ISTORIELITERARA

CîTEVA

OBSERVA ŢII METODOLOGICE îN LEGĂ TURĂ
CU ISTORICUL BAROCULUI
DE
RODICACIOCAN-IV
ĂNESCU

§ 1. încă de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, cînd termenul de "baroc" se aplica de preferinţă la domeniul artelor furmoase, Barocul în genere,
pe planul teoretizării estetice, al literaturii sau al plasticii, era stigmatizat de către clasicişti sub denumirea de "asianism", Întrucît un atare stil,
contaminat de pompă barbară, nu putea decît să corupă "den guten Geschmack'". Acest stigmat a dăinuit mai mult de două secole: Taine, bunăoară, asocia "decadenţei oarlovingiene" (sic!) "invenţiile stranii sau baroce
ale spiritului care orbecăie în adîncul tenebrelor medievale". Francezii,
mîndri ele clasicismul lor devenit dogmă, fără a lua totdeauna în seamă
faptul că, în fond, acest clasicism n-a fost decît un Baroc mai disciplinat",
au contribuit intens la discreditarea acestei noţiuni, /ce ar fi sugerat o supraabundenţă dezordonată, o lipsă. de măsură, de echilibru sau şi mai sim1 Bruno Markwardt,
Geschichte
der deutschen
Poetik,Bd. II, Berlin-Leipzig,
1937,
p. 214-215.E vorbade opiniaexprimatăîn 1689depuristulgermanAnselmvonZiegler.
Aceastanu-lva impiedicasă imagineze
cevamaitîrziu un romanexoticde avcnturi,a
căreieroinăe o prinţesăde Siam şi al căruistil e "asianic"prin excelenţă(v. Geschichte
der
deuischen
Literatur,
Bd.51(von1600bis1700),[lucrarecolectivă],
Berlin,VolkundWissenvolkseigener
Verlag,1962,p. 442-444.La generaţiaurmătoare,Francesco
Miliziapretindea la rindulsău că Barocul,promovatde "il Cavaliere"
Marlni,Borromini,Berninişi
Pietroda Cortona,a COnstituit
,,0adevăratăciumăpentrubunulgust"(apudI. GoleniscevKutuzov,Barokko,
Klassicizm,
Romantizni
În "VoprosyLiteratury",1964,nr, 7, P- 106).
2 H. Taine,Voyageen ltalie, II, Paris, 1910,p. 388.
3 într-o lucraremai veche,plinăde contradicţii,Însătotuşi consultabilă,
PierreAimeToucharda Încercatsă elucidczc
neînţelegerea
tradiţionalăcareapasămereuasupra
tragedieiclasiceufranceze(v. Dionysos-Apologie
pourle Thtfâtre,
Paris, 1938,p, 26- 28
şi nota1).Defapt, celeafirmatede cătreRolandBarthesîn legăturăcu teatrullui Racine
- teatru al violenţei,ideatconformsistemuluibaroc(v. Sur Racine,Paris,Ed. du Seuil,
eoll."PierresVives",1963,p. 36,72,143)găsesco aplicareexactăla majoritateacreaţiilor
literare,artistice,în muzică,in arta spectacolului
şi în multealte manifestări
ale secolului
al XVII-lea.
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plu, de bun gust elementar. O Întreagă. terminologie ("baroc", "barochist",
"barochizant", "idee barocă", "stil baroc", "manieră. barocă") echivala cu
condamnarea decadentului, a prostului gust ţipător, conjugat Cu extravaganta azrcsivă. Indeosebi mijlocul secolului al XVII-lea era osîndit în felul ccsta de către Taine: "le malhcureux golit du dix-septieme siecle, ni
paîen, ni chretien, ou plutot l'un et I'autre et chacun des deux gâtant l'autre"4. Explicaţia acestui hibrid ar consta pe de o parte în importurile străine,
exotice - de pildă Cari J. Friedrich explică.gencza stilului baroc prin "extravaganţ.a slavă" care ar fi venit să dezechilibrezearta europeană, iar Louis
Hautecoeur consideră "monstruoasă" influenţa indianizantă a plastieii şi
arhitecturii secolului de aur portughez; - iar după alţii, excesiva raţionalizare impusă de cartezianism ar fi dus la "magnificenţă şi absurditate'?".
începînd de la W6lfflin şi şcoala lui, noţiunea şi termenul de baroc
fură reabilitaţi, îşi pierdură semnificaţia peiorativă, căpătată dimpotrivă o
pondere şi o extindere îndeajuns de singulare: zone şi epoci care, în concepţia curentă a istoriei, n-au avut nici o trăsătură particulară ce le-ar fi înrudit
cu Barocul, au fost decretate barochiste fără rezerve. Astfel, s-a putut vorbi
despre un Baroc roman, unul bizantin, unul hindus şi aşa mai departe",
Reputaţia Barocului - arte frumoase, teatru, literatură etc. -- a avut o
soartă similară cu a goticului : Înlăturat pe vremea Renaşterii, cu superiorioritate dispreţuit în secolul al XVII-lea (deşi arta acestui secol a datorat
aşa de mult gotieului flamboaiant, cum vom demonstra în altă parte), ignorat în secolul Rococo-ului, el a fost repus în valoare de către romantici
şi s-a bucurat mai apoi de un interes pasionat, ce nu se desminte nici în
zilele noastre. La rîndul 8ă.11
, Barocul a cunoscut acelasi reviriment frenetic,
deşi erorile subsistă în mare măsură atunci cînd e vrba de precizarea şi
demarcatia dintre asa-zisul stil iezuit, Baroc, manierism si Contra-Reformă,
noţiuni e sînt confmdate cel mai adesea. îndeosebi, se 'pretinde mereu că
patria de origine a întregului curent artistic şi intelectual a fost Italia seicentistă şi că sub raport ideologicBarocul s-a înfeodat Contra-Reformei,
în ciuda faptului că pe de o parte primele indicii de stil baroc s-au ivit în
Portugalia pre-manuelină şi manuelină (deci la răscrucea secolelor XVXVI), iar pc de alta, în mijlocul protestantismului celui mai fanatic, Barocul
4 H. 'I'aine,VOllage
en Italie,1, p. 306.
5 Opiniile.IuiCarlJ. F'ricdrichîn materiede literaturăseicentistăşi ale lui Louis
Hautecoeur
în materiede pictură,plasticăşi arhitectură,se vor discutaîn alte contexte
maipe larg.în ceeacepriveştepeLewisMumf'ord,
carea judecatîn moddestuldelimitat
Barocul(v. La cited trecereI'hisioire,
trad. fr., Paris.Ed. du Seuil,1964,p. 426-493),
formulareacitatămai sus se referăla o paginăîn careDescartesîşi expuneapreferinţele
pentruo reglementare
precisăşi fastuoasăa sistemului
urbanisticdin vremeasa (v.ibid.,
p. ,j,98
--'199).
6 în genere,adepţiiacestui"baroehism"
impenitentse axaupe teorialui Eugenio
d'Orsşi brodauvariaţiunipe terna"Barocul,o constantăa istoriei",bucurîndu-se
de mare
vogăîn anii'30ai secolului
nostru.Chiarîn zilelenoastre,eminentulistoric de artă gcorgian G. N. Cubinasvili
(v. l'srorni[în limbarusă], Moskva,Nauka,1969,p. 44 şi urrn.)
descoperi'1
"unitateaintegralăa arteibaroce"În arhitecturageorgiană
dinsecolulal VII-lea
- şi tezae atît deingeniosargumentată,
ÎneîtpoateconvingI!
pe adversarîiceimaifanatici
ai acesteimetodeexeesivcomparatiste.
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a numărat O sumă de exponenţi remarcabili şi a înregistrat manifestări
majore pe toate planurile creaţiei. Fie că c denigrată, fie că e lăudată (şi
această a doua alternativă se întîlneşte mult mai frecvent în vremea noastră),
estetica barochistă e apreciată mereu pe baza unor locuri comune ce se repetă după vV61fflinşi acum în urmă după Hocke, iar în ceea ce priveşte
sursele ei prime, esenţa şi originalitatea ei, sondajele actuale au adus prea
puţine lucruri noi. Urmaşii lui d'Ors şi ai lui Hocke au exagerat în toate
sensurile; cel puţin primul relevase caracterul "pozitiv" al Barocului, iar
cel de-al doilea limita se cu stricteţe grandoarea "misterioasă" a acestui
curent, care nu se confundă, pe nicăieri cu ciudăteniile de interes clinic,
pc cîtă vreme teoria morbideţii barochiste, schiţată de Croce, proliferează
alterînd orice semnificaţie reală. Limbajul artistic atît de original, formele
sale grandioase, aspiraţ ia Barocului către necunoscut, către mister, către
cunoaşterea initiatică şi savantă, sînt raportate în ultima vreme la domeniul oniric, la perversiunile cele mai bizare şi la mijloace de expresie culese
fără discernămînt din alexandrinismul pe sfîrşite, din arta Americii precolumbiene, din suprarealismul considerat cu superficialitate, din pînzele
lui Salvator DaU sau din filmele lui Fellini. Dar mai ales în problema genezei, a surselor iniţiale, s-a lucrat ades nesistematie, descoperindu-seprefigură.ri ale Barocului oricînd şi pretutindeni, fără a se ţine seamă de coordonatele reale, ci supraevaluîndu-se formule eu totul exterioare. Iată de ce
ni s-a părut că metologia studiei-iiBarocului s-ar cere substanţial îmbunătăţ ită,
Căci, după mulţi specialişti ai epocii noastre, de la mozaicele siriene
din secolul al V-lea, la scriitorii bizantini ai secolului următor, apoi întregul
Ev-Mediu pînă la Griinewald- ca să nu mai vorbim de arta musulmană
cu arabescurile ei, ---totul al' aparţine curentului barochist, E de la sine
înţeles că latura. "bizantini1"a Barocului a constituit o realitate şi noi înşine ne-am propus a-i releva originea şi simptomele Îrf creaţia secolului al
XVII-lea? Dar nu se poate pretinde că Bizanţul a cunoscut rind pe rînd
o perioadă preclasică, apoi una clasică - secolul h'ii Iustinian - apoi un
manierism, un baroc şi aşa mai departe, după opinia unor cercetători de
altfel foarte valoroşi, ca Margarethe Riemschneider, urmînd exemplul
lui L. VOIţSybel şi pc acela mai tardiv al lui Krahmer, care găseau expresionism, manierism, "sfumato" şi patos baroc în arta elenistică şi în cea
romană tîrzie.
Fapt e că nu sînt de tăgăduit originile străvechi ale unor aspecte
ale Barocului european, aşa cum s-au manifestat ele În secolul al XVII-lea,
7 Autorul merituoaseilucrăriLetteraiurabizantinada Costaniino
agli iconoclasti,
Bari, 1965,prof.SalvatoreImpellizeri,
a semnalato vînă "baroehistă"
Ia Nonnosdin
Panopolis,
la melodulRhornanos,
la 'I'hcofilact
Simoeattaşi la mulţialţi scriitoribizantini,
dar fără să precizezeîn ee constabarochismul
lor (v. p. 165,167,251-252etc.).Nu ni
separenimeritsă se considere
uneletrăsăturipropriicreaţieibizantinedreptbaroce"avant
la lettre",ci ar fi maiutil să se aprecieze
notelebizantineîmprumutate
de cătrebarochiştr,
careau făcutun apelconştientIa moştenirea
Bizanţului- moştenirede înalt rafinament
şi erudiţie,ce consunaîn modnecesarcu arta savantăa Seiccntului
european.
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şi mCI sursele lui care ating Evul-Mediu timpuriu, însă, nu credem că i sc
pot anexa domenii exagerat barbare şi obscure, nici atribui o stranie Încărcătură, de concepţii cu substrat fals esoteric, cu semne echivoceIucind suspect, ca mueegaiul în beznă. Barocul ne pare a.fi fost mai curînd un curent
intelectualist, de Înaltă raţiune şi de judecată riguroasă. Se ştie că barochiştii priveau Iumea ea pe un labirint; cultivînd acest simbol şi această
analogie, aveau convingerea că vor descifra secretul prin ştiinţă, ingeniozitate şi raţionament, reunind - în ciuda lui Pascal - "l'esprit de geometrie et l'esprit de finesse?". Intr-un cuvînt, dacă Barocul proteiform a
posedat o multitudine de chipuri, justificînd astfel diverse interpretări
excentrice, poate eă nu s-al} studiat îndeajuns trei aspecte, pe care le socotim esenţiale şi definitorii, In primul rînd, a fost scientismul, factor fundamental în procesul complex al dezvoltării culturale-artistice - şi credem
că cercetările de pînă în prezent au reliefat conţinutul acestei propensiuni
conştiente, deliberate, a barochiştilor, către cunoaşterea exhaustivă, fertilă a tuturor fenomenelor de viaţă. De aceea, studiul Barocului ar pofita
mai mult de pe urma preoizării adevărate] lui fizionomii, a substanţei statornicitc pe armătura unei gîndiri viguroase,decît prin depistarea cutărei imagini contorsionate a cine ştie cărui indiciu de patos emfatic ori de grotesc
frizînd ridicolul. Căci Barocul secolului al XVII-lea, dezvoltat în direcţia
gîndirii lui Descartes, Spinoza, Leibniz, şi-a găsit expresie într-o civilizaţie
marcată de semnul "invariantului ştiinţific". în continuare vom schiţa
încă două aspecte: orientalismul şi populismul, caracterizînd şi determinînd
deopotrivă structura Barocului atît în ansamblul său cît şi în dialectica
sa interioară.
§ 2. înainte de a păşi la schiţarea factorului orientalist, cu rol atît
de special în elaborarea culturii şi esteticii baroehiste, vom aborda o altă
problemă metodologică, de care trebuie să se ţină seamă în tratarea acestei
tematici, incontestabil neobişnuit de complexe. Credem că, pentru definirea
Barocului în esenţa cea mai intimă, e necesar să se aibă în vedere literatura,
artele frumoase, artele aplicate, muzica, baletul, gîndirea ştiinţifică, şi filozofică, arta spectacolului în interferenţele lor permanente, căci fenomenul
de cultură nu se poate disocia fără a-l împuţina, a-l falsifica în extindere
şi în perspective. Regretatul Pierre Francastel cerea istoricilor de artă să
confrunte diferite puncte de vedere, să facă uz de cunoştinţe deopotrivă
artistice, matematice, epistemologice etc., fără a pune de altfel personal
în practică atare exigenţă". In realitate, istoricii literari nu s-au preocupat
de evoluţia artelor, cei ce studiază pictura, plastica, arhitectura Barocului,
îşi iau informaţiile despre cadrul economic şi social din enciclopedii şi din
manuale, cei ee investighează istoria societăţii au cunoştinţe la fel de vagi
8 De altfel, cuvintelelui Pascalaufostdeobiceigreşitinterpretate,ca opunind
.Jesespritsf'ins" celor»geometrice",
căci»s'iIest rare queles geometres
soientfinset que
les cspritsfins soientgeometres",
autorul Scrisorilor
provinciale
n-a pretinsnicăierică
atare spiritear fi ireconciliabile.
Pascala condamnatde fapt "lesespritsfaux",care "ne
sontjamaisni Iinsni geometres".
Nu e defectulce s-arputeareproşabarochiştilor.
9 PeiniureelsocUte,Paris, Gallimard,coll."Idees", 1965,p. 8- 9, 137.
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despr literatură şi artă -- ca să nu mai vorbim despre istoricii mUZ1Cll
sau al dansului. Astfel, cercetări şi descoperiri foarte merituoase Într-un
domeniu dat rămîn izolate, nevalorificate în domeniile conexe si nu aduc
nici un folos cunoaşterii în adîncime, structurale a unui fenomen de civilizaţie, care tocmai s-a produs graţie coroborării conştiente, căutate a unor
factori extrem de variati. Iată de ce nu s-a acordat cuvenita însemnătate factorului pe care l-m denumit cu termenul generic de "orientalism",
căci el reprezenta produsul unei ample sinteze de împrumuturi eterogene,de
indicii multiple - economie, artă, tehnică, motive literare, trăsături de
moravuri - perfect sudate şi scăpînd astfel atenţiei sau interesului specialiştilor fixaţi pe domenii compartimentate şi fragmentare. Că acest orientalism al Barocului provenea din Orientul musulman sau din ExtremulOrient, e ceea ce abia puteau presupune WoJff1inşi discipolii săi imediaţi;
cu dispreţ considera vVolfflinopinia "fantezistă." a lui Ricci, care pretindea
că. "Barocul ar proveni din Orientv!", Graţie în mare parte intuiţiei avizate
a lui Strzygowski, s-a depăşit pe alocuri concepţia monoliniară a unei arte
baroce născute numai în Italia şi sub egida exclusivă a Contra-Reformei-",
lărgindu-se în chip notabil viziunea formelor şi tematicii baroce. Astăzi,
latura orientală, exotică a Barocului nu mai e pusă sub semn de întrebare,
ei se admit în contextura lui numeroase aporturi din Europa Centrală, din
Orientul apropiat, Persia, India etc., semnalate de Victor L. Tapie, studiate în mod exemplar de către Andreas Angyal, Gabriel Tolnai, Tadeusz
Mankowski, .Ian Revchman si altii. care au relevat contributiile aduse de
cultura orientalh Europei în Seicento, asimilate mai apoi şi retopite în
plasma vie a curentului barochist. In să Il-am putea să afirmăm că munca
efectuată pe acest tărîm --- imensă, trebuie s-o mărturisim -- ar fi impecabil sistematizată, nici că din datele ei s-ar fi dedus generalizări foarte
concludente-",
Aceasta - mai Întîi din pricina compartimentărîi despre care am
vorbit mai sus şi care a frînat o recompunere a fenomenului în structura
sa organică, reglementată de norme generalizatoare,'apoi din pricină că nu10H. vVoIfflin,
Iicnaisstmce
et Baroque,
trad. de GuyBallangc,pres.par Bernard
Teyssedre
[dupăediţiagermanăde la Basel,1961],Paris, 1967,p. 63.
11 Concepţie
caretotuşinumărăîncăfoartemulţiadepţi; v. art. Baroqueîn Dictionnaireunicersel
desleitres(publiesousla directionde Pierre Clarac),ed. Laffont-Bompiani,[1961],p. 67--68.
12Cu folosincontestabil
se cer confruntateşi pusela contribuţielucrăriale unor
savanţica: AndrcasAngyal,Dieslaioische
Barockoielt,
Leipzig,1961,şi DieOstcurop
aische
Bedeutung
des Sarmntismus
În "StudiaHistoricaAcademiaeScient.iarurn
Hungarieae",
tom 53, Budapest,1963, 'I'adeuszMankowski
, Orientw polsleiej
kulturzeartysticznej,
vVroclaw-Krak6w,
1959,Jan Reychman,Orientwkulturzepols1ciego
Olwiedenias,
W'roclawvVarszawa-Krak6w,
1964,MichalWalickişi Wladyslaw'fomkiewicz,lVlalartwo
polskie,
11'Ian'ieryzm,
Barok,vVarszawa,
1971,fărfta mai vorbide cercetărilemultilatemie asupra
baroculuirus ale lui A. N. Cicerin,deopotrivămuzicolog
şi istoricliterar.Ataremateriale
vorvenisă completeze
şi să conferenoiperspective
datelorconsemnate
de către istoricii
deveniţi"clasici"ai Baroculuioccidental,
Tintelnot,Argan,Cizevskij,Panofsky-parţialCharpentrat,Tapieşi alţii, care de fapt au abordatsectoaredestul de restrînse, au
fixatnormerelativconvenţionale,
căutîndtotuşisă le atribuieo aplicabilitategenerală.
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meroşi cercetători consideră împrumuturile orientale sau orientalizante drept
simple curiozităţi, reduse la gustul extravagant, la capriciile unor călători,
diletanti sau chiar maniaci. Din aceste două motive, o zonă de investigatii
ce treh'uia sondată conform unui sistem precis şi riguros, a fost limitat:ă,
îngustată, coborîtă la nivelul erudiţiei minutioase, meticuloase şi - inevitabil - fără orizont. Astfel, exotismul barochist încă trece drept ceva straniu, fascinant, un domeniu generator de infinite sugestii (aceasta s-ar părea
că e poziţia lui Gustav Rene Hocke), fără ca diversele lui componente să
fi fost cercetate în profunzime. Cii o bisericii indianizantă la Belem în Portugalia, un minaret turcesc în Saxonia sau în Boemia, o capelă uluitoare
ca aceea de la Fili de lîngă Moscova,o sumă de romane şi tragedii cu subiect
oriental în toată Europa secolului al XVII-lea şi diverse formule sau tehnici de arte aplicate au constituit realităţi concrete în climatul Barocului,
aceasta n-o tăgăduieşte nimeni, însă adu ala. cerinţă a studiilor barochiste
ar fi următoarea: pe coordonate precise, materialul faptie, selecţionat după
semnificaţia sa fenomenologică,să ilustreze transformările esenţiale produse În istoria culturii. Nu e indiferent de cunoscut cîtă importanţă au avut
călătoriile lui Adam Olearius în Persia prin Rusia şi ce rol au jucat impresiile lui atît de bogate sub raport etnografic în dezvoltarea culturii germane,
sau alte relatări ale călătorilor europeni la Constantinopol, de unde preluau
o sumă de elemente integrabile şi integrate culturii occidentale-",cu atît mai
mult cu cît arta şi literatura otomană ale vremii atingeau un moment de
mare Înflorire şi originalitate-s, Exemplele se pot înmulţi şi se cer axate
pe sistemede cultură, ţinîndu-se permanent seama de interpenetraţia şi asociativitatea lor. Iată de ce, conturînd pe aceste principii "chipul" Barocului
care a privit către Orient (sau către Orienturi), s-ar putea Închega o fizionomie a acestui curent în ansamblul său logic, depăşindu-se părerile preconcepute ale deceniilor anterioare, precum şi stadiul erudiţiei deopotrivă
mărunte şi dispersate, de care s-a abuzat pînă În prezent.
§ 3. Intre cele două războaie mondiale, Oskar Benda încerca să demonstreze că Barocul european asimilase un mare număr de elemente izvorîte dintr-o vînă rustică, populară - şi în zilele noastre s-au întreprins
oarecum sondaje în ee priveşte Barocul "provineial", tradiţiile folclorice,
datinile "primitive" sau "l'egionaliste", cooptate mai mult sau mai puţin
organic în cultura savantă-", S-ar cere ca şi în acest sector să se sublinieze,
să se argumenteze şi să se sistematizeze aporturile creaţiei populare, ale
manifestărilor artistice de masă (serbări cîmpeneşti de obîrşie mitică,
13Jean Ebersolt,Constantinopte
byzant'ine
el lesvoyageurs
du Levant,Paris, 1918,
p. 117si nrm.
14Cf. AhmedKabakli,'1'ftrkEdevriyati,
Ist.ambul,1960,p. 3GS;VasfiMahirKocatiirk,Turlenesriantolojisi,
Ankara,1963,p. 229-230, şi Hisiorialiteraturytureckej,lucrarecolectivă,Wrocjaw,Os.s.0lincum,
1971,p. 135şi urm.
15Oskar Benda,DieOsierreichische
Kulturidee
in Staatund Erziehutig,
Wien, 1936,
p. 32-33; PierreCharperrtra.t,
L'arl baroque,
Paris,col."LesneufMuses",1967,p. 4, 56;
Gabriel'I'olnai,Desproblemesdu Baroque(în "ActaLitterariaAcademiaeScientiarurn
Hunguricac",
9, 1967,fasc. 1-4), p. 92-93 etc.
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jocuri de marionete, procesiuni festive cu măşti etc.) anexate marelui curent
al Barocului, il cărui dezvoltare şi al cărui colorit intens în bunii parte I-au
influentat. Cultura Renasterii fusese circumscrisă la creatii aulice. la o activitat cel mai adesea finantabi si controlată de meeem;,ti- suv'erani sau
prelaţi. Dimpotrivă, secolul l XVII-lea --- care a văzut feetiv afirmarea
burgheziei şi o participare mai puternică, mai conştientă a maselor-"- şi-a
construit o civilizaţie fundamentată pe un substrat delaolaltă mai larg
şi mai profund, cu sedimente locale viguroase. în sensul acesta, nu trebuie
să ne mire faptul 6. hipetraf'inatul Calder6n scria. "zarzuelas" în limbaj
quasi-argotic, că savantul Gryphius introducea în comedia sa GdiebteDornrase dialoguri în dialect neprelucrat, că Poveştile lui Perrault aveau să
marcheze în 1688 un moment decisiv în literatura vremii - a ceea ce s-a
numit pompos "le Grand Siecle" şi care a înregistrat mai mult decît o trăsătură voit popularizantă - că la curtea ţarevnei-regente Sofia Alexeevna
se juca un balet, Husalcele(1675),"comedie fabuloasă cu cîntece şi dansuri",
iar peste cîţiva ani, la aceeaşi curte moscovită, se monta Baba-Laga, "comedie-basm eu cîntece şi dansuri populare". La finele secolului, Francois
Couperin înregistra şi el, într-o mare, originală operă componistică, Les
Fasies de la grarule M enestrandie,tradiţiile vechii muzici populare franceze,
în vreme ce Lully, cu al stiu Ballet des Noiions, valorifica pe plan muzical
şi coregrafie diverse motive de provenienţă rurală, regională din cîteva
ţftri ale Europei. Poezia epică anonimă, îndeosebi aceea din ţinuturile unde
lupta antiotomană stimulase un suflu eroic - Serbia, Ungaria, Slovaciapurta şi aceasta indicii ale stilului şi imaginaţiei baroce, dovedind strînsa
interferentă Între creatia cultă si cea de masă.. Toate aceste fatete ale ansamblului'baroc cer un' studiu mtodic şi complex, susceptibil de a' documenta
numeroase aspecte ale civilizaţiei secolului al XVII-lea, corelate direct
cu ceea ce s-a numit "viaţa cotidiană" --- moravuri, mode, tradiţii din cele
mai variate -- făcînd parte integrantă din patrimoniul! culturii europene.
Intervenţia acestor "influenees du terroir« n-a constituit - cum s-a crezut
îndeobşte, ca şi în cazul predilectiilor exotice - un fel de amatorism pentru
frust, pentru bizar, pentru o primitivitate căutată, ci a pornit dintr-un interes aproape ştiinţific (am zice o prefigurare a ctnografiei ca disciplină)
al unor cărturari constienti de valorile creatiei maselor, venind să ateste si
pe acest plan ascendenta videntă a acestor 'valori. Metoda interdisciplinară
trebuie în mod necesar pusă la contribuţie pentru elucidarea unor atare
16 SecolulRenaşteriifusese- cumspunistoriciifrancezi- "un siccle-charniere
",
o epocăde tranziţie,secolulurmătorabiamarchează
transformarea
majorăa structurilor
economice
şi sociale,dupăcuma demonstratLeninîn Cesint "prieteni'i
poporului"
# cum
luptăelcontrasocial-democraţiei
(v,V.I. Lenin,Socinenija,
ed.rusă,tom15,p.307- 309).De
fapttoatecercetările
demografice
deastăziconfirmă
promovarea
păturiielemijlocîn Europa
şi o ridicareparţialăa ţărănimiiin unelesectoarede activitate, ceea ce ar fi produs
»unerelativeprisedeconscienee
dela paysannerie"
(V.MareSoriano,Leseontes
dePerrault
...
Culturesouanteel tradiiions
populaires,
Paris,1968,chap,II, §3, passim).Pentruîntregul
fenomen,v. în generelucrarealui R. Maridrou,De la culturepopulaireaU!lJ
xv IL:e el
XVlll-csiecles,Paris,Stoek,[1965].Pentrutrăsăturilede moravurişi viaţa de societate
în Occidentul
Europei,se ceresemnalatălucrareaReisein das Barockde Edith l<'riindt
(Leipzig,PrismaVcrlag,2 AufIage,1971).
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aspecte şi pentru recompunerea lor În unitatea dialectică pe care a prezentat-o Barocul 17.
Scientism, orientalism, populism, factori ee în parte au determinat
coloritul Barocului şi în genere s-au integrat substanţei lui - iată ceea
ce constituie o tematică neglijată de cercetători şi ceea ce impune mijloace
de investigaţie ideate pe noi principii metodologice.
Martie 1972.

QUELQUES
REMARQUES
METHODOLOGIQUES
CONCERNANT
L'HISTOIREDU BAROQUE
RJl,SUM1l.
L'autcurrccommande
I'etudemultilatcraledu climatbaroquedestineea souder
eusernblc
d'unc manierecompleteet logiquedes domainesqu'ona d'ordinaircexamines
et [ugcsseparement.Cen'est qu'eninterpretantla Iitteratureil traversles relationsde
voyage,le developpe
mentdesbeaux-artset de la musique,eelle-cietant a son tour connexeeil la choregraphie
et it la typologieIitteratre,l'architectureit l'art du spectaclc
et
ainside suite,qu'onpeut arrlverit surprendreI'esscncemămedu Baroquedansles coordonrieesde la societedu XVIIe siecle.CeHem6thodeimpliquea vrai dire des sondages
multlples- notammentdanstroissecteursassezn6glig6s
de nosjours,a savoirle scieniisme,l'oriental'isrne
et lepopulisme
propresau Baroque,troisvisagesdcfinissant
ensubstance
sa vraie physionomte
proteique.Aussila corroboration
de plusieursdisciplines,
ctayees
par unesolidearmaturestructurale,serait-ellemieuxit memede preciseret de gencraliserles traits fondarnentaux
de l'historiedu Baroque,histoirequ'ona traiteejusqu'ă present plut6tsur le plan de I'crudttionspeculative
et beaucoupmoinsdanssa signifieatlon
dialectique.

17.Ultimalucrarede sintezăpe aceastătemă,incluzîndşi o bibliografie
impresionantăa problemei,
e a ccrcetătoarei
polonezcdanina
Sokojowska,
Sporyo barok,WP08ZUltiwan'iu
rnodelu
epoki(Disputedesprebaroc,ln căutareamodelului
uneiepoci),vVarszawa,
PIW,1971,372p. Cutoatăacurateţeaşi minuţiozitatea
munciidepusedecătre merituoasa
cereetătoare,
multeaspecteau fost treeutecu vedereaşi numeroasepoziţii bibliografice
lipsescdin listaluerărilorconsultate,listă ee însumeaăaproape30 de pagini. Dar cum
Baroculeontinuăsă fie "o problemădeschisă"- aşa cuma spusalt eminentspecialist
al Barocului,tot polonez,Jan Blonsld-- am eăutat să sugerămîn ce direcţie se mai
poatedezvoltaaceastăanchetăştiinţificăşi pe drumulei ne-ampermisa fixa cîtevajaIoane.Ne rezervămca în alt cseusă schiţămuneletrăsăturispecifieeromâneşti,cu care
creaţiaepociiCantacuzini1or,
a lui Cantemirşi a lui BrÎncoveanu
a eontribuitla îmbogăţirea fizionomiei
proteicea Barocului.
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