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Una dintre traiectorile subtile, greu 
perceptibile, ale modernitãþii se referã la 
descoperirea unui nou orizont al omului, 
al realitãþii corpului sãu. Michel Foucault 
sugera în Les mots et les choses, (1966) 
cã “la nivelul aparenþelor, modernitatea 
începe în momentul în care fiinþa umanã 
începe sã existe înlãuntrul propriului 
ei organism, în cochilia capului sãu, 
în armãtura braþelor şi de-a lungul 
capilarelor fiziologiei sale”1. Descoperirea 

realitãþii, mai degrabã fizice, a corpului este legatã de pozitivitatea cunoaşterii 
care, în frontierele sale, a constatat finitudinea omului. Omul modern, “acest om 
perfect determinabil în existenþa lui corporalã (subl.n.), truditoare şi vorbitoare, nu 
devine posibil decât ca o întruchipare a finitudinii.”Cultura modernã poate gândi 
omul pentru cã gândeşte finitul, abandonând ca reper prioritar infinitul, implicit 
transcendentul. “În aceste condiþii putem înþelege de ce gândirea clasicã, şi toate 
cele care au precedat-o au putut sã vorbeascã despre spirit şi despre corp, despre 
fiinþa umanã, despre locul atât de limitat pe care aceasta îl ocupã în univers“2. În 
Evul Mediu a fi însemna a fi entitate creatã, ens creatum, a corespunde cauzei 
Creaþiunii şi a avea un rang atribuit de la început. Transformarea omului în 
subjectum şi a lumii în imagine au fãcut ca învãþãtura despre lume sã devinã 
învãþãturã despre om, adicã o antropologie din secolul al XVIII-lea încoace3.

Odatã cu secolul al XVIII-lea empirismul a deschis calea analizei omului, 
a spaþiului corpului, legat de condiþionãri istorice, economice, sociale etc, corp 
care funcþioneazã dupã propriile legi, în nici un caz transcendente, ci emanate 
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de undeva din “pliurile” gândirii umane. Consacrarea acestei noi paradigme a 
cunoaşterii a remodelat substanþial întregul simbolism al corporeitãþii, care era o 
constantã a mentalitãþii colective, camuflatã în religii, în gândirea politicã şi apoi 
în ideologiile moderne. Metafora corpului persistã, pentru cã, în ciuda înlocuirii 
Absentului printr-un şir nesfârşit de producþii efemere, fantoma Unicului renaşte 
necontenit în instanþele secularizate ale naþiunii, statului, patriei etc. Sacrul se 
camufleazã în noua culturã modernã, iar metafora corpului furnizeazã experienþei 
spirituale colective noul sãu limbaj, ea sugereazã aspectul natural, structural, 
comun al tuturor fenomenelor trãitului4. 

Splendoarea zeilor. Cu şase secole înainte de Christos, Xenofan nota faptul cã 
Oamenii gândesc, cã asemenea lor, zeii au… un corp, deşi în viziunea sa aceştia 
nu puteau avea corp, ci ar fi mai degrabã imateriali, adicã Spirit pur5. Pentru a-şi 
reprezenta zeii, entitãþi ale altei lumi (adicã invizibilul!), grecii le atribuiau o formã 
de existenþã corporalã care era, de fapt, forma palpabilã şi vizibilã de reprezentare 
proprie tuturor creaturilor perisabile care trãiau pe pãmânt. Corpul a constituit 
dintotdeauna o realitate familiarã înscrisã în naturã, o evidenþã imediatã, constantã 
şi universalã. De pildã, în Protreptic Aristotel prezenta o viziune despre unitatea 
dintre corp şi suflet, considerând cã “sufletul este mai bun decât corpul”, acesta 
din urmã trebuind sã coopereze cu sufletul în vederea idealului moral!6

Metafora corpului a fost însoþitã de metafora creşterii, un model care pornea de 
la creştere ca proces atât de comun întregii lumi organice. Pentru Aristot, de pildã, 
entitãþile sociale, ca şi cele biologice cunosc o metamorfozã internã, o creştere, o 
acumulare continuã şi cumulativã de-a lungul trecerii timpului. În prima parte 
din Politica, Aristot descria natura fizicã a statului, pe care-l vedea ca o entitate, 
avâd o genezã şi o continuitate în care se resimte tendinþa regeneratoare. Heraclid 
afirmase cã physis-ul fiecãrui lucru, fie el material, organic sau social, este ciclul 
sãu de viaþã, forma sa de creştere. Ideea de physis a fost esenþialã în mentalitatea 
greacã, dar şi în cea romanã, pentru înþelegerea metaforicã a lumii, punctul sãu 
de pornire a fost analogia dintre organismul în creştere şi procesele de dezvoltare, 
maturizare în instituþiile umane şi în structurile sociale. Creşterea nu apare în cazul 
entitãþilor sociale, o realitate, ca cea care se manifestã în universul organismelor, 
ci ca o teorie, ca o ipotezã avansatã şi folositã pentru a sugera şi explica existenþa 
naturalã, imanentã şi necesarã a schimbãrilor la nivelul entitãþilor sociale, adicã 
a corpului social şi a celui politic. Viziunea ascendenþei de-a lungul timpului a 
fost şi ea acoperitã, tot de o metaforã, cea a genealogiei. În Theogonie şi în Munci 
şi Zile, Hesiod a fãcut din genealogie o structurã a discursului despre zei şi rasele 
umane7.

4  Michel de Certeau, Fabula misticã. Secolele XVI-XVII, trad. M. Jeanrenaud, Iaşi, Polirom, 
1996, p. 6. Idem, L`écriture de l`histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 168, 456.Vezi Antoine 
Prost, Douze leçons sur l`histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 234-236.

5 Jean-Pierre Vernant, L`individu, la mort, l`amour, Soi-même et l`autre en Gréce ancienne, 
Paris, Gallimard, 1989, p. 7-8.

6  Studii de istorie a filosofiei.., Buc., Ed. Acad. R.S.R., 1977, p. 21. 
7 L`Historien entre l`ethnologue et le futurologue, dir. par R. Aron, Actes du séminaire 

international, Venise, 2-8 avril 1971, Paris, Mouton Éditeur, La Haye, 1972, p. 131-135, 139.
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Vârsta arhaicã a corporeitãþii greceşti ignora distincþia dintre suflet şi corp, 
sistemul simbolic al corpului divin fiind, de fapt, un cod care permitea reprezentarea 
relaþiei dintre oameni şi zei, asemãnãrile şi deosebirile, contrastul şi, implicit, 
incompatibilitatea dintre cele douã lumi. Din punct de vedere divin, antinomia 
vizibil-invizibil nu era în întregime pertinentã, “prezenþa” zeilor manifestându-se în 
metamorfoze diverse şi demitizante. Un paradox al corpului divin, care-i asigura 
aura misteroasã, era acela cã, deghizându-se în om, pasãre, stea, curcubeu etc, 
pentru a apare înaintea muritorilor, zeul înceta, de fapt, sã mai fie el însuşi, era 
demitizat, ceea ce afecta şi sacralitatea sa8. În stare autenticã divinul era sortit 
sã rãmânã inaccesibil muritorilor, cu alte cuvinte, niciodatã un muritor nu putea 
vedea faþa unui zeu! Mai ales nu-l putea privi în ochi, pentru cã privirea în ochi 
implicã, în fond, o relaþie de paritate. Iatã, de ce întoarcerea feþei în faþa divinitãþii 
echivala în mentalitatea greacã cu evitarea riscului de a înfrunta incomparabilul, 
nemaivãzuta mãreþie a feþei divine. 

Mentalitatea greacã arhaicã şi-a apropiat inaccesibilul, divinul, l-a exprimat 
prin familiarul vocabular corporal, pentru a stabili şi înlesni punþile dintre divin 
şi terestru, dar şi antinomia lor. Politeismul grec era intra-mundan, zeii înşişi 
“acþionând” în lume, iar toate actele culturale vizau integrarea fidelilor în ordinul 
cosmic şi social9. Pentru greci lumea divinã era organizatã într-o societate, cu 
ierarhii, competenþe, puteri specializate, cu identitãþi individulale având rolul, 
locul, privilegiul, modul de acþiune rezervat! Fiecare zeu avea un anume tip de 
putere şi un domeniu de acþiune particular, de pildã, lumea subteranã pentru 
Hades, profunzimile marine pentru Poseidon, pãdurile pentru Artemis etc, 
într-un cuvânt aveau o identitate. Or identitatea lor comporta un nume şi un 
corp, iar personalitãþile, funcþiile lor erau concepute drept articulate unele cu 
altele, puterilor lor echilibrate şi ajustate sub autoritatea statornicã a lui Zeus. 
Perfecþiunea, plenitudinea, eternitatea sunt atribute exclusive al universului total 
unificat, aşa cu era conceputã societatea divinã. Explicând fundamentul teologic 
al naturii corporale a zeilor, Hesiod (Theogonia) susþinea caracterul organizat, 
unificat, stabil, armonios al acestui cosmos divin10.

Corpul divin era reprezentat, de fapt, ca o sublimare a calitãþilor şi valorilor 
corporale umane, un fel de supra-corp, o pozitivitate integralã, în contrast cu 
precaritatea şi defectele celui uman! Este vorba de o pozitivitate ca vitalitate, ca 
energie, putere, mãreþie, strãlucire, pe care zeii o deþineau în stare purã şi fãrã 
restricþii. Spendoarea zeilor Olimpului era tinereþea, frumuseþea, ardoarea luptei, 
elanul dorinþei, al furiei, al urii, dar şi stãpânirea de sine. Vitalitatea lor corporalã 
se putea întinde în trecut, prezent şi viitor, ignorând registrele timpului. Zeii 
erau fiecare ipostaza eternitãþii, a celor care nu înceteazã sã existe, în contrast cu 
corpul uman, fiecare efemer, nedurabil, care supravieþuieşte doar prin regenerarea 
generaþiilor! Modelul divin era acea combinaþie de calitãþi, puteri, valori, pe care 
muritorul dorea sã le aibã mãcar o clipã! Personalitatea divinã era imaginea prin 
care omul se contempla pe sine! Puritatea divinã însemna sãnãtate, vigoare, bravurã, 

8  J-P. Vernant, op.cit., p. 12-14, 30-31.
9  Ibidem, p. 32-35, 212.
10  Ibidem, p. 34-36, 38.
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longevitate, fericire, iar opusul ei era impuritatea, care cumula boala, slãbiciunea, 
infirmitatea, mizeria, sãrãcia, damnarea. Un defect al corpului, un eşec în viaþã 
erau blamate la fel ca o voinþã perversã şi treceau drept semnul sau consecinþa ei. 
Reciproc, frumuseþea, îndemânarea sau reuşita în viaþã erau vãzute ca manifestãri 
ale favorurilor divine şi apãreau ca o garanþie de virtute11. 

 Prin referinþã la modelul divin, - o dimensiune sacrã, a cãrui dozaj varia 
la nivel individual, - corpul se prezenta ca un fel de tablou heraldic, unde se 
înscria şi se descifra sau estima statutul social şi personal al fiecãrui om: valoarea, 
preþul, admiraþia, ura, invidia, respectul pe care le inspira în comunitate, dar mai 
ales locul sãu pe o scarã a perfecþiunii care urca spre zei. În mentalitatea greacã 
oamenii se repartizau, la diverse nivele, dar întotdeauna la etajele inferioare ale 
acestei ierarhii cosmice12. Corpul uman era permeabil, accesibil forþelor vitale 
divine, de aceea distrugerea cadavrului unui duşman, mutilarea lui, echivala cu 
distrugerea calitãþilor şi virtuþilor estetice, religioase, sociale pe care le încarna! 

Identitãþile corporale ce se apropiau de aparenþele divine erau eroii, care dincolo 
de moarte beneficiau de memoria fidelã a faptelor lor printr-un arsenal simbolic 
şi mitologic, prin culturã şi instituþii care le conferea acestor dispãruþi din lume 
statutul de “morþi iluştri”! Oamenii ordinari, din contrã, odatã dispãruþi, rãmâneau 
nu numai fãrã corp, ci şi fãrã nume, cu alte cuvinte… anonimi. Grecii arhaici şi 
clasici aveau, însã, şi o experienþã a sinelui în raport cu alteritãþile familiale şi 
sociale, iar conştiinþa sinelui era existenþialã. Existenþa era prioritarã în raport cu 
conştiinþa de a exista, de aceea practicile mentale erau orientate spre cetate, spre 
lumea terestrã13.

 Pãrinþii Bisericii creştine, precum Clement din Alexandria, în polemica lor 
contra “falşilor zei”, au ironizat şi au analizat sumar ceea ce ei numeau vanitatea 
cultului idolatru şi fantoşele divine, inventate de oameni dupã imaginea lor, cu 
toate defectele, viciile, pasiunile şi slãbiciunile lor!14 Dar, creştinismul primelor 
secole nu a reprezentat o rupturã fatalã de mentalitatea religioasã anticã, ci o 
continuitate, desigur cu importantã deplasare de accent! Creştinul existã în şi prin 
relaþia sa cu Dumnezeu, altfel spus fundamental prin orientarea sa în afara lumii, 
prin devalorizarea existenþei mundane şi a valorilor sale. Teologia creştinã avea 
sã evolueze în sensul reducerii progresive a elementului numinos, al realitãþii 
mitice, în folosul elementului discursiv. Îmbinarea paradoxalã dintre creştinism 
şi aristotelism, capodoperã a lui Toma d`Aquino (1225-1274), a fost o raþionalizare 
teologicã, resimþitã deja în epistolele Sfântului Pavel. Simpla profesiune de 
credinþã a primilor discipoli ai lui Isus s-a substituit în favoarea unei metafizici 
a religiei, a unei demonstraþii riguroase a existenþei lui Dumnezeu. Crezul creştin 
avea sã condenseze în câteva formule succinte şi explicite marele eveniment al 
Întrupãrii15.

11  Ibidem. Cf.Roger Caillois, Omul şi sacrul, trad. D. Petrescu, Buc., Ed. Nemira, 1997, p. 62. 
12  J-P.Vernant, op. cit., p. 12-14, 18-19, 21. Geoges Gusdorf, Mit şi metafizicã, trad. L. 

Popescu-Ciobanu, A. Tihu, Timişoara, Amarcord, 1996, p. 134.
13  J-P. Vernant, op. cit., p. 24, 26-27, 217, 225, 228. 
14  Ibidem, p. 8.
15  G. Gusdorf, op. cit., p. 153. J.-P. Vernant, op. cit., p. 212.
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În secolele III şi IV din era creştinã, avusese loc o importantã schimbare de stil 
în experienþa sinelui, în relaþiile profunde cu divinul, adicã o mutaþie pe triplu plan: 
spiritual, religios şi social. Atunci s-a declanşat, se pare, dispariþia modelului de 
paritate care fãcea cetãþenii egali între ei şi pe oameni egali în faþa divinului. Din ce 
în ce mai mult comunitãþile au tins sã delege pe cei care aveau menirea sã asigure 
în mod privilegiat legãtura pãmântului cu Cerul şi sã exerseze pe oameni, sub acest 
titlu, o putere nu numai secularã, ci şi spiritualã. Numai cã cei ce s-au dedicat 
divinului, aşa-numiþii “oamenii ai lui Dumnezeu”, s-au dezangajat de social, s-au 
pus în slujba veritabilului sine, sfâşiat de tentaþia între divin şi mundan, dintre 
sacru şi profan. Treptat s-a afirmat tendinþa, explicitã la Sfântul Augustin, de a 
vedea în pãcatul originar un pãcat trupesc, un efect al concupiscentia carnis, sau 
cum va fi numit apoi, luxuria. Noþiunea de caro (carne) a cãpãtat o valoare eticã, 
un factor important în istoria mântuirii. Ispitã adamicã a Cãderii, carnea devine şi 
un mijloc al mântuirii, prin muncã manualã (labor), ascezã şi castitate. Sfântului 
Pavel i se atribuie organizarea tuturor reprezentãrilor corpului şi ale sufletului în 
jurul temei învierii celor aleşi. Creştinismul a asociat corpului ideea de puritate, de 
sfinþenie, opusã necurãþeniei, puritatea propriu-zisã fiind asociatã atât curãþeniei 
fizice, cât şi celei morale, posibilã esenþialmente prin castitate. O nouã formã 
de identitate creştinã s-a consacrat şi perpetuat, şi anume cea care definea omul 
creştin prin gândurile, visurile sale profunde, prin pulsiunile obsedante care atrag 
pãcatul, opus modelului divin!16

Imago dei. Creştinismul emergent în Europa medievalã propunea o nouã 
viziune despre legãtura dintre terestru şi divin, un nou imaginar al corporeitãþii, ca 
formã de exprimare a invizibilului prin vizibil! În mijlocul teologiei creştine se aflã 
viziunea Creaþiei, lumea, adicã natura (fãptura), fiind capodopera atotputerniciei 
creatoare a unui Dumnezeu Unic. Conform Sfinþilor Pãrinþi “trebuia ca mai întâi sã 
fi apãrut natura şi ca apoi ceea ce este muritor sã fie învins şi absorbit în nemurire 
şi ca omul sã devinã dupã chipul şi asemãnarea lui Dumnezeu, dobândind 
cunoaşterea binelui şi a rãului (subl. n.)17. Caracterul sofianic al naturii se rezema pe 
argumentul cã Înþelepciunea suveranã îi proporþioneazã şi îi armonizeazã pãrþile, 
îi rânduieşte mijloacele în finalitatea aceluiaşi organism unitar. Conform Sfinþilor 
Pãrinþi imaginea lui Dumnezeu este Omul, antrenat de o devenire progresivã şi 
orientat cãtre viziunea Domnului, pânã la manifestarea ei în figura Fiului18. 
Antropologia teologicã, inspiratã de interpretarea patristicã a acelei imago dei, s-a 
întemeiat pe aceastã reprezentare simbol a întrupãrii, o metaforã a cãrei profil a 
fost gândit maleabil de la o epocã la alta. De pildã, doctrina teologicã dezvoltatã 
de Toma d`Aquino acorda importanþã naturii şi armoniza credinþa cu raþiunea, 
dând o viziune coerentã despre Creaþie, Încarnare şi Mântuire19. Toma d`Aquino, 

16  Ibidem, p. 230-231. R. Caillois, op. cit., p. 63. Jean-Claude Schmitt, Trup şi suflet, în 
Jaques Le Goff, J.-Cl. Schmitt, Dicþionar tematic al Evului Mediu Occidental, trad. M. Roşioru, 
N.Farcaş, D. Burducea, Iaşi, Polirom, 2002, p. 772-776.

17  Apud Paul Ricoeur, Istorie şi Adevãr, Trad. E. Niculescu, C.E.U. Press, Anastasia, 1996, p. 127.
18 “Pentru Tertulian omul e constituit ca imagine a lui Dumnzeu prin libera sa adeziune şi 

tocmai prin aceastã liberate se defineşte chipul şi asemãnarea cu Dumnezeu.” Ibidem, 
p. 126-127.

19  Les mots-cles, în “Notre Histoire,” nr. 193-194, nov.-déc. 2001, p. 73.
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care s-a inspirat din Dionisie Areopagitul şi din estetica lui Aristotel, pomenea 
de faptul cã splendoarea Creaþiei s-a concretizat în splendor formae. În viziunea 
tomistã forma apare drept ideea care a dat naştere unei fiinþe, idee pe care materia 
o încarneazã. Forma ar reprezenta principiul vital ce cautã sã se manifeste şi, ca 
sã se manifeste, se îmbracã în organe. Pentru ca acest principiu sã se manifeste în 
chip autentic, trebuia sã se întrupeze în frumuseþe. Paradisul, adicã Armonia şi 
Unitatea frumuseþii şi perfecþiunii primordiale a fost distrus de pãcatul adamic, 
care a creat disarmonia lumii, a adus imperfecþiunea din care suferã cosmosul din 
pricina omului, dupã cum se exprima apostolul Pavel20. 

Cartea Facerii arãta cã trupul omenesc este fãcut din lut, adicã dintr-o formã 
a materiei cãreia Dumnezeu i-a dat un suflet! Pãcatul originar a avut consecinþe 
asupra corpului sub forma suferinþei şi a urâtului, care se traduce moral şi estetic 
prin pecetea demonului, opus şi ostil divinului. Trupul a fost considerat la originea 
tuturor nesupunerilor, iar instinctele, pasiunile, adicã toate rãtãcirile cunoaşterii 
şi acþiunii au tins sã fie considerate drept rezultate ale contaminãrii sufletului de 
cãtre biologic. Din punct de vedere creştin corpul devine mijloc de suferinþã,21 
de fragilitate supus prin moarte sacrificiului, conform eschatologiei creştine, 
eliberarea de trup fiind o aspiraþie ce se regãseşte chiar la Sfântul Pavel. Pentru 
cã gândirea creştinã se concentreazã spre aspectele morale ale Judecãþii de Apoi, 
corpul este expediat într-un spaþiu al disoluþiei, fiind marginalizat de discursul 
creştin, şi chiar ideea de necurãþenie a fost oarecum dematerializatã, devenind 
pata de care ierarea divinã purificã sufletul. Sufletul a avut un alt destin, cãci 
a avut alternativa frumuseþii spirituale, a cerul spiritual, de care sufletul omului 
cautã sã se apropie, şi care în ortodoxie se traduce în filocalie, - adicã o iubire de 
frumuseþea suprafireascã, în forma unei estetici a sfinþilor, - sub numele cãreia 
ortodoxia cunoaşte arta practicã a contemplaþiei transcendente22. 

Creştinismul s-a instituit prin pierderea corpului lui Isus şi şi-a construit o 
tradiþie legatã de faptul cã o privaþiune de corp nu a contenit sã suscite instituþii 
şi discursuri care sã consituie efectele şi substitutele respectivei absenþe: corp 
ecleziastic, corpuri doctrinare etc. De altfel, în ciuda privilegiului acordat sufletului 
de cãtre ideologia creştinã, metaforele corpului au fost prestigioase, pentru cã 
oferea modelul concret al organizãrii ierarhice. Sfântul Pavel a folosit metafora 
trupului şi a mãdularelãr pentru a sugera simbolic Biserica. De la Conciliul de la 
Lateran (1215) şi pânã la reformismul care a urmat Conciliului de la Trento (1545-
1563) a avut o mare stabilitate viziunea centratã pe corpul eucharistic, care este 
sacramentul instituþiei, în stare sã simbolizeze şi sã susþinã restaurarea/ instaurarea 
unei Biserici vizibile23. 

Sacramentul (sumere Christum) şi Biserica (sumi a Christo) - ambele 
caracterizând din perspectivã augustinianã douã comuniuni cu privire la corp: 

20  Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Editura Cugetarea, s.a., p. 165, 169-170.
21  Georges Duby, Evul Mediu masculin. Despre dragoste şi alte eseuri, trad. C. şi S. Oancea, 

Buc., Ed. Meridiane, 1992, p. 218-219.
22  R. Caillois, op. cit.,p. 63. G. Gusdorf, op. cit., p. 136. Vezi C.-A. Mihãilescu, op. cit., p. 13, 

65. N. Crainic, op.cit., p.169. 
23  M. de Certeau, Fabula misticã…, p. 86-89. J.-Cl. Schmitt, op. cit., p. 780.
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actul de a-l consuma, de a-l primi pe Christos şi, respectiv, actul de a fi primit 
de Christos – au fost reunite pentru reactualizarea unui eveniment unic, kairos, 
desemnat de corpul istoric (Isus). Treptat, în secolele XIV-XVI, pe o conştiinþã 
crescândã cã Biserica trebuie reformatã, s-a conturat o nouã viziune despre timp 
şi prezenþã, s-au nãscut noi tendinþe de privilegiere a unui “corp” vizibil, care 
desemneazã pe un altul invizibil. Tendinþa protestantã a privilegiat constant 
corpusul scriptural, iar cea catolicã pe cel sacramental. 

Dinamica societãþii şi a civilizaþiei medievale a fost marcatã de tensiuni, de 
genul celei dintre credinþã şi raþiune, oameni şi Dumnezeu, sãrãcie şi bogãþie, 
pace şi violenþã, dar mai ales dintre corp şi suflet!24 Corpul creştin medieval a fost 
traversat de paradoxuri, de o oscilaþie între umilire şi exaltare. Pe de-o parte, a 
fost glorificat, cãci Eucharistia, adicã centrul cultului creştin, reprezenta tocmai 
corpul şi sângele lui Christos. Fiul lui Dumnezeu a trãit şi a murit, iar învierea Lui 
a fondat dogma creştinã a resurecþiei corpului în Lumina celestã eternã. Liturghia 
fundamentalã creştinã a reînnoit fãrã încetare sacrificiul christic, dar sângele pur 
al lui Christos este antiteza sângelui impur al oamenilor25. Pe de altã parte, corpul 
organic a fost identificat cu efemeritatea, ca purtãtor al pãcatului şi, în consecinþã, 
condamnat, umilit, supus penitenþei în vederea mântuirii. Corpul a devenit de fapt 
locul unui paradox, ideologia anticorporalã a creştinismului medieval vizând parte 
materialã, vector al viciilor, nu şi pe cea imaterialã, adicã sufltetul26.

Reforma gregorianã (dupã numele Papei Grigore al VII, 1073-1083) a fost 
un esenþial aggiornamento realizat de biserica creştinã, mai ales prin separarea 
clericilor de laici, primii trebuind sã devinã modele de abstinenþã faþã de orice 
corupere a sufletului. Controlul comportamentelor de cãtre Bisericã s-a impus 
printr-un calendar al interdicþiilor care însemna o poliþie asupra spaþiului şi a 
timpului uman. Gesturile contrare recomandãrilor ecleziastice erau considerate 
pãgâne, adicã de genul unei anticivilizaþii supravieþuitoare sau renãscute27. 
Devalorizarea corpului din perspectiva pulsiunilor carnale a însemnat o invocare 
a pãcatului opus castitãþii, celibatului. Rãzboiul nu era între carnal şi spiritual, ci 
între natural şi contrariul lui! (G.Duby). Transformarea pãcatului originar în pãcat 
sexual avea sã fie o mare noutate a creştinismului, ceea ce a fãcut ca din secolul 
al XII-lea sã se instaleze sistemul de control corporal şi sexual, femeia plãtitind 
marele tribut al acestei viziuni teologice. În gândirea medievalã “imaginea lui 
Dumnezeu se regãsea în bãrbat, într-o manierã care nu se verifica la femeie” (Toma 
d`Aquino)28. 

24  J. Le Goff, Nicolas Truong, Une histoire du corp au Moyen Âge, Éditions Liana Levi, 
2003, p. 11. “Vechea controversã privitoare la raporturile dintre suflet şi corp, dezbaterea 
asumatã cu îndrãznealã de Bergson în Materie şi memorie, poate fi pusã şi în alþi termeni 
decât cei ce opun materislismul şi spiritualismul. Nu avem oare de-a face cu douã lecturi 
ale corpului, ale corporeitãþii: corpul -obiect faþã de corpul trãit - paralelismul deplasându-
se din planul ontologic în planul lingvistic sau semantic?” P. Ricoeur, Memoria, istoria, 
uitarea, trad. I. şi M. Gyurcsik, Timişoara, Amarcord, 2001, p. 30-31.

25  J. Le Goff, N. Truong, op. cit., p. 12-13, 35, 41.
26  G. Duby, op. cit., p. 218-219.
27 J. Le Goff, N. Truong, op. cit, p. 39, 43, 63.
28  Ibidem, p. 42-43, 58. G. Duby, op. cit.,p. 219.
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Purificarea corpului însemna nu numai restricþii, ci şi suferinþã, dusã pânã 
la fanatism sub forma flagelãrilor! Intrate în comportamentele colective gesturile de 
penitenþã au luat forma popularã şi laicã a flagelãrii frecventã în secolele XIII-XIV. 
Flagelarea nu a intrat totuşi în practicile ascetice din Occident, martirizarea 
corpului dupã modelul unui Christ suferind nefiind consideratã semnificativã. De 
altfel, durerea fizicã, la fel ca şi munca manualã, a fost considerate în Evul Mediu 
un semn de decãdere; exista concepþia cã durerea aserveşte, “ceea ce-i fãcea sã se 
reþinã de la a-şi mãrturisi suferinþa pe preoþi şi pe rãzboinici”. O astfel de concepþie 
se reflecta în sistemul de reprimare a crimelor, a infracþiunilor, doar femeile, copiii 
şi þãranii fiind pasibili de pedepse corporale, în vreme ce nobilii primeau o pedeapsã 
în… amenzi, ispãşirea fizicã nefiind consideratã compatibilã cu demnitatea lor! 
“Pedepsire a pãcatului, deci semn al pãcatului, semn de constrângere, de asemenea 
şi prin aceasta degradantã, durerea nu primea în consecinþã valori pozitive decât ca 
instrument de corecþie, de rãscumpãrare, de izbãvire. Astfel, se explicã locul care 
îi era rezervat, pe de-o parte, în lumea de dincolo, în instituþia al cãrei contur se 
preciza la sfârşitul secolului al XII-lea - Purgatoriul (ceea ce îi punea pe oameni sã 
dea rãspuns dificilei întrbãri: cum poate un suflet separat de trupul sãu sã îndure 
suferinþa fizicã?) şi, pe de altã parte, în acele instrumente de penitenþã, care erau 
mânãstirile. Cãlugãrii îşi impuneau chinuirea trupului prin suferinþã, aşa cum îşi 
impuneau, spre a se umili, munca manualã”29. 

Tensiunea dintre corpul glorificat şi corpul refulat avea sã se extindã asupra 
altor domenii ale vieþii sociale, precum munca, succesiv, alternativ ori simultan 
valorizatã sau devalorizatã. În prima parte a Evului Mediu, cam între secolele V-XI, 
munca fusese consideratã ca o penitenþã, ca o consecinþã a pãcatului originar, 
pentru ca odatã cu secolul al XI-lea sã se producã o revoluþie mentalã, prin faptul 
cã munca începe sã fie valorizatã, justificatã şi încurajatã. Omul care munceşte 
devine un cooperator al divinului! Dar munca, în funcþie de natura ei continuã 
sã oscileze între caracterul sãu nobil sau ne-nobil. În esenþã, tensiunea dintre 
spiritualitate şi activitate se ancora în mãrturia biblicã a figurii contemplative a 
Mariei, opusã figurii Martei muncitoare. De unde tentaþia ordinelor monastice de 
a crea un tip de societate scindatã între cei orientaþi spre viaþa spiritualã şi cei 
dedaþi muncii, nişte credincioşi de gradul doi, ca o formã medievalã a sensului de 
laic. Într-o lume ideal întoarsã spre spiritualitate, civilizarea moravurilor însemna 
civilizarea gesturilor, iar a vorbi de gesturile medievale, înseamnã a vorbi de corp. 
(J. Cl. Schmitt). Evlavia a avut tendinþa de a se concentra din ce în ce mai mult 
asupra persoanei lui Isus, de a se hrãni cu o meditaþie mai intensã asupra a ceea 
ce avea uman Fiul lui Dumnezeu, asupra încarnãrii Sale, deci asupra trupului Sãu 
şi asupra suferinþelor pe care le-a îndurat acest Trup sfânt. Începea valorizarea 
progresivã a durerii în cultura europeanã. Creştinul a fost chemat sã þinã prezent 
în spiritul sãu scenele Patimilor, sã ia loc cu trupul, printre figuranþii acestui mare 
spectacol de suferinþã colectivã. I s-a propus imitarea lui Isus Christos30. Imaginea 
trupului în suferinþã a Mântuitorului a fost treptat asociatã cu suferinþa sãracilor, 
reprezentanþii lui Christos printre oameni. De la sfârşitul secolului al XII-lea, 

29  Ibidem, p. 219-220. J. Le Goff, N. Truong, op. cit, p. 60-61.
30  Ibidem, p. 71-73, 152, 161. G. Duby, op. cit., p. 221-222.
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paralel cu creşterea unei evlavii pline de compasiune faþã de chinurile flagelãrii şi 
crucificãrii, se constatã apariþia şi diversificarea atitudinilor de binefacere faþã de 
dezavantajaþii societãþii, fiind momentul organizãrii spitalelor, loc al grijii pentru 
suferinþa corpului. Aceasta a pregãtit drumul, este drept foarte lent al schimbãrii 
sensibilitãþilor în faþa durerii, a naşterii unei viziuni în care durerea fizicã, 
penitenþa, nu mai este utilã pentru mântuire!31 

Corpus verum, corpus mysticum Imaginea socialului apare şi ea ca un 
ansamblu viu şi funcþional de solidaritãþi al cãrui model este cel corporal. Biserica, 
o comunitate a fidelilor, era consideratã un corp, al cãrui cap era însuşi Christos. 
Noþiunea de corpus mysticum a avut o istorie glorioasã în Evul Mediu şi în secolele 
XV-XVII, avându-şi rãdãcinile în concepþia dupã care, de la Sfântul Pavel încoace, 
Biserica este trupul lui Isus (corpus Christi). 

În contextul disputei din secolul al XI-lea asupra doctrinei transubstanþialitãþii, 
Biserica a manifestat intenþia de a susþine prezenþa realã a lui Christos, deopotrivã 
uman şi divin, în Eucharistie32. Dupã 1150 corpus mysticum (mysticus-tãinuit) 
înseamnã Biserica, vãzutã ca un corp organizat al societãþii creştine, unite de taina 
împãrtãşaniei în altar. Conciliul de la Lateran din 1215, care a analizat doctrina 
transubstanþialitãþii, a hotãrât ca Eucharistia sã desemneze corpus verum (verus- 
adevãrat, real), iar Biserica, corpus mysticum. Ipostaza instituþionalã a Bisericii 
devine “misticã,” în timp ce comuniunea cu Christos, prin taina împãrtãşaniei, 
devine “realã”. Corp social al lui Christos, Biserica devine de acum încolo 
semnificatul (tãinuit) al unui corp sacramental, considerat drept semnificant vizibil 
pentru cã este expunerea unei prezenþe sub “speciile” (sau aparenþele) consfinþite 
ale pâinii şi vinului33. În secolele XVI-XVII s-a menþinut aceeaşi formulã teologicã 
conform cãreia Isus are un corp real şi un corp mistic; se adera la corpul sãu real 
prin comuniunea Eucharistiei, iar la cel mistic prin comuniunea Bisericii. 

Dupã Toma d`Aquino, a cãrui concepþie a devenit doctrina oficialã a Bisericii 
catolice, organismul Bisericii a devenit un “corp mistic” într-un semn aproape 
juridic, o corporaþie misticã. Corpul social al Bisericii a devenit corpus mysticum, 
într-o perioadã în care doctrinele structurii corporative şi organice ale societãþii au 
început sã pãtrundã în teoriile politice occidentale. Corpus mysticum, desemnând 
corpul politic al Bisericii, prin extrapolare el tinde sã descrie orice corp politic 
al lumii seculare34. Viziunea corpului christic a dominat ecleziologia medievalã, 
pãtrunzând şi în ideologia politicã. Biserica, în calitate de corp politic începe sã fie 

31  Ibidem.
32  Mai tarziu, Luther a susþinut doctrina consubstanþialitãþii (Christ este în pâine şi vin, 

ca focul în fierul înroşit!), iar Conciliul de la Trent a reafirmat teza transubstanþialitãþii 
(substanþa pâinii şi a vinului convertitã în corpul şi sângele lui Christos). J. Delumeau, Le 
catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, 1971, p. 49.

33 M. de Certeau, op. cit., p. 85. J. Le Goff, N. Truong, op. cit., p. 191. “Ca o consecinþã a 
controversei Eucharistiei, începutã în Occident în perioada carolingianã, apoi purtatã 
de-a lungul multor ani de Paschasius Radpertus şi Ratramnus, corpus mysticum a ajuns 
sã desemneze pâinea sfinþitã. Retramnus a afirmat cã trupul în care a suferit Christos era 
“corpul sãu propriu şi adevãrat”(proprium et verum corpus) în timp ce Eucharistia era 
corpus mysticum”. C.-A. Mihãilescu, op. cit., p. 76-77, 84-87.

34  M. de Certeau, op. cit., p. 97. 
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aşezatã simbolic în raport cu corpurile politice seculare, care se afirmau ca entitãþi 
specifice şi de-sine-stãtãtoare. Începând cu secolul al XII-lea când Biserica, sub 
aspect ecleziastic şi instituþional, s-a autodeclarat “corpul mistic al lui Christos”, 
restul secular al lumii a însemnat Sfântul Imperiu35. Imperiul era încarnarea 
Bisericii, întrupare corpului al cãrui cap era Christos, ce dirijeazã lumea prin 
intermedierea Papei şi a Împãratului (sau regelui). Ordinul clerical era superior 
celui temporal precum ochii în cap, în vreme ce puterea temporalã reprezenta 
simbolic pieptul şi braþul, care trebuie sã asigure supunerea la bisericã şi sã o apere! 
Poporul apãrea în aceastã dispunere corporalã drept membrele inferioare, mai bine 
zis extremitãþile corpului, supuse controlului puterii ecleziastice şi seculare36.

Sistemul creştin al metaforelor corporale a pus accentul mai ales pe cuplul 
cap/inimã. Inima a fost consideratã locul privilegiat al suferinþei şi simbol al 
iubirii sacre, legate de devoþiunea lui Christ şi a Fecioarei. Metaforã a autoritãþii 
implacabile “mâna lui Dumnezeu” ghideazã din Cer destinul umanitãþii. Încã 
din Evul Mediu s-a înrãdãcinat uzajul metaforei corpului, pentru a desemna 
nu numai o instituþie ca Biserica, ci şi Statul, un uriaş corp, aşa cum îl descrie 
Thomas Hobbes (1588-1679) în Leviathan (1651). Prinþul ocupa în Stat locul 
capului, supus lui Dumnezeu37. Un tratat anonim din 1302, Rex Pacificus folosea 
metafora corporalã în ceea ce priveşte societatea, considerând-o a avea douã 
organe principale: capul şi inima. Papa este “capul”, cel care dã membrilor, adicã 
fidelilor, adevãrata doctrinã şi asigurã unitatea credinþei. Prinþul este “inima,” 
de unde pleacã venele ce distribuie sângele vital, respectiv obiceiuri, legi, ce 
transportã substanþa hrãnitoare, adicã justiþia, în toate pãrþile organismului 
social. Câþiva ani mai târziu un alt text scris, se pare, de un chirurg între 1306-
1320, consacra tot “inima” ca având o importanþã primordialã şi în consecinþã ea 
însemna centrul metaforic al corpului politic. Centralitatea atribuitã “inimii” a 
exprimat evoluþia statului monarhic, pentru care nu mai avea importanþã ierarhia 
verticalã exprimatã prin “cap” şi chiar mai puþin idealul de uniune dintre spiritual 
şi temporal, caracteristic unei creştinãtãþi depãşite, care tindea sã se stingã, ci 
unei centralizãri care se realizeazã în jurul Prinþului. În consecinþã, pentru cã 
“inima,” este elementul vital, regele este deci superior Papei! Un secol mai târziu 
Jean de Terrevermeille, teoretician al monarhiei, scria în Tractatus (1418-1419) 
despre corpul mistic sau politic al regatului, “capul” principal fiind reprezentat de 
Principe. Şi cum o societate cu douã capete ar fi monstruoasã şi anarhicã, Papa nu 
putea fi decât un cap secundar! Pe aceastã viziune s-a zãmislit o nouã psihologie 
politicã!38 

35  C.-A. Mihãilescu, op. cit., p. 87.
36  J. Le Goff, N. Truong, op. cit., p. 179-181.
37  Ibidem, p. 171-174, 179, 183. Într-o carte “Despre natura umanã (1650), Hobbes descria 

starea naturalã a oamenilor, una în care aceştia nu au nici o lege, nici o moralã. În aceastã 
“stare” omul ar acþiona dupã instincte sau conatus (dorinþe), de unde şi starea permanentã 
de rivalitate socialã! Toþi lupã împotriva tuturor! sau Omul este un lup pentru alt om! Hobbes 
foloseşte o metaforã a animalului pentru a explica dominanta instinctelor, a obþinerii prin 
forþã a hranei etc de cãtre oameni! Jean-François Dortier, Les sciences humaines. Panorama 
des connaissances, Paris, Sciences Humaines Éditions, 1998, p. 453.

38  J. Le Goff, N. Truong, op. cit., p. 185-189.
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Recuperarea vizibilului pe care Conciliul de la Trento o propusese în scop 
pastoral şi doctrinal, pare sã fi avut în realitate douã efecte contrare. Pe de-o parte 
instituþiile religioase s-au politizat progresiv şi au sfârşit prin a se supune normelor 
societãþilor sau naþiunilor care se nãşteau. Pe de altã parte, experienþa sacrului s-a 
refãcut pe un registru ascuns sau s-a marginalizat, localizatã într-un corp mistic 
sau în cercurile pioşilor. Între cele douã, conservând pentru un timp structura şi 
vocabularul mental al unei ierarhii ecleziastice, raþiunea de Stat şi-a impus legea sa 
şi a fãcut sã funcþioneze într-o manierã nouã vechile sisteme teologice. Omologiile 
şi rupturile între societatea eclezialã şi noua societate politicã, a dus la insinuarea 
criteriului politic în ecleziologia secolului al XVII-lea39. Regele, reprezentându-se 
ca monarh absolut, recupereazã uzajul vechiului model teologico-politic, pentru 
cã aşa cum spunea Bossuet (1662), pentru a-şi defini puterea “Dumnezeu pune 
pe fruntea suveranilor şi pe chipul lor, o marcã de divinitate. Dumnezeu a fãcut 
din Prinþ o imagine muritoare a autoritãþii sale nemuritoare(subl.n.)40. Modelul 
teologic al corpului mistic al regelui, de-a lungul Evului Mediu se explica prin cele 
douã corpuri ale regelui: corpul sãu muritor, cel fizic, corpul sãu individual supus 
degerescenþei şi corpul nemuritor, inalienabil, etern, care este corpul demnitãþii 
sale, corpul sãu politico-mistic, care, într-o anumitã mãsurã se identifica cu corpul 
regatului. În secolul al XVII-lea acest model era utilizat ca instrument al adeziunii, 
al consensului politic. Cele douã corpuri ale regelui, articulându-se unul altuia, au 
devenit un portret. Corpul regelui devine “suportul” unei îngrãmãdiri a semnelor 
şi a insignelor regalitãþii, toate elementele portretului sãu având o semnificaþie 
teologicã. Corpul regelui se înconjoarã de o aurã, de un numen sacru. Aceastã 
imagine a regelui este combinatã cu o nouã psihologie politicã, cu un calcul 
empiric, pozitiv şi politic. În rege se afla şi majestatea, dar şi calcului politic41.

Dupã secolul al XVI-lea s-a deschis orizontul detaşãrii unitãþilor politice 
naþionale, ce s-au substituit creştinãtãþii şi individualizãrii grupurilor şi reþelelor 
spirituale ce au miniaturizat modelul eclezial al unei organizãri sociale a practicilor 
religioase. Tot la cumpãna dintre secolele al XVI-lea şi al XVII-lea “teologul mistic” 
a devenit “mistic”, iar “teologia misticã “ s-a prefãcut în “misticã”, având loc 
o pluralizare a disciplinelor cunoaşterii42. Momentul machiavelic... şi invazia, 
apoi cucerirea misticã, se regãsesc în aceleaşi locuri şi cu o aceeaşi intenþie 
re-formatoare. Recurgerea la Machiavelli (1469-1527) - şi la Tacit, adevãrat “breviar 
de stat”! - a însemnat încurajarea “raþiunii de interes”, care a favorizat naşterea 
întreprinderii etatiste, întemeiatã pe mercantilismul economic. Dar, misiunea de a 
produce o republicã sau un stat, decurgând dintr-o “raþiune” politicã în mãsurã sã i 
se substituie unei ordini divine degradate, ilizibile, este oarecum dublatã de sarcina 
de a întemeia locurile unde sã poatã fi auzit Cuvântul divin, devenit inaudibil în 
nişte instituþii corupte43. Pentru a putea înþelege varietatea deconcertantã a lumii, 

39  M. de Certeau, op. cit., p. 114.
40  J. Le Goff, J. Cauvin, L. Marin, J.P. Peter, M. Perrot, R. Auquet, G. Durand, M. Cazenave, 

Histoire et Imaginaire, Paris, POIESIS-Diffusion Payot, 1986, p. 39.
41  Ibidem, p. 41-46.
42 M. de Certeau, op. cit., p. 114.
43 Ibidem, p. 165-166.
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principiul divin este treptat înlocuit cu raþiunea umanã universalã şi omogenã. 
Raportul cu supranaturalul s-a modificat profund, pe mãsurã ce secularizarea 
crescândã s-a insinuat în toate domeniile, inclusiv în cel politic. Revoluþia 
ştiinþificã din secolul al XVII-lea a propus, însã, calea detaşãrii de divin, adicã 
laicizarea, considerând cã cerul şi pãmântul aparþin aceluiaşi univers şi se supun 
aceloraşi legi44. 

Noaptea neagrã a corpului. Traseul consacrat de gândirea tradiþionalã, 
care pare nedreaptã cu fiinþarea umanã, a fost deturnat de gândirea modernã, 
contaminatã de perspectiva hermeneuticã a disciplinelor sociale şi umane, printr-o 
“revoluþie copernicianã”, ce presupune derularea scenariului cosmic în sens 
antropocentric. Emanciparea omului faþã de divinitate, a dus la transformarea 
lui Dumnzeu în “absenþã” şi a omului în “demiurg”! Omul a devenit “stãpân al 
naturii”, creator al unei ordini care se opune “dezordinii” naturale45. 

Sfâşiat de cãutarea divinului Blaise Pascal (1623-1662) a prefigurat “noaptea 
neagrã a corpului”, care avea sã cadã în Occident odatã cu primele semne ale 
“epocii Raþiunii”. De îndatã ce conştiinþa istoricã începe sã influenþeze efectiv 
istoria, corpul este retras din istorie. Pascal a fost printre cei din urmã mistici ai 
secolelor XVI şi XVII care în mod indirect au pregãtit “sosirea istoriei”, retrãgând 
corpul din lume şi lãsând lumea sã istoricizeze corpul politic şi corpus mysticum 
al Bisericii. Corpul este progresiv abstractizat, “privatizat” în scopul de a sugera 
practicile centralizatoare ale ”istoriei” şi ale “progresului”46. 

Asemenea sfinþilor Augustin şi Tereza din Avila, Pascal a dezvãluit acea 
mãsurã a paradoxului vieþii dupã consumarea experienþei mistice: “Un singur spirit 
este cel ce se alãturã divinului; te iubeşti pentru cã faci parte din Isus Christos, 
pentru cã este corpul din care faci parte (subl. n.)”47. În practica lor asceticã, atât 
sfântul Francisc, cât şi Pascal, au condamnat impulsurile naturale care fac din corp 
istorie. Pentru el starea idealã a lucrurilor ar fi aceea în care orcine în-corp-oreazã 
creştinismul, se transformã într-un mãdular prin puterea graþiei, ajungând sã facã 
parte din corpus mysticum 48.

 Apartenenþa la o Bisericã (sau la un “corp”) înseamnã adeziunea la 
certitudinea unui “adevãr”, dar fãrâmiþarea în Biserici coexistente, ca urmare a 
Reformei a creat antinomii, care au atras intransigenþã, intoleranþã, rigiditate, 
atitudini defensive, toate acestea distrugând unitatea religioasã, culturalã, politicã, 
geograficã şi naþionalã. “Adevãrurile” se relativizeazã, iar fiecare “certitudine” 

44 Noua astronomie avea sã suprime noþiunea de Sus şi de Jos pe scara universului, sã 
delocalizeze Paradisul şi Infernul, sã retragã toatã incoruptibilitatea lumii supralunare, sã 
elimine sferele diafane şi ale îngerilor, sã banalizeze pãmântul etc. Jean Delumeau, Une 
histoire du paradis, Que reste-t-il, du paradis? tom, 3, Paris, Fayard, 2000, p. 417, 443, 467.

45  Paul Hazard, Criza conştiinþei europene, Buc., Ed. Univers, 1973, p. 11-12. Pierre Chaunu, 
Civilizaþia Europei în secolul Luminilor, Buc., Ed. Meridiane, 1986, p. 26, 61-126. Vezi 
Grigore Georgiu, Naþiune, Culturã, Identitate, Buc., Ed. Diogene, 1997, p. 280-283, 289.

46  C.-A. Mihãilescu, op. cit., p. 76-77.
47  Imitarea lui Christos, (stigmatele corpului, ca cele cinci stigmate divine ale Sfântului 

Francisc), apare ca o experienþã realã şi simbolicã a corpului, trãitã potrivit dreptei 
credinþe. Ibidem, p. 66-67, 76-77.

48  Ibidem.
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religioasã apare mai puþin ca ceea ce grupul apãrã, ci mai degrabã prin ceea ce el 
apãrã, adicã devin apanaje ideologice, instrumente de coerenþã proprii şi relative 
la societãþile care le-au produs. Criteriul religios este substituit unui criteriu 
social, mişcãrile schismatice fiind cele care s-au desolidarizat de unica societate 
religioasã sau care o ameninþã (fenomen istoric vizibil de la mijlocul secolului al 
XVII-lea). Cunoaşterea devine pentru societatea religioasã, în cateheza sa sau în 
controversele religioase, un mijloc propriu pentru a se defini, un corpus doctrinal. 
Ignoranþa devine astfel un pãmânt al nimãnui, care separã “corpurile” religioase 
aflate în conflict!49 Europeanul mediu, la începutul secolului al XVII-lea, rãmânea 
larg pãtruns, însã, de o mentalitate animistã, fascinat de un univers magic unde 
gândurile şi cuvintele sunt purtate de o putere concretã. Universul magismului era 
camuflat în creştinism. De unde importanþa incantaþiilor şi a riturilor, a purtãrii 
obiectelor sacre drept talismane. În aceastã lume imaginarã nu exista o diferenþã de 
naturã între cauzalitatea materialã şi eficacitatea forþelor spirituale. Moştenind o 
veche viziune despre lume mentalitatea popularã considera corpul viu sau inert ca 
fiind compus de o materie şi de un spirit. La fel ca în vechea gândire primitivã, se 
camufla încã viziunea cã, ceea ce ieşea din corpul uman avea o putere particularã 
şi se considera tabu, ceea ce relevã un nivel arhaic al mentalitãþii colective, al 
comportamentului europenilor secolelor XVI-XVII în legãturã cu sângele şi cu 
umorile corpului. Pânã la revoluþia ştiinþificã din secolul al XVII-lea cunoaşterea a 
rãmas tributarã sedimentelor vechi, chiar precreştine50. 

 Renaşterea, Manierismul şi Barocul au consacrat trecerea, la nivel elitar însã, de 
la hieratismul medieval la “epifania” corpului, supus idealului sfericitãþii, a simetriei, 
el devenind o metaforã sugestivã pentru “corporatismul” Utopiei lui Thomas Morus, 
pentru planul urbanistic, în fine, toatã cunoaşterea este conceputã ca un corpus. 
Circularitatea fusese apanajul teologic şi alegoric al Renaşterii, pentru exprimarea 
întregului, dar triada Spirit -Suflet -Corp este abstractizatã şi absorbitã în organism. 
Organismul apare ca o devenire, întemeindu-se pe principiul auto-organizãrii, el 
devenind imaginea cunoaşterii împlinite, a inteligibilului, a înþelegerii întruchipate, 
- în locul Fiinþei transcendente, o entitate ininteligibilã. Una dintre caracteristicile 
cruciale ale modernitãþii rezidã în faptul cã ideea de organicitate a penetrat gândirea 
în aşa mãsurã, încât anorganicul a fost înþeles ca ceva înferior, sau “mort”, practic 
inexistent51. 

Dualismul cartezian a fost cel care a operat o rupturã între spirit şi corp, 
acesta din urmã devenind insignifiant, aspect care a favorizat inventarea 
corpului occidental, susþinerea corpului ca limitã a propriei individualitãþi. Într-o 
societate unde caracterul individualist îşi exercita primele efecte semnificative, 
închiderea subiectului în sine fãcea din corp o realitate ambiguã, marca însãşi a 
individualitãþii. În gândirea savantã a secolului al XVII-lea corpul este desacralizat, 
înstrãinat de om, ca un obiect, ca partea cea mai puþin umanã a omului. Aceastã 
lipsã de importanþã a corpului faþã de persoanã apare ca una dintre datele cele mai 
semnificative ale modernitãþii. Unitatea persoanei era ruptã, iar aceastã fracturã 

49  M. de Certeau, L`écriture de l`histoire, p. 156-157.
50  J. Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, 1971, p. 239, 241-243.
51  C.-A. Mihãilescu, op. cit., p. 95-96.
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definea corpul ca pe o realitate depreciatã, nedemnã de gândire, ca un factor de 
individuaþie. Dualismul dintre om şi corpul sãu (necugetãtor) - conform cogito-
ului cartezian, omul apare ca un fel de automat ce se mişcã prin intermediul 
sufletului- s-a regãsit în primele manufacturi, în “munca fãrâmiþatã”, epuizantã, 
dar prost plãtitã, despre care se credea cã nu solicitã decât corpul, forþa fizicã, 
nu şi identitatea omului. În sânul burgheziei s-a nãscut nevoia de a reglementa 
printr-o etichetã precisã rolul corpului în viaþa socialã, iar mentalitãþile luminate 
cad de acord cã transformarea naturii şi o experimentare a corpului uman nu ar 
trebui sã ridice vreo obiecþie moralã52. 

Corpul, o maşinã! Odatã cu secolul al XVII-lea şi cu apariþia filosofiei 
mecaniciste Europa occidentalã îşi pierdea galopant baza religioasã. Descartes 
(Discours de la méthode) i-a recunoscut însã lui Dumnezeu virtutea de a fi cel mai 
abil, perfect şi complex artizan: “orice corp este o maşinã, iar maşinile fabricate 
de artizanul divin sunt cele mai bine organizate, fãrã a înceta din acest motiv sã 
fie maşini“53. Noile forme de cunoaştere mecanicistã, apariþia individualismului 
şi a capitalismului a deschis calea liberei alegeri în ceea ce priveşte fidelitatea 
faþã de tradiþiile religioase şi culturale. Armonia renascentistã şi formismul sãu – 
reprezentarea sfericã a universului şi a corpului – încep sã pãleascã dupã secolul 
al XVII-lea în favoarea elipsei, a formei dinamice. Formula fundamentalã a lumii 
devine matematicã, iar în locul misterului ei este pusã legitatea! Concepþiile 
filosofilor sau ale savanþiilor asupra naturii se eliberau de autoritatea Bisericii şi 
a cauzelor transcendente. Ceea ce conta era ca omul sã devinã “stãpân şi posesor 
al naturii”. Naturalismul rãsturna în mod revoluþionar viziunea teologicã despre 
om, ca şi creaþie a lui Dumnezeu, înlocuind-o cu aceea a originii antropoide. De 
asemenea, cauzalitãþile miraculoase au cedat prioritatea cauzalitãþilor fizice, într-o 
lume unde totul este conceput pe modelul mecanicismului. Începând cu Tellliamed 
(1748) de Maillet şi Théorie de la terre (1749) a lui Buffon, ideea de continuitate în 
naturã devine familiarã. Cosmogonia biblicã şi stricta ierarhie a creaturilor lãsa loc 
unui “lanþ al fiinþelor” în care, spunea Bouffon, omul se aşeazã el însuşi într-o “clasã 
a animalelor”. Dar, bisericile creştine au stãruit cu atenþie aprope douã secole pânã 
sã accepte evoluþionismul ca posibil sens al istoriei umane54. 

Vechea perspectivã teologicã rãmâne în umbrã, rãsturnându-se o datã cu 
ea şi sistemele simbolice anterioare. În noua viziune Universul este o maşinã, 
unde nu existã absolut nimic de luat în considerare decât aspectul şi mişcãrile 
pãrþilor sale. (R. Descartes)55. Natura este identificatã cu un ansamblu sistematic 

52  David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, trad. D. Licã, Timişoara, Ed. 
Amarcord, 2002, p. 64-69, 71, 74-75.

53  Ibidem, p. 76.
54 Ibidem, p. 62-64. J. Delumeau, op. cit., p. 296. C.-A. Mihãilescu, op. cit., p. 16-17, 19-20. Cf. 

Dan A. Bãdãrãu, O sutã de ani de naturalism în România, Iaşi, 1930, p. 42. Traian Herseni, 
Cultura psihologicã româneascã, Buc., Editura Ştiinþificã şi Enciclopedicã, 1980, p. 209-210. 

55  D. Le Breton, op. cit., p. 64-65. “Sistema lui Descartes au fãcut întreaga reformaþie de 
filosofie în toatã Europa…mãcar cã dupã Descartes au venit în teatrul filosofic alþi mai 
tari decât dânsul, adicã Locke, Newton, Leibnitz, Wolf şi Kant…Dar şi la ştiinþele practice 
ale dreptului naturalnic din ceşti noi, Grotius, Hobbes şi Puffendorf, precum şi alþii, au 
strãlucit nu puþin” (Eufrosin Poteca, 1825) apud T. Herseni, op. cit., p. 166.
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de legi, cu caracter impersonal, ea întinzându-se pe un spaþiu geometric strãin 
categoriilor corporale. Lumea nu mai reprezintã un univers de valori, ci de fapte, 
supuse unei înþelegeri raþionale. Lansarea modelului mecanicist ca principiu de 
inteligibilitate a lumii a fost asociatã cu apariþia şi rãspândirea încã din veacul al 
XVI-lea a unor mecanisme de felul orologiului, tiparului etc, instrumente prin care 
s-a creat sentimentul de control, de putere asupra lumii. Orologiul, prin care se 
realizeazã reducerea timpului la deplasare în spaþiu, exorcizarea insesizabilului 
în tangibil, este metafora privilegiatã, modelul epurat al mecanicismului. Metafora 
mecanismului legitimeazã asimilarea tuturor aspectelor naturii într-un ansamblu 
de rotiþe invariante, ale cãror deplasãri, cauzate de un şoc iniþial şi exterior, 
sunt previzibile, cãci depind de legi imuabile. Newton vãzuse în legea atracþiei 
universale o probã decisivã a existenþei lui Dumnezeu, el concepând pe Creator ca 
un inginer atent sã repare deficienþele maşinii universului. În principala sa operã, 
Le système de la nature, d`Holbach, care aparþinea spiritului materialist şi ateist 
al veacului al XVIII-lea, susþinea, însã, cã “materia acþioneazã prin propriile sale 
forþe şi nu are nevoie de nici un impuls exterior pentru a fi pusã în mişcare”. La 
sfârşitul aceluiaşi secol Laplace susþinea cã “mecanica celestã” nu ar presupune 
deloc intervenþia Providenþei!56 

 În schema mecanicistã a fost asimilat însã şi corpul şi funcþiile sale şi se pare 
cã însuşi Descartes “a confundat organicul cu mecanicul, cu alte cuvinte creaþia şi 
fabricaþia”57. Corpul uman apare el însuşi ca o maşinãrie (L`Homme machine,1748 
a lui La Mettrie, 1709-1751), mai mult, ca o realitate depreciatã, ca un accesoriu 
manipulabil. Pentru noile ştiinþe medicale, de pildã, minunata maşinã, care este 
corpul omenesc devine obiect de experiment, de corectare a disfuncþionalitãþilor, 
a insuficienþelor, un martor al morþii. Dacã din perspectivã teologicã corpul era 
victima cãderii adamice, ştiinþa modernã a tins sã vadã din punct de vedere tehnic 
cãderea/degradarea stânjenitoare şi de nestãpânit a corpului uman, a cãrui origine 
este de fapt…nontehnicã!58

O adevãratã tehnologie politicã a corpului (Michel Foucault) a prelungit 
în mişcãrile corpului metafora mecanicistã, corpul fiind supus unei ordonãri 
analitice, metodice- iar metoda este o ştiinþã a utilului!- pentru a i se controla, 
supraveghea şi îndrepta funcþiunile. Metafora mecanicistã aplicatã corpului 
sunã ca o reparaþie, pentru a conferi corpului o demnitate pe care nu ar avea 
dacã ar rãmâne pur şi simplu un organism59. Corpul este înscris într-un timp al 
acþiunii, al descoperirii, al transformãrii, al progresului fiind investit în sfera 
unei utilitãþii sociale maxime. Aceastã utopie izvorãşte dintr-o neîmpãcare cu 
imperfecþiunea lumii şi alimenteazã iluzia cã perfecþiunea este accesibilã omului 
ca fiinþã socialã. 

Hermeneutica biblicã evolueazã şi ea sub impactul filosofiei mecaniciste şi a 
ideii de istoricitate care apãruse pe la mijlocul secolului al XVII-lea! Religiile revelate 
intrã în crizã la începutul veacului al XVIII-lea, pentru ca prin 1760 sã se descopere 

56  J. Delumeau, op. cit., p. 295.
57  D. Le Breton, op. cit. , p. 72.
58  Ibidem.
59 Ibidem, p. 76-77, 79, 242-243. M. de Certeau, Fabula misticã, p. 138.
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densitatea şi autonomia faptului religios. În 1781 secolul filosofic al Luminilor lua 
sfârşit, iar Kant (1724-1804) lansa o idee care a fãcut carierã în gândirea modernã! 
Aceea cã legea este fãcutã de sufletul omenesc, consacrând totala autonomie a 
cunoaşterii, a statului şi a relaþiei ontologice, care este domeniul religiei naturale 
sau revelate! Kant a fost filosoful separãrii laice, promotorul viziunii unei societãþi 
libere susceptibilã de a progresa, fãrã a fi compromisã demnitatea fundamentalã a 
omului asupra cãruia a fost rostit Cuvântul lui Dumnezeu! Erau conciliate liberatea 
şi progresul, ordinea şi demnitatea, drepturile cetãþii cu aspiraþia legitimã la viaþa 
veşnicã. În Tratatul sãu din 1793, Kant a cãutat o formã de creştinism redus la 
esenþial60. 

Corpul, acela ce firescã stãpânire are… Naşterea antropologiei la noi! 
Descoperirea posibilitãþii cunoaşterii lumii şi a misterului omului a însemnat o 
altã cunoaştere, o altã spiritualizare, - decât cea propusã de religie! - posibilã prin 
receptivitatea la noile paradigme ale timpului, prin lecturã, de unde o ascensiune 
a tipãririi şi circulaþiei cãrþilor în întreg spaþiul românesc în secolul al XVII-lea. 

 Despre Cazania sau Cartea româneascã de învãþãturã din 1643 mitropolitul 
Varlaam spunea cã i s-a cerut de spiritul vremii, de nevoia de a face înþelese omului 
simplu tâlcul Evangheliilor, de unde şi felul þãrãnesc de a înfãþişa chestiunile 
teologice. Numai cã, de la o viziune teocentricã, Varlaam cade într-un duios 
antropologism! În 1643, tot Varlaam scria în prefaþa la Cartea de învãþãturã cã 
“toate faptele cerului şi ale pãmântului umblã şi merg fiecare la sorocul şi la 
marginea sa (…) numai singur amãrâtul om (…) domn şi biruitor pãmântului şi 
mãrii, paserilor şi dobitoacelor (…) departe rãmâne şi þicãieşte sã scape”61. Iatã 
cã, omul apare ca parte a naturii, chiar dacã primeşte impulsurile unei inteligenþe 
superioare transcendente, ceea ce sugerau şi Pravilele împãrãteşti din 1646! Se 
resimte aerul vechii scolastici, care a dezvoltat o “filosofie” a naturii, neglijând 
patristica, scrierile care reactualizau doctrina întemeietorilor Bisericii!62 

Îndreptarea legii (1652) a mitropolitului Ştefan a fost o iniþiativã curajoasã, 
menitã a ordona viaþa poporului, sub aspect spiritual şi etic şi o adevãratã 
enciclopedie despre om, în care viziunea teologicã şi filosoficã se împleteau subtil. 

Glavele (capitolele) sale relevã desprinderea lumii spirituale de cea naturalã, 
terestrã, aceasta din urmã devenind subiectul curiozitãþii cunoaşterii. Naşterea, 
misterul corpului, al sufletului sunt prezentate în explicaþii care se detaşeazã 
îndrãzneþ de teologie, fiind mai degrabã naturaliste63. În prefaþa Evangheliei din 
1682 se regãseşte viziunea deistã despre legile fireşti, care, deşi purced de la 
Dumnezeu, se desfãşoarã independent de El.

Omul este definit într-o Prefaþã, a lui Şerban Cantacuzino la Apostolul (1683) 
şi apoi într-o Predoslovie din secolul al XVIII-lea, lume micã sau microcosmos, 
termen inspirat evident de terminologia ştiinþificã! Aceastã lume terestrã zace între 

60  P. Chaunu, op. cit., p. 415-418. Cf. J. Delumeau, Une histoire du paradis, p. 467. Cf. Alain 
Besançon, Dilemele mântuirii. Criza Bisericii catolice, Buc., Humanitas, 2001, p. 17.

61  Apud Al. Duþu, Cultura românã în civilizaþia europeanã modernã, Buc., Ed.Minerva, 
1978, p. 27.

62  Ibidem.
63  T. Herseni, op. cit., p. 123-134.
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alte douã lumi: raiul, cu veselã sãnãtate şi iadul, cu boala fãrã sãnãtate, dureri 
(iatã, cã bolile corpului apar, cu prioritate ca izvor de insecuritate, de neliniþite!). 
În lumea pãmânteanã “sunt amestecate şi împreunate sãnãtatea cu boala, bucuriile 
cu scârbele, dar pânã când trãim în lume, se preciza într-un manuscris din secolul 
al XVIII-lea, sã luãm sama şi sã judecãm care sunt adevãrate şi mai bune, cã la 
voinþa şi silinþa omului sunt acestea (subl.n.)“64. Înþelegerea misterului omului, a 
alcãtuirii sale apare la Miron Costin într-un adevãrat spirit aristotelic, ca un fel de 
teorie a cunoaşterii celor cinci simþuri, mai ales a vederii (percepþiei), care “singurã 
den toate aşadzã într-adevãr gândul nostru şi ce sã vede cu ochii nu încape sã hie 
îndoialã în cunoştinþã”(Letoposeþul...)65. 

Profilul unei antropologii duioase în sânul teologiei înmugureşte mai pregnant 
dupã 1700! Astfel, în Octoihul, îngrijit de episcopul Mitrofan de la Brãila, scria 
cã omul cel fericit şi cel drept l-au închipuit ca pe un pom, (…) ca mãslinul cel 
roditor, ca pe un creator aici pe pãmânt. Preocuparea pentru viaþa umanã terestrã 
este evidentã, acelaşi episcop precizând în Psaltirea, tipãritã un an mai târziu, în 
1701 (Buzãu), cã la cele trupeşti firescã rânduialã iaste, cã toate mãdulãrile usebitã 
lucrare au, şi fieştecare ca dupã o datorie oarecare lucreazã întru cinstea capului. Ca 
aceluia ce fireascã stãpânire are, cãci mai mult lucreazã în cele fireşti (naturale-nn)66. 
Firea umanã, apare ca realitate naturalã care primeşte duhul dumezeiesc în funcþie 
de calitatea primitorului, dupã cum nota mitropolitul Teodosie în Penticostarul din 
1701 (Buzãu), invocându-l pe apostolul Pavel. De altfel, chiar teologia ortodoxã 
admitea cã mintea omului putea fie luminatã de puterea divinã, fie umbritã de cea 
a Rãului. Ideii cã omul este fãcut din lut, materie perisabilã, i se adaugã tot mai des 
“scânteia divinã”, ceea ce conferã o demnitate fiinþei umane. 

O ambiguã viziune deistã o regãsim la Dimitrie Cantemir care, în Monarchiarum 
physico examinatio (1714), exprimã o apreciere a omului şi a naturii, creaþii ale 
minunatului Dumnezeu, dar acestea sunt percepute ca o realitate autonomã, cu 
“rânduieli,” adicã cu premize naturale! Cantemir credea cã doar unui intelect bine 
cultivat şi pãtrunzãtor îi este dat sã poatã întrevedea şi desluşi de la sine ceea ce 
înfãptuieşte ordinea neîntreruptã a naturii, dupã legea-i proprie. Lumina minþii 
este vãzutã de Cantemir ca un dar divin, fiind cãlãuzitã de lumina dumnezeiscã, 
dar omul şi realitatea terestrã se rotunjeşte în sine, ca un cosmos autonom. 

Concepþia despre om ca vierme, cenuþã, pulbere, nimicnicie începe sã nu mai 
reprezinte principala referinþã, omul fiind considerat capabil de înþelepciune, de 
mãreþie spiritualã. Aşa cum se nota în Molitvenicul de la Râmnic, din 1730, omul 
este tot mai explicit asemenea lui Dumnezeu, care “pre om au fãcut din pãmânt 
şi cu al sãu chip l-au cinstit”. Asemenea reflecþii sugereazã o influenþã subtilã a 
panteismul antic grec, unde lumea se confunda cu Divinitatea şi era supusã unor 
legi naturale care transfoma destinul într-un traseu implacabil67. 

64  Ibidem, p. 78-79, 81.
65  Ibidem, p. 266.
66  Primatul psiho-fiziologic al capului a constituit o premizã ştiinþificã, dar au existat viziuni 

care confereau primatul inimii ca sediu al sufletului (Mysterio, de Ştefan, mitropolit al 
Târgoviştei, 1651). Ibidem, p. 79- 80, 84. M. Şesan, Teologia ortodoxã în secolul al 
XVIII-lea, în “Mitropolia Ardealului”, XIII, 1968, nr. 4-6, p. 278. 
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Interesului constant pentru suflet a fost prioritar, dar i s-a adãugat interesul 
pentru trup, ceea ce era clar un sindrom cã nici creştinismul ortodox n-a putut 
amâna cuprinderea privirii spre viaþa terestrã. Deschiderea spre lumea pãmânteanã 
a fost surprinzãtoare, aşa cã în Predoslovia Cazaniilor de la Râmnic, din 1748 omul 
apare ca parte a unei naturi diverse, distincte de ordinea transcedentalã: ”putem 
cunoaşte cã omul şi toate dihãniile cum se deprind şi se învaþã în vârsta tinereþelor 
aceleiaşi deprinderi þin pânã întru adânci bãtrâneþe, şi numai firea omeneascã şi a 
dihaniilor, ci şi pomii orice fel de roadã vor avea de tineri, aşa şi pânã la sfârşit“68. 

Avansul galopant al spiritului ştiinþific a demolat lent vechea ierarhie a 
cunoştinþelor şi a valorilor, iar unul dintre principiile prioritare devine acela ”sã 
þinem drumul drept al naturii” (Ioan Cantacuzino, 1807), care seculariza instanþa 
superioarã divinã prin domnia naturii. Fericirea şi bunãstarea se statorniceşte în 
fruntea aspiraþiilor umane. Cel ce ascultã de legea firei se face fericit, iarã legea 
fireşte e cea dumnezeiascã, reflecta într-un spirit deist Samuil Micu. Gândirea 
iluministã a pretins dreptul omului la fericire pe pãmânt, într-o lume apreciatã 
paradisiac, drept frumoasã lume (...) plinã de lapte şi miere, de nectar şi ambrozie 
(D. Þichindeal). Dacã morala creştinã considera cã numai prin credinþã se ajunge 
la fericire, iluminismul a propus inversarea reperelor, morala social-politicã 
subordonând religia69. Mesajul cultural şi politic iluminist tranfera foarte limpede 
preocuparea cãtre adevãratul preþ al omului, spre datorinþele de sine însuþi, cãtre 
stãpânirile sale şi cãtrã soþietatea omeneascã, scria Damaschin Bojincã. Dar, acest 
profil al omului luminat presupunea o adevãratã revoluþie mentalã, o secularizare 
a valorilor creştine în favoarea unor valori politico-sociale profane. Calea acestui 
transfer a fost milenaristã, aşa cum reiese dintr-o expresie a vremii: sã gustãm 
frumuseþiile şi bunãtãþile cu care e înavuþit pãmântul (Damaschin Bojincã), ceea 
ce traducea aprecierea şi prioritatea imanenþei în detrimentrul transcendenþei!70 

În Scurtã arãtare despre om şi despre întocmirile lui, din 1825 al doctorului 
Alexandru Theodori, apãrut într-un calendar de la Buda al lui Zaharia Carcalechi, 
autorul îşi propune sã convingã publicul cu noua concepþie despre creierii omului, 

67  Apud T. Herseni, op. cit., p. 86. Cf. Dumitru Gh. Popescu, Teologie şi culturã, Buc., Ed. 
Institutului Biblic, 1993, p. 48. Idem, Transfigurare, secularizare.Misiunea Bisericii într-o 
lume secularizatã, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Theologia orthodoxa, , 39, nr. 
1, 1994, p. 10.

68  Apud T. Herseni, op. cit., p. 86. Ideea unei autonomii a lumii faþã de Dumnezeu exista 
deja în teologia gnosticã, ce a oscilat între un raþionalism care încurajea cunoaşterea 
lui Dumnezeu, dar şi un agnosticism care a interzis cunoaşterea lui Dumnezeu în afara 
Revelaþiei.Interpretatã în spiritul teologiei patristice raþiunea autonomã este raþiunea 
omului cãzut în pãcat, închis în sine, despãrþit de Dumnezeu. Pentru raþionalişti acþiunea 
omeneascã inspiratã de raþiunea imanentã merge, însã, spre realizarea unor scopuri 
umane şi sociale. Vezi D. Popescu, Transfigurare, secularizare, p. 11. Idem, Teologie şi 
culturã, p. 48.

69  Al. Duþu, Sintezã şi originalitate în cultura românã, Buc., Ed. Enciclopedicã Românã, 
1972, p. 127. Vezi Nicolae Bocşan, Contribuþii la istoria iluminismului românesc, 
Timişoara, Editura Facla, 1986, p. 227-229.

70  O atitudine laicã, de criticã intransigentã a registrul religios a însemnat traducerea unor 
fragmente din Voltaire, D`Holbach, Volney, precum cea din 1820, Feluri de ştiinþe şi pãreri 
morale şi filosofeşti culese din feluri de cãrþi franþozeşti, tom I-III. T. Herseni, op. cit., p. 168.
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care, cu cât sunt mai mici, cu atât judecata omului este mai întunecatã! O viziune 
diferitã de cea popularã şi cea religioasã! În acest mic studiu corpul uman era 
descris ca fiind structurat în organe cu funcþii distincte, iar mãrimea creierului, de 
pildã, era apreciatã drept importantã pentru aprecierea gradelor de superioritate 
ale inteligenþei umane! În 1829, la Bucureşti, o broşurã intitulatã Oglinda sãnãtãþii 
şi a frumuseþii omeneşti, a lui Ştefan Vasilie Piscupescu propunea o serie de 
“mijloace şi leacuri de ocrotirea şi de îndreptarea stricãciunilor” corpului uman! 
Dar, în Oglinda sãnãtãþii... Şt. V. Piscupescu nu pierde totuşi legãtura cu tradiþia 
religioasã despre originile şi rosturile pãmântene ale omului! 

Viziunea unei naturale ipostaze sufleteşti şi trupeşti a omului, o viziune 
tot mai laicã a filosofiei şi ştiinþei timpului se propagã prin periodicele, primele 
cu apariþie regulatã fiind Curierul românesc şi Albina româneascã, din 1829, 
adresându-se cãtre toate vârstele şi categoriile sociale ştiutoare de carte. Mai mult, 
ele sunt popularizate, adicã voit adaptate la nivelurile de accesibilitate, la nevoile 
de îndrumare şi de cultivare ale publicului, fiind o cale care completa, în acest 
sens, rolul şcolii. Chiar în cuvântarea inauguralã a lecþiilor de filosofie din 1825 
Eufrosin Poteca fãcea elogiul filosofiei şi ştiinþei, al drepturului naturalnic, al 
moralei kantiane. Cu ocazia sãrbãtorii Învierii în 1826, la şcoala Sfântu Sava, E. Poteca 
descria menirea antropologicã a sufletului uman: avem suflet pentru a simþi, inimã 
pentru a pohti şi minte înþelegãtoare spre a ne cunoaşte fericirea71. 

Un deceniu mai târziu, într-o Lecþie de deschidere la Academia Mihãileanã, 
în 1836 se fãcea un elogiu ideii kantiane a legilor de naturã omeneascã. Tot prin 
1836 Petrache Poenaru recomanda tinerilor, într-un discurs la Colegiul Sfântul 
Sava, sã fie demni de noua epocã, sã se impregneze de spiritul secolului, care este 
spiritul ştiinþei, al pãcii, al iubirii de oameni, al supunere la lege şi la ce-i ce ne 
guverneazã72. 

În 1830, la Buda, Pavel Vasici-Ungureanu publica Antropologhia sau Scurtã 
cunoştinþã despre om şi despre însuşirile sale, un adevãrat manual de anatomie şi 
fiziologie, care-l aşeza pe om în rândul… mamiferelor! Astfel, “trupul omului”era 
considerat ca provenind din “împãrãþia… animalã” a naturii! Antropologhia propusã 
de P. Vasici cititorilor, deşi se dorea o ştiinþã despre om, îl mitizeazã drept fãptura 
cea mai nobilã, dar subliniazã superioritatea Providenþei în raport cu creaturile sale, 
genialitatea acesteia în a da libertate omului sã se învredniceascã de darurile sale. 

“Funcþiile animale” ale omului sunt identificate cu viaþa sufleteascã, cãci “omul 
nu numai din trup, ci şi din suflet e alcãtuit”73. La numai câþiva ani de la apariþia 

71  Ibidem. Vezi Gh. Dem. Theodorescu, Viaþa şi operele lui Eufrosin Poteca, cu câteva din 
scrierile-i inedite, Buc. 1883.

72  T. Herseni, op. cit., p. 35-36, 40, 110, 116, 136, 166-168. 
73  N. Bocşan, op. cit., p. 215, 227. În 1832 a luat fiinþã la Iaşi Societatea medicilor şi 

naturaliştilor, sprijinitã de Gheorghe Asachi, iar în Muntenia meritul popularizãrii 
naturalismului la avut Iuliu Barasch (profesor de origine polonezã, venit în Muntenia la 
1841) care a publicat tratatul popular Minunile Naturei, conversaþiuni asupra deosebitelor 
obiecte interesante din ştiinþele naturale, fizicã, chimie şi astronomie (1850, Craiova, 
1852, Bucureşti), care a servit şi ca manual de şcoalã, iar între 1856-1859 şi în 1862 a 
publicat revista Isis sau Natura: Jurnal pentru rãspândirea ştiinþelor naturale şi exacte în 
toate clasele. T. Herseni, op. cit., p. 211-213 216-217.



48

Antropologhiei, a luat fiinþã la Iaşi, sub imboldul lui Gheorghe Asachi, Societatea 
medicilor şi naturaliştilor (1832), iar unul dintre fondatorii ei a predat un curs de istoria 
naturalã la nou înfiinþata Academie Mihãileane, în 1834! Dacã în Antropologhie… 
P. Vasici sublinia funcþia primordialã a creierului, un deceniu mai târziu Oglinda 
înþelepciunii, cunoştinþa sineşului, coprinzãtoare de Antropologie şi Cosmologie spre 
aflarea puterilor omului şi ale naturii, (Bucureşti, 1843) a lui Şt. V. Piscopescu socotea 
cã “cel mai de frunte organ” este “inima, în care lãcueşte cugetul”74. 

În Muntenia promovarea naturalismului a fost vocaþia unei reviste a doctorului 
Iuliu Barasch, intitulatã Isis şi natura: Jurnal pentru rãspândirea ştiinþelor 
naturale şi exacte în toate clasele, apãrutã în anii 1856-1859. Chiar înainte de 
apariþia revistei, Barasch scria în Idei despre viaþã şi moarte…(1842) cã sufletul 
e o manifestare superioarã a materiei… materia nu se pierde, dar eul (conştiinþa 
existenþei) dupã moarte dispare complet. O datã cu el dispare şi sufletul, care-şi 
are fiinþa în sistemul nervos şi în sânge!75 Cam în acelaşi ton erau şi Prelecþiunile 
poporale (1864-1867) ale lui Titu Maiorescu la Universitatea din Iaşi despre viaþa 
sufleteascã, prelecþiuni care se pretindeau ancorate în ştiinþã. O concluzie celebrã 
a autorului a fost aceea cã “sufletul trebuie considerat ca o funcþiune fiziologicã 
a trupului, anume a sistemului nervos (subl. n.), pentru ca într-o altã reflecþie a 
sa sã recunoasã desãvârşita neştiinþã în cele sufleteşti. Motivul era, dupã pãrerea 
sa, problemele excentrice despre nemurirea sufletului, despre relaþiile dintre om 
şi Dumnezeu etc. Pledoaria pentru ştiinþã era clarã! Reforma învãþãmântului din 
1864 acordase explicit prioritate ştiinþelor în pedagogia naþionalã.76 În Transilvania 
situaþia era asemãnãtoare: Timotei Cipariu şi Simion Bãrnuþiu s-au arãtat înteresaþi 
de antropologie, ca parte din filosofia empiricã, fascinaþi de studiul despre 
cunoaşterea naturii umane, altfel decât cele propuse de viziunile teologice! 

În 1864 într-un curs de ştiinþele naturale þinut la universitatea bucureşteanã 
de profesorul C. Exharcu acesta susþinea cã venise timpul ca “divorþul între ceea 
ce am numit partea biologicã şi cea psihologicã a ştiinþei omului sã înceteze şi 
(…) savanþii sã îmbrãþişeze studiul omului sub ambele sale aspecte”. C.Exharcu 
critica pe acei “filosofi care ne vorbesc de senzaþii şi de sensibilitate, fãrã sã-şi dea 
osteneala a studia organele noastre senzitive”; pe de altã parte, susþinea el, unii 
”naturalişti (…) nu cautã în om decât ceea ce gãsesc în brutã, organe şi aparate, 
organe de digestie, de respiraþie, de reproducþie etc, materie în mişcare şi iar 
materie şi nimic mai mult” (subl. n.)77. Noile viziuni “ştiinþifice” despre corp, aşa 
cum era tendinþa europeanã, au fost fascinate de legãtura filogeneticã a omului cu 
animalele. “Nu numai formarea creierilor începe la om cu restul vieþuitoarelor mai 
joase, ci şi la toate celelalte organe” sau “ nu numai prin forma exterioarã se apropie 

74 În 1843 apar la Bucureşti Manualul de anatomie descriptivã, a dr. N.A.Kreþulescu, în 
1855 Antropologie sau despre om, a dr. Iuliu Barasch, în 1859 Prescurtare de anatomie 
desciptivã şi scurte notiþe fiziologice a dr. G.A. Polizu. Ibidem.

75  “Antropologhia”lui Pavel Vasici-Ungureanu, în “Revista de psihologie,” VI, nr.1, 1960. 
Filosoful Vasile Conta aprecia cã sufletul nu este alteceva decât o proprietate a creierului (…) 
este o funcþiune, nu o secreþie aşa cum citise la Vogt! T. Herseni, op. cit., p. 215-217, 224-225.

76  Ibidem, p. 193-196.
77  Ibidem, p. 219.
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maimuþele mai înalte de om, ci şi mai mult prin forma organelor din lãuntru”, 
se preciza într-un studiu despre Legãtura între fiinþele organice şi mai ales dintre 
animale şi om (Dupã ştiinþele de acum), publicat în 1869 în revista “Convorbiri 
literare”. Evoluþia şi selecþia naturalã, teorii ce se bucurau de popularitate în acea 
vreme, sunt înscrise deja în “destinul” ştiinþific al corpului, corp care, ca întreaga 
naturã, trebuia vãzut drept rezultatul unei creşteri gradate şi conforme cu legi 
determinate şi stabile78.

Legãtura filogeneticã dintre om şi celelalte vieþuitoare terestre se regãsea 
şi în paginile “Convorbirilor literare” din 1869, într-o dizertaþie semnatã de un 
anume Codrat Grigorovici, iar în “Revista contimporanã”, nr. 5 din 1873 publica 
în rezumat o conferinþã despre “Lupta pentru existenþã”, unde specula faptul cã 
omul apare în aceast luptã mai puþin înverşunat decât animalele, evoluþionismul 
darwinist fiind amestecat cu cel spencerian. Tot în aceeaşi revistã, însã în nr. 10 din 
1874, un tânãr membru al Societãþii de antropologie din Paris, George G. Cantacuzino 
se arãta entuziasmat de marile descoperiri fãcute de câþiva ani, dar pesimist faþã 
de ideile eronate care de mii de ani sunt moştenirea generaþiilor vechi, lãsatã 
generaþiilor noi asupra originii omului. (subl.n.). “Lectorul – nota G. Cantacuzino – ne 
va întreba cum rãmâne cu scripturile sfinte (…) Îi vom rãspunde cã ştiinþa nu are a 
se preocupa de acordurile sau dezacordurile între ea şi Genezã (…) Din momentul 
dar când s-a recunoscut cã chestiunea originilor umane se degajeazã de orice 
subordonaþie a dogmei, ea va rãmâne ceea trebuie sã fie, o tezã ştiinþificã, accesibilã 
la toate discuþiile şi susceptibilã de toate punctele de vedere de a primi soluþia cea 
mai conformã faptelor şi demonstraþiilor ştiinþifice (subl.n.)”.79 Materialismul şi 
determinismul sau fatalismul (V. Conta) au devenit pentru cei care s-au considerat 
adepþi drept calea unicã şi sigurã a “adevãrului” ştiinþific. 

Tentaþia uniformizãrii rigide, a ştiinþificãrii exclusive a cunoştinþelor a fost 
constantã, şcoala din secolul al XIX-lea fiind consideratã canalul instituþional 
prioritar de modelare a concepþiei laice despre om şi lume! Din 1883 propedeutica 
filosoficã nu era o oarecare disciplinã, ci una cu mai mare pondere, dar mai ales 
se resimte o ştientificarea registrelor sale de psihologie şi antropologie. Principiile 
de filosofie, pentru uzul şcoalelor din România, precum cele ale lui Ghenadie 
Enãceanu, din 1868 insistau şi asupra poziþiilor clericale, autorul fiind preot şi 
cãrturar. Pluralitatea influenþelor filosofice, diversitatea de viziuni privind domenii 
care treceau drept ştiinþe, rãspândite prin manualele şcolare, şi care propuneau 
concepþii opuse şi chiar ostile teologiei a determinat nu numai o reacþie clericalã, 
ci şi a unor savanþi, precum A. D. Xenopol. Acesta a publicat în revista “Convorbiri 
literare” un comentariu despre controversatele ştiinþe, ca filosofia, psihologia, 

78  Ibidem, p. 220-221. D. Ananescu, Lupta pentru existenþã, “Revista contimporanã”, nr. 5, 
1873, p. 414-428.

79 Ibidem, p. 266-277. G. Cantacuzino, Scrisori antropologice, în “Revista contimporanã”, 
nr. 10, 1874, p. 307-311. Un anume psiholog materialist, Ştefan C. Michãilescu, s-a simþit 
dator sã dea replicã în 1892 celebrului discurs al lui Emil Dubois- Reymond, tradus de 
T. Maiorescu în “Convorbiri literare“ (1891) sub titlul Limitele cunoaşterii naturii! El 
privea optimist cunoaşterea, contrar lui Dubois-Reymond, care considera cã, atât esenþa 
materiei, cât şi esenþa conştiinþei sunt “mistere impenetrabile”!
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logica care, împreunã vizeazã condiþia umanã, dar dau rãspunsuri polemice, 
ambigue, periculase la acelaşi chestionar80.

Dizertaþiile universitare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 
XX, sunt fascinate de pozitivismul simplificator şi areligos. Ateul Ion Nãdejde se 
confesa în “Lumea nouã”, din 1896, cã a fost influenþat - şi el şi generaþia sa! - de 
viziunea naturalistã a lui Barasch, aşa încât “de la clasa a II-a în sus toþi elevii erau 
materialişti” şi… liber cugetãtori! Optimismul şi entuziasmul legat de darwinism 
şi de marxism al socialiştilor de la “Contemporanul”, avea puternice motivaþii 
ideologice! 

Valorile ştiinþifice, estetice, etice, morale, economice, religioase sunt 
considerate de un alt savant, Constantin Rãdulescu-Motru, ca fiind inspirate doar 
de cãtre societate, pentru cã ea singurã existã! “Personalismul energetic” pe care 
el l-a susþinut a fost clãdit doar pe unitatea persoanei cu natura materialã, omul 
fiind considerat ultima traptã a dezvoltãrii şi organizãrii materiei, forma cea mai 
avansatã a energiei cosmice! Filonul explicãrii omului prin diverse viziuni, urcã 
odatã cu secolul, pânã ce se modificã ambiguu asemeni concepþiei lui Mihai 
Ralea din anii `50-`60 ai secolului XX! Pentru M. Ralea nu existã imposibil (…) în 
explicarea omului (…) omul este animalul care-şi poate amâna sau opri reacþiunile 
sau numai ciocnirea dintre om şi naturã poate crea realitatea dialecticã etc81.

Corpul naþiunii. Viziunile organiciste despre societate, fondate pe metafore 
corporale, se origineazã din timpurile antice, Republica lui Platon, de pildã, 
fiind conceputã ca un corp-cetate idealã, cu un cap (regele filosof), cu ventre 
(agricultorii), şi picioare (gardienii). Uzajul politic al metaforelor corporale şi-a gãsit 
prelungirea în creştinismul medieval, dar cu o schimbare a sensului lor82. Viziunea 
care cautã sã “reducã totul într-Unul”, sã utilizeze corpuri ca instituþii ale sensului, 
au fost frecvente “comunitãþii sfinþilor”, adicã “misticilor”, “regeneraþilor”, dar 
pierderea prestigiului misticismului la finele veacul al XVII-lea a fost substituitã, 
în parte, cu confuzul registrul ideologic. Ideologiile naþionale au preluat misiunea 
de a oferi spiritului (naþional, de pildã) un corp, de a “încarna” discursul şi de a 
prilejui prin acesta un adevãr. Astfel, corpul social sau politic, din perspectivã 
ideologicã inspirã, atrage şi exaltã un fel de experienþã misticã prin poetica, prin 
contemplarea lor în conştiinþã83. Asemenea sfântului mistic, sfânta naþiune, sau 
eroii patriei capãtã o funcþie “scripturalã”, adicã întrã în câmpul limbajului, al unui 
discurs fabricat, artificial, reprezintã un fel de “modalitate de spunere” (modus 
loquendi)84. În logica statalã modernã naþiunea este gânditã ca o liberã creaþie 
umanã, dar şi focarului unui patos mitic şi mistic, generator de iubire politicã şi de 

80  Ibidem, p. 182. “Convorbiri literare,” an XIII, nr. 4, 1879-1880, p.163-164. Vezi Andrei 
Bârseanu, Istoria şcoalelor centrale române din Braşov, Braşov, 1902.

81  Apud T. Herseni, op. cit., p. 200-201, 253-254.
82  J. Le Goff, N. Truong, Une histoire du corp au Moyen Âge, p. 171.
83  “Existã un discurs (un Logos, o teologie etc), dar îi lipseşte un corp –social şi/sau individual. 

Fie cã este vorba de reformarea unei Biserici, de întemeierea unei comunitãþi, de edificarea 
unei “vieþi” spirituale sau de a(-şi) pregãti un “corp glorios”, producerea unui corp joacã în 
misticã un rol esenþial”. M. de Certeau, Fabula misticã, p. 82- 83, 320.

84  Ibidem, p. 107.
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patriotism, care apare într-un raport paradoxal cu voinþa raþionalã a unei societãþi 
civile, formatã din cetãþeni. Naþiunea şi Statul modern raþional şi laicizat nu şi-au 
pierdut din charismã şi sacralitate, numai cã profilul lor este renovat! Într-adevãr, 
Statul s-a eliberat de acea sacralizare pe care o consfinþise religia tradiþionalã, 
dar a continuat sã inspire imagine de putere fascinantã şi teribilã, care suscitã un 
sentiment de absolutã dependenþã. 

Continuînd sã facã apel la o tradiþie eclezialã şi cosmologicã a totalitãþii 
globalizatoare, Statul/Naþiune a devenit o simbiozã în care Naþiunea este polul 
vital, dominanta biologicã şi spontanã, iar Statul, polul organizator, dominanta 
ideologicã şi calculatã85. Naþiunea, forma de încarnare a Statului, corpul sãu fizic 
şi mistic, apare ca o hierofanie, o experienþã modernã a sacrului, ce se alãturã 
credinþei în patrie, popor, rasã, clasã, progres etc, altfel spus noilor Nume sacre. În 
jurul acestora nu se creazã o simplã exaltare de entuziasm, ci o adorare misticã, sunt 
termenii unui sentiment al numinosului pentru cã sunt resimþite drept prezenþe 
incomensurabil transcendente în planul vieþii cotidiene Aceste sentimente ale 
numinosului sunt bipolare şi ambivalente, inspirând deopotrivã fascinaþie şi fricã, 
iubire şi teroare, genereazã mistica adorãrii şi a devoþiunii86. 

Opera abatelui Sieyès poate fi consideratã o tranziþie conceptualã, metaforicã, 
între corpul regelui şi corpul cetãþenilor, favorizând emergenþa unui alt fel 
de reprezentare despre putere şi preparând, înaintea executãrii în revoluþie a 
corpului biologic al regelui, desacralizarea corpului sãu simbolic. Ca teolog cu o 
bunã retoricã, abatele a transferat conceptului de putere constituitã cãtre popor, 
potestas constituens, norma normans, creatio ex nihilo, câteva dintre atributele lui 
Dumnezeu. Aceastã secularizare a atributelor puterii divine a conferit stãrii a treia 
o suveranitate fãrã limitã!87 

În Essai sur les priviléges Sieyès se referea la funcþionarea “maşinii politice” 
a “marelui corp al cetãþenilor”, care formau “corpul social”. Clasele privilegiate 
ar reprezenta, dupã pãrerea abatelui, partea malignã a acestuia, de aceea trebuia 
neutralizatã, pentru a reda sãnãtatea, vitalitatea întregului social. Acelaşi abate a 
utilizat şi metaforele organiciste, pentru a descrie marea rupturã revoluþionarã. Dar, 
metaforele organiciste în sensul de maladie şi de sãnãtate, de moarte şi viaþã, de 
degenerare şi regenerare au susþinut însã o gândire reformistã!88 La fel ca şi metaforele 
sale mecaniciste! Gândirea lui Sieyès s-a inspirat din metaforele mecaniciste, atât 
de comune secolului al XVIII-lea, în Que-est-ce que le tiers état? unde îşi imagina 
legea în “centrul unui glob imens”, în vreme ce “toþi cetãþenii fãrã excepþie se aflã la 
aceeaşi distanþã pe circumferinþã, neaflându-se decât pe locuri egale”89.

85  Simona Nicoarã, Naþiunea modernã. Mituri, Simboluri, Ideologii, Cluj-Napoca, Editura 
Accent, 2002, p. 180-191.

86  Despre teoria “del numinoso” legate de proliferarea religiilor “laice” vorbea, în perioada 
interbelicã filosoful italian Adriano Tilger. Religia totalitarã transfomã Statul într-o 
“divinitate nebuloasã, tiranicã”, prezentatã ca normã supremã a voinþei umane. Emilio 
Gentile, Le religioni delle politica. Fra democrazie e totalitarismi, Gius, Laterza & Figli, 
2001, p. 17, 108-109, 113. 

87  M. de Certeau, op. cit., p. 166-167. Pierre Birnbaum, La France imaginée. Declin des rêves 
unitaires? Paris, Gallimard, 1998, p. 81.

88  Ibidem, p. 72, 80.
89  Ibidem, p. 70.
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Epopeea revoluþionarã din 1789 fundamental bazatã pe negarea Vechiului 
Regim al decadenþei a cunoscut o emergenþã a metaforelor decadenþei biologice 
şi ale regenerãrii, care aveau sã justifice mãsurile de transformare a sistemului 
educativ, de formare a unui homme nouveau, inocent în faþa vicilor, puternic şi 
viguros. Corpul social societatea politicã a francezilor purta un nume: La Republique, 
care trebuie sã aibã un cap care mediteazã, braþe care acþioneazã etc90. Utilizarea 
metaforei corpului folosea ideii de transparenþã totalã a noii societãþi, dar mai 
ales iacobinismul, în elanul de epurare permanent justificatã, a fãcut un ideal din 
perfecta vizibilitate socialã. Prin metaforele biologice, caricaturiştii revoluþionari 
au radicalizat contrastul dintre vechi şi nou, au vrut sã cucereascã opinia publicã 
prin bestiarul, prin monstruosul în ipostazã corporalã (regele, regina, aristocraþi 
sau clerici etc), care oferea imaginea adversarului. Metaforele biologiste inspirau 
mai ales descrierea trecerii salvatoare de la degenerare la sãnãtate, de la prejudecãþi 
la Raþiune, de la diversitate la unitate91. 

În viziunea politicã legatã de metafora biologicã, de organism, persoanã, 
Naþiunea apare drept supusã avatarurilor vieþii. “Naþiunea este fãrã nici o diferenþã” 
(Sieyès), este un corp dotat cu voinþa, forþa, acþiunea comunã a membrilor ei, este 
unitatea în jurul cãruia se polarizeazã, asemenea unui magnet, toate energiile 
sociale. Altfel spus, Naþiunea este unitatea unui corp, ea trãieşte în ritmul unui 
singur organism, iar, în sens corporatist, ea are corpurile sale, membrii sãi 
colectivi, care ocupã fiecare funcþia lor socialã vitalã. Aceastã viziune aminteşte 
de paradigma clasicã, care are ca “sens gravitaþional” unitatea, închiderea în sine, 
tendinþa de a elimina diversitatea pe care o asimileazã cu dezordinea. Mentalitatea 
clasicã a fost o asiduã cultivatoare a homeostazei, prin care un organism îşi 
apãrã integritatea. Ea apare concomitent cu frica de entropie, de dezordine, de 
diversitate92. Aceastã foarte veche metaforã a organismului, moştenitã, se pare, de 
europeni din antichitatea greco-romanã, a cunoscut o popularitate deosebitã în 
secolul al XIX-lea; de pildã, aceastã metaforã pentru gândirea conservatoare sugera 
ideea cã întregul este mai important decât fiecare dintre pãrþile sale93. 

 Naþiunea este un corp organic şi ca atare, supusã legii statornice a naturii. 

Naþiunea înseamnã fiinþã, viaþã, - ceea ce oferã un sentiment el existenþei - 94 
ea apare ca unitatea unui corp, cu inimã, suflet, cap, care o conduce, membre 
(membrii), care au funcþia lor socialã vitalã. bãtãile pulsului (…) bãtãile neregulate 
(…) sunt tot atâtea semne pipãite care spun cã organismul se aflã într-o stare 
anormalã, cu alte cuvinte cã suferã95. Corpul Naþiunii trãieşte similar ritmului 

90  “Esenþa iacobinismului, remarca Mona Ozouf, este în imposibilitatea de a concepe o 
voinþã popularã divizatã, o frontierã între minoritate şi majoritate, între sfera publicã şi 
privatã”. Ibidem, p. 81, 86-90.

91  Ibidem, p. 63-69. 
92  Gil Delannoi, Sociologie de la nation. Fondements théoriques et expériences historiques, 

Paris, Armad Colin, 1999, p. 29. 
93  Metafora ceasornicului era agreatã de liberali, în sensul cã partea unui mecanism reglabil 

ar fi mai importantã decât întregul! Sorin Antohi, Civitas imaginalis. Istorie şi utopie în 
cultura românã, Buc, Ed. Litera, 1994. p. 117.

94  G. Delannoi, op. cit., p. 29-30, 76-77. 
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unui singur organism care se naşte, creşte, viseazã, se maturizeazã, îmbãtrâneşte 
şi…moare! Aceste probleme legate de viaþã şi moarte, adesea supraevaluate, au 
inflamat periodic sentimentul naþional, au stimulat impulsurile combatante ale 
naþionalismului! 

Tabloul “clinic” al naþiunii permite o “patologie”, dar şi vindecarea societãþii 
de “rãul organic” care o afecteazã. “Atmosfera socialã în care a respirat în curs de 
secole corpul naþiunei noastre, scria, de pildã, Ieronim G. Bãrnuþiu prin 1879, i-au 
lipsit nu numai elementele principale - aceste elemente vitale au fost “drepturile 
civile şi legile politice”- ce condiþioneazã o existenþã sãnãtoasã, dar au fost încã 
infectatã prin elementele cele mai strãine şi eterogene, care conþineau în sâmburul 
lor sãmânþa cea mai periculoasã pentru prosperarea lui”96. 

Naþiunea este imaginea unui corp legendar, reprezentat ca o entitate divinã, o 
fiinþã fabuloasã, care se bate pe câmpuri glorioase. Limbajul politic surprinde deseori 
aceastã metaforã organicã: de pildã, eroii din istorie au salvat “trupul” naþiunii, 
de aceea “se odihnesc” în panteonul memoriei naþionale. Naþiunea presupune 
o agregare într-o individualiate colectivã superioarã, acest aspect traducându-se 
în individualitatea culturii naþionale! Tema individualitãþii naþionale a încurajat 
cãutarea unu suflet (spirit) al popoarelor97. Ideea specificului naþional valorificã 
o gândire istoristã care afirmã cã orice culturã este înrãdãcinatã într-o matrice de 
condiþii existenþiale specifice şi este orientatã de un sistem de valori particulare. 
Hegel vorbise de un Volkgeist, spirit unitar al poporului, care se imprimã în 
manifestarile culturale, dând imaginea unei unitãþi lãuntrice. Pentru Jules Michelet 
individualitatea poate merge pânã la personalizare, iar aceastã misterioasã tendinþã 
de “personalizare” a naþiunii se explicã prin nevoia de a i se asocia o existenþã 
particularã. Naþiunea este o persoanã, deci este fericitã, orgolioasã, mândrã sau, 
dimpotrivã poate fi…nefericitã! Conştiinþele naþionale apar ca un Olimp politeist 
al naþiunilor98. 

Naþiunile se nasc şi evolueazã specific datoritã unor condiþii lãuntrice. Sufletul 
naþional este o descoperire romanticã ce personalizeazã naþiunile, le identificã un 
profil spiritual şi moral şi un destin propriu. Acest profil spiritual este o realitate 
complexã, cu reprezentãri divergente despre sine şi despre ceilalþi, dar cu o 
anumitã “unitate”a însuşirilor ce-i contureazã “chipul” şi în jurul cãror însuşiri se 
constituie viziunile despre viaþã. 

Statul: inima, creierul sau capul organizatoric. Nu numai solidaritãþile 
organice ci şi cele organizate au format o structurã permanentã a comunitãþilor 
istorice, au jucat, simultan sau alternativ, roluri importante în sensibilitatea 
colectivã. Legãturile organizate au o altã emanaþie, este vorba de centrul puterii, fie 
cã era vorba de sfatul bãtrânilor, de curtea princiarã sau de mecanismul modern al 

95  Ieronim G. Bariþiu (1848-1899), Consideraþiuni critice asupra stãrii sociale şi economice a 
românilor din Transilvania, în “Observatorul”, Sibiu, II, 1879, nr. 61-66. I. G. Bariþiu, Din 
zbuciumil veacului. Scrieri literare, sociale şi politice, cuv. înainte V. Netea, Cluj- Napoca, 
Ed. Dacia, 1982, p. 99-100. 

96  I. G. Bariþiu , loc. cit., nr. 61-66. 
97  G. Delannoi, op. cit., p. 29- 30.
98  Ibidem, p. 3-32. G. Georgiu, op. cit., p. 306. 
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Statului. Centrul puterii urmãreşte obiective de ordin general, cum sunt apãrarea 
comunitãþii, administrarea justiþiei, asigurarea ordinii sociale, propune un proiect 
colectiv de aceea este perceput ca o entitate/ instanþã responsabilã99. 

Statul modern este reprezentat mental ca un product al naturii, un organ al 
societãþii, fiind curent numit inima, creierul sau capul organizatoric al acesteia. El 
este parte din organismul viu al poporului – “dotat” cu o fizionomie, cu o fiziologie 
şi o evoluþie istoricã specificã; un corp capabil de a fi sãnãtos sau bolnav, de a fi 
matur sau infantil, un organism care îşi are evoluþia sa – echilibrul în stat fiind ca 
sãnãtatea în corp!100 Instituþiile sale trãiesc mult sau puþin, fiind susceptibile de 
decadenþã sau, dimpotrivã, de înflorire a ramurilor vieþii publice! Evoluþionismul 
secolului al XIX-lea a contaminat profund gândirea ideologicã, care folosea 
adesea termenul de perfecþionare instituþionalã, pentru cã vedea corpul statal ca 
o permanentã depãşire spre forme mai complexe şi mai performante101. Statul 
modern este articularea introdusã într-o diversitate de instituþii, de funcþii, de roluri 
sociale, de sfere de activitate care face din comunitatea istoricã un tot organic. 
Tocmai aceastã articulare face acþiunea umanã rezonabilã, creazã raþionalitatea 
unei practici colective. 

Pe mãsurã ce societãþile europene s-au politizat, pornind dinspre Occident spre 
Est, organizatul a dobândit o oarecare prioritate faþã de organic, interesul general 
trecând în faþa unei comuniuni emoþionale102. Organizatul se întemeiazã pe norme, 
pe legi, iar la baza acestui mecanism stã cetãþeanul, adicã o identitate civicã. Încã din 
1641, Corneille scria în Horace despre bon citoyen, cu sensul de “om supus legilor”. 
Spre jumãtatea secolului al XVIII-lea acelaşi termen era utilizat de Argerson în al sãu 
Journal, pentru a desemna “un membru al Statului (subl. n.), considerat din punct de 
vedere al drepturilor politice”. În al sãu Manuel républicain de l`homme et du citoyen, 
Charles Renouvier (1815-1903) definea cetãþeanul ca un om care, în mecanismul 
puterii, exercitã partea sa de suveranitate, expresie pe care a reluat-o şi Nicolae 
Bãlcescu în Manualul bunului cetãþean! Bãlcescu, însã, secularizeazã mesajul lui 
Renouvier care accentase importanþa religiei, adicã a încãrcãturii devoþiunii pentru 
cetãþean, cu cea a datoriei, a legii, care spune el “te învaþã cum trebuie sã te porþi în 
viaþa aceasta ca sã te învredniceşti de vecinica fericire“103.

99  Al. Duþu, Organic şi organizat, în “Sud-Estul şi Contextul european. Culturã şi solidaritãþi 
în “Europa ortodoxã”, Buletin VII, 1997, p. 89-90.

100 Vedem în stat tendinþa de a se osifica în forme. Mihai Eminescu, Statul. Funcþiile şi 
misiunea sa, sl. Ed. Saeculum I.O., sa, p. 47, 53, 56, 62, 64 .

101 M. Eminescu, atuci când se referea la terapeutica naþionalã, vedea ca mijloc de intervenþie 
necesar şi eficient de însãnãtoşire un “guvern naþional serios şi tare”, care sã punã capãt 
corupþiei politice, dezordinii morale, dezastrului economic etc. S. Antohi, op. cit., p. 124-125. 
Cf. Al. Duþu, Organic şi organizat, p. 89-90. 

102 Ibidem, p. 89-90. Norbert Elias, La dynamique de l`Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975, 
p. 102-103. P. Ricoeur, Istorie şi Adevãr, p. 321. Idem, Eseuri de hermeneuticã, p. 292.

103 Virginia Blânda, Aventura unui cuvânt- cetãþean, în “Sud-Estul şi Contextul european. 
Culturã şi solidaritãþi în “Europa ortodoxã”, Buletin VII, 1997, p. 111-114, 117. Paul 
Iorgovici vorbea deja la 1799, de legi civile, de alfel, acest cãrturar s-a aflat la Paris în 
timpul Revoluþiei Franceze. Ibidem, p. 117. Al. Duþu, Ortodoxie et totalitarisme, în 
“Sud-Estul şi Contextul european. Culturã şi solidaritãþi în “Europa ortodoxã”, Buletin 
VII, 1997, p. 54-55.
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 Secularizarea, mai ales eliminarea spiritualitãþii din spaþiul politic, a încurajat 
autonomia activitãþii politice, dar şi o tiranie a imediatului, o supremaþie a 
dorinþelor, care a consolidat şi perpetuat un anume tip de existenþã umanã, ce 
amintesc de necesitãþile corporale, cum sunt comsum, bunãstare, mijloace ale 
fericirii moderne. Într-un climat dominat încã din secolul al XIX-lea de progresele 
tehnice, raportul delicat dintre scopuri spirituale şi mijloace materiale a basculat 
mai degrabã spre acestea din urmã!


