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Tenebrele Luminilor! Zorii moder-
nitãþii au însemnat ieşirea treptatã 
din lumea vrãjitã, strãinã spiritului 
critic, raþionalismului matematic şi 
experimental. Sfâşierea dintre scepticis-
mul intelectual şi pãstrarea prestigiului 
şi a prioritãþii viziunilor religioase a 
marcat faimoasa crizã a conştiinþei 
europeane, izvor de schimbãri profunde 
în diversele orizonturi ale mentalitãþilor 
europene (Paul Hazard). Specializatã 
treptat şi redusã la sfera divinului ori a 

revelatului, ştiinþa sacralitãþii a inspirat viziunile lumii fizice şi sociale, care 
s-au îndepãrtat treptat şi, mai ales, ostentativ de originea lor religioasã. Transferul 
de valori care împingea Occidentul Luminilor spre aspectele morale, pozitive, şi 
raþionale ale existenþei, a marginalizat sau a secularizat gândirea creştinã. Istoria 
creştinã a devenit, dupã secolul al XVII-lea, o istorie filosoficã, tentatã sã se bazeze 
pe timpul recurent al Naturii şi pe termenul de Revoluþie, prin care se putea lega 
timpul istoriei de cel al Naturii. În ordinea spiritualã marele proces de trecere de la 
medieval la modern înseamnã, aşadar, pãrãsirea viziunilor teocentrice în favoarea 
unor viziuni antropocentrice, care în dezvoltarea lor vor încuraja decreştinarea. 

Înlocuirea teocentrismului cu antropocentrismul a deschis calea unei mutaþii 
culturale care a tins la dislocarea vechilor moduri de gândire şi de limbaj.1 

Dupã secolul al XVII-lea, mai precis dupã Descartes, filosofia modernã nu 
a încetat sã opereze o dublã secularizare, pe plan moral şi pe cel metafizic. În 
plan moral s-a produs reformularea valorilor creştine într-o manierã convenabilã 
unei gândiri laice, agnostice sau atee. Din punct de vedere metafizic s-a procedat 
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spre o redefinire a raporturilor dintre Dumnezeu (Absolut) şi om, o fiinþã finitã, 
ignorantã şi muritoare.2 Raportul dintre creaturã şi Creator se inverseazã în 
filosofia modernã, Dumnezeu devenind un “postulat”, o simplã idee a raþiunii 
umane. Chiar dacã transcendenþa nu a dispãrut, ea şi-a schimbat statutul şi sensul, 
iar absolutul modern s-a separat de divin, nu mai este Revelaþia christicã, care 
fondase o moralã, ci “raþiunea practicã”, indisociabilã de ipoteza unei libertãþi 
absolute a omului. Aceastã raþionalizare a fost o secularizare a conþinuturilor 
religiei creştine!3 Tentaþia curãþãrii de superstiþii lansatã de Lumini, nu a vizat 
un creştinism curat, ci mai degrabã demolarea unor mituri creştine în favoarea 
unei interpretãri raþionale a lumii şi vieþii. Luminarea a încurajat mai degrabã un 
pãgânism reorientat, îndreptat, cum ar fi spus Schelling, decât o luptã decisivã cu 
prejudecãþile şi superstiþiile tradiþionale. Secolul al XVIII-lea sub dubla influenþã, 
a deiştilor englezi şi a raþionalismului Luminilor, a constituit un “ciclu de criticã 
religioasã aproape completã, pentru cã el a ruinat, în numele raþiunii, succesiv 
dogma, ierarhia Bisericii, Scriptura şi câteodatã însãşi noþiunea de divinitate.”4 

Creştinismul a însemnat religia lui Dumnezeu total Transcendent, cu care 
nu se poate comunica, dar care s-a oferit cu generozitate spre cunoaştere, s-
a relevat printr-o Încarnare în Istorie: Isus-Christos. Revelaþia este, în întregime 
conþinutã în Christos, Alpha şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. În viziune creştinã 
sensul fiinþei şi al vieþii, al destinului şi al libertãþii este mântuirea, care nu se 
regãseşte însã în lumea terestrã. Dar, noile orizonturi mundane, ale libertãþii, 
raþiunii şi progresului umanitãþii au uzurpat pe cel creştin, fundamental marcat 
de drumul suferinþei spre mântuire, înlocuind-o cu paradisul terestru.5 Speranþa 
şi salvarea nu se mai înrãdãcina în Revelaþie, ci într-o logicã umanã a nevoii de 
sens. Finalitatea unei perfecþiuni posibile, accesibilã odinioarã numai în Lumea 
Cealaltã, a fost pusã în slujba ameliorãrii existenþei terestre, permiþând depãşirea 
doctrinei sfârşitului timpurilor, timpul devenind un…viitor deschis.6 La nivelul 
terminologiei în secolul al XVIII-lea s-a înlocuit termenul profectus al Bisericii 
printr-un progressus laic. Eschatologia s-a modificat, timpul progresiv al aşteptãrii 
Parusiei şi al rememorãrii Cuvântului de Început şi a Cuvântului Încarnat nu a mai 
fost sacralizat. Îndepãrtarea sau anularea Parusiei (A Doua Venire a lui Christos), a 

2  André Comte-Sponville, Luc Ferry, La Sagessse des Modernes. Dix questions pour notre 
temps, Paris, Éditions Robert Laffont, 1998, p.524.

3  Jean-Paul Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Paris, Mouton, 1982,p. 94-95. 
A. Comte-Sponville, L. Ferry, op. cit., p.233, 529.

4 “Credo-ul” materialist de dupã Lumini, de pildã, a devenit atât de îndrãzneþ, încât a susþinut 
cã Dumnezeu nu existã decât sub forma nevoii pe care oamenii o au pentru El. Ibidem, 
p. 224. Alain Besançon, Trois tentation dans l’Église, Paris, Perrin, 2002, p.15. Michel de 
Certeau, L’invention du cotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p.264-265.

5  Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976, p.225. P. Chaunu, 
op. cit., p.39. A. Comte-Sponville, L. Ferry, op. cit., p.232, 234.

6  Progressus est in infinitum perfectionis (Leibniz) sau Creatorul a fost obligat sã dea tuturor 
celor pe care I-a creat aptitudinea de a deveni perfect (Lessing), Rousseau a consacrat 
noþiunea de perfectibilitate a omului. Reinhardt Kosellek, Le Futur passé. Contribution à 
la sémantique des temps historiques, Paris, Les Éditions de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1990, p.317.
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estompat şi nuanþa optimistã a eternitãþii participate a lumii salvate şi a lãsat locul 
experienþei neliniştitoare a limitei, adicã a îmbãtrânirii şi a morþii.7 Deplasarea de la 
transcendenþa “verticalã” la transcendenþele “orizontale”, încarnate în umanitatea 
însãşi (al Statului, al Naþiunii, al Utilului, al Producþiei etc.) a modificat radical 
spaþiul spiritual. Umanitatea urma sã stipuleze ea însãşi “transcendenþa” unor 
valori ca Binele, Rãul, Iubirea.8 Luminile s-au interesat de popor, considerat ca 
”nobles sauvages,” de aceea, acest Secol sentimental a erijat poporul în victimã 
sacrificialã. Aceastã schimbare a modificat şi redistribuit viziunea christicã a 
sacrificiului!

Tentaþile filosofice ale Luminilor exprimau în esenþã, dorinþa omului de a fi 
liber adicã eliberat de autoritatea sacrã! Dumnezeu S-a încarnat în om, care la 
rândul sãu trebuie sã devinã dumnezeu. Aceastã umanizare a divinului, aceastã 
divinizare a omului a devenit o viziune concurentã şi îndrãzneaþã folositã în veacul 
al XIX-lea contra viziunii creştine tradiþionale. Mesajul lui Christ dupã raþionalizãri 
(moralã şi metafizicã) a fost aşadar umanizat!9 Ca şi tradiþia eschatologicã creştinã, 
mentalitatea revoluþionarã a mizat pe concepþia cã suferinþa precede salvarea şi 
mântuirea, pentru a justifica violenþa contra rãului, întruchipat de Vechiul Regim. 
La începutul secolului al XIX-lea sub impactul filosofiei germane şi al revendicãrilor 
romantice studiul faptelor religioase s-a detaşat atât de un raþionalism vlãguit, 
cât şi de teologiile dogmatice. Romantismul autentic a luptat, de fapt, pentru 
restaurarea sensului, în urma pierderii sensului divin al realitãþii umane. Fiecare 
religie naþionalã a fost perceputã ca un mod propriu al fiecãrui popor de a onora 
Divinul, de aceea noile perspective ale religiilor au tins sã se fondeze pe aceastã 
experienþã colectivã şi nu pe raþiunea universalã sursã a unei religio naturalis.10 

Eroziunea creştinismului în secolul al XVIII-lea a lãsat o urmã de neşters: a 
accentuat decreştinarea, dar şi încarnarea sau istoricizarea a ceea ce J.J. Rousseau 
numea “religia civilã” a cetãþeanului “o formã de sacralizare a unei entitãþi politice 
care nu se identificã cu ideologia unei mişcãri politice particulare, ci reprezintã un 
credo civic comun, care recunoaşte însã autonomia individului. Aceastã dogmaticã 
civilã a cetãþeanului s-a distins, însã, de o religie spiritualã, universalã a omului, 
prin radicalizarea unei conştiinþe individuale degajatã de toate dogmele şi puterile 
din afara politicului. Aceastã “cãdere a spiritualului” în mâinile politicului a fost 
din perspectivã teologicã o atitudine pãgânã!11 Noile religii profane au încurajat mai 
degrabã o lume religioasã, pentru cã a preluat din tradiþia creştinã etica speranþei, 

7  P. Chaunu, op. cit., p.39, 41, 45-46, 48. 
8  A. Comte-Sponville, L. Ferry, op. cit., p.235. Bernard Carbonneau, Prométhée réenchaîné, 

Paris, Éditions de la Table Ronde, 2001, p.74-75.
9  A. Comte-Sponville, L. Ferry, op. cit., p.534.-535. J.-P. Sironneau, op. cit., p. X-XI: Préface 

de Julien Freund.
10  Dictionnaire du XIXe siècle européen, sous la dir. de Madelaine Ambrière, Paris, PUF, 

1997, p.991-992. Eugen Weber, Apocalypses et millénarismes. Prophéties, cultes et 
croyances millénaristes à travers les âges, Paris, Fayard, 1999, p.191. Georges Gusdorf, Le 
romantisme, I, Paris, Éditions Payot & Rivages, 1993, p.729.

11  Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Gius. Laterza & 
Figli, 2001, p.208-209. G. Gusdorf, op. cit., p.658-659. M. de Certeau, op. cit., p.266-267.
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a pãstrat o calitate mai veche a timpului, în primul rând sentimentul continuitãþii 
dintre prezent, trecut şi viitor şi, mai ales, a conservat sentimental victoriei finale 
a timpului, adicã mântuirea! 

1789, o revoluþie “religioasã.” Marea Revoluþia francezã din 1789 a fost o 
manifestare eminamente religioasã, pentru cã declaraþiile politice ale Revoluþiei 
au purtat amprenta unei profesiuni de credinþã, concepþia asupra dreptului a 
comportat conotaþii dogmatice, iar numeroasele şi dramaticele sale “sciziuni” au 
reprodus experienþa Schismei sau pe cea a “regenerãrii” revoluþionare, aspecte 
care amintesc de exigenþele doctrinei creştine. Numeroasele Credo-uri, catehisme, 
profesiuni de credinþã, Pater noster, messe şi litanii politice care au apãrut în 
titlurile pamfletelor revoluþionare atestã rolul masiv al formelor liturgice şi 
doctrinale în dezvoltarea culturii politice revoluþionare.12 Noul organism politic 
a devenit sacerdot al republicii, al legii şi al statului. Fanatismul iacobinilor a fost 
religios: “când iacobinul acþioneazã ca şi cum ar vrea sã spunã la patrie c’est moi, 
(…) cu atât nevoia de a-şi ascunde identitatea particularã creşte, (…) cu atât se 
vede el nevoit sã trâmbiþeze cã nu e altceva decât vocea prin care se exprimã voinþa 
unicei, preaputernicei şi neîndurãtoarei fiinþe transcendente”.13 Revoluþia francezã 
din 1789, care a instaurat Republica, una şi indivizibilã, a schimbat cursul lumii, 
inaugurând pentru instituþiile publice renovate o concepþie oficialã de l’homme sans 
Dieu. Schimbarea principalã a Revoluþiei franceze a fost “ înlocuirea suveranitãþii 
lui Dumnezeu, legislator şi judecãtor suprem al binelui şi al rãului cu suveranitatea 
voinþei generale, devenitã normã ultimã a binelui şi a rãului.”14 Vechea devizã “o 
credinþã, un rege, o lege” s-a substituit unitãþii naþiunii suverane, unica sursã a 
legii. Individul complet autonom în conştiinþa sa, poporul, ultimul suveran prin 
expresia “voinþei sale generale,” (Democraþia devine sinonimã cu unitatea!) iatã 
un antropocentrism fundamental pe care marea revoluþie francezã din 1789 a 
substituit-o unui teocentrism, unde suveranul era mandatarul lui Dumnezeu! 
Numai cã la 1789 regatul Franþei era împãrþit în douã tabere; pe de-o parte, 
partizanii suveranitãþii populare şi, pe de alta, cei care apãrau les droits de Dieu şi 
pentru care “toatã autoritatea vine de la Dumnezeu”. Patrioþii erau cei din prima 
tabãrã, ei vorbeau în numele naþiunii, de aceea nu era nevoie decât de o lege civilã 
pentru toþi! Aceastã iniþiativã fondatoare a fost articolul X al Declaraþiei drepturilor 
omului şi ale cetãþeanului (26 august 1789) care a deschis calea secularizãrii, dar 
şi a “fracturii conştiinþei naþionale”, pentru cã referinþa formalã la Dumnezeu a 
devenit un subiect polemic. Declaraþia drepturilor omului… poate fi consideratã o 
secularizare a valorilor creştine. Aici se gãseşte ideea unei umanitãþi recunoscute 
ca “una”, la fel ca şi afirmarea, sub diferite forme, a demnitãþii personale a 

12  Dale K. Van Kley, Les origines religieuses de la Révolution française, 1560-1791, trad. de 
l’anglais par A. Spiess, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p.16.

13  J.-P. Sironneau, op. cit., p. IX., Revoluþia francezã din 1789 a fost consideratã chiar 
”traducerea politicã a revoluþiei protestante,”(Giuseppe Mazzini).

14  Marcel Clément, Réflexions sur la Révolution française (Préface), în Geneviève Esquier, 
Une histoire chrétienne de la Révolution française, Paris, Ed. De l’Escalade, 1989, p.14, 
17, 19. René Rémond, Religion et Société en Europe. La sécularisation aux XIXe et XXe 
siècles, 1780-2000, Paris, Éditions du Seuil, 1998/2001, p.162. Simona Nicoarã, Naþiunea 
modernã. Mituri. Simboluri. Ideologii, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p.237.



291

fiecãrei fiinþe umane. Vocabularul despre “drepturi” şi “individ”, recupereazã pe 
cel de “sacru” şi de “suflet”, indicând amploarea unei asemenea deplasãri, dar 
şi o continuitate!15 Dar, pentru cã diferitele confesiuni erau o sursã de discordie, 
lansarea libertãþii de conştiinþã, de alegere liberã a credinþei, avea sã zdruncine 
din temelii aplicarea riguroasã a unitãþii de credinþã religioasã. Impunerea ideii de 
toleranþã era un gest politic - Declaraþia drepturilor omului şi ale cetãþeanului lansa 
libertatea religioasã cu condiþia ca manifestarea religioasã sã nu tulbure ordinea 
publicã stabilitã prin lege - şi a însemnat, de fapt disocierea dintre confesiune şi 
cetãþenie, deschiderea unui capitol nou al istoriei relaþiilor dintre religie şi societate 
în Europa.16 Democraþia revoluþionarã în Revoluþia francezã din 1789 a proclamat 
solemn drepturile şi libertãþile omului, patosul libertãþii! Libertatea democraticã 
este libertatea alegerii, dar ceea ce rezultã din adunarea aritmeticã a sufragiilor 
nu poate fi definitã drept voinþa organicã a poporului. Nu poate exista o voinþã 
comunã în afarã de unitatea credinþei religioase. Terenul alunecos s-a produs deja 
atunci când s-a proclamat “antanta cordialã” şi “aurora fericitã” a stãrilor generale. 
Ideologii revoluþiei predicau moderaþia şi pacienþa, dar zilele revoluþiei au arãtat 
cât de iluzorii şi derizorii au fost aceste apeluri la prudenþã.17

Expresia “politicã democraticã” în sensul impregnat de revoluþie nu 
înseamna numai reguli şi proceduri destinate sã organizeze societatea, pornind 
de la consultarea electoralã a cetãþenilor, ci “un sistem de credinþe care constituie 
legitimitatea nou nãscutã a Revoluþiei şi dupã care “poporul”, pentru a instaura 
libertatea şi egalitatea (…) trebuie sã sfãrâme rezistenþa duşmanilor sãi.” 
Entuziasmul mistic, devotamentul şi sacrificiul pentru cauza revoluþiei, fanatismul 
contra duşmanilor ei, ar putea fi argumente în favoarea unei mişcãri religioase.18 
Tocqueville a observat cã iacobinismul, deşi anula orice idee de religie şi-a gãsit 
ardoarea prozelitismului şi a martiriului, o administrare a sacrului, pe care pânã 
atunci numai religia pãrea în stare sã o dea!19 

Jésus sans-culotte. Înainte de marea Revoluþie, sub pana lui Rousseau, Voltaire 
şi chiar a anumitor membri ai clerului (tentaþi sã domesticeascã mişcarea Luminilor), 
portretul lui Isus era acela de “amic al sãracilor, iacobinul cel mai furios”, care 
apãrã pe cei sãraci de cei bogaþi, care predicã libertatea şi egalitatea, avocat al 

15  A. Comte-Sponville, L. Ferry, op. cit., p.524-525. Bernard Cousin, Monique Cubells, René 
Moulinas, La pique et la croi. Histoire religieuse de la Révolution française., p.192. S. Nicoarã, 
op. cit., p.237-238.

16  Ibidem.
17  G. Esquier, Une histoire chrétienne, p.39.
18  A. Aulard (Le culte de la Raison et de l’Être Suprême, 1892) a minimalizat caracterul 

religios al cultelor revoluþionare, considerând cã important era caracterul lor politic. 
Din contrã, influenþat de definiþia durkheimianã a fenomenului religios, A Mathiez (Les 
origines des cultes révolutionnaires, 1904) nu vedea în aceste culte doar nişte experimente 
improvizate, ci o adevãratã “religie revoluþionarã, analogã în esenþa sa oricãrei alte religii”. 
A. Soboul s-a arãtat interesat, mai ales de manifestãrile populare şi spontane care pãreau 
a lua forma unor culte, dar care erau mai degrabã nişte sãrbãtori colective, fãrã viitor. 
Jean-Paul Sironneau, Sécularisation et religions politiques, p.242-243.

19  Dominique Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, 
Éditions Gallimard, 1994, p.116-122. 
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iubirii caritabile, duşman al aristocraþilor, victimã a unei puteri injuste”.20 La 1789 
evocãrile despre Isus sunt fluctuante, limitate la cercuri restrânse, impregnate 
de un milenarism secularizat, în virtutea valului demitologizãrilor la care a fost 
supusã tradiþia creştinã. Apelurile la Isus revoluþionar iau douã forme; pe de-o 
parte, cele care au decorat mesajul politic, bricolând textele evanghelice, pe de alta, 
s-a fãcut o redefinire a lui Isus, adesea sub influenþã iluministã, care a însemnat o 
îndepãrtare de teologia tradiþionalã.21 Astfel, evocãrile revoluþionare ale lui Fiului 
lui Dumnezeu îl prezintã un “sans-culotte” din Nazareth, amic al sãracilor, (în 
Evul Mediu sãracul era membre de Jesus Christ), un patriot, neiertãtor duşman 
al injustiþiei. Discursul revoluþionar despre Isus a pretins o revenire la tradiþia 
teologicã primitivã a unui protector al sãracilor, simbol al iubirii caritabile, victimã 
a unei puteri injuste. Punându-se în “gura lui Isus” anumite teme revoluþionare 
s-a urmãrit expunerea unor exigenþe economice pentru sans-culottes. Dar, de 
fapt, acest discurs se înscria într-o atitudine împotriva Bisericii catolice, fiind 
sugeratã, o întoarcere la virtuþile Bisericii arhaice, o investire a lui Isus ca victimã 
a diverselor forme de decreştinare, de care aceastã Bisericã era fãcutã culpabilã!22 
Isus revoluþionar era cel ce n-a pierit în mâna preoþilor “sângeroşi,” “imbecili” şi 
“perfizi”. Prin analogie simbolicã, farisei sunt denumiþi “trãdãtorii patriei”, iar 
”naþiunea urmeazã exemplul lui Isus care vâneazã pe “vânzãtorii Templului.” 

Vânarea episcopilor şi a cardinalilor de cãtre popor era asociatã cu exemplul lui Isus 
care a vânat pe vânzãtorii Templului!23Aceastã imagine, aceastã “sfântã filosofie” 
este folositã pentru a bloca în numele creştinismului agitaþia popularã, care tindea 
sã dea revoluþiei conþinuturi politice şi sociale diferite. 

Recursul revoluþionar la Isus nu era cel propovãduit de Bisericã, ci apãrea 
pentru a justifica Revoluþia. Mesajul tradiþional al Bisericii propovãduise 
acceptarea condiþiei sociale, indiferenþa faþã de viaþa terestrã, transcendenþa 
Regatului divin, justifica sãrãcia ca o cale sanctifiantã, încuraja obedienþa faþã de 
puterea oficialã şi legitima legãtura sacrã între monarhie şi religie etc.24. De aceea, 
din perspectiva contrarevoluþionarã, revoluþia era declaratã drept “un fenomen 
diabolic”, dezvoltându-se o altã semnificaþie politicã a sacrificiului: cea a regelui-
martir! Clerul refractar revoluþiei a dezvoltat o spiritualitate centratã pe suferinþã 
şi ispãşire, comparând Franþa cu Christ Crucificat.: Doamne, Franþa nu este astãzi 
decât un imens Calvar, care, la fel ca cel dintâi, se rãsfrânge ca injurii şi blasfemii 
contra Ta...25 În opoziþie cu aceastã viziune, într-un text intitulat Passion de Notre 
Seigneur Louis XVI selon saint Matthieu, printr-o deturnare ironicã, fostul rege, 
Ludovic al XVI-lea, apãrea el însuşi în figura lui Isus cel sacrificat! Acest exemplu, 

20  Franc Paul Bowman, Le Christ des barricades 1789-1848, Paris, Les Éditions du CERF, 
1987, p.11.

21  Ibidem, p.11-12, 20.
22  Ibidem, p.16-17. Dominique Julia, La religion. Histoire religieuse, în Faire de l’histoire, II. 

Nouveaux objets, sous la dir. de Jacques Le Goff et Pierre Nora, Paris, Gallimard, 1974, p.182.
23  F. P. Bowman, op. cit., p.16-17.
24  Ibidem, p.12, 16-17. Hans Freyer, Les fondements du monde moderne, Paris, Gallimard, 

p.189-192.
25  L’Amende honorable à Jésus, collection Boulaye de la Meurthe, cote B 70.9. apud F.P. Bowman, 

op. cit., p.15.
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şi altele, aratã cã a dominat în timpul revoluþiei, fie o anume tendinþã de sacrilegiu, 
fie o indiferenþã la conþinuturile religioase. O serie de texte ale epocii, de pildã, ale 
lui Boulanger, Volney, Maréchal etc., dar şi literatura popularã, apreciau la rândul 
lor, cu scepticism, “avantajele” sau semnificaþia sacrificiului lui Isus Christos. Ele 
tratau de multe ori cu sarcasm temele creştinismului social, ceea ce trãda tonul 
anticreştin şi antiregal. Pentru Babeuf, de pildã, Isus nu merita decât în parte titlul 
de sans-culotte, pentru cã – nota el în Tribune du peuple, nr-35, Isus nu a afirmat 
explicit ce înseamnã “iubeşte-þi aproapele, ca pe tine însuþi!”26 

O imagine reprezentativã a lui Isus protector al omului din popor a apãrut 
în Discours sur la liberté, de Claude Fouchet, publicat în 1789. Aici Isus apare 
în postura de vindecãtor al maladiilor poporului, îl iartã pentru murmurele 
blasfematoare contra Sa, “apostolii sãi” sunt “des ouvriers”, duşmanii sãi şi cei ai 
poporului, sunt cei bogaþi şi puternici. Isus, cel descris de Fouchet pledeazã pur 
şi simplu pentru …democraþie în univers! Proscrierea bogãþiei, ideea de bunuri 
comune ce apare într-un text ca Sermon sur l’accord de la religion et de la liberté, 
scris de Fouchet tot în 1789 consacra un soi de “comunalism”, pe care credea cã-l 
regãseşte în Evanghelii.27 Numai cã viziunea sa traducea de fapt o nouã reprezentare 
christicã. Nu cea creştinã a Dumnezeului-Om, cum a fost Isus, ci invers a Omului-
Dumnezeu! Iatã de ce, tot în acest text, atunci când tranşeazã problema “Daþi 
Cezarului…”, Fouchet invocã motivul cã “Libertatea nu are legãturã cu Cezarul, ea 
este în natura umanã!” Astfel, noua “religie” a iubirii lui Christos apare ca unitatea 
fraternalã, fericirea comunã a marii familii umane!28 

Vocaþia mesianicã asociatã Franþei revoluþionare s-a bazat pe o nouã viziune 
eschatologicã a istoriei, nu pe cea tradiþionalã creştinã. Catehismul republican 
reflecta cel mai bine acest aspect definind “regenerarea” poporului, începutã la 
14 iulie 1789, ca un botez simbolic al naþiunii, dându-i însã un sens patriotic, 
nu creştin!29 Deviza Libertate, Egalitate, Fraternitate, lansatã în vremea revoluþiei, 
– folositã apoi la 1848! – amintea, însã, de trei principii ce şi-au avut sursa în 
caritasul creştin. Dacã în trecut caritatea era conceputã ca milostenie, ea a luat o 
formã socialã, propovãduitã atunci când se evoca problema economicã, pentru a se 
evita redistribuirea bogãþiilor sau o reorganizare economicã a societãþii.30 Dacã ideea 
potrivit cãreia Christ a pus capãt sclaviei, nu a fost foarte exploatatã, cea referitoare 
la egalitatea evanghelicã sugeratã de formula Noi suntem fiii lui Dumnezeu şi 
Constituþia ne readuce la egalitatea pe care Evanghelia o propovãduieşte, revenea 
adesea în discursurile revoluþionare Dar, ea nu însemna acea egalitate fraternalã 
creştinã, cea care nu cunoaşte ierarhie şi care a fost propovãduitã de Isus apostolilor 
sãi, ci însemna o egalitate esenþial politicã, interzicând orice diferenþã legalã dintre 
stãpâni şi supuşi. Deci, nu egalitate fraternalã, ci fraternitatea în unitate, o temã 
a socialismului evanghelic! Iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui era înþeleasã ca 
sublimul patriotism, o datorie a fiecãrui om (La Constitution française prouvée par 

26  Ibidem, p.14,16.
27  Ibidem, p.17.
28  Ibidem. 
29  Ibidem, p.12-13,18-19.
30  Ibidem, p.20, 28.
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Évangile). Isus a fost invocat drept “predicatorul” iubirii fraternale, dar, iubirea 
fraternalã nu a fost asociatã numai patriotismului, ci şi obedienþei faþã de noua 
autoritate: republica. Astfel, prin forþa lucrurilor Isus din 1789, atunci când nu 
este evocat drept duşman al aristocraþilor şi al prelaþilor, deci în sens anticlerical, 
a fost imaginea unui avocat al pãcii, al toleranþei şi al supunerii.31 El este investit 
drept emisar al unui nou ordin social, simbol semnificativ al unui fel de teologie 
a eliberãrii. 

Cruciada Libertãþii! Isus Christos a însemnat dintotdeauna în mentalitatea 
creştinã forþa beneficã opusã Diavolului ispititor. Aceastã paradigmã a servit eficient 
catehismelor revoluþionare, care au propovãduit lupta poporului contra tiranilor 
malefici. Mesajul lor s-a transmis prin discursuri patetice de tip robespierean: 
“Revoluþia este rãzboiul Libertãþii contra duşmanilor sãi de moarte”32 Iatã, de ce 
Revoluþia trebuia sã aparã drept trecerea iminentã şi violentã de la o stare veche de 
sclavaj la o stare nouã de libertate. Confruntarea revoluþionarã a însemnat necesitatea 
identificãrii, a separãrii taberelor, ceea ce a determinat o dezordine administrativã, 
o accentuare a angoasei şi a agresivitãþii. Doctrinarii contrarevoluþiei au fost mai 
aproape de susþinãtorii teocraþiei, dezvoltând, la rândul lor o imagine apocalipticã 
a suferinþei mântuitoare, comparând Franþa cu Isus crucificat, victima furiei divine 
dezlãnþuite, un vast Calvar, din cauza blasfemiei, furorii oamenilor contra Fiului 
lui Dumnezeu. De altfel, contrarevoluþionarii au vãzut în iacobinism pe însuºi 
Antichristul.33 

“La table race” care a însemnat iluzia revoluþionarã a unei subversiuni violente, 
totale şi fãrã întoarcere contra Vechiului Regim, a antrenat paroxismul violenþei şi 
al distrugerii. Emisarii revoluþionari, “patrioþii”, le imputau inamicilor revoluþiei 
erori, nedreptãþi, trãdãri, crime şi calamitãþi grave. Dacã instituþiile statului erau 
reconfigurate, o altã instituþie amintea de Vechiul Regim: Biserica. Furia contra 
Bisericii şi a religiei a avut consecinþe dezastruoase! 

Revoluþionarii la 1789 au început prin a afirma suveranitatea Statului în 
raport cu Biserica dupã tradiþia galicanã. Dar, foarte repede ei au radicalizat 
aceastã exigenþã, procedând la o naþionalizare a Bisericii franceze. Aceasta a 
fost deposedatã de bunuri, fiind inclusã în sistemul administrativ al noului Stat 
republican. Naþiunea, dotatã cu organizare ierarhicã, apare drept figura unui 
nou corp mistic cuprinzând cetãþenii ce-şi exercitau drepturile şi îndatoririle în 
cadrul unei solidaritãþi civice.34 Constituþia civilã a clerului votatã în Adunarea 
Constituantã din 12 iulie 1790 a consacrat subordonarea domeniului clerical celui 
civil. La 27 noiembrie 1790 Adunarea Constituantã a impus tuturor clericilor, 
de acum înainte funcþionari publici, jurãmântul de fidelitate faþã de Constituþie. 
O bunã parte din ei au refuzat jurãmântul! În martie-aprilie 1791 Papa Pius al 

31  Ibidem, p.20.
32  Michel Vovelle, La mentalité révolutionnaire. Société et mentalités sous la Révolution 

française, Paris, Éditions sociales, 1985, p.88. 
33  F. P. Bowman, op. cit., p.14-15. Jacques Solé, Miturile creştine de la Renaştere la 

epoca Luminilor, trad. G. Anania, Buc., Univers enciclopedic, 2003, p.229. Cf. Maïte 
Bouyssy, Alphonse Dupront et le mythe de croissade, în “Revue d’histoire moderne et 
contemporaine,” 47-3, juillet-septembre, 2000, p.616-620.

34 G. Gusdorf, op. cit., p.659. Cf. M. Bouyssy, op. cit., p.616-620.
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VI-lea a condamnat principiile Revoluþiei şi Constituþia civilã a clerului, dar în 
zadar, cãci Franþa revoluþionarã s-a gãsit oficial în starea de schismã în raport 
cu Biserica Romei. Constituþia civilã a clerului din 1790 a recunoscut Bisericii o 
anume existenþã oficialã în naþiune, dar o importanþã care nu ducea practic la 
nimic, pentru cã domeniul religios era supus unor suspiciuni. Chiar dacã clerul 
constituþional a propovãduit mai întâi un Isus patriot, ca o reîntoarcere la virtuþile 
Bisericii primitive, el s-a vãzut din ce în ce mai exclus din cetate, prin diversele 
forme de decreştinare şi a sfârşit prin a apãra o separare radicalã dintre Bisericã şi 
Stat. De altfel, anticlericalismul şi anticreştinismul erau pe acelaşi câmp de bãtaie 
contra instituþiei ecleziastice.35 Campania decreştinãrii şi Teroarea din 1792-1794 
au antecedente chiar în trecutul reformator al creştinismului francez! Desfigurând 
biserici, debaptizând locurile sacre, forþând preoþii sã abdice sau permiþându-le 
sã se cãsãtoreascã, artizanii decreştinãrii revoluþionare se comportau asemenea 
gesturilor iconoclaste ale calvinismului din secolul al XVI-lea, cu diferenþa cã acei 
calvini aspiraserã la purificarea religiei revelate de zgurile “pãgâne”, pentru o mai 
mare glorie a lui Dumnezeu transcendent şi “maiestos”, pe când revoluþionarii 
au decreştinat cãutând purificarea unei religii “naturale” de resturile “revelate”, 
pentru un ordin social imanent.36 Astfel, o revoluþie cu multe origini creştine a 
fost prima revoluþie tentatã a decreştina societatea. Între Bisericã şi Stat s-a ivit 
o prãpastie, care a lãsat un vid periculos în conştiinþe, ceea ce a permis apariþia 
religiei de substituire. Tradiþionalismul a basculat spre un sincretism religios care 
a privat creştinismul de caracterul sãu unic, rezultând o credinþã înnoitã. 

O sfântã filosofie plinã de graþie. Noile viziuni mitice ale paradisului terestru 
sau utopiile edenice care au stat la baza reînnoirii lumii şi apoi la originea mentalitãþii 
revoluþionare, s-au inspirat din aspiraþiile milenarist-profetice, din speranþa 
fãgãduielilor divine. Ele satisfãceau, de fapt, exigenþele unui creştinism popular, 
mesianic şi eretic, care se baza pe speranþa Parusiei şi realizarea iminentã a regatului 
lui Dumnezeu, adicã a eternitãþii imediate.37 Termenii profetici ai judecãþii din urmã 
şi ai resurecþiei au fost nelipsiþi din discursurile revoluþionare, fãcând ca limbajul 
disputei sã aparã drept intransigent şi…liturgic. Asemenea unei liturghii, convocarea 
stãrilor generale ale naþiunii a avut meritul de a demonstra unanimitatea, convergenþa 
aspiraþiilor, dar şi gãsirea unui simbol al comuniunii şi al solidaritãþii situat dincolo 
de experienþa socialã. Liturghiile revoluþionare au inaugurat un stil nou al sãrbãtorii 
politice unde entuziasmul popular este pus în serviciul unui mesianism politic 
şi social.38 Marea lor majoritate nu aveau nici o pretenþie religioasã, de aceea au 
dat adesea drum liber parodiilor la adresa catehismelor sau a pasiunilor creştine. 
Ele propovãduiau o sfântã filosofie plinã de graþie. Le Cathéchisme révolutionnaire 

35  Aceastã tendinþã fusese evidentã şi în jansenismul judiciar. Dale K. Van Kley, op.cit., 
p.529-530.

36  Preþul plãtit pentru desacralizarea simbolurilor transcendenþei a fost resacralizarea 
ideologicã a corpului politic “regenerat”, naþiunea, patria, poporul, la fel cu condamnarea 
şi eliminarea simbolurilor judecate drept non-politice pentru noul ordin secular. Ibidem, 
p.517-518, 537-538. F. P. Bowman, op. cit., p.15, 348. G. Gusdorf, op. cit., p.659.

37  J. Solé, op. cit., p.218, 227-228, 231. Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, 
Paris, Gallimard, 1976, p.222. 

38  J.-P. Sironneau, op. cit., p.319. 
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publicat în anul III, a împrumutat un discurs dupã modelul catolic, folosind pentru 
a defini “o Revoluþie” sau “Revoluþiile”, în general, o suitã simbolicã – Egalitate, 
Virtute, Popor etc. – comparabilã cu denumirile religioase: Vestire, Calvar, Înãlþare 
etc.39 Un nou cult substituia practic pe cel creştin: având drept repere Virtutea, 
Geniul, Munca, Opinia, Recompensa. În mod fundamental resursele mitologice 
revoluþionare sunt extrase, mai degrabã din tradiþia greco-romanã, decât din cea 
creştinã. Voinþa de restaurare religioasã a fost deplin conştientizatã dupã 1793, dupã 
ruptura brutalã de Biserica catolicã. Cultele revoluþionare, mai mult sau mai puþin 
oficiale şi organizate din sferele dirigente revoluþionare, aveau semnificaþie politicã, 
dar mizau pe comuniunea de tip religios. Astfel, Sãrbãtoarea Federaþiei din 1790, a 
fost o comuniune civicã, o mare liturghie, celebratã pe câmpul lui Marte, în faþa noilor 
autoritãþi, cu participarea de delegaþi din toatã þara. Efervescenþa religioasã spontanã 
de dinainte de 1793 şi apoi noile culte au fost cele douã aspecte care fac din revoluþia 
francezã o revoluþie religioasã.40 “Cultul Raþiunii a fost celebrat solemn la 10 noiembrie 
1793 la Notre-Dame, apoi Robespierre a lansat cultul Fiinþei Supreme, celebrat la 8 
iunie 1794, fiind inspirat de religia civilã a lui Rousseau. Evocarea lui Dumnezeu ca 
Fiinþã Supremã, este ambiguu asociatã în religia revoluþionarã cu Raþiunea, o noþiune 
care pare atee, dacã n-ar fi denumitã şi ea “Fiinþa”, cea care “ne face pe toþi egali”, 
cea care este ordonatoarea lumii, “suprema inteligenþã”, etc. Indubitabil noile culte 
revoluþionare, mai ales al Fiinþei Supreme, au mizat pe forma mentis a creştinismului 
popular şi au exaltat şi ele o transcendenþã, au reintrodus, odatã cu imortalitatea 
sufletului, noþiunea lumii celeilalte şi a judecãþii post mortem a conduitelor terestre.41 
Unul dintre ultimele mari culte revoluþionare, Theophilantropia, mai puþin politicã 
decât celelalte culte revoluþionare, a reprezentat din 1797, o creaþie conştientã şi 
metodicã a unui cult complet, pentru a servi la înlocuirea vechii religii catolice. 
Theophilantropia a vegetat câþiva ani fãrã a reuşi sã se impunã şi s-a stins prin 1802! 

Lovind Biserica şi creştinismul, Revoluþia şi-a inventat culte noi, dar şi ele au pierit. 
Refugiat în Anglia, François-René de Chateaubriand scria într-un Essai din 1797 
astfel: Ce va fi religia care va înlocui creştinismul? Este nevoie de religie sau societatea 
piere! La începuturile sale, Revoluþia a fost o perioadã de dezintegrare, de debusolare 
a spiritelor, neliniştite de un viitor necunoscut, iar dupã ea lumea a intrat în regimul 
indiferenþei, credea Félicité de Lamennais.42 

Instabilitatea mentalã a fost semnul timpurilor revoluþionare, când ordinea 
şi dezordinea s-au încãrcat de sens de la un moment la altul. Revoluþia din 1789 
a lãsat moştenire o lume împãrþitã în victime şi cãlãi, sfâşiatã de speranþe, de 
regrete sau nostalgii. În timpul Restauraþiei regicizii proscrişi, pãstrau nostalgia 

39  F. P. Bowman, op. cit., p.14. Alain Rey, “Révolution”. Histoire d’un mot, Paris, Gallimard, 
1989, p.133, 240.

40  F. P. Bowman, op. cit., p.14. Al. Rey, op. cit., p.191. J. P. Sironneau, Sécularisation…, p. 241. 
G. Gusdorf, Le romantisme, p.724.

41  B. Cousin, M. Cubells, R. Moulinas, La pique et la croi. Histoire religieuse de la Révolution 
française..., p.192.

42  Al. Pessin, op. cit., p.146, 149, 152-153. F. P. Bowman, op. cit., p.14. G. Gusdorf, Le 
romantisme, p.659-660. Jean Claude Caron, Michel Vernus, L’Europe au XIXe siècle. Des 
nations aux nationalismes, 1815-1914, Paris, Armand Colin, 1996, p.152.
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sacrificiului “primei stirpe de revoluþionari”, gândind cam în felul unui personaj al 
lui Victor Hugo (Misérables), care credea cã sfârşitul tiranului (Ludovic al XVI-lea, 
în 1793!) însemna “sfârşitul prostituþiei pentru femeie, sfârşitul sclaviei pentru 
bãrbat, sfârşitul întunericului pentru copil”.43 Moartea pe eşafod a regelui, în faþa 
unei mulþimi tãcute, la 21 ianuarie 1793, persecutarea şi executarea preoþilor 
rãmaşi, întemniþarea papilor Pius al VI-lea şi al VII-lea au devenit pentru noul spirit 
romantic crime de neiertat. Marile crime cer, din nenorocire, mari pedepse, scria deja 
în 1796 Joseph de Maistre în Considérations sur la France! În 1814 Pierre-Simon 
Ballanche reflecta astfel în privinþa regicidului: “Regele (Ludovic al XVI-lea) a 
rãscumpãrat Franþa, tot aşa cum Isus Christos a rãscumpãrat neamul omenesc.”44 
Peste câteva decenii Lamartine (L’Histoire des Girondins, 1847), relata şi el patetic, 
dar despre moartea girondinilor, despre “sângele…care a zãmislit adevãrurile 
eterne”: “murind, au trãit cea mai mare fericire pe care Dumnezeu le-o pãstreazã 
sufletelor alese: martiriul care (…) îl înalþã pânã la sfinþenia victimei pe omul jertfit 
pentru convingerea şi patria lui.(…) Epoca lor le-a dat moartea. Viitorul le va da 
glorie şi iertare”. Lamartine plasa amintirea morþilor în câmpul onoarei, îi dãdea 
o interpretare politicã şi socialã, în detrimentul unei interpretãri autentic creştine 
a morþii.45 Gândirea socialistã a valorificat şi ea tema paralelei dintre Revoluþie şi 
resurecþia lui Christ. Astfel, Christos apare drept “Dumnezeul sãracilor”, “Satan 
este “dumnezeul” celor bogaþi, iar toþi bogaþii sunt nişte Iude”. Mai tentaþi în a 
asocia 1789 cu realizarea socialã a Evangheliei, Joseph Buchez şi buchezienii 
au vãzut în Franþa poporul ales, Mesia Naþiunilor, Mesia socialismului creştin 
(Histoire…, 1843).46 Pietatea sacrificialã a cãpãtat o altã dimensiune, ea aparþinând 
de acum concepþiei romantice. Dincolo de taina eucharistiei, a reînnoirii jertfei 
lui Christos, sensibilitatea romanticã tindea sã antreneze pietatea catolicã spre o 
lãrgire a dimensiunii rãscumpãrãtoare a sângelui vãrsat. 

Mesianismul sentimental al epocii romantice. O anume sensibilitate religioasã 
pãrea cã a renãscut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumãtate a secolului 
al XIX-lea, mult mai duioasã faþã de suferinþã, cum ar fi tortura, sclavia, pedeapsa 
cu moartea sau cruzimea faþã de animale. Progresiv, irascibilitatea şi intransigenþa 
Dumnezeului din Vechiul Testament era temperatã de clemenþa celui din Noul 
Testament! Trecerea lentã de la “Dumnezeul teribil” la “Bunul Dumnezeu” a 
însemnat redescoperirea lui Hristos!47 

Revoluþia fusese o imensã grãdinã a supliciilor, pentru ca apoi violenþa 
sângeroasã sã fie înlocuitã cu era regenerãrii.48 Catolicismul pãrea cã revenea în 

43 Al. Pessin, op. cit., p.146, 149, 152-153. Bronislaw Baczko, Revoluþionarul, în Omul 
romantic, coord. François Furet, trad. coord. G. Sfichi, Iaşi, Polirom, 2000, p.268.

44  Philippe Boutry, Preotul, în Omul romantic, p.215-216.
45  B. Baczko, op. cit., p.266. Elena Tacciu, Romantismul românesc, Buc., Ed. Minerva, 1982, 

p.21. Reinhart Koselleck, L’Expérience de l’histoire, Paris, Gallimard, Le Seuil, 1997, 
p.140.

46  F. P. Bowman, op. cit., p.28-29, 196-199. G. Gusdorf, op. cit., p.721.
47  Bernard Plongeron (dir.), La Religion populaire. Approches historiques, Paris, Éd. 

Beauchesne, 1976. p.164. 
48  Françoise Mélonio, Naissance et affirmation d’une culture nationale. La France de 1850 à 

1880, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p.230.
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forþã dupã ce traversase “deşertul” persecuþiilor revoluþionare, dar acel catolicism 
restaurat nu mai era cel de dinainte. Reconstrucþia spiritualã a fost întreprinsã 
cu mijloace spirituale insuficiente. Sub-echipamentul ecleziastic a întreþinut o 
subdezvoltare confesionalã, agravatã de remanenþele ireligiei revoluþionare şi 
de frecvenþa europeanã a rãzboaielor imperiale. Odatã degradatã sau distrusã 
instituþia ecleziasticã, religia s-a interiorizat, dar tema “bisericii interioare” a fost de 
inspiraþie pietistã, cea care cautã pe Dumnezeu în secretul subiectivitãþii.49 Numai 
cã romantismul a procedat la o conversiune a fermentului pietist. Tentaþiei pietiste 
a desîncarnãrii i s-a opus viziunea romanticã a încarnãrii exigenþei religioase în 
realitatea umanã. Conştiinþa religioasã a abdicat, astfel, de la controlul ierarhic sau 
doctrinar, dar interiorizarea nu a înseamnat o închidere în sine, ci o expansiune 
culturalã, o iradiere a fervorii religioase. Una dintre temele pietismului a fost 
evocarea suferinþelor lui Isus şi agonia sa, dar romanticii l-au conceput pe Isus, 
altfel, ca pe un mare prieten, ca pe un frate transfigurat pe care îl simþi asemãnãtor 
şi totuşi mult superior, cu care vrei sã fii deopotrivã. Doctrina unui mesianism 
sentimental (Paul Bénichou) a însemnat tocmai aceastã ambiguã convergenþã 
dintre aspecte ale religiei tradiþionale şi visurile romantice. În esenþã, romantismul 
a cãutat o iniþiere în adevãrurile fondatoare ale existenþei spirituale, de aceea s-a 
conturat, nu ca un sistem de credinþe, ci printr-o serie de opoziþii accentuate: 
optimism şi pesimism, credinþã în progres şi sentiment al decadenþei, cult al 
raþiunii şi al ştiinþei, regãsirea libertãþii anarhice şi a dorinþei colectivitãþii sociale 
etc. Discursurile romantice despre Christ au tradus tocmai aceste polarizãri.50 

Félicité de Lamennais, autorul acelui Livre du peuple, din 1837, considera cã 
punctul de aplicare al sacrului se deplasase deja, cã sensul religios se încarna în acele 
vremuri în popor/naþiune, noua figurã a comuniunii Sfinþilor şi a corpului mistic. 
Sacralizarea lumii a avut drept contraparte o desacralizare relativã a instituþiilor 
religioase. Instituþia ecleziasticã, pãstrãtoare a sacrului creştin, apãrea pentru 
romantici discreditatã de rãul uzaj al autoritãþii sale, de unde necesitatea afirmãrii 
unei Biserici noi, întoarsã spre viitor, mai degrabã decât spre trecut. Romanticii 
susþineau cã noul om religios nu pretindea distrugerea Bisericilor creştine, el vrea 
doar sã-şi elibereze conştiinþa…ca şarpele care îşi leapãdã pielea.51 Devenirea 
religiei era înscrisã, astfel, într-o exigenþã a unui permanent aggiornamento al 

49  Pentru romantici (Novalis, Böhme etc.) nu existã un Dumnezeu printre stele, în afara 
lumii şi a omului, ci în sufletul sãu, interiorizat. În romantismul german ideea propriu-zis 
romanticã despre Dumnezeu a fost urmãtoarea: Dumnezeu nu este identic cu lumea, 
El este în tot, dar nu tot este Dumnezeu, o concepþie enteistã, nu panteistã. Romanticul 
german Georg Friedrich Daumer vedea în Christ primul om al viitorului, ideal ce poate fi 
atins prin renaşterea vechiului Adam, adicã a vechii omeniri. Acest om originar s-a prãbuşit 
odatã cu întreaga naturã, de aceea în afara propriei renaşteri trebuia sã fie mântuirea 
naturii. Terra l-a zãmislit pe om, tot aşa precum omenirea pe Christ, ca sã o mântuie. 
Ricarda Huch, Romantismul german, Buc., Ed. Univers, 1974, p.355-356. G. Gusdorf, op. cit., 
p.718, 720-721.

50  Ibidem, p.721, 724, 745, 748. F. P. Bowman, Le Christ des barricades 1789-1848, p.351. 
R. Huch, op. cit., p. 142, 162, 544. E. Weber, Apocalypses et millénarismes. Prophéties, 
cultes et croyances millénaristes à travers les âges, p. 193-194.

51  Viziunile religioase fixate în scleroza tradiþionalã nu mai rãspundeau exigenþei ştiinþifice 
a unui imens şi bogat univers cosmic şi nici bogãþiilor de valori ale sufletului uman pe 
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spiritualitãþii.52 Exigenþa religioasã era puternicã la mulþi romantici, precum Vigny, 
George Sand, Michelet, Quinet etc., dar aceştia visau la o nouã lume spiritualã, 
ne-comparabilã cu catolicismul roman. Autenticitatea romanticã s-a definit, mai 
degrabã, prin refuzul unor conformitãþi exterioare, era o cãutare religioasã, decât 
instalarea în formularele unei profesii de credinþã. 

Creştinismul integreazã durerea şi speranþa, aratã cum dupã rãu poate veni 
binele, învaþã cã suferinþele şi violenþele istoriei pot anunþa un viitor mai bun. Mitul 
milenarist creştin nu promite numai fericirea, ci anunþã eliberarea lumii de rãu.53 
Tradiþionalismului creştin, care privilegia trecutul şi privea în urmã, asemenea 
femeii lui Loth din Genezã, care s-a transformat într-o statuie, romantismul i-a 
opus un transfer al speranþelor de inspiraþie mesianicã secularizatã. Astfel, istoria 
sfântã a fost convertitã în profeþie, iar viitorul se iveşte sub chipul…utopic; revelaþia 
creştinã apare ca o promisiune, plenitudinea ei nu ar fi avut loc în trecut, ci se 
cautã în viitor. Pentru romantici Isus este fiul unei promisiuni care se va realiza 
deplin la sfârşitul timpurilor, când în ”consumarea eschatologicã” se realizeazã 
noua alianþã a umanitãþii şi a eternitãþii.54 

Romanticii au convertit ideile creştine şi în ceea ce priveşte adversarul lui Isus, 
Satan, înlocuind vechea imagine a întunecatului Satan – înlãnþuit şi azvârlit într-
un abis de nepãtruns – cu cea lucifericã, a îngerului revoltei (în poezia romanticã 
apocalipticã apare îngerul cãzut), un personaj esenþial în drama sacrã. Aceasta nu 
a însemnat, însã, o întoarcere în forþã a lui Satan, ci un mijloc pentru a face ca 
revolta sã nu aibã numai o semnificaþie negativã! (Victor Hugo în La fin du Satan) 
Pentru romantici, Satan şi Prometeu sunt figurile arhetipale ale rãzvrãtirii contra 
“egoismului” divinitãþii.55 

 care le releva antropologia romanticã. G. Gusdorf, op. cit., p.721,724,735, 740-741. J.-Cl. Caron, 
M. Vernus, L’Europe au XIX siècle, p.57-58.

52  Zacharis Werner concepea înnoirea religioasã romanticã în 1803 astfel: “e nevoie de preoþi, 
e nevoie de Bisericã.. Preotul este omul care posedã sensul infinitului şi-l trezeşte şi altora. 
Nu numai ecleziastul, artistul, dar şi omul de Stat, eroul, regele, consulul sunt în acest sens 
preoþi…Cã Biserica a fost complet aservitã monarhilor sau popoarelor, cãrora ea s-a opus cu 
toatã forþa; aceasta a fost o eroare gravã de care ea se face vinovatã…” Werner descrie cum 
“cã Statul îşi rezervã deci formarea raþionalã a individului şi a virtuþilor morale ce decurg 
din ea, iar Biserica şi servitorul sãu, Arta, se ocupã de formarea sensibilitãþii şi a fraternitãþii 
umanitãþii, extirpând egoismul”. G. Gusdorf, op. cit., p.725, 728, 736-737, 740-741.

53  În 1839 într-o teorie eucharisticã axatã pe sacrificiu se preciza cã sacrificiul în învãþãtura 
creştinã este mijlocul dat omului în scopul transformãrii rãului în profitul binelui. F. P. Bowman, 
op. cit., p.198, 347. G. Gusdorf, op. cit., p.725, 728.

54  Ibidem, p.740-742. Romantismul autentic nu apare nici ca un paseism steril, nici ca 
un futurism foarte elaborat. Prezentul romantic se afirmã între polii trecutului şi ai 
viitorului, hrãnit printr-o pasiune intrinsecã a reînnoirii. Conştiinþa temporalã, în loc 
sã descrie uzura vieþii care se scurge, deseneazã umbra unui itinerar spiritual orientat 
spre atingerea unor finalitãþi supreme. Umanitatea omului nu poate sã se identifice cu 
divinitatea lui Dumnezeu, dar ea poate gãsi în aceastã divinitate presentimentul unei 
sorþi depline sub forma promisiunii. 

55  E. Weber, op. cit., p.194-195. G. Gusdorf, op. cit., p.720. Napoleon apare ca figurã romanticã 
comparatã cu Christ, trimis de Dumnezeu pentru a schimba lumea. Învins de aceastã 
lume, a suferit calvarul la Waterloo şi la Sfânta Elena. J.-P. Sironneau, Sécularisation et 
religions politiques, p.247.



300

Concepþiile romantice au traversat mai multe generaþii, fiecare dintre ele cu 
rivalitãþi şi fracturi şi au evoluat, fie spre un liberalism din ce în ce mai afirmat, 
aşa cum se reflectã în prefeþele-manifest ale lui Victor Hugo în Cromwell (1827) 
şi Hernani (1830), fie spre orizonturi socialiste şi comunist-utopice.56 Voinþa unei 
dimensiuni universaliste, ca alternativã la liberalismele şi naþionalismele veacului 
XIX, explicã forma derutantã a proiectelor vizionare, ambiþioase şi generoase, ale 
iluminaþilor sau a celor botezate drept socialiste sau comuniste, toate ataşate unei 
vechi tradiþii a egalitarismului. Iluminaþii din anii 1820 şi 1830 au fost fascinaþi 
de versetul profeþiilor macabre despre ziua Domnului. “Allumbrados, Illuminés, 
Enlighted Ones, toþi aspirau sau pretindeau graþia “iluminantã“ a lui Christos.”57 Ei 
sperau la instaurarea unei societãþi fãrã clase, dar care nu avea însã nimic de-a face 
cu democraþia. Dar, aceste aspiraþii spirituale ale iluminaþilor conjugate cu idei 
sociale generoase, au fascinat pe numeroşi intelectuali ai epocii. Balzac, de pildã, a 
fost fermecat de ideile, predicþiile joichimiste despre A Treia Erã, cea a Spiritului, 
când se spune cã va fi o nouã Bisericã, mai liberã, mai contemplativã, pe care o visa 
Félicité de Lamennais, Pierre Leroux, George Sand etc., pentru care sfârşitul lumii 
însemna sfârşitul inegalitãþii şi injustiþiei. 

Toate aceste viziuni s-au îndepãrtat de teologia tradiþionalã, s-au apropiat de 
dimensiunea social-politicã, construindu-şi fiecare un limbaj şi un mesaj. Secolul 
al XIX-lea este considerat “vârsta de aur” a gândirii profane, pentru cã tot ceea ce era 
în afara ştiinþei, tehnologiei, reformei, educaþiei, erau puse în termenii superstiþiei 
şi implacabil marginalizate. Dar, secularizarea a avut limitele ei.58 

În lumea divinã a ştiinþei şi a artei… jertfeşte-þi sufletul. Cultura romanticã 
nu a mai fost cea a ireligiei, ci cea de reconstruire a teritoriului religios. Romanticii 
visau la o nouã religie calchiatã pe creştinism, dar care sã se demarce de acesta, 
propunându-şi o “revrãjire” a lumii contemporane.59 Mulþi romantici credeau cã au 
vocaþia unui “creştinism deschis”, de aceea, romantismul german, de exemplu, a 

56  Lamennais, Montalembert, Lacordaire s-au supus enciclicii Mirari Vos în 1832. J.-Cl. Caron, 
M. Vernus, op. cit., p.57-58.

57  E. Weber, op. cit., p. 190.
58  Ibidem, p.143, 190.
59  Atunci când Jules Michelet scria în Peuple (1846) “existã în aceastã literaturã romanticã 

o resurecþie a categoriei religiosului”, el nu se referea la întoarcerea ofensivã a 
catolicismului, ci la religia romanticã. Discursul asupra religiei nu se închide în caracterul 
confesional, ci vorbeşte “de la om la om” pentru a surmonta rezistenþele spiritelor închise 
în dimensiunea religioasã. Nici articulaþiile doctrinale, nici instituþiile ecleziastice nu 
mai reprezentau norme prioritare de referinþã. Spiritul filosofic romantic, care a stat la 
originea “modernei necredinþe”, a fost adesea considerat în spaþiul german drept “a doua 
Reformã”. Romanticii germani admiteau o continuitate între reînnoirea religioasã şi cea 
politicã. Romantismul politic german era conservator, naþionalist, exaltând ca agenþi ai 
renovãrii patriotice germanitatea, o tradiþie antiliberalã şi antirevoluþionarã, poporul, 
(Volk) şi religia creştinã. Naþiunea idealizatã nu presupunea participarea concretã a 
poporului şi nu punea în cauzã ordinul stabilit de Fichte într-un Discurs despre naþiunea 
germanã (1807-1808), sublinia dorinþa de a uni progresul umanitãþii şi formarea unei 
comunitãþi germane fondatã pe apartenenþa la rasã – în sens cultural şi istoric, nu biologic 
– şi o unitate mai mult moralã decât politicã. J.-Cl. Caron, M. Vernus, op. cit., p.153-154. 
G. Gusdorf, op. cit., p.730, 732-734, 742.
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revendicat exemplul lutherian din 1517 şi l-a celebrat la Wartburg în 1817. Pentru 
cã Luther a tradus Biblia în limba timpului sãu, campionii noii religii romantice 
trebuia sã actualizeze la rândul lor Cartea în limba culturii contemporane. Noul cult 
trebuia sã reuneascã muzica, pictura, plastica, poezia, sã surprindã întreaga viaþã 
religioasã. În Athenäum-ul sãu Friedrich Schlegel surprindea esenþa idealismului 
german, de dinainte de 1800: “nu îþi risipi în lumea politicã credinþa şi iubirea, ci 
în lumea divinã a ştiinþei şi a artei (subl. n.) jertfeşte-þi sufletul, fluviului sacru de 
foc al culturii eterne”.60 O revistã francezã catolicã din 1829, Le Correspondant, 
descria astfel experienþa romanticã: “în afara catolicismului, inima umanã este 
astãzi neliniştitã: dar ea este accesibilã ideii de Dumnezeu, ideii sufletului, sã 
spunem gloriei sale, la toate marile şi nobilele idei. Acest gust bizar al reveriei 
care se rãspândeşte peste tot, acest sentiment al melancoliei triste şi tandre care se 
hrãneşte din ea însãşi, are nevoie de emoþii extraordinare… de acest spirit nou de 
criticã (subl. n.).61 Tot în Franþa, din 1836 pânã în 1838, revista Le Christianisme, 
Journal populaire a fost un ecou al temelor acestui nou creştinism, considerat un 
soi de istorie miticã a umanitãþii, pe cale de a câştiga mântuirea prin martirul sãu 
constructiv. Aceastã victorie trebuia preparatã prin artã, poezie cult etc. Adversarii 
romanticilor i-au acuzat cã vãd noua religie ca un summum al ştiinþelor, artelor şi 
al vieþii sociale, dar şi pentru cã nu pot desprinde politica de religie.62 

Christ, “revoluþionar violent”. Evocarea poporului-Christ şi a unui Christ-
proletar au fost constante ale populismului romantic. Christ-proletar, de pildã 
în textele de origine popularã, apare drept imaginea durerii, al cãrui sacrificiu 

60  Într-o carte din 1819, intitulatã Religion, Wissenschaft, kunst und Staat in ihren 
gegenseitigen (Religia, ştiinþa, arta şi statul privite în relaþiile lor reciproce), Johann Jakob 
Wagner, scriitor german contemporan cu romanticii şi cu filosofii naturii şi influenþat 
substanþial de aceştia, scria de sprijinul reciproc al religiei cu ştiinþa şi arta, romanticii 
fiind destinaþi cumva sã preia misiunea vechiului cler! Statul, susþinea Wagner, are o 
naturã relativã şi pentru ca oamenii sã fie salvaþi, ei ar trebui trataþi uman şi liberal, scoşi 
de sub stãpânirea legii şi aduşi la condiþia de libertate care îi este proprie conştiinþei. 
R. Huch, Romantismul german, p.59, 578-579. G. Gusdorf, Le romantisme, I, p. 754. 
F. P. Bowman, Le Christ des barricades p.246.

61  Chiar dacã teoreticieni precum Maistre, Chateaubriand, Montalembert, Lacordaire rãmâneau 
ataşaþi de vizinea Bisericii, preocupãrile religioase ale romanticilor (Hugo, Lamartine, 
Vigny, Balzac, George Sand etc.) nu s-au înscris în conformismul şi dogmatismul Bisericii. 
G. Gusdorf, op. cit., p.657-658, 725, 728. Autorii care au marcat gândirea catolicã au fost 
laici: Chateaubriand, Bonald, Maistre, singurul cleric, Lamennais, avea sã pãrãseascã totuşi 
starea religioasã. Al. Besançon, Trois tentations dans l’ Église, p.15-16. 

62  La drepturile omului cucerit prin Revoluþia francezã, romantismul a adãugat dreptul la 
imaginaþia creatoare în materie de religie. Tradiþia iudeo-creştinã şi viziunile mitico-
legendare au fost sacrificate liberului parcurs al cunoaşterii poetice. Timpul ortodoxiilor 
era terminat! Chiar şi teologia protestantã a secolului al XIX-lea a fost expusã influenþelor 
filosofiilor dominante, avea sã fie un fel de şcoalã a gândirii libere în materie de exegezã 
şi de criticã. Revoluþia francezã opusese conştiinþei religioase o sfidare fãrã precedent, 
de aceea în spaþiul francez se afirmã de o libertate a gândirii, dar şi o filosofie de esenþã 
creştinã, apropiatã de teologie cu Joseph de Maistre sau Louis de Bonald. F. P.Bowman, 
op. cit., p.235, 237.G. Gusdorf, op. cit., p.731-733. R. Huch, op. cit., p.550. J.-Cl. Caron, 
M.Vernus, op. cit., p.58. Al. Besançon, op. cit., p.24. 
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mântuitor pretinde speranþa unei noi vieþi. Teologia umanitarã a unor romantici le-
a fost inspiratã de analogia dintre naþiunile suferinde şi Christ suferind, dar şi de 
un puternic curent de populism creştin, care asimila poporul suferind lui Christos 
suferind.63 În Christ et Peuple, din 1835 Auguste Siguier credea cã Isus a fost un 
revoluþionar, care ar fi avut menirea sã arate vrerea lui Dumnezeu de a schimba 
lumea. Christ a urcat Calvarul…Fiul Mariei a trecut de la suferinþã şi speranþã la 
fericire, de la rãu la bine, iar aceastã paradigmã, credea Siguier, trebuia sã fie şi 
calea unui popor revoluþionar. Pornind de la aceeaşi idee cã semnificaþia esenþialã 
a lui Christ este suferinþa şi speranþa, Alphonse Esquiros (1812-1876) transfera, în 
cartea sa Évangile du peuple, din 1840, sensul creştin al mântuirii, dându-i un sens 
identic promisiunii de emancipare a poporului.64 Esquiros a dat în mod explicit 
o interpretare crucificãrii ca simbol al violenþei revoluþionare. Dacã crucificarea 
a fost prealabilã resurecþiei, în mod iminent lupta revoluþionarã este violentã şi 
sângeroasã. Sângele şi suferinþa poporului-Christ servesc la hrãnirea speranþei. El 
considera cã Suferinþa lui Isus se regãseşte în cea a poporului. Aşa cum tiranii 
din Iudeea l-au ucis pe Isus, regii au crucificat Franþa! În 1847 în Histoire de 
Montagnards, Esquiros proclama ideea cã cei ce combat rãul prin violenþã nu 
fac decât sã împlineascã vrerea lui Dumnezeu, regatul Sãu fiind destinat numai 
sãracilor şi Judecata de Apoi numai opresorilor.65 Dupã 18 secole creştinismul 
devenise drojdia progresului, dar un progres creat prin amendamentul moral al 
omului, de aceea gândirea socialistã l-a gãsit necesar în regenerarea individualã 
şi colectivã. Esquiros vedea progresul ca o manifestare vizibilã a lui Christ, care 
va cunoaşte plenitudinea odatã cu a doua Încarnare, cea a…poporului-Christ. 
Astfel progresul se realizeazã, scria el, dupã modelul încarnare-crucificare-
resurecþie, oferit de Isus.66 Inspirat mai degrabã de utopia umanitar liberalã, decât 
de creştinism, şi Pierre-Simon Ballanche îşi întemeiase viziunea despre devenire 
pe legea progresului în care suferinþa era esenþialã, pentru cã doar prin ea istoria 
ar avea sens. Cu alte cuvinte Ballanche vedea în suferinþã un dat elementar şi 
ireductibil al împlinirii progresului, înþeles ca trecerea de la rãu spre bine.67 
Istoria-progres, pe care s-a proiectat cultul schimbãrii şi al inovaþiei accelerate, se 
deschidea spre marea promisiune a devenirii şi a mântuirii, în sensul secularizat, 
al apropierii de idealurile umane. Dumnezeu scria F. de Lamennais, a dat omului 
facultatea de a progresa, aşa încât universul este antrenat prin evoluþie spre o 
deificare progresivã. Lamennais a contestat dogma pãcatului originar care nu 

63  E. Weber, op. cit., p.190-191. Al. Pessin, op. cit., p.141. F. P. Bowman, op. cit., p.210-211.
64  Al. Pessin, op. cit., p.141. Rãspândirea imaginii lui Isus socialist în rândul lucrãtorilor 

este greu de mãsurat, dar se poate constata cã presa muncitoreascã a combinat ostilitatea 
faþã de Bisericã cu proslãvirea moralei sociale a creştinismului. F. P. Bowman, op. cit., 
p.211, 215, 217, 232.

65  Ibidem, p.211,213, 215, 217. Al. Pessin, op. cit., p.141. E. Weber, op. cit., p.190-191.
66  F. P. Bowman, op. cit., p.28, 213, 213.
67  Credinþa în progres, (Chateaubriand, Joseph de Maistre credeau la fel, cã religia este sursã 

a progresului!) care sunt pretinse a fi explicite în tradiþia creştinã (C. Pecqueur, De la 
république de Dieu, 1843). Ca şi Lamennais, Benjamin Constant, Pecqueur a vãzut în Isus 
pe cel ce a purificat religia şi a eliberat-o de superstiþii şi false doctrine. Ibidem, p.234-235. 
Al. Pessin, op. cit., p.143-144. E.Weber, op. cit., p.152-153. 
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se putea acorda cu legea progresului. Or, fãrã pãcat originar, Mântuirea devenea 
inutilã”. ”Veritabilã încarnare a Verbului în umanitate”, Isus devenea “simbolul 
umanitãþii”, nu unul divin. Ca urmare nu ar trebui sã se spunã cã regatul sãu nu 
este în aceastã lume. El va fi în aceastã lume, în mãsurã în care istoria avanseazã 
spre aceasta cu mari elanuri, prin “campanii” succesive. Lamennais a lansat o 
opinie profeticã ce revizuia, practic, dogma creştinã, dar Lamennais credea cã 
înþelegea “adevãratul creştinism”. Sfâşiat de nelinişti şi frustrãri, dupã ce fusese 
catolic, Lamennais s-a convertit la o credinþã umanitarã, pe care a pretins-o un 
creştinism deschis, un progres al dogmatismului, un neo-catolicism.68 În cursul anilor 
1830-1840 Lamennais ajunge sã plaseze veritabila putere spiritualã nu în Bisericã, 
ci în mase, în popor. În Paroles d’un croyant, din 1834 Lamennais descria un Isus 
amic al sãracilor şi al oprimaþilor, pretinzându-se inspirat de textele sfinte. Dupã 
el persecuþia şi martirul în istorie au fost inevitabile, iar justificarea violenþei s-ar 
gãsi în Evanghelie!69 Pentru Lamennais cauza suferinþei ar fi dislocarea legãturilor 
umane, a celor fraternale, ceea ce a însemnat separarea socialã. “Oamenii, egali 
între ei, sunt fiii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este legea Iubirii”, iubirea 
însemnând sacrificiu pentru alþii din popor. Lamennais era indignat de numeroasele 
instanþe divine, de pildã, un Dumnezeu al puterilor, un Dumnezeu al papei etc, 
dar o lume în care un Dumnezeu este contra altui Dumnezeu este, dupã pãrerea 
sa fãrã speranþã! Rezolvarea nu putea fi, decât o purificare spiritualã, nota el în 
Paroles d’un croyant, din 1834. Christismul sãu romantic, alimentat din iluminism, 
tradiþionalism şi un socialism umanitar s-a propagat, este drept în forme atenuate, 
chiar şi în mediile ce se considerau fidele Bisericii şi a fãcut “carierã” într-un 
moment de crizã politicã, precum cel de la 1848.70 

Inspiraþi de “cosmopolitismul” creştin, numeroşi socialişti, au fost fascinaþi de 
mesianism din nevoia de a evoca “resurse”, de a gãsi modele şi justificãri în trecut 
pentru viziunile lor. O importantã resursã a gândirii socialiste a fost utopia viitorului 
de inspiraþie milenaristã sau apocalipticã. Socialiştii reclamau reîntoarcerea 
unui “regat al lui Dumnezeu” anunþat de Evanghelii, iar prin nostalgia faþã de 
creştinismul primitiv sperau în depãşirea “clericalismului burghez”, în denunþarea 
de pe poziþii proletare a egoismului, a injustiþiei şi opresiunii. Socialismul, afirma 
paşoptistul Louis Blanc, este evanghelismul în acþiune, dar fãrã a preciza cã era 
unul… secularizat! Un discipol al lui Buchez, Auguste Ott, chiar a mers pânã acolo 
încât a definit creştinismul ca o revoluþie continuã pânã ce voinþa lui Dumnezeu 
va fi impusã pe pãmânt. Alphonse-Louis Constant a fost şi el dupã 1840 un 
propovãduitor al evangheliei socialiste, bazându-se pe o interpretare a Bibliei ca 

68  Lamennais a predicat Libertatea, dar nu era un…liberal, un adept al individualismului, 
ci al “fiinþei colective”, al credinþelor comune, de aceea a contemplat cu nostalgie Evul 
Mediu, considerându-l o epocã organicã a dezvoltãrii sociale. Lamennesismul se regãseşte 
într-o formã difuzã în catolicismul ortodox al lui Montalembert şi al lui Lacordaire. 
Al. Besançon, op. cit., p.20-21, 91. J. Solé, Miturile creştine.., p.229.

69  F. P. Bowman, op. cit., p. 118,195, 240. M. de Certeau, L’invention du cotidien. 1, p.268-269.
70 Ideile forþã romantice sunt esenþial idei ale Unitãþii, ale Analogiei, ale Devenirii, ale 

Armoniei. Léon Cellier, Fabre d’Olivet, Contribution à l’étude des aspects religieux du 
Romantisme,1953, apud G. Gusdorf, op. cit., p.723. Al. Pessin, op. cit. p.146, 149, 152-153. 
Al. Besançon, op. cit., p.18-20.
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o vestitoare a libertãþii.71 În Bible de la liberté (1840), reprodusã în Le Catéchisme 
de la paix (1896), el îl prezenta pe Sf.Ion ca mesager al apocalipsei revoluþionare 
şi al socialismului, iar în Le livre des larmes din 1845 vedea în Isus ideea de 
perfecþiune umanã. Al.L. Constant a agreat ca şi Esquiros justificarea violenþei 
revoluþionare ca o nouã justiþie. Rãul trebuie sã piarã prin foc, iar asemenea sfintei 
“cruci însângerate”, va sosi sfârşitul pentru “relele instituþii care l-au dat pe cel 
just ultimului supliciu”(La Mère de Dieu, 1844).72 Al. L. Constant credea cã Isus a 
venit într-un moment de disperare, iar sãracii l-au recunoscut de şef. Pentru cã Isus 
a murit între doi tâlhari el apare ca duşman al proprietãþii. Mai ales formula Daþi 
Cezarului… a fost interpretatã de Constant ca un atac contra proprietãþii: ”atâta 
timp cât proprietatea va exista, voi veþi fi sclavi.”73 Reluând tradiþia din Songe de 
Jean-Paul Richter, el descrie un Isus disperat de viciile şi injustiþia lumii: Dupã o 
mie de ani şi opt secole încã… trebuie vãrsat sânge pentru a face mãrirea sângelui 
Domnului. Este nevoie de suferinþã şi moarte, pentru a învãþa sã fii liber (Livre des 
larmes), de aceea Constant l-a admirat pe Thomas Münzer pentru violenþa acþiunii 
sale. Revoluþionarii, ca şi Isus, sunt nevoiþi sã sufere, pentru cã Rãul este sursa 
Binelui (Bible de la liberté). De-a lungul istoriei umanitatea moare pentru a renaşte, 
Vinerea sfântã a baricadelor este prealabil necesarã Resurecþiei-Utopiei.74 Constant 
se referã şi la rolul Mariei şi deci al femeii în “economia salvãrii” prin violenþã şi 
realizarea Regatului aici pe pãmânt! Fecioara apare drept mater dolorosa care a 
participat la suferinþele Fiului Sãu. Inima Sacrã a lui Isus (Sacré Cœur), strãpunsã 
de lance este asociatã Inimii Mariei strãpunsã de cele şapte spade ale durerii. 
Suferinþele femeii contemporane joacã, un rol mântuitor, într-o vreme când “Christ 
e …mort”, din cauza slãbirii credinþei. Inima este investitã în noul simbolism al 
socialismului drept simbolul unitãþii în iubire. (La Mère de Dieu, 1844).75 O lungã 
tradiþie revoluþionarã (milenaristã) creştinã a conservat speranþa unei schimbãri 
imanente, fiind asumatã şi în mentalitatea revoluþionarã modernã! Dezrobirea, 
descãtuşarea trebuia sã se nascã din suferinþele poporului, izbãvirea din probele şi 
salvarea din chinurile sale. Sursa mântuirii fiind iubirea, instrumentul sãu nu putea fi 
decât Femeia, Fecioara Maria. Rolul mântuitor al femeii a fost caracteristic speculaþiilor 
socio-teologice ale anilor ’30, ’40 ai secolului al XIX-lea! P. S. Ballanche, A. Comte, J. 
Michelet, J. Stuard Mill au fost printre cei care au adorat muza maternalã! Aceasta 
a devenit instrumentul simbol al emancipãrii celor slabi, neajutoraþi. Pentru 
socialişti, mulþi dintre ei…. feminişti (Lamennais, Esquiros, Constant) se sublinia 
ideea egalitãþii femeii cu bãrbatul, nerecunoscutã de Bisericã.76 

Pentru socialişti, obiectul de reflecþie nu a fost creştinismul, în sine, ci utopia 
paradisiacã. Plecând de la raporturile sociale şi economice care acþioneazã în viaþa 

71  În Doctrines religieuses et sociales, 1841, el considera cã Cina cea de Tainã a fost repausul 
egalitar al comuniunii-comunitate. F. P. Bowman, op. cit., p.200, 219, 232. E. Weber, op. 
cit., p.186-187, 189. 

72  E.Weber, op. cit., p.191. F. P. Bowman, op. cit., p.222.
73  Ibidem, p.218.
74  Ibidem, p.220.
75 Ibidem. 
76  Lamennais a scris L’Assomption de la femme (1841) şi La Mère de Dieu (1844), Constant 

a publicat L’Émancipation de la femme ou le Testament de la paria (1846). E. Weber, op. 
cit., p.184, 192. F. P. Bowman, op. cit., p.220. 235, 241, 243.
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socialã ei visau la forma unui regim egalitar ideal. La fel ca şi Cabet şi Buchez, 
Pierre Leroux a fost unul dintre cei tentaþi de un sincretism între creştinism şi 
socialism, (creştinismul fiind reluat ca precursor al socialismului). P. Leroux, în 
viziunea sa socialist-romanticã îl considera pe Isus un mesager al comuniunii 
tuturor oamenilor. Oamenii sunt toþi fiii lui Dumnezeu, – ceea ce ar însemna cã 
idealul divin se încarneazã în toþi oamenii – dar, cu amendamentul cã Isus a fost fiul 
drag prin excelenþã, “mesia veritabil” (Réfutation de l’écletisme, 1838, D’une religion 
nationale ou du culte, 1846, De l’égalité, 1848) pentru regatul terestru. Leroux a 
valorizat religiosul, dar l-a decreştinat, cãci pentru el filosofia, – ca o nouã revelaþie 
aşteptatã – trebuia sã devinã religie. El a considerat cã sensul ascuns al vieþii este… 
Tradiþia, ca lege a continuitãþii, a relevãrii perfectibilitãþii umanitãþii. Leroux era 
un simpatizant al sãracilor, al celor slabi, al celor care suferã, considerându-i acea 
parte “crucificatã” a genului uman.77 

Noii falşi Mesia. Isus Christos a fost…. comunist! Originile creştinismului au 
fost sondate pentru a se gãsi rãdãcini ale comunismului, iar sentimentul religios 
a fost reinvestit pentru cã era considerat liantul dintre sãraci şi bogaþi, dintre cei 
slabi şi cei puternici, pentru cã putea încuraja speranþe comune ori perspectiva 
unei fericiri nemãrginite într-o lume minunatã.78 În Nouveau Christianisme, Claude 
Henri de Rouvroy, conte de Saint-Simon (1760-1825) a propovãduit o nouã erã, o 
lume mai bunã şi mai fraternalã. Inventator al “religiei lui Newton” în 1802, în prin 
val anticlerical şi al demistificãrilor creştine, Saint-Simon s-a gândit sã satisfacã 
“foamea” de religiozitate din vremea sa cu o religie în afara gândirii creştine. Pentru 
Saint-Simon, “Isus-Christos nu a fost fiul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu este decât 
un concept”. În ochii discipolilor sãi, Saint-Simon trecea drept a treia mesie dupã 
Moise şi Isus!79 Care dintre noi va deveni Dumnezeu? se întrebau “apostolii” saint-
simonieni! Isus trãieşte prin Enfantin! exclama un admirator al celui care anunþa în 
1829 pe Saint-Simon ca pe noul Adam regenerat! “Pãrintele” Enfantin profetizase 
venirea Femeii-Mesia, care sã consacre regenerarea socialã, fondatã pe egalitatea 
dintre bãrbat şi femeie. Les Compagnons de la Femme au cãutat la Femme-Messie, 
la Constantinopol sau în India! Comunitatea pe care discipolii saint-simonieni au 
creat-o la Ménilmontant, pentru a transforma proiectul de reînnoire în experienþã 
trãitã pãrea un “Nou Ierusalim.” Adepþii acestei viziuni considerau cã achiziþiile 
succesive ale progresului ştiinþific şi tehnologic aduc dupã sine realizarea în fapt 
a viziunilor edenice de altãdatã, viziuni care orienteazã acþiunea practicã. A face 
pe pãmânt paradisul reprezintã astfel o misiune. ”Vârsta de Aur, pe care aripile 
tradiþiei au plasat-o pânã acum în trecut este în faþa noastrã!80 Ideea reconcilierii 

77  Ibidem, p.200-204, 207. Al. Pessin, op. cit., p.154-160. J.-Cl. Caron, M. Vernus, L’Europe 
au XIXe siècle, p.63.

78  F. P. Bowman, op. cit., p.233.
79  Bernard Plongeron, Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie 

religieuse de la Révolution française, Paris, Éditions A.& J. Picard, 1969, p.174-175. E. Weber, 
op. cit., p.182-183. J.-Cl. Caron, M. Vernus, op. cit., p.62.

80  Prometeu încarna idealul Progresului, prin avansul ştiinþei şi al industriei. Pentru 
Ballanche şi saint-simonieni, Prometeu era reprezentantul terestru al legii progresului, 
capabil sã domine natura. A. Reszler, Mythes politiques modernes, Paris, PUF, 1981, p.8-10, 
30-31, 200.
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universale a oamenilor, principiul unitãþii triumfante asupra structurilor sociale 
parcelare, familii, caste, cetãþi, naþiuni, reactualizeazã vechiul mit al societãþii 
universale. 

Profeþii comunismului nu au ezitat la adaptarea secularizatã a terminologiei 
religioase a conceptelor biblice referitoare la timpurile din urmã, la sacrificiu şi 
la mântuire. Charles Fourier, care s-a autointitulat, “Mesia Adevãrului”, profet 
postcursor al lui Isus, (pe care îl numea drept “amicul bunãstãrii materiale”) 
se considera încãrcat de revelaþii sociale.81 Ca şi Saint-Simon, Fourier dorea 
raþionalizarea arhitecturii lumii, (o comunitate idealã fãrã intervenþia Statului), 
remedierea inegalitãþilor societãþii, dar, contrar lui Owen şi Saint-Simon, era 
partizan al respectului integral al proprietãþii şi al moştenirii. Un discipol al lui 
Fourier convertit la catolicism în 1840, Désiré Gabriel Laverdant (Catholicisme 
social, 1851) a încercat sã demonstreze identitatea dintre convingerile creştine şi 
viziunile utopist-socialiste, vãzând în acestea din urmã prelungiri ale milenarismului 
iudeo-creştin.82

Étienne Cabet (1788-1856), pacifist comunist, prezenta sub titlul Voyage 
en Icarie (1840), profilul utopic al unui “regat al lui Dumnezeu” pe pãmânt: o 
societate comunistã unde toate bunurile ar fi puse în comun! Pentru cã în Voyage… 
Cadet a fãcut o criticã deschisã catolicismului, având nostalgia unei organizãri 
iniþial democratice a Bisericii, el a contestat noþiuni creştine ca cel de Infern 
sau a unui Dumnezeu judecãtor. În Icaria sa Statul, mai mult decât Dumnezeu, 
este cel care este adevãratul obiect de cult. Cabet a formulat în jurnalul sãu Le 
Populaire fundamentele unui sistem comunist: o cetate idealã, utopicã, pusã sub 
autoritatea materialã şi moralã a unui Stat sau a Comunitãþii egalitare. Cabet a 
încercat sã descifreze în fiecare sentinþã biblicã o idee politicã; expresia “vãile 
trebuie nivelate” ar fi anunþat cã toþi vom fi egali. Cabet a reliefat condamnarea 
biblicã a bogãþiei, precum şi ideea cã Isus a vrut sã trateze femeia egalã cu bãrbatul. 
Tot lui i se datoreazã deviza comunistã “de la fiecare dupã puteri, fiecãruia dupã 
nevoi.”83 În 1846 Cabet publica Le Vrai Christianisme suivant Jésus-Christ, unde îl 
prezenta pe Isus, ca pe un om, un avocat al comunismului, ca pe un …comunist! 
Oui, Jésus-Christ était communiste!” În Colonie icarienne aux Etats-Unis (1856) 
Cabet invoca postura de Salvator a lui Isus-Christos, cel care “a adus legea nouã, 
un nou principiu social, un nou sistem de organizare pentru societate, pe care el 
a numit-o Regimul sau Regatul lui Dumnezeu, cetatea nouã”. Cabet a identificat 
proiectul utopiei sale cu “adevãratul creştinism” ºi a susþinut cã Evanghelia 
era….Codul Icariei! Printre profeþii comunismului utopic, Cabet şi Proudhon au 
suscitat un entuziasm popular, în parte din cauza simplitãþii ideilor sale, lectura 
lor din Evanghelii fiind cu totul superficialã. De altfel, Pierre Joseph Proudhon în 
Qu`est-ce que la propriété?, din 1840, denunþase ferm orice religie, pentru cã era… 
alienantã.84 

81 Fourier s-a comparat şi cu Cristofor Columb pentru cã se credea mesagerul lui Dumnezeu 
care anunþa existenþa unui cer şi a unui pãmânt nou. E.Weber, op. cit., p.197-198. F. P. Bowman, 
op. cit., p.180. 

82  J.-Cl. Caron, M. Vernus, op. cit., p.62. E. Weber, op. cit., p.188.
83  Ibidem. F. P. Bowman, op. cit., p.208-210. J.-Cl. Caron, M. Vernus, op. cit., p.62-63.
84  Ibidem. A. Reszler, op. cit., p.190. 
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Christ revoluþionar în Sorbonna. Quinet şi Mickiewicz. Edgar Quinet, mai 
mult decât ceilalþi romantici, a transformat tema Rãului ca origine a Binelui, 
afirmând cã, datoritã lui Christ, disperarea devine speranþã. Dar, acel Christ despre 
care vorbea Quinet în Ahasvérus (1833), de pildã, este o biatã fiinþã umanã, care 
ar fi vrut, dar nu a putut refuza drumul crucii. Rolul lui Isus a fost interpretat, 
din aceastã perspectivã, ca victimã eternã a durerii ciclice a istoriei. Personajul 
Ahasvérus apare ca un soi confuz de agent al progresului, dar şi o victimã a 
“injustiþiei” divine.85 De altfel, Quinet a fost preocupat de arhetipul celui revoltat 
în faþa divinitãþii, scriind despre Prometeu (Prométhée, 1838) cel înlãnþuit de zei 
şi supus unei suferinþe nedrepte. Quinet îl identificã la un moment dat pe Isus 
cu adevãratul Prometeu,care a…marcat în avans ordinea timpurilor”.86 Raportul 
dintre principiul divin, suferinþã şi speranþã a fost mai clar analizat de Quinet 
în Le Christianisme et la Révolution française (1845). Aici Isus Christos apare ca 
un personaj…politic, aflat în dilemã: sã aleagã, pe de-o parte, între disperare şi 
imobilitate, pe de alta, între speranþã şi mobilitate. Isus opteazã pentru speranþã, 
acþiune, schimbare, devenind un model militant şi progresist. Quinet a vãzut în 
Isus o figurã ce a combinat Încarnarea, Crucificarea, Învierea şi…Ascensiunea, 
deci un model al progresului. Quinet considera cã Biserica nu încuraja speranþa. 
Biserica a încetat sã facã miracole, dar umanitatea le face…Creştinismul este o 
religie care nu poate fi condamnatã sã rãmânã imposibilã.87 Suferinþa nu trebuie 
sã fie eternã: coroana de spini trebuie sã cedeze locul triumfului Fiului…omului. 
Quinet amalgameazã de fapt o filosofie anticã cu creştinismul, considerându-l 
pe cel din urmã apoteoza acestei filosofii. Dupã optsprezece secole Verbul, care 
este Isus, devine viaþã, model de urmat de popoare. Christ se încarneazã dupã 
optsprezece secole, iar paradisul înceteazã sã mai fie dincolo: istoria este suferinþa 
şi învierea lui Christ. Quinet credea cã eucharistia este simbolul acestei legãturi 
dintre divin şi istorie, legãturã care trebuie sã devinã realã. Ca şi Quinet, Jules 
Michelet concepea figura lui Christ, suferinþa sa, ca un soi de “mecanism” de 
transubstanþialitate progresivã a istoriei.88 

Sacrificiul şi învierea (renaşterea) naþiunilor a devenit o temã familiarã 
reprezentatã strãlucit de Adam Mickiewicz (1798-1855) care s-a crezut un mesager 
al lui Dumnezeu pentru eliberarea patriei sale, Polonia. Dupã numele lui Montanus, 
un profet din secolul al II-lea, care anunþase iminenþa Jerusalimului pe câmpiile 
frigiene, “noii montanişti de la Collège de France” denunþau excesele profetice şi 
susþineau cã mântuirea trece prin libertate naþionalã şi socialã, prin reformã şi justiþie 
socialã.89 A. Mickiewicz, autor a acelei Livre du pélerin polonais (1833), a dezvoltat 
tema mesianicã în cursurile sale de la Collége de France, din 1840 pânã în 1844. 
Figura Christi al vremii sale a fost poporul polonez, aflat într-o cumplitã suferinþã 
şi agonie, dar care, spera Mickiewicz, avea sã cunoascã propria resurecþie. Ca şi 
Quinet, romanticul polonez nu l-a semnificat pe Christ cu un Verb-forþã abstractã a 

85  F. P. Bowman, op. cit., p.223-224.
86  Ibidem, p.223.
87  Ibidem, p.225-226. 
88  Ibidem. 
89  E. Weber, op. cit., p.153.
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devenirii, ci ca o forþã eficace a istoriei. Al sãu Christ nu a iniþiat un sistem, nu a lãsat 
legi, ci a îndemnat doar: Imitaþi-mã! Este un Christ patriot, mânat de o imensã sete 
de speranþã. (Tineretul de astãzi) aceastã mare şi puternicã generaþie, trebuie sã iasã 
şi sã facã sã se vadã în lume nu numai Christ în faþa lui Pilat, ci Christ resuscitat (…) 
înarmat cu toate atributele puterii, Christ învingãtor şi rãsplãtitor (…) Acesta este “Ecce 
homo” al epocii noastre.90 Poporul/Christ este noul Mesia care introduce “mileniul” 
sãu! Aceastã autoidentificare colectivã a devenit un leit motiv al ideologiilor 
naþionale, conştiinþa misiei metamorfozându-se în conştiinþa mesianitãþii naþionale. 
Poporul/Mesia nu revendicã pentru el titlul de Mesia, ci pentru discipoli, pentru 
posteritate.91 

George Sand în Mauprat (1837), de-a lungul propriilor profeþii mesianice, 
sugera trecerea la profundã furie necesarã şi iminentã a poporului. Termenii sãi 
profetici se regãsesc în expresã “ora libertãþii a venit,” întreg poporul s-a ridicat 
la conştiinþa drepturilor şi va deveni stãpân pe destin. În La vraie République, 
Sand preciza cã poporul republican şi preoþii catolici s-au reconciliat la 1848, iar 
Evanghelia trebuia sã fie “religia poporului”, de aceea trebuia purtatã imaginea 
în triumf a lui Christ. Poporul, ca pretendentul mesianitãþii, se reclamã dintr-o 
legãturã nativã cu puterea divinã supremã, stãpânã a istoriei! G. Sand a devenit 
în 1848 o practicianã a politicii populiste, cam pânã prin iunie când s-a detaşat 
treptat de speranþa populistã. Dacã în prima perioadã Sand vedea poporul ca cel 
nãscut şi revenit la Dumnezeu, plin de iubire şi fraternitate, în iunie ea scria lui 
G. Mazzini despre inocentul popor nefericit, minþit şi sacrificat.92 

1848: Christ al baricadelor. Dacã în 1789 se evocase figura unui Isus patriot, 
amic al sãracilor, duşman al celor puternici şi al injustiþiei, la 1848 s-a invocat 
un Isus ce simboliza umanitatea întreagã, capabilã sã realizeze aici pe pãmânt un 
Regat promis în Evanghelie. “Venirea zilei celei mari a fost primitã ca un eveniment 
exaltant, prin care, dintr-o datã aşteptãrile şi visele ce traversaserã o istorie, ca o 
vale a plângerii, par sã se împlineascã. Pe baricade, pe strãzi, în pieþe, revoluþionarii 
se întâlnesc cu zecile de mii, materializându-se în imaginea de popor crucificat de 
tirani.93 Baricada la 1848 a devenit un simbol, un loc sacru! Parisul, – care la 1789 
a avut o singurã baricadã, apoi câteva s-au ridicat în 1815 (în faþa trupelor strãine), 
apoi în 1832, 1834 – la 1848 era înþesat de baricade: “duhul revoluþiei, scria Victor 
Hugo, acoperea cu norii lui creştetul baricadei pe care vuia glasul poporului, 
asemãnãtor cu acela al lui Dumnezeu; o mãreþie ciudatã se ridica din acel uriaş coş 
cu moloz. Era un maldãr de gunoi şi totodatã era muntele Sinai (subl.n.)”.94 

În 1848 s-a pus într-o manierã acutã reconcilierea dintre creştinism şi Revoluþie. 
În principiu Biserica şi revoluþia pãreau cã merg împreunã, iar “Christos este cel 
ce a cimentat aceastã alianþã”.95 În februarie 1848, la câteva zile dupã abdicarea 

90  F. P. Bowman, op. cit., p.226-229.
91  Vezi Dieux d’Hommes. Dictionnaire des Messianismes et Millénarismes de l’Ère Chrétienne, 

par Henri Desroche, Paris, Mouton, Paris, La Haye, 1969, p.16,
92  Al. Pessin, op. cit., p.160-165, 164. F. P. Bowman, op. cit., p.23.
93 Ibidem, p. 30. B. Baczko, Revoluþionarul, p.286. J.-Cl. Caron, M.Vernus, op. cit., p.171-176.
94  B. Baczko, op. cit., p.287.
95 La 1848 clerul, în mare lui majoritate, a îmbrãþişat cauza revoluþionarã. Era, desigur, o 

ataşare ambiguã, cea din februarie nemaifiind similarã cu cea din iunie, atunci când s-a 
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lui Louis-Philippe, un opuscul adresat catolicilor republicani reclama instaurarea 
Regatului lui Dumnezeu pe pãmânt, conform dorinþei lui Christ! Dar, dupã luna 
februarie s-a evocat mai puþin Isus sans-culotte, cât un Christ crucificat şi resuscitat: 
Vreþi sã fiþi liberi (…) nu uitaþi cã trebuie sã fiþi ca Christ! Escatologia republicanã a 
fost întemeiatã pe viziunea unor timpuri noi, L’Ère nouvelle (Era nouã) fiind titlul 
celui mai celebru periodic creştin-democrat de la 1848. Deputaþii creştini prezentau 
la 1848 noua republicã ca pe o lume nouã, ca o Erã a Noii Evanghelii.96 Discursul 
revoluþionar a propus teme mai puþin rãspândite în 1789. Ele prezintã un Isus profet 
al Republicii care a predicat Libertatea, Egalitatea, Fraternitatea şi a stabilit legãturile 
dintre arborele libertãþii şi lemnul Crucii, asociind sacrificiul lui Isus principiului 
republican! S-a insinuat de asemenea legãtura dintre Calvar şi democraþie, între 
rãscumpãrarea sângelui lui Isus şi libertate, în sens revoluþionar.97 

La 1848, lumea reînviatã iese din mormânt precum Christ. Naþiunile suferã 
precum Christ şi vor triumfa precum El. Spiritul “jurãmântului pe Munte” a 
inspirat noul creştinism al romanticilor paşoptişti. Dupã optsprezece secole 
umanitatea tinde sã se transfigureze: ”aspiraþiile spre o lume mai bunã (…) este 
geniul secolului nostru, reflecta Edgar Quinet în Le Christianisme et la Révolution 
française, (1845).98 “Fiinþa veritabilã” este fiinþa colectivã, Umanitatea, care, 
în unitatea sa, se dezvoltã fãrã încetare, progreseazã. Fiecare om în parte, dar şi 
umanitatea trebuie sã se transfigureze precum Christ, iar aceastã transformare ar 
fi posibilã prin muncã şi suferinþã. Lumea veche apare drept imaginea unei “gropi 
tenebroase,”lumea reînviatã iese din acest mormânt precum Christ. Acest Christ 
este o Idee; şi aceastã Idee a luat în stãpânire conştiinþa popoarelor secolului. Lumea 
renãscutã este creaþia umanitãþii, care “urcã etaj cu etaj/ irezistibila libertate,” 
(Victor Hugo), cãci pentru ea Dreptul, Raþiunea, Fraternitatea au devenit adevãrata 
religie. Eschatologia lui Hristos aruncã asupra viitorului o privire fericitã şi prezice 
cã va veni momentul în care toate naþiunile vor sfârşi prin a-l asculta. Iatã de ce 
organizatorul necesar al lumii trebuia sã fie un om al poporului, l’Homme peuple, 
forþa supremã, care trebuie sã fie mandatarul (…) exigenþelor tuturor popoarelor 
trecute şi prezente, cel ce trebuia sã instaureze democratizarea socialã, progresul 
social. Acesta este asemenea mântuitorului, un Ecce hommo, venit sã instaureze 
regatul puterii şi al voinþei, nu numai ducându-şi crucea de martir, ci triumfând 
pe altarul revoluþiei. Asemenea lui Christ, el este dur faþã de farisei, faþã de cei, 
guvernaþi sau guvernanþi, care nu cunosc Iubirea Sa.99 

 manifestat o ezitare a unor clerici de a participa la sãrbãtoarea Fraternitãþii! F. P. Bowman, 
op. cit., p.22-23.

96  Ibidem, p. 348. E. Weber, op. cit., p.152. 
97  F. P. Bowman, op. cit., p.20-21, 71.
98  Edgar Quinet, Le Christianisme et la Révolution française, Paris, 1845, p.278-279 apud 

Jean Delumeau, Mille ans de bonheur. Une histoire du paradis, II, Paris, Fayard, 1995, 
p.360. E.Weber, op. cit., p.153.

99 August Siguier, Christ et peuple, Paris 1835, p. 385-390, apud Jean Delumeau, op. cit., 
p.353-354, 357-358, 371. Cf. F. P. Bowman, op. cit., p. 8, 17. Al. Pessin, op. cit., p.141. 
M. Clément, Réflexions sur la Révolution française..., p.19. J.-P. Sironneau, Sécularisation 
et religions politiques, p.549.
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Poporul este Christul naþiilor. Ambianþa de teamã şi insecuritate a “primãverii 
popoarelor” a încurajat un mesianism care exalta misia sfântã a Naþiunii române 
spre mântuire. Sentimentul integrãrii în aria simbolicã a Revoluþiei franceze de la 
1848 a inspirat mentalitãþii romantice româneşti conştiinþa mesianicã de a fi gãsit 
arhetipul rãzvrãtirii violente, adicã surparea unei stãri odioase, şi pe cel al mântuirii, 
al reînvierii naþiunii într-o nouã erã. Prestigiul cuvântului “sfântã naþiune” avea 
menirea sã concentreze devoþiunea, fidelitatea, entuziasmul colectiv, dar ea amintea 
de persecuþiile şi suferinþa christicã, de cea a sfinþilor şi a martirilor creştini!”100 

Misia, solia paşoptistilor noştri a fost de inspiraþie romanticã, fiind un melanj de 
viziuni iluministe, raþionaliste sau aparþinând socialismului creştin. Pentru Nicolae 
Bãlcescu, cel care constatase “Babelul” de viziuni ideologice care bântuiau vremea 
sa, Evanghelia a “creat logica istoriei, dezvoltarea progresivã”, moartea şi învierea 
lui Isus Christos nu a fãcut decât sã confirme promisiunea optimistã a regenerãrii 
patriei, umanitãþii în viitor! Suferinþa christicã ar fi un mesaj al sensului istoriei, 
al împlinirii progresului, care înseamnã un triumf al binelui, dreptãþii, adevãrului. 
Influenþat de filosofia hegelianã, desacralizantã, Bãlcescu credea cã existenþa rãului 
în univers “ trebuie înþeleasã”, cã “spiritul trebuie sã se reconcilieze cu negativul” – şi 
obişnuia sã foloseascã termenul de “providenþã” pentru a desemna forþele imanente 
care determinã mersul de-a pururea ascendent şi optimist al lumii. Sub alþi termeni, 
dar cu vreo câteva decenii în urmã, prin 1839, Heliade Rãdulescu exprimase aceastã 
viziune în termeni religioşi; “ dacã rãul pe care credinþa noastrã l-a personificat în 
Diavol, dacã el se împotriveşte la bine… la aceastã luptã putem vedea din Istorie cã 
pânã la sfârşit tot binele a triumfat şi lumea totdeauna a înaintat”.101 Certitudinea 
victoriei Binelui asupra Rãului, biruinþa finalã în confruntarea apocalipticã a 
însemnat secularizarea viziunii mesianice creştine. Ideologiile revoluþionare au 
preluat magia speranþelor mundane, ataşând-o viziunii victoriei finale a binelui, a 
luminii şi raþiunii. Reprezentarea evenimentului revoluþiei ca “un semn al timpului”, 
precursor al sfârşitului, dar şi al genezei, este de esenþã milenaristã. Aceastã ideologie 
rãspunde orizontului de aşteptare colectiv, trezind speranþa unor soluþii ideale ale 
nevoilor latente şi ale frustrãrilor colective! Meditaþia politicã a Speranþei, – Speranþã 
care a cunoscut în tradiþia creştinã Întruparea în Isus – a antamat un transfer al unei 
lumi mai bune aici şi acum. Referinþele christologice în revoluþia din Transilvania şi 
Muntenia la 1848 au fost frecvente, fiind investite sã exprime disperarea şi speranþa, 
sentimente care au însoþit întotdeauna o realitate istoricã neliniştitoare, asprã, tragicã, 
aşa cum este Revoluþia.102

100 Dieux D’Hommes..., p.30. S. Nicoarã, Mitologiile revoluþiei paşoptiste româneşti, Istorie şi 
Imaginar, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 1999, p.155-157. J.-P. Sironneau, op. 
cit., p.41. Prestigiul Bisericii este acela de suport tradiþional al naþiunii: ”stâlp al naþiunii”. 
Alexandru Duþu, Sacru şi profan în sud-estul European. Secolele XVII-XIX, în Anuarul 
Institutul de Istorie din Cluj, XXXI, 1992, p.43. E. Tacciu, Romantismul românesc, p.24-
25.

101 Paul Cornea, Oamenii începutului de drum. Studii şi cercetãri asupra epocii paşoptiste, 
Buc., Ed. Cartea Româneascã, 1974, p. 114-118.

102 Referinþele christologice în 1848, cu rãdãcini adânci în mentalitatea revoluþionarã 
precedentã, confirmã permanenþa teologico-politicului. Cf C. Lefort, Permanence du 
théologico-politique?, în Le Temps de la réflexion, 1981, p.13-60. F. P. Bowman, op. cit., 
p.349 şi 351. 
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Credinþa în forþele imanente ale istoriei, poporul, naþiunea, a însemnat investirea 
speranþelor în acestea: mântuirea stã în noi, în naþiune, în geniul ei propriu, care 
sã o împingã spre progres şi civilizaþie (N. Bãlcescu). Influenþat de Jules Michelet, 
Bãlcescu considera cã “sfânta şi marea faptã ce Dumnezeu ne-a încredinþat” era aceea 
de “a crea o naþie, de fraþi, de cetãþeni liberi” (Mersul revoluþiei în istoria românilor…
).103 Naþiunea a devenit “centrul charismatic” în jurul cãruia efervescenþa afectivã 
a fost susþinutã printr-o terminologie a “iubirii”, a “bunãtãþii”, a “fraternitãþii”, iar 
charisma ei trebuia transferatã discipolilor! Virtuþile charismatice sunt de domeniul 
credinþei, de aceea Naþiunea a devenit la 1848 o misticã polarizatoare, fiind înzestratã 
cu virtuþi creştine: Dreptatea, Adevãrul, Iubirea, Libertatea şi Speranþa, cea care 
învinge moartea. Sfârşitul timpului Suferinþei şi trecerea la o nouã viaþã se traduce 
în profeþia venirii “ceasului” libertãþii! Aceste aşteptãri milenariste subzistau în 
“lumea subteranã a religiei populare”, unde viaþa este viziunea unui destin, care 
rãmâne întotdeauna expresia unei intervenþii divine binevoitoare. Libertatea era, 
asemenea libertãþii lui Hristos, “libertate a fericirilor”, de care se puteau bucura 
doar cei de bunã credinþã, “cei fãcãtori de pace”, “cei prigoniþi pentru dreptate”. 
Revoluþia este un act de libertate care creeazã iluzia curãþirii conştiinþelor, aşezând 
în loc principii universale; «cãci principiul este cuvântul Începutului, rostirea 
întemeietoare care pretinde a conþine şi a statornici în ea autoritatea strãlucitoare 
a obârşiei.»104 Expresia concretã a libertãþii pentru revoluþionari era, însã, cea 
politicã, interpretatã în sensul dreptului natural, fiind doar întãritã suplimentar 
de “principiile evanghelice” (N. Kogãlniceanu, Dorinþele partidei naþionale..., 
1848). Evanghelia pe care se întemeiazã legile noastre” (Proclamaþia de la Izlaz, 
9/21 iunie 1848), mântuitoarele învãþãturi ale evangheliei… izbãvirea de sclavie 
şi de tiranie… mântuitorul nostru Isus Hristos nu a venit între oameni decât ca sã 
proclame acestea şi cu sângele sãu sã întãreascã frãþia, dreptatea şi sfânta libertate 
şi egalitate. (Discursul lui I. Voinescu II pe Câmpia Filaretului, 15 iunie 1848, la 
sfinþirea steagurilor naþionale.)105 

Milenariştii revoluþiei pretindeau cã nu acþioneazã din propria lor iniþiativã, 
ci se supun deciziei lui Dumnezeu: Acesta este cuvântul lui Dumnezeu: români, 
a venit timpul vostru! “acum a deschis Dumnezeu raiul libertãþii, a desrobirii 
neamului nostru.” Principiul Speranþã al revoluþiei este cel implicat în mesianism-

103 E. Tacciu, op. cit., p.86. Florian Roatiş, Paşoptismul. O filosofie româneascã a istoriei, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p.246, 254. Se poate constata la Bãlcescu un amestec 
între dreptul natural şi cel divin: “perfecþionarea religiei, moralei, politicei, societãþii 
întregi, nimicind orice domnie individualã, supunând acþia umanã legei absolute şi 
universale a libertãþii şi ştiinþei, cãutând realizarea în omenire a dreptãþii şi a frãþiei, a 
ordinei absolute, perfecte, a ordinei divine (utopie!). Daniel Barbu, Bizanþ contra Bizanþ. 
Explorãri în cultura politicã româneascã, Buc., Ed. Nemira, 2001, p.269. 

104 Jean Starobinski, 1789. Emblemele Raþiunii, Buc., Editura Meridiane, 1990, p.46 şi 71. 
S. Nicoarã, Istorie şi imaginar. Eseuri de antropologie istoricã, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 
2000, p.46. Wilhelm E. Mühlmann, Messianismes révolutionnaires du tiers monde, trad. 
par Jean Baudrillard, Paris, Gallimard, 1968, p.186.

105 S. Nicoarã, Mitologiile revoluþiei paşoptiste româneşti, p.276. C. Bodea, 1848 la români. O 
istorie în date şi mãrturii, Buc., Ed. Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1982, p.540, 556.
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milenarism, speranþa disperaþilor: “Credeþi şi speraþi”, ”speraþi în Dumnezeu, 
pãrintele naþiunilor şi fiþi convinşi cã anul 1848 este cel mai de pe urmã al tiraniei şi 
cel dintâi al învierii naþiunilor asuprite.” Revoluþia este Calea spre dreptul Adevãr, 
pentru cei ce se considerã excluşi: Voi pânã acuma aþi fost morþi politiceşte.106 

Moartea naþiunii a fost spectrul acestor vremuri tulburi, neliniştitoare, iar neliniştea 
reprezintã dintotdeauna atmosfera prielnicã speranþelor milenariste! Legãtura 
dintre moartea şi învierea Naþiunii trimite cãtre episodul christic! Poporul iese din 
mormântul servituþii! Aşa cum Hristos a pus sfârşit sclaviei, naþia românã nu mai 
poate fi roabã, iar fãrã ştergerea iobãgiei, fãrã naþie româneascã şi congres naþional, 
fãrã de acestea şi raiul e încã iad! Aşa suna, de pildã, mesajul unei Proclamaþii din 
24/25 martie 1848 din Transilvania.107 

Cauþiunea divinã consacrã atitudinea datoriei de a împlini voinþa providenþialã, 
de aceea proclamaþiile din primãvara lui 1848 din Transilvania folosesc frecvent 
limbajul predicii religioase: “luaþi aminte”, “ascultaþi”, “feriþi-vã”, “nu uitaþi”, etc. 
Tonul profetic şi mesianic se regãseşte în Discursul lui Bãrnuþiu de la Blaj, (3/5 
mai 1848) apoi Proclamaþia de la Izlaz, (9/21 iunie 1848) aceasta din urmã fiind 
redactatã de Heliade, un Lamennais al revoluþiei române înarmat cu “trâmbiþele” 
biblice.108 Într-un spirit romantic, sãtenii (poporul!) erau duios consideraþi “fraþi 
ai lui Hristos”, iar asupritorii lor erau desemnaþi drept “duhul rãului, Satana” 
(Proclamaþia de la Izlaz). În aceeaşi Proclamaþie apare invocarea lui Isus Hristos, ca 
amic al sãracilor“,... spre adevãrata laudã a celui ce s-a desrobit pentru desrobirea 
celor sãraci”. Poporul român dã lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, şi ia de la 
farisei ceea ce nu este al fariseilor, ca sã dea sãracului, care e fratele Domului”.109 

Discursul lui Bãrnuþiu la Blaj din 3/5 mai 1848 invoca virtutea creştinã a 
comuniunii: “vai, de-am avea norocul sã ne înþelegem, de a pune umãr la umãr, 
de a ne înfrupta în mod egal, din acelaşi vas, din aceeaşi pâine…de-am îndeplini 
prorocirea lui Hristos, de a fi un staul şi un pãstor”.110 Din “triada” Libertate, 
Egalitate, Fraternitate, fraternitatea Poporului-Crist este justificarea convingerii 
prezenþei Verbului în Noi/Naþiunea, Isus fiind agentul istoric necesar al prezenþei 
omului şi colectivitãþii unite, solidare în divin. Poporul este Christul naþiilor, care 
de la începutul societãþilor, se urcã cu sudoare pe Golgota tristei sale experienþe, 
sub crucea muncii lui…fruntea-i coronatã de spini, este inundatã de sudoare şi 
de sânge...gâzii, fiii lui, râd de suveranitatea lui, îl pãlmuiesc, îl scuipã şi-l pun 
pe cruce. Iatã poporul! Ecce Homo! Fi-va oare tot astfel?... Nu va mai fi astfel, cãci 
Hristul naþiilor a bãut pânã la fund paharul amãrãciunilor şi umilinþelor sale…jertfa 

106 Apelul Comitetului Naþiunii române..., 20 oct/1 noiembrie 1848, S. Bãrnuþiu, Discursul 
de la Blaj şi Scrieri de la 1848, UMRL, Cluj-Napoca, 1990. p.68. C. Bodea, op. cit., p.406. 
Articol al lui George Bariþiu, în Foaie pentru minte, XI, nr. 12, 22 martie 1848, p.93-
95. Apud Silviu Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluþia românilor din 
Transilvania (1848-1849), II, Sibiu, 1945, p.9-10. Proclamaþia din 24/25 martie 1848, 
apud S. Bãrnuþiu, op. cit., p.33.

107 Ibidem, p. 33-35. Proclamaþia lui Eftimie Murgu, apud C. Bodea, op. cit., p.512. Cf. le 
Christ romantique, chap. II, apud F. P. Bowman, op. cit., p.25.

108 E. Tacciu, op. cit., p.85
109 C. Bodea, op. cit., p.533, 540, 556.
110 Ibidem, p.988. 
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s-a isprãvit; momentul mântuirii a sosit…Poporul va învia. – Glorie aceluia care a 
mântuit lumea.111 Mesianismul revoluþionar s-a inspirat din cel biblic, propunând 
sensibilitãþii colective un “popor ales”, pe picior de egalitate cu charisma mesianicã 
a celui pomenit de Noul Testament!

Sfânta Naþiune, instanþã supremã, transferã atributele divinului, “inspirã 
sentimente de respect şi teamã“.  Mesajul christic Pace vouã! Iubeşte-l pe aproapele 
tãu şi pe Dumnezeu! a fost chemarea la comuniune naþionalã, iar acea “iubire de 
omenire”, de umanitate a fost lansatã pentru a preîntâmpina scãparea de sub control 
a violenþelor populare în acea atmosferã fragilã a revoluþiei paşoptiste.112 “Iubirea 
de omenire”, de umanitate se referea, în mod esenþial, la cei ce îmbrãþişau aceeaşi 
credinþã revoluþionarã. Orice ostilitate contra egalitãþii politice şi naþionale a fost 
perceputã ca un despotism, cãci fraternitatea era acel “perfect” patriotism, care 
excludea pe adversarii naþionali, definiþi drept persecutorii de veacuri. Iatã de ce 
Istoria apare drept “Biblia naþiei”, “limanul de mângâiere”, “sacerdot al gândirii”.113 
Dupã 18 secoli, se vor sfârşi patimile şi suferinþele poporului (Bãrnuþiu, Bãlcescu), 
va înceta “grãmada apãsãrilor de secoli” (Al. Papiu Ilarian), cãci “va veni Mirele, 
(Avram Iancu). “Calvarul” naþiunii sub jugul tiranic unguresc sau turcesc s-a îmbinat 
cu o istorie glorificatã, pentru cã memoria miticã trebuia reactualizatã, retrãitã în 
sens pedagogic; Aduceþi-vã aminte atunci cu câtã însufleþire şi bãrbãþie s-au luptat 
strãbunii noştri în Dacia, exclama Bãrnuþiu în Discursul sãu din Catedrala Blajului! 
Evocarea panteonului marilor conducãtori ai românilor a devenit arhetipul modelelor 
glorioase de jertfã menite sã suscite prestigiul şi încrederea în virtutea eroicã a 
Naþiunii, pentru a reinstaura sentimentul de exaltare, eroism, devotament colectiv 
în acele momente considerate dramatice! Iminenþa şi radicalitatea milenaristã apare 
deseori prin expresia de felul: Asta nu mai poate rãmâne aşa!114 

Revoluþia are şi ea Împãratul Ultimelor Zile, care pune în scenã salvatorul 
uman, cel care restabileşte dominaþia politicã terestrã. Aceastã viziune este legatã 
de tradiþia gândirii eschatologice a venirii unui Rege Mesia temporal şi terestru! 
Împãratul terestru este Pãrinte al patriei, figurã a Tatãlui protector, simbol al 
atotputerniciei. Atribuirea unei misiuni salvatoare Împãratului de la Viena se leagã 
de considerarea comunitãþii drept un “popor ales”. Ceea ce i se recunoaşte superior 
Monarhului/Salvator este sufletul bun, caritabil, iubitor etc. care îi asigurã o largã 
audienþã. Bunul Împãrat este întotdeauna atent la binele poporului sãu, dar este 
minþit, nu cunoaşte adevãrul despre supuşii sãi! Ca urmare, el, Împãratul, trebuie 
sã se lepede de mediatorii nefaşti, pentru ca unitatea miticã între maiestatea-sa 
şi popor sã se împlineascã! Cultivarea misticii monarhice – exaltarea regalitãþii 
sacre – dizertaþiile despre originea şi autoritatea Împãratului exprimã actualitatea 
şi vitalitatea în aceste momente a noþiunii de Imperiu şi Cruciadã contra pãgânilor, 

111 Articol din “Pruncul român”, nr. 35, 2 septembrie 1848, apud Dumitru Popovici, Studii 
literare, IV, “Santa Cetate”. Între utopie şi poezie, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1980, p.63.

112 Vezi Proclamaþia lui Aron Pumnul pentru convocarea Adunãrii pe Duminica Tomii.., Blaj, 
12 aprilie 1848, apud C. Bodea, op. cit, I, p.407. Cf. F. P. Bowman, op.cit., p.353. S. Bãrnuþiu, 
op. cit., p.64. 

113 Ibidem. Fl.Roatiş, Paşoptismul, p.123, 127. 229-232.
114 Liviu Maior, Avram Iancu. Scrisori, Cluj Napoca, 1972, p.89. Manifestul românilor 

transilvani, apud S. Bãrnuþiu, op. cit., p.35-36. Fl. Roatiş, op. cit., p.211.
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eretici, propovãduitori de idei sucite… Nu le credeþi, vor a vã-înşela!115 Agresivitatea 
faþã de adversar se bazeazã pe distincþia maniheistã între fiii lui Dumnezeu şi 
pãgâni, între buni şi rãi: ”La arme, darã, fraþilor, la arme, ca sã faceþi o putere 
de care sã se sperie pãgânii”. Ridicarea la luptã este conceputã ca o iminenþã, 
o iluzie milenaristã: ”am fost siliþi a ridica arme” – reacþia violentã fiind efectul 
descãtuşãrii, al eliberãrii de starea de umilinþã naþionalã: “sã începem sângerosul 
rãzboi pentru cauza noastrã cea sfântã… cea dreaptã (mitul cruciadei!)…sã batem 
pe vrãjmaş …pânã îl vom nimici. Aduceþi cauzei acesteia tot felul de jertfã, tot 
bunul şi sângele vostru, …Averea noastrã ce se va servi pe altariul credinþei şi al 
iubirii de patrie…La arme români, la armele mântuirii! (Proclamaþia de la Izlaz, 
9/21 iunie 1848).116

Adversarul naþional apãrea în revoluþie ca o figurã demonicã a puterii adverse: 
”cei blestemaþi... pãgâni” sau “fiii intunericului” (Proclamaþia de la Izlaz, iunie 
1848). Liderii revoluþiei, cei care înfruntau direct duşmanul, erau eroii luptei 
cu rãul, precum Simion Bãrnuþiu, asemãnat cu un “înger al pãcii” sau Gheorghe 
Magheru, care a înþeles rolul excepþional al propagandei revoluþionare, concepând-
o în maniera apostolatului: “propoveduiþi ca apostolii lui Christos adeverul 
(Revoluþiei-n.n) şi de va cere trebuinþa, muriþi pentru dânsul.”117 Timpul miraculos, 
timpul victoriei, al apariþiei Zilei celei Mari amintesc de scenariul Apocalipsei, de 
perspectiva luptei finale, o luptã disperatã! Mesajele revoluþionare traduc adaptarea 
secularizatã a terminologiei religioase a conceptelor biblice a timpurilor din urmã, 
a sacrificiului şi a mântuirii: Timpul mânturii noastre a venit!; poporul român se 
deşteaptã la glasul trâmbiþei mântuirii…Pace vouã, libertate vouã! (Proclamaþia 
de la Izlaz, 9/21 iunie 1848). Apocalipsa milenaristã este afirmarea unei renovãri 
decisive, urmatã de ”Ziua învierii,” “sãrbãtoarea aceasta a popoarelor, care au 
fãcut H(ristos) sã ne bucurãm întrânsa. Astãzi este ziua învierii popoarelor celor 
moarte… astãzi este ziua învierii dreptului nostru. Vrem darã sã rãsturnãm piatra 
de pe mormânt, sã dezlegãm legãturile naþii noastre cele de 10 sute de ani, ca sã 
iasã din groapã şi sã trãiascã în veci.”118 Iatã, de ce momentul culminant al liturghiei 
politice transilvãnene este ales în preajma Zilei Învierii lui Hristos, de Paşti, o datã 
cu marea celebrare creştinã. Renaşterea apare drept raiul secularizat: zorile unui 
viitor luminos se revarsã peste noi! (Discursul lui S. Bãrnuþiu). Acest ideal este trãit 
cu intensitate în momentele de efervescenþã revoluþionarã colectivã, când iluziile 
tind atunci sã se identifice cu realul, de aceea oamenii au impresia exaltantã cã 
timpurile sunt aproape, cã pacea şi fericirea se vor realiza pe pãmânt. Eşecul 

115 Proclamaþia din 24/25 martie 1848, apud S. Bãrnuþiu, op. cit., p. 34-35. J.-P. Sironneau, 
op. cit., p.40. 

116 C. Bodea, op. cit., p.541. Fraþilor români!, 7/19 oct 1848, în S. Bãrnuþiu, op. cit., p.62. 
L. Maior, op. cit., p.87. E. Tacciu, op. cit., p.85.

117 “Simeon Bãrnuþiu s-a întors ca îngerul pãcii (subl. n.). Poporul doritor de a-l auzi le 
recomandã pacea, ascultarea de cei mari, aşteptarea în pace pânã la adunarea naþionalã 
şi dieta þãrei când toate doririle poporului român se vor împlini…” (Timotei Cipariu, 18/
30 aprilie 1848) în C. Bodea, op. cit., p.435. S. Nicoarã, Mitologiile revoluþiei paşoptiste, 
p.270.

118 Coriolan Suciu, Cum a fost pregãtit 3/15 Mai 1848, Blaj, 1925, p.13. Silviu Dragomir, 
Avram Iancu, Buc, 1965, p.47. C. Bodea, op. cit., p.534-535. S. Bãrnuþiu, op. cit., p.64.
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oricãrei mişcãri revoluþionare este temperat repede de o altã puternicã iluzie, aceea 
cã timpul încã nu s-a împlinit! O datã depãşite momentele de entuziasm şi de luptã, 
“furtuna” milenaristã supravieþuieşte sub forma unor amintiri prestigioase care 
lumineazã viaþa şi care sunt retrãite periodic în sãrbãtori şi ceremonii religioase 
sau laice. Peste câþiva ani, la 15 august 1850, Heliade scria astfel: “Rãbdaþi pânã 
ce trâmbiþa angelului rãzbunãtor va suna şi va deschide ochii orbilor, va destupa 
urechile surzilor, va da viaþã celor ce zac în mormântul sclaviei şi al pãcatului”!119 
Tot el menþiona într-un ton profetic cã naþiunea “va învia şi va sparge pecetele”, 
va învinge în faþa ”despotismului şi tuturor sateliþilor Satanei”. Perpetuarea þelului 
mesianic de cãtre urmaşi era iluzia cã “nu este dat unei generaþii sã înceapã şi sã 
întemeieze triumful unei credinþe” (N. Bãlcescu)120, cã revoluþia a fost încã un pas, 
spre o nouã erã fericitã! 

Viaþa lui Isus Christos a oferit puzderiei de viziuni romantice imaginea a douã 
pagini de viaþã opuse: una de suferinþã, alta de glorie. Nu a fost un singur Christ 
romantic, ci mai multe imagini, variate, contradictorii, care au accentuat temele 
disperãrii, ale suferinþei, dar şi ale speranþei. Discursurile despre Christ în epoca 
romanticã au vehiculat mai ales Speranþa, pentru cã de Isus Christos se leagã Regatul 
ce va veni pentru umanitate, idealul posibilitãþii realizãrii, prin reformã radicalã, 
a unei noi ere, mai bune şi mai echitabile! În aşteptarea acesteia, creştinismul a 
devenit sursa inspiratoare a speranþei pentru cã a integrat consecvent durerea şi 
speranþa, insinuând cã dupã rãu, poate veni binele, cã dupã suferinþele şi violenþele 
istoriei se poate anunþa un viitor mai bun!121 

În veacul al XIX-lea creştinismul şi-a pierdut, însã, caracterul sãu unic, susþinut 
consecvent de bisericile creştine şi a devenit un sincretism asimilat mitologiei 
politice. Redescoperirea şi reinventarea viziunilor creştine în revoluþii (mai ales 
1789 şi 1848), în întreg spaþiul european, se explicã prin imensa efervescenþã a 
unor noi opþiuni sociale, politice şi naþionale, care nu au ezitat sã sondeze orizontul 
de aşteptare şi miturile colective tradiþionale. De la imaginea teologicã a lui Isus, 
simbol al Iubirii, descoperim un Isus simbol al disperãrii, avocat al refuzului 
acestei lumi inechitabile şi nefericite, garant al violenþei revoluþionare, simbol al 
unei noi ordini utopice. 

119 D. Popovici, op. cit., p.112-113.
120 Ibidem. S. Nicoarã, op. cit., p.286. 
121 F. P. Bowman, op. cit., p.7, 11, 349, 351, 356. 


