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Secularizarea şi profilul modernitãþii. 
Secularizarea conştiinþei colective 
reprezintã unul dintre traiectoriile 
marcante ale modernitãþii, fiind un 
fenomen ambiguu, cu înaintare lentã 
şi diferenþiatã în spaþiul european. În 
esenþã, secularizarea este consideratã 
drept realizarea unui proces istoric în 
care sectoarele cele mai numeroase 
ale activitãþii umane s-au detaşat de 

influenþa instituþiilor religioase şi de închisoarea sacrului.1 Logica secularizãrii este, 
legatã de logica pluralizãrii din spaþiul religios, politic şi cultural, şi de aculturaþia 
din atmosfera modernitãþii. Pluralismul religios şi cultural, contradictoriu în 
esenþa lui, a favorizat treptat invazia filosofiei în teologie, a transformat religia în 
convingere subiectivã, într-un sistem de valori concurent cu celelalte sisteme de 
valori sociale. Originile mai evidente ale secularizãrii sunt în Renaştere, cea care 
a promovat o încredere excesivã în forþele umane şi cãreia i-a replicat încrederea 

Originile secularizãrii în cultura românã.
(secolele XVII-lea - XVIII)
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1 Secularizarea este consideratã în nucleul dur al teoriei secularizãrii, ca o diferenþiere şi 
o emancipare de normele şi instituþiile religioase, ca o tendinþã generalã a societãþilor 
moderne.Conceptul de secularizare apare în lucrãri din anii 1950 şi 1960, traducându-se, 
în esenþã, prin ideea cã modernizarea conduce într-o manierã fatalã la declinul religiei. Dar, 
modernizarea a creaat nu numai anumite forme de secularizare, dar şi puternice mişcãri 
de contra-secularizare. Filosofia Luminilor şi spiritele progresiste au avut tendinþa de a 
considera bun drumul secularizãrii, fiindcã însemna ruperea cu comportamentele “de 
dinainte”, “superstiþioase”sau “reacþionare”. Pe de altã parte, tradiþionaliştii au deplâns 
secularizarea, înþelegând modernitatea ca pe o cale duşmãnoasã. Strategiile adoptate de 
comunitãþile religioase au fost dezavuarea ori adaptarea în lumea pe cale de secularizare. 
Modernitatea ultimelor trei secole, mai ales, a produs, de fapt societãþi eterogene, care au 
favorizat pluralismul şi s-au opus punerii în act (sau restaurãrii) monopolurilor religiose. 
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Reformei în graþia divinã, pentru ca apoi iluminismul sã determine intransigent 
trecerea de la teocentrism la antropocentrism, provocând astfel efuziunea unei 
mari revoluþii mentale. La baza procesului de secularizare au stat câteva aspecte 
semnificative:izolarea divinitãþii în transcendent – contrarã imanenþei lui 
Dumnezeu în Creaþie, conform Sfintei Scripturi – autonomia creaþiei şi a raþiunii 
umane şi dominarea lumii de cãtre om. Toate aceste viziuni au declanşat o 
puternicã crizã în inima teologiei, iar bisericile creştine au tins sã ideologizeze şi sã 
politizeze relaþiile lor cu puterea temporalã.2 Religia a pierdut treptat rolul unifiant 
al valorilor şi, dincolo de acest lucru, influenþa prioritarã asupra comportamentelor 
politice şi sociale. Dupã cinci sute de ani de marginalizare lentã, religia nu a rãmas 
decât unul dintre sectoarele culturale ale societãþii moderne.3

Secularizarea s-a datorat expansiunii spiritului nou cultural şi politic, care, 
pânã la marea revoluþie francezã din 1789 nu a repudiat tradiþia, ci a adaptat-o 
la exigenþele plurale moderne. Secularizarea are câteva dimensiuni care explicã 
evoluþiile divergente care au afectat societãþile moderne de la Reformã pânã astãzi. 
Este vorba de metamorfozele universului religios – credinþe şi comportamente, în 
semnsul privilegierii lumii terestre. Altfel spus, în lumea acestor secole de intrare 
în modernitate speranþele eschatologice de sorginte creştinã s-au completat 
treptat, ca urmare a valului secularizãrii prin culturã şi politicã, cu aşteptãrile 
milenariste secularizate ale fericirii şi bunãstãrii colective. Revoluþia teoreticã 
a obiectivitãþii lumii a fost însoþitã de o revoluþie practicã a autonomiei sferei 
umane. Logica ascunsã a Statului a îndepãrtat Pãmântul de Cer, a încurajat 
autonomia obiectivã a lumii, subiectivarea principiului divin, universalizarea 
perspectivelor vieþii. Însuşi suveranul înceteazã sã mai fie încarnarea legãturii 
dintre Cer şi Pãmînt, conjuncþia personificatã a ordinului vizibil cu fundamentul 
sãu invizibil. Astfel, principele nu mai este carnal prezenþa invizibilului, 
el figureazã absenþa acestuia. Cu alte cuvinte, el nu sudeazã aceastã lume cu 
cealaltã, ci mãrturiseşte separarea lor.4 

Naşterea unei tensiuni între politic şi religios în privinþa ordinii şi guvernãrii 
sociale, a creat condiþiile unui proces de diferenþiere structuralã şi funcþionalã 
a instituþiilor statale, adicã premizele laicizãrii, a separãrii nete între temporal şi 
religios, ca urmare a stãrii conflictuale dintre cele douã dimensiuni. Secularizarea 
s-a resimþit aşadar ca o modalitate de intervenþie statalã, progresivã şi relativã, de 
ponderare a pertinenþei sociale a religiei.5 Statul defineşte orizontul de acþiune 
terestrã, este adevãrata putere care are în vedere şi care dã corp unitãþii speciei 
umane, singura formã a colectivului care poate conferi plenitudine existenþei sale 

2 Dumitru Gh. Popescu, “Transfigurare, secularizare. Misiunea Bisericii într-o lume secularizatã”, 
în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia orthodoxa, 39, nr. 1, 1994, p. 14-15.

3 Jean-Marie Donegani, La Liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralisme politique 
dans la catholicisme français contemporan, Paris, Presses de la Fondation national des 
sciences politiques, 1993, p. 338. apud Le réenchantement du monde, p. 5 (Présentation). 
D.Gh. Popescu, op.cit., p. 14.

4 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, 
Paris, Gallimard, 1985, p. 64-65.

5 Jean Baubérot, Séverine Mathieu, Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en 
France, 1800-1914, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 292-295.
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concrete. Carenþele puterilor profane basculeazã spre valorile salvãrii mundane, 
dar le reînvie credibilitatea cu ajutorul Bisericii.6 Pentru Bisericã ambiþia de putere 
spiritualã venea din certitudinea de a fi în posesia adevãrului şi-şi gãsea justificarea 
în dorinþa de a comunica zelul şi voinþa de a mântui în opoziþie cu tendinþele 
necredinþei. Diferenþa dintre necesitãþile de aici şi urgenþele de dincolo, cea care 
motiva exclusivismul clerical, justifica simultan întreaga autonomie a autoritãþii 
terestre. 

Sacralitatea politicã nouã, incipientã încã din secolele XIII-XIV înceteazã sã 
mai fie o regalitate sacrã în sensul tradiþional etnografic al termenului, ea sustrãgând 
controlul puterii spirituale în privinþa justiþiei, creîndu-şi figura prin excelenþã 
a mediatorului în registrul colectiv, în opoziþie cu mediaþia individualã dintre 
suflete şi Dumnezeu asiguratã prin intermediul sacramentelor. Sub aparenþele 
continuitãþii puterea secularã se desprinde de monopolul eclezial, îşi cultivã 
o divinizare idependentã a rolului sãu. Creşterea interesului pentru aspectele 
mundane, perseverent ignorate de Bisericã, nu a însemnat însã un decroşaj ferm 
faþã de teologie, nu a lãsat un loc gol, care sã fie invadat doar de cultura temporalã, 
adicã laicã. Spre deosebire de confruntarea fermã a bisericii cu statul, nu a existat 
un conflict dramatic între cele douã palere ale culturii, cea ecleziasticã şi cea 
temporalã, ci mai degrabã o deplasare a problematicii tradiþionale în sfera ştiinþelor 
sociale.7 Aceastã nouã prioritate a antrenat lent, în a doua jumãtate a mileniului 
întâi, declinul practicii religioase, înþeleasã în sens larg: practicã culturalã, moralã 
şi socialã în legãturã cu referinþele religioase.

Secularizarea treptatã a tradiþiei fudamental religioase în spaþiul românesc a 
fost mai de grabã o adaptare specificã la noile viziuni moderne, întemeiate pe 
raþiune, luminare, progres, fericire colectivã etc. Separarea sacrului de profan 
este o schemã ce nu s-a potrivit ortodoxiei, care s-a întemeiat pe omniprezenþa 
teofaniei, pentru cã modernitatea în gândirea ortodoxã a fost exterioarã, impusã 
de regimul politico-statal. Symphonia ortodoxiei cu Statul, apoi cu naþiunea, 
asimilarea la nivel ecleziologic a naþionalismului a fost principalul aspect al 
secularizãrii conştiinşei moderne româneşti. De asemenea, în spaþiul românesc 
nu s-a manifestat o veritabilã rezistenþã clericalã la asaltul viziunilor filosofice şi 
ştiinþifice moderne, pentru cã la noi nu a existat o intransigentã culturã clericalã, 
care sã intre în conflict şi sã fie egal angajatã în plan social, cu cea elaboratã la 
curþile domneşti şi la oraşe.8 

Secolele XVII-XVIII reprezintã o epocã în care fenomenele mentale, culturale, 
sociale, politice, economice converg şi se consumã în forme medievale, dar şi 
moderne, fiind timpul în care, dupã o lentã gestaþie, se naşte noua sensibilitate 
a modernitãþii româneşti. Este vremea unei dramatic sentiment de insecuritate 
colectivã, generat, pe de-o parte, de suita de calamitãþi naturale (secetã, invazii 
de lãcuste, cutremure de pãmânt, epidemii etc.), pe de altã parte, la nivel social 

6 M. Gauchet, op.cit., p. 73, 217.
7 Alexandru Duþu, Cultura românã în civilizaþia europeanã modernã, Bucureşti, Ed. Minerva, 

1978, p. 58-59, 102.
8 Olivier Gillet, Religion et nationalisme. L`idéologie de l`Eglise orthodoxe roumaine sous le 

regime communiste, Bruxelles, Éd. De l’Université de Bruxeles, 1997, p. 115, 126, 148-149, 
158. Al. Duþu, op.cit., p. 103.
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şi politic, de inconfortul vieþii servile, de fiscalitatea excesivã, de rivalitãþile dintre 
grupãrile boiereşti, de fragilitatea condiþiei domnilor etc. Climatul de insecuritate 
din secolul al XVII-lea a fost bântuit de “morþile nãpraznice,” considerate damnate 
ale domnilor. Moartea lui Gaspar Graþiani, domn al Moldovei (1619-1620), sfârşitul 
dramatic al lui Miron Barnovschi (1633), tragedia Brâncovenilor (1714) a spulberat 
iluzia unei continuitãþi dinastice, dar şi mântuirea poporului creştin pe care-l 
conduseserã.9 Într-un asemenea cadru ameninþãtor, în care viaþa apare scurtã şi 
fragilã, oamenii au gãsit suportului salvator în puterea spiritualã, în Bisericã, dar 
criza elitelor, care se declericizeazã treptat, a alimentat ambiþiile puterii temporale 
şi tentaþiile novatoare culturale. Moartea dramaticã a domnilor apare ca o 
neîmplinire a vieþii, ceea ce a atras un ataşament colectiv progresiv faþã de valorile 
vieþii, adicã bunãstare şi fericire, iar pentru pretendenþii la tron, fascinaþia puterii, 
pânã la ignorarea eticii creştine tradiþionale. Cucernicia ortodoxã a domnilor a fost 
deseori pusã la îndoialã, prin tentaþia cãsãtoriilor lor sau a odraslelor lor, cu eretici, 
precum catolicii. Vasile Lupu a fost, de pildã, în ciuda intoleranþei ortodoxe, un 
tolerant confesional, un binefãcãtor al aşezãmintelor catolice din Iaşi, pentru cã 
aşa îi dictau intereselor sale politice.10 Metamorfozele solidaritãþilor se îndreaptã 
lent, la sfârşitul veacului al XVIII-lea de la etnic şi confesional spre forma 
naþionalã, cea care a stimulat configurarea identitãþii în raport cu numeroasele 
şi neliniştitoarele alteritãþi: grecul, fanariotul, turcul, ungurul, austriacul, rusul, 
tãtarul, polonezul etc.11 

Modelul cultural iluminist s-a concentrat spre noi valori ale societãþii, în 
care un loc central îl ocupau luminarea, patria şi naþiunea, spre care este prioritar 
încurajat noul credo social. Aceasta a însemnat o redistribuire generalã a valorilor 
a cãrei victimã a fost tradiþia creştinã. Postularea ordinii divine este concuratã de 
principiul finalitãþii raþionale a existenþei, instanþele prioritare devenind familia, 
patria, naþiunea, umanitatea.12 Evoluþia ortodoxiei româneşti în secolul al XIX-
lea, transformarea sa în Bisericã naþionalã, paralel cu crearea Statului naþiune, a 
condus la osmoza dintre credinþa ortodoxã etnicitate şi naþiune, a fãcut din Bisericã 
o instituþie intrinsec legatã de evoluþia Statului român spre unitate. 

Alchimia teologico-politicã din zorii modernitãþii. Ruptura modernã a 
secolelor XVI şi XVII a fost fundamental o rupturã religioasã, cea care a declanşat 
o avalanşã uriaşã de fenomene dinamice în sfera mentalitãþilor sociale şi politice 
europene, dar şi româneşti. Unul dintre aceste fenomene a însemnat inversarea 
logicii în articularea celor douã ordine ale realitãþii, cel terestru şi cel divin. 
Instituirea a douã ordine paradoxale, al imanenþei şi al transcendenþei, a avut 
consecinþe fundamentale pentru dimensiunea moralã şi religioasã colectivã. 
Imanenþa a însemnat unificarea trecutului cu prezentul, al principiului originar 

9 Toader Nicoarã, Sentimntul de insecuritate în societatea româneascã la începuturile timpurilor 
moderne (1600-1830), Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p. 235-248. Vezi Idem, Transilvania la 
începuturile timpurilor moderne (1680-1800), Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, p. 316-325.

10 Idem, Sentimntul de insecuritate, p. 235-248. Dan Horia Mazilu, Voievodul, dincolo de sala 
tronului, Iaşi, Polirom, 2003, p. 533-534.

11 T. Nicoarã, op.cit., p. 19-21, 101, 364.
12 Daniel Barbu, Bizanþ contra Bizanþ. Explorãri în cultura politicã româneascã, Bucureşti, 

Ed. Nemira, 2001, p. 270.
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cu guvernarea actualã a prezentului.13 Instrument decisiv al capturii zeilor în plasa 
istoriei, dominaþia politicã a fost acel invizibil levier care a basculat lumea în afara 
determinaþiei religioase. Calea concurenþialã şi mimeticã a puterii temporale în 
raport cu Biserica a însemnat un supliment de sacralizare, o ridicare a instituþiilor 
terestre la rangul de entitãþi ale Cerului. Regele, care “nu moare niciodatã”, în 
virtutea succesiunii dinastice devin personaje sacre, aşa cum o instanþã colectivã, 
Naþiunea, devine angelicã şi eternã, iar Statul atotputernic şi providenþial. 
Personificarea şi subiectivarea transcendentã a entitãþilor colective a livrat cheia 
dezvoltãrii politice moderne. Rãsturnarea înþelegerii ierarhice a legãturii dintre 
uman şi divin a fost cea care a generat direct cele trei mari transformãri tipice 
modernitãþii, transformarea modului de gândire, a legãturii în societate, a cadrului 
activitãþilor sociale, culturale şi politice.14 

Ruptura luterianã şi calvinã în prima jumãtate a secolului al XVI-lea a fost o 
revoluþie religioasã, în raport cu revoluþia politicã, a emergenþei Statului, care s-a 
produs în prima jumãtate a secolului al XVII-lea, aceasta din urmã acompaniindu-se 
de o revoluþie ştiinþificã, revoluþia fizicii galileene.15 Biserica ortodoxã se înfãþişa cu 
o altã viziune, aceea a unei lumi ca un sistem teologic ideal. Omniprezenþa teofaniei, 
altfel spus omniprezenþa lui Dumnezeu în lume, exclude separarea sacrului de 
profan, a civilului de religios. Raportul puterii temporale cu cea spiritualã se 
stabiliserã în manierã diferitã la Bizanþ, faþã de Roma, nu atât în manierã teoreticã, 
(Daþi Cezarului…), ci în cea practicã. Tradiþia bizantinã a perpetuat viziunea puterii 
temporale ca voitã de Dumnezeu, de aceea symphonia teologico-politicã bizantinã 
nu poate concepe ruptura sacrului cu profanul. Asimilarea la nivel ecleziologic al 
etnicitãþii, apoi a naþionalismului a fãcut din ortodoxie o confesiune originalã în 
sânul creştinãtãþii europene.16 

Contactele succesive şi original receptate ale þãrilor române cu lumea 
occidentalã, – a Moldovei cu manierismul praghez în vremea lui Rudolf a II-lea, 
cu Polonia sau Ucraina din vremea mitropolitului Petru Movilã, cu Transilvania 
principilor Ráckóczi, cu Italia, de unde veneau la Iaşi misionari iezuiþi, minoriþi 
etc, cu Imperiul otoman – toate acestea au încurajat o serie de experienþe 
înnoitoare, mai întâi în planul culturii, apoi şi în cel al politicii. Secolul al XVII-lea 
a iniþiat un climat cultural ortodox deschis nu numai înnoirilor teoretico-teologice, 
ci şi cãutãrii unor instrumente culturale şi politice care sã întãreascã puterea 
principelui, mai ales în Moldova unde cãlãtorul italian Bandini remarca principele 
domnind în chip absolut!17 Tendinþa de a folosi arta în scopul exprimãrii grandorii 
domneşti este prezentã încã de la sfârþitul secolului al XVI-lea în Moldova prin 
influenþã polonezã: o broderie funerarã, dãruitã mânãstirii Suceviþa în 1606, 
reprezentându-l pe Ieremia Movilã în viaþã, în hainele de ceremonial, cu însemnele 

13 M. Gauchet, op.cit., p. 54-56, 218.
14 Ibidem, p. 15, 30-32, 42, 120, 231. 
15 Jean Delumeau, Une histoire du paradis, Que reste-t-il, du paradis?, tom 3, Paris, Fayard, 

2000, p. 380-381. M. Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, 
Gallimard, 1998, p. 42-44.

16 O. Gillet, op.cit., p. 148, 155, 158.
17 Rãzvan Theodorescu, Civilizaþia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii. 

(1550- 1800), vol. I, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1987, p. 239, 266.
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heraldice, dar şi un simbolic decor floral ce semnifica nemurirea, perpetuarea 
dinasticã a domniei. Aerul înnoitor european al timpului anunþase escaladarea 
maiestãþii princiare, sindrom resimþit la noi prin propensiunea “imperialã” a 
noului Constantin moldav, Vasile Lupu! Interesul, nu numai religios, ci şi politic al 
voievodului era pãstrarea puritãþii ortodoxe, – a susþinut canditatura lui Varlaam 
la patriarhia Constantinopolului! – pentru a-şi asigura suportul Bisericii înlãuntrul 
şi în afara Moldovei. Domnitorul se considera stâlpul unei ecumenitãþi ortodoxe 
dezbinate, iar pentru a întruchipa poziþia sa centralã, autoritarã, a realizat o uriaşã 
ctitorie simbolicã, o “bisericã a bisericilor”, numitã Trei Ierarhi (1637). De altfel, 
s-a inaugurat subtil o tendinþã de cultivare, fãrã teama damnãrii ecleziatice a 
pãcatului superbiei, a spectaculosului arhitectonic şi iconografic, a teatralizãrii 
vieþii de la curte, semn cã ostentaþia bogãþiei devenea virtute politicã şi socialã. 
Râvna de apãrãtor al sfintei biserici nu l-a împidicat, pe voievodul amintit sã 
cearã împodobirea ctitoriilor sale cu icoane “eretice” ruseşti – care nu respectau 
canoanele! – sã aducã arhitecþi şi artişti din afara lumii ortodoxe, care şi-au pus 
amprenta asupra culturii timpului. Monumentele de facturã religioasã, ridicate în 
veacul al XVII-lea, înceteazã sã mai fie doar întruparea pietãþii ctitorilor lor, ci 
încep sã aibã conotaþii secularizante.18 

Într-o lume înclinatã tot mai evident spre materialitatea lumii, spre cultivarea 
strãlucirii, a grandorii mundane, o lume atrasã mai degrabã de realitãþile acestei 
vieþi, decât de viaþa de Dincolo, tot mai multe dintre creaþiile culturale nu mai sunt 
simboluri ale transcendentului, ci doar obiecte de admiraþie şi de evocare a puterii 
şi prestigiului terestru.19 Devoþiunea faþã de Dumnezeu începe sã fie concuratã de 
fidelitatea, deseori idolatricã faþã de prinþ! Mitropolitul Varlaam, de pildã, a rãsplãtit 
cu devotament patronajul domnitorului Vasile Lupu şi, deşi era faþã bisericeascã, 
a celebrat în versuri personalitatea acestuia. Gestul politic se complace treptat cu 
cel religios!20 

Treptele desãvârşirii Desãvârşirea spiritualã a reprezentat în mentalitatea 
medievalã româneascã o aspiraþie elitarã ecleziasticã, dar importantã şi în lumea 
cãrturarilor şi a domnilor: Numai cã, spre deosebire de clerici, aceştia din urmã 
au împletit treptat prestigioasa gândire isihastã cu elogiul înþelepciunii umane, 
necesarã în faþa provocãrilor vieþii sociale şi politice ale vremii lor. Înainte ca René 
Descartes sã-şi mãrturiseascã adeziunea la modelul înþeleptului, care valorizeazã 
viaþa pãmânteanã şi se foloseşte practic de minte şi de voinþã pentru perfecþionarea 
vieþii, la noi Neagoe Basarab lansase deja elogiul minþii în folosul vieþii.21 Este vorba 

18 Ibidem,p.241243, 250. Daniel Pavãl, “Barocul românesc în prima jumãtate a secolului 
XVII”, în Xenopoliana, X, nr. 1-4, 2002, p. 21- 25.

19 Golite fiind de valoarea lor transcendentã şi pierzându-şi subtextul simbolic, ele sunt reduse 
la propria lor exterioritate. Distanþa dintre semnificat şi semnificant, atât de prezentã în 
arta noastrã medievalã, este abolitã, ceea ce traducere o detaşare a profanului de sacru, 
adicã secularizare. Ibidem, p. 27.

20 R. Theodorescu, op.cit., p. 243. D. Pavãl, op.cit., p. 24-25.
21 Neagoe Basarab s-a folosit de scrierile lui Ioan Hrisostomul, unde într-o omilie, de 

pildã, apare mintea ca împãrat. Virtutea înþelepciunii, “aceasta face pe om adevãrat 
om” (Şerban Cantacuzino în prefaþa la Biblia, 1688), iar acesta este stãpânul lumii, 
“toate pentru el s-au fãcut şi i s-au dat aceastã lume, cu toatã frumuseþea ei” (Antim 
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de mintea cea curatã, care sã urcã mai pe deasupra cerurilor, devenitã atribut şi 
virtute umanã. Neagoe Basarab plaseazã demonstraþia virtuþilor înþelepciunii într-un 
spaþiu sapienþial, de învãþãturã şi formare a succesorilor din Învãþãturã …cãtre 
fie-sãu Theodosie vodã şi cãtrã alþi domni, cãtrã toþi ca sã fie milostivi şi odihnitori.22 
Voievod cãrturar, Neagoe Basarab era familiarizat cu literatura de facturã isihastã, 
care propovãduia comunicarea cu divinitatea şi urmãrea parcurgerea unor “trepte 
ale desãvârşirii”spirituale, scarã care începea cu purificarea minþii. Urcuşul spre 
perfecþiunea minþii, conturat de Neagoe, poartã însã o marcã omeneascã: omul este 
bun prin naturã de la Creaþie, el nu şi-a pierdut prin cãderea în pãcat posibilitãþile 
de a se desãvârşi, ci dimpotrivã, este perfectibil aici pe pãmânt. Soluþiile lui Neagoe 
sunt umane şi umanizante, ele nu presupun refugiul în ascezã, precum isihaştii, 
ci se ancoreazã în concret şi în temporal. Depãşirea stãrii de lume prin ascensiune 
spiritualã nu înseamnã pentru el o negare a lumii, ca în teologie. În locul depãrtãrii 
de lume, consideratã de isihaşti atitudine spiritualã maximã, cãrturarul nu 
sugereazã calea asceticã, ci una de mijloc, cumpãtare şi mãsurã, condamnând ferm 
în Spunere şi încredinþare pentru frica şi dragostea lui Dumnezeu, excesele ce duc 
la ipocrizie moralã şi religioasã.23 

Elogiul minþii din Rugãciunea… care au fãcut la ieşirea sufletului sãu, 
se referã la o înnoire a omului, celui din lãuntru. Într-o vreme când gândirea 
teologicã era puternicã, iar isihasmul dominant, o apreciere la adresa puterii 
minþii, înþeleasã ca inteligenþã şi raþiune, permite o atitudine realistã în faþa 
existenþei. Cinstiþi înþelepciunea, ca sã împãrãþiþi pe veci, (Învãþãturile...) atestã 
o gândire profanã strecuratã în materialul teologic al timpului sãu! Meditaþia 
asupra condiþiei umane, adresatã urmaşului sãu ca suport, spre sporirea autoritãþii 
morale şi politice, porneşte din plan teologic, sacru, pentru a ajunge la profanul 
social, etic, politic, moral, între cele douã planuri neexistând o incompatibilitate. 
Miezul “raþional” al pedagogiei Învãþãturilor…, prioritatea înþelepciunii profane 
este o dovadã cã profanul câştigã în prestigiu în faþa sacrului într-o “filosofie” 
politicã a veacului al XVII-lea, care respirã aerul modernitãþii. Asistãm, astfel, la 
o translaþie subtilã a politicului de la norma sacrã spre funcþia “sfatului” politic, 
care solicitã înþelepciunea şi prudenþa profanã în vederea creşterii autoritãþii 
“unsului lui Dumnezeu.”Câştigarea de cãtre domn a posturii de “om desãvârşit 
şi întreg”, achiziþionarea “numelui celui bun” îi asigurã înveşnicirea terestrã. 
Exemplaritatea eroicã constantinianã, pe care o invocã Neagoe apare desprinsã 
de absolutul creştin, de marca ecumenicã, fiind o originalã formã de impunere 
a eroului mitic în dimensiunea ce þine de putere şi proteguire.24 Judecata cu 

Ivireanul, prefaþa la Psaltirea, 1694). D.H. Mazilu, Literatura românã în epoca 
Renaşterii, Bucureşti, Ed. Minerva, 1984, p. 207. Al. Duþu, Sintezã şi originalitate în 
cultura românã, Bucureşti, Ed. Enciclopedicã Românã, 1972, p. 114-115.

22 D.H. Mazilu, op.cit., p. 202-208. Descartes şi spiritul ştiinþific modern. René Descartes, 
Discurs despre metoda de a conduce bine raþiunea şi a cãuta adevãrul în ştiinþe, note, 
comentarii, bibliografie Al. Boboc, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1990, p. 27.

23 D.H. Mazilu, op.cit., p. 200-202.
24 Deja pe vremea lui Ştefan cel Mare, în reprezentãrile picturii murale din ctitorii, precum 

Voroneþul, apar Sfinþii Împãraþi Constantin şi Elena, alãturi de familia domnitorului, 
dar ca biruitori ai crucii. Neagoe îi invocã însã ca modele eroice pentru contemporani. 
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dreptate, nu fãþarnicã, fãcutã şi sãracilor, ...şi prietenilor, şi strãinilor, şi celor mari 
şi celor mici”este nu numai de inspiraþie biblicã, ci şi din romanul popular, pilde 
şi moralii, care sugerau eliminarea abuzului, a arbitrariului, şi chiar o egalitate 
în faþa legii.25 Profilul bunului principe era, încã din veacul al XVII-lea, cel care 
înpreuna dreptatea cu blândeþea şi rãbdarea şi care rãspundea generos la orizontul 
de aşteptare al supuşilor sãi: pentru cei sãraci, milã, pentru norod, uşurarea de 
datorii, pentru funcþionari, daruri, pentru boieri, dregãtorii şi pentru þara toatã, 
bişuguri nenumãrate.26 Buna guvernare însemna un echilibru al raporturilor între 
straturile mentale ale societãþii, echilibru care putea fi zdruncinat prin abuzuri 
şi frustrãri. Hrisoavele şi hronicile numesc acest echilibru în care societatea se 
concepea pe sine, drept odihna þãrii, stare care echivala cu reuşita politicã a 
unui principe. O stare patriarhalã de sorginte creştinã, pentru cã domnii erau 
pãstorii turmei lui Hristos, care devenind tirani, nu mai sunt buni pãstori şi þara 
se risipeste.27 Reacþia popularã semãna cu o dezamãgire, putea îmbrãca forme 
de opoziþie precum nemulþumirea, rumoarea, fuga, într-un fel reducerea la 
minimum a efortului social şi economic, izbucnirile de violenþã fiind spontane, 
dar neliniştitoare. Sufocarea conflictelor sau satisfacerea cererilor pãrþilor lezate 
restabilea ordinea localã, nefiind percepute sursele rãului social, potenþial 
generator de revolte colective! Þara nu era pentru principi un partener politic, 
pentru cã nu putea închega o opoziþie care sã invoce defecþiuni ale ordinului 
social şi politic! Criteriul meritului, al valorii omului este sugerat de Neagoe 
Basarab în politica de promovare în dregãtorii a boierilor. Demersul politic, în 
esenþa lui, se umanizeazã, iese de sub semnul eternitãþii şi al imobilitãþii spre 
registrul istoric (curgerea lumii, de la un început, spre sfârşit) al schimbãrii. 
Pandantul filosofic al acestei translaþii va fi tot cel recomandat de Veacul de Mijloc, 
sentimentul deşertãciunii şi caracterul iluzoriu al întreprinderilor omeneşti.28 

Pentru Bisericã ambiþia de putere se dorea spiritualã – venea din certitudinea 
de a fi în posesia adevãrului – şi-şi gãsea justificarea în dorinþa de a comunica zelul 
şi voinþa de de a mântui în opoziþie cu tendinþele necredinþei, relevatã deseori 
de atitudinea domnilor faþã de instituþia ecleziasticã şi slujitorii ei. Nu de puþine 
ori mitropoliþii erau acuzaþi de intrigi, de amestecul în luptele pentru succesiune 
la tron. Raportul dintre oamenii bisericii şi domn apare deseori predominant 
politic! Astfel, Matei Basarab, îl înlocuieşte pe la mijlocul veacului al XVII-lea 
pe mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, pe motiv cã era viclean.29 Constantin 
Brâncoveanu şi-a permis şi el relaþii dificile cu Biserica, chiar cu înalta ierarhie 
ecleziasticã, astfel încât Dositei Notaras i-a amintit ironic cã legile nu s-au întocmit 
pe munþii Þãrii Româneşti, iar mai presus de sfaturile sale şi de eparhia provincialã 

Descoperirea unei descendenþe mitologice, de facturã istoricã este o alternativã la 
hagiografia creştinã. Ibidem, p. 234-235.

25 Ibidem, p. 204-205, 213, 243.
26 Din Letopiseþul Þãrii Moldovei, 1662-1729, apud D. Barbu, Etica ortodoxã şi “spiritul” 

românesc, în Firea românilor, Bucureşti, Ed. Nemira, 2000, p. 57-58, 60.
27 Istoriile Domnilor Þãrii Româneşti de Radu Popescu Vornicul, apud D. Barbu, op.cit., p. 58, 65.
28 D.H. Mazilu, Literatura românã în epoca renaşterii, p. 225-227, 229.
29 Andrei Pippidi, Tradiþia politicã bizantinã în Þãrile Române în secolele XVI-XVIII, 

Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1983, p. 106-107.
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munteneascã stãtea scaunul sãu apostolic, de pãzitor al Sfântului Mormânt. Un 
conflict şi mai fãþiş, tot cu patriarhia Ierusalimului în frunte cu Hrisant Notara, a 
izbucnit în 1710, când Antim Ivireanul, a tãgãduit stãpânirea mânãstirilor închinate 
din þãrile române independent de autoritãþile bisericeşti locale. O conştiinþã atât de 
intransigentã şi orgolioasã a drepturilor ecleziastice locale, traduce o crizã politicã 
în sânul unei biserici, care avea de luptat pentru supremaþia stãpânirii arhiereşti în 
raport cu puterea temporalã.30 Şi la noi, ca şi în Occident, revendicarea primatului 
spiritualului a suscitat o revendicare antagonicã, adicã autonomia temporalului. 
În faþa autoritãþii instanþei ecleziastice s-a afirmat ofensiv şi în spaþiul românesc, 
la sfârþitul veacului al XVII-lea prerogativa princiarã şi relaþia sa personalã cu 
Dumnezeu. Biserica mediatoare este contestatã în puterea sa unicã de mediaþie 
şi în eficacitatea sa singularã de a reuni Cerul şi Pãmântul, termeni disjuncþi din 
perspectivã secularizatã. Pasajul de la alternativa ierarhicã la coexistenþa egalitarã 
a puterii spirituale şi a celei temporale a fost şi în spaþiul românesc turnanta 
modernitãþii. 

“Mândria monarhicã” avea nu numai o þintã politicã, ci şi una religioasã. Astfel, 
Movileştii ajunseserã sã cearã patriarhului Alexandriei un rang arhiepiscopal şi 
chiar patriarhal în Moldova! Vasile Lupu a avut şi el ambiþia de a arbitra destinele 
spirituale ale Orientului postbizantin.31 Acestã nouã ideologie a puterii princiare 
a fost reflexul unei stãri de nesiguranþã, de ameninþãri dinlãuntru şi din afarã, 
compensatã de crearea unei atmosfere de lux, de ceremonie, de emancipare 
culturalã, de simpatie pentru exotic, ocultism, exoterism, astrologie, precum 
Constantin Cantacuzino, de misterele hieroglifice, precum eruditul Cantemir. 
Estetica de compromis care se afirmã de la curte înseamnã coexistenþa unor 
gusturi diferite în materie culturalã, artisticã, o ieşire din rigorile artei ortodoxe 
tradiþionale, aşa cum se constatã în numeroase aspecte occidentalizate ale 
bisericilor moldoveneşti şi munteneşti din secolul al XVII-lea! Nu poate fi neglijat 
însã în procesul de secularizare culturalã un sindrom mult mai vechi, originar de 
prin secolele XIV-XV, acela de autohtonizare a artei religioase, prin pãtrunderea în 
frescele monumentelor de cult, a unor motive populare şi teme de viaþã cotidianã, 
o umanizare total interzisã de canoanele erminiilor bizantine.32 

Secolul al XVII-lea a însemnat în întreaga Europã, dar în intensitãþi şi contururi 
diferite, o epocã de marginalizare subtilã a valorilor şi a simbolurilor tradiþionale, 
prioritar creştine, şi o înclinare spre valorile mundane, spre tot ce þinea de sfera 
senzorialului şi tactilului, de pasiunile sufleteşti, de naturã.33 Autonomizarea unui 
ordin al sacralitãþii, care s-a numit doctrina dreptului divin al principilor, a însemnat 
o rãsturnare radicalã a raporturilor dintre putere şi societate. Resorbþia Bisericii în 
administraþia princiarã, în numele responsabilitãþilor suveranului asupra ordinului 
terestru a clãtinat puternic gândirea ierarhicã creştinã. Veritabila comunitate 

30 Ibidem.
31 R. Theodorescu, op.cit., p.139, 165.
32 Orizontul barocului la noi este caracterizat printro esteticã de compromis (André Grabar), între 

Orient şi Occident, între vechi şi nou, între sacru şi profan! “Stricarea” portului prin adoptarea 
modei occidentale, rarã în mediul boieresc pe la 1700, anunþa schimbarea comportamentelor 
sociale şi politice. Ibidem, p. 139, 145, 165. D.H. Mazilu, op.cit., p. 268-269.

33 R. Theodorescu, op.cit., p. 149-150, 158.
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creştinã, cea care realizeazã la un înalt nivel destinul terestru, reprezintã totalitatea 
fidelilor în sânul unei Cetãþi-Univers, în întregime subordonatã mecanismeloe sale 
executive sub pãstorirea unui singur pãstor, omul cel mai apropiat de Dumnezeu, 
care era Papa pentru catolici. Ierarhia apare ca afirmarea unei preeminenþe radicale 
din punct de vedere global, stricta subordonare de la inferior (puterea temporalã) 
la superior (autoritatea spiritualã). Principiul ordinului ierarhic este idealul unitar, 
fuziunea temporalului în spiritual, ceea ce s-a denumit drept augustianism politic.34 
Statul suveran, cel al principelui “de drept divin” este statul pacificator, aceastã 
raþiune de Stat fiind o replicã la atitudinea belicoasã a credinþei religioase, a cãrei 
mãrturie era confruntarea intolerantã dintre confesiuni. Statul nu putea pãstra 
pacea decât prin dezlegarea de adeziunea confesionalã. Interesele Cetãþii terestre 
şi salvarea cetãþii oamenilor în aceastã lume, interese pe care Statul le judecã şi le 
garanteazã, pretinde subordonarea de cãtre acesta şi a lucrurilor sacre, aspect care 
se regãseşte în toate statele europene în prima parte a secolului al XVII-lea.35 

Clasica chestiune aristotelicã a celei mai bune “constituþii”, adicã a unui 
regim politic mai just, a inspirat Academia kieveanã, înfiinþatã de Petru Movilã, 
care a iniþiat un program de studii asemenea colegiilor iezuite. Interesului pentru 
teologie i s-a asociat cel de filosofie politicã, aşa cum observase Petru Movilã în 
cartea sa Piatra credinþei (1644). Pentru savantul mitropolit, o bunã teorie politicã 
se putea învãþa dupã cãrþi latine, rezumatele politicii lui Aristotel! În 1678 Varlaam, 
mitropolit al Ungrovlahiei, publica Cheia înþelesului, o traducere dupã o culegere 
de predici a unui cãlugãr ucrainean, unde în trei chipuri este vãzutã biruinþa 
lumii: monarhia, aristocraþia şi democraþia, (unde toþi oamenii, câþi sunt stãpânesc 
şi biruiesc...).36 Monarhia mundanã are însã corespondent în cea divinã, unde 
Hristos iaste monarhia, împãrat şi cap a toatã biserica. Puterea monarhului este 
instituitã de Dumnezeu, de aceea, de pildã, noþiunea de dimocratia (gr.) era privitã 
în lumea bizantinã drept o uzurpare a autoritãþii împãratului. De altfel, democraþia 
era privitã nu atât ca regim politic, cât un “flagel divin, o pedeapsã trimisã de 

34 M. Gauchet, Le désenchantement du monde, p. 200-201, 218.
35 Sub presiunea ideilor care puneau în discuþie sistemul tradiþional, începe sã se accepte , 

mai ales în fapt decât în drept, o anume toleranþã. Toleranþa devine un termen politic care 
legitimeazã pluralismul confesional, mai puþin însã disocierea dintre societate şi religia de 
stat. În 1690 Diploma Leopoldinum a admis în Transilvania pluralismul confesional, iar în 
1781 Iosif al II-lea a promulgat Edictul de toleranþã, care acorda libertatea cultului luteran, 
calvin şi ortodox. În Franþa în 1787 un edict regal acorda libertatea de conştiinþã, astfel 
încât protestanþii nu mai erau un parias fãrã existenþã juridicã. Franþa devine pregãtitã sã 
facã saltul de la simpla toleranþã la recunoasterea deplinã a întregii libertãþi religioase, 
implicând disocierea dintre confesiune şi cetãþenie. Se deschidea pentru occident un 
nou capitol în relaþia dintre religie şi societate. M. Gauchet, op.cit., p. 44, 185-187. René 
Remond, Religion et Société en Europe. La sécularisation aux XIX et XX siècles, 1780-2000, 
Paris, Éditions du Seuil, 1998/2001, p. 50-52.

36 Textul Cheii înþelesului este considerat, cea dintâi atestare în limba românã a cuvântului 
“democraþie”, de asemenea, este prima clasificare a regimurilor politice de care dispune 
cultura românã. D. Barbu, Democraþia în româneşte. Istoria veche a cuvântului, în 
Romanian Political Science Review. Studia Politica, Bucureşti, Ed. Meridiane, vol. II, nr. 4, 
2002, p. 970-971, 975.
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cer poporului pentru pãcatele sale.”37 Dimitrie Cantemir a îmbrãþişat viziunea 
bizantinã a legitimitãþii divine a monarhului, care conciliazã ordinea umanã 
cu cea divinã. În Monarchiarum physica examinatio, dar şi în Istoria ieroglificã, 
consistenþa conceptualã a monarhiei este “fizicã”, atotcuprinzãtoare, infailibilã, 
nu politicã, cea care în viziunea principelui moldovean corupe moravurile, opusã 
democraþiei, stãpânire în care cap ales nu iaste, ce toatã þara poate intra la sfat 
(Cantemir, 1705). Cele câteva atestãri ale cuvantului democraþie în secolele XVII-
XVIII, aratã cã aceasta reprezenta o formã strãinã de modul în care era condusã 
Biserica, democraþia fiind cea care stricã domniile, este o fantezie helveticã izolatã 
şi accidentalã, contrarã folosului de obşte.38 

Comportamentul princiar era la sfârşitul veacului al XVII-lea puternic influenþat 
de tradiþia bizantinã, de “norocul principelui”, noroc legat de soarta recoltelor, de 
lipsa calamitãþilor naturale,a epidemiilor, adicã de sursele principale ale insecuritãþii 
colective. Domnul era imago mundi et Deo, de aceea trebuia sã-şi miluiascã supuşii 
credincioşi, sã împartã dreptatea, virtuþile sale trebuind sã fie: nonviolenþa, – 
“nevãrsãtoriu de sânge” – cucernicia, blândeþea, lipsa de trufie, omenia! O virtute 
prioritarã era aceea de a fi mare ocrotitor al religiei, precum Constantin Brâncoveanu!39 
Consacrarea domnului era întemeiatã pe un ritual ungerea cu mir, care însemna 
sacralizarea religioasã şi legitimarea politicã a persoanei sale. Dimitrie Cantemir a 
lãsat o primã descriere a confirmãrii domnului de cãtre Bisericã, în care se regãsesc 
obiceiuri bizantine: îngenuncherea domnului în altar în dreptul porþilor împãrãteşti, 
vechi rugãciuni şi forme sacramentale bizantine.40 Constantin Brâncoveanu, de pildã, 
dupã ceremoniei religioasã a primit şi aclamaþiunile poporului, o formã hibridã a 
legitimãrii publice. Dar, jocurile de culise ale domniei erau jucate la Constantinopol! 
Fragilitatea poziþiei domnitorului, victimã a mazilirii în 1714, îl face sã fie mai 
aproape de Dumnezeu, de la care sperã rãbunare, pentru nenorocirea sa şi a fiilor 
sãi, victime ale, rãutãþii umane.41 În perioada fanariotã se prelungeşte ceremonialul 
liturgic al domnului, dar intervenþia unor gesturi legate de suzeranitatea tuceasã 
îl deformeazã! Eticheta politicã fanariotã pune în evidenþã citirea firmanului de 
încoronare, ospitalitatea faþã de reprezentanþii Înaltei Porþi, marginalizând etica 
creştinã a acestui act politic!. 

37 Ibidem, p. 970.
38 La Amfilohie Hotinul prin 1795, democrati, adecã “o stãpânire de norod întru sine”, iar la 

Budai-Deleanu, cca. 1800, “Democratia, va sã zicã stãpânia norodului.” Abia la 1848 în 
Vocabularu Românu… democratia apare drept suveranitate a poporului. Ibidem, p. 976-978.

39 Mihaela Grancea, Cãlãtori strãini prin Principatele Dunãrene, Transilvania şi Banat 
(1683-1789). Identitate şi alteritate, Sibiu, Ed. Univ. Lucian Blaga, 2002, p. 66-67.

40 Vezi A. Pippidi, Tradiþia politicã bizantinã în secolele XVI-XVII, p. 31-35. Ungerea cu mir 
(pomazanie), dupã tradiþia bizantinã, inspiratã la rândul ei de tradiþia biblicã a alegerii 
suveranului de cãtre Dumnezeu, a domnilor þãrilor române este târzie, începând cu 
ultimul pãtrar al veacului al XVIII-lea, într-un context politico cultural specific, în care 
legãtura Stat-Bisericã se cerea mai explicit afirmatã. Radu G. Pãun, “Încoronarea domnilor 
în cronicile slavo-române. Letopiseþul lui Macarie”, în Sud-Estul şi Contextul European, 
Buletin IX-B, 1998, p. 85. Idem, “Les fondements liturgiques du “constitutionalisme” 
roumain entre la Seconde et la Troixième Rome (XVI-e-XVIII-e siècles). Premiers résultats”, 
în Revue Roumaine d’Histoire, 3-4, 1998, p. 173-196. 

41 M. Grancea, op.cit., p. 75, 78-79.
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De la expresia obedienþei faþã de puterea turceascã unii domni au rãspuns 
cu un ceremonial al autonomiei Principatelor, al strãlucirii curþii, dupã modelul 
regatelor occidentale. Un cãlãtor de vocaþie iluministã, B. Hacquet, de pe la 
sfârşitul veacului al XVIII-lea, îi considera pe fanarioþi nişte uzurpatori ai 
memoriei domnilor pãmânteni, care se înfãþişeazã în biserici în calitate de ctitori 
în þinutã voievodalã, “care de la Nicolae Mavrocordat încoace nu se mai cuvenea 
a fi purtatã”.42 Astfel se explicã ceremonialele fastuase din timpul domniilor lui 
Constantin Mavrocordat sau scrierea, din ordinul lui Grigore Callimachi a unei 
Condici ce are întru sine obiceiuri vechi şi noauã, care reaşeazã vechi reguli ale 
ceremonialului religios bizantin. În veacul al XVIII-lea “Învãþãturile…” pentru 
principe, precum Sfaturile creştine şi politice (1715), ale lui Antim Ivireanul, 
Sfaturile rãposatului domn Nicolae Mavrocordat cãtre fiul sãu Constantin Vodã 
(1726) sunt tot mai preocupate de dimensiunea administrativã a domniei. Dacã 
ceremonialul european al încoronãrii se modeleazã pentru a fi reprezentativ pentru 
putere şi societate, armonizând dinamic tradiþia cu exigenþa imperioasã a raþiunii 
de stat, cel fanariot apare ca o sintezã între o tradiþie pervertitã şi un slab mimetism 
occidentalizant.43 

Metamorfoza symphoniei bizantine Tentativele fundamentãrii teocraþiei 
şi-au gãsit vehemente critici în sânul reprezentanþilor bisericii, precum Ioan 
Hrisostomul, care a subliniat diferenþa ireductibilã dintre puterea spiritualã şi 
cea temporalã.44 În accepþiunea ei riguroasã, symphonia a apãrut în vremea lui 
Iustinian (535), ca o viziune care consfinþea separaþia dintre puterea temporalã 
şi cea spiritualã. De-a lungul istoriei Bizanþului, raporturile dintre cele douã 
instanþe, spiritualã şi temporalã, au trecut prin numeroase crize, precum cea 
a iconoclasmului. Dupã epoca împãraþilor isonoclaşti, symphonia – cumpãna 
dintre tendinþele teocratice şi cele cezaro-papiste – a devenit o colaborare dintre 
autoritãþile civile şi religioase pe picior care se voia a fi de egalitate, o intervenþie 
a guvernanþilor în bisericã, compensatã de un control moral al bisericii asupra 
lor.45 Organismul statal şi cel ecleziastic beneficia de sisteme juridice diferenþiate 
şi paralele: pravilele bisericeşti (dreptul canonic) şi legile împãrãteşti (dreptul 
civil bizantin), care coexistau cu cutuma. Dar, activitatea legislativã şi judiciarã 
a domniei, limitatã prin recunoaşterea unei jurisdicþii bisericeşti, avea nevoie 
intermitent de o ratificare din partea autoritãþilor superioare ecleziastice: Sfântul 
Sinod constantinopolitan, patriarhiul, dar şi mitropolitul. Numai cã mitropolitul 
şi episcopii români, la rândul lor erau confirmaþi sau chiar impuşi de domn.46 
Aceastã tradiþie a unei biserici care-şi imparte autoritatea cu domnia, asupra 
cãreia deþinea un ascendent moral şi simbolic, s-a pãstrat în þãrile române 
pânã înspre mijlocul veacului al XVI-lea. Momente de maximã tensiune dintre 

42 Ibidem, p. 83-84.
43 Ibidem, p. 66, 81, 109-110.
44 Împãratul e în Bisericã, dar nu deasupra Bisericii, este o expresie atribuitã Sfântului 

Ambrozie, care clarifica raportul dintre cele douã instanþe. Apud Sorin Antohi, Utopica. 
Studii asupra imaginarului social, Bucureşti, Ed. Ştiinþificã, p. 130.

45 Apud Sorin Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Bucureşti, Ed. Ştiinþificã, 
p. 130-132.

46 A. Pippidi, op.cit., p. 100-102.
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domnie şi bisericã le-au provocat trecerea la islam a lui Iliaş Rareş, în 1551 şi a 
lui Mihnea al II-lea în 1591, gesturi urmate de atitudini ostile faþã de preoþi şi 
bunurile episcopale şi mânãstireşti. Cã nu era vorba de o controversã teologicã, ci 
de o luptã politicã, în care acuzaþia de erezie a fost folositã ca armã, o dovedeşte 
faptul cã urmaşul lui Ilias, Ştefan, deşi a dat dovadã de un excesiv zel religios, a 
dus o luptã înverşunatã cu opoziþia bisericeascã, din lãuntrul şi din afara þãrii, 
mergând pânã la execuþii pentru trãdare! Uraganul de confruntãri cu domnul 
trãdeazã o atitudine secularizantã a bisericii creştine. Oroarea clerului ortodox 
în faþa cãlcãrii legii transpare din cronicile lui Macarie şi Eftimie sau într-un 
manuscris de la Voroneþ, care-l declarã pe Iliaş o unealtã a diavolului, care l-a 
îndemnat la pierzãtoarea erezie musulmanã.47 Firea domnilor se depãrta de 
morala duhovniceascã, cum remarcase Miron Costin, care il judecã aspru pe 
Vasile Lupu: O nesãþioasã hirea domnilor spre lãþire şi avuþie oarbã… Poftile a 
domnilor şi a împãraþilor n-au hotar. Brâncoveanu sau fraþii Cantemir – Antioh 
Cantemir, îl detesta deschis pe vlãdica de Huşi, de pildã, iar Dimitrie deþinuse 
o tutelã rigidã asupra bisericii moldovene – sunt expresii ale unei atitudini 
secularizante în raportul cu biserica.48 În relaþiile domnilor moldoveni cu Biserica 
se remarcã înclinaþiile lumeşti, de felul simpatiilor personale ale clericilor: astfel, 
unii voievozi erau buni pentru unii, rãi pentru alþii: Macarie laudã pe Ştefan, cã 
a combãtut pe eretici, în timp ce Eftimie, pentru aceleaşi fapte, îl acuzã pe domn 
de excese sângeroase. Eftimie trãia deja la curtea urmaşului lui Ştefan, Alexandru 
Lãpuşneanu, de unde şi zelui defãimãtor care-l cuprinde! Mãsurile represive ale 
unor domni, – precum Ioan Vodã cel Cumplit, care a secularizat între 1572-1574 
numeroase proprietãþi ecleziastice sau mutilarea preoþilor prin tãierea nasurilor 
de cãtre Mihnea cel Rãu – erau nu numai o tendinþã de afirmare a supremaþiei 
domeşti în faþa feudalilor, clerici sau mireni, ci şi o lezare a autoritãþii Bisericii. 
La sfârşitul secolului al XVI-lea regimul nobiliar a restrâns atribuþiile domnului, 
care, pentru a avea un suport fidel, s-a bazat pe o funcþionãrime, educatã laic, 
care devine prioritarã faþã de categoria ecleziasticã, îndepãrtatã progresiv din 
afacerile Statului. Destinul symphoniei bizantine este pecetluit!

Apostolatul social al bisericii ortodoxe a fost legat de adaptarea la noile date 
politice ale veacului al XVII-lea, în care s-a pãstrat din tradiþia bizantinã supunerea 
bisericii de cãtre stat, dar cu o alunecare spre marginalizare civilã, fãrã rivalitatea 
oficialã dintre cele douã domenii, temporal şi spiritual. Secolul al XVIII-lea a trãit 
declinul legãturilor tradiþionale bizantine între biserica ortodoxã şi domnii fanarioþi 
ai principatelor, cel moldav şi valah. Ideea de prinþ succesor al al Bizanþului s-a 
stins, iar sacrosantul echilibru dintre domeniu civil şi spiritual invocat de demnitarii 
bisericii a fost treptat ignorat de Stat. Biserica ortodoxã avea sã vadã altfel lucrurile! 
Ea a insistat pe o continuitate a tradiþiei canonice de înscriere a Bisericii în 
temporal., în viaþa profanã a Statului. Biserica s-a situat consecvent în vechea 
tradiþie constantinianã şi justinianã, este vorba de un control al Statului faþã de 
manifestãrile externe ale bisericii, pentru cã în cele interne, de naturã spiritualã 
ecleziologia ortodoxã a pãstrat principiul autonomiei, faþã de Stat. S-a perpetuat 

47 Ibidem.
48 Ibidem, p. 109, 117.
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un efort de simetrie între legile statului şi cele ecleziastice. În biserica ortodoxã 
aceastã tradiþie nomocanonicã (pravilniceascã) a rãmas la baza atitudinii Bisericii 
faþã de legile Statului, în general, şi în acelea care conþineau îndatoririle religioase, 
în special. Principiul monocanonic a aliat autonomia bisericii cu suveranitatea 
Statului, a fãcut ca Biserica sã nu conteste şi sã nu lupte împotrica puterii politice. 
Atitudinea socialã şi politicã a ortodoxiei s-a bazat pe iubirea şi serviciul evanghelic. 
Noþinile de ordin şi de iconomie erau fundamentale în gestiunea raporturilor dintre 
Bisericã şi Stat, în tradiþia bizantinã. Noþiunea de ordin se relevã de origine socialã 
şi politicã şi înseamnã cãutare a stabilitãþii (contestarea devine deci perturbatoare 
pentru stabilitate!) şi refuzul “anarhiei sociale”, iar cea de iconomie este de origine 
intelectualã şi spiritualã. Aceste noþiuni, ca şi cele de autoritate temporalã, repectiv 
spiritualã, sunt complementare şi interdependente. Iconomia este principiul care 
guverneazã acþiunea în lume, altfel spus prin iconomia Biserica se adapteazã 
progresiv la lume, la realitãþile noi. În aceastã fel Biserica ortodoxã s-a putut adapta 
totdeauna la prezent fãrã sã rupã cu tradiþia, iconomia fiind cadrul care permite 
“dialectica” dintre tradiþie şi inovaþie în toate circumstanþele istorice.49

Barocul, o sensibilitate a crepusculului. În secolul al XVII-lea ortodoxia 
s-a repliat în atmosfera de instabilitate şi de insecuritate social-politicã şi 
naturalã, dar şi în faþa presiunilor valului Reformei şi al Contrareformei, care 
au deschis calea meditaþiilor asupra vieþii şi destinului uman, asupra implicãrii 
bisericii creştine în viaþa comunitãþiior.50 O întreagã istorie a rupturii dintre 
creştinismul oriental şi cel occidental, la rândul sãu divizat, a fãcut confesiunile 
concurente, fiecare reprezentând temperamente religiose diferite: cel occidental 
mai practic, mai activ social, mai juridic, logic, în vreme ce ortodoxia a cultivat 
un misticism sacramental, fiind mai detaşatã de implicaþiile sociale şi politice, 
de care se ocupa puterea temporalã. Conciliul tridentin, 1545-1563, interesat de 
dogmã şi de disciplinã, impusese un catolicism revigorant, militant şi riguros 
moral, care îşi asuma dimensiunea baroc-specatacularã a epocii, concretizatã în 
somptuozitatea marilor sãrbãtori religioase. Noului spirit catolic, raþionalist şi 
elitist îi repugnã barbaria şi diversitatea localã a religiei populare/rurale, imobile 
şi conservatoare.51 Ortodoxia, la rândul ei, s-a situat, în principal în faþa ofensivei 
Contrareformei catolice, pe o poziþie defensivã, de apãrare a moştenirii sale 
bizantine, dar în materie teologico-spiriualã, prima parte a veacului al XVII-lea 
a fost un însemnat şi hrãnitor dialog confesional oriental-occidental. Maniera 
de rãspuns la provãcãrile celorlalte tradiþii confesionale creştine a fost pentru 
ortodoxie de genul unui aggiornamento, din care a rezultat o nouã rânduire 
ortodoxã. Secolul al XVII-lea fusese o epocã în care ortodoxia, – încã nelãmuritã 
într-o serie de probleme religioase, pe care le scosese la ivealã filosofia ultimelor 
timpuri aplicatã la credinþã – era asaltatã şi nãpãditã de curente noi de idei. 
Astfel, încã din 1615 mitropolitul Petru Movilã a întemeiat la Kiev, o şcoalã 
ortodoxã, preschimbatã în academie dupã model iezuit, în care se învãþa 

49 Ibidem, p. 104-105. O. Gillet, op.cit., p. 7, 33, 35-38.
50 M. Gauchet, La religion dans la démocratie, p. 42-44.
51 M. Grancea, op.cit, p. 161-163. François Lebrun, Le Grande Schisme, în Les Collections de 

l`Histoire, nr. 17, october 2002, p. 16.
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filosofie aristotelicã.52 În 1629 o imensã confuzie crease în sânul ortodoxiei 
lucrarea de doctrinã apãrutã la Geneva şi atribuitã lui Chiril Lucaris, patriarhul 
Constantinopolului, ce avea înrâuriri din “erezia” calvinã, apele ortodoxiei 
rãsãritene liniştindu-se abia prin apariþia Mãrturisirilor ortodoxe (Confessio fidei 
orthodoxae) ale lui Petru Movilã, înfãþişate la sinodul din 1640 şi acceptate în 
1643 de cei patru patriarhi ai Rãsãritului!53 Un efort ferm de susþinere a dogmei 
şi a punctului de vedere ortodox (pravoslavnic) avea sã vinã de la mitropolitul 
Varlam, autorul Rãspunsului împotriva catehismului calvinesc (1645). Varlaam, 
precizase deja în Cazania din 1637, intoleranþa ortodoxã faþã de cei de altã 
credinþã, pentru cã, scria el, aceasta iaste credinþa creştinilor, şi cine o va þine va 
merge în viiaþa de veci, iarã cine o va pãrãsi va merge în munci… Pre eretici sã-i 
procleþim… pe pãgâni sã-i batjocurîm.54 Intoleranþa faþã de pãgâni se manifesta, 
de altfel şi în atitudinea cruciatã a principilor austro-germani, maghiari, polonezi 
ai începutului veacului al XVII-lea, dar şi la munteni, precum Radu Şerban şi 
ginerele sãu Nicolae Pãtraşcu. Epitaful lor comun din biserica mânãstirii Comana 
menþiona astfel, cã “amândoi tare şi vârtos pentru lege şi pentru moşie în pãgânii 
turci, tãtari şi cu ereticii unguri s-au bãtut.”55 Intoleranþa ortodoxã nu viza numai 
pe pãgâni, ci şi pe creştini schismatici. Numai cã, chiar din rândul clericilor o 
figurã interesantã a nonconformismului, vecin cu erezia a manifestat-o la sfârþitul 
veacului XVII-lea Ilarion, episcopul de Râmnic între 1693-1705, care a fost 
înlãturat ca suspect de catolicism, de tendinþe de separare a instanþelor, spiritualã 
şi temporalã, aşa cum reieşea într-o traducere dupã Donatio Constantini, pe care 
i-a fãcut-o Vlad Grãmãticul. Acolo se preciza cã unde iaste stãpânire arhierteascã 
şi capul credinþei cei bune creştineşti care au fost aşãzatã de Împãratul cel Ceresc, 
acolo nu se cade sã fie biruitãr împãratul cel pãmântesc.56 Succesorul lui Ilarion, 
Antim Ivireanul, s-a implicat şi mai ferm în a despãrþi cinstea domniei de cinstea 
lui Dumnezeu. Brâncoveanu îl mustrã însã prin Radu Greceanu, cronicarul de 
curte, astfel: “O cât iaste fãrã de cale şi fãrã de cuvinþã pãrþii cei bisericeşti a sã 

52 R. Theodorescu, Civilizaþia românilor între medieval şi modern, p. 91-92.
53 Ibidem, p. 92-93, 121. Dumitru Popescu, Teologie şi culturã, Bucureşti, Ed. Institutului 

Biblic, 1993, p. 31-40.
54 Atmosfera tulbure stârnitã de asalturile Contrareformei a fost cea care a deschis “cutia 

Pandorei”, în sânul bisericilor, iar confruntarea dintre ortodoxie şi catolicism, mai ales, 
a îmbrãcat haina ideologiei. Rapoartele misionarilor catolici, nu ezitau sã condamne 
rãtãcirile greceşti, plângându-se pe la 1727, de pildã, de ostilitatea populaþiei în timpul 
vizitaþiilor în Principate, şicanelor şi spionajelor administraþiei. Dar, nici asaltul viziunilor 
protestante, calvine, luterane, mai ales în Transilvania şi Moldova, nu a lãsat mediile 
ortodoxe fãrã rãspuns. Autoritãþile ecleziastice s-au opus, aratã o Cronicã din 1764, 
alãturi de unii locuitori, la încercarea protestantilor de a-şi construi un nou lãcaş de 
cult în Bucureşti. A fost nevoie de protecþia domniei pentru ca proiectul sã se realizeze! 
Ortodocsii moldoveni, nu-i considerau creştini pe protestanti, pentru cã nu practicau 
asceza, cultul crucii şi al icoanelor, nota un ofiþer suedez la mijlocul veacului XVIII. 
M. Grancea, op.cit., p. 162,170. D.H. Mazilu, Barocul în literatua românã din secolul al 
XVII-lea, Bucureşti, Ed. Minerva, 1976, p. 99, 164-165, 167.

55 R. Theodorescu, op.cit., p. 207.
56 A. Pippidi, op.cit., p. 108.
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amesteca în lucrurile cele politiceşti şi în politia şi în eparhiia ce sã aflã a sã arãta 
zavisnec şi turburãtoriu şi turmii cei încredinþate lui pãgubitoriu, şi fãcãtoriului 
lui de bine, carele în stepena şi cinstea vlãdicii l-au adus şi l-au înãlþat, vrãjaş 
şi înpotrivnec, lucru foarte nepãcut şi lui Dumnezeu şi oamenilor.”57 Înlãturarea 
mitropoliþilor de cãtre domni traduce tendinþa de subordonare a instituþiei 
ecleziastice de cãtre domnie, interesatã de o politicã centralizatoare, dupã 
modelul þarist. Þarul Petru I a suprimat pur şi simplu patriarhia moscovitã, pe 
care a înlocuit-o abia în 1721 cu Sfântul Sinod, încãlcând în acest fel principiul 
tradiþional al egalitãþii celor douã autoritãþi ecleziasticã şi temporalã. 

Bisericile comunitãþilor ortodoxe, fidele idealului creştin au moştenit şi 
perpetuat secularizarea experienþei mistice. Aceastã posibilitate de a trãi în lume, 
apropiindu-se spiritual de virtuþile creştine apare şi în devotio moderna, curent 
care, în ajunul Reformei realizase înnoirea monahismului tradiþional, concretizat 
în întoarcerea la simplitatea vieþii comunitare.58 Pentru întreaga bisericã orientalã, 
idealul creştin era ascetic, monahismul interiorizat, construit pe virtuþi christice, 
– precum, supunere, castitate, sãrãcie – şi pe stilul de viaþã isihast. În veacul 
al XVII-lea, Marco Bandini era impresionat de faptul cã în jurul manãstirilor 
moldoveneşti, precum Neamþul, pãdurile fãşneau de sihaştri, care duceau o viaþã 
contemplativã, implicând abandonul lumii. Valul monahal purtãtor de civilizaþie 
elenicã din secolul al XVII-lea, a adus o serie de cãrturari ce au ocupat ranguri 
ecleziastice în Muntenia şi Moldova.59 Totuşi mânãstirile, de pildã, cele din nordul 
Modovei, despre care pomenea Bandini la mijlocul secolului al XVII-lea, importante 
centre de viaþã spiritualã, nu-şi îndeplineau misiunea lor ecumenicã în rândul 
comunitãþilor, din lipsa unor personalitãþi ecleziatice luminate şi pregãtite teologic 
şi provenind din rândul poporului. De asemenea, pictura bisericeascã a surprins 
nu numai conþinutul liturgic, ci şi o serie de scene inspirate de legende şi apocrife, 
dând expresie liberei speculaþii a artiştilor vremii.60 Pandant al unei reacþii politice 
de influenþã româneascã în Orient reacþia culturalã levantinã s-a manifestat şi prin 
închinarea unor mânãstiri din Moldova şi Þara Româneascã la marile lavre ale 
rãsãritului ortodox. Unii mitropoliþi, precum cel al Moldovei, Atanasie Crimca, s-a 
împotrivit, chiar dacã zadarnic era suspectat de a avea “gusturi occidentalizate”, de 
nesupunere ereticã faşã de înalta ierarhie ortodoxã!61 

De la strategia ascultãrii… Strategia ascultãrii şi a supunerii, de inspiraþie 
bizantinã, viza un model uman, care depãşea sfera propriu-zis teologicã; un 

57 Ibidem.
58 “Democratizarea” şi “secularizarea” experienþei mistice s-a produs între 1200-1600, figura 

reprezentativã a acestuor fenomene fiind teologul Meister Eckhart, cel care a proclamat 
şi justificat teologic posibilitatea de a reintegra identitatea ontologicã cu Dumnezeu, 
rãmânând în acelaşi timp în lume. S. Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, 
Bucureşti, Ed. Ştiinþificã, p. 152.

59 Ibidem, p. 116-118. D.H. Mazilu, Barocul în literatua românã din secolul al XVII-lea, p. 159. 
R. Theodorescu, op.cit., p. 188.

60 Wladyslaw Podlacha, Grigore Nandriş, Umanismul picturii murale postbizantine, vol. I, 
Bucureºti, Ed. Meridiane, 1985, p. 52, 357. G. Oprescu, Manual de istoria artei barocului, 
Bucureşti, Ed. Meridiane, 1985, p. 38-39.

61 R. Theodorescu, op.cit., p. 220.
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om rãbdãtor, paşnic, iertãtor, odedient etc. Ca urmare, credinþa ortodoxã a fost 
consideratã mai degrabã o practicã de încadrare în normalitatea socialã. Ritualul 
iniþiatic al predicii încuraja sufletul omului spre ascultare, care însemna calea 
dreaptã a adevãrului, opusã neascultãrii, începutul şi rãdãcina tuturor pãcatelor. 

Foametea, epidemiile nenorocirile de tot felul au fost considerate încercãri 
date de Dumnezeu pentru ca omul, oricât de mare ar fi… sã-şi aminteascã cã nu 
e decât praf, cenuşã şi vierme.62 Nevoile, nenorocirile, stihiile, ca izvor de fricã şi 
insecuritate pentru oameni, trebuiau considerate cadrul firesc al vieþii, date de 
Domnul. Prin aceastea, El urma sã cunoascã credinþa şi rãbdarea oamenilor, cei 
care nu de puþine ori erau orbiþi de deşertãciunile cele lumeşti!63 Rãul, potrivit 
mitropolitului Varlaam era o lucrare oarecum obiectivã a diavolului, care pãtrunde 
în om, transformându-l într-un “organ” al acestuia!64 Intrarea în Ierusalimul 
cresc era garantatã celor care “prin botez a supt laptele credinþei”, moartea fiind 
neantizare pentru necredincioşi, cum afirma la începutul veacului al XVIII-lea 
Antim Ivireanul! 

Ortodoxia a cultivat un optimism eschatologic, mântuirea trebuind sã fie pentru 
fiecare creştin ortodox o certitudine! Apartenenþa la Bisericã, medierea ecleziasticã, 
devenea condiþia fundamentalã a mântuirii şi nu atât meritele oamenilor! În gândirea 
tradiþionalã a rãsãritului creştin, viaþa pãmânteascã era consideratã o trecere spre 
veşnicie, fiecare om fiind conform bisericii, în primul rând un cetãþean al Cerului! 
Paradisul celest ortodox pare a fi, nu un sãlaş al fericirii individuale, ci unul 
colectiv, în care se regãsesc ce-i de aceeaşi credinþã, o comunitate de destin. Naşterea 
eschatologiei individuale la noi aparþine sfârşitului veacului al XVIII-lea, cu sute de 
ani mai târziu decât în occidentul european. Tema singurãtãþii sufletului, desfãcut 
de orice fel de solidaritate sugeratã încã în scrierile lui Coresi (sfârşitul sec. XVI) 
nu au avut mult timp ecou în mentalitatea popularã.65

Mesajul Bisericii cã soarta creştinului este decisã de intervenþia ritualã a 
Bisericii, ci nu de lupta lui cotidianã a fiecãruia împotriva pãcatului, a diminuat 
rolul pedagogic al pedepselor Infernului. Fricile eschatologice nu au putut juca astfel 
un rol modelator al comportamentelor sociale, pentru cã Infernul din iconografie a 
fost marginal în raport cu predica, îndreptarul principal al creştinului ortodox. În 
Cazania Varlaam sugerase totuşi o importanþã pedagogicã a Judecãþii.66 Disimularea 
Judecãþii de Apoi, a pedepselor infernale şi aşteptarea seninã a Învierii s-a tradus 
în planul vieþii cotidiene într-o anume devalorizare a eticii creştine, o atenuare 
a angajamentului individual responsabil în faþã pãcatului! Viaþa omului nu mai 

62 Citat din Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei Intre anii 1695-1754, apud Firea românilor, 
coord. D. Barbu, Bucureºti, Ed. Nemira, 2000, p. 41.

63 Antm Ivireanul, Didahii, postfaþã şi bibl. F. Faifer, Bucureşti, Ed. Minerva, 1983, p. 124-125, 
231-234.

64 D. Barbu, Etica ortodoxã şi “spiritul” românesc, în Firea românilor, p. 82.
65 Cf. Toader Nicoarã, Clio în orizontul mileniului trei. Explorãri în istoriografia contemporanã, 

Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p. 124-131.
66 Evanghelia lui Coresi din 1581, începuse de fapt sugerarea distincþiei dintre drepþi şi 

pãcãtoşi, dupã faptele din timpul vieþii. D. Barbu, Etica ortodoxã şi “spiritul” românesc, 
p. 82-83, 85.
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apare explicit ca o luptã permanentã cu ispitele pãcatului, intervenþia ritualã bine 
sustinutã de Bisericã asigurând de la sine mântuirea creştinului. Aceastã teologie, 
mai degrabã folcloricã, a susþinut, cã rugãciunile Bisericii şi intercesiunea sfinþilor 
pentru cei trecuþi în veşnicie promit salvarea postumã a sufletului în drumul spre 
Înviere!67 

Un veritabil manifest al unei noi eschatologii poate fi consideratã o pictura 
de la Hurezi, din secolul al XVIII-lea unde nu mai apare o condamnare exclusivã 
a celor care nu se aflau sub jurisdicþia Bisericii. Astfel, în râurile de foc ale iadului 
apar conducãtorii tirani, tâlharii, cei îmbuibaþi de bogãþie, dar şi practicanþii unor 
meserii, precum morarul, bãcanul, brutarul, cizmarul etc. Meşteşugarii şi negustorii 
reprezentau, de altfel în ochii sãtenilor majoritari o alteritate profesionalã lipsitã de 
prestigiu, marginalã, iar pentru Bisericã o categorie care putea ignora timpul liturgic 
în favoarea timpului profesional! Aceştia riscau sã surupe solidaritatea tradiþional-
agrarã a comunitãþilor, fiind purtãtorii individualismului, oricând tentaþi sã-şi 
regleze intensitatea şi durata muncii pentru obþinerea profitului lor! Abia în a 
doua jumãtate a secolului al XVIII-lea aceastã viziune îşi gãseşte ecou în mentalul 
colectiv, iar prin multiplicare, categoriile de condamnaþi la chinurile Gheenei 
ajung sã constituie, în mod neliniştitor, un spectru atotcuprinzãtor al societãþii.
Spre 1800 voracitatea Infernului nu mai cruþa pe nici un potenþial purtãtor al unor 
pãcate capitale, înscrise în Decalog. Astfel, pe o cale ocolitã, care nu demola brutal 
eschatogia tradiþionalã, se sugereazã o individualizare a destinului.68

…la o nouã stare de spirit. Climatul de declin religios dîn veacul al XVII 
se referã la o lipsã generalizatã a datoriei de educare a credincioşilor, la o ruinã 
moralã a slujitorilor bisericilor. De altfel, mulþi cãrturari, clerici, oameni politici 
erau fascinaþi de mancie, vãzând în epidemii, calamitãþi etc “prevestiri” care 
traduc de fapt premoniþia aspiraþiilor lor. În veacul al XVII-lea “hrana şi adãparea 
sufleteascã” nu putea fi asiguratã în puþinãtatea cãrþilor sfinte şi a neştiinþei de 
carte. Lãrgirea orizontului intelectual în dauna vechii fidelitãþi faþã de informaþia 
şi reflecþia teologicã este o achiziþie durabilã abia la sfârşitul veacului al XVII-lea.69 
Se remarcã aerul unei libertãþi progresive faþã de interpretãrile religioase, aşa încât, 
fãrã sã se conteste vieþuirea în credinþã, se accentueazã tentaþia eschatologicã. 
Dar, este descoperirea unei eschatologii milenariste, care impune meditaþia 
asupra vieþii pe pãmânt din perspectiva morþii ca sfârşit implacabil. Cãci, scria 
Miron Costin în Viaþa lumii, “orice faci, fã şi cautã sfârşitul cum vine,/ Cine nu-l 
socoteşte nu se petrece bine (subl.n).”70 Poziþiile teologice tradiþionale trec sub 
lupa îndoielii, nãscându-se ca alternative la cea ortodoxã, noi viziuni despre lume 
şi transcendenþã. Elementele secularizate ce se strecoarã în culturã reuşesc sã 
convieþiuascã cu cele religioase, consacrate de tradiþia bizantinã, cãci concepþia 

67 D. Barbu, Bizanþ contra Bizanþ, p. 231-235.
68 Ibidem, p. 243-245. Pictat pe pridvorul bisericilor muntene sau în narthexul bisericilor 

maramueşene, Iadul pãcãtoşilor apare ca o mulþime pestriþã de negustori, meştesugari, 
preoþi, funcþionari, prostituate, boieri, þãrani, cãzuþi în patima viciilor. 

69 Virgil Cândea, Raþiunea dominantã, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979, p. 272-273, 312.
70 D.H. Mazilu, Barocul în literatua românã din secolul al XVII-lea, Bucureºti, Ed. Minerva, 

1976, p. 308.
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umanistã barocã formuleazã aspiraþia modelãrii omului sub stindardul ordinului 
divin.71

O nouã stare de spirit a creat printre unii cãrturari ai secolului al XVII-lea 
publicarea de din iniþiativa stolnicului Constantin Cantacuzino a controversatei 
cãrþi a lui Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri. În Dedicaþia acestei 
traduceri Antim Ivireanul aprecia ca utile pentru ortodoxie cunoaşterea unor 
“chestiuni de cea mai înaltã ştiinþã a timpului”, apelul la raþionamente logice şi 
de neînvins, pentru rãsturnarea dogmelor opuse. Antim marcheazã naşterea unei 
categorii de cãrturari teologi mai cultivaþi, mai toleranþi, diferiþi de cei ignoranþi, 
modeşti, care se scandalizau simplist în faþa dogmelor strãine. Noile creaþii cultural-
ideologice vin sã propunã un nou imaginar religios.72 

Polemica religioasã atrãsese pe unii cãrturari ca Miron Costin pe terenul 
tensionat şi ambiguu al meditaþiei estetico-filosofice şi ideologice; viziunea 
haosului vieþii omului, un labirint misterios, ideea cã nu sunt vremile supt cîrma 
omului, ce bietul om supt vremi, traduc o atitudine de nostalgie omeneascã în 
faþa destinul necunoscut al lumii.73 Înþelegerea misterului omului, a alcãtuirii 
sale apare la Miron Costin într-un adevãrat spirit aristotelic, ca un fel de teorie a 
cunoaşterii celor cinci simþuri, mai ales a vederii (percepþiei), care “singurã den 
toate aşadzã într-adevãr gândul nostru şi ce sã vede cu ochii nu încape sã hie 
îndoialã în cunoştinþã” (Letoposeþul...).74 Descoperirea posibilitãþii cunoaşterii 
lumii şi a omului a însemnat o altã cunoaştere, o altã spiritualizare, – decât cea 
propusã de religie! – posibilã prin lecturã, de unde o ascensiune a tipãririi şi 
circulaþiei cãrþilor în întreg spaþiul românesc. 

În galeria modelelor umane din spaþiul european, cãrturarul luase treptat 
locul cavalerului, dar şi clericului, care a rãmas ataşat exclusiv bisericii. Cãrturarul 
se simte atras de participarea la o operã utilã societãþii, ceea ce anunþã virtutea 
modernã a responsabilitãþii publice. El poate îmbrãca veşmintele clericale sau 
poate rãmâne laic, în ambele situaþii activitatea sa este social-culturalã, adicã nu 
numai în slujba unei instituþii, ecleziastice ori statale, ci a unei întregi societãþi. 
Nobleþea cãrturarului este câştigatã, odatã cu veacul al XVII-lea, nu poziþia socialã, 
ci din lucrurile (operele-nn) sale, din meritele cãrturãreşti, aşa cum se menþiona 
la noi într-un text de pe la 1652! Dar, cãrturarul din spaþiul românesc este una 
dintre victimele instabilitãþii politico-sociale, cu o viaþã trãitã uneori pe muchie 
de cuþit, sub ameninþarea pedepsei, a hãrþuirii politice, ceea ce l-a predispus spre 
meditaþii grave, ce vor da treptat impulsul unor noi valori culturale.75 Utilajul 
mental al cãrturarului dezvãluie noile corespondenþe care leagã macrocosmosul 
de microcosmos şi fiecare în parte de organismul politic. Lumea micã, a omului, 

71 În veacul al XVIII-le intelectualii iluminişti au respins însã moştenirea Bizanþului în care 
vãd despotism oriental, monotonie, cruzime, fast absurd. Al. Duþu, Sintezã şi originalitate 
în cultura românã, p. 138. D.H. Mazilu, op.cit., p. 322.

72 Ibidem, p. 179. Cf. Al. Duþu, op.cit., p. 119-120. M. Grancea, op.cit., p. 161-163.
73 D.H. Mazilu, op.cit., p. 179.
74 Ibidem, p. 266.
75 Cf. Bogdan Moşneagu, “Barocul postbizantin. Realitãþi istorice şi culturale”, în Xenopoliana, 

X, nr. 1-4, 2002, p. 39. Al. Duþu, Sintezã şi originalitate, p. 92-93.
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denumire ce apare la Stolnicul Cantacuzino, dar şi la Cantemir, se individualizeazã, 
pânã a-l face treptat pe cãrturar tot mai liber şi mai suveran pe viaþa sa. 

Diversificarea preocupãrilor intelectuale aduce în prim plan necesitatea 
cultivãrii prin educaþie, artã şi lecturã, în intenþa de a crea o nouã civilizaþie. 
Pentru Cantemir civilizaþie înseamnã scientas, vitae cultum, bune cunoştinþe şi 
bune moravuri. Amplificarea domeniului cunoaşterii morale şi etice, subordonarea 
treptatã a vieþii intelectuale scopurilor etico-politice, pedagogice a declanşat declinul 
valorilor şi al eticii religioase. Biserica, la fel ca monarhia şi elita socio-politicã, tindea 
spre omogenizarea corpului social, prin diverse mijloace şi în felul sãu, dar tot mai 
concurenþial, ceea ce anunþã adierea modernitãþii. 

De la taina credinþei la grija educaþionalã. Aşezãmântul elementar tradiþional al 
educaþiei era biserica, iar pedagogia creştinã era practicã, oralã, o teologie liturgicã, 
pânã la sfârşitul veacului al XVII-lea. Conþinutul dogmatic al liturghiei ortodoxe 
se referea la Sfânta Treime, Întrupare, Mântuire, eschatologia fiind mai firavã în 
expresie.76 Pravila de la Govora sau Pravila bisericeascã cea micã din 1640, pre 
limba rumâneascã, se adresa în exclusivitatea duhovnicilor, având caracter sacru 
şi secret, precizându-se în predoslovie astfel: “la care mânã va cãdea aceastã sfântã 
carte (…) sã se înveþe dentru ea în tainã, cum va vindeca sufletele oamenilor de 
pãcate. Iarã întru mânã de mirean sã nu se dea, nici la mãscãrici sã nu fie tocmelile 
sfãnþilor apostoli şi a sfinþilor Pãrinþi batjocorite”.77 

Isihasmul, despre care cuviosul Paisie cel Mare credea cã ar fi potrivit şi pentru 
obşte, juca un rol important în mentalul colectiv rãsãritean. Tradiþia isihasmului 
sau a teologiei mistice, predominantã în secolul al XVI-lea, era viziunea religioasã 
moştenitã de la Dionisie Areopagitul şi însemna folosirea rugãciunii, interiorizãrii 
în relaþia cu Dumnezeu. Numai cã între idealizãrile tradiþiei isihaste şi viaþa 
cotidianã precarã exista un acut dezacord, mai ales pentru elite, sceptice în ceea ce 
priveşte posibilitatea unei mântuiri colective.78 Puterea rugãciunii despre care un 
vechi Tetraevangheliar (sec. XIV) susþinea cã “inundã suflete şi adapã minþile” este 
concuratã la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui urmãtor de lectura 
cãrþii, cãci scrisul, preciza o notiþã dintr-un miscelaneu din 1726, rãmâne veacuri 
nesfârşite. Epistola dedicatorie a mitropolitului Teodosie la Liturghierul din 1680 
(Bucureşti) insinuase deja, cu admiraþie, osteaneala, harul, unora pentru cetania 
cãrþilor, pentru cultivarea minþii. Se naşte treptat o viziune nouã faþã de apologia 
oralitãþii, pe care o gãsim, de pildã, cu o jumãtate de secol în urmã în Predoslovia 
la Psaltirea din 1651 (Bãlgrad): ştim cã credinþa iaste dentru auzit, iarã auzitul iaste 
den cuvântul lui Dumnezeu; cuvântul lui den propoveduiturã, iarã propovedania 
trebuieşte sã fie în limbã, sã o poatã înþelege şi sã o þie ascultãtorii.79 

Presiunea unei mentalitãþi aflatã sub semnul oralitãþii a fãcut ca miscelaneele 
(texte liturgice, hagiografice, cazanii, rugãciuni etc.) sã fie forma predilectã de 

76 Al. Duþu, Cãrþile de înþelepciune în cultura românã, Bucureºti, Ed. Academiei RSR, 1972, 
p. 19. V. Cândea, op.cit., p. 260.

77 Apud Traian Herseni, Cultura psihologicã româneascã, cap. Psihologia clericalã, Bucureºti, 
Ed. Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1980, p. 120.

78 M. Grancea, op.cit., p. 172.
79 Apud T. Herseni, op.cit., p. 80.
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lecturã religioasã. Miscelaneul exprima sensibilitatea religioasã a unei epoci, 
exigenþele şi trãrile religioase împãrtãşite de marea masã a credincioşilor! Dar, 
tot mai mult, cultivarea începe a presupune educaþie creştinã autenticã, edificare 
duhovniceascã prin lecturã, care sã ia locul oralitãþii, a predicilor. Acestea din urmã, 
aflate la îndemâna preoþilor, din nevoia de a fi accesibile şi familiare au sacrificat 
litera dogmaticã pentru legende, miracole, parabole populare legate de obiceiurile 
şi mentalitatea oamenilor din popor. De altel, în mâinile preotului se afla, pânã 
la sfârşitul veacului al XVII-lea întreaga “gestiune” a vieþii mirenilor, pedagogia 
catehismului adaptându-se la nevoile vieþii comunitare. Biserica ortodoxã s-a 
repliat, astfel, fãrã a lua atitudine, pe orizontul de aşteptare colectiv.

În mod tradiþional motivul religios din predicã trebuia legat de evenimentele 
vieþii unui sfânt, de ipostazele biblice ale pãcatului nu de viaþa oamenilor. Abia, 
mai târziu Antim Ivireanul va explica, pãcatele oamenilor din timpul sãu şi faptul 
cã Dumnezeu nu iubeşte pieirea pãcãtosului. În Revelaþia creştinã primordial 
nu este pãcatul, ci iertarea pãcãtoşilor.80 Pentru a arãta Rândul faptelor iubite de 
Dumnezeu, Rânduiala preoþilor, dar şi Stãpânii cum sã þie slugile, dar şi Rândul 
slugilor, Rânduiala dregãtoriilor, sfaturi de genul În bisericã ce sã fac, Dupã slujbã 
ce sã fac, toate aceste instrucþiuni expuse într-o formã popularã, fiind cuprinse 
în Cãrare pe scurt (Bãlgrad, 1685), trebuia sã fi fost înstrumentul educaþional al 
clericului în raport cu membrii comunitãþii.81 Liturghia autenticã a reprezentat 
forma excepþionalã de educaþie moralã şi eticã, dar predicile moralizatoare de la 
înmormântãri au valorificat registrele psihologice ale morþii. Am treabã, – scria 
Antim în Didahii, – cu toþi oamenii cari sunt în Þara Româneascã. Mitropolitul 
condamnã fãrã menajamente plãcerile, excesele, adicã deşertãciunile cele lumeşti, 
şi proclamã cu umilinþã pãcãtoşenia fundamentalã a omului, dobitoacã necuratã, 
care se tãvãleşte în rãsfãciunile cele spurcate. Reflecþiile sale sunt, însã mesianice 
şi traduc o preþuire evidentã faþã de fiinþa umanã, mai mult decât îi îngãduia 
morala Bisericii.82 Didahiile lui Antim Ivireanul, Propovedaniile sau învãþãturi la 
îngropãciunea celor morþi, a lui Samuil Micu-Clain, Blaj, 1784, Propovedanii la 
îngopãciunea oamenilor morþi, ale lui Petru Maior, Buda, 1809 sunt reprezentative 
pentru strãdania cunoaşterii de sine a omului. În Prefaþa Propovedaniilor sale, 
Petru Maior le justificã drept mijloc cu care se învaþã omul filosofia cea adevãratã, 
adecã: a se cunoaşte pe sine. Propovedaniile aparþin unui nou tip de predicã 
moralizatoare, pentru sporirea de fapte bune, care completa vechile iertãciuni 
emoþionante şi consolatoare. Intenþiile lui Samuil Micu şi Petru Maior trebuie legate 
de reformismul luminat al statului care dorea sã cultive şi obligaþiile cetãþeneşti ale 
credincioşilor.83 Chiar dacã aceaste predici moralizatoare au hainã filosoficã, ele 

80 Nicolae Manolescu, Istoria criticã a literaturii române, I, Bucureºti, Ed. Minerva, 1990, 
p. 33-34, 37.

81 Apud T. Herseni, op.cit., p. 87.
82 N. Manolescu, op.cit., p. 40.
83 Avram Andea, Iluminism şi modernizare în societatea româneascã, Cluj-Napoca, Ed. Inter 

Tonic, 1996, p. 187-188. Apud T. Herseni, op.cit., p. 88-89. Ştefan Bârsãnescu, Învãþãmântul 
oral prin predicã, cel dintâi sistem de învãþãmânt de duratã la români, în Pagini nescrise din 
istoria culturii româneşti - sec. X-XVI, Bucureºti, Ed. Academiei RSR, 1971, p. 32-37.
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sprijinã şi completeazã viziunea teologicã a omului, care iaste putreziciune, combat 
deşertãciunea lucrurilor veacului. Tot din vocaþie pedagogicã în 1809 Petru Maior 
avea sã tipãreascã la Buda Didahii sau Învãþãturi pentru creşterea fiilor, un mic 
tratat de pedagogie creştinã.84 Barocul a dezvoltat aceastã iniþiativã a interogaþiei 
asupra lumii şi omului, fãrã sã sã facã incompatibilã, ci doar sã o concilieze cu 
tradiþia creştinã. Revelaþia creştinã este ghidul cunoaşterii, dar cunoaşterea de sine 
nu numai în vederea Eternitãþii, ci şi cunoaşterea de sine în privinþa oamenilor, a 
vieþii lor.

Dimensiunea moralã creştinã, “tâlcuielile”, “poruncile”, numeroase şi la 
începutul veacului XVIII, a fost prioritarã domeniului sacramental, adicã “învãþãturii 
pravoslavnice”, dar aceasta se adapteazã la viaþa cotidianã a comunitãþilor. Ca 
urmare se resimte o tonalitate nouã de apreciere a valorilor spirituale “pãmânteşti”, 
iar mentalitatea clericalã capãtã o orientare tot mai lumeascã, din care se rarefiazã 
autodeprecierea şi umilinþa.85 Cazania sau Cartea româneascã de învãþãturã a lui 
Varlaam din 1643 i s-a cerut de spiritul vremii, de nevoia de a face înþelese omului 
simplu tâlcul Evangheliilor, de unde şi felul þãrãnesc de a înfãþişa chestiunile 
teologice. Numai cã de la o viziune teocentricã Varlaam cade într-un duios 
antropologism! În 1643, episcopul Varlaam scria în prefaþa la Cartea de învãþãturã 
cã “toate faptele cerului şi ale pãmântului umblã şi merg fiecare la sorocul şi la 
marginea sa (…) numai singur amãrâtul om (…) domn şi biruitor pãmântului şi 
mãrii, paserilor şi dobitoacelor (…) departe rãmâne şi þicãieşte sã scape.” Iatã cã, 
omul apare ca parte a naturii, chiar dacã primeşte impulsurile unei inteligenþe 
superioare transcendente, sugerau Pravilele împãrãteşti din 1646! Se resimte 
aerul vechii scolasticii, care a dezvoltat o “filosofie” a naturii, neglijând patristica, 
scrierile care reactualizau doctrina întemeietorilor Bisericii!86 

 Ispita condeiului se manifestã şi ea ca o nouã atitudine în faþa trecerii 
timpului; Ispitii condeiul ca sã scrie şi scrie foarte bine, nota Varlaam, pe marginea 
unei file a Cazaniei. Se scriu cãrþi, se fac însemnãri pe carte ca sã se ştie, sã se 
pãstreze în memorie faptele lumii. Istoria devine un concurent al tradiþiei originare 
creştine, pentru care scurgerea vremurilor permisese doar reactualizare miturilor 
fondatoare ale creştinismului ortodox. Cartea devine o formã de exprimare, de ieşire 
de anonimat, deci o manierã de individualizare.87 Ea oferea şansa analizei critice 
a realitãþilor, o revalorizare a existenþei, producându-se o desprindere treptatã de 
precepte, valori, atitudini, considerate multã vreme intangibile şi imobile.

Pietate barocã. Sensibilitata barocului a rãscolit mentalitatea neliniştitã a 
cãrturarilor din þãrile române în veacul al XVII-lea.88 Renasc, într-o nouã cheie, 

84 Apud T. Herseni, op.cit., p. 89-90.
85 P.P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., vol. I, Bucureºti, 

Ed. Academiei RPR, 1959, ms. sl. nr. 290. Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor 
greceşti din Biblioteca Academiei Române, Bucureºti, 1909, ms. gr. nr. 311(94), apud T. 
Herseni, op.cit., p. 64-65, 90-91. 

86 Al. Duþu, Cultura românã în civilizaþia europeanã modernã, p. 27.
87 Mihaela Gheorghiu, “Din istoria timpului liber: însemnãri pe cãrþi în secolul al XVIII”, în 

în Xenopoliana, X, nr. 1-4, 2002, p. 42, 52.
88 Al. Duþu a considerat mişcarea de idei din vremea lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) 

ca fiind sub semnul raþionalismului ortodox. Suflul unei crize a conştiinþei europene, 
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vechile întrebãri, din atmosfera de austeritate bizantinã, despre instabilitatea 
soartei omeneşti, meditaþia despre imposibilitatea unei fericiri terestre durabile. 
Înþelegerea lumii şi a vieþii sub specia schimbãrii, a pecaritãþii, a efemerului, 
sub viziunile vanitas vanitatum şi fortuna labilis, chiar dacã rãmâne tributarã 
spiritului religios, exprimã o nouã nostalgie a timpului (memento mori), un interes 
asupra lumii acesteia, a duratei ei, care capãtã o aurã dominantã, invincibilã şi 
distrugãtoare.89 Cele ce strîngeþ şi zidiþi sã risipesc în tinã (…) Şi ca scrisoarea pre 
nãsip pre margine de mare! reflecta mitropolitul Dosoftei (1624-1693) în jurul unei 
teme creştine a deşertãciunii lumii, a efemeritãþii vieþii omului în faþa suflului 
necruþãtor al morþii. Asemenea gen de reflecþie a fost totdeauna semnul unei crize 
de conştiinþã! O crizã care pentru vremea sa a însemnat o operaþie de discernãmânt 
în patrimoniul unei culturi stabilite, o luare de poziþie criticã faþã de o anume 
tradiþie de a gândi omul şi problemele sale.90 

Mentalitatea barocului apare dominatã de nelinişte, tristeþe, deznãdejde, 
apãsatã de incertitudini, de deşertãciunea vieþii şi neîncrezãtoare în viitor. Dar, 
spre deosebire de textele medievale care vedeau deşertãciunea deşertãciunilor 
în raport cu transcendenşa, mentalitatea barocã structureazã aceastã viziune 
a Ecleziastului pe realitatea terestrã, pe faptele concrete ale vieþii.91 Rãzboiul, 
refugiul, inamiciþia şi adversitãþile acestui secol al XVII-lea au stimulat la apelul 
la bisericã, iar biserica parohialã era un mai vechi adãpost sau refugiu. Chinurile 
acestei lumi erau completate de angoasele legate de Lumea de Dincolo. Textele 
lui Miron Costin oferã o nouã atitudine despre moarte, – diferitã de cea creştinã 
de trecere spre eternitate – care apare drept înfricoşãtoare, nemiloasã, ca un final 
tragic. Apãsarea gândului iminentului sfârşit, relevã o eschatologie tristã şi tragicã, 
ce atrage sentimentul vanitãþii, înconsistenþei, efemeritãþii vieþii, a salvãrii incerte. 
Totul este iluzie ar atrage pentru spiritul creştin ascezã, compensaþii mistice, 
speranþa mântuirii veşnice, dar Miron Costin descoperã cã spiritul uman este atras 
de farmecul profanului, de aspiraþia satisfacþiei imediate (carpe diem), sugeratã 
de expresia Vieþuiþi în ferice… mai puþine griji purtaþi de-a lumii. Acelaşi omenesc 
regret pentru cele lesne pieritoare, pentru fuga vremurilor şi o valorificare a vieþii 
de pe acest tãrâm apare şi în Divanul lui Cantemir. Ideea morþii ca final şi aceea 

intensã între 1685-1715 s-a resimþit şi în spaþiul românesc, dar nu ca expansiune a unui 
raþionalism ne-creştin sau mai bine zis anticreştin, ci ca un raþionalism ortodox, “care nu 
neagã dogmele, nici rolul bisericii ortodoxe în societate, dar care înseamnã amplificarea 
tuturor domeniilor de activitate culturalã, interesându-se de manifestãrile bizare ale 
naturii, sesizand multiplele aspecte ale existenþei terestre, din ce în ce mai puþin presatã 
de sosirea sfârşitului, şi ocupându-se de o investigare disciplinatã şi exactã, fondatã pe 
o documentaþie laicã, de istoria naþionalã. Apud D. Barbu, Écriture sur le sable. Temps, 
Histoire et eschatologie dans la société roumaine à la fin de l’Ancien Regime,Temps et 
changement dans l’espace roumain (fragments d’une histoire des conduites temporelles), 
recueil publié par Al. Zub, à l’occasion du XVIIe Congrès International des Sciences 
Historiques, Madrid, 1990, p. 100-101.

89 D.H. Mazilu, Literatura românã în epoca Renaşterii, p. 238-239.
90 Pentru generaþia lui Dosoftei şi a lui Miron Costin (1633-1691) vocaþia omului era 

religioasã: cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea de sine în lumina Revelaþiei. D. Barbu, 
op.cit., p. 99-100.

91 D.H. Mazilu, Barocul în literatua românã din secolul al XVII-lea, p. 9, 86-87, 280.
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cã veacul… cu împrumut dat în datorie/ Ceriul de gândurile noastre bate jocurie, 
reprezintã o expresie de rãzvrãtire, de descãtuşare, de îndoialã, ce anticipeazã 
spiritul modern al meditaþiei raþionale, logice asupra lumii.92 

Roata lumii, înşelãtoare, imprevizibilã îi apare cãrturarului drept mecanismul 
inteligibil al schimbãrii, suişul şi coborâşul pe care s-a zidit trecutul predestinat. Şi 
þãranul şi boierul vedea zugrãvitã roata lumii în tinda bisericii satului; ea sugera cã 
viaþa fiecãruia, orcât de împlinitã sau nu, repeta succesiunea inexorabilã a vârstelor, 
îndreptânduse spre moarte.93 Tema creştinã a unitãþii timpului şi a eternitãþii este 
puternic rãscolitã prin descoperirea duratei, a timpului istoric, descoperire care a 
revoluþionat conştiinþa unor elite odatã cu secolul XVII. Când Dumnezeu hotãrãşte 
un termen împãraşilor şi schimbarea stãpânirii pe pãmânt? cugeta Costin în Poema 
polonã (1684). El ataşeazã o meditaþie despre caracterul omului şi jocul hazardului. 
Dimitrie Cantemir revelase pulsiunile duratei, incrementum et decrementum în 
destinul Imperiului otoman, iar în prima carte a Divanului, aşeazã faþã în faþã acel 
carpe diem al lumii cu vanitas vanitatum a Înþeleptului. A doua şi a treia carte a 
Divanului cuprinde o criticã a moralei religioase.94 Reflecþia cantemirianã asupra 
devenirii, viziunea ciclicã a rotirii grandorii şi decadenþei sugereazã permanenta 
transformare a lucrurilor, ascunde aspiraþia reînnoirii.95 Meditaþia eschatologicã a 
fost legatã de viziunile ortodoxe, fiind expresia unei crize de conştinþã consumatã 
în interiorul mentalitãþii tradiþionale. Viitorul este filtrat prin conştiinþa tragicã a 
prezentului, a timpurilor cumplite, a vremii, ticãloase şi jalnice,în care oamenii 
s-au iuþit, aşa cum percepea Stolnicul Cantacuzino prezentul Þãrii Româneşti. 
Mântuirea colectivã are date pãmânteşti, rugãciunea cãrturarului cãtre Hristos 
invocând izbãvirea norodului de pãgânii turci.96 

Ubi sunt? Nostalgia trecutului este cea a gloriilor de altãdatã, ubi sunt?, de la 
care au mai rãmas doar tristele şi neputincioasele ruine. Dosoftei, mitropolit moldav 
cu solide cunoştinþe de culturã catolicã a scris, spre sfârşitul vieþii stihuri pe tema 
barocã, undi`s.97 Cetãþile dacice şi romane i-au dau lui Miron Costin, un prilej de 
lamentare pateticã, de scepticism amar în faþa contrastului dintre contemporanii 
decãzuþi şi forþa miticã a strãbunilor98. Pierderea valorilor originare, a latinitãþii 
limbii, de pildã, este lucrarea vicisitudinilor timpului, a vremii, cãci ce nu stricã 
vremea în veacuri lungi? scria Costin în Poema polonã. 

Sacrul este interogat vehement şi polemic, pentru cã marasmul social şi politic 
al veacului XVII-le şi mai ales al celui urmãtor a deschis seria întrebãrilor despre 
temeiurile lumii, dacã aceste temeiuri mai sunt aceleaşi ca înainte, dacã reperele în 
care se crezuse nu sunt, de fapt, false? Chiar dacã sacrul nu dispare, pentru cã viaþa 

92 Ibidem, p. 223-224, 236, 240-241, 282.
93 A. Pippidi, Tradiþia politicã bizantinã, p. 120.
94 D. Barbu, Écriture sur le sable, p. 100, 103. N. Manolescu, op.cit., p. 76.
95 Al. Duþu, La route et l`échelle – Images du devenir historique au XVIIIe siècle, Temps et 

changement dans l’espace roumain (fragments d’une histoire des conduites temporelles), 
recueil publié par Al. Zub, à l’occasion du XVIIe Congrès International des Sciences 
Historiques, Madrid, 1990, p. 80-82.

96 A. Pippidi, op.cit., p. 121, 227.
97 R. Theodorescu, Civilizaþia românilor între medieval şi modern, p. 263.
98 D.H. Mazilu, Barocul, p. 261.
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este echivocã şi confuzã, se cautã un nou intrumentar de cunoştere şi de simþire prin 
care sã-i fie apropiat omului.99 Accentul pus tot mai frecvent pe evoluþia în timp a 
colectivitãþii a deplasat conştiinþa socialã din planul confesional spre cel istoric. 
Dar, pasiunea pentru trecut venea nu neapãrat din dezamãgirea prezentului, ci din 
fascinaþia vieþii, interesul pentru realitatea social-politicã, aşa cum lasã impresia 
Dimitrie Cantemir.100 Criza elitei de a sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul 
secolului al XVIII-lea, metamorfozele secularizante ale culturii au tradus nevoia 
schimbãrii în universul vieþii social-politice şi s-a repercutat în raporturile dintre 
stat, bisericã şi societate. Mutaþiile care începeau sã se producã în plan cultural 
au fãcut din aceastã perioadã rãspântia din care s-a nãscut, în ceea ce are esenþial, 
lumea modernã în spaþiul românesc.

99 Bogdan Moşneagu, “Barocul postbizantin. Realitãþi istorice şi culturale”, în Xenopoliana, 
X, nr. 1-4, 2002, p. 34. D.H. Mazilu, op.cit., p. 269, 271. 

100 La începutul secolului al XVIII, lumea româneascã era supusã unui intens şi generalizat 
fenomen de orientalizare bizarã, observate în civilizaþia moravurilor, o extravaganþã 
care reunea fastul asiatic cu luxul european. Al. Duþu, Sintezã şi originalitate în cultura 
românã, p. 119, 122. Idem, Cãrþile de înþelepciune în cultura românã, M. Grancea, op.cit., 
p. 126-127.


