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Un aspect deosebit de important pentru mentalitatea medievală îl constituie imaginea, 

componentă a gândirii simbolice. În acest context, memoria colectivă europeană medievală a dat 

naștere unor imagini și credințe autentice, izvorâte din realitățile spirituale profunde. Deși acestea se 

identifică în zona supranaturalului și a imaginarului, ele fac deseori corp comun cu realitatea vizibilă, 

suprimând granița dintre real și fantezie. Pentru cazul nostru, corpusul de imagini asupra cărora ne-

am concentrat atenția îl constituie o serie de miniaturi din enciclopediile medievale de tip bestiar, 

realizate în Europa centrală, exponențiale fiind Anglia și Franța. De asemenea, perioada în care ne-

am încadrat este cuprinsă între secolele al XI-lea și al XIV-lea. Majoritatea acestor imagini se 

regăsesc în colecțiile Bodleian Library (Oxford), Morgan Library (New York), Bibliotheque 

Nationale de France, dar și ale altor prestigioase instituții care au ales să digitizeze colecțiile de 

documente miniate, pentru a veni în sprijinul acestui tip de cercetare de nișă. Cu toate acestea, nu 

înseamnă că ne distanțăm complet de contextele culturale și imagistice anterioare, fundamente 

pentru tema prezentată. 

În jurul acestor idei și imagini a luat naștere teza pe care o propun. Ea își legitimează 

contribuția la literatura de gen printr-o serie de motivații ce susțin cercetarea. Vom lua în considerare 

inițial abordarea interdisciplinară, axată pe analiza comparativă între imagine și text. În maniera 

propusă, asemenea abordare o regăsim prea puțin dezbătură în literatura de specialitate de la noi. 

Altminteri, în această categorie documentară abundă traduceri și abordări analitice literare, critice 

sau alte texte concentrate pe diverse teme de istorie socio-culturală. Așadar, contribuția personală în 

cadrul cercetării reiese din acest demers. Originalitatea lucrării este susținută de această tratare 

analitică menită să evidențieze elementele culturale de ordin supranatural, fantastic, bizar sau, în 

orice caz, de un anume absurd al datului natural. Acestea se interpun cu dezinvoltură în percepția 

colectivă asupra multora dintre animale. Astfel, zestrea zoomorfă din realitatea imediată este de cele 

mai multe ori încărcată de valențe simbolice, mistice sau bizare, ce constituie un veritabil deliciu 

intelectual în lectura subgenului literar-enciclopedic reprezentat de textele bestiarelor. Socotite pe 

baza scrierilor, dar mai cu seamă a imaginilor, aceste noțiuni mirabile constituie un teren suficient 

de puțin explorat în literatura autohtonă. Chiar dacă aceste surse de la baza bestiarelor medievale 

apusene au pătruns și în literatura română, ansamblurile miniaturale rămân în bună măsură neglijate.  

Un alt argument în favoarea autenticității demersului constă în descifrarea unor relații ce 

justifică asocierea multora dintre reperele zoomorfe analizate. Acestea fundamentează legături 

stabilite pe diferite paliere. Aspectele enunțate alcătuiesc deci un fragmentarium al gândirii 

medievale simbolice, pliat pe imagini animaliere. Aceste simboluri erau frecvente în contextul vital 

din spațiul european analizat, ca și în alte locuri. Animalele erau prezente în cadrul vieții cotidiene, 



 

comune tuturor categoriilor sociale. Frecvența lor era justificată și de statutul economic al 

feudalismului, care a făcut ca Europa acelor vremuri să-și bazeze economia pe agricultură. Figura 

zoomorfă s-a impus și ca un model în care omul să poată citi voința lui Dumnezeu în natura în care 

viețuiește. Aceste idei sunt însă niște moșteniri biblice dar și ale gândirii antice târzii creștine, 

responsabile pentru apariția textelor moralizatoare de la finele Antichității. Amintim aici Fiziologul, 

text îndrăgit și mult difuzat în Evul Mediu. 

În al doilea capitol am optat pentru încadrarea cititorului în contextul instaurării Evului 

Mediu european, prin expunerea unei succinte istorii evenimenţiale, ce reflectă totodată și diferențele 

de mentalitate dintre Apus și Orient. De asemenea, amintim că forța defensivă tot mai slabă a 

romanilor a stat la baza declinului Imperiului Roman de Apus. Odată cu prăbușirea sa din 476, putem 

vorbi despre instaurarea perioadei de mijloc.  

Capitolul 2 Evul Mediu, ultima etapă în evoluţia gândirii simbolice are ca punct de plecare 

contextul imwdiat următor oficializării Creştinismului şi instaurarea unei vizuni profund 

spiritualizate a vieţii medievale. Ascensiunea instituţiei ecleziale ce a căpătat gradual control asupra 

gândirii a impus unele modele etice şi estetice noi, opuse celei antice, deși se preiau de aici 

numeroase noţiuni. Am justificat astfel detalierea unor concepte ce legitimează noţiunile şi 

conceptele de la baza esteticii medievale.  

Din perspectivă filosofică, autenticitatea modului de a percepe frumosul, împreună cu 

diferite categorii estetice sunt tratate și corelate în capitolele 3 şi 4. Între acestea, mirabilul, 

miraculorsul şi bizarul se împletesc cu alte categorii estetice care ţin de o viziune mistică a naturii. 

Toate constituie şi aspectele în jurul cărora am articulat prezenta cercetare, vizibile în operele literare 

şi imagistice analizate.  

Subcapitolul 4.3 dezbate concretizarea imaginarului dedicat bestiarului, prin intermediul 

imaginarului apocaliptic și a contextului ce a generat o astfel de viziune. Nenaşterea enciclopediilor 

marchează un moment de maximă importanţă pentru mentalitatea medievală şi pentru formarea unui 

imaginar adecvat. Tradiţia biblică, intens fructificată de Biserica apuseană, a contribuit din plin la 

concretizarea acestui imaginar de a percepe lumea şi viaţa. Un asemenea context a favorizat apariţia 

unei reacţii în faţa Apocalipsei, ce se apropia gradual. Tensiunea era susținută cu atât mai mult de 

starea conflictuală din Peninsula Iberică a veacului al VIII-lea. Invaziile şi dominaţiile popoarelor 

islamice din aceste zone condus la formarea artei mozarabe, apanajul unei comunități creștine izolate 

în munții Cantabriei. De acest context este legat Comentariul la Apocalipsă al călugărului Beatus 

din Liebana. Atitudinea sa reticentă în fața Islamului va cuprinde treptat mentalul colectiv. 

Miniaturile ulterioare ce vor însoți textul, deschid drumul miniaturii merovingiene, remarcabilă 

pentru letrinele de tip entrelacs și pentru ornamentația abundentă, în care întrezărim o multitudine 

de arătări montruoase născocite. Apariţia scrierilor dedicate monştrilor intercalați între alte creaturi 



 

bizare cunoscute ca Liber monstrorum apar și se răspândesc între veacurile al VII-lea şi al IX-lea, 

din spaţiul insular britanic spre diverse zone ale Europei. Subcapitolele Codicele mozarabe şi 

imaginarul apocaliptic, respectiv Apocalipsul beatin şi bestiarul unui univers imaginar creştin mi-

au dat prilejul unor studii care vizează arii ştiinţifice diferite. Remarcăm cu precădere geografia, care 

capătă la rândul său valenţe simbolice. Tot acum ia naştere o categorie a bestiarului mistic, maturizat 

abia începând cu secolele XI-XII.  

Un alt aspect demn de menționat îl constituie debutul veacului al XII-lea. Acum asistăm la o 

deschidere spre cultura arabă, revalorificată, ceea ce constituie o noutate. Aceste aporturi oglindesc 

deschiderea orizonturilor culturale ale Europei medievale creştine. Treptat, valoarea ştiinţifică va 

lua locul celei religioase. Varietatea de noțiuni solide ce pătrund în domeniul naturalismului, 

anatomiei şi mai ales în astronomie au adus schimbări menite să reevalueze atât modul de percepţie 

asupra vieţii, cât şi a omului asupra propriei identităţi. 

Capitolul al cincilea introduce treptat demersul analitic, printr-un studiu de caz dedicat 

colecţiei de bestiare iluminate de la Bodleyan Library, Oxford. Această etapă evidențiază importanța 

colecției digitizate, din care fac parte numeroase texte miniate, ce au constituit obiectul cercetării. 

Capitolul al şaselea, Miniatura între real şi fantastic. Semn, simbol şi realizare artistică intră 

în abordarea analitică propriu zisă. Acesta constituie partea centrală a cercetării, în care ne-am 

propus inițial sublinierea evoluției și importanței acestui gen enciclopedic. În structurarea capitolului 

am optat pentru prezentarea unui număr limitat de animale, pe baza cărora am putut stabili relații de 

similiturdine pe diverse paliere. De asemenea, am încercat să păstrez fidelitatea expunerii din 

majoritatea bestiarelor, deși în unele cazuri acest lucru a devenit dificil. Ulterior, pe baza analizei 

imagistice și literare, am constatat că gândirea simbolică se manifestă intens în jurul imaginilor 

deseori ireale și a conceptelor din textele moralizatoare ale bestiarelor. În Evul Mediu, acest gen de 

scriere pliat la început pe tradiţia culturii antice, s-a dezvoltat prin contribuția unor autori medievali 

de primă mână, precum Pliniu cel Bătrân, Isidor de Sevilla, Vincent de Beauvais, Albert cel Mare 

Bernardus Silvestris, Bartholomaeus Anglicus sau alţii, reprezentativi pentru cultura enciclopedică 

și teologică a vremii. După ce am parcurs aceste etape, am sesizat că interpretările formale și 

substanțiale pun în lumină un mod al memoriei colective de a percepe lumea mult mai bine susținut 

din punct de vedere al normelor şi interpretărilor simbolice, decât la nivel formal. De pildă, pentru 

cazul nostru, o vietate reprezentată undeva ca un cal şi altundeva ca bovină cu un corn în frunte, 

poate fi socotită în egală măsură, indiferent de realizare, un inorog. Pentru mintea medievală, 

încărcătura simbolică este cu mult mai precisă decât variaţiile formale sub care acesta poate să apară.  

Capitolul analitic se încheie cu o expunere comparativă a două mari colecţii de bestiare: 

Bodleyan Library, Oxford şi Morgan Library, New York. Ponderea surselor provenite din cele două 

mari biblioteci a făcut necesară o astfel de prezentare detaliată, cu accent pe avantajul documentar 



 

oferit. Căutarea şi corelarea aspectelor insolite pe filiera text-imagine deschide o poartă spre 

universul creativităţii, destul de frecvent marcat de astfel de excepţii, iar canoanele de reprezentare 

sunt suprimate în multe dintre cazuri. Uneori fantezia şi creativitatea ilustratorilor le dă prilejul de a 

se distanţa destul de mult față de anumite reguli. Există între paginile bestiarelor destule referințe  

iconografice în acest sens: ariciul (Ms. M.81, fol. 10v, Morgan Library), hiena (Ms. Laud. Misc. 

247, fol. 15v, Bodleyan Library), aspida (Ms. Sloane 1975, Fol. 43r.), boul bonasus (Ms. Ms. KB 

KA 16, fol. 47v, Kongelige Bibliothek), dragonul (Ms. Lat. 6838B, fol 30v, BNF) sau unicornul 

(Ms. Douce 167, fol4v, Ms. 254, fol. 17r, Fritzwilliam Museum). Astfel de variaţii imagistice 

remarcabile constituie aspecte ocazionale, puse în valoare prin artificii de asocieri rare. Deducem de 

aici că în pofida stricteții iconografice și a unei pretinse obediențe relaționale între text și imagine, 

miniaturiștii înzestrați își asumau deseori un grad variat de libertate.  

Ultimul capitol este dedicat reperelor zoomorfe ce apar în heraldică. Aici mi-am concentrat 

atenţia asupra felului în care acest mod de a percepe lumea a dat naştere unui limbaj codificat, în 

slujba reafirmării sistemelor identitare. Pentru cercetarea propusă, imaginile zoomorfe constituie 

mobile heraldice apreciate. Acestea pătrund în limbajul stemelor graţie zestrei culturale şi spirituale 

cu care îndeosebi le-au înzestrat bestiarele, şi alte surse adiacente. Între acestea, reprezentările 

fantastice apar mai rar decât în bestiare, fapt datorat raportul dintre cele născocite şi cele cunoscute. 

Totuși, există câteva astfel de figuri himerice care apar frecvent și în heraldică. Grifonii, inorogii sau 

dragonii se reparcă de departe ca cele mai preferate figuri.  

 Pe parcursul cercetării am putut constatat că imaginarul bestiarului s-a întipărit în mentalul 

colectiv medieval în primul rând grație răspândirii a două mari surse de la finele Antichității. Este 

vorba despre Istoria naturală a lui Pliniu cel Bătrân (secolul I) și Fiziologului alexandrin anonim, 

text creștin de la granița secolelor III-IV. Aceste surse de mare notorietate au fost revizuite, 

reinterpretate sau adăugite începând cu Isidor din Sevilla (secolul al VII-lea). Opera isidoriană Liber 

Etymologiae a constituit la rândul ei bază pentru textele moralizatoare sau pretins științifice care 

apar în special după veacul al XII-lea. Ele sunt și cele care stau la baza bestiarelor, fie că vorbim 

despre simple înșiruiri de animale cu un caracter cvasi-științific (Anglicus), fie că vorbim despre 

texte în versuri cu destinație etică (Ambrozie, Folieto, Beauvais, LeClerc) sau amoroasă (Fournval). 

Acest gen s-a răspândit și în alte culturi din nordul și Estul Europei, ca de exemplu prin versiunea 

islandeză a Fiziologului, respectiv prin traduceri din greacă și mai târziu din slavonă.  

Literatura română va cunoaște aceste texte abia din secolul al XVII-lea. Între ele se remarcă 

manuscrisele copiate Costea Dascălul din Braşov, Andronachi Berhecianul sau Serafim din Bistriţa 

(care constituie și cea mai răspândită variantă românească de Fiziolog). Textele amintite aveau un 

amplu caracter moral și mai ales pedagogic, după cum este cazul manuscrisului compilat al lui 

Costea Dascălul din Șchei.  



 

Din perspectiva artelor vizuale, concluzionăm că zestrea miniaturală a bestiarelor a ajuns la 

noi prin tâlcuiri, dar şi prin contactul dintre meşterii zugravi străini şi autohtoni. Aceste schimburi 

de idei, cunoştinţe şi viziuni au dat naştere unor decodificări plastice de mare rafinament. De 

exemplu, în pictura mănăstirilor din nordul Moldovei, desfăşurarea bestiarului pictat şi tălmăcit pe 

baza unor relaţii semiotice, ascunse la prima vedere, probează certe reflectări ale naturilor expuse în 

capitolul analitic. Privitor la genul miniaturii, acesta este caracteristic în special perioadei medievale. 

După a doua jumătate a secolul XV va intra în declin, fapt datorat apariţiei tiparului, în 1455. 

Imaginea miniaturală în tehnicile tradiționale își va estompa importanţa inițială şi nu va mai îndeplini 

aceleaşi funcţii hermeneutice și estetice.  
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