ISTORIE
LITERARĂ
.-FOLCLOR

ECOURU,E REVOLUŢIEI ÎN ROMANUL FRANCEZ
DIN SECOLUL AL XIX-LEA
ANCA SÂRBU
Epoca Luminilor .....prin Diderot ... tntrevedea posibilitatea reînnoirii artelor
printr-osubversiunegeneralăa claselor şi valorilor.Ultimul deceniu al secoluluial
XVIII-lea a cultivat, Cu predilecţie, patru genuri: teatrul, elocinţa politică,
jurnalismul şi cântecul revoluţionar,singurul roman lizibil fiind considerat astăzi
de către Rene Etiernble doar L'Emigrâ de Senac de Meilhan. Perioada
revoluţionarăa creat însă noi condiţiiale producţieiliterareşi ale lecturii.
Revoluţiaa avut efectul unui şoc asupra întregii culturi-europene,comparabil
cu acţiunea Reformei în secolul al XVI-lea. Ea a impus - potrivit opiniei lui
Lamartinedin Histoire des Glrondins(1847) - mai ales "o doctrină, un spirit, care
va dura şi se va perpetua atât timp cât va exista raţiunea umană", Revoluţia
franceză a condus la o mutaţie În cultura veacului, la o transformarenu numai a
sensibilităţii,dar şi a tuturor formelor de discurs literar. Fenomenul emigratiei -consecinţăa Revoluţiei- a permis şi un contact mai strâns al scriitorilor.cualte ţări
europene,contribuindprin aceasta şi la difuzarealimbiifranceze.
;/
Rolul determinant, dar uneori neglijat, al Revoluţiei peI1tf;l!literatura
secolului al XIX-lea, a fost pus în lumină şi de ultimele exegeze franceze asupra
preromantismului şi romantismului. Bazate pe ideea de devenire istorică, de
evoluţie a formelorartistice,ele tind spre o înţelegereglobală a fenomenuluiliterar
şi o încadrare a acestuiaÎn vaste ansambluriculturale.În aceste condiţii, Revoluţia
apare nu numai ca o ,.categorie a istoriei", dar şi ca un "prag al modernităţii
literare" (v. Georges Gusdorf - Fondementsdu savoir romantique, Paris, Payot,
1982),conştiinţaromanticăfiind, prin excelenţă,o conştiinţăpostrevoluţionară.
Preromantismul este privit astăzi (v. Le Preromantisme. Hypotheque ou
hypothese, Paris, Klincksieck, 1975) ca o idee mistificatoare, ca o "sinteză
intelectuală"care oferă doar aparenţa istoricităţii,ca un discursce mascheazăÎnsăşi
ideea de Revoluţie,ruptura radicalăpe care aceasta a provocat-oîn toate domeniile.
Se poate vorbi despre o tentativă conştientădin partea istoriei literare tradiţionale
de a stabili o continuitateperfectăÎntre secolele al XVfll-lea şi cel de al XIX-lea.
.Preromanticli" n-ar fi putut Însă realiza schimbareaprofundăa tuturor structurilor,
care s-a produs după 1800 în estetică, religie, viaţă socială, noua perspectivă
axiologicăa romantismului,Vechile valori-- politice,morale, literare, lingvisticeau fost atunci repuse în discuţieşi reexaminatedintr-ununghi critic.
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Asociereanoţiunilorromantismşi Revoluţie-' aceasta din urmă văzută ca un
motor al societăţii moderne." poate fi întâlnită pentru
oară la
Hugo,
evident, în momentul in care poetul a depăşit faza tineretii sale catolice şi
legitimiste.Ideea a fost Însă preluată la Doamnade
care, în Consideratlons
sur la Revolutionfrancaise (I 818), interpreteazănoua literaturădrept o consecinţă
a marii transformărirevoluţionare.Romantismulare, în textele polemicehugoliene,
o semnificaţie militantă: el reprezintă o reinnoire generală a spiritului francez,
"revoluţia În literatură", "spiritul liberal şi revoluţionar transpus in artă",
.Jiberalismul literelor". Scriitorul ajunge, în anii exilului, la formula radicală:
"Romantismuleste Revoluţia
transformatăin literatură".
În diverse meditaţii istorice ale lui Victor Hugo - din Etude sur Mirabeau
(1834),Discursul de recepţie la Academie(1841),Le Rhin (1842)- întregul secol
al XIX-lea apare ca o desăvârşirea operei Convenţiei.Hugo a condamnatÎn toată
opera sa violenta Terorii - acest "punct negru pe cerul albastru al lui '89".
ConcluziaromanuluiLes Miserables(1862) este marcată,fără Îndoială,de viziunea
sa maniheistă asupra universului, de opoziţia privilegiată umbră-lumină, care
asigură dinamismulacestui univers,dar şi de filozofiaprogresului."Revoluţia,prin
aceeaşi mişcarebruscă,a inchis porţile răului şi le-a deschis pe cele ale binelui".
Receptarea noilor idei se face Însă treptat, romantismul- ea spiritualitate
postrevoluţionară- este o realitate complexă, cu mai multe etape şi forme de
manifestare.Prima generaţie, ilustratăîn special de literaturaemigraţiei,propune,
în bună măsură, un romantismantirevoluţionarşi monarhie.Principiileliberaleale
primilorteoreticieniai curentului(Doamnade Stael, BenjaminConstant,Stendhal)
anunţă, ÎI1 acelaşi timp, romantismul de apogeu şi cel umanitarist şi printr-o
adeziune la instituţiileşi valorileafirmatedatoritămişcăriirevoluţionare.
Revoluţia ca temă literară alimentează, În aceeaşi perioadă, mai ales o
întreagă infraliteratură,având doar vagi ecouri În producţiileromanestiale primilor
romantici: Deiphine de Doamna de Staei (1802) şi, mult mai târziu, Stello de
Alfred de Vigny (1833). Aceste texte se opresc, ca şi romanele populare şi
melodramele vremii sau ca ciclcul de patru romane de aventuri scrise de
Alexandre Dumas tatăl între 1846 şi 1853, asupra aceluiaşi moment al Terorii şi
sunt dominatede imagineaobsedantăa ghilotinei.
Revoluţiaare insă o puternicărezonanţăÎn romanulpersonal,prin fenomenul
cunoscut sub numele "le mal du
, care poate căpăta multiple explicatii de
ordin social şi psihologic."Boala veacului"-. acest mare mit al epocii -, care arc
meritul de a fi impus În literatură o nouă "reflecţie ontologică asupra condiţiei
umane" (v. G. Gusdorf,
un sentiment original al existenţei, ce exprimă
noile raporturiale individuluicu societatea,a fost văzută mult timp doar ca o formă
a sensibilităţiifiinţei romantice.
Pierre Barberis (Balzac et le mal du siecle, Paris, Gallimard, 1970), care li
analizat,dintr-o perspectivăistorică,boala secoluluica o primă mărturiemorală
a crizei ce se deschide în
sistemului liberal burghez, consideră ca
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dezituziaromanticăsau "insatisfacţiaeternă",traduce,in realitate,raporturisociale
particulare. Ambiguitateaeroului romantic = produs al acestei epoci de Cril! -,
depinde direct de ambiguitateasocietatiiîn care trăieşte, "le mal du siecle" fiind,
după părerealui P, Bal'beris,consecinţaunor .,alienăriistoriceprecise".în viziunea
intregii critici sociologice,romanul, încă de la aparitia sa, face evidentă ruptura
intre erou -În căutareavalorilorautentice- şi societateadegradată.
Se pot de altfel distinge,in interiorulsecoluluial XIXAea,trei mari momente
ale bolii secolului: boala secolului aristocratică(Chateaubriand),cea burghezăşi
plebeiauă (Musset, Sainte-Beauve,Balzac), În sfârşit, o formă exacerbată a
anxietăţii romantice, trăită de generaţia literară afirmată după 1848 (Leconte de
Liste, Flaubert,Baudelaire).
Prima manifestareaparţinearistocraţieidezabuzate,care nu se putea adapta
noii ordini sociale, Literatură de emigranţi -" sau literatură Il contrarevoluţiei
ideologice"-, ea exprimă sentimentulexilului, al inutilităţii şi neputinţei şi este
traversată de motivele fatalităţii şi eşecului, de plictis şi angoasa timpului.
Incapacitateafiinţei, atinsă de boala secolului(Rene sau Obermann),de ti trăi în
prezent este legată de certitudinea unui timp vid, care conduce la nelinişti
metafiziceşi la ideea morţii.Într-o ediţie din i 826 a textuluidin tinereţe Essai sur
les revolutions, Chateaubrianddă însă o interpretare liberală evenimentelordin
1789,pregătitede mişcareaintelectualăa secolului Luminilor,pentru Il ajunge, în
Memoiresd'outre-toinbe,la ideea revoluţieipermanente,idee care asigură ultimei
sale opere o dimensiunevizionară,
In celelalte două etape, noua maladie a secolului PUlH:sub acuzare chiar
structurileburgheze.Imperiul,Restauraţia,diferitelerevoluţiidin primajumătate a
secoluluiau avut semnificaţiaunor trădări succesiveale idealuluide Ijbertate.Între
aspiraţiile tinerilor ambiţioşi, plini de fortă şi iluzii, care trăiil"fil1 cultul lui
Napoleon, şi realitatea brutală există un dezacord profund, care/va deveni total
după 1848,Eroii lui Musset,Sainte-Beuve,Balzacşi, mai târziu,.cei ai lui Flaubert
din L'Education sentimentale,spirite dezorientate,Încearcăseniimentulde a-şi ti
pierdut timpul sau de a fi trăit prea mult (atitudinea numită un "dinamisrn
contrariat").Alături de această literaturăa deziluziilor,care oferă şi nOÎteme ale
melancolieiromantice:Îndoială, frustrare,absurd, incomunicabilitnte,P. Barberis
evidenţiază,În epocă, şi existenţaunei "literaturia mâniei"şi a "energiilorcare pot
fi mobilizate"iop.cit: p, 116), literatură.ce anunţăo conştiinţărevoluţionară.
Mitul Revoluţiei_. despre care It vorbit pentru prima oară istoricul englez
Alfred Cobban - dobândeşteo valoare critică numai in perioada romantismului
umanitarist, situatiiîn jurul anului 1830. Asistăm atunci la naşterea adevăratului
discurs doctrina!romantic,a cărui apariţieare şi explicaţiiextraliterare,dar care a
repus 111circulaţieo' serie de teme reactualizatede mişcarearevoluţionarădin acel
an. Sun influenţaacestuimit - ca şi sub cea a saint-simonismuluişi a socialismului
utopic ....se vorbeşte despre libertate,ideal, credinţă în viitor, fraternitateumană,
Scriitoriiromantici(Victor Hugo,Lamartine,Vigny,GeorgeSand, Jules Michelet)
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sunt cuceriţi de acţiunea politică şi de ideea misiunii civilizatoarefi,poetului.
Bardul fatal şi solitar devine ,
poezia lamartinifl,Qă
şi hugoliană- un profet. un
mag, un ecou sonor,un ghid al naţhmÎi.
DO\lÎialte componenteale conştiinţeiromanticeprepară.afhmareaacesteinoi
optici asupra Revoluţiei.franceze. .Menţionăm,în primul rând, mitul Bastiliel
(apărut in jurul anului 1815),devenitarhetip,ce valerizeazămetaforeşi simboluri
ambivalente ale Închisorii, ca şi o .poetică a evaziunii, imbogăţind substanţial
imaginaţiaromantică(Hugo,Stendhal,Nerval, Baudelaire).Tot În aceastăepocă se
cristalizeazăşi legendanapoleoniană,în care tema erouluise interfereazăadeseacu
cea a tiranului. Noul mit va aVC13
ecouri în întreaga literatură lirică, narativă şi
dramatică (Hugo, Nerval, Edgar Quinet) fiind _. mai ales la eroii lui Stendhalşi
Balzac., şi o expresiea une]reveriia acţiuniişi a reuşiteitotale.
Perioada 1825--183
O are însă mai ales semnificaţia unei modificări a
raportului întlie scriitor şi istorie, participând la un alt sistem de interpretarea
acesteia. Se semnalează acum (v. Claude Duehet, L'illusion historique.
L'enseignementdes prefaces, în .Revue d' Histoirelitterairede la Franee", n° 2-3,
1975) o adevărată invazie a istoriei in spaţiul cultural european: o istorie ca
eveniment, dar şi o istorie ca dimensiune a realului, o istorie ca materie şi
disciplinăde avangardă:politică,filozofică,poetică.
Trebuieremarcate,pe de o parte, dezvoltareafilozofiei,istoriei,interogaţiea
omului modem asupra trecutului său, iar, pe de altă parte, emergenţa unei noi
modalităţinarative,cu un cod specificşi eu o filozofieproprie romanulistoric-,
prin care se manifestăo "dtamatizare)'a istoriei,trăită ca "situaţie personală",ca
experienţăcotidiană(v, P.Barb6ris,De l'histoire innocenteâ l'histoire impute, în
"La Nouvelle Revue francaise", n" 10, 1972, p. 249). Acest tip de roman
corespunde nu numai titlei nevoi de evaziune şiexÎgenţei de totalitate ce
caracterizeazăfiinta romantică, dar, mai ales, unui nou sentiment al istoriei Zeitgeist - concept de bază al conştiinţei romantice.Acest "spirit al timpului",
alături de filozofia istoriei şi de filozofia naturii - care propun ca teme
fundamentale:evoluţionismul,dinamismuluniversal,devenireaistoricăşi socialădetermină, in romantism, ,,0 nouă dimeniune a lnteligibilităţilculturale" (v,
G.Gusdotf,op.cit.ş.
Romanulistoric se defineşte- după opiniacelui.mai avizat cercetătoral săa,
Georg Lukăcs .. prin două noţiuni esenţiale:perspectiva istorică (sau modul de
distanţare) şi spiritul totalităţii (sau viziuneagloaIă). Datorită acestora se
stabileşte"o legătură adecvată cu trecutul",c:aredevine .,0 preistorieobiectivăa
prezentului"(\1.Romanulistoric, Bucureştl,Ed. Minerya,H>78).
Născut în Europapostnapq
, romanul istoric @cunoscut perioada .$3
de apogeu către 1830,graţie mi
ionaHste.propriemai multor ţări, mişoare
posibilăşi prin răspăndireaideiIor.Revoluţieifraeze. Deşia.re..ca modelopera lui
Waltcr Seett ....oare a creat ronnulf:l.
romanuluimatic. şi a romanuluiepopeee-,
romanul istoric francez li găsit îp perioada;...
!cr;stauraţieitereîlul propice de
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dezvoltare,care permis,..cu ajutorulunei
conştientel'Aevenimentelorceea ce P. Barbel'isnumeşte "trecerea de la
la ,.scriitura rornanescă".
Baza sa teoreticăeste constituităde lucrărilelui AugusteThierry, AdolpbeThiers,
Fram;ob Mignetşi Jules Miehelet- ultimii
şi istoriografiai Revoluţiei-, ca şi
de filozofiaistorieiIllui Vice, Herder,VictorCousin,
în toare romanele
atât În
cu o implicaţieistoricăşi filozofică,cu o
dimensiune simbolică mitieă, cât şi În cele care prezint! doar un interes
documentar şi anecdotic, istoria rămâne "lizibilă" şi "orientată.",.ea este pentru
scriitura romanescă "un absolut referenţial"(Claude Duchet). Aspectul eroic al
istoriei sau, dimpotrivă,demitizareael sunt consecinţelealegerii eroului (nume
celebru al istoriei,personaj imaginar,personajcolectiv)şi aceasta explică,În mare
măsură,diferenţelestructuraleintre diverseromane,
Dacă filozofiaistorieieste consideratădrept aportuloriginalai romantismului
la dezvoltarea ideilor, apariţia romanului, ca şi a dramei istorice, este, poate,
consecinţacea mai Importantăpe care Il avut-o Revolutiapentru evoluţiaformelor
literaredin epocă (chiar daeăRevoluţia, ca temă literară,ocupă aici un loc relativ
restrâns,singureletexte narativecare se retin fiind cele ale lui Balzacşi Hugo).
Ultimul Şuan, prima carte pe care Honore d Balzac a publicat-o sub
adevăratul său nume, se apropie de genul "cronică" prin metoda documentarăşi
prin subtitlu (Bretal1iain 18(0) -- un prim semnal al textului care traduce natura
raportuluidintre autor şi istoric.
Romanulesteînsoţitde un bogataparat (Introducerela ediţia din 1829,note,
intervenţii ale romancierului,discurs explicativ), 111care teoreticianulBalzac EI
reflectat asupra specificităţiigenului şi asupra proiectului de a realiza o istorie
militantăşi o istorie populară("a pune istoriaţării sale in mâiniletuturor, a o fiice
populară prin interesul prezentat de compozitia romanescă") şi ,e a oferi, În
acelaşi timp, o teorie politică şi morală a istoriei. Se poate d;escoperiaici şi o
intenţie polemică.Revoluţia.care este, În conceptialui Balzac, "perioadacea mai
gravă şi mai delicatădin istoriacontemporană",a cunoscut,În romanele-foiletoane
ale timpului,reprezentăriartisticefalse.
În ciuda etichetelorde "romanliberal"sau de "romande stânga",care au fost
atribuite UltimuluiŞuan - etichete pe care le explică o anume simpatieli autorului
pentru soldaţii republicii şi, În general, atenţia acordată mulţimilor+, Balzac se
vrea impartial.EI se ascundeîn spatele faptelorşi convingerilor,fără "a ridiculiza
sau dispreţui" "opinii şi persoane", şi Încearcă să dea o imagine exactă a
"moravurilornaţionale",Într-o serie de scene realiste, de o mare densitate,care îi
apar lui Lukăcsca superioarecelor realizate W. Scott. Acţiuneaeste situată
în anii Consulatuluiin Bretania,singurainsulăa rezistenţeicontrarevoluţionare.
Această carte Îi lui Balzac Elfost judecată mult timp ca un simplu roman de
aventuri sau ca primul roman poliţist francez. Pierre Barberis a interpretat Le
Demier Chotum(v.
du Demier
in
n" 2-3, 1975,p, 304)
ca un roman al degradăti] progresive a istoriei, ca un roman al nelinişti! şi
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dezamăgiril,datorate tineretii şi solitudiniieroilor. dramei lorsentimentale, dar ,i
ca un romancu o "profundăunitatesernniflcantă",graţieunei fuziuni.perfecterotre
cele două planuri; politic şi erotic. Focalizareaacţiuni] .,pe un pune; nodal al
crizei", poezia istoriei, noua relaţie care se instaureazăintre om şi natură sunt
elementele acestei "apropieri mai ştiinţifice de Istorie" (p, 3Q7), despre care
vorbeştecriticul.
Sub titlul Şuanii (titlu ce generalizeazădestinul personajelor),această primă
operă a lui Balzac a fost inserată,mai târziu, în Comediaumană (Scenedinviaşa
politică). Studiul aprofundat al Revoluţiei era esenţial pentru .11înţelege lumea
. modernăin această nouă "lectură a realului" şi a "peisajuluiistoric" (P. Barberiş)
pe care Il intreprins-o Balzac, Alte două texte balzaciene, care evocă aceeaşi
perioadă, Un episode sous la Terreur şi Une tenebreuseaffaire.- în care apare ca
erou Napoleon -- compun la rândul lor Scene din viaţa politică. întâlnim aici o
tehnică balzaeiană aplicată frecvent povestirii istorice: scurta apariţie Il
personajului referenţial într-e scenă frapantă, preparată însă de
toate
eveneimenteleprecedente,tehnicăutilizatămai târziu şi de VictorHugoin celebrul
episod Waterloo(din Les Miserablesţ> viziuneaepică şi mitică a bătăliei sau in
partea centralădin Quatrevingt-treize(1874).
, Foarte exact Tn detaliile sale istorice, această ultimă producţie narativă
hugoliană este un roman brutal şi surnbru. Aventura sentimentalăesteeomplet
abscntă, singurele pasiuni evocate sunt dragostea maternă şi cea paternă, opuse
datoriei.Marile nume ale Revoluţiei:Danton,Marat, Robespierreapar În arierplan,
dar momentul întâlnirii lor este deosebit de pregnant. Prim-planulsceneieste
ocupat de trei caractereputerniceşi nobile,aparţinândtabereloradverse- conflict
oarecumschematic,dar având limpiditateadezbaterilorcorneliene.
Început În perioadaexilului, când Hugo era puternic influenţatde filozofia
Revoluţiei, dar terminat după "anul teribil" (războiul franco-prusac şi epoca
sângeroasăa Comuncidîn Paris),acest romana fost apreciatde G.Lukacsca prima
operă importantă care condamnă războinl şi unde îşi face loc "noul spirit al
umanisrnuluiprotestatar", "Deasupra absolutului revoluţionar se află absolutul
uman' _.este concluziacărţii.
Ca şi În celelalte romane hugoliene, personajele sunt ugrăvite potrivit
esteticii contrastului,iar acţiunea este dominatăde providenţă.In romanul 93 se
vorbeşte Însă de o "dualitatea destinului",reprezentărilerăului, celedouă chipuri
ameninţătoareale fatalităţii:turnul casteluluifeudalşi ghilQtina,nu compundoar o
antiteză violentă figură esenţială a retoricii hugoliene.E{;le
devin şi două mari
simboluriistorice:Vechiulşi Noul regim,Într-oconfruntare.permanentă.
Meditaţia
asupra destin.uluiindividuluieste dublatăde o meditaţiea.supriîistoriei,adeziunea
romancierului la principiile democratice şirepubHcane l110tivândimplicaţiile
ideologiceale formelor scriinrril,dar şi convergenţa.dintredisl'rsulrolTIanesc şi
cel istoric. Alăturide alte texte ale lui V. Hugo(poemuINoxdint...(($.(Jh4tientsşi
ciclul l..a Revaliuion, viitoarea.Carteepică din volunnJ1.uŞ.qut!;fr.e.yents de
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l'esprit], are meritulde a fi apărut într-un momentcând se făceau auzite voci care
condamuau Revoluţia, atât în lucrări istorice (H, Taine), cât şi literare (fraţii
Goncourt)."Secolul al Xvlll-Iea a repus totul în discuţie, secolul al Xlx-lea are
menireade a trage concluziile",nota Balzacîn 1830.
Revoluţia franceză va cunoaşte la începutul secolului al XX-lea noi
interpretăriistorice şi transpuneriartistice. Dacă romanul lui Anatole France din
1912,Les Dieux ont soi/, se află sub semnul filozofieiepocii Luminilor,ampla şi
viguroasa frescă propusă de RornainRollandîn Teatrul Revoluţiei(alcătuit din 8
piese scrise Între 1898şi 1939)aduce o opticădiferită,datorităevoluţieiideologice
a scriitorului.Această realizare dramatică-- interesantăla lectură, dar cu puţine
succesescenice=-retinc..maiales, conflictulDanton-Robespierre,care constituieşi
mobilul pieselor lui Georg Btichnerşi Camil Petrescu.Ea este dublată de un efort
teoretic substanţial,concretizatîn eseul Teatrulpoporului (1903), care reia unele
idei ale dramaturgie] Revoluţiei: teatrul-tribună, teatrul, Inijloc de agitaţie,
realizareaunor mari spectacolepopulare,ca şi În pastrata Istoria are cuvântul,ce
însoţeşte ultima dramă, Robespierre.Scriitorulexplica schimbareade opinii prin
cunoaşterea mai profundă a istoriei .- această "hrană cotidiană şi trăită't > şi, În
special, graţie tentativei de reabilitare a personalităţiilui Robespierre de către
şcoala istoriculuiAlbert Mathiez.Toate acestea au făcut posibile noua perspectivă
asupra raportuluidintreerou şi mulţimeşi sensulactualdat evenimentelor.
Viziuneaciclică asupra Revoluţiei,"tabloulsimfonieal unui ciclon popular",
pe care l-a conceput Romain Rolland,a fost desigur prefiguratăşi de producţiile
rornaneştiale secolului al XIX-lea, ca şi de poezia romantică(Lamartine,Victor
Hugo),care a tratat tema Revoluţieidintr-ununghiepic şi filozofic.
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