
9

Dintre „istoriile” care s-au scris sau se 
pot scrie despre civilizaþia Occidentului 
medieval, aparent puþine sînt mai 
monotone decît aceea a metaforei1 
„corpului politic”. Motivul este evident. 
Avînd drept þintã principalã – şi, la drept 
vorbind, singura posibilã – recuperarea 
ocurenþelor documentare ale analogiei 
dintre corp şi structurile ecleziastice şi 
politice, o asemenea istorie, luatã în sine, 
este profund repetitivã. Ea nu face decît 

sã reia la nesfîrşit paralelismele – întotdeauna aceleaşi – pe care autorii le stabilesc 
între pãrþile corpului şi instituþiile Bisericii şi ale Statului, aparent fãrã sã poatã 
spune ceva esenþial nou despre structurile în cauzã sau sã aducã vreo modificare 
semnificativã de perspectivã.
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1  Dintre nenumãratele definiþii ale metaforei, prezente în diferitele specii ale literaturii 
contemporane, aparent cea mai comunã este aceea de tip substitutiv, care interpreteazã 
metaforizarea ca o operaþie de transfer sau de înlocuire a unui cuvînt printr-un alt 
cuvînt, al cãrui înþeles se aflã într-o relaþie de reprezentare cu termenul înlocuit. Din 
acest unghi, metafora împrumutã forma unei analogii sau comparaþii prescurtate, care, 
prin intermediul imaginii (ideii) pe care o vehiculeazã, (re)defineşte sau esenþializeazã 
obiectul cãruia i se aplicã (pentru aceste interpretãri şi altele, v. inter alia Brenda E. F. Beck, 
The Metaphor as a Mediator Between Semantic and Analogic Modes of Thought, „Current 
Anthropology”, Volume 19, Issue 1 (March 1978), p. 83, James Fernandez, The Mission 
of Metaphor in Expressive Culture, „Current Anthropology”, Volume 15, Issue 2 (June 
1974), passim, Arnold Isenberg, On Defining Metaphor, „The Journal of Philosophy”, 
Volume 60, Issue 21 (October 1963), p. 609 şi Otto Gerhard Oexle, Deutungsschemata 
der sozialen Wirklichkeit im frühen und hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Wissens in František Graus (Hg.), Mentalitäten im Mittelalter. Metodische und inhaltliche 
Probleme, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1987, p. 66, ultimul pentru încercarea 
de a propune o definiþie succintã, instrumentalã, a termenului, aplicatã imaginarului 
medieval).
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În schimb, metafora corpului devine dintr-o datã interesantã în mãsura în 
care, nemaifiind privitã ca o istorie în sine, este examinatã în relaþie cu referentul 
pe care îl oglindeşte, fie aceasta realitatea „metaforizatã” sau contextul ei cultural 
şi istoric. Cercetatã contextual şi diacronic, adicã din perspectiva împrejurãrilor 
în care a apãrut şi a fost afirmatã, a evoluþiilor complexe în care s-a gãsit „prinsã” 
la un moment dat, în raport cu fenomenele de rupturã sau cu mutaþiile cu care 
s-a conjugat, precum şi cu autorii care au exprimat-o, istoria „corpului politic” 
se transformã subit, devenind deosebit de atrãgãtoare. În aceasta constã, de fapt, 
utilitatea metodologicã a unui asemenea subiect, care face parte – se înþelege – din 
domeniul mentalitãþilor colective: el trimite, întotdeauna, dincolo de sine însuşi, 
invitîndu-ne sã „spargem” oglinda falsei sale monotonii, pentru a sesiza prefacerea 
realitãþilor pe  care le evocã. Scurta analizã care urmeazã probeazã – şi ea – acest 
lucru.

Ea este una textualã. Spre a exemplifica modul cum este „pusã în scenã” metafora 
corpului politic, am ales cinci texte caracteristice, aparþinînd – în termenii proprii 
vocabularului nostru de astãzi – abundentei literaturi teologico-politice produsã în 
secolele XIII-XIV în partea de apus a continentului, într-un context istoric, asupra 
cãruia vom reveni imediat. Acestea sînt, în ordine cronologicã, urmãtoarele: De 
regimine principum (elaborat în jurul anului 1285 sau, dupã alte opinii, între 1277 
şi 1282 de Aegidius Romanus (Egidio Colonna, Gilles din Roma), un binecunoscut, 
în epocã, jurist şi apãrãtor al intereselor pontificale); Rex pacificus (tratat anonim, 
scris cîndva, în intervalul dintre 1297 şi 1302, dar cunoscut şi sub titlul infinit 
mai semnificativ de Quaestio de potestate papae); De ecclesiastica potestate (o altã 
scriere, din 1302, a aceluiaşi Aegidius Romanus); De potestate regia et papali (un 
tratat datat între aprilie 1302 şi iunie 1303, care îl are ca autor pe Jean de Paris 
(Johannes Quidort) şi faimosul Defensor pacis, iconoclastul tratat antipontifical al 
lui Marsiglio din Padova (Marsilius Patavinus, Marsiglio dei Mainardini), terminat 
în 1324, la capãtul a şase ani de eforturi stãruitoare, pe vremea cînd autorul se afla, 
pentru a doua oarã, la Paris, în contact strîns cu mediile intelectuale averroiste din 
capitala regatului capeþian.

Textele pe care le-am enumerat nu sunt, bineînþeles, necunoscute. Publicate 
de multã vreme şi reeditate de mai multe ori2, ele au fãcut obiectul mai multor 
analize, inclusiv din unghiul care ne intereseazã aici. Pînã acum, însã, cei 

2  Versiunile publicate, folosite de noi aici, sînt urmãtoarele: Li livres du gouvernement des 
rois. A XIIIth Century Version of Egidio Colonna’s Treatise De regimine principum, now first 
published from the Kerr Ms. Together with Introduction and Notes and Full-Page Facsimile 
by Samuel Paul Molenaer, AMS Press Inc., New York, 1966; R. W. Dyson (editor), Quaestio 
de potestate papae (Rex pacificus) / An Enquiry into the Power of the Pope. A Critical Edition 
and Translation, The Edwin Mellen Press, Lewinston, Queenston, Lampeter s. a. (ediþie 
bilingvã, latinã şi englezã); On Ecclesiastical Power by Gilles of Rome / De ecclesiastica 
potestate by Aegidius of Rome. Translated with an introduction by Arthur P. Monahan, 
The Edwin Mellen Press, Lewiston / Queenston / Lampeter, 1990; Arthur P. Monahan, 
John of Paris, On Royal and Papal Power. A Translation, with Introduction, of De Potestate 
Regia et Papali of John of Paris, Columbia University Press, New York an London, 1974; 
Marsile de Padoue, Le Défenseur de la paix. Traduction, Introduction et Commentaire par 
Jeannine Quillet, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1968.
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ce s-au apropiat de ele au avut doar o þintã ilustrativã: sã le insereze, ca piese 
justificative, în diversele istorii ale imaginarului organicist al societãþii3. Noi le 
vom compara sistematic (ceea ce nu s-a mai fãcut), urmãrind atît modul concret în 
care este descris, în ele, corpul ca metaforã a statului şi a Bisericii, cît şi posibilele 
semnificaþii ale acestor ocurenþe, precum şi valoarea lor simbolic-instrumentalã, 
fãrã a uita, desigur, necesarele referinþe la contextul în care au fost produse textele 
de care ne ocupãm şi scopurile cãrora le-au fost menite.

Mai înainte, însã, este necesar sã lãmurim o chestiune de terminologie. 
Noþiunea de „corp politic”, care desemneazã analogia dintre alcãtuirea şi modul de 
funcþionare a corpului uman şi, pe de altã parte, statul monarhic şi/sau instituþia 
ecleziasticã reprezintã, raportatã la vocabularul teologic medieval, o ficþiune. Ea 
este, de fapt, o expresie modernã, folositã ca un raccourci ori de cîte ori autorii 
epocii noastre se referã la aceastã veche analogie. Textele medievale care conþin 
aceastã metaforã nu o redau, însã, prin vreo expresie stabilã. Singura formã oarecum 
mai recurentã pe care am putea-o, la rigoare, identifica este corpus mysticum, dar 
numai punctual şi în contexte foarte precise, care implicã, la început, instituþia 
ecleziasticã4. În limbajul teologilor din perioada carolingianã, de exemplu, expresia 
era sinonimã cu ostia sfinþitã, referinþa la „Bisericã” (în sensul de comunitate a 
tuturor credincioşilor), continuînd, dimpotrivã, sã fie fãcutã prin intermediul 
tradiþionalului corpus Christi paulinian. La mijlocul secolului al XII-lea, într-un 
context marcat de o amplã disputã referitoare la transsubstanþiere5, înþelesul celor 

3  Dintre aceste sinteze, trei sînt, indiscutabil, cele mai semnificative, rãmînînd, pînã astãzi, 
principalele repere ale domeniului: Gerhard Dohrn-van Rossum, Politischer Körper, 
Organismus, Organisation. Zur Geschiche naturaler Metaphorik und Begrifflichkeit in der 
politischen Sprache, Bielefeld, 1977; Tilman Struve, Die Entwicklung der organologischer 
Staatsauffassung im Mittelalter, Anton Hiersemann, Stuttgart, 1978; Dietmar Peil, 
Untersuchungen zur Staats-und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von 
der Antike bis zur Gegenwart, Wilhelm Fink Verlag, München, 1983. Scrierile pe care 
le discutãm au fãcut, însã, laolaltã sau în parte, obiectul şi altor tipuri de analize, mai 
limitate din punct de vedere tematic. V., inter alia, Richard Scholz, Die Publizistik zur 
Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen 
Anschauungen des Mittelalters, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1903 (ed. a II-a, 
Amsterdam, 1962), Wilhelm Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, 
Leipzig, 1938 şi Jacques Le Goff, Head or Heart? The Political Use of the Body Metaphors 
in the Middle Ages in Fragments for A History of the Human Body. Edited by Michel Feher, 
Ramona Nadaff, Nadia Tazi. Part Three, Urzone, New York 1989.

4  Cea mai temeinicã şi amãnunþitã, totodatã, reconstituire a evoluþiei semantice a 
expresiei corpus mysticum rãmîne, pînã astãzi, faimoasa carte a lui Henri de Lubac, 
Corpus mysticum. L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge, Paris, 1949, un model urmat de 
majoritatea autorilor care s-au ocupat în mod special sau numai tangenþial de aceastã 
chestiune (v. în acest sens şi Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in 
Medieval Political Theology, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1957, 
p. 195-197, 206).

5  Pentru aceastã chestiune, nu numai deosebit de complexã, dar şi foarte ezotericã în 
lipsa unei culturi teologice profunde, una dintre cele mai rapide şi lãmuritoare puneri 
în temã o constituie studiul Annei Sapir Abulafia, Bodies in the Jewish-Christian debate 
in Framing medieval bodies. Edited by Sarah Kay & Miri Rubin, Manchester University 
Press, Manchester and New York, 1994, p. 123-137.
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doi termeni se inverseazã: în timp ce corpus Christi devine sinonim cu Euharistia, 
corpus mysticum începe sã fie folosit ca epitomã a Bisericii şi a trupului organizat 
al societãþii creştine, cu scopul probabil de a legitima, prin spiritualizare, latura 
instituþionalã şi juridicã a ecclesia-ei romane, dezvoltatã oarecum în exces pe 
parcursul disputei în jurul învestiturilor. Un secol mai tîrziu, sub pana lui Toma 
d’Aquino, acest înþeles al sintagmei se adînceşte şi mai mult, corpus mysticum 
devenind corpus Ecclesiae mysticum, pe potriva dimensiunii politico-juridice din 
ce în ce mai apãsate a Bisericii, predominantã, totuşi, abia din veacul urmãtor (al 
XIV-lea). Sensul acestei evoluþii, sumar schiþatã, este limpede: de la o conotaþie 
sacrã şi liturgicã, noþiunea de corpus mysticum a mers progresiv în direcþia uneia 
– în termenii noştri – politice, menitã sã sublinieze poziþia quasi-imperialã a Papei 
în cadrul unei instituþii care nu se mai definea ca o comunitate spiritualã (societas 
fidelium), ci ca un corpus iuridicum, riguros ierarhic. Dar, chiar şi în aceastã nouã 
accepþiune, corpus mysticum sau corpus Ecclesiae mysticum au avut o întrebuinþare 
mai curînd marginalã: utilizate ocazional, cele douã expresii nu s-au ridicat, 
vreodatã, în textele fundamentale ale epocii, la statutul unor formule-standard 
ale analogiei dintre corp şi instituþia ecleziasticã. Cît despre pandantul lor laic – 
corpus reipublicae mysticum – desemnînd statul monarhic temporal, extensiunea 
acestuia a fost asemãnãtoare, adicã modestã. Derivat al metaforei ecleziologice, 
„corpul mistic” al statului s-a individualizat din punct de vedere terminologic 
simultan cu realitatea evocatã (în decursul secolului al XIII-lea), dar, aidoma 
corespondentului sãu religios, fãrã a depãşi stadiul unei noþiuni mai curînd de 
circumstanþã. Majoritatea tratatelor teologico-politice medievale, inclusiv cele pe 
care noi le-am amintit, nu o conþin. În fiecare dintre ele, comparaþia dintre corpul 
omenesc şi statul monarhic sau ecleziastic se întrupeazã – ca sã spunem aşa – într-o 
imagine analogicã, nu într-o expresie verbalã particularã.

Dintre cele cinci texte pe care le-am enumerat, doar unul se înscrie într-o 
tipologie tematicã aparte. Este De regimine principum, prima scriere a lui Aegidius 
Romanus, care aparþine genului specula principis, foarte rãspîndit în literatura 
medievalã de expresie latinã. Elaborat, cum am vãzut, în ultima parte a secolului 
al XIII-lea, el este un tratat de educaþie moralã şi politicã, destinat moştenitorului 
tronului capeþian, viitorul Filip al IV-lea6. Celelalte patru scrieri aparþin vastului 
corpus de texte pe care le-am putea numi „politice”, întrucît au drept subiect tocmai 
ceea ce se înþelege astãzi prin acest termen: condiþiile care fac posibilã exercitarea 
puterii, poziþionarea instanþelor care revendicã acest drept şi relaþiile dintre ele. 
Compuse, cum iarãşi am vãzut, la cumpãna dintre secolele al XIII-lea şi al XIV-lea 
sau – ca Defensor pacis – aproape de acest interval, ele dezbat problema ierarhiei 
dintre temporal şi spiritual (sau, în termenii vremii, dintre regnum şi sacerdotium), 
într-o epocã în care, sub impactul aristotelismului7 şi ca urmare a unor evoluþii 

6  Dupã cum am precizat deja (v. supra, n. 3), tratatul a fãcut, din acest unghi, obiectul unei 
ample analize în Wilhelm Berges, op. cit., p. 211 sqq şi Richard Scholz, op. cit., p. 32 sqq.

7  Pentru receptarea aristotelismului în cultura medievalã vest-europeanã şi variatele sale 
implicaþii, v. studiile noastre, Medieval Aristotelianism: Western and Eastern Impact, „Analele 
Universitãþii «Al. I. Cuza» din Iaşi” (Istorie), tomul XXXVII-XXXVIII, 1991-1992, p. 87-97 şi 
Impactul aristotelic asupra gîndirii medievale a Occidentului latin (I-II), „Anuarul Institutului 
de Istorie »A. D. Xenopol« Iaşi”, XXX- XXXI, 1993-1994, p. 215-235, 155-169.



13

istorice complexe, aceastã ierarhie era pe cale de a se redefini în mod radical, cum 
o atestã binecunoscutul conflict dintre Filip al IV-lea şi papa Bonifaciu al VIII-lea. 
Concret, miza lor o constituie chestiunea jurisdicþiei: mobilizînd un vast arsenal 
argumentativ, furnizat în cea mai mare parte de tradiþie, ale cãrui piese esenþiale 
(precum Donaþia constantinianã sau alegoria celor douã sãbii) le interpreteazã şi 
reinterpreteazã în sensul pe care îl urmãresc, aceste texte se strãduiesc sã arate care 
dintre cele douã „puteri” este mai cuprinzãtoare, avînd dreptul de a o subordona 
pe cealaltã. Din acest unghi, cele patru tratate sînt simetrice: dacã Rex pacificus 
şi Defensor pacis îmbrãþişeazã în chip vãdit cauza temporalului (a regelui Franþei, 
respectiv a Împãratului), nelãsînd loc nici unui echivoc, De ecclesiastica potestate, 
în schimb, apãrã, la fel de clar, suveranitatea papalitãþii, aidoma textului lui Jean 
de Paris (De potestate regia et papali), cu toate cã, în privinþa acestuia din urmã, 
opþiunea pare uneori una de mijloc, teologul dominican pledînd pentru echivalenþa 
celor douã sfere de competenþã.

Compararea acestor scrieri din perspectiva care ne intereseazã aici aratã, mai 
întîi, cã în nici una dintre ele metafora „corpului politic” nu ocupã un loc central. 
Cu excepþia, totuşi relativã, a lui Defensor pacis, unde imaginea trupului se gãseşte 
inseratã într-o amplã concepþie organologicã despre stat, care integreazã creator (şi 
radical) Politica aristotelicã, analogia dintre corp şi alcãtuirea statului monarhic şi 
a Bisericii este, în fiecare din textele menþionate, mai curînd, marginalã.

Totuşi, aşa fiind – este a doua constatare –, poziþia ei în aceste scrieri este 
esenþialã. Cine le citeşte cu atenþie şi integral observã repede un fapt surprinzãtor: 
deşi absentã din seriile argumentative puse în joc (asemãnãtoare de la un text la 
altul), metafora „corpului politic” apare, întotdeauna, în segmentul-cheie al fiecãrei 
demonstraþii, subliniind cea mai importantã dintre ideile acesteia şi întãrind 
„mesajul” transmis de autor. Pe de altã parte, nici forma acestei metafore nu este 
întîmplãtoare. Ea depinde, întotdeauna, strict de scopul ultim al demonstraþiei, 
adicã de tipul de ierarhie a puterilor pe care îl apãrã textul respectiv. În De regimine 
principum, de exemplu, imaginea corpului uman ca simbol al organismului 
social apare inseratã în contextul unor extrem de interesante referinþe, în care 
tradiþionalul raport dintre cap şi inimã, organe considerate esenþiale pentru buna 
funcþionare a întregului sistem social şi politic, este inversat în favoarea ultimului 
termen (rãsturnare cîtuşi de puþin ineditã – departe de aşa ceva – dar care, 
începînd de acum, tinde sã se generalizeze8). Preluînd analogia dintre organismul 
uman şi corpul politic, folositã de mulþi dintre înaintaşii sãi, Aegidius Romanus 
considera cã structura amîndorura este una de tip ierarhic, definitã deopotrivã 
prin interdependenþa şi sprijinul reciproc al membrelor şi, pe de altã parte, prin 
subordonarea comunã faþã de un organ central, inima – izvor al vieþii şi cauza 
generatoare a funcþiei fiecãrui organ. Aidoma ei, afirmã autorul, regele ocupã 
poziþia medianã în organismul politic, distribuind funcþiile şi bunurile care se 

8  Rolul fiziologic director al inimii în cadrul „corpului politic” este menþionat, 
aparent pentru prima datã, în tratatul lui Tolomeo da Lucca (apãrãtor al drepturilor 
pontificale, discipol şi continuator al lui Toma d’Aquino), intitulat Determinatio 
compendiosa de iurisdictione imperii, elaborat în jurul anului 1281 (v. Tilman 
Struve, op. cit., p. 225).
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cuvin fiecãrui membru9. Fidel, însã, şi comparaþiei tradiþionale, Aegidius asocia 
persoanei regale şi capul10, considerat drept principala sursã a impulsului „activist” 
al celorlalte organe. Întocmai acestuia, regele („chief du reaume”) îi apare autorului 
drept partea cea mai importantã a corpului politic, care, dãruitã fiind cu puterile 
raþiunii şi înþelepciunii, conduce comunitatea organicã a tuturor cetãþenilor, 
aidoma lui Dumnezeu, „care guverneazã şi întocmeşte întreaga lume”11.

Dar, nu aceastã analogie, în sine, constituie mesajul cel mai important pe care 
ni-l transmite învãþatul cleric, cît ceea ce el doreşte sã sublinieze (sau sã demonstreze) 
prin ea. Comparînd organismul uman cu statul (regnum) – ambele organizate 
potrivit principiului fundamental al diferenþierii funcþionale a componentelor – 
Aegidius Romanus aratã care este condiþia de existenþã a însãşi „corpului politic”: 
întocmai cum organismul nu ar putea exista fãrã interdependenþa dintre organele 
sale, tot astfel, nici comunitatea politicã nu ar putea fiinþa în absenþa legãturii şi a 
sprijinului reciproc dintre cei care o alcãtuiesc – supuşii regelui –, a cãror loialitate 
faþã de monarh îi face sã merite din partea lui funcþii şi bunuri. Aici, în relaþie cu 
acest imperativ fundamental, apare, de fapt, enunþatã pentru prima datã în acest 
text, sinonimia dintre rege şi inimã (într-un context – menþiunea meritã fãcutã – în 
care autorul discutã pe larg şi tipurile de justiþie care existã într-un regat, pe care, 
atît monarhul, cît şi supuşii trebuie sã le respecte şi sã le practice scrupulos)12. 
A doua oarã, aceeaşi sinonimie – corelatã, de astã datã, cu analogia dintre regat 
şi corp – este fãcutã sã întãreascã ideea – de asemenea fundamentalã – a unitãþii 
conducerii, care i se pare lui Aegidius Romanus nu numai preferabilã în raport cu 
guvernãrile colective (precum cele din oraşele italiene, un model politic la care s-au 
raportat şi alþi autori ai epocii, mai ales pentru a-l critica), ci şi singura potrivitã, 

9  „Întocmai cum inima omului a dat mãdularelor mişcare şi spiritul vieþii, dupã rangul 
fiecãruia şi dupã trebuinþa de a susþine trupul…, la fel, cei ce locuiesc în regat sînt supuşi 
unui principe sau unui senior, care le dã onoruri şi bunuri dupã rangul fiecãruia şi dupã 
chipul în care l-au slujit…” (Li livres du gouvernement du roi, I, 2, § 11, ediþia Molenaer, 
p. 46).

10  Idem, I, 3, § 6, ed. Moleaner, p. 107.
11  „… qui tout le monde governe et ordene” (idem, III, 2, § 3, p. 304).
12  „…Aşa cum noi vedem în trupul omului, în chip asemãnãtor, douã feluri de justiþie şi de 

dreptate, la fel este şi în fiecare comunitate a oamenilor. Vedem cã mãdularele omului sînt 
aranjate într-un anumit fel între ele şi sînt supuse unui mãdular principal, inimii. [Mai] 
vedem cã un mãdular îl sprijinã pe altul şi îl ajutã la nevoie. Prin urmare, vedem cã trupul 
omului nu ar putea dura dacã picioarele nu ar purta capul şi dacã capul nu ar conduce 
picioarele şi dacã ochiul nu ar conduce mîinile, iar mîinile nu ar avea grijã de urechi 
[: aşadar,] trupul omului nu ar putea dura. La fel este şi cu oamenii dintr-o cetate sau 
dintr-un regat. Cãci, dacã existã între ei o anumitã aranjare şi unul are din belşug ceea 
ce altuia îi lipseşte, primul îl ajutã la nevoie pe celãlalt, la fel cum un mãdular îl ajutã pe 
altul… Şi fãrã astfel de dreptãþi ea [cetatea sau regatul] nu poate dura, cãci cel ce trãieşte 
singur nu-şi poate întreþine viaþa. Şi tot aşa cum vedem cã mãdularele omului sînt supuse 
inimii, care este mãdularul principal, la fel şi oamenii unei cetãþi sau ai unui regat sînt 
supuşi unui principe sau unui senior. Cãci, întocmai cum inima omului a dat mãdularelor 
mişcare şi spiritul vieþii, dupã rangul fiecãruia şi dupã trebuinþa de a susþine trupul…, la 
fel, cei ce locuiesc în regat sînt supuşi unui principe sau unui senior, care le dã onoruri şi 
bunuri dupã rangul fiecãruia şi dupã chipul în care l-au slujit” (idem, I, 2, § 11, p. 46).
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în calitatea ei de replicã perfectã a însãşi principiului de organizare a lumii. „Orice 
guvernare naturalã – scrie autorul – se pune sau este adusã întotdeauna sub un 
senior sau un principe, la fel cum diferitele mãdulare care sînt întocmite pentru 
diferite funcþii şi pentru diferite mişcãri sînt aduse sub conducerea inimii, care 
este, între ele, mãdularul principal, de la care toate celelalte mãdulare au virtute 
şi mişcare… Prin urmare – încheie el – dacã privim la lucrãrile naturii, în fiecare 
guvernãmînt natural existã un lucru care stãpîneşte asupra celorlalte, de aceea se 
pare cã acea stãpînire este mai bunã, mai împlinitã şi mai asemãnãtoare operelor 
naturii, nu dacã este a mai multora, ci a unuia singur, cu condiþia [ca acesta] sã 
urmãreascã binele comun”13.

Nu numai diferenþierea funcþionalã şi într-ajutorarea dintre cei ce alcãtuiesc 
statul, precum şi unitatea absolutã a conducerii constituie, pentru autorul roman, 
condiþiile esenþiale ale unei bune întocmiri politice. Aceasta depinde, în concepþia 
lui, şi de fidelitatea supuşilor, o obligaþie asupra cãreia Aegidius Romanus revine 
în repetate rînduri pe parcursul amplului sãu tratat, rezervîndu-i o atenþie specialã. 
Ascultarea este o condiþie a armoniei regatului. Dar, deşi însemnãtatea ei este atît 
de mare, iar cerinþa de a o respecta atît de vitalã, totuşi – afirmã autorul – monarhul 
nu o poate obþine necondiþionat. Ea îi impune regelui preocuparea continuã pentru 
bunãstarea generalã („le bien commun”) a celor pe care îi conduce, o finalitate care 
îl deosebeşte de tiran, dar care nu poate fi atinsã decît dacã el, monarhul, pe lîngã 
virtuþile sale proprii14 şi respectarea prescripþiilor decurgînd din „magisteriul” pe 
care îl exercitã, ştie – adaugã eruditul cleric – sã asculte şi de sfaturile celor care, 
aidoma ochilor, mîinilor şi picioarelor, îl ajutã sã guverneze15.

Subliniind acest deziderat, întru susþinerea cãruia el evocã, precum vedem, 
încã o datã, simbolul autoritar al trupului uman, Aegidius Romanus pune şi mai 
limpede în luminã natura educativã şi apodicticã a tratatului sãu, al cãrui scop 
nu era – dupã cum lesne se poate deduce din lectura sa integralã – sã legitimeze 
întîietatea monarhului (despre care el spune, totuşi, cã trebuie sã fie un semideus – 
„comme demi de dieu”; „mult semblanz a dieu”16 –, învestit cu o putere asemãnãtoare 
cu aceea divinã, adicã unificatoare)17, ci, în primul rînd, sã construiascã modelul 

13  Idem, III, 2, § 3, p. 303.
14  „Puissance”, „digneté”, „noblece”, „bonté”, „hardiesce”, „vertu”, „digneté de vie”, „sagesce”, 

„magnificence”, „largesce”, „amour d’ennour” etc. (idem,. mai ales I, 2 § 6, 7, 13, 17, 19, 22, 
p. 36-38, 39-41, 49-52, 65-67, 71-73, 75-77 şi passim).

15  „…se li rois aime le bien de son pueple et de son reaume, il avra mult de conseil de sages 
hommes por fere et procurer les biens du reaume et por contrester as mauz et as periz qui 
i puent avenir” (idem, III, 2, § 13, p. 327. Aceeaşi cerinþã şi la III, 2, § 4, p. 305, dovadã a 
însemnãtãþii pe care i-o acordã autorul).

16  Idem, III, 2, § 13, 28, p. 328, 357.
17  Pentru Aegidius Romanus, Dumnezeu constituie cauza primordialã a tuturor lucrurilor, 

iar acest fapt se ghiceşte în unitatea lor de principiu la care sînt reductibile toate. 
Întocmai ca Dumnezeu, regele actualizezã principiul unitãþii, întrucît, ca „imagine a 
lui Dumnezeu” (imago Dei), el are înnãscutã puterea (darul) de a conduce (v. în acest 
sens şi Wilhelm Berges, op. cit., p. 215-216). Dupã 1296, cînd Aegidius Romanus a luat 
apãrarea drepturilor pontificale, atitudinea sa faþã de monarhie a suferit o schimbare 
corespunzãtoare.
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celei mai potrivite organizãri politice (monarhia ereditarã18), apt de a genera cea 
mai bunã guvernare19.

Binomul cap-inimã joacã acelaşi rol central şi în Rex pacificus, numai 
cã, aici, el are o cu totul altã finalitate: aceea de a sublinia, cît mai apãsat, 
autonomia jurisdicþionalã a regelui Franþei. Aidoma lui Aegidius Romanus şi spre 
deosebire de înaintaşii sãi mai apropiaþi sau îndepãrtaþi – care, precum, John 
din Salisbury (Joannes Saresberiensis), asociaserã cele douã organe monarhului, 
respectiv clerului20 – anonimul autor al tratatului considerã cã nu regele, ci Papa 
întruchipeazã capul societãþii creştine, influenþa pozitivã a acestuia rãsfrîngîndu-se 
asupra întregului corp prin intermediul nervilor, închipuiþi a figura, prin reþeaua 
lor, ierarhia ecleziasticã21. Inima, dimpotrivã, consideratã de anonimul autor drept 

18  Ale cãrei avantaje în raport cu sistemul electiv sînt înfãþişate pe larg în III, 2, § 5 (Li livres 
du gouvernement du roi, ed. Molenaer, p. 306-310).

19  Cf. Tilman Struve, op. cit., p. 178-196; de asemenea, J. H. Burns, Histoire de la pensée 
politique médiévale, 350-1450, Paris, P. U. F., 1993, p. 457-458. Faptul cã Aegidius 
Romanus insistã atît de mult în tratatul sãu asupra calitãþilor necesare unui bun rege, 
precum şi a superioritãþii monarhiei ereditare, fãrã a se ocupa în vreun fel de raporturile 
acesteia cu Biserica nu reprezintã, nicidecum, „expresia unei secularizãri avansate a 
gîndirii politice”, cum înclinã sã creadã Tilman Struve (op. cit., p. 193). Cã nu este aşa, 
ne-o demonstreazã, mai întîi, tipul de scriere cu care avem de a face – un speculum – în 
care asemenea consideraþii nu aveau ce cãuta şi, în al doilea rînd, opþiunea ulterioarã a 
lui Aegidius Romanus pentru cauza lui Bonifaciu al VIII-lea, din partea cãruia primise o 
înaltã demnitate ecleziasticã.

20  Johannes Saresberiensis, Polycraticus, sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum 
(“Polycraticus sau despre fleacurile curtenilor şi urmele filosofilor”; cf. Patrologia Latina, 
vol. 199 [col. 0379 - 0822D]. Cea mai  bunã ediþie integralã a acestei scrieri îi aparþine lui 
Clemes C. I. Webb: Ioannis Saresberiensis Episcopi Carnotensis Policratici sive de nugis 
curialium et vestigiis philosophorum libri VIII. Recognovit et prolegomenis, apparatu 
critico, commentario, indicibus intruxit Clemens C. I. Webb, A. M., Tom I - II, Oxonii, 
1909. Unveränderter Nachdruck, Frankfurt am Main, 1965. Cele mai ilustrative pasaje în 
limba latinã sînt de gãsit şi la Tilman Struve, op. cit., p. 123-148, în note. De asemenea, 
v. The Portable Medieval Reader, edited, and with an introduction, by James Bruce Ross 
and Mary Martin McLaughlin, New York, The Viking Press, 1972, p. 47-49, 129-130, cu 
fragmente din versiunea  englezã a textului, provenind din ediþia demnã de încredere – şi 
cea mai des citatã – a lui John Dickinson (The Statesman’s Book of John of Salisbury. Being 
the Fourth, Fifth, and Sixth Books, and Selections from the Seventh amnd Eighth books 
of the Policraticus. Translated into English with an Introduction by John Dickinson, A. 
M., Ph. D, Alfred A. Knopf, New York, 1927). O analizã amãnunþitã a acestui text din 
unghiul modului cum apare în el metafora corpului politic este fãcutã în cartea noastrã, 
Societate şi mentalitãþi în Europa medievalã. O introducere în antropologia istoricã, Iaşi, 
Editura Universitãþii „Al. I. Cuza”, 2000, p. 192-199 (cu trimiterile de acolo).

21  „Însuşirile capului trebuie atribuite deþinãtorului jurisdicþiei spirituale, deoarece, întocmai 
cum simþurile prin care sînt conduse celelalte mãdulare înfloresc în cap, iar nervii, prin care 
acele mãdulare sînt ele însele þinute laolaltã şi legate unele de altele derivã din cap..., tot 
aşa este şi în papã, care este ştiut ca cel ce îi conduce spiritual pe toþi oamenii, pentru ca 
discernãmîntul şi înþelepciunea – prin care credincioşii întru Hristos, care sînt mãdularele 
Bisericii, sînt cãlãuziþi spre fapte mîntuitoare – sã înfloreascã. Astfel, lui, în calitate de cap, îi 
aparþine [capacitatea] sã dea tuturor credincioşilor o înþelegere a discernãmîntului spiritual 
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fundament al corpului politic (fundamentum corpus reipublicae), îndeplinea 
funcþia regelui, fiind locul de pornire al venelor care distribuiau pãrþilor corpului 
social,  prin ordonanþe, legi şi cutume legiuite – consuetudines legitimae –, toate 
substanþele hrãnitoare necesare vieþii22. Anticipînd cu douã decenii interpretarea 
acreditatã de Marsiglio din Padova, prin Defensor pacis, tratatul sugera, astfel, nu 
numai cã regele era superior Papei (din moment ce el era cel ce asigura circulaþia 
sîngelui în trup şi, aidoma inimii, apãruse înaintea capului / Papã), dar şi cã, 
aidoma relaþiei dintre cele douã organe, jurisdicþiile lor erau separate, fiecare 
posedînd atribuþii distincte şi neinterferente23. Încã o datã, metafora corpului 

 prin milostivã învãþãturã şi [prin] întreaga doctrinã... Tot lui îi revine [rãspunderea] sã-i 
îndemne pe credincioşi la fapte bune, dîndu-le pilda bunã a propriilor sale fapte virtuoase 
şi a vieþii sale bune, aşa cum [ne-] a învãþat Apostolul în epistola sa cãtre Titus. Dar nervii, 
care derivã chiar din cap, sînt rangurile şi ordinele ecleziastice diferite prin care, dupã 
îndatoririle lor diverse şi distincte, mãdularele Bisericii sînt strînse laolaltã sub [conducerea] 
adevãratului lor cap – adicã sub [conducerea lui] Hristos – şi unul cu celãlalt, ca într-un 
cadru care uneşte. În acest chip, ele fac un singur trup în unitatea credinþei” (Quaestio de 
potestate papae (Rex pacificus), ed. Dyson, p. 75. Richard Scholz considerã cã, potrivit 
anonimului autor, acest „cap” nu este Papa, nici Împãratul, ci Hristos, ceea ce – afirmã el – 
împreunã cu distincþia subsecventã dintre „cap” şi „inimã” şi, pe de altã parte, în contextul 
ignorãrii totale a sufletului, i-ar permite autorului sã tranşeze disputa dintre sacerdotium şi 
regnum în favoarea celui din urmã (op. cit., p. 265). Interpretarea lui Scholz nu se susþine, 
însã, întrucît identitatea dintre „cap” şi Papã este în mod explicit – şi nu numai o datã – 
afirmatã în Rex pacificus (v. cap. III şi VII, p. 15, 69 şi 76 din ed. Dyson).

22  „Însuşirile inimii pot fi în mod drept aplicate persoanei care exercitã jurisdicþia temporalã 
şi este un stãpîn temporal. Pentru cã Isidor spune cã inima este temelia întregului trup... 
Într-adevãr, de la aceastã inimã – adicã de la principele secular – provin venele, ca dintr-un 
izvor: adicã legile, statutele şi obiceiurile legitime, prin care – întocmai ca prin unele vene 
–  hrana temporalã este împãrþitã şi dusã la pãrþile individuale ale întregului trup – adicã 
ale comunitãþii şi ale statului –, ca şi sîngele în trupul omenesc. Întocmai cum nu existã în 
trup viaþã fãrã sînge, tot aşa viaþa nu poate supravieþui fãrã hrana temporalã (Quaestio de 
potestate papae (Rex pacificus), ed. Dyson, p. 77). Concepþia unui corp uman cu dublu circuit 
(al nervilor, emanînd de la cap şi al venelor şi arterelor izvorînd din inimã) oglindeşte fidel 
cunoştinþele medievale despre fiziologie, aşa cum fuseserã acestea moştenite de la Isidor din 
Sevilla şi consolidate pe parcursul treptatei promovãri simbolice şi metaforice a inimii la 
rangul de organ vital (cf. Jacques Le Goff, Head or Heart?….., loc. cit., p. 22).

23  „Stãpînul secular, de exemplu, regele, se poate spune cã este ca inima în relaþie cu stãpînul 
spiritual, în sensul cã, întocmai cum inima este creatã înaintea capului, la fel şi jurisdicþia 
temporalã a regilor ia naştere prima, înaintea jurisdicþiei spirituale a preoþilor sau a 
pontifilor... Se vede clar, aşadar, din cele spuse mai înainte cã, întocmai cum în corpul 
omenesc existã douã mãdulare principale care au funcþii distincte şi diverse, adicã capul 
şi inima, astfel încît unul nu intrã în îndatorirea celuilalt, aşa [şi] în lume existã douã 
jurisdicþii diferite, adicã [aceea] spiritualã şi [aceea] temporalã, avînd funcþii distincte. 
De unde, întocmai cum nu existã vreun stãpîn temporal care sã se socoteascã stãpîn al 
tuturor oamenilor în [lucrurile] spirituale, la fel şi papa nu este stãpîn al tuturor oamenilor 
în [lucrurile] temporale” (Quaestio de potestate papae (Rex pacificus), ed. Dyson, p. 77). 
Aceastã separaþie a jurisdicþiilor specifice celor douã puteri constituie un laitmotiv al 
tuturor scrierilor aparþinînd apãrãtorilor suveranitãþii regale (acest lucru se observã în 
toate tratatele teologico-politice din cel de-al XIV-lea veac). Nu întîmplãtor, pentru a o 
legitima, autorii folosesc cel mai tare argument: raportul dintre cap şi inimã.
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apare aici exact în punctul-cheie al întregii demonstraþii, ca cel mai important 
argument.

Comparativ cu mai sus amintitul tratat dedicat lui Filip al IV-lea, în De 
ecclesiastica potestate – al cãrui autor este, reamintim, tot Aegidius Romanus 
– ocurenþele metaforei corporale sînt la fel de rare. Dar – şi în aceasta constã 
deosebirea dintre ele – atunci cînd este prezent, imaginarul corpului este construit 
nu pe binomul cap-inimã, ci în funcþie de ipostazele sale tradiþionale, fie cã este 
vorba de relaþia dintre suflet şi corp (care privilegia, cum ştim, primul termen)24, de 
dispunerea ierarhicã a membrelor sub autoritatea directivã a Papei)25 sau de legãtura 
organicã şi interdependenþa funcþionalã dintre ele26, toþi aceşti topoi fiind prezenþi 
şi în prima scriere, mai puþin, desigur, referinþa la autoritatea pontificalã. Raþiunea 
acest „conformism” tematic nu este deloc greu de ghicit: ceea ce urmãreşte, în 
fond, sã legitimeze Aegidius Romanus este mai vechea idee a unitãþii constitutive 
a Bisericii (corpus Christi), în care temporalul şi spiritualul, regnum şi sacerdotium 
apar indisolubil legate printr-o relaþie a cãrei naturã şi al cãrei sens ultim au o 
definiþie eminamente spiritualã. Oarecum în contrast cu ceea ce afirmase în 
scrierea din 1285, Aegidius Romanus nu mai consimte, în tratatul din 1302, sã 
vadã în monarh un caput regni autonom. Specificînd ceea ce accentuase mai puþin 

24  „...Aşa cum se cuvine şi pe drept cuvînt, sufletul porunceşte trupului, întrucît, precum 
aratã experienþa, mãdularele noastre trupeşti sînt puse în mişcare la ordinul şi dupã 
voinþa trupului; picioarele se mişcã dupã dorinþa sufletului; degetele, la fel, se închid şi 
se deschid, mîinile şi braþele se mişcã, iar capul la fel. Prin urmare puterea preoþeascã 
şi, mai ales, puterea papei, despre care se ştie cã au stãpînire asupra sufletului nostru, 
au sub autoritatea şi stãpînirea lor trupurile noastre şi lucrurile temporale care sînt 
subordonate trupurilor” (On Ecclesiastical Power by Gilles of Rome.., partea a II-a, cap. 
4, ediþia Monahan, p. 74-75; analogia dintre regnum şi sacerdotium şi, pe de altã parte, 
suflet şi trup este fundamentalã în cadrul tratatului, fiind prezentã şi în alte secþiuni, ca, 
spre exemplu, cap. 5 şi 13 din aceeaşi parte a II-a).

25  „De vreme ce Hristos a avut dreptul sã transmitã guvernarea Bisericii şi a fãcut-o pentru 
Petru, vicarul Sãu, dîndu-i cheile împãrãþiei ..., cine ar putea spune cã membrii credincioşilor 
nu sînt, în totalitatea lor şi în privinþa bunurilor lor, sub conducerea lui Petru? Aşadar, 
sufletele noastre, trupurile noastre şi toate bunurile temporale sînt sub conducerea lui Petru 
şi, prin urmare, sub conducerea şi guvernarea papei, despre care se ştie cã i-a urmat lui 
Petru în scaunul puterii şi al conducerii Bisericii [...]” (idem, p. 75-76).

26  „Ceea ce a spus Filosoful în Politica despre fiecare principe se potriveşte cu cea mai mare 
putere papei. În acea lucrare, Aristotel a susþinut cã un principe ar trebui sã fie un om cu 
ochi mulþi, cu multe mîini şi multe picioare. Într-adevãr, el trebuie sã aducã la sine mulþi 
oameni energici şi înþelepþi, prin care el sã poatã vedea ce înseamnã sã guverneze regatul 
care i-a fost încredinþat; sã fie un om cu multe mîini pentru a strînge în jurul sãu oameni 
puternici şi virtuoşi, prin care sã poatã face ce este de fãcut; sã fie un om cu mai multe 
picioare, pentru cã trebuie sã strîngã în jurul sãu mulþi oameni puternici şi zdraveni, ca 
sã nu fie aruncat jos de la locul sãu. Asta nu înseamnã cã el trebuie sã le ia sarcinile, ci, 
mai curînd, sã-i încurajeze sã-şi îndeplineascã sarcinile care sînt ale lor. Asta înseamnã 
sã-i îndemne pe ochi sã vadã, adicã pe oamenii înþelepþi sã gîndeascã; sã încurajeze 
mîinile sã apuce, adicã pe oamenii puternici sã acþioneze; şi sã încurajeze picioarele, a 
cãror sarcinã este sã sprijine celelalte mãdulare pentru a se mişca spre bine cu siguranþã 
şi direct” (idem, partea a III-a, cap. 9, p. 268).
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dincolo, demonstraþia autorului este, de astã datã, fãrã echivoc: departe de a fi 
autonom, statul monarhic este, dimpotrivã, o parte a ordinii mai cuprinzãtoare a 
Bisericii, aflîndu-şi justificarea numai în acest cadru unitar.

În schimb, tratatul lui Jean de Paris (Johannes Quidort), deşi se referã la 
„puterea regalã şi papalã” şi este, ca textele pe care le-am examinat, considerabil 
influenþat de aristotelism, nu reprezintã, aşa cum, poate, ne-am fi aşteptat din 
sumara examinare a titulaturii sau din partea unui autor care recupereazã integral 
modelul analogic platonician, o nouã pledoarie în favoarea supremaþiei pontificale. 
Dimpotrivã, ca pentru a ne convinge, încã o datã, cã valoarea de legitimare a 
metaforei corpului depinde, în fiecare din expresiile sale concrete, de contextul 
ideologic-discursiv în care acestea se aflã inserate, tratatul teologului parizian 
demonstreazã necesitatea de a distinge între temporal şi spiritual (mai exact, între 
jurisdicþiile lor specifice), punînd, totodatã, bazele faimoasei teorii conciliare, care 
se va dezvolta în cel de-al XIV-lea şi al XV-lea veac. Autorul pleacã de la o stare 
de fapt: ca atîþia dintre contemporani sãi, Jean de Paris ia act, şi el, de conflictul 
dintre cele douã puteri, dar, spre deosebire de ei, nu mai decide, în problemele 
pe care le ridicã acest conflict, în favoarea uneia dintre ele, ci elaboreazã un 
compromis întemeiat pe specificitate: în virtutea particularitãþilor, din ce în ce 
mai evidente, ale fiecãrei instanþe, el le deosebeşte net atribuþiile, integrînd, 
relaþiile lor reconfigurate în teoria mai cuprinzãtoare a suveranitãþii conciliare. În 
aceastã amplã şi deosebit de coerentã demonstraþie, metafora corpului nu joacã, 
întocmai ca în celelalte scrieri, decît un rol marginal. Chestiunile în disputã sînt, 
pentru autor, cu totul altele: reinterpretarea legatului petrin27, respingerea Donaþiei 
constantiniene28, resemantizarea alegoriei soarelui şi a lunii (o piesã de rezistenþã 
în sistemul argumentativ pontifical)29 etc. Dar, deşi limitatã, întrebuinþarea 
analogiilor corporale nu se vãdeşte, prin aceasta, mai puþin oportunã: „corpul” şi 
simbolurile sale apar, şi aici, exact atunci cînd, aşa-zicînd, este mai mare nevoie 
de ele, în punctele-cheie ale textului, acolo unde demonstraþia trebuie sã recurgã 
la un argument decisiv pentru a convinge. Ca şi în scrierile pe care le-am analizat, 
în tratatul profesorului parizian metafora corpului reprezintã, de asemenea, un 
element capital al discursului, fiind investitã cu o funcþie denotativã esenþialã. Ne 
putem convinge de acest lucru, urmãrind demonstraþia autorului în datele sale mai 
importante.

Potrivit lui Jean de Paris, atît regnum, cît şi ecclesia sînt membre ale unitãþii 
universale pe care o reprezintã corpus Christi, al cãrui „cap” este Hristos. Fiecare 
are o constituþie organicã, nu numai în sensul cã sînt alcãtuite din mai multe pãrþi 
interdependente şi funcþional diferite, ci şi întrucît sînt puse sub autoritatea unui 
principiu director unic, capul (= regele / împãratul, dar şi Papa), a cãrui acþiune 
se rãsfrînge asupra întregului, asigurîndu-i unitatea. Distincþia dintre atribuþiile 
acestor douã autoritãþi este fundamentatã de autor, mai întîi, prin modul inedit în 
care concepe el transferul puterilor care le instituie. În contrast cu interpretarea 
hierocraticã obişnuitã, care rezerva doar papalitãþii rolul de filtru mediator al 

27  On Royal and Papal Power, ediþia Monahan, cap. 10, p. 37 sqq.
28  Idem, cap. 21, p. 111 sqq.
29  Idem, cap. 14, p. 72-73.
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harului divin, Jean de Paris considerã cã aceastã transmisie este una aşa-zicînd 
„bicefalã” şi directã, adresatã separat, fiecãrei instanþe. „Admiþînd cã Hristos, ca 
om – scrie autorul – posedã aceastã autoritate [jurisdicþia asupra bunurilor laicilor 
– n. ns., Al.-F. P.] şi aceastã putere, El nu i-a încredinþat-o, totuşi, lui Petru. Prin 
urmare, aceastã putere nu-i aparþine papei în calitatea lui de urmaş al lui Petru. 
Ci, puterea episcopalã şi aceea temporalã sînt distincte atît în sine, cît şi în privinþa 
subiectului lor. Iar împãratul este mai mare în treburile temporale, neavînd nici 
un superior deasupra sa, aşa cum papa este mai mare în treburile spirituale”30. Ne 
putem imagina – riscînd o ipotezã – cã, oricît de serioasã era, aceastã aserþiune ar 
fi fost neconvingãtoare, atîta vreme cît nu era sprijintã pe dovezi. Or, exact aici, în 
acest loc retorica lui Jean de Paris scoate la ivealã un simbol antropologic dublu, 
al capului şi al fiziologiei corpului, pentru a le atribui, amîndorura, rolul unor 
factori argumentativi supremi. Iatã ce scrie autorul: „Hristos este capul Bisericii... 
şi, potrivit lui Ambrosius, El nu trebuie înþeles în calitate de cap al Bisericii doar în 
sens divin, ci şi uman. Totuşi, lucrurile indistincte în privinþa capului sînt uneori 
distinse, ca subiect, în membrele lor, tot aşa cum este adevãrat cã toate simþurile 
sînt în cap, dar nu sînt toate în fiecare din celelalte membre... Prin urmare, chiar 
dacã Hristos, ca om, a avut amîndouã puterile, nu urmeazã [de aici] cã El a dat 
lui Petru amîndouã puterile pe care le-a primit de la Dumnezeu. El i-a dat lui Petru 
doar puterea spiritualã, iar lui Caesar puterea trupeascã [...]”31. 

Preeminenþei simbolice şi funcþionale a capului, teologul parizian îi alãturã 
un principiu, de asemenea, „corporal”: cel al diferenþierii funcþionale a membrelor. 
Este cel de-al doilea argument – tot analogic, cum vedem – pe care îl avanseazã 
Jean de Paris în sprijinul tezei sale. Preluînd o destul de rãspînditã, în epocã, idee 
aristotelicã, potrivit cãreia „nu este identitate între toate elementele corpului întreg, 
deşi ele sunt esenþiale existenþei sale”32, Jean de Paris considerã, şi el, cã un organ 
îşi îndeplineşte cel mai bine funcþia care i-a fost atribuitã dacã nu este pus sã facã 
şi altceva33. Teologului dominican îi apare cu totul nepotrivit ca, în cadrul ordinii 
armonioase a Ecclesia-ei, una şi aceeaşi persoanã sã exercite douã jurisdicþii atît 
de deosebite ca aceea a Papei şi a regelui. Dacã s-ar întîmpla astfel, considerã el, 
acest lucru nu ar fi contrar numai principiilor Naturii, ci, deopotrivã, şi ordinii 
instituite de Dumnezeu. Fiecare în domeniul ei propriu, puterea spiritualã şi 
puterea temporalã posedã un drept neîngrãdit de acþiune, netrebuind sã-şi încalce 
sau sã-şi nege competenþele. Acest lucru nu înseamnã cã ele nu pot colabora. Ca 
pãrþi ale aceluiaşi „trup al lui Hristos” (corpus Christi), ele se sprijinã şi se preþuiesc 
reciproc, întocmai ca  membrele unei fiinþe vii, care nu ar putea exista în caz de 
discordie internã. În acest fel, în expresia ei tradiþionalã, metafora corpului politic 
este fãcutã, în tratatul lui Jean de Paris, sã acrediteze un principiu funcþionalist 
nou, dar – fapt deosebit de semnificativ şi lesne sesizabil – fãrã ca autorul sã recurgã 

30  Idem, cap. 10, p. 37.
31  Idem.
32  Politica, IV, 7, § 1, Bucureşti, Editura Antet, 1996, p. 130 (aceastã versiune reproduce fãrã 

modificãri ediþia Bezdechi din 1924).
33  Organul care face cel mai bine un lucru este acela care face doar o singurã acþiune, nu mai 

multe” (On Royal and Papal Power, ed. Monahan, cap. 10, p. 39).
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la dualitatea dintre cap şi inimã, a cãrei omisiune trãdeazã tocmai proiectul care 
inspirã întregul tratat: conservarea unitãþii „organice” dintre spiritual şi temporal 
prin aşezarea amîndorura sub o autoritate mai înaltã34.

Ignoratã în cele douã scrieri tocmai amintite, primordialitatea funcþionalã a 
inimii în organism revine în prim-planul demonstraþiei prin Defensor pacis, tratatul 
lui Marsiglio din Padova. Scopul sãu este dublu: autorul nu urmãreşte doar sã 
scoatã mai bine în evidenþã prioritatea cronologicã a temporalului faþã de spiritual 
(dedusã din concepþiile embriologice ale epocii35); procedînd astfel, el afirmã şi 
obligaþia celui din urmã de a se subordona celui dintîi.

Pentru a reliefa şi mai bine aceastã idee a textului sãu, Marsiglio se slujeşte şi 
el de imaginarul corpului, dar, precum am spus, într-o manierã mult mai amplã şi 
sistematicã decît înaintaşii sãi. Statul este, potrivit lui Marsiglio, asemenea unui 
trup, ale cãrui organe, aşezate într-o ordine a însemnãtãþii funcþionale, sînt, în 
acelaşi timp, interdependente. Întocmai cum – considerã autorul – o fiinþã umanã 
dispune, pentru a-şi putea îndeplini funcþiile, de un numãr de membre specializate, 
la fel şi statul se sprijinã pe mai multe categorii de meseriaşi, de ale cãror servicii 
depinde viaþa în comun a oamenilor. Dar – spune Marsiglio, continuînd sã 
reproducã o faimoasã tezã aristotelicã36 – aceste meserii nu trebuie sã se multiplice 
şi sã se dezvolte de la sine, potrivit liberei alegeri acelor dispuşi sã le practice. Dacã 
ar fi aşa, crede el, s-ar ajunge la o pondere inegalã a diferitelor pãrþi ale statului 
şi la un proces necontrolat de creştere, extrem de dãunãtor pentru echilibrul 
ansamblului. De aceea, ca un adevãrat medicus rei publice, principele trebuie sã 
vegheze la reprezentarea şi repartiþia egalã a diferitelor meserii, corespunzãtoare 

34  Tilman Struve, care s-a ocupat pe larg, în cartea sa, de tratatul lui Jean de Paris, considerã, 
plecînd de la modul în care discutã teologul parizian chestiunea diferenþierii funcþionale 
a spirtualului şi temporalului – pe temeiul analogiei cu membrele corpului – cã De 
potestate regia et papali se referã la instituþia ecleziasticã şi la statul monarhic ca la douã 
corporaþii (Körperschaften) de sine stãtãtoare, aflate, fiecare, sub autoritatea suveranã 
a unui „cap”, dar fãcînd parte, laolaltã, din structura mai cuprinzãtoare a unui corpus 
Christi (op. cit., p. 242 şi 240-246 pentru analiza întregului text). Interpretarea sa ni se 
pare discutabilã şi, dupã opinia noastrã, nu este confirmatã de text. Este adevãrat cã 
menþiunea pe care o face teologul dominican despre caracterul organic al Bisericii (ca 
instituþie) şi al regnum şi, pe de altã parte, identitatea concomitentã stabilitã de autor 
între cap şi rege, respectiv, Papã sînt îndeajuns de ambigui şi pot conduce la o asemenea 
concluzie. La fel, cît se poate de contradictorie şi interpretabilã din acelaşi unghi este 
şi considerarea temporalului şi a spiritualuluii ca douã membre funcþional diferite 
– imagine al cãrei rost este sã sublinieze, am vãzut, specificul lor jurisdicþional. Dar, 
insistenþa cu care Jean de Paris evocã (nu întîmplãtor, chiar în primul capitol al lucrãrii) 
singularitatea guvernãrii sau unicitatea conducerii, conceputã de el drept principala 
garanþie a unitãþii statului (On Royal and Papal Power, ed. cit., p. 8-9) şi, în al doilea rînd, 
caracterul recurent al simbolului corpus Christi, care preia întocmai descrierea paulinã a 
relaþiei dintre credincioşi şi Bisericã sugereazã, destul de limpede, credem noi, cã Jean de 
Paris nu gîndeşte relaþia dintre temporal şi spiritual în termenii unei separaþii (cum reiese 
din interpretarea lui Struve), ci (încã) ai unei distincþii şi complementaritãþi. Teoretizarea 
rupturii dintre cele douã instanþe va fi fãcutã abia de Marsiglio din Padova.

35  V. infra.
36  Cf. Politica, VIII, 2, § 7, ed. Bezdechi, p. 240-241.
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atît necesitãþilor statului, cît şi pãstrãrii armoniei sale, dupã exemplul organismului 
uman, în care specializarea echilibratã a componentelor şi reciprocitatea acþiunii 
lor sînt o garanþie a conservãrii sãnãtãþii37. 

O condiþie de aceeaşi naturã este şi unicitatea guvernãrii. Aici, Marsiglio din 
Padova dezvoltã o altã analogie corporalã importantã, vizibilã, în termeni aproape 
identici, şi în tratatul lui Jean de Paris38. O comunitate politicã bine întocmitã – 
afirmã autorul – este una în care conducerea este exercitatã de o singurã persoanã. 
Prin aceasta, ea este asemenea unei fiinþe care nu poate exista decît dacã este 
pusã în mişcare de o singurã cauzã. O varietate de principii care şi-ar disputa, 
într-un organism, rolul de forþã motrice ar fi profund dãunãtoare, întrucît ar 
distruge unitatea corpului, exact la fel cum disensiunile dintre diversele puteri 
clatinã bazele comunitãþii politice. De aceea, întocmai cum, în lumea materialã 
nu poate exista decît un singur principiu suveran, care genereazã şi organizeazã 
viaþa, tot astfel, în cadrul statului, nu poate fiinþa decît un singur factor de putere, 
apt de a institui diferitele componentele ale comunitãþii politice potrivit raþiunii 
şi aptitudinilor practice ale oamenilor. „Aceasta este – scrie autorul – norma sau 
legea societãþilor bine întocmite: desemnarea în funcþiile cetãþii a oamenilor avînd 
obişnuinþe practice potrivite pentru aceste funcþii; şi a-i face pe cei care nu au 
asemenea obişnuinþe – adicã pe copii – sã fie învãþaþi cu obişnuinþele pentru care 
au o înclinaþie naturalã”39.

Unitatea guvernãrii nu este, însã, pentru teoreticianul padovan, rezultanta unui 
impuls sau a unei constrîngeri exterioare şi nici nu se realizeazã prin adiþionarea 
sau confluenþa pãrþilor constitutive ale statului. În fapt, ea este o componentã 
intrinsecã a fiecãreia dintre aceste pãrþi (a „voinþei” lor, spune autorul), îmbrãcînd 
forma instinctivã a aspiraþiei spre binele şi desãvîrşirea colectivã. Fãrã subordonarea 
lor comunã faþã de o singurã componentã, acest scop ar fi imposibil de atins, iar 
ordinea ar lãsa locul anarhiei bunului plac. Imperativului unitãþii, afirmã Marsiglio 
din Padova, trebuie sã i se supunã şi Biserica instituþionalizatã. Aidoma celorlalte 
pãrþi, membrii clerului au, şi ei, datoria sã renunþe la privilegiile lor tradiþionale 
(juridice şi fiscale), trebuind, ca unii care îi învaþã pe ceilalþi legile lui Dumnezeu 

37  Marsiglio revine la dezideratul armoniei statului şi atunci cînd discutã despre scopul 
comunitãþii politice, care este, potrivit autorului, unul pur terestru: bunãstarea cetãþenilor. 
Acest scop este atins, prin „linişte” (tranquilitas) şi „pace” (pax) – atribute fundamentale 
ale unui corp politic sãnãtos, rezultînd din conlucrarea pãrþilor sale componenete. 
Absenþa acestor atribute reprezintã un simptom al maladiei, fiindcã, întocmai ca organele 
unui corp, nici componenetele statului nu-şi mai pot îndeplini funcþiile pentru care au 
fost create (cf. Tilman Struve, op. cit., p. 261-262).

38  V. supra.
39  „...Nu-i este nimãnui îngãduit – continuã autorul – şi, mai cu seamã, strãinilor, sã-şi 

asume în cetate o funcþie dupã bunul sãu plac. Cãci nimeni nu trebuie şi nici nu poate sã 
se îndrepte în mod raþional spre exercitarea funcþiei militare ori sacerdotale, iar principele, 
nici el, nu trebuie s-o îngãduie, fiindcã ar rezulta, pentru cetate, o neîndestulare a ceea ce 
este necesar a fi procurat prin celelalte funcþii....Principele trebuie sã determine în acest 
domeniu persoanele, cantitatea şi calitatea acestor pãrþi sau funcþii, dupã numãr, putere 
şi alte consideraþii asemãnãtoare, pentru ca societatea politicã sã nu ajungã sã fie distrusã 
prin excesul nemoderat al unei pãrþi în raport cu celelalte” (Defensor pacis, I, XV, § 10, ed. 
Quillet, p. 137-138).
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şi ca medici ai sufletelor, sã-şi restrîngã activitatea la domeniul religios, singurul în 
care îşi pot exercita autoritatea moralã. Cît priveşte instanþa supremã a instituþiei 
ecleziastice, aceasta nu este întrupatã de Papã, ci de conciliul general. Prin aceasta, 
filosoful padovan reafirma doctrina enunþatã de Jean de Paris, dar într-o formã 
vãdit radicalizatã40.

Cine este, însã, pentru autorul lui Defensor pacis, acest principiu unic, 
generator şi organizator cãruia, atît în cadrul statului, cît şi al organismului animal, 
i se subordoneazã pãrþile? Care este – cum scrie el – „cauza [lor] eficientã”? Acesta 
este punctul nodal al teoriei filosofului padovan, unde analogiile corporale şi 
organologice sînt scoase sistematic, în prim-plan, pentru a da o greutate decisivã 
întregii demonstraþii.

Potrivit lui Marsiglio din Padova, care urmeazã îndeaproape, şi în aceastã 
privinþã, modelul Politicii aristotelice, puterea de a institui sau de a alege guvernarea 
aparþine legiuitorului sau ansamblului cetãþenilor41. „Tot lui [adicã legiuitorului – 
n. ns., Al.-F. P.] îi revine dreptul de a întreþine guvernul şi chiar de a-l depune, dacã 
[acest lucru] este util binelui comun”42. În calitate de „cauzã eficientã” a puterii 
politice, totalitatea cetãþenilor acþioneazã în cetate aidoma principiului formativ al 
oricãrei fiinþe vii: întocmai cum, scrie autorul, în aceasta din urmã „se formeazã, 
în funcþie de timp şi loc, o parte organicã [adicã,] inima... iar în aceastã parte, 
o aptitudine sau o putere naturalã, simultan cu o oarecare cãldurã ca principiu 
activ”, la fel şi în „corpul politic”, „prin sufletul ansamblului cetãþenilor sau al 
pãrþii sale precumpãnitoare,... se formeazã sau trebuie sã se formeze mai întîi o 
parte unicã, analogã inimii, în care sufletul ansamblului cetãþenilor instituie 
o aptitudine sau o formã cu puterea activã sau autoritatea de a institui celelalte 
pãrþi ale cetãþii”43. Aceastã „parte” este guvernarea, altfel spus, principele, care, în 
cadrul cetãþii, are acelaşi statut şi aceeaşi funcþie ca inima la fiinþele vii. În spiritul 
aceleiaşi analogii fondatoare, legea, ca formã a guvernãrii, devine virtus animae – 
principiul care determinã şi menþine activitatea inimii –, iar cãldura înnãscutã a 
organului principal se metamorfozeazã, metaforic, în autoritatea specificã actului 
de guvernare, cu instrumentele sale de coerciþie44. Sinonimia dintre cei doi factori 

40  Am rezumat pînã aici, din primele douã pãrþi ale tratatului, capitolele VIII-IX, XIV, XVII şi 
XIX (Prima Dictio), respectiv XIX-XXII (Dictio Secunda), din ediþia citatã. V., de asemenea, 
Tilman Struve, op. cit., p. 257 sqq. şi Otto Gierke, Political Thought of the Middle Ages. 
Translated with an introduction by Frederic William Maitland, Cambridge University 
Press, 1987, p. 26 şi n. 99, p. 136-137. Pentru un rezumat succint al biografiei şi concepþiei 
politice a lui Marsiglio din Padova, dar care nu face nici o menþiune despre prezenþa în 
cadrul ei a metaforelor corporale, v. Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice. Coordonator, 
David Miller. Consultanþi, Jabet Coleman, William Connoly, Alan Ryan. Introducere la 
ediþia româneascã de Alan Ryan. Traducere din englezã de Dragan Stoianovici, Bucureşti, 
Humanitas, 2000, p. 480-483. Un comentariu mai amplu şi avizat al aceleiaşi concepþii a 
fost scris de Diana Stanciu pentru Dicþionar de scrieri politice fundamentale. Coordonator, 
Laurenþiu Ştefan-Scalat, Bucureşti, Humanitas, 2000, p. 217-223.

41  Defensor pacis, I, XV, § 2, ed. Quillet, p. 131.
42  Idem.
43  Idem I, XV, § 5-6, p. 133-135.
44  Idem, I, XV, § 7, p. 135-136.
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îşi asociazã pînã şi durata: aidoma pulsaþiilor inimii, guvernarea principelui nu 
trebuie sã înceteze nicicînd. „Acþiunea celorlalte pãrþi ale cetãþii – scrie autorul – ar 
putea înceta pentru un timp, fãrã ca acest lucru sã dãuneze vreunui individ, grup 
sau comunitate; de pildã, acþiunea pãrþii militare în timp de pace [şi], la fel, pentru 
alte pãrþi ale cetãþii; dar – încheie el – acþiunea cea mai importantã, [care este] a 
pãrþii guvernante şi a însuşirii sale nu poate niciodatã înceta fãrã [ca acest lucru] 
sã dãuneze, cãci conducerea şi pãzirea în comun a ceea ce este îngãduit şi interzis 
dupã lege trebuie sã dureze tot timpul, în fiecare clipã...”45.

Cum ne putem explica stãruinþa cu care este recuperatã şi întrebuinþatã 
metafora „corpului politic” în scrierile de care ne-am ocupat? Ce semnificaþii va fi 
avînd o asemenea regularitate? În primul rînd, se cuvine sã observãm cã referinþele 
pe care le-am citat nu sînt strãine de un anumit climat intelectual – cel al secolelor 
XII-XIV – caracterizat, între altele, şi prin formarea unor noi concepþii despre 
trup şi funcþionarea lui, care şi-au fãcut drum în conştiinþa epocii fie ca urmare 
a recuperãrii directe şi din ce în ce mai sistematice a valorilor culturii clasice, 
fie – mai obişnuit – a integrãrii în circuitul intelectual vest-european a scrierilor 
de specialitate arabe sau arabizante (şi iudaice), mai prompte, precum se ştie, 
în a valorifica pe larg moştenirea Antichitãþii. În afarã de progresele înregistrate 
în cunoaşterea embriologiei umane, datorate intensei popularizãri a tratatului 
aristotelic despre animale46, progrese care se reflectã în noua însemnãtate acordatã 
inimii în organismul uman, vechea idee a „corpului-maşinã” (machina corporea), 
folositã, mai înainte, de Galenus, a devenit şi ea, în veacul al XIII-lea, o temã 
importantã a speculaþilor savante asupra microcosmosului şi a macrocosmosului, 
nutrind, cu siguranþã, imaginarul epocii despre trupul uman. Începînd din acelaşi 
secol, cunoaşterea lãrgitã a Fizicii lui Aristotel şi a Tratatului sãu despre suflet (De 
anima)47, precum şi traducerea operelor lui Avicenna au favorizat aprofundarea 
speculaþiilor referitoare la activitatea corpului şi la interacþiunea organelor sale, 
fapt care se observã în aproape toate scrierile şi la autorii cei mai importanþi ai 
epocii. Albertus Magnus, de pildã, studiind funcþionarea corpului-motor, constatã 
cã inima comandã muşchilor care trag de membre sau îşi slãbesc tensiunea pentru 
a le mişca într-o direcþie sau alta ori – în fine – exercitã douã forþe egale şi de sens 
contrar asupra aceluiaşi membru pentru a-l þine imobil şi drept48. Pentru Henri 
de Mondeville, chirurgul regelui Filip al IV-lea şi autorul unui binecunoscut, în 
epocã, tratat anatomo-fiziologic49, nu numai membrele constituie „instrumentele 

45  Idem, I, XV, § 13, p. 139.
46  De partibus animalum. V. ediþia (a şaptea!) publicatã de A. L. Peck, Aristotle. Parts of 

animals, Harvard University Press, 1993.
47  Scriere care inaugureazã o nouã interpretare a sufletului, într-un sens din ce în ce mai 

psihologic şi natural (cf. Peter Dinzelbacher (Hrsg.), Europäische Mentalitätsgeschichte. 
Hauptthemen in Einzeldarstellungen, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1993, p. 174-176).

48  Cf. Albertus Magnus, De animalibus (apud Jean-Claude Schmitt, La raison des gestes 
dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990, p. 235).

49  La chirurgie de maître Henri de Mondeville. Traduction contemporaine de l’auteur. Publiée 
d’après le ms. Unique de la Bibliothèque Nationale par le Dr. A. Bos, Paris, Librairie de 
Firmin Didot et Cie, 1897, Tomes I-II. Tratatul a fãcut obiectul unei amãnunþite analize în 
Marie-Christine Pouchelle, Corps et chirurgie à l’apogée du Moyen Âge. Savoir et imaginaire 
du corps chez Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, Paris, Flammarion, 1983.
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organice” (organica instrumenta) ale sufletului care le comandã mişcãrile, ci şi 
componentele fizice ale acestora: carnea, nervii, muşchii, ligamentele şi oasele. 
Ultimele fiind, dupã formã, asemãnãtoare pieselor unei maşini, iar ligamentele 
unor corzi şi articulaþiilor unor pîrghii, mişcarea întregului corp – redusã, astfel, 
la o problemã de mecanicã – devine, constatã autorul, produsul tuturor forþelor 
care se adaugã sau se opun şi, deopotrivã, al efectelor de pîrghie. Carnetele lui 
Villard de Honnecourt, de asemenea, sugereazã, prin schiþele lor, cît de importantã 
ajunsese în epocã ideea de energie a corpului în plinã activitate şi, prin extensie, 
analogia sa cu „maşinile” apãrute tot atunci în construcþii.

Aceste referinþe, pe care le putem numi, convenþional, ştiinþifice, despre 
trupul uman puteau fi cu atît mai firesc integrate în expresiile încã în mod 
covîrşitor organologice – subliniem – nu mecaniciste50 ale metaforei corporale, cu 
cît întrebuinþarea însãşi a acestei metafore era legitimatã de o foarte îndelungatã 
tradiþie culturalã. Prezentã în Antichitatea greco-romanã, ea apare, foarte timpuriu, 
şi în spiritualitatea medievalã, dar fãrã ca aceastã coincidenþã sã ne dea, totuşi, 
dreptul sã afirmãm, aici, o continuitate liniarã. În faptul cã atît autorii clasici, de la 
Platon şi Aristotel, pînã la stoicii din secolul I î. Hr., cît şi cei ai Antichitãþii tîrzii şi 
ai medievalitãþii, apeleazã, sistematic şi independent, la modelul corpului uman se 
cuvine sã vedem mai curînd expresia unei paradigme comune sau asemãnãtoare de 
gîndire – care „impunea” utilizarea aceloraşi analogii –, decît urmarea unei influenþe 
culturale. Pentru tradiþia medievalã, rolul Epistolelor pauline  a fost, în aceastã 
privinþã, hotãrîtor51. Ele sînt cele dintîi în care datele fundamentale ale metaforei 
corpului (şi anume: caracterul organic al unitãþii Bisericii, interdependenþa dintre 
toþi cei care o alcãtuiesc, statutul preeminent al capului etc.), evocate prin referire 
la „trupul dublu” al lui Hristos, cel fizic (sarx) şi cel mistic (soma)52, apar într-o 
formulare definitivã, reluatã apoi, cu minime variaþii, de fiecare autor. Autoritatea 
simbolicã a acestei surse constituie, şi ea, în chip vãdit, o explicaþie foarte 
întemeiatã a recurenþei analogiei despre care vorbim, mai ales cã ea servea celor ce 
o întrebuinþau – precum Aegidius Romanus – sã (re)legitimeze mereu unitatea lumii 
creştine, depreciind, prin contrast, orice distincþie (în primul rînd jurisdicþionalã) 
care pãrea s-o contrazicã. Aceastã constatare nu ne face, totuşi, sã înaintãm prea 
mult pe drumul aflãrii unei lãmuriri satisfãcãtoare a popularitãþii unui asemenea 
tip de metaforã. Fireşte cã, într-o culturã ca aceea a Evului Mediu (ca toate cele 
premoderne, de fapt), tradiþia are, invariabil, o forþã covîrşitoare de sugestie. Dar, 
acest lucru nu explicã îndeajuns faptul esenþial, care ne intereseazã aici: de ce 
tocmai corpul a ajuns sã se obiectiveze ca o tradiþie? De ce tocmai el şi nu orice 

50  „Corpul-maşinã” va deveni un topos al imaginarului colectiv european abia în secolul al 
XVII-lea.

51  Îndeosebi Corinteni I, 12.12, 27, dar şi Efeseni 4. 15. 16; Coloseni 1. 24 etc. Pentru teologia 
paulinã a corpului, v. John  A. T. Robinson, Le corps. Étude sur la théologie de Saint Paul. 
Traduit de l’anglais par P. de Saint-Seine, s. j. Préface à la traduction française par J. 
Guillet, s. j., Paris, Éditions du Chalet, 1966, p. 31-131. Pentru un util rezumat al aceleiaşi 
concepþii, v. şi Sarah Coakley (editor), Religia şi trupul. Traducere de Dan Şerban Sava, 
Bucureşti, Ed. Univers, 2003, p. 104-106.

52  John  A. T. Robinson, op. cit., p. 23-30.
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altceva a devenit referentul întrucîtva stereotip al tuturor comparaþiilor cu Biserica 
şi Statul? Altfel spus, în ce constã superioritatea virtuþii sale persuasive?

Antropologia are, în aceastã privinþã, cîteva explicaþii rapide. Una dintre ele 
– conþinînd vãdite influenþe din psihologie şi psihanalizã – ne previne asupra 
caracterului arhetipal al acestei metafore. Corpul ar constitui un fel de structurã de 
bazã a proceselor noastre mentale, un mod privilegiat de „traducere” a stimulilor 
şi informaþiilor exterioare, ceea ce ar lãmuri frecventa sa utilizare în contexte 
culturale şi istorice din cele mai diferite53. Pentru alþi autori, care scriu în spiritul 
aceleiaşi interpretãri, trupul „reprezintã un parametru universal natural, invariabil 
şi istoric al societãþilor omeneşti”, putînd fi conceptualizat într-o varietate de 
dimensiuni54. O altã explicaþie, de aceeaşi naturã, invocã o carenþã conceptualã. 
Societãþile premoderne ar tinde sã facã din trup principalul mediator social, 
întrucît vocabularul lor ar fi prea sãrac pentru o interpretare complexã a realitãþii 
înconjurãtoare55. În aceste societãþi, corpul este ridicat la rangul celui mai rãspîndit 
model analogic, devenind un mijloc universal de comparaþie, atît ca întreg, cît şi 
prin fiecare din pãrþile sale componente56. Este ceea ce se întîmplã, bunãoarã, în 
multe dintre culturile zise „primitive”, care „concep” casa aidoma unui organism, 
descriindu-i pãrþile prin analogie cu diferitele segmente ale trupului sau leagã, 
în limbaj, formele de relief, de anumite pãrþi ale corpului (procedeu în vigoare 
şi astãzi – deşi raþiunile iniþiale s-au pierdut – atunci cînd spunem „la picioarele 
munþilor”, „în sînul naturii” ş. a. m. d.).

Asemenea interpretãri, oricît de valide ar fi, nu sînt, totuşi, satisfãcãtoare din 
unghiul exigenþelor proprii disciplinei istorice. Înainte de a opera cu asemenea 
generalizãri, o explicaþie de acest tip trebuie sã caute fapte concrete şi sã stabileascã 
filiaþii; nu în ultimul rînd, ea se cuvine a fi prudentã. În spiritul acestui demers, 
ne putem întreba încã o datã: cum se explicã însemnãtatea metaforei pe care o 
discutãm aici? De ce este ea – sau pare a fi – o componentã centralã a sistemului 
medieval de reprezentãri?

Un posibil rãspuns (şi, probabil cel mai direct) þine de felul particular în 
care era perceputã, interpretatã şi putea fi descrisã sau figuratã organizarea lumii 
şi a relaþiilor dintre componentele ei în cadrul paradigmei de gîndire a acestei 
epoci. Toþi specialiştii Evului Mediu au subliniat natura holistã şi integratoare 
a acestei viziuni vãditã, într-o formã sau alta, la toate nivelele societãþii57. Acest 
lucru nu însemna doar cã „generalul” era precumpãnitor faþã de „particular” 

53  Cf. Brenda E. F. Beck, op. cit., p. 84.
54  Bryan S. Turner, Trupul în societatea occidentalã: teoria socialã şi perspectivele ei in Sarah 

Coakley (editor), op. cit., p. 27-28.
55  Leonard Barkan, Nature’s Work of Art. The Human Body as Image of the World, New 

Haven and London, 1975, p. 8, 62.
56  Rainer Guldin, Körpermetaphern. Zum Verhältniss von Politik und Medizin, Wûrzburg, 

Königshausen & Neumann, 1999, p. 12-13.
57  V., de exemplu, Aaron J. Gourevitch, Les catégories de la culture médiévale, Paris, Gallimard, 

1983; idem, Historical Anthropology of the Middle Ages. Edited by Jana Howlett, Polity 
Press, Cambridge, 1992; Hans-Henning Kortüm, Menschen und Mentalitäten. Einführung 
in Vorstellungswelten des Mittelalters, Akademie Verlag, Berlin, 1996; Paul Zumthor, La 
mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, 1993 etc.
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sau cã tot ceea ce era singular „trebuia” sã-şi afle un cadru mai cuprinzãtor de 
individualizare. În egalã mãsurã ori, mai bine spus, în primul rînd, viziunea de 
care am amintit era una relaþionalã: fiecare lucru şi fiecare fiinþã erau concepute 
ca fiind, genetic sau funcþional, legate de alte lucruri şi fiinþe, toate înscriindu-
se în uriaşul ansamblu ierarhic, dominat de Creator. Cum putea fi, însã, figuratã 
sau vizualizatã concret aceastã coerenþã, contrazisã clipã de clipã de varietatea şi 
diversitatea componentelor inerte sau însufleþite ale lumii? Mijlocul cel mai firesc 
nu putea fi decît corpul fiinþei umane, creatura perfectã între toate, deoarece fusese 
„construitã” de divinitate prin esenþializarea, concentrarea şi armonizarea tuturor 
atributelor lumii. Trupul era imaginea cea mai concentratã şi, totodatã, complexã 
pe care medievalitatea o putea, în mod rezonabil, gãsi – fiindcã se afla, aşa-zicînd, 
la îndemînã – pentru a exprima ideea de totalitate coerentã. Într-o culturã, ca aceea 
medievalã, în care aspiraþia spre concreteþe – vizualã, tactilã, olfactivã – reprezenta 
o necesitate constantã a gîndirii, trupul omenesc era, aparent, unica modalitate 
de a înþelege, prin reducþie la un reper vizibil, cea mai însemnatã şi, totodatã, 
deconcertantã proprietate a Universului, în felul în care era acesta imaginat atunci: 
diversitatea în unitate. O dovadã – între multe altele – cît se poate de elocventã 
în acest sens o constituie imaginea „omului-microcosmos”58. Departe de a fi, 
aşa cum lasã sã se înþeleagã Jean-Claude Schmitt59, ipostaza de sine stãtãtoare, 
precis circumscrisã tematic, a unei triade care mai reunea „corpul ecleziologic” şi 
„corpul politic”, ea trebuie, dimpotrivã, interpretatã ca expresia unui efort unitar 
de inteligibilitate, aplicat unei pãrþi a realitãþii vizibile, nedisjunctã de celelalte. 
Pe de altã parte, faptul cã, aidoma naturii, societatea era, şi ea, atît în ansamblu, 
cît şi în fiecare din componentele sale, închipuitã prin aceeaşi prismã corporalã 
şi organologicã (cum ne-o aratã descrierea pe care i-o face, în secolul al X-lea, 
episcopul Adalbéron din Laon60), confirmã, o datã mai mult, caracterul tutelar al 
acestui reper, îndreptãþindu-ne sã vorbim despre „ordinea” socialã medievalã, la 
toate nivelele, ca despre una a „încorporãrii”61. Metafora corpului nu era, aşadar, 

58  Din imensa bibliografie referitoare la aceastã imagine, v. Mircea Eliade, Sacrul şi profanul. 
Traducere de Brînduşa Prelipceanu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1995; Michael Camille, The 
image and the self: unwriting late medieval bodies in Framing medieval bodies. Edited by 
Sarah Kay & Miri Rubin, Manchester University Press, Manchester and New York, 1994; 
Marian Kurdziałek, Der Mensch als Abbild der Kosmos in Der Begriff der Repreasentatio im 
Mittelalter. Stellvertretung, Symbol, Zeichen, Bild. Herausgegeben von Albert Zimmermann, 
Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1971; Aaron J. Gourevitch, Les catégories de la culture 
médiévale, Paris, Gallimard, 1983; Knut Schulz, Mittelalterliche Vorstellungen von der 
Körperlichkeit in Arthur E. Imhof (Hrsg.), Der Mensch und sein Körper. Von Antike bis heute, 
Mûnchen, C. H. Beck Verlag, 1983; Hervé Martin, Mentalités médiévales, XIe-XVe siècle, 
Paris, P. U. F., 1996; Hans-Henning Kortüm, op. cit.; Peter Dinzelbacher (Hrsg.), op. cit., etc.

59  Op. cit., passim.
60  Adalberonis Carmen ad Rotbertum regem francorum, Patrologia Latina, vol. 141, [col. 

0771 - 0785]. O versiune în limba francezã a textului a fost publicatã, între alþii, de Pierre 
Riché şi Georges Tate, Textes et documents d’histoire du Moyen Âge, Ve-Xe siècles, vol. 
II, Milieu [du] VIIIe-Xe siècle, Paris, 1974, p. 486-491. Am comentat acest text în cartea 
noastrã, Societate şi mentalitãþi..., p. 184-187 (v. şi referinþele de acolo).

61  Cf. Pierre Manent, O filozofie politicã pentru cetãþean. Traducere din limba francezã de 
Mona Antohi, Bucureşti, Humanitas, 2003, p. 220.
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în nenumãratele-i ocurenþe, o simplã figurã de stil sau un ornament retoric. Ea era, 
în cel mai înalt grad, modalitatea privilegiatã de cunoaştere a unei lumi, a cãrei 
unitate fundamentalã nu se putea „livra”, lapidar, cogniþiei decît în acest chip.

Din perspectiva la care ne-am referit aici – aceea a „corpului politic” – acest 
lucru se întrevede limpede şi în textele pe care le-am analizat. Indiferent cã 
pledeazã pentru suveranitatea spiritualului sau pentru autonomia temporalului, 
nici una dintre scrierile amintite – cu excepþia, poate, a lui Defensor pacis – nu 
pune vreo clipã în discuþie unitatea de principiu a Statului, figurat, tocmai de 
aceea, ca un trup. În disputã este doar ierarhia celor douã puteri, iar forma pe 
care o împrumutã, într-un loc sau altul, descrierea corpului evidenþiazã numai 
acest lucru. Constatarea este importantã şi pentru cã învedereazã şi o altã funcþie 
a acestei „metafore primordiale”62 sau „macrometafore”, cum i s-a mai spus63, decît 
aceea cognitivã. Este vorba de capacitatea ei de a legitima raportul de forþe propus, 
înrãdãcinîndu-l în cea mai înaltã expresie simbolicã deopotrivã a naturalului şi 
divinului: trupul fiinþei umane64.

Este un fapt care subliniazã, încã o datã, gradul de complexitate şi polivalenþa 
unei analogii, în a cãrei evoluþie Evul Mediu a reprezentat doar o etapã.

62  James Fernandez, op. cit., loc. cit., p. 121 sqq.
63  Brenda E. F. Beck, op. cit., loc. cit., p. 84.
64  V. Giuseppa Saccaro-Battisti, Changing Metaphors of Political Structures, „Journal of the 

History of Ideas”, Volume 44, Issue 1 (January-March, 1983, p. 34 şi  Rainer Guldin, op. 
cit., p. 19-20.


