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Timpurile Moderne s-au nãscut sub 
semnul unor evenimente dramatice care 
s-au succedat traumatizant dupã seco-
lul al XV-lea, fiind considerate semne 
apocaliptice ale sfârşitului timpului. 
Sondarea mentalului colectiv aratã cã 
tragismul acestor vremuri, care au inspirat 
o perspectiva insecurizantã asupra viito-
rului, a favorizat o extraordinarã efer-
vescenþã a unei vechi tradiþii milenariste, 
care menþiona iminenþa sfârşitul unei 
lumi perimate şi inaugurarea unei Noi Ere! 

Viziunile despre faptul cã sfârşitul istoriei este iminent sau imanent erau rãspândite 
ca erezii în lumea creştinã europeanã încã din secolele II-III, doar cã prin Biserica 
creştinã aşteptarea milenarist-mesianicã a fost temperatã de perspectiva îndepãrtatã 
a Parusiei!2 

1  Fragment din cântecul L’Internationale, compus de Eugène Poitier în 1871, care surprinde 
esenþa chiliasmului modern; apud Jean Delumeau, Mille ans de bonheur. Une histoire du 
Paradis, II, Paris, Fayard, 1995, p. 317. Termenii de milenarism (de la latinescul mille, o mie) 
sau chiliasm (de la grecescul chilioi, o mie) este credinþa dupã care Christos va reveni pe 
pãmânt pentru un regat terestru de o mie de ani. Millenium este pasajul de dinainte de lupta 
finalã şi de distrugerea lui Satan, dupã care urmeazã Judecata de Apoi. În sens larg, milenariste 
sunt considerate toate speranþele şi aspiraþiile cu conotaþie religioasã, care vorbesc despre 
instaurarea unei ordini paradisiace terestre. Le mots de L’Apocalypse, în L’Histoire, nr. 228, 
janv., 1999, p. 42. Cf.Bernhard Töpfer, Eshatologie şi milenarism, în J. Le Goff, J.-C. Schmith, 
Dicþionar tematic al evului mediu occidental, (trad. ), Iaşi, Polirom, 2002, p. 239.

2  Parusia este un termen grec ce semnificã “prezenþa”, “venirea”, asociatã reîntoarcerii 
triumfale a lui Christos la sfârşitul timpului. Regatul lui Christos poate fi iminent 
(timpurile sunt aproape!) sau imanent (este necesarã o lungã pregãtirea în timp!). Jean-Paul 
Sironneau, Sécularisation et religions politique, Paris, Mouton, 1982, p. 473. B.Töpfer, 
op. cit., p. 245. Le mots de L’Apocalypse, p. 42. Hervé Masson, Dictionnaire des hérésies 
dans l’Eglise catholique, Éd. Sand, 1986, p. 203.
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Istoria creştinãtãþii este, pânã pe la mijlocul secolului al XVI-lea o istorie a 
aşteptãrilor sau mai precis o aşteptare permanentã a sfârşitului timpului, un traseu 
al multiplelor amânãri ale sfârşitului lumii! Concepþia evanghelic-milenaristã 
proiecteazã imaginea unei justiþii compensatorii în Lumea de Dincolo; urcarea la 
Cer apare ca reparatorie, ca un echivalent spiritual al mântuirii credincioşilor. O 
privire de ansamblu a istoriei creştine relevã faptul cã douã discursuri paradoxale 
despre paradis au coabitat fãrã dificultate; una dintre ele afirma cã paradisul este 
“infigurabil”, iar cealaltã sugera magnificele imagini ale Ierusalimului celest şi 
ale Grãdinii eterne. În Apocalipsã Noul Ierusalim desemna cetatea unde aleşii se 
vor aduna în jurul lui Christos. Ierusalimul terestru şi cel celest au fost deseori 
confundate în aşteptarea eschatologicã, de unde acel uriaş entuziasm al cruciadelor, 
începând cu secolul al XI-lea! Apocalipsa fusese acceptatã drept carte canonicã din 
secolul al V-lea, dar Sfântul Augustin a fost cel care a intuit cã derivele materialiste ar 
putea afecta profund cariera milenarismului. Istoria i-a dat dreptate; milenarismul a 
alunecat deseori spre revendicãri foarte concrete, neglijând dimensiunea spiritualã 
a Apocalipsei.3 

Formulãrile mitice ale Apocalipsei sfântului Ioan au fost adaptate situaþiilor 
istorice, iar profeþiile ne-canonice au devenit fascinante variante despre cãile 
intrãrii lumii în Eternitate. Încã de la sfârşitul Antichitãþii, ideile eschatologice 
conþinând elemente milenariste(chiliaste) s-au îndepãrtat de tradiþia doctrinalã a 
Bisericii creştine, dar însuşi milenarismul creştin era considerat un mijloc eficient 
de educare a pãcãtoşitor. Acest lucru este dovedit de frecventele reprezentãri 
ale Paradisului şi ale Judecãþii de Apoi în arta medievalã. De la acea iconografie 
paradisiacã medievalã, un paradis descriptiv, considerat de Bisericã mai mult sau 
mai puþin credibil, se va inspira, o datã cu modernitatea, acea investire afectivã a 
fericirii terestre: dorinþa paradisului!4 

Biserica creştinã a canalizat consecvent pasiunea deznãdãjduiþilor spre Lumea 
de Dincolo pentru a stãvilii expansiunea milenarismului. Dar, ipostazele diverse 
şi angoasante ale rãului sub formã de sãrãcie, foamete, boli, violenþe, persecuþii au 
întreþinut permanent în mentalitatea frustraþilor visul milenarist al unei justiþii 
iminente, aici pe pãmânt! Frica de Antichrist a alimentat speranþa venirii unui rege 
just, al unui împãrat de la sfârşitul lumii, care va restabili pacea şi justiþia. 

Istoria timpurilor moderne prelungeşte din veacurile anterioare confruntãrile 
dintre privilegiaþi şi inferiorii lor, permanent obsedaþi de sentimentul injustiþiei, dar 
şi de speranþe eschatologice. Memoria colectivã a conservat aspiraþiile energizante 
ale generaþiilor de dezavantajaþi, mânaþi de dorinþa de a-şi ameliora condiþiile de 

3  Le mots de L’Apocalypse, p. 42. J. Delumeau, Quand les hommes croyant à l’Apocalypse, 
în L’Histoire, nr. 228, janvier, 1999, p. 39. Idem, Que reste-t-il du paradis? în Université 
de tous les savoirs. L’Histoire, la Sociologie et l’Anthropologie, Paris, Éditions Odile Jacob, 
2002, p. 198.

4  Reinhart Koselleck, Le future passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, 
Éd. de L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2000, p. 21. J.-P. Sironneau, op. cit., 
p.546. Patrick de Lubier, L’Eschatologie, Que sais-je?, Paris, PUF, 1988, p. 72. J. Delumeau, 
op. cit., p. 199.
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viaþã, împletind aceastã dorinþã cu visul himeric al unui nou Paradis terestru, al 
unui univers lipsit de suferinþã şi de rãu, al unui Regat al Sfinþilor.5 

Profeþii milenarişti, fie ei mesageri religioşi sau politici, au alimentat iluzia 
schimbãrii lumii în masele de nemulþumiþi, iar fiecare generaþie de deznãdãjduiþi a 
nutrit speranþa febrilã cã un eveniment subit şi miraculos va antrena transformarea 
integralã a lumii, va opune într-o luptã finalã cohortele lui Christos contra celor ale 
Antihristului. De altfel, proclamarea de cãtre Christos a Regatului lui Dumnezeu 
este interpretatã în termeni de putere şi de violenþã, ca o pedagogie a violenþei, 
paroles de glaive - proclamând triumful luptei contra lui Satan.6 

Prin veacul al XII-lea cãlugãrul cistercian Joachim de Fiore(1145-1202), a fãcut 
din fericirea ce va veni pe pãmânt, înainte de fericirea celestã, o temã prioritarã a 
scrierilor sale! La sfârşitul lumii, scria el, va fi un cer nou şi un pãmânt nou! iar luna 
va lumina ca soarele o mie de ani! Mesajul lui J. de Fiore se întemeia pe cuvintele 
lui Isus: Cei din urmã vor fi cei dintâi şi Fericiþi cei sãraci…; el va sta la baza unei 
ideologii cvasi-revoluþionare, care a neliniştit puterile politice şi pe cele religioase la 
sfârşitul Evului Mediu.7 Dacã reflecþiile teologice occidentale au încurajat discuþiile 
şi comentariile în jurul Cuvântului Divin, revelat în dogme şi precepte, conducând 
spre interpretarea Cuvântului sacru, Biserica orientalã, din contrã, a persevarat a 
fi “religia verbului lui Dumnezeu, implicit”, considerând consecvent cã misterul nu 
se relevã decât prin mister.8 Biserica ortodoxã a rãmas fidelã principiului cã regatul 
lui Isus nu este în aceastã lume, mântuirea având doar o semnificaþie spiritualã. 
Modelul armoniei spirituale a reprezentat vocaþia socialã a Bisericii ortodoxe, de 
aceea ea a încurajat solidaritatea fraternalã, bazatã pe iubirea aproapelui! Pentru 
a-şi menþine, prin voinþã umanã, prezenþa în lume, ortodoxia – în care Biserica 
este autoritate spiritualã şi moralã incontestabilã – a manifestat reticenþã faþã de 
autonomia profanului, pe care îl considera, nu un rezultat al cooperãrii omului cu 
Dumnezeu, ci o activitate dirijatã de calcule şi dorinþe pãgâne!9 

Aşteptãrile milenariste au cunoscut şi în rãsãrit expresii în viziunile 
bogomililor, de pildã, dar au câştigat teren mai ales în lumea catolicã, fiind însoþite 
de o criticã a ordinului clerical, acuzat pentru apropierea sa de interesele profane, 
legate de putere şi de proprietate. 10 Mişcãrile milenariste din Evul Mediu, deşi au 

5  Norman Cohn, Les Fanatiques de l’Apocalypse. Courants millénaristes révolutionnaires du 
XIe au XVIe siècle avec une postface sur le XXe siècle, Paris, Juillard, 1962, p. 9. 

6  Ibidem, p 9-10 şi 27. W. H. Oliver, Prophets and Millenialists. The Uses of Biblical Prophecy 
in England from the 1790s to the 1840s, Auckland/Oxford Univerity Press, sa, p. 19. 

7  Joachim de Fiore a încurajat în creştinismul medieval mitul arhaic al regenerãrii 
universale. Prin de Fiore s-a stabilit legãtura între eschatologia medievalã şi filosofiile 
moderne ale Istoriei, reprezentate de Lessing, Hegel, Schelling, Saint Simon, Marx etc. 
Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963, p. 217-219. P.de Lubier, op. cit., 
p. 72. J. Delumeau, Quand les hommes croyant à l’Apocalypse, p. 43. J.-P. Sironneau, 
op. cit., p. 228 şi 546. 

8  Ibidem, p. 74 şi 79. 
9  Alexandru Duþu, Le livre et “la culture commune”: Eglise et engagement politique, în 

Sud-Estul şi Contextul European. Culturã şi solidaritãþi în ”Europa ortodoxã”. Buletin VII, 
1997, p. 34. Idem, Histoire de la pensée et des mentalités politiques modernes, Buc., Ed. 
Universitãþii, 1998, p. 238.

10  B. Töpfer, op. cit., p. 245-246.
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fost dezlãnþuiri contra celor bogaþi, nu s-au redus la ura de clasã sau la conflicte 
economice şi sociale. Ele mãrturisesc faptul cã pentru militanþii milenarişti sfera 
spritualã se încarna natural în universul temporal!11 Modelul ascetic al Bisericii era 
contrazis de mundanitatea clerului, care prin ierarhia superioarã se arãta cuprinsã 
de Luxuria şi de Avaritia, ceea ce a încurajat o îndepãrtare afectivã mai ales în 
rândul deznãdãjduiþilor. Aşa se face cã aceºtia s-au ataşat de un reprezentant pe 
pãmânt al puterii divine, adicã de regele medieval. În Germania medievalã Frederic 
al II-lea a câştigat în legendã imaginea de Salvator al Sãracilor sau de Împãrat al 
Ultimelor Zile. Astfel, o profeþie a unui cronicar din 1348 pomenea de o întoarcere 
a acestui rege pentru a curãþa Biserica prin forþã, dar şi de o rãscoalã a poporului 
împotriva celor aflaþi la putere. Iatã cã, simpla îndreptare a greşelilor Bisericii nu 
era consideratã suficientã pentru realizarea ordinii ideale! Problemei tensiunile 
sociale i se întrezãreşte rezolvarea prin forþã! În a doua jumãtate a secolului al 
XIV-lea s-a nãscut reflecþia despre tiranie, acea putere neîndurãtoare care nu poate 
reprezenta decât mãreþia Satanei.12 

Incendiile milenariste medievale s-au derulat pe urmele unor semne catastrofice 
care au afectat colectivitãþi întregi. Înspãimântãtoarele izbucniri ale foametei, 
epidemiile de ciumã (mai ales ciuma neagrã) au sporit dramatismul vieþii şi au 
favorizat angoasele. Asemenea calamitãþi au precedat Prima Cruciadã şi mişcãrile 
flagelaþilor din 1260, 1348-1349 şi 1400, iar o creştere spectacularã a preþurilor s-a 
produs în prejma izbucnirii “revoluþiei” lui Müntzer(1525). 

Starea de insecuritate a sporit insatisfacþia pãturilor sãrace şi nesimpatia faþã 
de cei bogaþi s-a transformat în fobie. Chiliasmul medieval a inspirat violenþa 
popularã, furioasã şi neîndurãtoare, fondând tradiþia unor mesii sau pseudomesii 
care predicau inaugurarea regatului terestru într-o baie de sânge pânã la pieptul 
calului!13 Ura deznãdãjduiþilor a devenit sursã a isteriilor populare de mari 
proporþii, întreþinute de profeþi, precum Ian Hus în Boemia (1419-1421). Taboriþii 
radicali au fost primii chiliaşti care au folosit forþa pentru grãbirea Millenium-ului. Ei 
s-au considerat aleşi ai lui Dumnezeu, asumându-şi menirea sã stârpeascã rãul de 
pe pãmânt prin pedepsirea pãcãtoşilor în vederea iminenþei regatului lui Christos. 
Fraternitatea şi proprietatea comunã urmau sã înlocuiascã autoritatea secularã şi 
impozitele!14 Un secol mai târziu Thomas Müntzer a fost însufleþit de o ideologie 
apocalipticã, care anunþa sosirea sfârşitului timpului, acesta însemnând victoria 
împotriva “bisericii” diavolului! El pretindea cã profeþia lui Nabucodonosor, 

11  Jacques Solé, Les mythes chrétiens de la Renaissance aux Lumières, Paris, Éditions Albin 
Michel, 1979, p. 30.

12  Figura înspãimântatoare a diavolului, unind împotrivã-i tot panteonul creştin şi 
reprezentând dublul negativ al instituþiilor, participã la afirmarea formelor statului 
modern şi a necesarei sale violenþe. Jérôme Baschet, Diavolul, în Dicþionar tematic al 
evului mediu occidental, p. 196. N. Cohn, op. cit., p. 303.

13  Dieux d’Hommes. Dictionnaire des Messianismes et Millénarismes de l’ Ère Chrétienne, par 
Henri Desroche, Paris, Mouton Paris La Haye, 1969, p. 22. 

14 Profeþii milenarişti (Thomas Müntzer, Ian de Leyda etc) au fost prima ipostazã a 
intelligentiei charismatice, care au conturat ideologia revoluþiei imediate şi totale pentru 
dezrãdãcinaþi şi disperaþi. N. Cohn, op.cit., p. 304-305.B.Töpfer, op. cit., p. 244-246. 
J. Delumeau, Quand les homes croyent à l’Apocalypse, p. 41.
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descoperitã în textele lui Daniel, despre sfârşitul celui de-al cincilea imperiu 
al lumii se referea la timpul sãu! Pentru el lumea se împãrþea în credincioşi şi 
necredincioşi, de aceea nutrea speranþa ca prin Jurãmântul Prinþilor sã-i atragã şi 
pe aceştia în clarviziunea sa eschatologicã. Schema lui T. Müntzer nu pomenea 
deloc de întoarcerea la un paradis primitiv şi o stare de egalitate de la naturã pentru 
poporul sãrac, aşa cum a crezut câþiva ani mai târziu, Ian de Leyda!15

Chiliaştii medievali au visat la grãbirea inversãrii lumii, mit care a devenit 
pentru moderni un veritabil program de acþiune, pe care îl vedeau materializat 
social. Un element esenþial al mitului trãit al “lumii inversate” însemna identificarea 
dispreþuiþilor şi a damnaþilor cu poporul ales al lui Dumnezeu. Cei marginali (care 
nu erau neapãrat numai cei sãraci!) se proclamã elitã şi inverseazã valorile sociale 
în profitul lor.16 Viziunea chiliastã a anarhismului şi a egalitarismului a inspirat 
refuzul conformismului social şi gândirea eschatologicã în termeni de catastrofã. 
Marea forþã a viziunilor chiliaste stã în capacitatea de a aduna sub imperiul 
necesitãþii mulþimi de oameni diferiþi ca stare socialã şi mentalitate. Chiliasmul a 
fost prima tentativã de depãşire iminentã a regimului necesitãþii cu cel al libertãþii! 

Reacþiile pãturilor superioare la chiliasmul popular a fost dispreþuitor, vãzându-se 
în el doar demenþã şi furie colectivã. Antichiliasmul, reprezentat prin aparatul 
inchizitorial, a fost tot o replicã violentã! Chiar şi intelectualii raþionalişti au arãtat 
dispreþ în faþa fenomenului chiliast, neputându-şi explica, cum aceşti “sãraci cu 
duhul” puteau gãsi audienþã, ecou şi partizani care sã-i urmeze!17 Dizidenþele 
religioase medievale au lansat şi întreþinut speranþa milenaristã a instaurãrii 
unui regat al fericirii terestre şi colective. Cerul era un fel de Cetate-model bine 
guvernatã, în vreme ce infernul însemna cetatea rãului, a unei guvernãri pervertite 
de diavol, întruchipat în seniorul feudal sau în tiranul crud. În secolele XIV-XV 
modelul monarhiei moderne în construcþie este curtea celestã, paradisiacã, cea care 
a încurajat o imagine glorioasã a monarhiei terestre în drumul ei cãtre absolutism. 
Ceremonialul de la curte a fost reflectarea splendorilor paradisului! 18 

De la exaltarea în Evul Mediu creştin a sãrãciei şi a umilinþei, se trece, 
printr-o mutaþie mentalã, în zorii timpurilor moderne la încurajarea emancipãrii 
spirituale şi materiale, consideratã posibilã la scarã publicã! Fãrã a asimila 
simplist exaltãrile chiliaste cu agitaþiile sociale conduitele violente din timpurile 
moderne relevã anumite viziuni recurente de naturã chiliastã. Cãci chiliasmul 
se regãseşte în esenþa eschatologiei revoluþionare prin mistica salvãrii terestre şi 
colective! Sãrãcia tinde sã rãmânã o virtute numai în viziunea creştinã, deoarece 
insatisfacþiile inegalitãþilor sociale intrã în registrul ideologic şi politic! La aceasta 

15 Claude Carozzi, Apocalypse et salut dans le christianisme ancien et médiéval, dir. par 
Alain Corbin, Jean-Claude Schmitt, Paris, Aubier, 1999, p. 164-165.

16 În tipul mişcãrii lui Sofronie din Cioara(1760) puseul chiliast se regãseşte în iluzia þãranilor 
cã: ”a trecut puterea domnilor, acum noi suntem domni!” David Prodan, Supplex Libellus 
Valachorum, Buc., Ed. Ştiinþificã, 1967, p. 209. Wilhelm E. Mühlmann, Messianismes 
révolutionnaires du tiers monde, trad. par Jean Baudrillard, Paris, Gallimard, 1968, p. 263-
264; 294. 

17  Ibidem, p. 271; 299-300. Dieux d’Hommes, p. 22.
18 Dicþionar tematic al evului mediu occidental, p. 419. J.-P. Sironneau, op. cit, p. 217, 235; 

324-325; 478. 
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a contribuit şi distincþia rigidã, care se fãcuse în epoca medievalã între societatea 
civilã şi societatea religioasã, dar mai ales protestantismul a fost cel care “a închis 
cele mai multe dintre canalele sacre ce legau Cerul de pãmânt; el n-a pãstrat decât 
unul singur, cuvântul lui Dumnezeu.”19 

Reforma a constituit momentul cel mai important al lansãrii preocupãrii 
pentru societatea mundanã, cel mai semnificativ pas al interpretãrii apocaliptice 
a istoriei, vãzutã ca un câmp de luptã între forþele Binelui şi cele ale Rãului.20 
Aşadar, scenariul milenarist rãmâne acelaşi, adicã identificarea sursei Rãului, 
irumperea dispreþului contra celor bogaþi şi apelul la distrugere a acestora, pentru 
cã bogãþia şi proprietatea individualã este asimilatã impietãþii! Lumea trebuie 
regeneratã pe baze egalitare într-un regat al pãcii, al unitãþii şi armoniei.21 Acestã 
aşteptare chiliastã dã un nou sens Istoriei, ale cãrei schimbãri nu mai sunt legate 
strict de planul divin. Chiliasmul modern a secularizat regatul extratemporal al lui 
Dumnezeu într-un paradis al civilizaþiei ce va veni. Certitudinea cã sistemul prezent 
tinde progresiv la un anume sfârşit al istoriei (ficþiune a chiliasmului!) include în 
mod necesar aşteptarea unei soluþii, progresive şi ea, la problemele umane!22 Istoria 
apare, aşadar, drept angajarea poporului/naþiune în grandiosul proiect de fericire 
şi pace universalã! 

Naşterea naþiunii moderne a însemnat resurecþia acelei “stãri originare” 
ideale, fraternale şi egalitare, aplicarea unui proiect revoluþionar care sã 
regenereze comunitatea închisã şi impregnatã de idealurile sale, vigilentã în faþa 
alteritãþilor concurente! Etnocentrismul şi xenophobia sunt teme milenariste!23 
Vocaþia prometeianã a naþiunii, ca model universal, a însemnat voinþa conştientã 
de emancipare de cenzurile religioase tradiþionale, o nouã organizare politicã şi 
socialã pe baze raþionale, ştiinþifice şi tehnice. Gândirea tradiþionalã a fost, astfel, 
treptat zdruncinatã de tendinþele recuperãrii mãreþiei omului, de încrederea cã 
intervenþia “binecuvântatã” a omului poate pune capãt dezordinii sociale, chiar 
universale, poate modela perfect ordinea naturalã şi moralã. Postulatul pe care îl 
susþin toate ideologiile Luminilor poate fi exprimat astfel: toate ordinele posibile 
pot fi clasate dupã un criteriu raþional. De fapt, raþionalitatea se întemeia pe o mai 
veche viziune securizantã cã tot ceea ce se petrece în lume are o raþiune, adicã 
corespunde unui plan logic, care asigurã desfãşurarea fenomenelor într-un anumit 
sens, adicã cãtre realizarea Binelui, Frumosului, Dreptãþii, Libertãþii etc. 

Revolta contra divinitãþii, mergând pânã la refuzarea oricãrei transcendenþe, 
opoziþia faþã de societatea arhaicã şi tradiþionalã, prioritatea exclusivã 
recunoscutã raþiunii şi credinþei în progres, stãpânirea naturii şi a societãþii de 
cãtre om reprezintã figura modernã a lui Prometeu! Pentru moderni, Prometeu 
– simbol al revoltei, al inteligenþei creatoare – apare drept creator al umanitãþii, 

19  Ibidem, p. 81-93.
20 Cf. Alexandre Y. Haran, Le Lys et le Globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en 

France aux XVIe et XVIIe siècles, Champ Vallon, 2000, p. 51-52. 
21  J.-P. Sironneau, op. cit., p. 361.
22 Hans Freyer, Les fondements du monde moderne, Paris, Gallimard, p. 197, 219-210.
23  Termenul de millenium a fost inventat în secolul al XVII-lea pentru a desemna o mie de 

ani de pace şi de prosperitate la sfârşitul cãrora Satan “va seduce naþiunile”. Les mots de 
L’Apocalypse, p. 42.
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ca o autoafirmare a omului faþã de zei. Revolta lui Prometeu este arhetipul mitic 
al libertãþii spiritului.24 Raþionalismul ateu al Luminilor, apoi romantismul, au 
insistat asupra dimensiunii luciferiene a lui Prometeu; cel care a furat focul sacru, 
a devenit simbolic purtãtorul luminii şi al înþelepciunii, altfel spus omul care 
nu are nevoie de zei, pentru cã posedã propria Raþiune! Prometeu al secolului al 
XIX-lea va fi fratele lui Lucifer, “prinþ al Raþiunii.” Prometeu simbolizeazã faþã de 
obscurantismul religios, noile divinitãþi moderne: Raþiunea, Tehnica, Ştiinþa şi 
Progresul. Rolul tehnicilor a fost important în limbajul imaginarului mişcãrilor 
sociale, însãşi revoluþia fiind asociatã cu o “scânteie electricã”! Ştiinþa, la rândul ei 
a lansat ideea de evoluþie, care a fascinat pe actorii mişcãrilor sociale, ca de pildã 
pe socialişti, pentru care lupta de supravieþuire a speciilor s-ar regãsi în lupta 
dintre clase!25

Ostilitatea ştiinþelor – într-un curajos asalt în Occident dupã Renaştere! – în 
faþa misterului lumii a distrus imaginea sacralã a acesteia, adicã paradisul mitic, 
a încurajat emanciparea moralã şi intelectualã a oamenilor! Iatã de ce, gândirea 
occidentalã modernã a germinat sâmburele desacralizãrii, adicã acordarea unei 
autonomii totale, – fãrã referinþa la ceea ce înseamnã fundament ultim – al condiþiei 
umane tereste (profane) finite şi fragile! A câştigat lent teren o experienþã şi o 
interpretare a realitãþii prin care lumea istoricã, socialã, umanã finitã constituie 
orizontul responsabilitãþii şi al destinelor. Secularizarea a câştigat din veacul al 
XVIII-lea o conotaþie ideologicã, iar în virtutea acestui fapt a cãzut în valurile 
intereselor partizane. Ideologiile politice au devenit noile religii ale Salvãrii! 
Biserica va vedea în secularizare un fenomen de decreştinare şi de pãgânism, iar 
ateei şi anticlericalii un fenomen de eliberare şi emancipare.26

Gloria, dar şi eroarea tragicã a Luminilor a fost aceea de a crede cã toate 
opþiunile umane şi sociale se pot supune raþiunii, cã aceastã raþionalitate imanentã 
a istoriei ghideazã activitatea umanã spre un progres indefinit. Viitorul umanitãþii 
se contureazã ca împlinirea unei promisiuni pe care o pronosticheazã raþiunea; 
dar ideea unui succes total al raþiunii este… contrarã raþiunii! (G. Gusdorf) În 
umbra politicii absolutiste a veacului al XVIII-lea, ştiinþa raþionalã a pronosticului 
se amestecã încã cu aşteptarea mântuirii, integrându-se împreunã în filosofia 
progresului. Progresul este vãzut ca o mişcare ascendentã a timpului uman, iar 
oamenii sunt educaþi cã trebuie sã ajungã spre un timp al plenitudinii, în care toate 
exigenþele vor fi împlinite! Aceastã fascinantã mutaþie mentalã – o devrãjire a lumii 
– a fost însoþitã, însã, de considerarea acestei devrãjiri ca o combinaþie de elemente 
cognoscibile şi controlabile, nu ca un mister pentru om şi societate! Cuprinderea 
inteligibilã a universului social (şi natural) a încurajat tentaþia modernã a dizolvãrii 

24  Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, PUF, 1960, p. 166. 
J.-P. Sironneau, op. cit., p. 553.

25  Ibidem, p. 549-553. Histoire et Imaginaire, sous la dir. J. Le Goff, J. Cauvin, L. Marin, 
J.P. Peter, M. Perrot, R. Auquet, G. Durand, M. Cazenave, Paris, Poiesis-Diffusion PAYOT, 
1986, p. 92.

26  Conceptul de secularizare comportã numeroase interferenþe cu cel de desacralizare. Viaþa 
socialã s-a secularizat, adicã s-a emancipat de instanþa religioasã, dar s-a produs o nouã 
investire a sacrului, o nouã sacralizare a universului uman şi cosmic! vezi, J.-P. Sironneau, 
op. cit., p. 78-79; 94-95.
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complete a teologiei în antropologie. Omul, înþeles ca parte a naturii, ca umanitate, 
ar reprezenta “cheia înþelegerii supranaturalului şi a supraomenescului.”27 

Din secolul al XVIII-lea antropologia Luminilor a încurajat ideea de evoluþie şi 
un optimism care a lãsat în umbrã pesimismul biblic relativ la destinul umanitãþii. 
Dar, aşteptãrile milenariste, familiare conştiinþei colective, au fost cele care 
au contribuit la emergenþa ideii progresului: astfel, speranþa milenaristã a unei 
cetãþi a fericirii, mult timp minoritarã şi marginalã, devine unul dintre motoarele 
civilizaþiei, conservând în acelaşi timp aspectele sale religioase, dar şi laicizate. 
Aceastã concepþie a modernilor – nişte milenarişti ai progresului (Jean Delumeau) 
– se înrãdãcineazã în tradiþionala convingere milenaristã cã “umanitatea, în 
mersul sãu ascendent, trece prin etape de-a lungul cãrora ea profitã de achiziþiile 
perioadelor precedente”.28 Viziunea progresului gradual insinuatã în mentalitatea 
occidentalã a întâlnit, aşadar, în straturile subterane ale acesteia aşteptarea chiliastã 
a unei fericiri terestre colective pentru umanitatea de mâine. Structurat prin şi 
pe aşteptare, chiliasmul face sã vibreze speranþa, visul, aspiraþia, dar, – legate de 
anxietatea aşteptãrii – şi revolta, frustrarea, refuzul, revendicarea, apetitul evoluþiei 
sau atitudinea tranşantã a revoluþiilor. 

Noþiunea unui progres, – conceput ca o înaintare spre mai bine, o reprezentare 
a unui timp creator şi a unei temporalitãþi nonciclice – conducând optimist la 
fericirea terestrã a avut un traseu anevoios într-o lume creştinã dominatã de 
“antropologia omului fundamental pãcãtos.”29 Numai cã mesianism-milenarismul 
s-a reaşezat pe un “umanism integral” favorizând o nouã matrice culturalã 
simbolicã, un ansamblu de raþiuni de a trãi sau de a muri, atât pentru procesele 
de evoluþie, cât şi pentru cele de revoluþie în istoria socialã. Noul milenarism 
secularizat a integrat tot mai mult noua viziune asupra istoriei, apãrând ca un marş 
ascendent şi liniar al umanitãþii spre un “orizont al fericirii” realizat lent şi paşnic 
sau, dimpotrivã cucerit prin luptã. Dar, în timp ce gânditori de la sfârşitul secolului 
XVII şi din secolul XVIII erau fascinaþi de noþiunea de progres, punând accentual 
pe “marşul gradual” al umanitãþii spre fericire, chiliaştii revoluþionari, din contrã, 
credeau în trecerea la etapa finalã a pãcii de-a lungul unor convulsii violente, chiar 
de bulversãri planetare despre care se anunþa în Apocalipsã.”30 

Chiliasmul este, aşadar, cel care adus violent în prezent eschatonul, posibil de 
atins doar prin rãsturnãri revoluþionare. Sub fascinaþia chiliasmului fiecare prezent 
colectiv devine încã un pas., spre un sfârşit al istoriei ce înseamnã o umanitate 
autentic împlinitã, adicã bunã şi fericitã. Utopia chiliastã anticipeazã un viitor 
paradis definitiv, in perpetuum, îl supraliciteazã, dar, aşa cum istoria o dovedeşte, 
realitatea socialã persistã dintotdeauna în nondefinitiv! 

27  J.-P. Sironneau, op. cit., p. X-XI Georges Gusdorf, Mit şi metafizicã, Timişoara, 
Ed. Amarcord, 1996, p. 239; 250. R. Koselleck, op. cit., p. 31-32. Bronislaw Baczko, Les 
imaginaries sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Critique de la politique, Paris, Payot, 
1984, p. 26.

28  J. Solé, op. cit., p. 255. J. Delumeau, Mille ans de bonheur. Une histoire du Paradis, II, Paris, 
Fayard, 1995, p. 317; 323; 331.

29  Ibidem, p. 311-312.
30  Dieux D’Hommes, p. 33; 316-317; 322 . H Freyer, op. cit, p. 190-191. J. -P. Sironneau, op. cit., 

p. 209.
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Pentru Regatul sãu terestru, chiliasmul este invocat ca un mit social al 
umanitãþii împlinite, ca utopie a fericirii stabile în ideologiiile politice. Secolul al 
XVIII-lea a cunoscut o emergenþã a descrierilor “celei mai frumoase lumi”, precum 
An 2440, imaginat de Louis Sebastien Mercier în 1771 sau regatului fericit al 
Franþei din L’An 2000, al lui Restif de la Bretonne, scris în 1790! Secolul al XIX-lea 
a dezvoltat uchronia, adicã descierea unei lumi minunate în viitor, ceea ce trimite 
direct la repunerea în proiect al speranþelor milenariste!31 Vocaþia perfecþionismului 
este pilonul central al edificiului utopist şi milenarist, iar violenþa contra celor 
care întreþin anomia(dezorganizarea) devine legitimã în viziunea chiliastã. Drama 
salvãrii colective, lupta decisivã între Bine şi Rãu s-a jucat deci, prin Revoluþie.

Chiliasmul şi revoluþia sunt incluse una în cealaltã în categoria schimbãrii 
sociale radicale; eschatonul ideologiilor revoluþionare este de fapt speranþa 
milenaristã, care fixeazã promisiunea unui viitor terestru perfect, edenic, purificat 
prin violenþã!32 Revoluþia este o erupþie a sfârşitului, lupta finalã, apocalipticã 
contra unui trecut fãcut tabula rasa, o afirmare a celor aleşi. Revoluþia înseamnã 
impunerea violentã a justiþiei dreptului natural în sânul injustiþiei dreptului pozitiv. 
Injustiþia este violenþa însãşi! Eliminarea violenþei este unica condiþie a existenþei 
unei stãri de justiþie, de aceea mesajul ideologic revoluþionar este nonviolent; el 
cheamã la armonie şi fraternitate! Ideile-forþã ale ideologiei revoluþionare erau 
menite sã ghideze sensibilitatea popularã spre iminenþa unei schimbãri radicale 
mântuitoare. Formula lui Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe, 
mãrturiseşte modificarea profundã a sistemului de valori colective. Sentimentul 
scurtimii vieþii, face din cãutarea fericirii pentru homo novus revoluþionar o stare 
ardentã, ce trebuie revendicatã şi cuceritã de-a lungul vieþii, pentru cã Paradisul 
este pe pãmânt/ şi infernul se aflã în regrete!33

La 1789 exigenþele milenariste, precum libertate, egalitate, fraternitate, au 
intrat însã în sfera dreptului, unde au fost silite sã coabiteze cu contrariul lor, 
principiul proprietãþii private. Milenariştii combat acest principiu în numele 
ideii de comunitate! Reunirea Stãrilor generale a trezit în mentalitatea popularã 
vechiul milenarism, visul fericirii umililor, dar şi aşteptarea anxioasã a revanşei 
celor sãraci, care a cunoscut o escaladã a violenþei, culminând cu masacrele din 
septembrie 1792, cu paroxismul Terorii.34 În contrast cu violenþele episodice 
subversiunea popularã revoluþionarã este consideratã legitimã, alimentându-
se din sentimentul colectiv al “focului acþiunii”. Vandalismul revoluþionar este 

31  J. Delumeau, Quand les hommes croyant à l’Apocalypse, p. 43. H. Freyer, op. cit., p. 196-198. 
Vezi, Sorin Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Buc., Ed. Ştiinþificã, 1991, 
p. 50 şi 53.

32  J.-P. Sironneau, op. cit., p. 478. Vezi, Henri Desroche, Sociologie de l’espérance, Paris, 
Calmann-Lévy, 1973, p. 170.  Dieux D’Hommes p. 21. 

33 Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, Paris, François Maspero, 1982, p. 307. J. Delumeau, 
Mille ans de bonheur, p. 317 şi 327.

34  Violenþa revoluþionarã s-a transformat în teroare, devenind o “necesitate politicã”. M. Vovelle, La 
mentalité révolutionnaire. Société et mentalités sous la Révolution française, Paris, Éditions 
Sociales, 1985, p. 20; 23 şi 88. Yves Delhoysie, Georges Lapierre, L’Incendie millénariste, 
Paris, OS CANGACEIROS, 1987, p. 492. Gérard Mairet, Le principe de souveranité. Histoire 
et fondements du pouvoir moderne, Paris, Gallimard, 1997, p. 248. Cf. W.E. Mühlmann, op. 
cit., p. 218-219. 
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unul din trãsãturile specifice ale unei mentalitãþi nivelatoare, punct ultim al unei 
pulsiuni distructive care se naşte din fricã şi violenþã.35 Motivaþiile violenþei 
revoluþionare sunt difuze şi confuze, particulare de la o manifestare la alta, având 
ca impulsuri patologice înclinaþiile “masacrante,”reacþiile punitive şi de justiþie 
colectivã. Semnificativ este faptul cã violenþa revoluþionarã apare ca o reacþie 
adesea defensivã, de aceea cei care o încurajeazã cautã o serie de argumente ca sã 
o legitimeze. Astfel, suportul ostilitãþii devine imaginea demonicã a adversarilor 
revoluþiei, consideraþi refractari, acaparatori şi complotişti.

Catehismul revoluþionar propovãduieşte lupta poporului contra tiranilor; 
Revoluþia trebuie sã aparã drept trecerea violentã de la o stare de sclavaj la o stare 
de libertate. Mesajul ei se transmite prin discursuri patetice de tip robespierrean: 
revoluþia este rãzboiul Libertãþii contra duşmanilor sãi. Prin Marea Revoluþie 
din 1789, pentru prima datã eschatologia se reface în istoria profanã. În aceastã 
posturã ea detroneazã Providenþa, înlocuind-o cu un substitut terestru: poporul/
naþiune şi republica. 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 pe acest 
pãmânt.36 Sistemul politic instituit de revoluþie s-a bazat pe principiul formulat 
de Sièyes “încrederea trebuie sã vinã de jos, dar puterea se aflã sus.” Legitimarea 
publicã a puterii politice avea sã alimenteze posibilitatea unei guvernãri reale a 
poporului/naþiune. Efortul de educaþie publicã a facilitat apariþia unui sentiment 
de unitate şi de forþã colectivã şi o mişcare în sensul “fericirii generale”. Se afirmã 
cã Revoluþia francezã este ansamblul coerent de evenimente care au încarnat în 
ultimele secole în instituþiile publice renovate o concepþie oficialã de l’homme 
sans Dieu. Ea a dat tonul detaşãrii dreptului de pe fundamentul sãu divin, pentru 
a-l aşeza pe un fundament uman (laicism), care comandã legile  şi morala publicã.37

Revoluþia este iluzia intrarii într-o lume schimbatã din temelii, pasul decisiv 
care dã entuziasmul colectiv al intrãrii triumfale în Regatul perfect şi farã sfârşit, 
în care toþi oamenii vor fi fraþi, toate fiinþele se vor bucura de fericire în sânul 
Naturii, iar soarele va strãluci totdeauna.38 Pacea despre care se vorbeşte obsesiv în 
revoluþie este traducerea nevoii de securitate şi linişte dupã o perioadã iminentã 
de violenþã! Ambianþa de teamã şi insecuritate a “primãverii popoarelor”(1848) a 
încurajat un mesianism care exalta misia sfântã a naþiunilor spre mântuire.39 

35  Termenul de “vandalism revoluþionar” a fost folosit în Revoluþia Francezã din 1789 pentru 
a desemna şi stigmatiza distrugerile ca efect al fenomenului de decreştinare. M. Vovelle, 
op cit., p. 94. 

36  H. Freyer, op. cit., p. 189-192. Marcel Clément, Réflexions sur la Révolution française 
(Préface), în Geneviève Esquier, Une histoire chrétienne de la Révolution française, Paris, 
Éd. de l’Escalade, 1989, p. 14.

37  Individul devine complet autonom în conştiinþa sa, poporul, ultimul suveran prin expresia 
“voinþei sale generale”, iatã un antropocentrism fundamental pe care Revoluþia francezã 
din 1789 a substituit-o unui teocentrism, unde suveranul era mandatarul lui Dumnezeu! 
M. Clément, op. cit., p. 17 şi 19. Philippe Bernard, De l’Utopie moderne et ses perversions, 
Paris, PUF, 1997, p. 120-121;136.

38  J. Delumeau, Mille ans de bonheur, p. 317 şi 327.
39  J.-P. Sironneau, op. cit., p. IX şi 41. 
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Revoluþia de la 1848, în întreg spaþiul românesc, a însemnat lupta Luminii 
contra Întunericului. Poporul trebuia luminat, pentru cã luminarea nu avea alt 
scop decât acela de a-l face fericit, deci just! Morala este criteriul revoluþiei, 
pentru cã ea exclude pe “stãpâni” cei care sunt consideraþi drept inspiratorii 
rãului colectiv, adicã a injustiþiei, a inechitãþii, într-un cuvânt al lipsei de libertate. 
Revoluþia suprimã dreptul, cãci din punct de vedere moral nu se întreabã: cine 
are dreptate, ci cine are dreptul de a revendica acest drept. Libertatea politicã este 
aceea care eliminã diferenþa legalã între stãpâni şi popor. Iatã de ce, libertatea 
se bazeazã pe egalitate în gândirea revoluþionarã.40 Sfânta naþiune este nucleul 
unei teologii revoluþionare care propovãduieşte lupta fermã cu Rãul secular, 
întruchipat în adversarul naþional!41 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! Cãci imaginile lui 
Isus Christos sunt investite sã exprime disperarea şi speranþa, sentimente care 
însoþesc întotdeauna o realitate istoricã asprã, tragicã, aşa cum a fost şi Revoluþia 
paşoptistã. Meditaþia politicã asupra lui Isus permite o concepþie a Speranþei 
(mântuirii) care uneşte suferinþa cu gloria, dã o semnificaþie durerii şi violenþei, 
acel rãu dupã care vine binele, acel întuneric dupã care vine întotdeauna lumina! 
Într-un registru cvasi-mistic “Calvarul” naþiunii (poporul-Christ) se îmbinã cu o 
istorie glorificatã,  cu memoria miticã ce trebuie reactualizatã, retrãitã, pentru a 
reinstaura sentimental de exaltare, eroism, devotement etc. Mesajul revoluþionar 
al poporului/Christ propune o sacralizare a naþiunii, iar limbajul evanghelic 
sensibilizeazã un popor familiarizat cu devoþiunea. Atribuirea prin graþie divinã 
a unei moralitãþi superioare Naþiunii legitimeazã dreptul la afirmare universalã! 
Prestigiul cuvântului sfântã naþiune poate aminti de “prima resurecþie, care a fost 
cea a sfinþilor şi a martirilor!”42 Acest mesaj romantic sacralizeazã Istoria pentru cã 
vehiculeazã Speranþa, antamând un transfer al unei lumi mai bune aici şi acum. 

Toate ideologiile revoluþionare din secolele XIX-XX au aceastã viziune 
chiliastã, într-o versiune, mai mult sau mai puþin exacerbatã, prin care insistã, 
pe ruptura brutalã necesarã intrãrii în viitorul radios realizabil, aici pe pãmânt, 
dar care presupune trecerea “probelor şi violenþelor în continuarea profeþiilor 
Apocalipsei sau, din contrã, un marş gradual înainte luminat de ştiinþã, instrucþie 
şi o moralã maturã.”43 Inspiraþia profeticã a chiliasmului explicã spiritul de revoltã 
şi de distrugere care este atât de evidentã în revoluþii: Distrugeþi tot, ca sã refaceþi 
totul din nou, spunea Saint-Étienne în timpul Marii revoluþii franceze din 1789, 
Nimiciþi vechea lume, edificaþi o lume nouã! era cuvântul de ordine al bolşevicilor 
în revoluþia socialistã din 1917!44 

40  Marita Gilli, J.B. Erhard, Le droit du Peuple à la Révolution (1795). Entre Kant, Fichte et 
Rousseau, în Annales historique de la Révolution française, 1999, nr. 3, p. 486- 489.

41  Simona Nicoarã, Sacralizarea ideii de naþiune în Revoluþia de la 1848 din Transilvania, 
în Revoluþia de la 1848-1849 în Europa Centralã. Perspectivã istoricã şi istoriograficã, 
Cluj-Napoca, PUC, 2000, p. 405.

42  Dieux D’Hommes..., p. 30. J.-P. Sironneau, op. cit., p. 40.
43  Ibidem, p. 331.
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Exploziile chiliasmului militant din a doua parte a Evului Mediu şi marile 
mişcãri moderne precum revoluþiile au asemãnãri frapante! Se perpetueazã aceeaşi 
mentalitate utopicã ce considerã tirania despotismului o întruchipare a Rãului ce 
se va prãbuşi sub loviturile ferme, purificatoare, ale unui “popor ales”, condus de 
o elitã infailibilã şi inspiratã! 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 ! Dar, orice iluzie nu este niciodatã durabilã, 
pentru cã aceastã exaltare nu poate ea însãşi dura: este prea epuizantã!”45 Eşecul 
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.

Speranþele chiliaste nu şi-au pierdut de-a lungul ultimelor secole din putere, 
pentru cã însãşi filosofia politicã a devenit profeþie, fascinând puternic prin creditul 
fãgãduinþei Paradisului aici pe pãmânt şi mizând pe speranþa întotdeauna mai vie 
şi mai nerãbdãtoare în sufletul celor frustraþi şi deznãdãjduiþi!46 Marxismul, de 
pildã, a profeþit o lume fãrã religie, fãrã mituri  şi utopii, dar sub masca limbajului 
sãu filosofico-sociologic se ascund, de fapt, scenariile chiliasmului; remediul 
marxismului contra alienãrii materiale este proiectarea virtualitãþilor umane 
într-o lume perfectã, un fel de “Ierusalim” comunist! Lupta sangvinarã contra 
“Bestiei” înseamnã distrugerea umanitãþii alienate şi înlocuirea ei cu umanitatea 
total regeneratã, reconciliatã.47 “Îngerul exterminator” al lumii alienate este, dupã 
Marx proletariatul, cãruia i s-a profeþit cã “timpurule sunt aproape!” şi i s-a dat 
puternica şi durabila iluzie de a reprezenta pe cei aleşi, deci privilegiaþi! Revoluþia 
proletarã însemna şi pentru Fr. Engels rãsturnarea violentã a unei minoritãþi 
privilegiate în vederea construirii unei ere a majoritãþii privilegiate! Promisiunea 
raiului comunist, iminenþa, “necesitatea istoricã” a acestuia prestigiul milenarist 
al ştiinþei, speranþa prometeianã a revoluþiei proletare sunt probe ale secularizãrii 
eschatologiei milenariste tradiþionale. Marxismul a camuflat chiliasmul, dând o 
nouã denumire dezlãnþuirii lui Satan, capitalismul, dar nu este clar asupra a ceea 
ce se aflã dincolo de linia de orizont a societãþii comuniste. 

Aspiraþiile revoluþionare ale secolului al XIX-lea sunt mai degrabã egalitare, 
decât libertare, referindu-se la o lume abstractã, farã ierarhii materiale. Comunismul 
este milenarism, este cãutare a Graalului, pentru cã promite un hedonism social, 
adicã o ideologie a fericirii: maximum de fericire. Comunismul utopic, dar şi cel 
ştiinþific, şi-a înfipt rãdãcinile în milenarism, apelând abundent la fantasmele 
arhetipale ale acestuia prin proiecþia unei lumi în care dispar suferinþele şi bolile, 
în care nu mai este nevoie de muncã pentru cã va sã fie o lume în care curge lapte 
şi miere!48 Figurile dorinþelor se prelungesc în proiecte concrete care pretind cã 

45  Ibidem, p. 34.
46  Ibidem, p. 34 şi 39. Cf. Émile Durkheim, Sociologie et Philosophie, Paris, PUF, 1963, p. 134-135. 

Vezi, S. Antohi, op. cit., p. 106. 
47  J. Delumeau, op. cit., p. 326. J.-P. Sironneau, op. cit., p. 377.
48  Ibidem, p. 355-356. W. E. Mühlmann, op. cit., p. 329 şi 331; 354; 555.  
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anticipeazã viitorul. Dorinþa se transformã în principiu de construcþie a realului, 
iar fiica dorinþei este speranþa. 

Dorinþa milenaristã pare cã dezarmeazã conştiinþa de clasã, dar cascada 
de pasiuni nu poate depãşi materia brutã a espectativei. Aspiraþiile colective 
reflectã nevoi ce par vitale, în vreme de espectativele se cantoneazã în strategii de 
supravieþuire. Dialectica dintre aspiraþii şi experienþa de viaþã (espectativa) limiteazã 
ceea ce pare universal în capacitatea de a visa cu ochii deschişi la viitor. Ziua cea de 
pe urmã se regãseşte în versiune laicizatã în Seara cea mare, – expresie consacratã 
în anii 1880-1890, – sau în Marea rãsturnare, de felul Revoluþiei-Carnaval, prin care 
sãracii vor deveni bogaþi; umilii vor fi onoraþi; oamenii care nu au avut vreodatã 
putere, vor avea-o, în fine! Poporul, în dubla sa dimensiune, materialã şi miticã, este 
“proletarizat,”iar fericirea sa colectivã este bunãstarea, mai precis îndestularea!49 

Paradisul proletarian este  cel urban, însoþit de puternica aspiraþie a muncii limitate 
şi a timpului liber. Marea revendicare a primului 1 Mai au fost cele “trei-opturi”: 
8 ore de muncã, 8 ore de somn şi 8 ore de distracþie.50

Fenomenele istorice care se aflã la rãscrucea politicului şi religiosului, cum 
sunt religiile politice se leagã cel mai puternic de fenomenele milenariste. De altfel, 
speranþa milenaristã a unei cetãþi a fericirii, a devenit odatã cu modernitatea, 
unul dintre motoarele civilizaþiei, conservând atât aspectele religioase, cât şi pe 
cele secularizate. Puterea milenarismului stã în nevoia de a crede în fericire, care 
s-a transferat în credinþa irezistibilã în progres. Acest aspect reprezintã o dovadã a 
ambiguitãþii secularizãrii în conştiinþa modernã.51 Politica modernã este religia unei 
societãþi secularizate! Secolul XX a fost el însuşi teatrul unor explozii de intoleranþã 
şi violenþã a religiilor politice, sub forma majorã şi, uneori excesivã, a doctrinelor 
politice, precum cele ale lenino-stalinismului şi ale nazismului, care s-au urât 
reciproc. La rândul lor au fost considerate manifestãri apocaliptice, chipuri ale 
diavolului roşu şi brun! Milenarismul este prezent în cele douã cazuri sub forma a 
ceea ce se poate numi eschatologie politicã: un pacifism adesea delirant în cãutarea 
unei pãci universale şi perpetue, un egalitarism nesãbuit, care merge pânã a nega 
diferenþele normale dintre fiinþe, un justiþialism imposibil care face loc echivocului 
justiþiei, un libertarism care spulberã toate regulile şi toatã autoritatea sub pretextul 
cã totul este permis. Aceste speranþe nemoderate însoþesc adesea un misticism 
alterat, un mesianism incoherent care nu se sfieşte sã recurgã la violenþe teroriste.52

Viziunea leninistã despre capitalism a fost o versiune secularizatã a infernului 
lui Antichrist, a cãrui tiranie precede “mileniul” comunist! Paridul comunist apare 
ca Mesia, salvatorul aşteptat pentru înfrângerea demonului capitalist şi întemeietor 
al erei comuniste.53 Iminenþa regatului comunist sovietic, de pildã, a fost justificatã 
drept produs al dinaminii interne a istoriei, fiind imaginarul unui sfârşit al istoriei, 

49  Histoire et Imaginaire, p. 99-103. Ştefan Stãnciugelu, Violenþã, Mit şi Revoluþie. De la 
violenþa ritualã la violenþa simbolicã şi donjuanismul politic al democraþiilor, Ed. ALL, 
1998, p. 168-170.

50  Histoire et Imaginaire, p. 105-106. Pierre Furter, Mondes rêvés. Formes et expressions de la 
pensée imaginaire, Paris, Delachaux et Niestlé, 1995, p. 22-24.

51  J. Delumeau, Quand les hommes croyant à l’Apocalypse, p. 43. Idem, Mille ans de bonheur, 
p. 331.

52  J.-P. Sironneau, op. cit., p. IX.
53  N. Cohn, op. cit., p. 300-301.
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o pietrificare în eschatologie a fluiditãþii însãşi a devenirii, un sfâşit sublim al 
suferinþelor, o societate cvasi-perfectã!, pentru care nu s-a evitat nici o justificare 
sau chiar falsificare a realitãþilor sovietice.54 

Viziunea chiliastã nazistã, este cea a revoluþiei radicale, care trebuia fãcutã 
prin violenþã, prin distrugerea ordinului vechi şi instaurarea ordinului nou: Reichul 
milenar. Profetismul nazist anunþa cã lumea este pe sfârşite, cã naþiunea germanã 
trebuia sã se elibereze de toatã sensibilitatea şi sã devinã durã, crudã, chiar, barbarã 
pentru a se putea regenera. Teroarea nu era exclusã. Asumarea viziunii cã violenþa 
este forþa esenþialã a vieþii, sursa expansiunii vitale, a încurajat mentalitatea cã 
în aceastã violenþã masele, ghidate de cãtre elite, îşi desemneazã un nou tip de 
umanitate.55

Eschatologia comunistã de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial descrie tot 
o societate perfectã, idealã: un viitor radios, o societate fãrã clase, un om nou, 
dupã modelul mesianismului speciei a lui Marx, cel care a lansat ideea schimbãrii 
condiþiei umane prin omul însuşi la nivelul speciei. Speranþa milenarist-comunistã 
înseamnã, în fine, instaurarea unei noi umanitãþi, un Regat al justiþiei, un Eden 
primitiv- o nostalgie a paradisului mitic al originilor, o vârstã de aur care a existat 
la originea timpurilor-o stare edenicã unde diviziunea muncii şi separarea în clase 
antagonice nu exista încã, iar omul era reconciliat cu semenii sãi. În viziunile 
comuniste regatul justiþiei pãstreazã trãsãturi ale tradiþiei milenariste de origine 
iudeo-creştine:egalitatea între oameni, comunitatea bunurilor, etc, dar faþã de 
creştinism, unde accentul este pus pe achiziþiile spirituale, comunismul (şi 
diversele socialisme) fac o prioritate din bunãstarea materialã şi egalitatea socialã, 
care trebuie sã fie obþinute prin organizarea raþionalã şi ştiinþificã a societãþii; 
De asemenea, justiþia creştinã este sinonimã pietãþii şi credinþei, bunãtãþii de a 
împãrþii cu semenii bunurile, dar în socialismul modern acestã iubire creştinã este 
înlocuitã cu concurenþa şi invidia, care stau la baza egalitarismului! “Socialismul 
cu faþã umanã” reprezintã expresia modernã şi secularizatã a Regatului milenar 
aşteptat56. Aşteptarea este un mod fundamental de a fi în lume, pentru cã 
prezentul este reprezentat dintotdeauna ca un pasaj spre mâine. Aşteptarea 
caracterizeazã temporalitalea modernitãþii, care a instalat lumea desacralizatã în 
inima unei aşteptãri milenarist/chiliaste, pentru un viitor iminent de emancipare 
şi de bunãstare. Mai multã experienþã este neînsemnatã, mai multã aşteptare este 
mãreaþã, aceasta ar putea fi formula care caracterizeazã structura temporalã a 
epocii moderne, în mãsura în care ea a fost conceptualizatã prin progres. Drumul 

54  J.-P. Sironneau, op. cit., p. 392-393; 547.
55  Naþional-socialismul tindea sã cucereascã adepþii prin proiectul de distrugere radicalã 

a organizãrii sociale şi a sistemului de valori existente Scopul era instaurarea unei noi 
table de valori, fondatã pe predominanþa “rasei seniorilor”, a cãror origini prestgioase erau 
revendicate din Adam şi Eva. Dumnezeul “contemplãrii germane” nu era transcendeþa ci 
îşi avea sursa în Viaþã şi în Naturã, adicã în totalitatea forþelor cosmice! Expresia pietãþii 
nordice era Sânge şi Pãmânt, Sânge semnificând poporul şi rasa, iar Pãmântul reprezentând 
solul natal. Pentru Hitler şi fidelii sãi evreii încarnau Rãul, impuritatea fundamentalã, erau 
purtãtorii pãcatelor capitale: internaþionalism, democraþie şi pacifism. Pãcatul suprem al 
poporului evreu era însã deznaþionalizarea lumii. Ibidem, p. 982, p. 276; 279 şi 281-282; 
289.

56  Ibidem, p. 394-395; 545; 549.
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progresului este drumul spre perfectiune, iar destinului umanitãþii un traseu al 
“perfectibilitãþii” omului (J.J. Rousseau).57

Paradisul terestru a devenit în modernitate o speranþã şi o promisiune care nu 
poate fi þinutã, dar care a orientat şi orienteazã “caravelele” politice ale generaþiilor 
istorice. Ele s-au îndreptat diferit şi variabil spre acest tãrâm imaginar – în funcþie 
de structurile aşteptãrii colective şi de circumstanþele istorice – ca într-un voiaj 
al descoperirii unei lumi noi. Deşi milenarismul modern a preluat ideea creştinã 
a iubirii universale (care înseamnã viaþã creatoare) şi a filantropiei colective – de 
pildã, aspiraþia “Societãþii filantropice” pariziene din 1776 era de a crea o lume 
de oameni activi, generoşi şi sensibili – mentalitatea modernã a evoluat spre 
pragmatism şi spre accepþiunea a-religioasã a lumii. Aceasta a creat utilitarismul 
umanitar, bazat pe eficacitate şi responsabilitatea datoriilor sociale, care înseamnã 
nu “iubire” ideologicã, ci disciplinã socialã, egoism şi materialism.58 

Optimismul viziunilor milenariste şi al utopiilor luminoase îşi gãsesc, 
desigur replici pesimiste în contra-utopiile, în profeþiile cãderii umanitãþii, ale 
întoarcerii ei la barbarie. Dovada o reprezintã invazia periodicã a pesimismului 
sub forma ideilor decadenþei sau ale nihilismului. Cauza pesimismului este “lipsa 
de rãbdare”, altfel spus nerãbdarea aşteptãrii milenariste. Noþiunile de drum lung 
şi aşteptare prelungitã au marcat dintotdeauna milenarismele. Tocmai aceastã 
nerãbdare neliniştitã, de la baza eschatologiei explicã – în istorie! – recursul la 
violenþã: revoluþionarii din secolele XIX şi XX se situeazã pe firul drept al tradiþiei 
apocaliptice, considerând cã nu pot zãri orizontul pãmântului fericirii decât dupã 
o necesarã traversare a furtunii.59 

Fanatici ai Apocalipsei, obsedaþi de omniprezenþa morþii şi a rãului în toate 
formele sale, chiliaştii fericirii colective s-au succedat pânã în timpurile noastre 
anunþând un calendar precis al începutului Mileniului.60 Pentru cã aşteptarea 
chiliastã a Paradisului terestru a exercitat asupra oamenilor, aşa cum aratã istoria, şi 
va exercita în viitor, aşa cum se prefigureazã eschatologiile prezentului, o fascinaþie 
puternicã şi durabilã! Valul hedonist care s-a revãrsat în mentalitatea occidentalã în 
ultimele trei decenii ale secolului XX-lea a şters frontierele dintre Bine şi Rãu, Lege 
şi Fericire. Fericirea imediatã a individului, cultivarea plãcerii extreme, a dracului 
de bunã, a devenit prioritarã în faþa efortului colectiv al progresului. Viziunea 
hedonistã, consideratã o formã de a atenua angoasele, înlocuieşte fãrã scrupule 
vechea necesitate de a accepta în mod colectiv suferinþa şi dificultãþile existenþei 
cu fericirea imediatã, pe care mijloacele abundenþei şi ale plãcerii le pot pune la 
dispoziþie corpului şi spiritului individului.61 Dar, aceastã nouã mentalitate anunþã 
o profundã schimbare a civilizaþiei!

57  R. Koselleck, op. cit., p. 318 şi 326.
58  W. E. Mühlmann, op. cit., p. 253; 258. Raymond Ruyer, Les nuisances idéologique, Paris, 

Calmann-Lévy, 1972, p. 295.
59  Sfârşitul lumii, imaginat pe la 1892 de cãtre Eugène Mouton, se amâna cam zece secole, 
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61 Robert Muchembled, O istorie a Diavolului. Civilizaþia occidentalã în secolele XII-XX, 

(trad. Em. Galaicu-Pãun), Cartimpex, 2002, p. 298-299, 307. 


