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Nãscut la 18 iunie 1923 la 
Nantes1, Jean (Léon, Marie, 

Joseph, André) Delumeau aparþinea unei 
familii burgheze destul de înstãritã, dacã 
nu chiar bine situatã, judecând atât dupã 
profesiunea tatãlui (Léon Delumeau, 
comerciant), cât şi dupã faptul cã mama 
(nãscutã Claire Séguineau) nu pare a 
fi avut, potrivit obiceiului curent în 
astfel de familii, vreo ocupaþie în afara 
cadrului domestic. Începute la Grasse, 
Nisa şi Marsilia (în fiecare din localitãþile 
menþionate Delumeau urmând, succesiv, 
cursurile Institutului Fénélon şi ale 
Liceelor Masséna şi Thiers), studiile 

tânãrului nantez se vor încheia la Paris (la faimosul liceu Henri IV şi, în 1943, la 
École Normale Supérieure), unde îşi va trece ulterior şi agregaþia. Din 1947 (când 
s-a şi cãsãtorit cu Jeanny Le Goff, viitor doctor în medicinã, cu care va avea trei 
copii), Jean Delumeau va fi, pe rând, profesor la liceul Alain Fournier din Bourges 
(1947-1948), membru al Şcolii Franceze din Roma(1948-1950), profesor la liceul 
Chateaubriand din Rennes (1950-1954) şi detaşat timp de un an (1954-1955) la 
C.N.R.S. (prestigiosul Centru Naþional de Cercetãri Ştiinþifice), ultima etapã fiind 
totodatã şi prima a viitoarei sale cariere  universitare. Dupã ce îşi susþine doctoratul 
(potrivit regulamentului francez,  cu douã teze, una principalã, intitulatã Viaþa 
economicã şi socialã la Roma în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, cealaltã 
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1  Prezentul text reprezintã forma prescurtatã a Postfeþei pe care am scris-o în 1998 la 
versiunea în limba românã a cãrþii Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-
XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1983 (Pãcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident (secolele XIII-
XVIII). Traducere de Mihai Ungurean şi Liviu Papuc, Iaşi, Polirom, 1998). Pentru unele din 
citatele şi comentariile care vor urma, am folosit, totuşi, ediþia în limba francezã a cãrþii, 
dar, într-un caz, şi versiunea ei englezã (Sin and Fear. The Emergence of a Western Guilt 
Culture, 13th-18th Centuries. Translated by Eric Nicholson, St. Martin’s Press, New York, 
1990).
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complementarã, dedicatã aceluiaşi spaþiu şi aceluiaşi domeniu: Alaunul Romei2), 
obþinând, în acest fel, gradul de conferenþiar, apoi pe cel de profesor de istorie 
modernã la Facultatea de Litere din Rennes şi la Universitatea Rennes II-Université 
de Haute Bretagne (unde va activa din 1957 pânã în 1970), Delumeau se mutã 
din 1970 la Paris, unde va ocupa, în 1974, prin concurs, Catedra de istorie a 
mentalitãþilor religioase de la Collège de France, nu înainte însã de a trece mai 
întâi pe la faimoasa École Pratique des Hautes Études (unde a fost numit în 1962 
director de studii) şi pe la nu mai puþin celebra Universitate Paris I (unde a devenit, 
în 1970, profesor de istorie modernã). Numeroasele premii şi distincþii (între care şi 
patru Doctorate Honoris Causa) obþinute pe parcursul acestei spectaculoase cariere 
i-au adus istoricului o consacrare care a depãşit curând graniþele Franþei. Laureat 
al Academiei de Ştiinþe Morale şi Politice (în 1959), rãsplãtit cu Medalia de argint 
a C.N.R.S. (în 1982) şi, în 1988, cu titlul de Membru al Institutului (Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres) – unde i-a succedat lui Georges Dumézil –, Delumeau 
a fost şi beneficiarul Marelui Premiu pentru istorie al Academiei Franceze (1968) 
şi al celui naþional, în 1987, pentru merite în acelaşi domeniu, fãrã a mai socoti 
şi celelalte prestigioase distincþii care l-au onorat (Marele Premiu catolic pentru 
literaturã, în 1977, Marele Premiu pentru istorie al oraşului Paris, în 1981 etc.), tot 
atât de semnificative pentru neobişnuitul sãu palmares3. Mai este, oare, nevoie de 
adãugat cã opera încununatã prin asemenea semne de recunoaştere este realmente 
impresionantã?

Impresionantã, într-adevãr, este aceastã operã nu numai prin dimensiunile ei 
neobişnuite4, care suportã comparaþie cel mult doar cu producþia istoriograficã a lui 

2  Prima îi va fi publicatã în douã volume la Paris, la editura De Broccard, în 1957-1959, iar 
cea de-a doua în 1962.

3  Pentru datele biografice ale istoricului, v. Jean-Marie Bizière, Pierre Vayssière, Histoire et 
historiens. Antiquité. Moyen Âge, France moderne et contemporaine, Paris, Hachette, 1995 
şi Who’s Who? France, 1989-1990. Informaþii sumare se gãsesc şi în Postfaþa semnatã de 
Modest Morariu la Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediatã, 
vol. II, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, p. 423 sqq.

4  Iatã lista lor (aproape) completã: Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié 
du XVIe siècle, 2 vol. Paris, De Broccard, 1957-1959; L’Alun de Rome, Paris, S.E.V.P.E.N., 1962; 
Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, P.U.F., 1965 (2ème édition, Arthaud, coll. «Les 
Grandes Civilisations», 1973; Ed. de Poche, 1984); Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, 
Paris, PUF, coll. «Nouvelle Clio», 1971, (4ème édition 1987); La Civilisation de la Renaissance, 
2ème édition, Paris, Arthaud, 1973 (v. şi ediþia în limba românã: Civilizaþia Renaşterii, vol. I-II. 
Traducere de Dan Chelaru, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1995); L’Italie de Botticelli à Bonaparte, 
Paris, A. Colin, 1974 (reeditatã sub titlul: L’Italie de la Renaissance aux Lumières, Paris, 
1990); Rome au XVIe siècle, Paris, Hachette, 1976 (coll. «Pluriel», 1994); La Mort des pays de 
cocagne, Paris, Publications de la Sorbonne, 1976; Le Christianisme va-t-il mourir?, Paris, 
Hachette, 1977 (coll. «Pluriel», 1978). La Peur en Occident (XIVe- XVIIIe siècles).Une cité 
assiégée, Paris, Fayard, 1978 (coll. «Pluriel», 1979; pentru versiunea româneascã, v. nota 
precedentã); Histoire vécue du peuple chrétien (sous la direction de Jean Delumeau), 2 vol., 
Toulouse, Privat, 1979; Un chemin d’histoire, chrétienté et christianisme (lucrare colectivã), 
Paris, Fayard, 1981; Le Péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), 
Paris, Fayard, 1983 (tradusã şi în limba românã, v. n. 1); Le cas Luther, Paris, Desdée de 
Gruwer, 1983; Ce que je crois, Paris, Grasset, 1985; La Première communion. Quatre siècles 
d’histoire, XVIe-XXe siècles, Paris, Desdée de Gruwer, 1987; Le Malheur des temps. Histoire 
des fléaux et des calamités en France (sous la direction de Jean Delumeau et Yves Lequin), 
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Pierre Chaunu; ea este remarcabilã în primul rând 
prin continuitatea tematicã pe care o evidenþiazã, 
neîntreruptã mai bine de 30 de ani. Aidoma colegilor 
sãi de generaþie, Delumeau a început şi el – respectând 
tendinþa epocii – prin a se interesa de istoria 
economicã şi socialã, urmãrind, în prima sa tezã de 
doctorat, dezvoltarea urbanismului, a obiectivelor sale 
religioase, a metodelor şi surselor sale de finanþare 
într-o capitalã europeanã aflatã, în perioada aleasã 
spre cercetare, în plin proces de expansiune5. Foarte 
curând, însã, la numai trei ani de la publicarea 
Alaunului Romei, el va pãrãsi aceastã “cale regalã” (la 
care nu va reveni decât ocazional, prin trei volume, 
consacrate civilizaþiei Renaşterii, Italiei şi Romei6), 
pentru a se dedica definitiv istoriei religioase, spre care 
îl împingea nu numai educaþia primitã în familie şi în 
mediile şcolare frecventate în copilãrie şi adolescenþã, 
ci şi curiozitatea de a verifica el însuşi, în cadrul acestei sfere cognitive, dar cu 
mijloacele şi experienþa maturitãþii, validitatea unor judecãþi intuite odinioarã ca mult 
prea sumare şi simplificatoare. Astfel s-a nãscut cartea despre Reformã – adevãratã 
piatrã de hotar a unui parcurs strãbãtut ulterior coerent şi metodic. “La început – scrie 
Delumeau, reamintindu-şi dupã ani cel de-al doilea debut – vroiam sã cunosc – şi 
sã fac cunoscutã – mai bine Reforma protestantã. Crescut în spiritul catolicismului 
tradiþional, nu aveam despre ea decât idei comune, cel mai adesea rãuvoitoare. Mã 
hotãrîsem, deci, pentru obiectivitate, pentru seninãtate, pentru înþelegerea unui univers 
care îmi fusese pânã atunci strãin. Aceasta a fost, când m-am decis sã pornesc la drum, 
principala mea preocupare […]. Dintr-un punct de vedere pur metodologic... gãseam cã 
este inutil sã reiau pe larg, dupã atâþia alþii, opoziþiile care aruncaserã una împotriva 
celeilalte cele douã fracþiuni religioase ale lumii occidentale. Ce se mai putea scrie nou 
despre un asemenea subiect?  Era, în schimb, important sã arãt unui public format 
esenþialmente de catolicism, originalitatea şi opþiunile majore ale protestantismului 

Paris, Larousse, 1987; Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident 
d’autrefois, Paris, Fayard, 1989; Histoire des pères et de la paternité (sous la direction de Jean 
Delumeau et Daniel Roche), Paris, Larousse, 1990; L’Aveu et le pardon. Les difficultés de la 
confession (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1991 (tãlmãcitã, de asemenea, în româneşte: 
Mãrturisirea şi iertarea. Dificultãþile confesiunii. Secolele XIII-XVIII. Traducere de Ingrid 
Ilinca, Iaşi, Polirom, 1998); Une histoire du paradis, T. I, Le Jardin des délices, Paris, Fayard, 
1992 (acum şi în limba românã: Grãdina desfãtãrilor. O istorie a paradisului. Traducere 
din francezã de Horaþiu Pepine, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997); Le Fait religieux (sous la 
direction de Jean Delumeau), Paris, Fayard, 1993 (tradusã, de asemenea, şi la noi: Religiile 
lumii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1996); Une histoire du paradis, T. II, Mille ans de bonheur, 
Paris, Fayard, 1995; L’historien et la foi (lucrare colectivã), Paris, 1996 ; Les religions et les 
hommes, Paris, 1997; Entretiens sur la fin des temps (lucrare colectivã), Paris, 1998; Une 
histoire de la Renaissance, Paris, 1999; Que reste-t-il du Paradis?, Paris, 2000.

5   Cf. Modest Morariu, loc. cit., p. 425.
6   V. supra, n. 4. 
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[adoptând] dupã aceea o atitudine paralelã, când a fost vorba sã studiez, într-o a doua 
lucrare, Biserica romanã posttridentinã”7. Deşi au fost scrise mult dupã momentul la 
care se referã, putându-li-se, deci, imputa o anumitã iluzie retrospectivã, aceste cuvinte 
apar, la lecturã, cu totul remarcabile, fiind demne de reþinut din cel puþin trei puncte 
de vedere. Mai întâi, ele arãtau încã de pe atunci cu toatã claritatea – cãrþile ulterioare 
ale istoricului nefãcând decât sã confirme acest lucru – cã, în ciuda faptului cã era 
un om care credea, iar credinþa îi inspira cercetarea, Delumeau nu era dispus sã-şi 
lase convingerile sã-i întunece judecata, preschimbându-l din analist imparþial într-un 
apologet (sau, dupã caz, detractor). Dupã cum a constatat de curând unul dintre cei 
care îi cunosc îndeaproape biografia şi opera (dar asemenea exemple pot fi invocate cu 
zecile), “credinþa sa creştinã a favorizat alegerea mai multora dintre câmpurile sale de 
cercetare, fãrã a-i oblitera prin aceasta simþul analizei critice şi libertatea de istoric”8. În 
tot ceea ce a scris, autorul Civilizaþiei Renaşterii şi al Fricii în Occident a ştiut sã pãstreze 
un just echilibru. De altfel, Naşterea şi afirmarea Reformei, despre a cãrei genezã depun 
mãrturie cuvintele de mai sus, nu a fost singurul pretext pe care şi l-a creat Delumeau 
pentru a explora originile şi evoluþia confesiunii protestante şi nici unica sa tentativã 
de situa în paralel douã din religiile europene dominante, nu pentru a o coborî pe una 
în favoarea celeilalte, ci spre a le scoate mai bine în relief similitudinile şi posibilele cãi 
de dialog. Le cas Luther, publicat în 1983 sau Un chemin d’histoire, tipãrit doi ani mai 
devreme sunt, din acest unghi, deosebit de grãitoare, trãdând o consecvenþã cu nimic 
afectatã de trecerea timpului. Întrevedem aici încã o dimensiune a operei – care este, în 
acelaşi timp, şi a vieþii – lui Delumeau, sesizabilã încã din paginile deja citate, pe care 
fãrã greş am putea-o numi drept ecumenism, dacã termenul nu ar fi, totuşi, oarecum 
impropriu, prin conotaþiile sale apãsat religioase, pentru a caracteriza atitudinea unui 
istoric care rãmâne, totuşi, laic. Sã recitim, pentru a ne convinge, ultimele cuvinte din 
fragmentul de mai sus, alãturându-le cuvenita întregire, care  explicã felul în care, 
dupã Reforma protestantã, autorul a început sã se intereseze şi de Reforma catolicã. 
“Întrucât – scrie el mai departe – conciliul de la Trento, ca şi Luther, este pe cale de a 
se depãrta rapid de noi, se cuvenea, oare, ca, cedând unei  mode a zilei, sã transform 
o carte de istorie într-o scriere polemicã şi sã acopãr de reproşuri Biserica romanã 
restructuratã şi renovatã prin marile hotãrâri din secolul al XVI-lea, în condiþiile în care 
marele derapaj al creştinismului avusese, în realitate, loc încã din timpul Imperiului 
roman? Dacã doream sã rãmân la înãlþimea unui discurs istoriografic autentic, trebuia 
sã refuz aceastã prea uşoarã ispitã”9. Astfel a luat naştere, în prelungirea şi continuarea 
cãrþii precedente, o nouã contribuþie, dedicatã Catolicismului între Luther şi Voltaire, 
prilej pentru autor de a sublinia, cum singur o mãrturiseşte, “componentele originale, 
bogãþia şi vigoarea catolicismului tridentin”, dar, nu uitã el sã precizeze, “fãrã a-mi face 

7  Cf. Jean Delumeau, Préface: Un itinéraire: de l’histoire à l’enseignement (in Jean Delumeau 
avec la collaboration de Geneviève Baudet-Drillat, Stéphanie Janssen-Peigné et Cathérine 
Drogman, Un chemin d’histoire, chrétienté et christianisation, Paris, Fayard, 1981, p. 1. Un 
fragment din confesiunea lui Delumeau apare şi în Guy Bourdé, Hervé Martin, Les écoles 
historiques, Paris, Éditions du Seuil, 1983, p. 322.

8  Avant-propos. L’histoire et l’homme religieux par Alain Cabautous in Homo Religiosus. 
Autour de Jean Delumeau, Paris, Fayard, 1997.

9  Cf. Un itinéraire…, loc. cit., pp. 1-2.
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iluzii asupra rigiditãþii sale”10. Menþiunea este importantã 
şi încã o datã revelatoare pentru atitudinea moralã a 
lui Delumeau care, catolic fiind şi deschis dialogului, 
nu înþelege, vorbind despre propria-i confesiune, sã-i 
oculteze neajunsurile sau sã-i justifice slãbiciunile. În 
afara afirmaþiilor de mai sus, aceastã imparþialitate se 
întrevede foarte lesne şi în simpatia cu care istoricul 
comenteazã semnificaþia Edictului din Nantes (1598), 
ale cãrui stipulaþii îi par a anticipa principiul libertãþii de 
conştiinþã instituit prin Declaraþia drepturilor omului şi 
ale cetãþeanului, din 179811. Şi acest text, ca şi celelalte, 
pe care le-am amintit pânã aici, aratã limpede cã, pentru 
Jean Delumeau, apartenenþa la o anumitã confesiune 
pare a fi avut, întotdeauna, mai puþinã importanþã, decât 
respectul comun pentru principiile fundamentale ale 
oricãrui credo creştin (dragoste, toleranþã, compasiune), 
de naturã sã-i apropie pe oameni, dincolo de solidaritãþile “închise”, create de credinþa 
lor. Prin aceasta, el ne propune, nu neapãrat deliberat, un model de conduitã la care 
s-ar cuveni sã meditãm.

În prefaþa unui alt volum, mult mai recent, menit a da seamã de originile, evoluþia, 
doctrinele şi principiile etice ale marilor religii ale lumii – iniþiativã ea însãşi grãitoare 
prin þelurile-i subiacente – istoricul nu ezitã sã-şi reafirme profesiunea de credinþã, de 
astã datã în ambianþa unui proiect colectiv mai amplu decît cel pe care-l construise 
de unul singur, prin analiza paralelã a celor douã Reforme. “… Lucrarea [de faþã] – îşi 
avertizeazã el cititorii – nu este un catalog plin cu cifre, procentaje şi hãrþi ce se referã 
la marile religii. Existã deja lucrãri excelente de acest gen. Pentru noi important a fost sã 
prezentãm publicului esenþa fiecãrei religii şi sã-i punem în luminã bogãþia spiritualã. 
Cartea noastrã poate, prin urmare, fi comparatã cu o masã rotundã unde fiecare se 
aflã pe picior de egalitate cu partenerii sãi. Toþi iau cuvântul, fie ca reprezentanþi ai 
religiei la care aderã, fie ca specialişti calificaþi în acel domeniu. Indiferent de poziþia 
lor, ei îşi propun religia cu înþelegere, încercând sã transmitã ceea ce are ea mai bun… 
Asta nu duce la un ecumenism facil. Nu acesta este scopul nostru. Vrem, în schimb, 

10  Idem, p. 2.
11  “Edictul din Nantes – constatã istoricul – îi invita pe francezi sã se accepte cu diferenþele 

dintre ei. Supuşilor le era interzis, chiar şi în particular sã aminteascã de tulburãrile din 
ultimii zece ani [de rãzboaie civile] şi sã-şi reproşeze unii altora ceea ce se petrecuse. 
Dimpotrivã, ei trebuiau «sã se mulþumeascã sã trãiascã în linişte, ca fraþi, prieteni şi 
concetãþeni...». Edictul din Nantes îi recunoştea pe protestanþi ca supuşi cu drepturi 
depline, având acces la toate profesiunile, şcolile, universitãþile, iar acolo unde cultul lor 
era permis, ei îşi puteau crea propriile şcoli şi puteau avea propriile temple şi cimitire...
[Edictul din Nantes] a pregãtit «Declaraþia drepturilor omului». Recunoscând protestanþilor 
libertatea de conştiinþã, dreptul de a-şi practica cultul şi interzicând convertirile forþate 
[el] pregãteşte spiritele pentru Declaraþia din 1789, unde este scris cã «nimeni nu trebuie 
sã fie tulburat din cauza pãrerilor sale religioase»” (cf. «Dimanche Ouest-France», 15 
février 1998, entretien avec Jeanne-Emmanuelle HUTIN).
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sã facilitãm la credincioşii din diferite religii ale lumii, dialogul şi capacitatea de a-l 
asculta pe celãlalt”12. Continuarea însã – o continuare în spirit, nu şi în timp, întrucât 
cuvintele care urmeazã au fost rostite înainte cu 12 ani ca proiectul de mai sus sã 
prindã contur – este, dacã se poate spune astfel, şi mai elocventã, trãdând nu numai 
aceeaşi consecvenþã în promovarea dialogului interconfesional, dar şi refuzul, deja 
semnalat, al autorului de a-şi pune la adãpost propria religie de judecãþile critice, de 
exigenþele de reformare sau de compromisurile necesare acestui dialog. Sã-i dãm, 
aşadar, încã o datã cuvântul, pentru a se explica, el singur, pe larg: “Nu ezit sã declar 
cã astãzi trebuie sã fim creştini înainte de a fi catolici, protestanþi sau ortodocşi. Pentru 
mine, viitorul creştinismului trece prin reuşita, fie şi parþialã, a ecumenismului, fãrã de 
care el nu-şi va regãsi credibilitatea… Or principalele obstacole în faþa ecumenismului 
par, actualmente, mai puþin doctrinare, cât administrative, structurile osificându-se 
pe parcursul unui prea îndelungat divorþ… Este urgent ca, în sensul celor indicate de 
[conciliul de la] Vatican II, «sã fie modificat raportul copleşitor dintre Roma şi Biserica 
universalã»…şi «decolonizate Bisericile locale». Ceea ce nu se poate face decât prin 
acceptarea unui larg pluralism, admiþând diversitatea liturghiilor, a sensibilitãþilor 
colective, a temperamentelor culturale şi a funcþiilor ecleziastice, dar în cadrul profesãrii 
aceluiaşi Credo fundamental… În aceastã schemã de tip nou, care propune unitatea 
în diversitate, fiecare Bisericã îşi pãstreazã personalitatea, organizarea, liturghiile, 
dar recunoaşte catolicitatea [adicã universalitatea – n. ns., Al.-Fl. Platon] şi funcþiile 
ecleziastice ale celorlalte confesiuni creştine, unindu-se cu ele în adunãri conciliare 
pentru a mãrturisi Evanghelia şi a asigura asistenþã lumii. De ce – încheie istoricul – sã 
continuãm sã refuzãm aceastã propunere13? De ce sã ne fie FRICÃ de fraþii noştri? De ce 
sã ne fie FRICÃ a ne întâlni cu ei în cadrul aceluiaşi «conciliu»? Sã împlinim acest gest 
de bunãvoinþã. Sfîntul Duh va face restul”14.

Cuvîntul “fricã”, repetat de douã ori în finalul lungului citat transcris mai sus, 
are, cum vom constata curând, o semnificaþie mai adâncã în ansamblul operei lui 
Delumeau, decât simpla figurã de stil, pe care el o denotã. Pentru moment, însã, nu 
putem sã nu observãm, încã o datã, remarcabila coerenþã, peste ani, a unei atitudini pe 
care autorul a avut tãria s-o  respecte, dacã putem spune aşa, “contre vents et marées”. 
Or, fiind una adânc înrãdãcinatã în caracter, aceastã consecvenþã se dezvãluie cu atât 
mai mult ca fiind şi una a operei, de vreme ce, la Delumeau mai mult, poate, decât la 
confraþii sãi, opera, convingerile şi viaþa apar şi mai profund legate între ele decât se 
întîmplã la savanþii lipsiþi de inspiraþia fecundantã a credinþelor religioase. Statornicia 
cu care şi-a promovat istoricul convingerile a fost dublatã şi, în acelaşi timp, întãritã, 
de perseverenþa pe care Delumeau a pus-o în slujba unui proiect istoriografic unitar 
atât în fond, cât şi în formã, inaugurat prin volumele mai sus citate şi continuat apoi, 
fãrã întrerupere, pânã astãzi. Este încã o trãsãturã care îi particularizeazã  activitatea 
meritând, de aceea, o analizã cu atât mai atentã, cu cât ea se întrupeazã şi în prezentul 
volum.

12  Religiile lumii, p. 5 (Prefaþã).
13  Autorul se referã aici la cîteva din demersurile menite a facilita trecerea treptatã la o 

“unitate conciliarã”, propusã în 1975 de Adunarea consiliului ecumenic al Bisericilor, 
desfãşuratã în capitala Kenyei, Nairobi.

14  Cf. Un itinéraire…, loc. cit., pp. 9-10.
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Urmãrind, cum am vãzut, prin cartea din 1965 
consacratã Reformei, sã evidenþieze “originalitatea 
şi opþiunile majore ale protestantismului” şi, prin 
continuarea ei, rezervatã catolicismului, inovaþiile 
aduse de doctrina tridentinã unei confesiuni 
ce trebuia grabnic reamenajatã, istoricul a mai 
întrevãzut, tot atunci, o cale susceptibilã de a i se 
oferi, cu un incontestabil profit, spre cercetare. “În 
momentul în care eram gata sã întreprind o operã 
istoriograficã – constatã el retrospectiv, reconstituind 
împrejurãrile în care a ajuns sã-şi conceapã proiectul 
– aveam în vedere un al doilea obiectiv: sã descopãr 
relaþiile între teologie şi aspiraþiile colective; pe scurt, 
sã scot doctrina din universul doctorilor pentru a o 
lega de cel al credincioşilor şi sã arãt cã existã mereu 
în aceastã privinþã o relaþie reciprocã – de obicei 
inconştientã – între ofertã şi cerere”15. Modelele nu-i lipseau talentatului istoric, 
care putea valorifica aici, cu folos, preþioasele sugestii conþinute atât în monografia 
prin care Lucien Febvre restituise personalitatea fondatorului Reformei16, cât şi în 
studiul prin care tot el analizase avatarurile sentimentului de dragoste, pornind 
de la Heptameronul Margaretei de Navarra17. Diferenþa – capitalã, însã – consta 
în faptul cã, în timp ce înaintaşul sãu îşi limitase investigaþia la douã cazuri 
individuale, neavând cum proceda altfel, Delumeau avea toate condiþiile, cu 
metodele şi conceptele istoriei mentalitãþilor, care îi lipsiserã lui Febvre, de a-şi 
extinde ancheta la ansamblul întregii societãþi, pentru a verifica dacã ipoteza sa 
despre climatul care favorizase rãspândirea doctrinei lutherane era confirmatã sau 
nu. “…Mi se pãrea important şi nou – scrie el, continuând a-şi rememora experienþa 
– sã lãrgesc la nivelul colectivului perspectiva pe care L. Febvre o limitase la 
individual. Dacã, într-adevãr, doctrina justificãrii prin credinþã (care nu era nouã) 
s-a rãspândit atât de amplu în secolul al XVI-lea, aceasta a þinut, fãrã îndoialã, 
de mijlocul revoluþionar de comunicare reprezentat de tipar, dar şi de faptul cã şi 
alþii cunoşteau teama de infern pe care o trãia Luther”18. Or, toate indiciile pe care 
le-a putut culege cu prilejul acelui început evocat peste ani l-au pus pe istoric în 
situaþia de a se convinge cã societatea creştinã vest-europeanã a trãit în secolele 
XV-XVI cu spaima continuã a blestemului veşnic, neexorcizatã, dupã cum tot 
el avea s-o constate, decât foarte târziu, dupã mari eforturi şi niciodatã pe de-a-
ntregul. Tema pe care autorul a urmãrit-o stãruitor timp de câteva decenii şi pe care 
a explorat-o minuþios de-a lungul mai multor cãrþi i-a fost treptat sugeratã tocmai 
de aceste constatãri.

Cele dintâi piese consistente la voluminosul dosar al fricii au fost adunate 
de Delumeau pe parcursul documentãrii aflatã la originea Civilizaþiei Renaşterii. 
Studierea atentã a aspectelor definitorii ale fenomenului renascentist – pentru care 

15  Idem, p. 2.
16  Lucien Febvre, Un destin. Martin Luther, Paris, 1928.
17  Idem, Autour du l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, Paris, 1953.
18  Cf. Un itinéraire…, loc. cit., p. 2.
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îl pregãtiserã, de altfel, primele sale cercetãri – i-au prilejuit mai întâi istoricului 
constatarea – radical diferitã nu numai de clasica interpretare marxistã, dar şi 
de închipuirea contemporanilor înşişi – cã, departe de a se deosebi radical de 
medievalitate – aşa cum crezuserã cei mai mulþi – Renaşterea îi era, dimpotrivã, 
intim asociatã. “Dacã s-ar înlãtura – scria el, pe bunã dreptate – din cãrþile de 
istorie cei doi termeni solidari – şi solidar inexacþi – de «Ev Mediu» şi de «Renaştere», 
înþelegerea perioadei care se întinde de la Filip cel Frumos pânã la Henric al IV-lea 
ne-ar fi [sensibil] uşuratã. Dintr-un singur condei s-ar lãsa deoparte un lot întreg 
de prejudecãþi. Mai cu seamã, ne-am descotorosi de ideea cã o tãieturã brutalã a 
despãrþit un veac al întunericului de o epocã a luminii”19. În al doilea rând, şi într-
un contrast tot atât de flagrant cu ideile comune despre aceastã epocã, Delumeau 
s-a simþit obligat sã sublinieze ceea ce, dupã opinia sa, constituia particularitatea ei 
dominantã (şi surprinzãtoare, totodatã, pentru cei învãþaþi a o privi din unghiurile 
convenþionale). “Renaşterea – observa el în acest sens – a lãsat veacurilor 
urmãtoare o imensã moştenire [care] continuã sã uimeascã prin violenþa curentelor 
contradictorii care s-au înfruntat. Ea s-a entuziasmat de frumuseþe, dar ne-a lãsat 
o extraordinarã galerie de opere oribile şi nesãnãtoase. A conjurat pacea, dar s-a 
dezlãnþuit în rãzboaie religioase. A fost şi surâs şi urã, delicateþe şi bãdãrãnie, 
sfidare şi sobrietate, îndrãznealã şi temere. Aidoma unui adolescent în care se zbat 
cu înverşunare forþe potrivnice şi care nu şi-a cucerit încã un echilibru, Renaşterea 
a fost mai mult ambiþioasã decât rezonabilã, mai mult strãlucitoare decât profundã, 
mai mult încordatã decât eficace; ea a fost varietate, joc de contrarii, explorare 
ardentã şi, câteodatã, ciorna unui ocean de noutãþi”20. Mai presus, însã, de orice, 
ea i-a apãrut autorului – care a revenit ulterior de nenumãrate ori asupra acestei 
imagini – ca un timp al angoasei, al marilor spaime escatologice, al temerilor 
multiple şi intense, dominat de macabru şi traversat de o sumedenie de nenorociri. 
Tocmai acest versant, neobişnuit pentru o epocã întrevãzutã pânã atunci sub un 
cer senin, de luminã, l-a determinat pe Delumeau sã consacre perioadei o a doua 
investigaþie, desfãşuratã de astã datã din perspectiva mentalului colectiv. Nãscutã 
din cercetarea precedentã şi din reflecþia asupra datelor ei, Frica în Occident 
(carte provocatã şi de o experienþã personalã a autorului, pe larg relatatã chiar în 
preambul21) i-a adus istoricului francez nu doar deplina recunoaştere ştiinþificã 
(nemaivorbind de succesul de public) la care îl îndreptãþeau scrierile sale de pânã 
atunci, dar şi posibilitatea, îndelung aşteptatã şi minuþios gânditã de a reface, pe 
traiectoria încã insuficient cunoscutã a trãirilor religioase filtrate de structurile 
universului mental, liniile de forþã ale culturii occidentale, în conformitate cu 
modelul pe care începuse a şi-l construi. Pentru a þine, însã, dreapta mãsurã, se 
cuvine spus cã Jean Delumeau nu era, nici aici, complet lipsit de repere. Cu mult 
înaintea sa, Georges Lefebvre experimentase, şi el, acelaşi tip de cercetare, dar în 
legãturã cu un episod caracteristic climatului revoluþionar din 1789, care nu fãcuse, 
pânã în acel moment, obiectul vreunui interes deosebit sau al unor preocupãri 
speciale22. În loc de a urmãri, însã, aidoma predecesorului, cristalizarea afectivã 
în jurul unui eveniment oarecare, discipolul a mers mult mai departe, preferând, 

19  Civilizaþia Renaşterii, vol. I, p. 9.
20  Idem, vol. II, pp. 213-214.
21  Cf. Frica în Occident, vol. I, p. 45 sqq (Introducere: Istoricul în cãutarea fricii).
22  Georges Lefebvre, La Grande Peur, Paris, Albin Michel, 1935.
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în spiritul experienþei acumulate şi al propriilor 
preocupãri, surprinderea diferitelor “figuri” ale 
aceluiaşi sentiment de-a lungul unei epoci date. 
Publicatã în 1978, monografia dedicatã spaimelor 
colective – prima de o asemenea amploare în 
istoriografia europeanã – a avut imediat parte de un 
ecou imens, fiind tradusã în mai multe þãri europene, 
în S.U.A. şi Japonia23. Inventarul tuturor temerilor 
şi obsesiilor colective care au bântuit societatea 
occidentalã în secolele XIII/XIV-XVIII l-a condus pe 
Delumeau, în buna tradiþie a sociologiei istorice, ale 
cãrei lecþii le asimilase perfect, sã identifice douã 
paliere distincte de analizã. În cel dintâi, rezervat 
“fricilor celor mulþi”, el s-a ocupat de multitudinea 
spaimelor permanente sau recurente, reale sau 
imaginare care şi-au pus cu putere amprenta asupra 
psihicului colectiv, imprimând conduitelor populare 
un radicalism manifestat în chipurile cele mai bizare 
şi aberante cu putinþã. Cel de-al doilea palier, unde au fost înseriate spaimele 
“savante” sau cugetate, trãite şi generalizate de elita ecleziasticã a timpului la 
nivelul întregii societãþi l-a fãcut pe autor sã se întrebe dacã elementele sale de 
conþinut nu trebuiau considerate fie ca un substitut teologic menit a raþionaliza – 
prin numire, explicare şi organizare – nenumãratele temeri şi angoase colective, fie 
ca expresia unei riposte violente din partea culturii savante care, ameninþatã fiind 
de o civilizaþie popularã conservatoare şi pe trei sferturi încã pãgânã în credinþele 
şi manifestãrile ei, a crezut de cuviinþã sã o încadreze şi sã o controleze prin 
intermediul unor frici “superioare”. Concluzia sa este cã, nutrind la începuturile 
timpurilor moderne mentalitatea unei “cetãþi asediate”, Bisericile apusene (catolicã 
şi protestantã) – devenite, între timp, şi mari puteri – au fost predispuse nu numai 
sã-şi suporte pasiv spaimele, ci sã le şi propage printre cei din jur, ca cineva care 
– spune Delumeau – având totul de pierdut, nu vede în jur decât duşmani. Aşa au 
ajuns ele sã dezvolte, în acelaşi interval (secolele XIII/XIV – XVIII) o pastoralã a 
fricii, cu atât mai eficientã în acþiunea ei, cu cât se grefa pe un sentiment general 
de culpabilitate, alimentat de însãşi esenþa creştinismului. “Oamenii de altãdatã ai 
Bisericii – observã autorul – acceptau ca o evidenþã necesitatea…unei convingeri şi 
a unei practici religioase uniforme. Ei au vrut, însã, nu numai sã inoculeze credinþa 
creştinã ansamblului populaþiei, ci sã-i adauge şi o moralã venitã de-a dreptul din 
mãnãstiri. O tentativã atât de ambiþioasã nu putea avea vreo şansã de succes decât 
dacã era însoþitã de ameninþãri la adresa celor recalcitranþi sau ezitanþi: sancþiuni 
terestre, desigur, dar şi promisiunea infernului pentru toþi refractarii”24. 

Prelungire aproape organicã a volumului precedent şi, în acelaşi timp, încã 
o treaptã a proiectului de reconstituire a evoluþiei trãirilor religioase, inaugurat 
de acesta, Pãcatul şi frica – sinteza ce o continua pe precedenta – îşi concentra 
analiza tocmai asupra acestei originale pedagogii, hrãnitã de o nouã şi în acelaşi 
timp veche spaimã, cea mai copleşitoare dintre toate: frica de sine, de labilitatea 
unei naturi umane coruptã de pãcatul originar.
23  Apud Modest Morariu, loc. cit., p. 426.
24  Cf. Un itinéraire…, loc. cit., p. 7.
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Care este teza ei principalã?
Autorul afirmã cã, în climatul de nesiguranþã generalã al secolului al XIV-lea, 

dominat de un şir aproape neîntrerupt de calamitãþi, de impunerea atotstãpânitoare 
a macabrului şi de generalizarea unui profund pesimism, hrãnit de doctrina 
creştinã a dispreþului faþã de lume, noþiunea de “pãcat”, şi aşa centralã în cadrul 
religiei dominante, a cãpãtat o importanþã supradimensionatã, devenind una din 
preocupãrile principale ale civilizaþiei occidentale şi angajând întreaga societate, 
“de la teologi la cei mai modeşti þãrani”25. Accentul perpetuu şi din ce în ce mai 
puternic pe slãbiciunea naturii umane şi pe greşeala care-i condusese pe cei dintâi 
oameni afarã din Paradis nu a avut drept urmare numai reconfigurarea imaginii 
lui Dumnezeu, din ocrotitoare şi paternã, în aceea a unui implacabil judecãtor. 
În egalã mãsurã, el a provocat, prin supralicitarea culpei, şi o nevrozã colectivã a 
vinovãþiei, explicatã de Jean Delumeau, din unghi psihiatric, ca “deviere religioasã 
şi patologicã a unui creştinism care îşi focalizeazã mesajul pe reamintirea pãcatului 
şi se repliazã ca un dispozitiv de luptã împotriva lui”26. Subiectul afectat de o 
asemenea sfâşiere se simte literalmente asediat: antrenat într-o luptã inepuizabilã 
împotriva lui însuşi, frãmântat de neîncetate examene de conştiinþã, bântuit de 
obsesia irepresibilã a morþii, el nu vede alt mijloc de a contracara ameninþãrile unei 
lumi impure şi putrede, decât într-o escaladã a mortificãrilor. Pastorala catolicã şi 
aceea protestantã din secolele XVI-XVIII – care nu trebuie interpretate, ne previne 
autorul, doar dintr-un unghi utilitar, ca instrumente de guvernare, ci şi ca expresii 
ale spaimei de care erau animaþi chiar cei ce le propagau – nu au fãcut decât 
sã exacerbeze aceastã nevrozã pânã la dimensiunile unei “supraculpabilizãri” 
generale, inoculând-o ireversibil, prin mijloacele care le-au stat la îndemânã, 
psihicului colectiv. Conştiinþa vinovatã a pãcatului, obsesia morþii şi a Judecãþii 
de Apoi, convingerea cã lumea are un caracter efemer, iar penitenþa este eternã 
au devenit structuri de rezistenþã ale mentalitãþii vest-europene la începuturile 
modernitãþii, evocându-i, astfel, dureroasa gestaþie.

O prezentare atât de simplificatã a unei demonstraþii în realitate mult mai 
complexã şi mai nuanþatã decât poate fi arãtatã aici, scapã din vedere multe alte 
aspecte extrem de edificatoare. Neîndoielnic, interpretarea generalã propusã în 
paginile acestei cãrþi de Delumeau apare credibilã. Este ea, însã, şi completã? A 
formula aceastã interogaþie nu înseamnã a reduce cu ceva meritele incontestabile 
ale analizei. Ea invitã, doar, la câteva (posibile) completãri.

În primul rând, trebuie spus cã, vorbind despre popria-i investigaþie, autorul 
are perfectã dreptate sã o considere drept expresia en raccourci a unei posibile 
istorii totale a fiinþei umane. “A încerca – scrie el cu temei – într-un [anumit] spaþiu  
şi într-o tranşã cronologicã datã istoria pãcatului, deci a imaginii rele despre sine, 
înseamnã a te plasa în inima unui univers uman. Înseamnã, în acelaşi timp, a 
desprinde un ansamblu de relaþii şi atitudini constitutive unei mentalitãþi colective. 
Înseamnã a regãsi meditaþia unei societãþi asupra libertãþii umane, a vieþii şi morþii, 
a eşecului şi rãului. Înseamnã a descoperi concepþia ei despre raporturile omului cu 
Dumnezeu şi imaginea ei despre acesta. Înseamnã, deci, ca, în interiorul anumitor 
limite, sã întreprinzi simultan o istorie a lui Dumnezeu şi o istorie a omului”27. 

25  Le péché et la peur, p. 277.
26  Idem, p. 332.
27  Sin and Fear, p. 3.
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El vede, de asemenea, corect faptul cã predispoziþia 
teologilor şi predicatorilor catolici şi protestanþi de 
a dramatiza mesajul Scripturii, prin corelarea şi mai 
strânsã a pietãþii creştine cu sentimentul vinovãþiei, 
este urmarea fireascã atât a tradiþionalei doctrine a 
“dispreþului faþã de lume”, cât şi a ansamblului de 
fenomene negative cunoscute sub numele de “criza 
secolului al XIV-lea”, care au radicalizat sentimentul 
respectiv, dându-i o amploare nemaicunoscutã. 
Pe de altã parte, Delumeau este cât se poate de 
îndreptãþit sã atribuie remarcabila coerenþã a acestui 
discurs de-a lungul aproape a unei jumãtãþi de 
mileniu – o “coerenþã a pesimistului”, spune el – 
înrãdãcinãrii sale în mitul compensator al “vârstei 
de aur” sau al “Paradisului terestru”, nerecuperabil 
altcumva decât printr-o graþie selectivã (care “îi va 
chema pe mulþi, dar îi va alege pe puþini”). “Aceastã 
afirmaþie – constatã autorul – acceptatã odinioarã de aproape toþi teologii, nu 
putea genera decât o pastoralã dramaticã, înclinând spre severitate ansamblul 
Bisericii predicatoare”28. Dupã pãrerea noastrã, însã, mai existã, în privinþa 
aceluiaşi fenomen, cel puþin douã explicaþii care n-ar trebui omise. De ce sã nu 
vedem, bunãoarã, în dolorismul excesiv al secolelor XIV-XVIII, în generalizarea 
angoaselor colective şi în supraculpabilizarea credincioşilor expresiile ultime ale 
unui îndelungat proces de individualizare şi reconfigurare a pietãþii pe criterii 
exclusiv morale, inaugurat cu trei veacuri mai devreme, în contextul a ceea ce 
s-a numit atunci “reforma gregorianã”? Dupã cum au arãtat-o nenumãrate anchete 
recente sau ceva mai vechi, trecerea, în jurul anului 1000, de la un tip de credinþã 
esenþialmente participativ şi gestual – a “fãcutului”, nu a “trãitului” –, redus la 
oficierea liturghiei şi îndeplinirea riturilor consacrate, la o spiritualitate de 
inspiraþie monasticã, ale cãrei criterii de judecatã nu mai erau aspectele formale 
ale cultului, ci fervoarea şi consecvenþa cu care erau transpuse în viaþã normele 
etice derivate din modelul christic a constituit un moment capital în evoluþia 
Creştinãtãþii occidentale, nu numai prin faptul cã a schimbat datele fundamentale 
ale credinþei, dar şi prin aceea cã a amorsat transformarea principiilor înseşi 
care guvernaserã pânã atunci raporturile dintre instanþele acestei lumi. Unitatea 
organicã (şi ierarhicã) a pãrþilor componente ale Universului creştin (temporal-
spiritual, sacru-profan, naturã-culturã etc.) – îngemãnate mult timp într-o relaþie 
de consubstanþialitate – a început, astfel, a fi dislocatã de un proces din ce în ce 
mai accentuat de distanþare (transmutat, finalmente într-o separaþie ireversibilã), 
care s-a soldat, printre altele, şi cu pierderea irevocabilã a proximitãþii divinului, 
care dominase de-a lungul Evului Mediu raportarea afectivã a credincioşilor la 
transcendent. Obsesia generalizatã a pãcatului, permanenþa macabrului, teama de 
moarte şi, mai presus de orice, sentimentul acut al vinovãþiei – predominante, 
cum a demonstrat atât de convingãtor istoricul francez, în mentalitãþile vest-
europene la începuturile modernitãþii – nu pot fi, oare, la fel de bine, puse şi pe 

28  Idem, p. 282.
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seama însingurãrii iremediabile a fiinþei umane, neputincioasã în a preveni rapida 
“dezvrãjire” a lumii?29 Ipoteza ar merita examinatã, cu atât mai mult cu cât ea 
completeazã celãlalt versant al explicaþiei istorice, restituit de Delumeau. Acest 
lucru a şi fost, de altfel, fãcut – e drept cã într-o manierã liminarã şi amicalã, 
totodatã – de unul din temeinicii cunoscãtori ai “noii istorii” şi, desigur, ai cãrþilor 
istoricului francez, care, reflectând la validitatea unui demers ce tindea sã aşeze 
frica – o fricã atemporalã, de fapt – la originea tuturor fenomenelor caracteristice 
sfârşitului medievalitãþii, se întreba dacã sentimentul spaimei nu trebuia cumva 
corelat cu toate componentele societãþii occidentale, inclusiv cu aceea semnalatã 
de noi? Iatã, însã, mai exact care sunt cuvintele sale: “Demersul serial al lui Jean 
Delumeau îl conduce [pe autor] la aflarea obiectului  de studiu: frica [aşezatã de el] 
la originea tuturor fenomenelor de la sfârşitul Evului Mediu şi din epoca modernã. 
Revoltele [din aceastã perioadã] nu ar fi decât expresia unei nervozitãþi datoratã fricii; 
la fel, acþiunea persecutorie a puterilor ar fi avut tot frica drept unic resort. Ar fi fost 
[însã] preferabil ca aceastã febrã a fricilor, prezentã la toate componentele societãþii 
occidentale,…sã fie pusã în legãturã cu noua poziþie, marginalã, a creştinismului. 
Braþul secular se desprinde atunci de Bisericã, puterea pare cã scapã clerului, care 
rezistã rãspândind frici multiple printre credincioşi, teologizând în jurul a trei figuri: 
ereticul, vrãjitoarea şi evreul şi anunþând apropierea judecãþii de apoi”30.

De vreme ce tot ne aflãm la capitolul temeiurilor conceptuale şi metodologice 
ale anchetei lui Delumeau, nu putem sã nu observãm şi faptul cã, în pofida 
imensului volum de mãrturii convocat pentru a proba amploarea socialã a spaimelor 
care bântuiau Occidentul şi profunzimea sentimentului colectiv de vinovãþie, cei 
ce ies mereu în prim-plan, fiind sistematic provocaþi sã vorbeascã, cei ale cãror 
atitudini apar minuþios consemnate şi apoi analizate sunt – atât în Pãcatul şi frica, 
precum şi în predecesoarea ei, Frica în Occident – numai şi numai membrii elitei. 
Pasiunea nutritã de istoricul francez pentru psihologie şi psihiatrie, încrederea în 
“diagnosticul” acestora şi – implicit – în posibilitatea de a-l extrapola la datele 
realitãþii istorice31 îl fac uneori pe Delumeau sã scape din vedere faptul cã, dacã 
la nivelul ştiinþelor menþionate noþiunile de inconştient sau de invariant psihic 
– centrale în opera sa – au, fãrã îndoialã, o certã validitate teoreticã, în istorie, în 
schimb, existenþa lor trebuie şi demonstratã, nu numai pur şi simplu postulatã ca 
un element susceptibil de a lãmuri comportamentele generale. Absenþa celorlalte 
“voci” din corul celor puşi de autor sã “vorbeascã” despre fricã are, probabil, aceastã 
raþiune. Ea nu ne împiedicã, totuşi sã ne întrebãm în ce mãsurã au împãrtãşit, 
cu adevãrat, acest sentiment şi celelalte segmente sociale? Rãmînem în aceastã 
privinþã, cum se spune, sur notre faim32.

29  Am reluat termenul folosit de Marcel Gauchet (al cãrui adevãrat autor este, de fapt, Max 
Weber) in Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, 
Gallimard, 1985 (v. şi ediþia în limba românã: Dezvrãjirea lumii. O istorie politicã a religiei. 
Traducere şi postfaþã de Vasile Tonoiu, Bucureşti, Ed. Ştiinþificã, 1995).

30  François Dosse, L’histoire en miettes. Des “Annales” à la “nouvelle histoire”, Paris, Éditions 
La Découverte, 1987, p. 206.

31  V. în acest sens consideraþiile sale din Le péché et la peur, p. 331.
32  Aceeaşi obiecþie este formulatã, e drept, în termeni voalaþi, şi de Dominique Julia în 

studiul La religion. Histoire religieuse din Faire de l’histoire,T. II, “Nouvelles approches”. 
Sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora, Paris, Gallimard, 1974, pp. 142, 147.
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Dacã istoricul francez şi-ar fi limitat curiozitatea 
doar la acest versant sumbru al mentalului european 
este foarte probabil cã ancheta sa ar fi rãmas parþialã. 
Consecvent, însã, proiectului iniþial de a reconstitui 
parcursul sinuos al trãirilor colective şi a reface istoria 
sentimentului religios, Jean Delumeau a continuat ceea 
ce începuse în 1978, dar, de astã datã, ocupându-se 
de aspectul pozitiv, reconfortant, al mesajului creştin, 
menit a-l echilibra pe cel culpabilizator. Astfel s-au 
nãscut, la puþin timp una de cealaltã, A da încredere 
şi a ocroti, precum şi Mãrturisirea şi iertarea33, care 
încheiau provizoriu monumentala operã inauguratã 
prin istoria spaimelor şi a pãcatului. Amândouã cãrþile 
sunt strâns legate între ele (nu întâmplãtor au şi apãrut 
la doi ani distanþã), cãci, în timp ce prima era interesatã 
de latura securizantã a mesajului religios, cealaltã 
– consideratã de unii din comentatorii ei “mai mult 
decât un simplu capitol adãugat ansamblului – [o carte] 
centralã”34 – urmãrea dezvoltarea şi importanþa crescândã dobânditã în practica 
religioasã de confesiunea anualã obligatorie a credincioşilor în faþa parohului 
local, obicei care a marcat profund Occidentul nu numai prin suita de reacþii 
psihice pe care le presupunea, ci şi prin aceea cã a transformat autocritica într-o 
practicã necesarã, investitã cu o semnificaþie mai adâncã decât simpla recunoaştere 
a greşelii. Lectura în filigran a discursului elaborat de Bisericã despre penitenþi, 
i-a îngãduit autorului sã ghiceascã dificultãþile considerabile presupuse de actul 
mãrturisirii. În acelaşi timp, însã, ea l-a fãcut sã constate şi uimitoarea pricepere 
(mai mult, chiar: subtilitate) cu care membrii clerului au ştiut nu doar sã discearnã 
între faptele mãrturisite, clasificîndu-le potrivit unei cazuistici complexe, dar sã 
şi înþeleagã, treptat, implicaþiile psihologice ale actului confesional, adoptând de 
la caz la caz strategiile cele mai adecvate. Delumeau a evidenþiat, astfel, percepþia 
din ce în ce mai acutã a oamenilor Bisericii faþã de complexitatea crescândã a 
conştiinþei umane, care reclama din partea lor alte abordãri şi atitudini.

Închizând acest şantier, Istoria paradisului (compusã, deocamdatã din 
douã “panouri”: Grãdina desfãtãrilor şi O mie de ani de fericire, primul volum 
fiind tradus, de curând, şi la noi) a inaugurat, însã de curînd, un altul, dedicat 
imaginarului societãþii occidentale în Evul Mediu şi la începuturile modernitãþii. 
Avem de a face, aşadar, cu douã proiecte aparent diferite. Cu toate acestea, ele 
dialogheazã, ca şi precedentele volume, în mod intim, fie şi prin faptul cã evocã  
douã din structurile de bazã ale orcãrui mental colectiv: frica şi fantasticul. 
“Cartea de faþã [Grãdina desfãtãrilor – n. ns., Al.-Fl. Platon] – ne previne în acest 
sens istoricul – continuã un drum lung şi solitar, început acum douãzeci de ani. 
Început cu Frica în Occident, el a continuat cu Pãcatul şi frica, A da încredere 

33  Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois, Paris, Fayard, 
1989; L’Aveu et le pardon. Les difficultés de la confession (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 
1991(v. şi  supra, n. 4).

34  Nicole Lamartin in “Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 46ème année, no 6, 1991, 
pp. 1299-1300.
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şi a ocroti, Mãrturisirea şi iertarea. Simpla enumerare a acestor titluri pune în 
luminã o logicã internã, [care rãmâne] în ciuda modelor, neschimbatã. Mi-am propus 
mai întâi sã aflu ce îi speria pe înaintaşii noştri occidentali. Am cercetat apoi cum se 
apãrau de primejdiile venite din naturã, din partea oamenilor sau dinspre lumea de 
dincolo...Nu îmi mai rãmânea – şi iatã intenþia noii mele întreprinderi – decât sã reînviu 
visele lor de fericire. Este ceea ce voi încerca sã fac în aceastã Istorie a paradisului”35. 
Explorãrii imaginilor şi ideilor pe care şi le fãceau oamenii despre trecutul întrevãzut 
ca un Paradis terestru (detaliatã în primul volet al acestui triptic, Grãdina desfãtãrilor, 
deja citatã), îi urmeazã în aceastã succesiune cercetarea imaginii lor despre viitor 
(aşteptarea împãrãþiei fericite de o mie de ani) şi, finalmente, a “speranþei într-o fericire 
desãvârşitã şi fãrã declin în lumina divinã a vieþii creştine de apoi”36, care, dupã cum 
s-a observat, pune punct în mod provizoriu noii investigaþii, dar ne dezvãluie şi o 
laturã ineditã a personalitãþii lui Delumeau, aceea a unui moralist, preocupat de a 
indica semenilor sãi un posibil sens al existenþei, într-un context tot mai sãrac în 
repere: sensul marilor idei, creatoare de vise. “Într-o epocã marcatã de prãbuşirea 
visului socialist în faþa realitãþii implacabile  – constatã unul din recenzenþii celor 
O mie de ani de fericire… [Delumeau] aratã în ce mãsurã credinþele milenariste au 
îngãduit oamenilor, timp de secole, sã supravieþuiascã, visând la o lume mai bunã 
decât aceea în care trãiau…[şi dându-le] o speranþã care i-a fãcut sã uite de tragicul 
lor destin. Astãzi, pericolul nu vine de la cele câteva secte care, sub diferite avataruri, 
continuã sã-şi împartã aceastã aşteptare escatologicã…El vine mai curând din opera 
de deconstrucþie întreprinsã de intelectualii occidentali ai secolului XX, care i-a privat 
pe indivizi de orice reper. Cãci, în ciuda viselor sale puþin nebune şi a speranþelor puþin 
naive, milenarismul – în toate formele sale – avusese avantajul de a da un sens vieþii şi 
istoriei.”37. Dar, ne-am putea noi întreba, dacã asemenea þeluri colective, capabile de a 
fortifica solidaritãþile apar astãzi atât de compromise, oamenii fiind puşi în situaþia nu 
numai de a cãuta temeiurile unei vieþi normale aici, nu dincolo, ci şi de a se acomoda 
cu o culturã a diversitãþii dãtãtoare, pentru mulþi, de îngrijorãri şi spaime, ce i-ar putea 
readuce, totuşi, laolaltã, ca substitut al marilor idealuri pierdute? Ce noi mijloace ar fi 
de gãsit pentru a reconstitui solidaritãþile de altãdatã? Intervievat de curând în legãturã 
tocmai cu temerile create în societatea modernã de aceastã diversitate din ce în ce mai 
greu de stãpânit, Delumeau nu ezita sã declare: “Dupã pãrerea mea, nu are rost sã ne 
facem iluzii: teama de celãlalt va subzista, deoarece diferenþa ne îngrijoreazã mereu. 
Demnitatea fiinþei umane constã tocmai în [aptitudinea] de a depãşi reacþiile viscerale 
pentru a-l înþelege pe celãlalt. Este o cucerire care trebuie mereu reînceputã”38. Opinia 
istoricului este, încã o datã, edificatoare (şi, ca atare, demnã de consemnat). Ea ne 
aratã cã, aidoma oricãrui intelectual autentic, nici Jean Delumeau nu şi-a gîndit cãrþile 
dintr-un unghi exclusiv ştiinþific, ci le-a atribuit şi un rost moral-civic, pe potriva 
convingerilor sale profunde. Este – dupã cum am spus-o deja – un remarcabil exemplu 
de consens între biografie şi operã la care nu trebuie sã încetãm a medita.

35  Jean Delumeau, Introducere la Grãdina desfãtãrilor. O istorie a paradisului, p. 5 (v. şi 
supra, n. 4).

36  Ibidem.
37  Jean-Michel Sallman in “Revue d’histoire moderne et contemporaine”, T. 43, no 3, juillet-

septembre 1996, pp. 531-533.
38  Cf. “Le Figaro Magazine”, le 7 juin 1997, pp. 38-40.
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De la primii creştini la sectele actuale, trecând prin predicatorii protestanþi 
şi autorii de utopii, credinþa în iminenþa sfârşitului timpului acoperã 

toate secolele. Ea poartã speranþã sau teamã. Poartã de asemenea viziuni 
care, de la Apocalipsa sf. Ioan n-au încetat sã asalteze imaginarul lumii 
europene.*

“Apocalipsã”, “catastrofã”… La originea acestor curente de gândire fondate 
pe nelinişte, angoasã, existã un text care a modelat mentalitãþile de-a lungul 
secolelor, Apocalipsa sf. Ioan.

J.D.: Da. Fie cã e a sf. Ioan, sau a grupului restrâns al tovarãşilor sf. Ioan, are mai 
puþinã importanþã. Suntem mai siguri, cã acestã carte a Apocalipsei a fost redactatã 
în jurul anilor 90 (din era creştinã), în epoca de persecuþii a împãratului roman 
Domiþian. Este un text destinat creştinilor care sunt urmãriþi de putere, care riscau 
închisoarea sau supliciul: era vorba de a reda speranþa credincioşilor ameninþaþi în 
credinþa lor, şi chiar în viaþa lor - toþi exegeþii sunt de acord sã constate cã “Fiara” 
Apocalipsei simboliza puterea imperialã a Romei. Cartea reia, înfrumuseþeazã şi 
amplificã profeþiile lui Isaia, Ezechil şi Daniel, care inaugureazã genul  apocaliptic 
al viziunilor grandioase şi enigmatice.

Este un text criptat, la dispoziþia iniþiaþilor?

J.D.: Da. Dar foarte accesibil oamenilor timpului. Este compusã din 22 de 
capitole, care anunþã, de la primele rânduri, ca o profeþie a cãrei împlinire era 
“aproape” şi care contrariazã orice încercare de a o rezuma. Este o succesiune 
de viziuni extraordinare, de o prodigioasã forþã de evocare, şi puternic simbolicã.  
Ideea generalã era cã timpul catastrofelor a sosit, dar cã cei drepþi vor fi salvaþi, 
şi cã Rãul nu va avea ultimul cuvânt: Apocalipsa se închide asupra viziunii 
Ierusalimului nou, care va coborî pe pãmânt dupã un mileniu de pace încadrat de 
douã secvenþe tragice.

Existã în Apocalipsa lui Ioan indicaþii cronologice foarte precise?

J.D.: Da. Era deja o caracteristicã a cãrþilor Vechiului Testament pe care vi 
le-am citat: ele se pierdeau în calcule de o extraordinarã complexitate. Teologi, 
matematicieni şi astrologi n-au încetat, de atunci, sã stãruie asupra acesor date, 
sã le precizeze, sã le modifice. O schemã adesea reluatã este urmãtoarea: lumea a 
trãit 2000 de ani de la creaþie la stabilirea legilor lui Moise, pe urmã alte 2000 de 

*  Interviu realizat de Veronique Sales, L’Histoire, nr. 228, avril, 1999, pp. 34-43.

Jean Delumeau
Când oamenii credeau în Apocalipsã

(interviu)
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la Moise la venirea lui Mesia. Timpul creştinismului va fi şi el de 2000 de ani. Dar 
acest decupaj este posterior Apocalipsei. Dimpotrivã, Ioan este cel care, fenomen 
cu totul nou, a pus în circulaþie cifra o mie. Decupajul perioadelor istorice în tranşe 
de o mie de ani a rãmas timp îndelungat strãin Vechiului Testament; el aparþine 
mai degrabã tradiþiei babiloniene şi iraniene.

Primul text evreiesc evocând o secvenþã de o mie de ani se aflã în Cartea 
Jubileielor, care dateazã cu o sutã de ani înainte de Christos: Este vorba de Adam, 
care “a murit cu 70 de ani înainte de a fi atins o mie de ani, cãci o mie de ani sunt 
ca o zi în cer.” Dar era încã o imagine confidenþialã. Textul lui Ioan a reprezentat un 
“best-seller” de unde soarta acestui decupaj cronologic, care figureazã foarte exact 
în capitolul XX: “Dupã ce multiple catastrofe vor fi lovit lumea pãcãtoasã, un înger 
va coborî din cer şi va înlãnþui dragonul pentru o mie de ani. Atunci cei drepþi, cei 
care refuzarã sã se închine Bestiei, vor învia şi vor domni cu Christos o mie de ani.”

Şi dupã aceastã mie de ani de fericire?

J.D.: Satan, eliberat, va încerca din nou sã “seducã popoarele”. Va urma o 
ultimã luptã între forþele rãului şi ale binelui. Acestea vor ieşi victorioase, iar rãul 
va fi îngropat pentru eternitate. Trebuie precizat cã aceastã ideie exista deja în 
religiile dualiste orientale, ca zoroastrismul (mazdeismul), nãscut în secolul VI 
înainte de Christos în Iran. Binele şi Rãul se luptã pânã la judecata prin foc care va 
despãrþi pe cei buni de cei rãi; lupta se va termina cu victoria zeului Ahuramazda.

Deci, trebuie spus imediat, milenarismul nu constã în a crede ca se va 
întâmpla ceva decisiv pentru viitorul lumii la împlinirea a o mie de ani. 
Acesta înseamnã cã va începe o perioadã, o secvenþa de o mie de ani, care 
are un specific propriu?

J.D.: Într-adevãr. Cu aceastã precizare, cã de la origine, gândirea apocalipticã 
s-a divizat în douã curente. Era mai întâi, versantul “optimist” – promisiunea unei 
mii de ani de fericire pe pãmânt – şi un versant mai “pesimist”, care a pus accent 
pe Judecata din urmã.

Biblia are în comun cu religiile orientului antic (Mesopotamia, Egipt), ideea cã 
divinitatea judecã pe oameni şi cã îi rãsplãteşte dupã conduitã. În Vechiul Testament, 
Daniel, care vrea sã reveleze secretele sfârşitului timpului, descrie curtea care va 
pronunþa condamnarea imperiilor ostile lui Dumnezeu şi va inaugura regatul celui 
Prea-Inalt. În Evanghelia lui Matei, venirea Regatului lui Dumnezeu se va face 
la sfârşitul timpurilor prin judecata care-i separã pe cei buni şi pe cei rãi. Viii şi 
morþii, care vor învia, vor apãrea în faþa lui Dumnezeu. În Epistolele sf. Paul, ziua 
judecãþii este “ziua Domnului” care, într-un foc extraordinar, va face sã disparã 
impietatea prin suflul gurii Sale.

Toate aceste semne au fost rezervate doar “intelectualilor” sau teologilor, 
sau au fost difuzate în mase mai largi?
J.D.: Sã reamintim cã Apocalipsa n-a fost recunoscutã ca text canonic de 

Biserica Occidentului decât în secolul V. Dar, revenind la întrebare, ideea iminenþei 
Judecãþii de Apoi – consecinþã a fricii şi neliniştii – a fost foarte larg difuzatã. Astfel, 
capitolul XXV din Evanghelia lui Matei, unde vedem pe cei drepþi la dreapta lui 
Dumnezeu, şi cei gãsiþi blestemaþi pentru eternitate, era citit în biserici şi oamenii o 
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ascultau în fiecare an. Iconografia s-a inspirat din aceastã temã a Judecãþii de Apoi, 
în catedralã, dar şi în gravuri şi în tot felul de imagini: de unde omniprezenþa în 
spirite a acestei dramatice încercãri escatologice. Pe cale de consecinþã, un public 
larg, chiar neşcolit, a fost puternic atins de acest motiv, care i-a devenit foarte 
familiar.

Aceastã nelinişte popularã se va cristaliza în jurul câtorva mari reprezentãri şi 
câteva mari figuri, ca cea a lui Antichrist, a lui Satan şi a creaturilor sale – idolatri, 
musulmani, evrei, vrãjitoare, eretici… În secolul XVI chiar Satan este o entitate 
omniprezentã: el ia orice formã şi este adesea imposibil sã recunoşti la prima 
vedere pe suporterii sãi; teologii îl numesc “prinþul acestei lumi”. El este cel care 
l-a înfrânt pe Adam în Paradisul terestru şi el este responsabil de toate tentaþiile. 
Luther a scris cã el “nu dã înapoi în faþa nici unei forþe terestre.” Este admis în 
general cã demonii pot distruge recoltele, pot provoca invazii de lãcuste, arde 
casele, pot sã elibereze captivii, sã elibereze oraşele sau dimpotrivã sã favorizeze 
luarea lor, sã aducã victoria sau înfrângerea într-o bãtãlie, sã aducã succes şi avere 
unor oameni, sã batã monedã, sã se împreuneze cu bãrbaþi sau femei, sã organizeze 
sabatul la care participau vrãjitoarele… este o adevãratã litanie: altfel spus, nimic 
nu era cu neputinþã diavolului.

Şi Antichrist, când va apãrea dupã mentalitatea colectivã? Când va fi 
cunoscut de toatã lumea şi ce reprezintã el, mai exact?

J.D.: Figura lui Antichrist apare în Epistola lui Ioan unde se aflã rare menþiuni 
care-l privesc. Antichrist este încarnarea şefului forþelor rãului, faþã de forþele lui 
Christos la sfârşitul timpurilor. Nu este un personaj al Apocalipsei, cu toate cã, 
din aproape în aproape, se produce o confuzie între imaginea sa şi cea a Fiarei 
din cartea lui Ioan. Aici putem citi în capitolul XIII: “Vãd ieşind din mare o fiarã 
cu zece coarne şi şapte capete, pe coarne, zece diademe şi pe capete un nume 
blasfematoriu. Fiara pe care am vãzut-o semãna a leopard, labele sale erau ca ale 
ursului şi mutra sa ca gura leului.”

Cu plecare din secolul X, vedem tot mai mult evocatã figura Antichristului. 
Textul unui cleric, redactat înainte de 954, va fi reluat şi îmbogãþit pe tot parcursul 
evului mediu: Antichristul  apare ca tiran şi pseudo-Christ, parodiindu-l pe Isus. 
Pentru unii, venirea lui pe pãmânt era iminentã. Pentru alþii, el este deja pe pãmânt. 
Este cel mai puternic inamic al lui Dumnezeu şi al oamenilor, şi atunci când va 
apãrea, sfârşitul va fi aproape. Când Christos îl va înfrânge, Judecata de Apoi va 
putea avea loc. 

Am asistat la o formidabilã promovare a acestei figuri terifiante în cursul 
secolelor XIV-XVI. Pe scurt, marea fricã de sfârşitul lumii s-a exprimat mai mult 
la sfârşitul evului mediu decât în anul o mie. Pentru mai multe motive. Din cauza 
Marii Schisme a Occidentului, ce a început în 1378 şi a durat pânã în 1417: 
cardinalii şi naþiunile se împart în partizanii a doi sau chiar trei papi concurenþi. 
Din cauza ciumii negre care a început în 1348, când în Occident o persoanã din 
patru a dispãrut pe parcursul a trei ani. Jumãtate din populaþia unor oraşe putea 
muri în câteva sãptãmâni. Ciuma va rãmâne apoi într-o stare endemicã. Ei i se 
adaugã avansul turcilor, rãzboiul de o sutã de ani, revolte nenumãrate etc., aceste 
scandaluri şi catastrofe au zdruncinat în mod teribil spiritele. Contemporanii au 
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crezut cã nu era decât o explicaþie pentru aceste calamitãþi fãrã precedent: sfârşitul 
lumii este aproape.

Aş vrea sã insist asupra faptului cã din acest climat de apocalipsã a pornit 
Reforma, la începutul secolului XVI. Pentru teologul englez John Wyclif, precursor 
al Reformei, foarte violent opus instituþiei eclesiastice, papa şi antipapa constituiau 
cele douã jumãtãþi ale Antichristului. Pentru Luther, odatã schisma consumatã, 
papa era Antichristul, iar Roma, Babilonul modern, oraşul promis distrugerii, 
dupã Apocalipsã. Credinþa în apropierea sfârşitului lumii era atunci un sistem 
de referinþã, comun tuturor oamenilor timpului. Când Luther spune cã papa este 
Antichrist, sã nu credem cã este un joc retoric, şi cã utiliza un truc de propagandã, 
chiar dacã în evul mediu, termenul a devenit în mod efectiv un poncif.  Oamenii 
care-l ascultau îl credeau şi o credea şi el. De aici, exista o urgenþã în acþiunea 
reformatorilor.

Ruptura pe care au produs-o, odatã cu 1520, nu era deloc o manevrã. Ceea ce 
era în joc, era salvarea umanitãþii. Luther credea cu adevãrat cã sfârşitul lumii este 
iminent. Trebuiau deci separaþi foarte repede, înaintea Judecãþii de Apoi, bunii de 
rãi, drepþii de cei care nu puteau fi salvaþi. Protestantismul a ieşit direct din aceastã 
logicã eschatologicã. Şi inventarea sa va induce, încã mai multe aprehensiuni 
şi spaime: creştinismul a fost divizat în douã din interior. O perioadã de timp, 
creştinii din cele douã tabere aveau sentimentul cã sunt asediaþi de Satan şi de 
agenþii lui… iar printre aceştia evreii. Luther a fost murdar în aceastã privinþã, şi 
vã reamintesc cã Hitler a reeditat în milioane de exemplare douã din scrierile sale 
antisemite. 

Pe urmã, catolicismul nu s-a arãtat, pentru a se deosebi de protestantism, 
mai puþin sensibil la perspectivele eschatologice, dupã spaimele de care 
tocmai a-þi vorbit?

J.D.: Incontestabil. Odatã cu Reforma, biserica catolicã a pus surdinã acestei 
teme. Exegeþii repetau mereu cã Apocalipsa nu trebuie luatã literal şi cã ceea ce 
se socotea mai înainte era judecata particularã a fiecãruia, la sfârşitul vieþii sale, 
mai mult decât judecata colectivã de la sfârşitul timpurilor. Deja în 1516, conciliul 
Lateran a condamnat calculele asupra sfârşitului timpurilor şi toate predicile 
eschatologice. Cu plecare de la conciliul de la Trent, care s-a reunit în trei reprize 
între 1545-1563, biserica catolicã a luat distanþã de toate reprezentãrile sfârşitului 
lumii.

Dar, dimpotrivã, spiritul eschatologic a subzistat în mentalitatea protestantã?

J.D.: Timp îndelungat, dar a sfârşit prin a se dilua de asemenea. Cu toate 
acestea, este adevãrat cã credinþele apocaliptice, dar în formularea lor milenaristã, 
se manifestã astãzi în marginile protestantismului, spre exemplu la adventişti, sau 
chiar în noile religii nãscute din trunchiul creştin, ca mormonii sau martorii lui 
Jehova, care cred în iminenþa mileniului. 

Sã revenim la “pozitivul” acestor credinþe: în Apocalipsa lui Ioan, ne-aþi 
spus-o, exista, de asemenea, ideea cã sfârşitul lumii va fi precedat  de o mie 
de ani de fericire. Cum a primit biserica aceastã idee?

J.D.: Cum spuneam înainte, Apocalipsa n-a fost acceptatã ca o carte canonicã 
decât în secolul V, şi cu condiþia de a trece prin interpretarea sf. Augustin. Acesta 
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a fost milenarist la începutul carierei sale. Dar, mai târziu, el va respinge, nu fãrã 
dreptate, derivele materialiste pe care le putea antrena aceastã doctrinã. Istoria i-a 
dat dreptate: milenarismul a ajuns adesea la revendicãri foarte concrete, neglijând 
dimensiunea spiritualã a Apocalipsei. Sf. Augustin  n-a pus în mod real în cauzã 
secvenþa de o mie de ani (el a spus: “o mie de ani sau ceva pe aproape”), dar el a 
afirmat mai ales cã regatul terestru a lui Christos a început cu naşterea lui Isus. Cu 
naşterea Domnului, am intrat în ultima fazã a istoriei, care va fi urmatã de Judecata 
de apoi.

Dar, dacã el estimeazã cã cei o mie de ani, sau ceva pe aproape, au început, 
cum justifica cã lumea nu se aflã într-o perioadã de pace şi prosperitate?

J.D.: Într-adevãr, este o bogãþie şi o complexitate a gândirii sale, care se sprijinã 
pe constatarea faptului, cã binele şi rãul sunt amestecate în viaþa cotidianã şi vor 
fi aşa pânã la Judecata de apoi. Cu venirea lui Christos, regatul lui Dumnezeu a 
început pe pãmânt, dar este încã în faza de luptã contra rãului şi nu va fi definitiv 
instaurat decât atunci când rãul va fi fost înfrânt, la sfârşitul a o mie de ani. 

Interpretarea sa a discreditat “numãrãtoarea” milenaristã pentru mai multe 
secole. Înainte de a reveni cu Joachimo da Fiore, cãlugãr cistercian “disident” din 
sec. XII, care n-a vorbit niciodatã de o mie de ani tereştrii, care a descris foarte 
puþin aceastã perioadã de fericire viitoare, dar care a fãcut tema centralã a scrierilor 
sale: fericirea va veni pe pãmânt înainte de a veni în cer. Acest personaj, nãscut în 
Calabria spre 1132, fiu de notar, s-a convertit la monahism dupã un voiaj în Orient. 
În Palestina, unde dorea sã devinã eremit, are primele viziuni. Reîntors în Calabria, 
devine cistercian, şi, spre 1180, decide sã fondeze propria sa congregaþie. În ultimii 
ani de viaþã (moare în 1202), puternicii occidentului, Richard Inimã de Leu, papii, 
îl consultã regulat. Pentru el, istoria se divizeazã în trei etape: dupã vârsta Tatãlui 
(Vechiul Testament), vârsta Fiului (care început cu naşterea lui Christos), se va 
instaura vârsta Spiritului, marcatã de venirea unei biserici contemplative, pure şi 
sãrace.

Popularitatea acestor curente de gândire, a neliniştit în general bisericile 
consacrate?

J.D.: Da, milenarismul a fost suspect marilor biserici creştine. Milenarismul 
este mereu dezvoltat în situaþii şi grupuri marginale în raport cu principalele 
confesiuni. Şi cu cât ne vom îndepãrta de naşterea lui Christos, cu atât ne vom 
îndepãrta de persecuþii, cu atât mai puþin vom fi milenarişti. Este normal, primii 
creştini se aşteptau la o revenire iminentã a lui Christos pe pãmânt, o revenire 
în glorie. Pe urmã aceastã speranþã s-a estompat, fãrã sã disparã şi revenind pe 
margini.

Cum explicaþi la secole distanþã, succesul lui Joachimo da Fiore?

J.D.: Franciscanii, ordin creat dupã dispariþia lui Joachimo da Fiore, au 
asigurat gândirii sale un succes durabil. În mesajul lor, ei au reþinut mai ales 
formule pronunþate de Isus: “primii vor fi ultimii”, şi “fericiþi cei sãraci…” De 
unde o ideologie aproape revoluþionarã, care a neliniştit mult puterile politice şi 
cele religioase. Imaginaþi-vã puþin: se anunþã regatul celor sãraci, în timpul ultimei 
perioade din istoria umanitãþii. 
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Astfel, Joachimo da Fiore, om liniştit, caritabil şi pacifist, şi-a gãsit în secolele 
urmãtoare preluate ideile de moştenitori câteodatã violenþi, care au înþeles mai 
mult sau mai puþin, şi care s-au numit ei înşişi joachimişti.  Franciscani “extremişti” 
numiþi şi “spirituali”, au urmãrit foarte clar restaurarea vârstei de aur a bisericii 
primitive, într-o perioadã intermediarã, înainte de sfârşitul lumii. Ei au elaborat 
uneori şi au difuzat larg o ideologie a insurecþiei, deoarece predicau exemple, 
apãreau fidelilor ca sãraci şi aproape de popor. 

Care, în anumite cazuri a izbutit. Unii au crezut cã vor asigura regatul 
fericirii pe pãmânt. 

J.D.: Da. Wyclif, pe care l-am mai întâlnit, a constituit o verigã esenþialã în 
lanþul care leagã pe Joachimo da Fiore de Jan Hus, predicator şi teolog ceh, executat 
în 1415 pentru cã a predicat reforma. Wyclif a oferit un aliment, o argumentaþie 
teoreticã, celor care, în Anglia se numeau “preoþii sãraci”, lollarzii, a cãror mişcare 
s-a dezvoltat, la început, în sferele universitare şi politice înainte de a se rãspândi 
într-o mare parte a þãrii. Aceste teze au traversat Europa, şi s-a vãzut, din 1419, 
predicatori discipoli ai lui Jan Hus anunþau sfârşitul lumii pãcãtoase în Boemia şi 
incitau mulþimile sã se refugieze în anumite oraşe “alese” sau în munþi. De unde 
numele de taboriþi care li s-a dat, prin referinþã la muntele sacru din scripturi, 
muntele Taborului, care va sfârşi prin a desemna fortãreaþa unde s-au refugiat, 
unde au stabilit o comunitate dupã viziunea lor. 

Taboriþii proclamau patru principale articole de credinþã: timpul rãzbunãrii 
divine a sosit; credincioşii trebuie sã verse sângele duşmanilor lui Christos; ei 
trebuie sã fugã în oraşele “alese” sau în munþi; fericirea va veni pe pãmânt. Þãrani 
şi meşteşugari care şi-au ars de bunãvoie casele înainte de a le pãrãsi definitiv, 
renunþau la orice ierarhie şi refuzau folosirea monedei; au instaurat o societate 
egalitarã. Luptându-se cu cruciaþii trimişi de guvernul de la Praga, ultimii taboriþi 
au fost masacraþi în 1423.

Un secol mai târziu, þãranii din Suabia sau ridicat dupã pastorul protestant 
Thomas Münzer, care-şi semna scrisorile “Tomas Münzer armat cu sabia lui 
Gedeon”, care era convins cã Dumnezeu îi va trimite legiunile sale celeste pentru 
a-l ajuta sã restaureze în toatã splendoarea sa Biserica primitivã. “Dacã doriþi 
adevãrul, intraþi cu noi în dansul pe care-l vom dansa cum trebuie, înainte a a regla 
onest conturile cu blasfematorii”, scria el locuitorilor din Erfurt.

Dar, trebuie mai ales citatã experienþa realizatã la Münster, câþiva ani mai 
târziu, de cãtre Jean de Leyda. Folosirea în comun a bunurilor, a alimentelor, a 
femeilor; au aplicat coerent un program strict comunist, în numele lui Dumnezeu 
şi în funcþie de credinþa în mileniu. Toate cãrþile erau interzise, cu excepþia Bibliei. 
Minciuna era pedepsitã cu moartea, ca orice formã de nesupunere. Ca multe altele, 
şi aceastã revoltã a fost înãbuşitã în sânge. 

Cum explicaþi faptul cã şi la protestanþi, aspiraþiile milenariste par sã se 
rãreascã şi cã nu am asistat la revoluþii politice de acest tip?

J.D.: Este clar cã creştinii au gãsit un loc de refulare în Lumea Nouã. Cu 
începere din secolul XVI, au fost numeroşi cei care şi-au imaginat cã în America era 
plasat paradisul terestru – în America de sud pentru catolici, în cea de nord pentru 
protestanþi. Milenarismul o fost o componentã importantã a identitãþii colective a 
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Statelor Unite. În momentul revoluþiei şi independenþei, era o convingere care-i 
însufleþea pe insurgenþi; noile state vor face sã strãluceascã justiþia şi libertatea 
asupra restului lumii. Trebuie, pentru a înþelege aceastã dimensiune sã ne referim 
la acest text surprinzãtor al unui puritan milenarist Jonathan Edwards, care a fost 
iniþiatorul a ceea ce s-a numit prima mare “trezire” religioasã, în anii 1740-1744, 
a cãrui concluzie este extraordinarã: “Totul mã face sã cred cã soarele va rãsãri de-
acum dinspre apus.”

Ajungem la Revoluþia francezã, la dispariþia progresivã a spiritului religios 
şi a influenþei bisericii asupra societãþii. În epoca contemporanã, speranþele 
milenariste sau laicizat, politizat…
J.D.: Existã o trecere lentã şi progresivã a milenarismului în socialism şi în 

marxism. Prin intermediul scriitorilor şi gânditorilor utopişti, cel mai celebru fiind 
Thomas More, autorul în 1516, al Utopiei, legatã în 1602, de Cetatea Soarelui de 
Campanella. Aceastã ultimã operã este foarte interesantã, deoarece Campanella, 
la timpul sãu, era un milenarist de cea mai strictã obedienþã. El citeazã pur şi 
simplu pe Joachimo da Fiore: “Sfinþii, spune el, vor domni o mie de ani în mijlocul 
fericirii spirituale şi materiale, practicând dupã legea naturalã, perfecta comuniune 
a bunurilor. Va fi vârsta de aur şi va dura timp îndelungat pe pãmânt, ca preludiu 
al secolelor viitoare, în cer, care va veni cu a doua venire cum a spus sf. Ioan 
în Apocalipsã. Atunci toþi vor ieşi din morminte şi va fi sfârşitul lumii.”  El mai 
spune:”Şi atunci va fi un cer nou şi un pãmânt nou. Strãlucirea soarelui se va 
multiplica de şapte ori şi luna va fi ca soarele: şi vor dura o mie de ani.”

Secolul XVIII a vãzut vârsta de aur a utopiilor, descrierea “celei mai bune 
lumi” situatã într-un alt loc, adesea într-o insulã imaginarã, foarte îndepãrtatã. 
Secolul XIX inventeazã ucronia, descrierea “celei mai bune lumi posibile” situate 
în viitor şi care, pe cale de consecinþã, reîntâlneşte discret speranþele milenariste.  
De unde o întreagã creaþie literarã, în care strãluceşte Louis Sebastien Mercier, cu 
al sãu Anul 2440, publicatã în 1771, sau Restif de la Bretonne, care scria Anul 2000 
în 1790…o societate fericitã, asupra cãruia va domni “iubitul Louis-François XXII”, 
rege al Franþei dar şi “înþelept moderator a douãzeci de naþiuni, aliate, al cãrui şef 
suprem era.”

Recapitulând, avem nevoie sã credem în fericire, şi ideea de progres – 
progres democratic, ştiinþific şi tehnic – a înlocuit în secolele XVIII-XIX pe 
cea de o mie de ani de fericire…
J.D.: Cred cã omul are nevoie sã creadã în fericire. Într-o fericire colectivã 

şi într-una individualã. Noi trebuie sã gãsim un înlocuitor speranþei socialiste. 
Apoi, este adevãrat cã mai existã încã în societãþile noastre, ceea ce voi numi un 
milenarism strict, la mormoni, martorii lui Jehova, adventişti, care toþi se referã 
explicit la capitolul XX din Apocalipsã.

Pentru a completa, vor trebui citate încã un numãr de mişcãri pe care le 
regrupãm în ceea ce se numeşte New Age, care sunt destul de mult detaşate de 
credinþele creştine, care prevãd, prin trecerea pãmântului din zodia Peştilor în cea 
a Vãrsãtorului, în jurul anilor 2030, venirea unei ere de fericire, omul reconciliindu-
se cu sine şi cu cosmosul. 

Trebuie subliniat cã dupã credinþa irezistibilã în progres a secolului XIX, 
tributarã milenarismului, s-a produs o revenire odatã cu manifestarea unei gândiri 
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critice, cea a contr-utopiilor,  a lui Huxley, care a publicat chiar Cea mai bunã 
lume posibilã, în 1932 şi cea a lui Orwell… Ei au vãzut, din nefericire, unele 
din previziunile lor premonitorii, realizându-se. Iatã de ce, dupã toate tragediile 
politice ale secolului nostru, cred cã oamenii vor câştiga prin împingerea umanitãþii 
spre optimism.

Nu suntem, oare,  destul de milenarişti?

J.D.: Exact, şi este regretabil! Ne lipseşte puþin milenarism spre a aborda anul 
2000…


