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Contemporaneitatea noastră este de-
seori etichetată drept paradis (artificial) 
al festivismului, distracţiei, jocului, 
hedonismului, loisirului, dar în toate 
timpurile au existat manifestări de 
acest fel, fie legate de cult, fie profane, 
ceea ce demonstrează înscrierea lor ca 
dimensiuni antropologice de natură 
culturală. O sinteză în durata lungă 
degajă câteva aspecte inportante în 
înţelegerea profilului epocilor în legătură 
cu folosirea fiecărui moment al zilei sau 
al săptămânii în afara muncii, ritmul şi 
profilul sărbătorilor profane, al jocurilor 
şi distracţiilor, admise sau prohibite, 

diferenţierea şi diversificarea plăcerilor corpului şi ale spiritului, metamorfozele 
spectacolelor, călătoriilor etc. Un amplu plan cronologic pune mai bine în evidenţă 
originalitatea, constantele sau diferenţele dintre diferitele perioade ale istoriei sub 
aceste aspecte, care nu sunt deloc neglijabile în cadrul societăţilor.1

Timpul ocupă un loc strategic în viziunile despre lume şi societate, care dau 
specific unei epoci istorice, unei culturi, de aceea schimbarea viziunilor despre timp, 
durată, viaţă au însemnat modificarea unor valori şi atitudini care au influenţat în 
profunzime istoria societăţilor. Marile epoci istorice s-au caracterizat prin raportul 
specific dintre timp şi muncă, s-au construit pe diferite experienţe ale timpului, 
iar diferenţele de mentalitate s-au tradus în stiluri de viaţă. În societăţile antice 
noţiunea de timp liber (loisir) a fost legată de bogăţie, de independenţa economică, 
nefiind sinonimă cu termenul farniente. Loisirul însemna că, având posibilităţi şi 
mijloace materiale, te puteai elibera de muncă, pentru a desfăşura afaceri politice. 
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Jugul muncii fizice perpetue a fost considerat o dovadă de dependenţă, de aceea 
loisirul era considerat o modalitate de cultivare a sufletului şi corpului, o formă 
de libertate şi de grandoare a spiritului. Munca, dar şi jocul, dansul, muzica nu 
au avut aceleaşi semnificaţii şi conţinuturi de-a lungul epocilor şi civilizaţiilor, 
noi modernii fiind departe de ceea ce înţelegeau anticii şi medievalii prin aceste 
forme culturale, tocmai pentru apetitul pentru profan care a crescut progresiv în 
ultimele secole de istorie. Pasiunea ludică nu a ocolit nici o epocă istorică, nici o 
categorie socială, şi în ciuda teocentrismului, perioada medievală şi renascentistă 
s-au plasat sub semnul unei paradoxale intensificări ludice. Nimic nu pare nou 
sub soare, căci întrecerile de îndemânare, de putere, capacitate sau rezistenţă au 
ocupat dintotdeauna un important loc în civilizaţia europeană sau în afara ei. 
Nevoia oamenilor de a-şi impune reciproc, prin provocare sau prin rămăşag, în 
cazul jocurilor, întrecerilor în îndrăzneală şi iscusinţă, îndeplinirea unor sarcini 
dificile, îşi are sediul în straturile originare ale culturii.2 

Corelaţia dintre cult, dans, muzică şi joc a fost clar descrisă de Platon în Legile, 
potrivit cărora zeii, din milă faţă de omenirea născută pentru suferinţă, au înfiinţat 
(ca momente de uitare a grijilor!) serbările de recunoştinţă. Ei le-au dat oamenilor ca 
tovarăşi de petrecere pe Apollo şi Dionysos, pentru ca, datorită acestei comunităţi 
festive divine, ordinea lucrurilor să fie în permanenţă restaurată printre oameni. 
Paideea, adică jocul avea o semnificaţie de fleac, mai degrabă copilăresc, formele 
de joc superioare găsindu-şi expresia în termeni ca agōn (întrecere), scholazein (a-şi 
petrece timpul liber) sau diagōge (irosire a timpului). La romani toate aceste noţiuni 
au fost reunite într-una generală, ludus. La prima vedere societatea romană antică 
pare să fi avut cu mult mai puţine trăsături ludice decât cea elenică, dar elementul 
ludic reiese din acel Panem et circenses, pâine şi jocuri de circ, ca expresie a ceea 
ce cerea poporul din partea statului roman.3

 
2  Factorul competiţional s-a regăsit în toate domeniile, precum viaţa meşteşugărească, 

dar şi în activităţile distractive, precum banchete, ospeţe, chefuri etc. Emulaţia ludică a 
reprezentat un impuls şi un ferment important al vieţii sociale pe toată durata istoriei, 
dar rolul istoricului este acela de a vedea şi desluşi misterul mutaţiilor ce au dat culoare 
specifică epocilor. Cheia înţelegrii schimbărilor trebuie căutată în raportul dintre sacru 
şi profan. Cultul s-a dezvoltat în jocul sacru. Poezia s-a născut în joc şi a continuat să 
trăiască din forme de joc. Muzica şi dansul au fost joc pur. Înţelepciunea şi cunoaşterea 
şi-au găsit expresia în jocuri competitive sacre. Dreptul a fost nevoit să se desprindă 
dintr-un joc social. Rezolvarea litigiului cu ajutorul armelor, convenţiilor nobiliare se 
bazau pe forme ludice, iar exemplele pot continua. J. Huizinga, Homo ludens. Încercare 
de determinare a elementului ludic al culturii, trad. H.R. Radian, Buc., Ed. Univers, 1977, 
p. 263, 267.

3  Nu este lipsit de importanţă să se ştie că, nu numai împăratul, ci şi cetăţenii se întreceau 
în înfiinţarea de săli, amfiteatre, băi, în ospătarea populaţiei, în organizarea de jocuri, 
aşa cum menţionează inscripţiile laudative. J. Huizinga aprecia că această generozitate 
civică seamănă mai degrabă cu spiritul public modern, decât cu caritasul creştin.În 
Bizanţ elementul ludic s-a manifestat prin hipodrom, un important focar al vieţii sociale, 
un cadru în care s-au îmbinat divertismentul festiv şi viaţa publică. Dacă în timpurile 
dinainte pasiunile populare se manifestaseră, mai ales, prin lupte sângeroase dintre 
oameni sau între animale, de acum în Bizanţ alergările începuseră să atragă interesul 
public. J. Huizinga, op. cit., p. 252, 263, 267.
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De la principiul Dumnezeu nu vea să stăm! la…

După Antichitate, Evul Mediu a adus alt înţeles jocurilor, loisirului, pentru 
că, în noua epocă inactivitatea productivă nu a mai fost asociată ideii de virtute. 
Dumnezeu nu vrea să stăm! a devenit formula redutabilă a civilizaţiei medievale, 
dar, până în secolul al XIV-lea, munca şi lenea nu se aflau în preocuparea 
prioritară a predicatorilor, căci nu se dezvoltase o societate obsedată de producţie 
şi productivitate. Probabil, datorită mediului negustoresc şi sub presiunea 
schimburilor economice şi a transformărilor sociale, creştinătatea latină a descoperit 
păcatul de moarte al netrudei. Condamnarea lenei, dar mai ales a trândăviei, era 
legată de ororile sărăciei. Din secolul al XIV-lea s-a conturat ideea că sărăcia nu-i 
total demnă de milă, ci este vinovată, mai ales asociată cu “fiul” ei furtişagul!4 
Ca şi în societăţile antice, perioada medievală a continuat nevoia de depăşire a 
brutalităţii cotidianului prin diferite manifestări distractive, permise mai ales 
în zilele de sărbătoare. Metamorfozele nu sunt lesne de înţeles pentru că viaţa 
medievală s-a înscris într-o coordonată dominantă şi anume permanenta vigilenţă 
a cenzurii religioase. Timpul creştin medieval avea un calendar riguros, fiind 
organizat în timpul de lucru, diurn (cel nocturn fiind pentru odihnă) de şase zile, 
a şaptea zi, duminica, fiind de pauză: timpul social era marcat de cinstirea adusă 
divinităţii, sociabilitatea religioasă realizându-se mai ales la slujbele duminicale, 
iar sociabilitatea festivă în cadrul zilelor de sărbătoare şi divertisment. Pe lângă 
timpul de lucru exista un fel de timp liber, pe care Toma D’Aquino îl numise 
recreatio, acela de refacere a capacităţilor umane, epuizate de muncă. Universitarii 
medievali au introdus un timp nou, timpul noului otium, cel al vacanţelor. 
Pentru meseriaşi însă timpul destinat odihnei şi distracţiei era cel al sărbătorilor 
nelucrătoare.5

Epoca medievală nu a cunoscut un resort eficient al gândirii şi acţiunii, nici 
o strădanie conştientă pentru îndreptarea şi prefacerea rânduielilor sociale sau 
politice. De aici se trăgea, se pare, teama de viaţă şi groaza de viitor, înlocuite, 
abia prin secolul al XVIII-lea, cu curajul şi speranţa în faţa vieţii pământene, ca 
traiectorii importante ale mentalităţii colective. Evul Mediu nu a cunoscut cea 
de-a doua cale aproape deloc, pentru că rânduiala lumii era vrerea lui Dumnezeu, 
iar vinovate de nenorociri şi de mizeria lumii erau doar păcatele oamenilor. A 
ţine seama de timp, a nu pierde timpul devenea un leitmotiv important şi pentru 
Biserică, nu numai pentru iniţiatorii unor activităţi manufacturiere şi negustoreşti, 
care preţuiau fiecare clipă şi proclamau gravitatea indolenţei. Dar, în vreme de 
pentru laici timpul secularizat, desacralizat, cel al câştigului şi al competiţiei 
dintre oameni devenise timpul preţios, pentru Bisericile creştine timpul mântuirii 
rămânea cel mai valoros. Biserica considera un mare păcat toropeala spirituală, 
refuzul dobândirii bunurilor spirituale, care era prioritară oricărei trude fizice. 
Ispita descurajării, delăsarea sau lenea spirituală, plictisul în faţa binelui spiritual, 

4  Jean Delumeau, Păcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident (secolele XIII-XVIII), Vol. 1, 
trad. I. Ilinca, C. Chiriac, Iaşi, Polirom, 1997, p. 281.

5 J. Guibert, G. Jumel, La socio-histoire, Paris, Armand Colin, 2002, p. 67-68. Jacques Le 
Goff, Jean-Claude Schmitt coord., Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental, trad. M. 
Roşioru, N. Farcaş, ş.a., Iaşi, Polirom, 2002, p. 765-770.
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slăbirea fervorii caritabile au fost aspru combătute de Biserica creştină, fiind 
desemnate ca rătăcire, trândăvie şi depravare.6

În Evul Mediu timpul consacrat loisirului apărea mai puţin important, ritmul 
vieţii fiind definit prin ritmul muncii reglat de natură, de diurn-nocturn, de 
succesiunea sezoanelor. Mergând pe firul sezoanelor, în mediul rural sau citadin, 
omul medieval era mult mai aproape decât noi (cei de astăzi) de natură. Contactul 
cu natura se făcea prin intermediul grădinilor, arta grădinăritului cunoscând un 
interes crescând din secolul al XIV-lea. Iubirea pentru natură era atestată şi de 
posesia, de către orăşeni a unor case la ţară şi de călătoriile în mijlocul naturii. 
În ciuda insecurităţii şi a lipsei mijloacelor de transport eficiente, oamenii Evului 
Mediu erau tentaţi să admire peisajul altor regiuni, dar faptul de a călători de 
plăcere rămânea doar un privilegiu aristocratic. Pe plan social se distingea ceea ce 
caracteriza dimensiunea populară şi ceea ce era specific aristocraţiei. S-ar putea 
vorbi mai degrabă de o cultură globală cu niveluri şi nuanţe, cultura populară fiind 
adesea o fostă cultură elitară, întârzâiată câteva decenii sau mai mult. Autoritatea 
viziunilor religioase a discreditat activităţile legate de loisir, iar activităţile ludice 
au fost stăpânite prin rituri şi ceremonii speciale. Cu toate astea, de sus până jos 
în scara socială, la oraş, ca şi la sat, omul medieval practica o mulţime de distracţii, 
în viaţa medievală împletindu-se elemente păgâne, nesacrale, precum jocul 
cavaleresc, pompos şi solemn sau jocul rafinat al iubirii curteneşti şi vânătorile. 
Nobilii vânau, asistau la ceremonii de curte sau la turniruri, citeau sau ascultau 
muzică. Vânătoarea (de cerbi, lupi, vulpi, zburătoare etc) şi pescuitul reprezentau 
ocupaţii favorite în Evul Mediu, nu numai pentru amuzament, cât pentru hrană şi 
profit. Încă din perioada merovingiană au fost instituite anumite rezerve în sens 
juridic, dar mai ales din a doua jumătate a secolului al XV-lea a fost mai riguros 
reglementată. Dreptul la vânătoare era legat de dreptul de proprietate, devenind 
apanajul suveranităţii şi aristocraţiei. Clericii erau judecaţi defavorabil de către 
Biserică dacă practicau vânătoarea, dar unii se străduiau să treacă peste aceste 
interdicţii.Turnirul medieval nu era un sport, în înţelesul modern al termenului, 
ci avea o funcţie teatrală simbolică, fiind destinat unei elite aristocratice. De altfel, 
exerciţiul fizic, mai ales folosirea forţei nu a fost agreată în mediul ecleziastic, dar 
atât elita nobiliară, cât şi poporul de rând practicau jocuri şi distracţii ce scăpau 
de sub strictul control al Bisericii. În orizontul copilăriei exista jocul cu mingea 
sau cu bilele, jocurile corp la corp, dar originalitatea epocii medievale a fost 
aceea de a transforma jocurile moştenite de la antici într-un fel de bătălie fictivă 
comportând reguli, fixând adesea un premiu. Spectacolele de teatru şi circ s-au 
reînnoit, pierzând din caracterul celor antice. Exista şi “spectacolul străzii”, cu 
muzicanţi, jongleuri, dar şi şarlatani. Un spectacol special, care atrăgea un număr 
mare de spectatori, erau execuţiile capitale.7 Pe de altă parte, ţăranii, burghezii 
şi chiar şi preoţii, participau la numeroase sărbători, pe care Biserica se străduia 

6 J. Delumeau, Mărturisirea şi iertarea. Dificultăţile confesiunii. Secolele XIII-XVIII, trad. I. 
Ilinca, Iaşi, Polirom, 1998.

7  Jean Verdon, S’amuser au Moyen Âge, Paris, Tallandier, 2003, p. 250, 270, 274. Idem, Fêtes 
et divertissement en Occident durant le haut Moyen Âge,în Jornal of medieval history, 5, 
1979, p. 303-314. Idem, La Chasse au Moyen Âge, Actes du colloque de Nice, 1979.
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să le limiteze, ca să nu “debordeze” în resurgenţele păgâne: explozii de bucurie, 
festinuri, defilări, deghizări, farse etc.

Poporul se distra, mai ales, în sărbători care se derulau pe tot parcursul anilor şi 
corespundeau mai ales calendarului religios. În cazul tuturor sărbătorilor religioase 
aspectul profan era nelipsit, oamenii distrându-se precum în sărbătorile agrare. În 
Evul Mediu, întâi ianuarie nu era începutul anului, dar exista o sărbătoare foarte 
populară care se trăgea din păgânism şi care se manifesta prin festin şi deghizări. 
Şi la sfârşitul Evului Mediu exista obiceiul ca de întâi ianuarie să se dansesze, să se 
bea, şi să existe deghizări pe care Biserica le considera consecvent “diabolice.”Mai 
ales iarna, orăşenii obişnuiau să se adune cu rudele sau cu vecinii, spre neliniştea 
autorităţilor religioase, care vedeau în asemenea reuniuni ocazii ale păcatului. De 
altfel, reuniunile de familie pentru botez şi căsătorie reprezentau un prilej pentru 
distracţie nemoderată: se bea şi se mânca copios. Evul Mediu a fost o epocă a 
unei perpetue subalimentaţii, a cunoscut festinurile înaltei societăţi şi agapele 
populare, un fel de compensaţie la cotidiana insuficienţă alimentară. Frecventarea 
tavernelor, care atrăgeau consumatori de băutură din toate clasele sociale, dar şi 
băile publice erau veritabile locuri ale plăcerii şi pentru faptul că puteau fi locuri de 
întâlnire, de freventarea a femeilor doritoare să-şi folosească farmecele. Prostituţia 
era răspândită la oraşe, unde existau case de toleranţă, dar nici mediul rural nu 
era străin de acest fenomen condamnat de Biserică, pentru că atrăgea pierderea 
sufletului păcătoaselor.

Plăcerile spiritului, precum lectura, conversaţia, dreagostea pentru artă, 
călătoria erau destinate mai ales elitei. Până spre sfârşitul Evului Mediu gustul 
pentru lectură a devenit tot mai răspândit. Bibliotecile corespundeau unor nevoi 
liturgice, spirituale şi intelectuale. Chiar şi bibliotecile ecleziastce şi mânăstireşti 
adunau, mai ales după secolul al XII-lea, nu numai cărţi religioase, ci şi profane.8 
Tonul de viaţă la sfârşitul Evului Mediu era cel al unei melancolii amare, care a 
evoluat terapeutic spre o curajoasă plăcere de viaţă spre încrederea tot mai mare 
în capacitatea oamenilor de a înfăptui fapte măreţe.Tânguirea de nefericire şi 
suferinţă, violenţă, mizerie ce reiese din majoritatea documentelor din secolele 
XIII-XVI pare să justifice nevoia de fericire, linişte, bucurie, îndestulare, ce 
era hărăzită oamenilor de noii profeţi ai lumii moderne! Dante se tânguia unui 
prieten în 1517, că nu mai putea apuca secolul de aur, pe care-l vedea în viitorul 
apropiat. Impulsul fericirii vieţii, în toată plinătatea ei, s-a ivit în sânul unei culturi 
intelectuale care susţinea că, cucernicia religioasă, nu mai era singura speranţă 
spre o viaţă mai fericită, ci efortul minţilor luminate. Renaşterea şi-a extras din 
alte satisfacţii speranţa vieţii, lansând dorinţa de a îmbrăca viaţa în frumos sau 
de a cizela arta de a trăi! Dar, în secolele ce au urmat şi care au fost decisive în 
naşterea modernităţii, arta şi viaţa au început să se despartă. Vechiul dualism, care 
îl separase pe Dumnezeu de lume, a revenit într-o formă nouă: separarea dintre 
artă şi viaţă. Astfel, s-a tras o linie printre plăcerile vieţii (socotite păcătoase pentru 
omul medieval!), despărţite în două jumătăţi: una superioară şi alta inferioară. 
Noua separaţie a fost rezultatul compromisului dintre Renaştere şi puritanism. 

8  Idem, S’amuser au Moyen Âge, p. 40-50.
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Renaşterea şi-a propus salvarea frumuseţii, aşa cum puritanismul şi-a propus 
osândirea păcatului. Renaşterea italiană a fost cea care a lansat concepţia că 
timpul înseamnă bani, consumarea timpului cu câştig (în scurta viaţă omenească!) 
devenind o prioritate. Umaniştii credeau că Dumnezeu contabilizează cu grijă 
timpul pierdut, risipirea lui îndepărtând pe credincios de speranţa mântuirii. Prin 
secolul al XVI-lea umaniştii opuneau şi ei otium, care însemna reculegerea departe 
de zgomotele lumii, lui negotium, ce desemna agitaţia, risipirea în ocupaţii sterile 
şi epuizante.9

Marea mutaţie, care s-a amplificat odată cu zorii modernităţii, a fost declinul lent 
al timpului sacru în favoarea timpului profan, umplut cu tot mai diverse activităţi, 
îndreptate spre confort, bucurie şi bunăstare. Începând din secolul al XVI-lea, 
după şocul Reformei, Bisericile creştine au construit sistematic frontierele dintre 
sacru şi profan, combătând constant derivele. Percepţia sacrului şi a profanului a 
constituit, de altfel, pentru acestea o miză identitară esenţială.10 Lumea laică* a 
fost cea care avea să determine confesiunile creştine să condamne lenea ca viciu 
acerb al societăţii. În epoca Reformei elogiul muncii, al câştigării pâinii celei de 
toate zilele, a devenit o temă morală prioritară, opusă trândăviei. Calvin, de pildă, a 
aruncat anatema asupra celor care refuzau să muncească şi a fost foarte dur cu toate 
formele de trândăvie. Ascensiunea concepţiilor seculare despre timp, legat tot mai 
mult de utilitate şi profit, a făcut ca lenea să ia chipul unui flagel social. Mult mai 
ferm decât teologii, umaniştii şi negustorii susţinuseră deja că timpul este bunul 
cel mai de preţ al omului, iar activităţile urbane au sporit preocuparea pentru 
exactitate. Dacă până în secolul al XV-lea nu era un lucru obişnuit a aduce laudă 
vieţii şi lumii, pentru că trebuia să fie mult mai vizibilă suferinţa şi deznădejdea, 
odată cu Renaşterea optimismul intelectual creştea, pentru a atinge apogeul în 
secolul al XVIII-lea.11 Renaşterea a trezit cele două configuraţii prin excelenţă 
ludice ale vieţii literare şi festive, pastorala şi cavalerismul. Aproape şi mai mult 
încă decât Renaşterea, umanismul a fost un rezervor de iniţiaţi şi de avizaţi. Chiar 
şi şcoala umaniştilor-jurist-consulţi vădeşte un spirit ludic, în intenţia de a înălţa 
dreptul la rang de stil şi de frumuseţe. Totuşi, nici idealul erudit al umanismului, 
nici idealul moralist al Reformei şi Contra-Reformei nu au conferit jocului o valoare 
socială şi culturală. Barocul a excelat prin impulsul cultural ludic, iar elementul 
cel mai baroc al barocului a fost…peruca, în vreme ce rococo-ul a lansat stilul 
şi moda, dorinţa de frumos, dar şi sentimente taxate de spiritul creştin, precum, 
mândrie, frivolitate, cochetărie etc.

Numeroşi teologi din secolele XVI-XVII avertizaseră despre înclinaţia oamenilor 
de nu a atribui decât un sens profan timpului, de a privilegia acţiunile vane, 

9  J. Delumeau, Păcatul şi frica, p. 271-272. Alexandru-Florin Platon, Societate şi mentalităţi 
în Europa medievală. O introducere în antropologia istorică, Iaşi, Ed. Univ. Al-I. Cuza, 
2000, p. 102-103.

10  Al. Cabantous, Entre fêtes et clochers.Profane et sacré dans l’Europe moderne XVIIe-XVIIIe 
siècles, Paris, Fayard, 2001, p. 69. Cf. Bernard Hours, L’Église et la vie religieuse dans la 
France moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 2000, p. 3-13.

* Cei care nu făceau parte din ordinele religioase.
11 J. Huizinga, Amurgul Evului Mediu, trad. H.R. Radian, Buc., Ed. Meridiane, 1993, p. 7, 

51-52.
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divertismentele şi jocurile. Catolicismul a urmărit domesticirea comportamentelor 
considerate vinovate, controlul atitudinilor ireverenţioase şi provocatoare, care 
se manifestau, mai ales, în mediul urban, a luptat contra uzajului monden al 
spaţiului şi timpului, vizate doar în folosul Bisericii şi religiei. Sărbătorile au 
fost miza stabilirii “veritabilei” dimensiuni religioase, de aceea, pentru a concura 
aspectele profane, capucinii şi iezuiţii au introdus în veacul al XVII-lea decoraţiuni 
şi teatralizări magnifice, impresionante şi publice. Biserica catolică a cerut 
prinţilor catolici să-şi de-a concursul contra practicilor indecente profanatoare 
şi superstiţioase.12 Predicatorii nu numai catolici, ci şi ortodocşi şi protestanţi, 
recomandau îndepărtarea de “divertisment” pentru a-L găsi pe Dumnezeu.Teatrul, 
şezătorile, frecventarea cabaretelor şi a jocurilor de noroc erau declarate locuri 
ale destrăbălării, care aduceau cu ele desfrâul, beţiile, înjurăturile, pierderea de 
timp şi de bani. Biserica admitea destinderea în limita decenţei, dar numai pentru 
refacerea forţelor slăbite. Căutarea plăcerilor, a distracţiei, a veseliei într-o viaţă 
ca vale a plângerii, bântuită de greutăţi şi nenorociri nu era un comportament al 
omului cu judecată. În predicile îndreptate împotriva plăcerilor lumeşti leitmotivul 
era: Nu poţi fi slugă la doi stăpâni în acelaşi timp, ci doar credinţa în Dumnezeu 
era calea cea dreaptă! Adevărata fire a creştinului era cumpătarea şi pietatea, 
distracţia însemnând pierderea de vreme şi pierzania. Adevărata bucurie şi fericire 
a creştinului era promisă doar în viaţa de dincolo, de aceea dezlănţuirile festive au 
fost considerate victorii ale demonuluui.Totuşi, libertinii erau de părere că, după 
truda săptămânală şi grijile domestice, distracţiile erau oarecum binemeritate. 
Replica Bisericilor creştine era că, după o săptămână de trudă a trupului, ar trebui 
să lucrezi o zi şi pentru suflet!13

Momentele particulare ale timpului creştin, noaptea şi duminica au fost 
veritabile terenuri de luptă ale Bisericii contra profanităţii. Ziua de muncă era 
distribuită unor activităţi variate, în mediul rural şi urban, dar sfârşitul acesteia 
corespundea cu lăsarea întunericului. Elitele laice urbane au fost tot mai interesate 
într-o captare culturală a nopţii, de o prelungire a utilităţii acesteia, ceea ce 
a însemnat glisarea timpului nopţii spre profan. Acaparată de excese sociale, 
precum cabaret, dans, jocuri etc, noaptea apare ca o replică a zilei! Din perspectivă 
teologică, acest timp, destinat de Dumnezeu pentru odihnă, tindea să devină o 
ruptură, o transgresiune spirituală şi umană, care dezechilibra ordinea creştină. 
Timpul nocturn favorizase, într-adevăr, devianţele religioase, precum cultele 
lunare şi interpretările divinitorii. Tot noaptea a favorizat o autonomie a oamenilor 
faţă de structurile de control religioase sau statale. Nevoia de control clerical, de 
ajustare a timpului noctun la timpul liturgic (de limitare a devianţelor multiple), 
a încurajat organizarea procesiunilor nocturne, mai ales dedicarea unor nopţi 
speciale, ca cea a Crăciunului şi a Învierii, celebrate cu rigurozitate şi sobrietate în 
secolele XVII-XVIII.14 

12  Al. Cabantous, op. cit., p. 75-78, 88-89. M.Charageat, L’art des jardins, Paris, 1962. J. Heers, 
Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moxen Âge, Montréal-Paris, 1971. 
Y.-M. Bercé, Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIII siècle, Paris, 1976. 

13 J. Delumeau, Păcatul şi frica, p. 156-160, 163.
14  Ibidem, p. 113-116, 121-122.
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O serie de abateri atingeau, însă, sacralitatea duminicii şi a sărbătorilor creştine: 
divertismentele şi libertinajul. Munca nefiind recomandată de Biserică în ziua de 
duminica această zi devenea ocazia în care se dezlănţuiau jocurile şi distracţiile. 
La sfârşitul Evului Mediu, din motive comerciale, în ziua de duminică buticurile, 
tavernele erau deschise publicului, dar jocurile, dansurile, gesturile indecente ale 
petrecăreţilor păreau de-a dreptul scandaloase în ochii clericilor. Încă din secolul 
al XI-lea conciliul roman stigmatiza persoanele, mai ales femei, care duminicile 
sau în zilele de sărbătoare tindeau să se facă admirate prin cântece şi dansuri. 
Neputând suprima dansul, Biserica a încercat să-l aservească, în special cu ocazia 
procesiunilor şi al onorării Fecioarei Maria.

Biserica aprecia că aceste aspecte seculare erau total opuse menirii religioase 
a duminicii, ca timp tradiţional atribuit meditaţiei, instrucţiei catehetice şi actelor 
caritabile. Dar, pentru a resacraliza duminica, atât în zonele reformate, cât şi în cele 
catolice, autorităţile ecleziastice aveau nevoie de ajutorul puterii civile. În veacul 
al XVIII-lea, însă, puterea publică a devenit tot mai atentă la necesităţile sociale 
ale momentului, de aceea derogările sub pretextul binelui comun s-au înmulţit. 
Cu toată voinţa Bisericilor creştine de a păstra marile principii, care trebuiau să 
prezideze sanctificarea duminicii şi a sărbătorilor religioase, autorităţile statale 
şi civile au fost mai sensibile la necesităţile economice şi la pretinsele nevoi ale 
oamenilor.15

Loisirul, distracţiile, jocurile trăite şi practicate în inima comunităţilor rurale 
erau diferite de mai complexul ritual al mondenităţii citadine, iar modificarea 
moravurilor după veacul al XVII-lea şi-a pus amprenta în apariţia unor noi maniere 
de a folosi timpul. Lenea aristocratică a Vechiului Regim nu era opusă muncii, ci 
reprezenta un substitut al acesteia. Pentru înalta societate distracţiile erau legate 
de propriul sistem de valori moştenite, timpul liber fiind un privilegiu al naşterii 
nobile. Curtea lui Ludovic al XIV-lea a devenit o “societate a spectacolului”, avant 
la lettre, ceremoniile, distracţiile, recepţiile ambasadorilor, călătoriile, fiind o altă 
faţetă importantă a relaţiilor dintre monarhie şi înalta nobilime. Divertismentele 
de la curte, sub forma soirée-urilor de apartament, a reprezentărilor teatrale sau 
lirice şi a balurilor, erau un mijloc eficient pentru rege de a exprima magnificenţa 
regală cu ajutorul unei nobilimi numeroase şi strălucitoare. Departe de a fi un 
moment de relaxare şi libertate divertismentele se înscriau într-un calendar rigid, 
reprezentau o parte din obligaţiile vieţii aulice şi se integrau în marele ceremonial 
de la curtea regală.16

Marile mutaţii în privinţa concepţiilor despre joc, distracţie şi loisir s-au 
resimţit din plin în secolul al XVIII-lea. Dacă până în secolul al XVIII-lea acordul 
dintre viaţa temporală şi eternitate fusese reglat de Bisericile creştine, dar şi de 
viziunile tradiţionale populare, odată cu Luminile viaţa temporală a devenit 
obiectivul privilegiat al strategiilor filosofice, politice şi ideologice. Bisericile 
creştine, mai ales cea catolică, au condamnat lenea, considerată una dintre cele 
şapte păcate capitale. Pentru confesiunile creştine, mai ales, cea catolică orice 

15  Ibidem, p. 99-105.
16  J. Guibert, G. Jumel, La socio-histoire, p. 68, 70. Frédérique Leferme-Falguiéres, Les 

coutisans.Une société de spectacle sous l’Ancien Régim, Paris, PUF, 2007, p. 255, 257-259, 
304-306.
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ruptură referenţială cu instituţia religioasă era asociată pretenţiei acesteia de a 
enunţa adevăruri eterne, în numele cărora orice schimbare morală, disciplinară 
apărea ca devianţă condamnabilă. Or, din secolul al XVIII-lea schimbările 
accelerate ale societăţii, traversarea unei revoluţii intelectuale şi ştiinţifice, 
modificările demografice dintre oraşe şi sate, contactul comercial şi cultural cu 
alte spaţii geografice au influenţat naşterea noile paradigme deiste. Diderot afirma 
că Dumnezeul creştinilor a avut toată puterea, lumea crezuse în El, dar a minţit-o: 
“fără religie am fi un pic mai veseli,” scria el sarcastic. Helvétius n-a fost nici el 
mai îndurător cu religia, pe care o numea “himerica poveste,” iar pe creştini îi 
definea drept proşti, pioşi şi ursuzi, care părăsesc adevăratele plăceri, pentru o 
glorie falsă, în loc să întărească în om ataşamentul faţă de lucrurile terestre. În 
acest timp teologia rămânea crispată din perspectiva mişcării modernizatoare, fiind 
perseverentă în principiul mântuirii eterne şi în cel al finalităţii tranzitorii a vieţii 
terestre. Reticenţele Bisericii de a tolera speranţele umane de a trăi mai puţin rău, 
de a contesta anumite structuri sociale şi politice considerate injuste au adâncit 
clivajele dintre preceptele creştine şi aspraţiile cotidiene. Gândirea Luminilor a 
impus şi ea valorizarea muncii productive, a deschis calea ascensiunii după merit 
spre carieră şi efort profitabil şi deci a dispreţuit leneveala. Pe de altă parte, însă, în 
societăţile occidentale, în sânul elitelor disponibilitatea pentru timp liber (loisir) a 
devenit importantă, pentru că era percepută ca sursă de iniţiativă şi creativitate.17

Secolul al XVIII-lea a afirmat şi mai explicit acceptarea plăcerilor vieţii, iar de 
atunci a apărut înclinaţia de a vedea în ceea ce este firesc un element etic pozitiv. 
Vechea separaţie dintre plăceri inferioare, plăceri superioare începea să nu-şi mai 
aibă rostul! Pe măsură ce conceptul de Natură a început să le umbrească pe cele 
de Divinitate şi Providenţă, sentimentul de libertate socială şi politică, căutarea 
fericirii, bunăstării, satisfacţiei, optimismul, legat de viaţa muritoare, s-au strecurat 
în spiritul epocii. Diderot, în pasiunea sa de a definii noile principii ale secolului 
său, afirma că obligaţia omului, era aceea să devină fericit! De unde, necesitatea 
de a contribui la fericirea altora! Iubirea bunăstării, dorinţa de plăcere trebuiau 
privite ca stări naturale, aprecia d’Holbach, societatea însăşi fiind opera naturii! 
O natură care-l plasează pe om în societate, de aceea l-a dotat cu sociabilitate! 
De acum, în primul rând raţiunea, trebuia să înfrâneze orgoliul, să modereze şi 
să distingă calitatea plăcerilor vieţii. Viciul nu mai însemna un păcat, ci un abuz 
al dorinţelor şi pasiunilor fiinţei umane (uneori natural şi inocent!), iar virtutea 
tocmai moderarea acestori porniri abuzive.18

Sentimentul contagios al triumfului raţiunii, care a cuprins în ritmuri diferite 
şi cu atitudini specifice, de la vest la est, complexele societăţi europene a alimentat 
conştiinţa artei de a trăi fericit, într-o societate care poate progresa prin propriile 
puteri politice şi ambiţii sociale. Dintre valorile secolului al XVIII-lea, fericirea a 
fost cantonată în spaţiul terestru, devenind o aspiraţie spre bine, plăcere, bucurie, 
mulţumire etc, dar şi o ruptură a gândirii Luminilor cu creştinismul. În articolul 
“Christianisme”din Encycopédie se scria că religia a proscris luxul, a ascuns faptul 

17 Al. Corbin, L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris, Champs/Flammarion, 1995, p. 57-58.
18  Ibidem, p. 57, 62. P. Hazard, Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 

Editura Univers, 1981, p. 164-165, 412.
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că artele, industria, gusturile modei, etc. sunt lucruri reale şi necesare, pe care le-a 
înlocuit cu aparenţa, sărăcia şi abandonul de sine. În ale sale, Pensées philosophique, 
Diderot avea să fie mai violent contra “fericirii” creştine, făcându-i o descriere 
tendenţioasă. Fericirea existenţei a fost una dintre originalităţile secolului al 
XVIII-lea!19 Fericirea însemna sănătate, pasiuni, gusturi, plăceri, sentimente 
plăcute, pentru că numai fanaticii puteau să-şi găsească bucuria în privaţiuni, 
în ascetism. Între Cer şi Pământ nu mai putea să existe o diferenţă de calitate! 
Fericirea terestră trebuia să se prelungească în cea eternă! Gândirea despre fericire 
nu trebuia să rămână iluzie, ci trebuia să se întruchipeze în practică, adică trebuiau 
căutate mijloacele fericirii. În fine, fericirea era un drept, care se substituia ideii 
de doctrină şi urma să facă pe oameni şi epocile viitoare mai fericite!20 Dreptul la 
fericire a ajuns o revendicare revoluţionară. Saint Just vorbea de fericire ca idee nouă 
în Europa, iar Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1793, începea 
cu articolul “Scopul societăţii este fericirea comună.” Ideea de fericire antrena pe 
cea de plăcere, condamnată în percepţia religioasă, numai că această percepţie 
începea să fie taxată drept prejudecată absurdă! A acorda plăcerii demnitate şi 
utilitate însemna o modificare a comportamentelor, a atitudinilor în faţa vieţii şi 
a morţii. Moartea nu mai era privită în raport cu Lumea de Dincolo, ci în raport 
cu cea terestră, ceea ce a modificat concepţiile eschatologice. Progresul devenea 
raţionalizarea progresivă a vieţii oamenilor şi a colectivităţilor. Domesticirea şi 
dedramatizarea morţii, luarea în stăpânire a vieţii, exaltarea corpului şi a plăcerilor, 
s-au dezvoltat, nu întâmplător, pe fondul atenuării foametei, epidemiilor şi creşterii 
speranţei de viaţă, a asigurării unei securităţi economice. Fericirea a devenit, mai 
ales pentru fiziocraţi, un motor al activităţii economice generale.

Dimensiunea ludică a culturii secolului al XVIII-lea pare şi ea mai profundă, 
pentru că a fost vremea emulaţiei cluburilor, a colecţionarilor de rarităţi şi 
exotisme, a înmulţirii asociaţiilor secrete, a inventării jocului politic din cabinete, 
în care se strecura lipsa de scupule, intriga şi aventura. Spiritul literar şi artistic 
al controversei, care a captivat elita Luminilor, a fost de natură ludică. Dacă un 
stil şi o stare de spirit ale unei epoci s-au născut vreodată în joc, atunci sunt cele 
ale civilizaţiei europene de după mijlocul secolului al XVIII-lea. Idealul burghez 
de fericire şi bunăstare, gândirea utilitară a pus stăpânire pe spiritul societăţilor 
europene, mai ales că revoluţia industrială, cu eficienţa ei tehnică mereu crescândă, 
a început să alimenteze şi să accentueze aceste tendinţe. Munca şi producţia au 
devenit un ideal măreţ. Se poate spune că Europa şi-a pus pe ea salopeta! Simţul 
social, activitatea pedagogică şi critica ştiinţifică au devenit dominantele procesului 
de cultură.

…Lumea, ca un teren de joc şi distracţie

Societatea europeană părea că devenise cumva superconştientă de interesele 
sale materiale şi de năzuinţele de libertate spirituală. În secolul al XIX-lea marile 
curente ale gândirii au fost, aproape toate, împotriva factorului ludic în viaţa 

19  J. Delumeau, op. cit., p. 296.
20  P. Harard, op. cit., p. 25-31. 
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socială. Nici liberalismul, nici socialismul nu l-au alimentat. Ştiinţa experimentală 
şi analitică, tehnica maşinii cu abur şi a eletricităţii, filosofia, utilitarismul şi 
reformismul politic, gândirea socială, toate s-au definit ca activităţi foarte serioase 
şi în tendinţă progresistă. În această seriozitate tehnică, ştiinţifică, economică, 
politică, culturală etc., însoţită de spiritul concurenţei, se afla cheia progresului 
civilizaţiei, o iluzie care nu s-a stins până în zilele noastre!21 Trecerea timpului 
generează nostalgia pentru vremurile care nu se mai întorc, de aceea gustul 
romantic pentru amintire, jurnal, ilustraţie, pentru păstrarea în memorie a unor 
momente, mai ales fericite. Cotidianul, banal în esenţă, a dobândit, odată cu 
romantismul, o valoare pozitivă prin transformarea unor fapte în rituri, înnobilate 
cu o valoare sentimentală. Dar, cunoaşterea şi cultura, înstrăinate treptat de religie 
şi devenite o exaltare a creaţiilor umane au împins spre despiritualizare în favoarea 
consumului dezlănţuit al bunăstării, care disimulează conştiinţa nefericirii şi 
nesiguranţai individuale şi colective. Secolul al XIX-lea a devenit epoca “culturii 
de masă”, care era orientată, mai degrabă spre înnoire (decât spre modelele 
tradiţionale), spre educaţie şi moralizare laică, o cultură în expansiune, dar şi 
abrutizantă. Ea s-a caracterizat printr-o sterilizare a gândirii, în favoarea cultivării 
aspiraţiilor, dorinţelor, proclamate ca drept al ansamblului poporului şi prin care 
se crea iluzia depăşirii inegalităţilor şi întârzâierilor culturale şi sociale. Cultura 
savantă, elitistă a pierdut treptat teren, fiind etichetată, mai ales de media, ca fiind 
surdă la dorinţele şi plăcerile omului din popor.22 Secolul al XIX-lea a cunoscut 
combinaţii subtile şi contradictorii între privat şi public, între sat şi oraş, diferite 
ritualuri de stăpânire a timpului creînd stiluri diferite de viaţă. Acest lung secol 
ar putea fi definit ca o vârstă de aur a vieţii private, dar între privat şi public s-au 
stabilit legături încâlcite, în ciuda noţiunilor ideale, pe care teoreticienii secolului 
se străduiau să le clarifice. Individualismul, care a cucerit mai ales mediul urban, a 
fost definit ca un sentiment paşnic ce-l îndemna pe cetăţean să-şi aibă grijă de sine, 
să se izoleze de masa semenilor şi să se retragă de-o parte cu familia şi prietenii 
(într-o mică societate, lăsând marea societate să-şi joace rolul mai departe). Pe 
de altă parte, unele ideologii cereau solidarism, integrare organică a individului 
în societate. Procesele diferite de disociere, de sectorizare, de diseminare s-au 
înteţit în veacul XIX, căci împărţirea tradiţională pe clase şi-a pierdut eficienţa şi 
semnificaţia în faţa disocierilor legate de vârstă, sex, etnie, rasă etc. Raporturile 
dintre public şi privat, colectiv şi individual, masculin şi feminin, spectacular şi 
intim au suferit metamorfoze, au întâlnit rezistenţe religioase, morale şi politice. 
Progresele individuaţiei, dar şi ale sentimentului de insuficienţă personală, 
creşterea mobilităţii sociale, dar şi a precarităţii ierarhiilor a sporit neliniştile şi a 
generat ceea ce Musset numea sugestiv “le mal du siècle”.23 

Modificarea sensibilităţilor în sensul preocupărilor în favoarea fericirii, 
bunăstării, progresului material reprezintă unul dintre fenomenele secularizării 
şi decreştinării, care a devenit galopant în veacul al XIX-lea. Secularizarea şi 

21 J. Huizinga, Homo ludens, p. 285, 293, 299. 
22  Al. Corbin, op. cit., p. 18. În secolul al XIX-lea se constată o amplificare a gustului pentru 

lectură şi pentru teatru şi muzică. J. Verdon, S’amuser au Moyen Âge, p. 300-301.
23 J. Guibert, G. Jumel, op. cit., p. 67-68.
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laicizarea treptată a societăţilor occidentale a accentuat presiunea temporală asupra 
cotidianului, a alimentat sentimentul devorării timpului, ceea ce a sporit interesul 
controlului şi stăpânirii timpului vieţi sociale şi individuale, împărţit între muncă, 
odihnă şi distracţie, s-au creat noile uzaje ale timpului liber. Revoluţia industrială 
a fost cea care a instaurat un control rigid al timpului productiv. Reamenajarea 
ritmurilor muncii, legate de revoluţia industrială a însemnat din secolul al XIX-lea o 
tendinţă de limitare a timpului productiv, ceea ce a lăsat la îndemâna artizanului 
şi muncitorului, mai puţin a ţăranului, un timp deschis spontaneităţii, unul 
autonom, care a deschis resorturile dorinţelor dionisiace, a celor ludice, dar a 
fondat şi noi atitudini şi valori sociale. Angoasa presiunii temporale a desacralizat 
vechile ritmuri tradiţionale, a sporit exigenţa cadrilajului orelor, zilelor lunilor. 
Sărbătorile religioase şi-au pierdut calitatea de timp al penitenţei şi al devoţiunii, 
timpul festiv devenind tot mai profan, organizat ca timp al odihnei şi al distracţiilor 
în mediul urban. În acest mediu sărbătoarea a fost deturnată, de prin anii treizeci 
ai secolului al XIX-lea, de la sensul de timp teofanic, la un aspect hedonic, de 
repaus şi de higienă. În mediul rural calendarul, marile sărbători religioase, messa 
dumnicală, rămâneau momente privilegiate ale sociabilităţii. Profanarea timpului 
s-a confirmat în toate activităţile colective, până la începutul secolului următor. 
Încă de la începutul veacului al XIX-lea moraliştii şi reprezentanţii domeniului 
medical avertizau asupra pericolului unor boli ale oboselii şi ale frustrărilor legate 
de nesatisfacerea unor plăceri. Secolul al XIX-lea poate fi apreciat ca epoca cuceririi 
treptate a timpului liber. Revendicările ferme legate de reducerea timpului de 
muncă a făcut să se detaşeze un timp în afara acesteia, supus unor noi uzaje şi 
reprezentări simbolice. 

De la mijlocul secolului al XIX-lea, revoluţia industrială a suscitat industrializarea 
şi democratizarea loisirului, mai ales în societăţile occidentale unde s-au produs 
schimbări sau reamenajări ale vechiului binom, care opunea otium acelui recreatio. 
Repausul duminical (sau lunea muncitorilor) şi vacanţa începeau să devină un 
drept fundamental, timpul vacanţelor reprezentând alternativa timpului dedicat 
muncii, un timp al experienţei de sine, lipsit de constrângeri şi presiuni. Lunea 
muncitorilor nu a semănat cu duminica burgheză! Viaţa de familie, privată sau 
publică, a cunoscut, mai ales în mediul burghez o tendiţă spre reguli, o voinţă 
de a construi un stil distinctiv, rafinat de viaţă cotidiană.24 În secolul al XIX-lea o 
calitate importantă a unei bune gestionări a timpului a devenit regularitatea, de la 
trezitul la anumite ore matinale, pentru servirea micului dejun şi plecarea copiilor 
la şcoală. Reunirea familiei, la ore fixe pentru servirea mesei a devenit un mod de 
guvernare a ritmului privat, o punere în scenă o regularizare a timpului cotidian. 
Activităţile devenite indispensabile în familile burgheze pe timpul dimineţii au 
încurajat angajarea bucătăresei, a cameristei şi a valetului-vizitiu. Stăpâna casei se 
putea dedica unor activităţi precum corespondenţa, pianiul, lucrul de mână etc. 
Rolul principal aparţinea stăpânei casei, cea care punea în scenă spaţiul intimităţii 
familiale, dar şi relaţiile familiei cu lumea exterioară: organizarea sociabilităţii, 

24 Al. Corbin, op. cit., p. 82. S. Nicoară, O istorie a secularizării. Avatarurile creştinismului 
şi triumfalismul mesianismelor noilor ere (sec. XIX-XX) Cluj-Napoca, Ed. Accent, vol. II, 
2006, p. 221-222. La începutul secolului XX ritualul “zilei fixe” începea să sufere fisuri. 
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vizite, recepţii etc. Timpul bărbaţilor era cu prioritate cel al vieţii publice, folosirea 
lui fiind dictată de ritmul afacerilor. Timpul liber al bărbaţilor a tins să se restrângă 
în favoarea construirii unor cariere, de aceea viaţa privată masculină a devenit 
mai limitată, întârziindu-se retragerea de la munca zilnică spre interiorul familiei. 
Vizitele au reprezentat în secolul al XIX-lea, un mod special de folosire a timpului 
şi de întreţinere a sociabilităţii mondene. Ceremonialul seratelor a fost legat de 
jocurile de cărţi sau de zaruri, de dansuri şi şarade, divertismentul preferat al 
secolului al XIX-lea, iar pentru sporirea somptuozităţii s-au adăugat concerte de 
pian, vioară sau muzică rafinată. 

În Occidentul europen al secolului al XIX-lea, marginalizarea Bisericilor şi a 
creştinismului, pe fondul entiziasmului laicizării, s-a distins treptat o “moralitate” 
a plăcerii şi loisirului, care a bulversat brutal valorile tradiţionale, separându-se aşa-
zisele pactici respectabile, temperate, raţionale de cele nerespectabile, anarhice, 
imorale, determinate de dezordinea instinctelor şi care puteau crea riscuri ale 
contagiunii, mizeriei şi violenţei. Existenţa diferitelor paliere mentale, a nivelelor 
de cultură diverse, a inegalităţilor materiale a generat clivaje multiple în privinţa 
gustului pentru anumite distracţii, dorinţa de călătorie şi aventură etc, iar avântul 
timpului pentru sine a încurajat crarea unor stiluri proprii de viaţă. De altfel, 
în secolul al XIX -lea noţiunea de loisir a fost definită ca “un timp ce rămâne 
disponibil” după ocupaţiile de rigoare ale fiecăruia, pentru ca spre sfârşitul 
secolului să cuprindă în sens ansamblul de distracţii ce pot aduce satisfacţie în 
afara timpului ordinar al activităţilor. Comercializarea vacanţelor şi dezvoltarea 
industriei de turism în secolul al XIX-lea, noile organizări caracterisice revoluţiei 
industriale au făcut ca mediul aristocratic să nu mai deţină monopolul plăcerilor, 
dar loisirul aristocratic s-a orientat din nou spre forme exclusiviste, asociate unui 
lux ostentativ. Înaintea apariţiei drumului de fier, călătoria era lentă, costisitoare şi 
chiar periculoasă. Extinderea drumului de fier a antrenat curiozitatea şi fascinaţia 
promenadelor, călătoriilor, cultivate fervent de romantism, iar diferite tehnici au 
favorizat noi uzaje şi dorinţe, gusturi legate de vacanţe, distracţie, joc sau călătorie 
în scopul de îngrijire a sănătăţii, în căutare de pitoresc, dar şi în scopul afacerilor. 
Staţiunile balneare, montane sau maritime, ambianţa libertină a oraşelor care 
organizau diferite distracţii şi jocuri au antrenat dezvoltarea iluminatului, grija 
pentru higienă şi confort, dar şi crearea unui potenţial comercial excepţional care 
putea fi valorificat.25 Se lucra cu mijloace ştiinţifico-tehnice pentru realizarea 
bunăstării pământene, de aceea idealurile prioritare ale muncii, educaţiei şi 
democraţiei nu mai lăsau loc formelor învechite ale jocului. Modernitatea acestui 
secol al XIX-lea s-a caracterizat prin desprinderea brutală de sacru, de aceea jocul 
a fost situat în afara normelor raţiunii, utilităţii practice, nevoii, datoriei sociale şi 
chiar a adevărului. O privire mai atentă şi mai subtilă relevă că, de fapt, secolul al 
XIX-lea a renunţat la elementele ludice (ce caracterizaseră secolele precedente!), 
pentru a inventa altele noi! Un astfel de nou fenomen ludic compensator, care 
a reparat pierderea unor forme ludice în viaţa socială, a fost sportul. În prima 
jumătate a secolului al XIX-lea Biserica catolică era reticentă la orice inovaţie ce 

25 Al. Corbin, op. cit., p. 9-12, 17, 19-20, 28, 46-47, 57-58. 
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aducea atingere eticii şi moralei creştine, iar disputele s-au răsfrânt şi asupra 
unor activităţi …sportive. Sportul şi cristianismul muscular (expresie inventată 
de pastorul Charles Kingsley!) însemna o secularizare a raportului cu corpul! 
În Anglia clerici şi laicii protestanţi au găsit în sport un remediu al sănătăţii, 
iar pentru învăţământul secundar şi superior un antidot contra alcolismului şi 
chiar a homosexualităţii! Femomene ca alcolismul, depravarea, erau considerate 
misogine, nu numai în discursul ecleziastic, ci şi în cel laic, încriminându-se, 
mai ales, viciile feminine!26 Pe fondul modificărilor de sensibilitate şi a formelor 
pasiunii, a dorinţelor, s-a dezvoltat în a doua jumătate a veacului al XIX-lea 
modelul amantei, fascinaţia adulterului cu slujitoarele şi a relaţiei prostituţionale 
cu “doamnele cu pălărie” din stabilimente. Faţă de târfele umile de altădată, 
prostituatele clandestine, midinetele “stilate”, ieşeau în lume ziua în amiaza-
mare, ceea ce reflecta o nouă sensibilitate erotică, o căutatre a sentimentalităţii 
simulate, faţă de care atitudinea autorităţilor şi a opiniei publice a devenit tot mai 
tolerantă. Cloaca viciului public, care favoriza adulterul şi prostituţia era ţinută 
aparent la distanţă de respectabilul burghez, dar şi soţiile burgheze au început 
să-şi revendice, spre sfârşitul secolului, dreptul la plăcere.

Secolul XX s-a caracterizat, în ansamblu, prin democratizarea jocurilor, 
distracţiilor şi loisirului, care, în principiu, trebuiau să fie accesibile tuturor 
categoriilor sociale.27 Chiar din secolul al XIX-lea sportul a devenit integral profan, 
nemaifiind legat rigid de structura şi palierele mentale ale societăţii. Schimbări 
majore în activităţile sportive au avut loc mai ales în ultimul sfert al secolului 
al XIX-lea, când acestea au fost tratate cu multă seriozitate. Era vremea când 
sporturile s-au diversificat, regulile lor au devenit mai severe, lansându-se ideea 
de performanţă şi profesionalism! Numai că atitudinea profesionistului în d-ale 
jocului/sportului nu mai includea nonşalanţa, spontaneitatea, ci interesul pentru 
câştig şi tehnica personală etc. Jocul tindea să nu mai fie ce a fost, devenind o 
meserie serioasă şi tot mai profitabilă.

Consumarea şi comercializarea dorinţelor, a distracţiei sub forme tot mai 
diversificate, a devenit un fenomen în expansiune, mai ales după al doilea 
război, care a amplificat industrializarea şi birocratizarea societăţii de masă a erei 
industriale, ducând inevitabil la o anume uniformitate. Cu toate acestea, gradul de 
alocare a timpului şi de consumare a luxului a fost dată de posibilităţile financiare. 
În societăţile industriale postbelice munca era adesea alienantă, iar mediul familial 
izolat, de aceea vacanţele ofereau o poartă utilă de sociabilitate. Cercetările psiho-
medicale au început să justifice loisirul, mai ales sub forma divertismentului, 
asociindu-l unei aşa-zise funcţii majore, aceea de a înlătura oboseala şi de a elibera 
personalitatea umană de automatisme de gândire şi de acţiune cotidiană.28 Pe 

26 Ibidem, p. 118-120, 235-236, 239. 
27  Cercetările socio-istorice legate de loisirul contemporan relevă că, în ultimele secole au 

persistat diferenţele şi inegalităţile, loisirul popular fiind diferit de cel al elitelor, loisirul 
individual a fost, la rândul său, specific faţă de cel colectiv, la fel cum loisirul rural a 
fost diferit de cel citadin.Mediul rural avea să cunoască destul de recent ruptura dintre 
timpul muncii şi loisir. J. Guibert, G. Jumel, La socio-histoire, p. 71, 74. J. Huizinga, Homo 
ludens, p. 248-249, 290-293, 297, 301.
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fondul accelerării secularizării moravurilor, societatea de consum s-a îndreptat spre 
o revoluţie estivală “regeneratoare”, bazată pe soare, mare şi distracţie dezlănţuită.
Viaţa cotidiană apare dominată, mai ales după ’68, de un anume“puerilism”, 
caracterizată de goana după senzaţii banale şi chiar grosolane, de plăcerea exhibiţiei, 
de accesibilitatea la iluzii care flatează amorul propriu şi imaginea personală, 
devenită aproape decisivă în activităţile profesionale. În ultimele decenii ale 
secolului XX, un soi de revoluţie culturală a răsturnat brutal valori care de-a lungul 
istoriei au jucat un rol important. Liberalizarea moravurilor şi a spiritului au făcut 
prioritari factori de cultură, precum reprezentanţii “industriei” divertismentului 
cinematografic şi muzical, ai turismului şi mai ales ai sporturilor. Crearea unei 
pseudo-aristocraţii cu gusturi aparte de genul celor din lumea spectacolului sau a 
vedetelor de cinema, a dat tonul modelor de tot felul, a dezvăluit maniera cea mai 
superficială de câştigare a unor sume imense de bani, devenind modelul preferat al 
categoriilor mediocre cultural şi spiritual. Asemenea modele încurajează relaxarea 
normelor morale, bagatelizarea educaţiei şi a tradiţiei. Domenii întregi de opinie 
publică sunt dominate astăzi de temperamentul teribilist, arogant şi tupeist, de 
acrobaţia imaginilor false, complet artificiale, legate de persoane şi instituţii 
sociale şi politice. În acest punct al civilizaţiei, în care judecata şi adevărul şovăie, 
se diluează şi se bagatelizează până la indecenţă ideea seriozităţii! Goana după 
profituri este liberă în lumea contemporană, aflată în deficit de morală. Uriaşe 
resurse ştiinţifico-tehnice sunt îndreptate spre joc şi divertisment, unde se mişcă 
fonduri imense. Mulţi analişti consideră că trăim vremuri de despiritualizare, în 
favoarea consumului dezlănţuit, al bunăstării, hedonismului, care disimulează 
conştiinţa nefericirii şi nesiguranţei individuale şi colective. Dacă tradiţionala gândire 
religioasă se baza pe celebra expresie a Ecleziastului Totul e deşertăciune! (chiar şi 
cele mai serioase lucrări umane sunt deşertăciune), metafora ieftină a timpurilor 
noatre, izvorâtă din neputinţa minţii, cum spunea J. Huizinga, a devenit “Totul este 
joc”! Lumea occidentală a devenit un imens teren de joc şi distracţie, tinzând să-şi 
mondializeze acest model, ce proclamă că omul nu mai este “jucăria zeilor”, cum 
afirmase cândva Platon, ci se poate desfăşura în voie, fără ca nişte principii supreme 
şi morale să-l cenzureze de la suspectele jocuri politice, artistice şi militare etc.29 Mai 
ales în ţările dezvoltate economic se vorbeşte astăzi de “societăţi ale timpului liber”, 
pentru că o serie de activităţi culturale, de genul muzicii, cinema-ului, televiziunii, 
sporturilor etc., şi-au creat variate mecanisme de atragere a publicului. Mass-media 
(care a abandonat total vocaţia formativă!) perseverează în a crede că trebuie să i se 
dea publicul ceea ce cere, de aceea oferă “ingrediente”care ţin de infernul naturii 
şi curiozităţii umane: exchibiţionism, vulgaritate şi violenţă. Este tot mai greu să 
articulezi în zilele noastre noţiunea, (e drept, cam narcisistă!) de homo sapiens/faber, 
arhitect al unei vieţi raţionalizate, organizate şi tehnicizate, cu cea de homo demens/ 
ludens, respectiv omul înaripat de imaginaţie, spirit al inovaţiei, joc, gratuitate şi 
ardoarea consumaţiei!30 Democratizarea culturii ilustrează contradicţii importante, 

28 Al. Corbin, op. cit., p. 51. 
29  Ibidem, p. 18. J. Huizinga, op. cit., 1977, p. 311, 321. Gérard Noiriel, Introduction à la 

socio-histoire, Paris, La Découverte, 2006, p. 92.
30  D’un millénaire à l‘autre. La grande mutation, sous la dir. de François L’Yvonnet, Paris, 

Albin Michel, 2000, p. 149-150.
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de aceea activităţi, precum jocul, distracţia, pierderea timpului sunt teme serioase 
ale lumii contemporane. O panoramă amplă, pe toate epocile istorice, a vieţii 
petrecute în delăsare, amuzament, jocuri, prostituţie este interesantă nu numai 
pentru istorici, ci şi pentru publicul larg, prea mult acaparat de fragila cultură 
istoriografică a mass-mediei. În “babelul” de valori şi în a-moralitatea vremurilor 
noastre rămâne la bunul gust şi bunul simţ al suitelor de generaţii ale societăţilor 
contemporane să aleagă onorabilitatea, responsabilitatea şi decenţa.


