Renaşterii, în care 
lectura din Vieţile paralele şi imaginile de regi mitici şi semizei erau ceva comun la vârful 
societăţii. Prin urmare, s-a imaginat la rândul său ca Alexandru cel Mare, după al cărui 
portret i-a făcut bustul Gianlorenzo Bernini în 1665, sau în tabloul lui Charles Le Brun, 
Reginele Persiei la picioarele lui Alexandru. Ulterior, în Cucerirea ţinutului Franche-Comté, 
pictură din 1674, a renunţat la codul istoric şi a pus să fie prezentat cu chipul propriu, 
înconjurat de Hercule, Minerva, Marte şi Victoria, în postura învingătorului clement 
care aducea pacea2. Ceea ce Henric al IV-lea încercase să realizeze practic, prin Edictul 

1 Vezi William Fleming, Arte şi idei, volumul II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983, p. 77. 
* Într-o reformulare teoretică dialectică, procesul a constat în transformarea cantităţii în calitate 

prin lupta contrariilor. Astfel, rivalitatea personală dintre rege şi nobili a generat, printr-o serie 
de evoluţii concrete, afirmarea autorităţii impersonale a statului, diferită calitativ de celelate, 
dar ieşită din interacţiunea lor contradictorie.

2 Vezi Dolores Toma, Formele pasiunii, Bucureşti, Editura Meridiane, 1992, p. 204-205.
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de la Nantes şi prin găina duminicală din oala ţăranilor, Ludovic al XIV-lea a transpus 
într-o proiecţie ideologică, eficace prin aceea că se impunea elitei sociale a regatului, 
care-şi asimila prin recunoaştere simbolică magnificenţa suveranului.

Formalizarea mitologic-antichizantă a imaginii puterii, devenită canonică graţie 
Academiei regale pentru pictură şi sculptură, se înscria în contextul mai larg al teatra-
lizării rituale a vieţii la Curte, cu punerea în scenă a unui joc de roluri inegale în care 
nou descoperita sociabilitate servea absolutismului monarhic. După l’amour courtois, 
care presupunea devoţiunea vasalului faţă de soţia seniorului, eticheta de la Versailles 
asigura subordonarea politicoasă a nobililor reuniţi la palat direct faţă de persoana 
regelui. Trecerea de la soţia seniorului la suveran a fost posibilă deoarece actul veneraţiei 
nu mai avea un conţinut privat-erotic, aferent legăturii personale de tip feudal, ci unul 
public-admirativ, corespunzător relaţiei instituţionale moderne. 

În dramaturgie, date fiind posibilităţile de comunicare ale naraţiunii, referinţele antice 
au transpus ideologia monarhică într-un registru mai degrabă sugestiv-moral decât 
expozitiv-alegoric, aşa cum se proceda în plastică. Aici modelul eroic nu mai consta 
atât în superbia benevolentă a învingătorului militar, cât în capacitatea interioară de a-şi 
stăpâni propriile afecte, într-o ecuaţie în care sentimentele suveranului absolut, de a cărui 
decizie depindea totul, dobândea inerent relevanţă politică3. Personajele capabile de a-şi 
ierta duşmanii, precum Augustus, de a-şi impune tăcerea sau de a-şi asuma dreptatea 
încălcată anterior, precum Hipolit, respectiv Ahasverus, erau portretizate ca exemple 
în favoarea unui ascetism sui generis, care incumba calităţii de rege. Printr-un transfer 
mutual de identitate, dacă voinţa monarhului absolut stabilea limitele de funcţionare ale 
suveranităţii, nu era mai puţin adevărat că această voinţă, asumându-şi moral interesul 
statului, ajungea să se subordoneze în cele din urmă raţiunii politice.

Lupta dintre impulsul afectiv şi imperativul moral-politic reprezenta oricum un nod 
de tensiune dramatică ofertant pentru autori, inteligibil la un moment dat drept miza 
fundamentală a piesei. Aşa l-a înţeles de pildă Voltaire, care considera că arta tragediei 
consta „în primul rând în luptele inimii”4. Nu era tocmai interpretarea grecilor antici, 
preocupaţi mai mult de nemăsura în ordine sacră, însă era o interpretare concludentă 
pentru maniera în care figurile trecutului au fost adaptate la problematica modernilor. 
Furia distrugătoare lui Theseu şi iubirea oarecum incestuoasă a Phedrei pentru Hipolit 
aminteau desigur de hybris-ul antic, dar nu erau tratate în planul universal al destinului 
sau al impietăţii, ci în planul unei relaţii circumstanţiate de exercitare a puterii la palat. 
Atunci când Neron îi spunea lui Britannicus: „Cu ochi cercetători romanii nu pătrund/ 
În taine din vederi ce voiu de li s-ascund”5, afirmaţia înregistra de fapt natura sistemului 
politic al epocii, caracterizat de aşa-numitele arcana imperii şi de „scrisorile de reţinere”. 

Afinitatea mai mare cu istoria Romei decât cu cea a Greciei, recognoscibilă în 
identificarea zeităţilor cu numele lor romane inclusiv când acţiunea era plasată în Grecia, 

3 Ibidem, p. 186, 192.
4 Voltaire, Secolul lui Ludovic al XIV-lea, vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 219.
5 Racine, Britannicu, Bucuresci, Typographia Heliade şi asociaţii, 1861, p. 50.
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cum se întâmpla în Phedra, era simptomatică în sine, întrucât reflecta preferinţa pentru 
contextele politice monarhice, care serveau mesajului ideologic. Democraţia greacă nu 
numai că nu era susceptibilă să susţină imaginar absolutismul, dar, prin inapetenţa ei faţă 
de spiritul eroic ce risca destul de uşor să devină tiranic, nu putea alimenta mulţumitor 
nici din punct de vedere artistic conflictul dramatic, construit pe atitudinile şi opoziţiile 
puternice, excesive chiar.

Teatrul a adus aşadar în scenă un tip exemplar de suveran, impozabil prin calităţile 
sale intrinseci şi inerente calităţii de rege, dincolo de oncţiunea divină. Este de discutat 
dacă modelul artistic al suveranului a reprezentat numai un instrument al politicii 
absolutiste materializată prin excelenţă de Ludovic al XIV-lea, ca o formă de propagandă 
în oglinda antichităţii, sau dacă nu cumva i-a premers, influenţând viziunea asupra 
modului în care trebuia să fie şi să acţioneze un rege. Conform determinismului de la 
realitate la proiecţie, comun în istoriografie şi adeseori justificat, s-ar evidenţia prima 
variantă, mai ales dacă ne gândim la Jean Racine, care l-a servit pe rege şi în calitate 
de istoriograf. Dacă însă ţinem seama că Pierre Corneille a fost anterior lui Ludovic al 
XIV-lea (abia Cinna a apărut în 1641), putem să bănuim o relaţie mai complexă, în care 
acesta din urmă s-a format ca rege cu modelul artistic în minte, model pe care apoi l-a 
aprofundat şi l-a promovat potrivit intereselor sale politice.

Instrumentalizarea ideologică prin artă şi literatură a referinţelor antice s-a epuizat 
prin propriul demers. Scopul ei era să influenţeze gustul şi totodată cultura politică 
a nobililor reuniţi la Curte de pe domeniile lor, în sensul admiraţiei oarecum extatice 
pentru formele asociate monarhiei. Numai că tocmai prin diseminarea, chiar şi în alte 
ţări, a anumitor modele figurative şi preferinţe stilistice, care au început să fie reproduse 
în mic de consumatorii de cultură la nivel privat, Curtea de la Versailles a pierdut 
monopolul iradierii artistice şi literare, aşa încât, prin reluarea multiplicată social, în 
secolul al XVIII-lea miza politică s-a diluat în beneficiul interesului pur estetic. Atunci 
când, în Laocoon. Sau despre limitele picturii şi ale poeziei, Gotthold Ephraim Lessing analiza 
funcţia simbolurilor, o făcea după criterii strict de expresie şi conformitate cu creaţia 
respectivă, având ca finalitate plăcerea individuală a privitorului6. 

Stilul rococo a utilizat în continuare sursele antice, însă într-un registru intimist, nu 
într-unul oficial, de stat, după cum reiese din tabloul Toaleta Venerei, de François Boucher 
– pictorul favorit al marchizei de Pompadour7. Zeiţa iubirii personale o înlocuia prin 
urmare pe aceea a înţelepciunii, care mai avea şi proprietatea, agreabilă autorităţii statale, 
de a fi întotdeauna înarmată. Este o constatare care, coroborată cu aceea a înmulţirii 
ştiutorilor de carte8, pare să confirme teza habermasiană a constituirii în această perioadă 
a sferei publice a persoanelor private, ca structură autonomă a relaţionării civile.

6 Vezi Gotthold Ephraim Lessing, Opere, vol. I, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958, 
p. 203.

7 Vezi William Fleming, op.cit., p. 148.
8 Printre francezi, în jurul anului 1700, 80% erau analfabeţi; în 1790 proporţia scăzuse la 52%. Vezi 

Raymond Trousson, Istoria gândirii libere. De la origini până în 1789, Iaşi, Polirom, 1997, p. 147. 
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Imaginarul antic a redobândit semnificaţie ideologică în cadrul altui curent – neo-
clasicismul –, în anii imediat premergători Revoluţiei franceze şi după 1789, corelativ 
recompunerii culturii politice în sensul civismului, opus absolutismului. Neoclasicismul 
a privilegiat aşadar sursele de inspiraţie antice care trimiteau la istoria republicană de 
această dată, cu scopul de a cultiva virtuţile civile. Sunt ilustrative în mod deosebit 
picturile lui Jacques Louis David, Moartea lui Socrate (1787) sau Lictorii îi aduc lui Brutus 
trupurile fiilor săi (1789), care glorificau sacrificiul pentru dreptate şi pentru patrie – 
dreptatea şi patria devenind teme recurente în discursul revoluţionar mai ales după 
1792. Sublimul nu se mai asocia persoanei particulare a monarhului ci unor valori moral-
politice universale, pe care artiştii le personificau făcându-le mai uşor de asimilat în 
conştiinţa publicului, în sensul unui transfer simbolic de legitimitate şi suveranitate 
de la rege la naţiune. Iconografia antichizantă a alimentat astfel repertoriul semantic al 
Revoluţiei, care a variat de la retorica tribunatului popular şi martirajul libertăţii, până 
la crearea Panteonului republican. 

În spiritul sobrietăţii republicane, arhitecţii epocii revoluţionare au renunţat la 
formele opulente artificiale ale barocului şi rococoului de sorginte aristocratică, în 
favoarea unui geometrism cu o tentă pe care am putea-o numi hippodamică, ce privilegia 
liniile drepte, pătratul şi cercul. A fost concepţia teoretizată de Nicolas Ledoux, care 
echivala figuraţia elementară cu simplitatea firii umane şi cu împlinirea morală tocmai 
simplitatea naturală9.

Perioada napoleoniană şi apoi cea romantică au înregistrat o scădere a interesului 
artiştilor pentru imaginarul antic, indiferent de maniera „romană” în care erau portretizaţi 
Jeanne Françoise Récamier, în tabloul aceluiaşi Jacques Louis David, sau Napoleon, în 
metopele de la Domul Invalizilor Explicţia se regăsea probabil în faptul că modernitatea 
îşi elaborase propriul limbaj politic, aşa încât nu mai era necesară utilizarea simbolisticii 
extrase din trecut pentru a exprima noua gândire. Temele din istoria „clasică” au mai 
apărut doar ocazional, de pildă la Thomas Couture, în Romanii perioadei de decadenţă, 
din 1847.

Pe lângă producţiile artistice şi literare, antichitatea s-a mai regăsit în lucrările 
filosofico-politice care valorificau experienţa greco-romană în materie, de la Hugo Grotius 
la Benjamin Constant. Aici nu mai era vorba de alegorii, ci de acreditarea unor modele 
de organizare politică ce relativizau prin însăşi afirmarea lor absolutismul monarhic.

Utilizarea autorităţilor antice nu era ceva nou în gândirea occidentală, numai că în 
epoca scolastică spre exemplu, acestea erau invocate doar cu rol subordonat, în susţinerea 
adevărului creştin revelat. Unii autori, cum a fost Toma d’Aquino, considerând acţiunea 
progresivă dintotdeauna a harului divin în lume, au putut să valorifice filosofia aristotelică 
în calitatea sa de cunoaştere încă incompletă dar valabilă. În secolul al XVII-lea însă, după 
umanismul erudit şi critic al Renaşterii, care a egalizat cumva importanţa epistemică a 
surselor istorice creştine şi necreştine, acestea din urmă nu au mai fost simple auxiliare, ci 
au devenit argumente valide prin ele însele. Cum arăta Hugo Grotius: „Pildele au cu atât 

9 Vezi Jan Starobinski, 1789. Emblemele raţiunii, Bucureşti, Editura Meridiane, 1990, p. 57-58.
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mai multă trecere, cu cât sunt luate din vremuri mai bune şi de la popoare mai înţelepte. 
De aceea, noi am preferat tuturor celorlalte, vechile pilde ale elinilor şi ale romanilor”10.

Este adevărat că în secolul următor trimiterile la Solon, Aristotel, Titus Livius şi 
Seneca au fost mai puţin abundente, situaţie explicabilă prin schimbarea preferinţelor 
de lectură ale publicului. Dacă între 1727-1728, în bibliotecile nobiliare din vestul Franţei 
titlurile de erudiţie antică reprezentau 17% din inventare, între 1787-1788 proporţia lor 
scăzuse la 6%, în timp ce pentru titlurile de istorie s-a înregistrat o creştere de la 18% la 
22%, iar pentru literatură – de la 17% la 44%; în bibliotecile burgheze, proporţia volumelor 
de erudiţie antică a scăzut de asemenea de la 30% la numai 5%11. Fenomenul nu certifica 
însă neapărat şi uitarea sau căderea în desuetudine a surselor antice, chiar din contra: 
acestea fuseseră comentate şi diseminate în conştiinţa publicului cultivat într-atât, încât 
autori cum au fost Montesquieu sau Jean-Jacques Rousseau să le folosească fără să mai 
fie nevoie de citări livreşti la fiecare paragraf. Era o împrejurare ce corespundea totodată 
sentimentului accentuat al progresului, care-i făcea pe oamenii Luminilor să elogieze 
trecutul antic dar fără să se simtă obligaţi formal faţă de el. Voltaire, spre exemplu, 
deşi admira Atena şi Roma, aprecia că Parisul le era superior sub aspectul culturii şi al 
plăcerii de a trăi12.

În subtextul apelului la sursele antice s-a regăsit preocuparea autorilor moderni 
pentru structuri, pentru elementele ordonatoare ale existenţei fizice şi politice, pe filiera 
a două serii cauzale. A fost vorba în primul rând de afirmarea ideii de cauzalitate sub 
impactul mecanicii newtoniene, care a determinat regândirea universului, iar în al doilea 
rând, de recompunerea spaţiului public prin apariţia regimurilor republicane în Ţările de 
Jos şi Anglia, care a generat o reflecţie asupra resorturilor şi raţionalităţii suveranităţii. 
Pentru că spaţiul şi formele de guvernare erau categorii cu relevanţă pozitivă, au fost 
subsumabile şi inteligibile amândouă în planul „naturii” – concept prin care s-a realizat 
astfel reunirea teoretică a celor două serii. Preocuparea modernilor pentru legitatea 
naturală s-a întâlnit cu interesul mai ales al grecilor pentru principii, fie că ele priveau 
lumea fizică (de la elementele şcolii milesiene până la materia aristotelică), fie că priveau 
puterea politică (de la doctrina atemporală a lui Platon până la interpretarea istorică a 
lui Polybios).

Filosofii politici moderni au recuperat de la antici o serie de argumente şi sistematizări 
pentru a clarifica problemele vremii lor, începând cu aceea a dreptului natural ca element 
structurant al existenţei politice, în mod analog legii naturale în existenţa fizică. Dacă 
natura umană era eternă şi universală, iar ideea de drept era inerentă naturii umane, 
rezulta că dreptul era de asemenea etern şi universal, recognoscibil, cel puţin tendenţial, 
dintotdeauna şi oriunde. Dreptul funcţiona aşadar ca lege naturală a organizării publice. 
Deschiderea analitică modernă către generalizare a găsit în antichitate documente care 
să o certifice teoretic şi metodic.

10 Hugo Grotius, Despre dreptul războiului şi al păcii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 97.
11 Vezi Roger Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului Regim, Bucureşti, Editura Meridiane, 

1997, p. 194-195.
12 Vezi Voltaire, op.cit., p. 68, 182.
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Procedeul demonstrativ a constat adesea în îmbinarea argumentelor de inspiraţie 
creştină cu cele din sursele antice, plasate într-o continuitate de fond. Un exemplu 
ilustrativ îl întâlnim din nou la Hugo Grotius: „Dar chiar acel drept de care ne-am 
ocupat – fie cel care constă în menţinerea societăţii, fie cel care este denumit astfel cu 
un înţeles mai larg, cu toate că îşi are izvorul în principiile lăuntrice ale omului – poate 
fi totuşi cu îndreptăţire atribuit lui Dumnezeu, deoarece el a voit să fiinţeze în noi 
asemenea principii. În acest înţeles, Hrisip şi alţi stoicieni susţineau că obârşia dreptului 
nu trebuie căutată decât în Jupiter însuşi”13. Prin trimiterea la Jupiter, autorul era în 
măsură să identifice acţiunea legii natural-divine anterior creştinismului, fundamentând 
universalismul dreptului.

Ideea unui drept natural ca lege a politicii, aprioric diverselor forme de guvernare, 
a relativizat legitimitatea monarhiei absolutiste din două considerente. Pe de o parte, 
aşa cum remarca Jean-Jacques Rousseau, din momentul în care dreptul prevala asupra 
forţei şi nici un om nu avea o autoritate naturală asupra semenului său, decurgea că la 
baza oricărei autorităţi legitime nu se afla decât convenţia, contractul, ceea ce implica în 
fapt o formulă de conducere reprezentativ-electivă14. Pe de altă parte, chiar acceptând 
că monarhia conţinea dreptul prin legile după care funcţiona, ea nu mai apărea ca 
singura formă de guvernare legitimă. Dacă natura umană era eternă şi dreptul, care 
implica legitimitatea, existase anterior creştinismului, atunci oncţiunea divină îşi pierdea 
semnificaţia exclusivă.

În înţelegerea pluralităţii formelor de guvernare, autorii moderni au pornit de la 
sistematizarea aristotelică a regimurilor, fie că au preluat-o ca atare – cum a făcut Jean-
Jacques Rousseau –, cu împărţirea în monarhie, aristocraţie şi democraţie, fie că au 
adaptat-o – în cazul lui Montesquieu –, subsumând democraţia şi aristocraţia republicii, 
alături de monarhie şi despotism15. Esenţială pentru cultura politică a epocii a fost însă 
omologarea fiecărei forme cu un anumit principiu, despre care se presupunea că îi 
imprima dinamica instituţională specifică. Astfel, în timp ce despotismului îi era proprie 
teama şi monarhiei onoarea, aristocraţia era asociată cu moderaţia iar democraţia cu 
virtutea. Aceste omologări, inspirate din imaginarul antic, în particular cea a democraţiei 
şi subsecvent a republicii cu virtutea, au devenit operante în contextul Revoluţiei 
franceze, îndeosebi în faza ei radicală, când s-a încercat fundamentarea regimului 
republican pe virtutea civică. Potrivit aprecierii lui Maximilien Robespierre dintr-un 
raport din 5 februarie 1794, în sistemul Revoluţiei ceea ce era imoral era şi nepolitic, iar 
ceea ce era corupător era şi contrarevoluţionar16. Convingerea că existenţa Republicii 
era condiţionată de asimilarea publică a virtuţii a orientat aşadar radicalismul iacobin 
într-un sens exclusivist, inerent de altminteri oricărei tentative de a suprapune politica 
şi morala, sau mai exact de a transforma politica într-o morală.

13 Hugo Grotius, op.cit., p. 85-86.
14 Vezi Jean-Jacques Rousseau, Contractul social, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 89.
15 Vezi Montequieu, Despre spiritul legilor, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964, p. 22.
16 Vezi Albert Soboul, Revoluţia franceză. 1789-1799, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962, p. 337.
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Raportarea la modelul antic al democraţiei, care funcţiona ca democraţie participativă, 
explică totodată suscitarea activismului popular stradal în vremea Revoluţiei, în măsura 
în care poporul era considerat depozitarul suveranităţii şi acţiunea lui directă părea să 
aibă o legitimitate superioară celei prin medierea instituţiilor. În acest punct, intervenţia 
reprezentanţilor politici – precum deputatul Philibert Simond, care la 21 septembrie 
1792 propunea Convenţiei Naţionale să nu delibereze decât în prezenţa poporului17 – s-a 
intersectat cu tensiunea revendicativă şi dorinţa de inversiune socială venite din direcţia 
maselor. A fost o împrejurare de natură să potenţeze forţa mişcării, dar care a condus în 
cele din urmă la un conflict de autoritate între iacobini şi „turbaţi”, pe care l-am putea 
considera simbolic drept un conflict între „apolinic” şi „dionisiac”. 

Tot din antichitate, de data aceasta din antichitatea romană, s-a transmis via Jean-
Jacques Rousseau ideea dictaturii de salvare publică, prin suspendarea temporară a 
unor legi atunci când „patria era în primejdie”18. Dictatura iacobină, legalizată prin votul 
Convenţiei până la îndepărtarea ameninţării externe, a procedat în aceşti parametrii 
imaginari de provenienţă antic-luministă – singurii la îndemână la acea dată, înainte 
de elaborarea vocabularului constituţional contemporan. Din atare perspectivă, ni se 
pare cel puţin inadecvată încercarea de a acredita dictatura iacobină drept prefigurare 
a totalitarismului bolşevic, care s-a originat în alte repere teoretice.

Oamenii Revoluţiei au introdus forme de organizare după modelele antice – 
republican, consular, imperial –, după cum din antichitate au adoptat şi sistemul 
conducerii colegiale, fie că a fost vorba de Comitetul salvării publice, de Directorat 
sau de Consulat. Sub acest aspect se relevă încă o dată rolul eficient al repertoriului 
cultural-ideologic, atâta timp cât Republica, apoi Consulatul şi Imperiul au existat în 
conştiinţa actorilor politici înainte de a fi fost instituite. Se poate spune că terminologia 
s-a subsumat acţiunii, după cum discursul în general serveşte intereselor. Dar la fel de 
bine se poate susţine ipoteza că, într-o relaţie în care oamenii devin ceea ce gândesc, 
terminologia folosită a influenţat evoluţiile concrete.

Trimiterile la antichitate corespundeau preocupării de a configura spaţiul public 
prezent cât mai raţional şi mai corect în raport cu „tipurile ideale” consacrate de 
jurisprudenţa greco-romană – opozabilă exemplar monarhiei de drept divin. Din acest 
unghi, ele au fost apanajul mediului cultural pe care l-am putea numi liberal. Numai 
că decalajul dintre aşteptări (un regim al libertăţii şi suveranităţii naţionale), respectiv 
rezultatele de parcurs (dictatura iacobină şi cea bonapartistă) a impus regândirea 
reprezentării politice în alţi termeni decât cei propuşi de experienţa antică, marcată de 
caracterul participativ al suveranităţii de drept pozitiv. Liberalismul clasic a separat 
aşadar libertatea de egalitate şi a încercat să acomodeze teoretic principiul eredităţii cu 
acela al suveranităţii naţionale, într-o formulă doctrinară diferită de ceea ce existase până 
atunci. În acest context, ilustrat poate cel mai bine de către Benjamin Constant, libertatea 

17 Vezi Archives parlamentaires de 1787 à 1860, Tome LII, Paris, Imprimerie et Librairie 
Administrative et des Chemins de Fer, Paul Dupont, Éditeur, 1897, p. 69.

18 Vezi Jean-Jacques Rousseau, op.cit., p. 262-263.
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modernilor nu a mai fost inspirată din libertatea anticilor ci a fost opusă acesteia, ca 
una ce avea drept referenţial individul, nu statul. Civismul contemporan s-a alimentat 
imaginar din istoria sa recentă, ca manifestare a voinţei subiective creatoare de instituţii, 
fără să mai apeleze la modelele inutilizabile ale trecutului.

Într-o istorie culturală pe „durata lungă”, dincolo de semnificaţiile politice, în subtextul 
vehiculării imaginarului antic în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea sunt recognoscibile cele 
două elemente definitorii pentru modernitate: umanismul şi optimismul gnoseologic. 
Traducerea proiectului politic în termenii persuasivi ai sentimentului sau ai raţiunii 
denotă angajarea subiectivă a individului, într-o relaţie de putere cu încărcătură pozitivă. 
Totodată, demersul voluntarist de concepere a politicii într-o manieră nouă reflectă 
încrederea în capacitatea omului de a discerne şi a decide, într-un domeniu rezervat 
înainte autorităţilor tradiţionale. Sunt trăsăturile pe care Johann Gottfried Herder le 
consemna explicit, atunci când susţinea că „omul a fost creat pentru a cerceta ordinea, 
pentru a vedea dincolo de un anume interval de timp, pentru a construi viitorul pe 
trecut; fiindcă în aceste scopuri a primit memoria şi amintirea”19.

Evident, modernitatea circumscrisă publicului cultivat a coexistat o perioadă cu 
arhaismul culturii populare, specifică îndeosebi mediului rural20. Pe parcursul secolului 
al XIX-lea însă, odată cu generalizarea învăţământului public, cu dezvoltarea reţelei 
de comunicaţii şi cu introducerea serviciului militar obligatoriu, cultura modernă a 
fost diseminată la nivelul întregii populaţii, cu adaptările şi decalajele spaţio-temporale 
inevitabile într-un asemenea proces. Ea şi-a păstrat hegemonia simbolică până cel puţin 
către 1900, când au apărut primele manifestări antimoderne. 

19 J.G. Herder, Philosophie de l’histoire de l’humanité, Tome I, Paris, Librairie Internationale A. 
Lacroix et Cie, Éditeurs, 1874, p. 15.

20 A se vedea în acest sens Robert Darnton, Marele masacru al pisicii, şi alte episoade din istoria 
culturală a Franţei, Iaşi, Polirom, p. 19-69. 


