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Les avatars du Moi chez Gustave Moreau entre l’image
poétique et l’image picturale
Teza constituie un studiu ştiinţific inedit, atât din punctul de vedere al
conceptualizării subiectului, cât şi al conţinutului, marea majoritate a imaginilor discutate
în cadrul discursului nefiind fost analizate până acum în bibliografia de specialitate sau,
dacă au reţinut deja atenţia specialiştilor, autorul a propus, desigur, o nouă interpretare şi
recontextualizare în cadrul creaţiei lui Gustave Moreau.
După prezentarea generală a subiectului efectuată în Introducere, lucrarea va urma
modelul teză-antiteză-sinteză. Discursul a fost structurat luând ca punct de plecare
metodologia lui Gilbert Durand din Beaux-arts et archétypes, reflecţia Sinelui creator în
opera de artă fiind urmărită în cadrul a trei „oglinzi”: Oglinda lui Parrhasios, Oglinda lui
Pygmalion şi Oglinda lui Narcis, fiecăreia dintre acestea fiindu-i ataşată o iconografie
dominantă ce va fi utilizată în demonstrarea argumentaţiei autorului.

I. Oglinda lui Parrhasios.
Prima Oglindă, cea a lui Parrhasios este dedicată iconografiei lui Prometeu în
opera lui Gustave Moreau şi este structurată în două părţi. Prima parte analizează textele
clasice ce relatează mitul lui Parrhasios, iar cea de a doua pune în evidenţă evoluţia
mitului lui Prometeu din Antichitate şi până în secolul al XIX-lea, autorul oprindu-se apoi
asupra particularităţilor reprezentării mitului lui Prometeu în creaţia lui Gustave Moreau.

1. Sursele
Cele trei texte clasice prezentând mitul artistului antic Parrhasios – Memorabilia
lui Xenofon (cartea a treia, capitolul al treilea, Istoria Naturală a lui Pliniu (cartea
treizeci şi cinci) şi Controversiae a lui Seneca (cartea a zecea, capitolul cinci) – sunt
analizate în detaliu, autorul urmărind dualitatea vizibil-invizibil şi creator-observator de-a
lungul întregului discurs.
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a) Xenophon.
Primul text este, de fapt, un dialog între Socrate şi Parrhasius asupra naturii
actului artistic. Întrebarea cheie în jurul cărora se ţese dialogul este dacă vizibilul poate
sau nu reprezenta invizibilul. Dacă, la început, Parrhasius susţine incapacitatea artei de a
imita lucrurile nevăzute, Socrate reuşeşte până la sfârşit să-l convingă de contrariu.
Trebuie reţinut că explorarea şi teoretizarea manierelor de reprezentare a Absolutului în
artă au constituit un punct esenţial în formarea gândirii artistice a lui Moreau, punct ce va
fi explorat substanţial în întreg cuprinsul tezei.

b) Pliniu.
Al doilea text relatează celebra competiţie dintre Zeuxis şi Parrhasius.
Semnificaţia acestei legende pentru analiza noastră constă în observarea interacţiunii
dintre creator şi observator, precum şi modul în care această interacţiune defineşte relaţia
dintre spectator şi opera de artă, prin intermedierea iluziei, ce permite spectatorului să
pătrundă în universul artistic al artistului.
Textul prezintă importanţă întrucât pentru Moreau tabloul constituie « une
enveloppe mystérieuse qui déconcerte le spectateur », mai multe „straturi de
semnificaţie” trebuind descifrate pentru a înţelege pe deplin polisemia mesajului său.

c) Seneca.
Finalmente, cel de-al treilea text, cel mai lung, „Parrhasios şi Prometeu”
analizează jocul subtil între Creatorul ca Pictor - Parrhasios - şi Creatorul rasei
umane/prototipul Artistului Universal – Prometeu. Analiza noastră se va centra pe
dualităţile Creaţie/Distrugere - întrucât Parrhasios este prezentat toturându-l pe Titan – şi
Realitate/Iluzie – întrucât, după cum am subliniat, Artistul creator se regăseşte atât în
afara pânzei, cât şi reprezentat pe aceasta. Textul este esenţial întrucât laitmotivul
Creaţiei prin Sacrificiu apare în mod obsesiv la Gustave Moreau.
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2. Mitul Prometeic.
Cea de a doua parte face o scurtă trecere în revistă a evoluţiei legendei lui
Prometeu din Antichitate şi până în secolul al XIX-lea, insistând pe strânsa corelaţie între
mitul prometeic şi cel christic, caracteristică esenţială pentru înţelegerea gândirii
artistului francez, o apropiere între cele două figuri de întemeietori de civilizaţie putând fi
constată atât la nivel ideatic, cât şi iconografic.
În continuare vor fi analizate particularităţile mitului prometeic în creaţiile lui
Gustave Moreau. Dacă tabloul prezentat de către pictor la Salon a captat atenţia mai
multor generaţii de specialişti, desenele reprezentându-l pe Titan s-au bucurat de un
interes mai restrâns.
Există două variaţii esenţiale ale mitului prometeic la Gustave Moreau:
Prométhée enchaîné şi Prométhée foudroyé.
Autorul întreprinde o scurtă analiză a desenelor „clasice” (care reproduc în linii
mari opera expusă la Salon) reprezentând prima temă, oprindu-se îndesebi asupra unor
desene inedite ce înfăţişează chiar momentul încătuşării Titanului, apropiindu-le din
punct de vedere iconografic de ţintuirea pe cruce a lui Christ. Autorul va propune
noţiunea de „Anti-Trinitate” şi va face o primă incursiune în dialectica sacruprofan/creştin-păgân în opera lui Gustave Moreau.
Cea de a doua temă, Prométhée foudroyé va fi analizată de autor folosind ca
matrice interpretaţională dualitatea Tată-Fiu, reflectată în relaţia arhetipală ZeusPrometeu. Apropierea de tematica creştină va fi pusă în evidenţă, precum şi
paricularităţile biografice ale lui Gustave Moreau care vor susţine o astfel de interpretare.
Finalmente, autorul încheie prima parte a discursului cu analiza unui desen
(reprezentând tot tema lui Prométhée foudroyé) ce tematizează problematica
sacrificiului/eliberării spiritului ca modalitate de a construi o punte între lumea materială
şi cea spirituală.
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II. Oglinda lui Pygmalion.
Iconografia centrală a acestui capitol este cea a Salomeei.
Vom insista asupra dualităţii sale ca Femme Fatale/principiu iniţiatic,
demonstrând dorinţa pictorului de a o vizualiza nu numai ca pe o întruchipare a
Materialului, dar şi ca un necesar altar de sacrificiu pentru artistul în cautarea Idealului,
Ideal ce poate fi atins doar în universul spiritualităţii, după moartea pământeană,
binomului Bărbat/Femeie fiindu-i ataşată polaritatea Creator/Operă de Artă.

1. Mitul Ovidian.
După o scurtă introducere în mitul ovidian, ce insistă pe dualitatea Creator-Creaţie
şi, inevitabil, masculin-feminin/viaţă-moarte autorul va sublinia ideea pusă în evidenţă de
către Victor Stoichiţă în cartea sa „The Pygmalion Effect” şi anume că nu doar
Pygmalion o creează pe fecioară, ci şi ea pe el, întrucât Creatorul va fi perceput în funcţie
de opera de artă pe care o creează. Această idee este esenţială în înţelegerea recepţiei
operei lui Moreau, întrucât Salomé este opera care l-a definit (şi a deformat imaginea
pictorului, după cum Peter Cooke a demonstrat în numeroasele sale exegeze) pe artistul
francez pentru posteritate.

2. Figura Salomeei până în secolul al XIX-lea.
Dupa introducerea în mitul ovidian, autorul va face o scurtă trecere în revistă a
legendei Salomeei până în secolul al XIX-lea, insistând pe crearea imaginii fiicei lui
Herod în mentalul colectiv masculin atât ca Femme Fatale, cât şi ca obiect-bijuterie.
După o scurtă trecere în revistă a versiunilor evangheliştilor şi punctarea diferenţelor
relativ la istoria lui Flavius Jeosephus, vom aminti particularităţile mitului în epoca
Cruciadelor, printre care cea esenţială constituind-o suprapunerea imaginarului Salomeei
cu cel al mamei sale, idee demnă de reţinut în contextul analizei ulterioare a operei lui
Moreau, unde această juxtapunere se va materializa pictural pe alocuri.
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În sfârşit, in epoca medievală târzie şi a Renaşterii, imaginea dansului Salomeei
va oferi artiştilor un preţios pretext pentru etalarea măiestriei lor decorative, fenomen ce
va renaşte de altfel şi în secolul al XIX-lea.

3. Legenda Salomeei în secolul al XIX-lea.
Autorul va proceda în continuare la o analiză atentă a legendei Salomeei în
secolul al XIX-lea, aceasta fiind de primă importanţă în înţelegerea creaţiei lui Gustave
Moreau, textele literare ale epocii contemporane arătându-se a fi fost de primă importanţă
în inspiraţia operelor sale.
Urmărind dualitatea text-imagine vom analiza atât influenţa literaturii asupra
imaginilor sale (unele referiri la anumite variante ale Salomeei apar chiar în textele sale,
cât şi invers, punând în evidenţă influenţa operelor sale asupra literaturii (celebru este
exemplul lui Huysmans, care, dupa cum vom vedea, va contribui mult la deformarea
intenţiei picturale iniţiale prin prisma literaturii).
Autorul îsi va începe analiza cu poemul Atta Troll, opera lui Heine fiind
funadamentală pentru înţelegerea imaginarului Salomeei în secolul lui Gustave Moreau.
La artistul german Salomeea apare nu ca o întruchipare a unei regine reci, ci o figură
plină de fervoare, fiind devorată de pasiunea ce i-o poartă Sfântului Ioan.
Ulterior apariţiei lui Atta Troll se înscrie poemul Hérodiade a lui Mallarmé, în
viziunea căruia, esenţial, femeia este figurată ca întruchiparea Operei de Artă - « Ève
était blonde, Vénus blonde. La blondeur, c’est l’or, la lumière, la richesse, le rêve, le
nimbe » -, concepţie esenţială pentru înţelegerea viziunii pictorului, a cărui Salomé,
constituind, după cum bine ştim, un imn adresat Ornamentului.
Vom purcede apoi la analiza operei lui Flaubert, Hérodias, apărută un an după
expunerea la Salon a tabloului lui Moreau (1876), demers necesar întrucât maniera
scriitorului de prezentare a subiectului a influenţat în mod decisiv imaginarul artistic –
pictural şi literar - al sfârşitului de secol XIX. Vom pune în evidenţă atât importanţa
detaliului arheologic, cât şi, mai ales, ideea apropierii ontologice între Sfântul Ioan
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Botezătorul şi Christos, temă explorată, după cum vom vedea, pe larg, de Gustave
Moreau.
În ceea ce priveşte opera Hérodiade compusă de Jules Massenet, am socotit de
primă importanţă sublinierea faptului că artistul a dorit scindarea caracteristicilor
Feminităţii între Salomeea şi mama sa, cea dintâi concentrând toate atributele pozitive,
fiind îndrăgostită sincer de Sfântul Ioan, pe când Herodias a fost înfăţişată cumulând
atributele negative, fiind depravată şi nemiloasă, în numeroase rânduri cerând moartea
Sfântului. Faptul prezintă importanţă întrucât în creaţia lui Moreau cunoaştem o acuarelă
Hérodias-Salomé, ulterioară creaţiei lui Massenet ce pare a ilustra această dualitate, atât
prin coloristică, cât şi prin figurarea generală a personajelor.
Vom trece apoi la fascinanta Salomé a lui Jules Laforgue (1887), unde
dimensiunea estetizantă a cadrului narativ este reflectată în psihologizarea personajelor,
ironia, sadismul şi narcisismul fiind revelate de autor a fi în viziunea personajelor
concepte deasupra moralei. Opera este esenţială şi din punctul de vedere al ritualizării
actelor prezentate, intrarea Salomeei în sala de festin şi scena iniţiatică de la malul mării
în care protagonista aruncă în apă capul Sfântului Ioan şi ajunge ea însăşi să cadă
constituind momente arhetipale decisive în delimitarea cadrului existenţei umane.
Întrucât în jurul aceleiaşi date pictorul francez a realizat un desen intitulat iniţial Salomé
entrant dans la salle du festin, ce reinterpretează clar variantele ritualizante ale mitului, o
posibilă apropiere ale celor două viziuni, cel puţin din punct de vedere estetic, ne apare ca
plauzibilă.
În sfârşit, ultimul text literar ce ne reţine atenţia este celebra Salomé a lui Oscar
Wilde, dedicată lui Florence Stoker, operă ce pune în evidenţă atât dimensiunea
vampirizantă a femeii cât şi teama adânc înrădăcinată în inconştientul colectiv masculin
faţă de închipuita putere distructivă a femeii, caracteristică ce se regăseşte din plin în
viziunea pictorului francez. De asemenea, nu trebuie uitată marcarea clară a paradigmei
de interpretare a temei Sfântului Ioan Botezătorul ca un subiect cu puternice conotaţii
erotice, dorinţa nestăpânită a Salomeei înlocuind în mod definitiv sacralitatea legendei.
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4. Salomeea în creaţia lui Gustave Moreau.
In partea a patra a textului vom urmări maniera de concepere a temei Salomeei în
creaţia lui Gustave Moreau, debutând prin a reliefa concepţia pictorului, din păcate, în
mod evident misogină, asupra rolului femeii în artă şi nu numai. Textele sale arată clar că
pentru pictorul francez femeia este Iniţiatoarea prin excelenţă – putând duce atât la pieire
(Femme Fatale, această viziune reflectându-se în majoritatea creaţiilor sale), cât şi la
Inspirarea Creaţiei Artistice – exemplul tabloului Hesiode et la Muse este revelator.
De asemenea, în cursul textului, vor fi punctate câteva amănunte biografice care
au putut conduce la această viziune asupra rolului Feminităţii în general.
Odată stabilit cadrul de creaţie artistică, vom proceda la discutarea operelor alese
spre analiză, opere care până acum au scăpat total atenţiei specialiştilor sau au captat-o
foarte puţin.
Vom începe cu două tablouri în ulei „La Cimaise” şi „La Vision”, tablouri ce
prezintă o formă de tranziţie de la figurativ la non-figurativ. Primul „tablou”, constând
din cinci „sub-imagini” – La Mort de Moise, Ste Cécile, Salomé, La Mort de Françoise et
Paolo şi Venise, va fi descifrat utilizând dualităţile sacru-profan/feminin-masculin,
tabloul oferindu-ne o fericită incursiune în poetica picturală a contrastului caractersitică
creaţiei pictorului francez.
Cea de a doua imagine „La Vision” va fi prezentată ca ilustrare a tendinţei de
sinteză din ultima perioadă de creaţie a lui Moreau, caracteristicile lui Saint-Jean Baptiste
şi Saint Jerome fiind combinate de către pictor, momentul viziunii, cel al sintezei
ontologice prin excelelenţă, dându-ne posibilitatea de a recodifica mesajul artistic al
operei printr-o matrice interpretaţională ţesută în jurul dualităţii creator-spectator.
Dialectica sacru-profan va fi în continuare urmărită prin analiza „în oglindă” a
altor două tablori, Salome à la prison şi Sainte Marguerite, autorul urmărind maniera în
care artistul a ilustrat narativitatea legendelor, precum şi modul în care a transferat
caracteristici iconografice similare dinspre lumea ‚păcatului’ spre cea a ,sacrului’.
Interpretarea picturală va fi bazată nu numai pe caracteristicile iconografice ale
tablourilor, ci şi pe amănuntele revelatoare ale creaţiei lor, în cea de a doua imagine
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Gustave Moreau codificând elemente de adâncime surprinzătoare ce au putut fi descifrate
doar prin cunoaşterea adecvată a contextului realizării operei.
Finalmente, ajungem la ultima serie de desene, din câte cunoaştem noi total
ignorate de specialişti până acum, desene ce reuneşte iconografia Salomeei cu cea a
Spiritului Sfânt, epifania acestuia fiind reprezentată în contextul morţii Sfântului Ioan
Botezătorul. Dacă în maniera ‚clasică’ Sfântul Spirit se manifestă în momentul Botezului
lui Christ, când Sfântul Ioan este înfăţişat ca prag iniţiatic pentru Iisus, în cazul de faţă,
Porumbelul Sfânt este figurat ca sancţionând momentul morţii Precursorului.
Implicaţiile simbolice şi iconografice ale acestei figurări ‚inversate’ vor fi
analizate pe larg, precum şi reflecţia acestora în inversarea locurilor Creatorului şi a
Operei de Artă, inversiune ce, după cum am amintit în debutul părţii a doua, este tipică
mitului lui Pygmalion.

III. Oglinda lui Narcis.
Este oglinda sintezei ce le reuneşte pe cele două prezentate anterior. Dacă în cazul
lui Prometeu (Principiul Maculin) Creatorul era singur, iar în cazul Oglinzii lui Pymalion
acesta se definea prin reflecţia Celuilalt, Salomeea (Principiul Feminin), în acest din urmă
capitol drumul Sinelui ajunge în sfârşit la final, dualitatea aparentă Creator-Spectator se
redefineşte ca unitate ontologică, după cum fascinantul desen Mort d’Adonis (figurat de
Moreau ca hermafrodit) ne-o va arăta.

1. Sursele.
In prima parte a acestui ultim capitol vor fi prezenate numeroasele surse ale
mitului lui Narcis, insistându-se asupra variantei ovidiene a mitului, cea mai complexă.
Intr-adevar, mitul lui Ovidiu apare ca o alegorie a cunoaşterii de sine, în timp ce despre
mitul lui Konon nici nu se poate preciza dacă tânărul ajunge să se recunoască în fântână
sau nu, dimensiunea Revelaţiei fiind aproape complet omisă.
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Pausanias ne propune o versiune mult mai raţională a mitului (învinuită de unii de
a se fi dovedit de-a dreptul limitată), Narcis apărând ca fiind îndragostit de sora sa, nu de
propria imagine, particularităţile amorului heterosexual şi incestuos ale acestei versiuni
fiind bine punctate în bibliografia de specialitate.
Filostrate ne oferă un strălucit exemplu ce înfăţişează, desigur, subtilităţile relaţiei
text-imagine (ekphrasis), precum şi cele ale relaţiei spectator - operă de artă, făcând
trimitere la legenda concursului dintre Zeuxis şi Parrhasios. Este demn de reţinut episodul
albinei a cărei prezenţă cel ce o priveşte nu o poate încadra în tablou sau în afara lui,
autorul Imaginilor delectându-ne cu un fin joc de suprapunere ale cadrelor de viziune
autoreferenţiale.
Finalmente, Leon Battista Alberti apare, în mod esenţial, ca fiind primul ce
marchează recunoaşterea propriei imagini în apă de către Narcis ca pe realizarea unui
autoportret, tânărul devenind astfel, „tatăl” picturii, viziune fascinantă ce a făcut carieră
în epoca modernă şi contemporană, regăsindu-se, de altfel şi în creaţia lui Gustave
Moreau.

2. Paradigma mitului lui Narcis în creaţia lui Gustave Moreau.
Odată prezentate sursele, vom purcede la analiza textelor lui Gustave Moreau
tratând tema lui Narcis, urmărind totodată, în paralel, câteva desene şi acuarele având
această tematică.
Într-unul dintre aceste desene, ce a scăpat până acum atenţiei specialiştilor, Narcis
este figurat privind abisul în timp ce un demon îl indeamnă pe calea pierzaniei,
constituind astfel un avertisment la adresa spectatorului asupra dragostei de sine. Astfel
încât dacă în imagine Narcis este îndreptat spre pierzanie, pictorul îl îndeamna pe
privitor, mesajul imaginii fiind construit „în oglindă”, îndemnând privitorul spre
prudenţă.
Analiza va continua cu prezentarea altei imagini, o acuarelă în care Narcis este
reprezentat aproape complet în alb imaculat, în timp ce pictorul a figurat în jurul său o
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paletă cromatică impresionantă. Asistăm, aşadar, la conturarea unei poetici a diferenţei,
pictorul francez fiind cunoscut pentru măiestria sa în a reprezanta ideea contrastului.
În mod antitetic, acuarelele intitulate Près des eaux prezintă sinteza, eul pictural
exprimându-se prin reprezentarea disoluţiei/osmozei Sinelui în/cu matricea primară a
cadrului de referinţă. Acest dublu binom centrat pe ideea disoluţiei/osmozei Sinelui va
face necesară aducerea în discuţie a dualităţii formă-culoare în opera lui Gustave Moreau
şi, inevitabil, ca dintre figurativ şi non-figurativ.
3. Figurativ şi non-figurativ în paletele de acuarelă ale lui Gustave Moreau.
Pentru a pătrunde esenţa acestei problematici vom analiza câteva acuarele care
ilustrează dualitatea figurativ/non-figurativ în creaţia lui Gustave Moreau, subiect ce a
stârnit un interes deosebit în critica de specialitate din ultimii zece ani. După o scurtă
trecere în revistă a titlurilor bibliografice relevante pentru această tematică, ne vom opri
asupra unor acuarele precum Page şi Saint Antoine, ce oferă un exemplu fascinant al
manierei în care principiul antropomorfizant organizează spaţiul pictural.
Urmând acest traseu vom ajunge în sfârşit în mod inevitabil la dialectica culoareformă, dualitate foarte bine reprezentată în iconografia lui Polifem/a Galateei, iconografie
ce oferă posibilitatea teoretizării actului privirii, caracteristic oglinzii lui Narcis.
4. Polifem.
Urmărind materializarea acestui din urmă concept în textele lui Moreau şi
reprezentarea sa picturală ca frontieră între lumea astrală şi Pământ, ne vom opri în cele
din urmă atenţia în mod special asupra unui desen niciodată analizat până acum,
înfăţişând Moartea lui Adonis, unde iconografia fiului Myrrhei şi cea a Ciclopului se
regăsesc în acelaşi imagine. Subtilităţile acestei reprezentări vor fi discutate pe larg de
către autor, insistându-se pe complexitatea iconografiei hermafroditului şi a dublei
viziuni – materiale şi spirituale - , Ciclopul voyeur fiind reprezentat având deschişi atât
ochii dorinţei carnale, atraşi de voalul revelator al hermafroditului, cât şi cel de al „treilea
ochi”, cel al Cunoaşterii. Sprijinindu-se pe matricea bachelardiană a dedublării
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privitorului prin vis/contemplaţie, vom demonstra că pictorul depăşeşte aici bariera
conştient/inconştient, creând o poietică picturală a totalităţii.
Analiza va continua cu analiza unei serii de imagini ce reprezintă o iconografie de
asemenea inedită, cea a lui Polifem purtând bastonul lui Moise, indiciu ce precizează că
Moreau a dorit să îl reprezinte pe Ciclop ca pe un Iniţiat întotdeauna situat la marginea
dimensiunii elementale, metamorfozate pictural prin figurarea graniţei vis/realitate. După
cum una dintre acuarelele sale ne-o arată, pictorul s-a identificat în mod semnificativ cu
Polifem. Subcapitolul de faţă se încheie cu analiza implicaţiilor picturale ale acestei
identificări.

5. Moise
Finalmente, ajungem la ultima subcategorie iconografică prezentată în teză – cea
a lui Moise. Vom distinge între două iconografii, Moise ôtant ses sandales, şi Mort de
Moise. Prima icongrafie va fi analizată prin matricea interpretaţională a interzicerii
(precum Polifem/Narcis nu poate atinge obiectul dorinţei pe care doar îl vede, nici Moise
nu poate intra în Tara Sfântă, pe care o poate doar privi), textele lui Moreau ce discută
tema fiind revelatoare în acest sens.
Cea de a doua iconografie reprezentâd Moartea lui Moise încheie teza, autorul
analizând în ultimul desen – inedit, de asemenea - o imagine a Călăuzitorului reamintind
clar iconografia christică, precum cea a lui Prometeu din prima oglindă, cercul analizei
sintetice fiind astfel închis.

Concluzii
În Concluziile Generale, autorul punctează structuralizarea fractală a tezei, cele
trei surse ale mitului prometeic deja anticipând subtilităţile metamorfozelor relaţiei
spectator/creator, vizibil/invizibil şi Identitate/Alteritate din toate cele trei oglinzi ale
tezei, aceste binomuri metamorfozându-se într-o ultimă dualitate/unitate, cea dintre a
crea şi a revela.
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