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1. Precizări terminologice

a. Libertatea

Pentru  realizarea  unei  analize  complete  și  complexe  a  evoluției  conceptelor  de 

libertate  și  libertinaj în  Biserica  creștină,  precumn  și  în  societatea  laică  medievală,  este 

necesară o definire exactă a lor din perspectiva eclesială  și a  științelor care se ocupă, între 

altele și cu studiul ei.

Astfel, conceptul de libertate,1 pe care Țuțea îl aseamănă cu o frânghie care coboară 

din cer,2 provine din latinescul libertatis,3 și este definit de ,,Dicționarul explicativ al Limbii  

Române” ca fiind ,,posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință; posibilitatea  

de  acțiune  conștientă  a  oamenilor  în  condițiile  cunoașterii  (și  stăpânirii)  legilor  de 

dezvoltare a naturii  și societății”,  respectiv,, starea celui care nu este supus unui stăpân”.4 

Ea este de asemenea și ,,starea unei persoane care se bucură de drepturi politice și civile în  

stat; starea unei persoane sau a unui grup de persoane care nu depinde de un stăpân, precum 

și situația unei persoane care nu este întemnițată”.5

 Definiția  este  preluată  în  parte  din  perspectiva  scripturistică  asupra  ei,  unde  este 

percepută  ca:  ,,stare  de  independență,  de  autodeterminare”,6 ea  fiind  una  dintre  puterile 

sufletești care alcătuiesc ,,chipul lui Dumnezeu în om”, alături de rațiune și simțire.7 Vorbind 

despre libertatea acordată prin actul creației omului, părintele Ioan Mircea spune:

1 ,,Libertatea,-ăți, -ățile”.  Cf. Ana Tătaru,  Dicționar de pronunțare a Limbii Române,  Ediția a doua, Editura 
Clusium, Cluj-Napoca, 1999, p. 394.
2 ,,Libertatea eu o asemăn cu o frânghie agățată de undeva, de sus. Te poți urca pe ea la cer, participând la  
actul mântuirii tale creștine sau poți să cobori în întuneric”. Petre Țuțea, 322 de vorbe memorabile ale lui Petre  
Țuțea, Editura Humanitas, București, 1997,  p. 64. 
3 Pentru mai multe detalii cu privire la etimologia termenului și la formele sale latine, precum și la similitudinile 
existente  între  forma  latină  și  cea  română  contemporană  vezi:  Prof.  Marius  Lungu,  prof.  Mariana  Lungu, 
Dicționar Român-latin, latin-român, Editura Steaua Nordului, Constanța, 2003, p. 257.
4 Academia Română, Institutul de lingvistică ,,Iorgu Iordan”,  Dicționarul explicativ al Limbii Române (DEX),  
Ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 570.
5 ***,  Dicționarul explicativ  și enciclopedic al Limbii Române, Editura Floarea Darurilor, București, 1997, p. 
233.
6 Pr.  dr.  Ioan  Mircea,  Dicționar  al  Noului  Testament,  Editura  Institutului  Biblic  şi  de  Misiune  al  Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 287.
7 Ibidem, p. 287.
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 ,,Omul a fost creat liber de pasiuni vinovate. Prin libertatea de alegere însă i s-a dat  

posibilitatea de îndumnezeire și de a ajunge la nemurire, dar și de a cădea în neascultare și  

în moarte și stricăciune. Răspunderea îi aparține integral”.8

Observăm aici  legătura puternică  și  cauzală care există între ea  și  responsabilitate, 

omul fiind creat  deci liber,  dar  și  responsabil,  ori cea de-a doua calitate  se leagă în mod 

indisolubil de cea dintâi, omul fiind responsabil în primul rând de libertatea sa și de păstrarea 

ei.9

,, După creștini, libertatea este vehiculul cu care poți să cobori în întuneric dacă ești  

vicios. Infractorii sunt primitivii actuali, pentru că ei nu sunt adaptabili la morala zilnică și o 

calcă fiind liberi”10, spune un filosof contemporan, accentuând și dimensiunea negativă a ei, 

pentru cei ce nu o folosesc într-un mod corect. 

Privită în complexitatea ei, nu putem să nu remarcăm că există mai multe feluri de 

libertăți:  ,,libertate  fizică  sau  externă,  o  libertate  a  indiferenței,  liber  arbitru,  libertate  

psihologică, morală, spirituală, socială, politică, religioasă ,”11 libertate de conștiință, etc. 

Cea din urmă reprezintă ,,dreptul oricărui cetățean de a avea o opinie proprie,12 iar libertatea 

de  gândire,  pe  care  ,,Dicționarul  enciclopedic”  o  relaționează  cu  cea  a  cuvântului,  este 

,,opinia  cuiva  care  gândește  liber,  respectiv dreptul  acelei  persoane  de  a-și  exprima 

opiniile”.13 

Ea are, conform spuselor părintelui profesor Ștefan Iloaie, mai multe sensuri, cel mai 

important,  despre  care  altminteri  am  amintit  în  treacăt  în  cadrul  introducerii  fiind  cel 

ontologic. De asemenea, el mai vorbește  și de sensul cel de-al doilea al ei, ca ,,libertate de 

alegere”.14 

De asemenea, după cum am precizat, azi avem de-a face  și cu libertatea religioasă, 

garantată la noi prin constituție, care aceasta o definește ca fiind ,,dreptul fiecăruia de a avea 

sau de adopta o religie sau o credință religioasă”,15 precizând de asemenea, că ,,nimeni nu 

poate  fi  constrâns  să  adopte  o  opinie  sau  să  adere  la  o  credință  religioasă  contrar  

8 Ibidem,  p. 287.
9 Idee pe care am exprimat-o și mai sus susținându-o cu citate și pe care o reiau pentru importanța și rolul ei 
soteriologic (n.n.).
10 Petre Țuțea, op. cit., p. 64.
11 ***,  Dictionnaire de Spiritualite Ascetique et Mistique, Doctrine et Histoire, Tome IX, Beauchesne, Paris, 
1976, p. 780. 
12 ***, Dicționarul explicativ și enciclopedic al Limbii Române, Editura Floarea Darurilor, București, 1997,  p. 
233.
13 Ibidem,  p. 233,
14 Ștefan Iloaie, Responsabilitatea morală personală și comunitară, o perspectivă teologică, Editura Renașterea, 
Cluj-Napoca,  2009,  p. 79.
15 Radu Preda, Biserica în stat, o invitaţie la dezbatere, Editura Scripta, București, 1999, p. 37.
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convingerilor sale”.16 Ea se regăsește în toate țările civilizate, într-o formă mai evoluată sau 

cel  puțin  egală  față de cum o regăsim la  noi.  Lipsa ei,  în  cadrul  comunismului  a  dus la 

manifestarea aderenței la o convingere sau credință religioasă în clandestinitate, cei ce făceau 

acest lucru riscându-și libertatea și viețile. Acesta este motivul pentru care regimul comunist 

va aduce o mulțime de martiri  în  țări  precum URSS, Albania,  România  și  altele,  sau va 

întemnița o serie de credincioși ai anumitor culte cu statut de ,,deținuți politici”. La noi, ei 

erau condamnați în baza articolului 209 și erau acuzați oficial de ,,uneltire împotriva ordinii  

sociale”17, dar condamnați în mod propriu-zis datorită vinei de a fi ,,mistici”. Așa a avut loc 

desființarea Bisericii Greco-Catolice și asuprirea celei Ortodoxe în această crâncenă perioadă 

pentru istoria și neamul nostru.

Aceasta este istoria privării de libertate religioasă a românilor în perioada comunistă, 

din care generațiile de astăzi sunt datoare să învețe spre a nu repeta greșelile trecutului și spre 

a crea  și în realitate libertatea religioasă garantată de constituție, care, scriptic, exista  și pe 

vremea comuniștilor.

Dar acestea nu sunt singurele forme ale libertății, conceptul reunind o multitudine de 

sensuri.  Sfântul  Ioan  Scărarul  vorbește  și  de  o  altă  formă  a  ei,  și  anume  ,,libertatea  de 

patimi” sau ,,apathia” pe care el o socotește ,,un cer al minții înlăuntrul inimii”18,  iar alții o 

definesc ca fiind  ,,o înviere a sufletului care precede pe aceea a trupului; alții că ar fi o  

desăvârșită cunoaștere, neîntrecută decât de cea a îngerilor”.19 Ea este, spune el:

 ,,…cea care sfințește în așa fel sufletul și așa îl răpește din materie  

încât, după ce îl așează într-un port ceresc, îl ridică din această viață într-un fel de  

extaz, până în cer, pentru a contempla pe Dumnezeu”.20

16 Ibidem,  p.  37.  Autorul  pune  la  dispoziție  în  mod  explicit  și  articolul  29,  alineatul  1,  parafrazat  de  el: 
,,Libertatea gândirii  și  a opiniilor, precum  și  libertatea credințelor religioase nu pot fi  îngrădite sub nici o  
formă.  Nimeni  nu  poate  fi  constrâns  să  adopte  o  opinie  sau  să  adere  la  o  credință  religioasă  contrare 
convingerilor sale. Ibidem,  p. 37.
17 ,,Articol al Codului Penal comunist la baza căruia oricine putea fi condamnat, inclusiv la moarte, pentru  
orice faptă, reală sau imaginară (30% din condamnații politici români au suferit urmările acestui articol)”.  
Romulus Rusan, coord.,  România în timpul războiului rece, scurtă cronologie a evenimentelor, instituțiilor  și  
mentalităților (1945-1989), colecția ,,Ora de istorie”, vol. 3, Fundația Academia Civică, București, 2008, p. 140. 
Acest articol are un conținut similar, dacă nu chiar aproape identic cu articolul 58 din Codul Penal din 1926 al 
URSS-ului. Despre acesta (articolul), Soljenițîn spunea că:  ,,nu există sub soare faptă, intervenție, acțiune ori  
non-acțiune care nu ar putea fi pedepsite de brațul greu al articolului 58”.  Alexandr Soljenițîn,  Arhipelagul 
Gulag, vol. 1. traducere Nicolae Iliescu, colecția ,,Literatura”, vol. 100, Editura Univers, București 2008, p. 57 
(pentru prezentarea  și explicitarea pe larg a articolului a se vedea pp. 57-62). Să se fi inspirat oare comuniștii 
români din articolul sovietic sau să fie o pură coincidență asemănarea de conținut ? (n.n.). 
18 Sfântul Ioan Scărarul,  Scara Raiului, traducere Nicolae Corneanu, Ediția a VI-a, colecția ,,Cum Patribus”, 
Editura Învierea, Timișoara, 2007, p. 377. 
19 Ibidem,  p. 377.
20 Ibidem, pp. 377-378.
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Observăm că  avem de-a  face  aici  cu o  libertate  superioară,  netrupească  și  care  îl 

apropie pe om de adevăratul sens al vieții sale,21 de eliberarea deplină, căci, elementele care o 

îngrădesc, din perspectiva creștină, sunt păcatele. Ea are un impact foarte mare asupra celui 

care se învrednicește de ea, căci el:

 ,,…fiind încă în trup,  adăpostește  pururi  în sine pe Dumnezeu care-l  

ocârmuiește în toate cuvintele, faptele și gândurile și care, prin lumina interioară  

ce-i luminează sufletul, îl face să audă oarecum glasul voii Sale dumnezeiești și  

ridicându-l  deasupra  întregii  cunoștințe  omenești,  îl  face  să  zică:  ,,Când voi  

merge să mă arăt înaintea feței lui Dumnezeu?”22 ( Ps. 41, 2 ).23

O altă formă a libertății, deosebit de importantă și ea, este cea morală, care constă în 

,,posibilitatea individului de a alege în mod conștient între multiplele situații  generate de 

necesitate, situația în care îmbracă forma generală a alternativei bine-rău”.24 Ea presupune 

,,reflexia  asupra  motivelor  comportării  și  asupra  urmărilor  ei,  alegere  conștientă  care 

deseori trebuie să se opună pasiunilor, instinctelor, mobilurilor accidentale și superficiale”.25 

Astfel: 

,,O  persoană  se  simte  liberă  din  punct  de  vedere  moral,  când  manifestă  

stăpânire  de  sine,  poate  rezista  tentațiilor  efemere,  atrăgătoare,  le  poate  domina26 

pentru  a acționa în  conformitate  cu  ceea  ce  natura  umană posedă în  ea superior-  

rațiune  și moralitate…libertatea nu poate fi interpretată ca drept al individului de a  

face orice, de a se comporta oricum, sfidând normele generale morale acceptate de  

societate. Libertatea nu este un concept negativ, cum afirma Spoenhauer, adică absență 

a  oricărui  obstacol,  posibilitate  neîngrădită  de  nimic  de  a  voi….Libertatea  morală  

presupune manifestare activă pe linia propriei  realizări a personalității  fiecăruia în 

acord cu interesele generale ale societății”.27

Dacă ar fi să aruncăm o privire asupra felului cum este perceput acest termen în alte 

medii  decât cel  literar  și  cel  teologic,  nu putem să trecem cu vederea,  de exemplu,  peste 

21 Pe care probabil cei închiși în închisorile comuniste sau cei prigoniți și martirizați în cadrul persecuțiilor care 
au avut loc de-a lungul timpului au avut-o ca țel, ea ajutându-i să rabde cu eroism chinurile la care erau supuși 
pe nedrept (n.n.).
22 Observăm dimensiunea eshatologică a acestei forme de libertate care generează cunoașterea lui Dumnezeu și, 
implicit, datorită faptului că este vorba de o cunoaștere nedeplină, dorința cunoașterii depline și a împărtășirii 
depline de Domnul (n.n.).
23 Ibidem,  p. 379.
24 ***, Dicționar de etică pentru tineret, Editura Politică, București, 1969, p. 274.
25 Ibidem, p. 274.
26 Deși o definiție comunistă, ea surprinde un aspect duhovnicesc al libertății morale, respectiv rezistența în fața 
tentațiilor efemere. Ulterior, ea se va contrazice oarceum, când va afirma că ea  ,,nu trebuie înțeleasă în sens  
ascetic” (Ibidem,  p. 274.),
27 Ibidem, p. 274.
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modul  cum  este  el  perceput  de  către  dicționarele  de  filosofie  apărute  în  perioada  ante-

decembristă, unde percepția politică materialistă dominantă la acea vreme își pune amprenta 

cu generozitate.

 Aici,  el  este  corelat  cu  cel  de  necesitate,  cele  două  fiind  ,,categorii  filosofice  

exprimând raportul în care se află libertatea oamenilor față de legile obiective ale naturii și  

societății”.28 Ele spun că: 

,,Libertatea  constă  tocmai  în  înțelegerea  necesității,  în  cunoașterea 

legilor obiective ale realității și în stăpânirea forțelor naturii și ale vieții sociale,  

întemeiată pe această cunoaștere. Condiționarea gnoseologică a libertății pune 

în  evidență  și  reorganizarea  continuă  și  progresivă  a  statutului  ontologic  al  

omului și totodată, caracterul constructiv, creator, activ, inventiv, și prospectiv al  

actului  eliberator;  între  momentul  gnoseologic  (al  cunoașterii)  și  momentul  

praxiologic (al acțiunii) se situează momentul axiologic (al aprecierii).29

Aceeași idee o regăsim și în cadrul dicționarelor de etică aparținând acestei perioade. 

Așa se face, că, într-o astfel de operă, regăsim mai-sus citata  și explicitata libertate morală 

relaționată cu necesitatea, întrucât aceasta ,,nu poate fi înțeleasă decât în strânsă legătură cu 

rezolvarea unei probleme mai vaste, aceea a raportului dintre necesitatea care guvernează 

viața socială  și libertatea indivizilor care o compun”,   spune autorul.30  El mai remarcă  și 

faptul că:

,,Necesitatea determină un cadru general de evoluție care lasă deschise multiple  

posibilități de realizare. Libertatea constă tocmai în cunoașterea acestei necesități  și a  

posibilităților deschise de ea. Gradul de cunoaștere al necesității, dublat de acțiunea în  

conformitate cu ea reprezintă indiciul gradului de libertate”.31

28 ,,Materialismul  istoric  subliniază  corelația  dialectică  între  libertate  și  necesitate  și,  în  cadrul  acesteia,  
recunoaște caracterul  primordial al necesității  obiective în raport cu voința  și conștiința oamenilor, dar în  
același  timp evidențiază  și  posibilitatea oamenilor de a transforma realitatea obiectivă pe baza cunoașterii  
necesității”. ***, Dicționar de filozofie, Editura Politică, București, 1978, p. 407. Observăm, încă de la primele 
cuvinte ale definiției  acestui  dicționar  și  a celorlalte  aparținând perioadei  citate  (acesta  preia definiția celor 
anterioare, ca de exemplu a ediției din 1954 a  Micului Dicționar Filozofic-  Editura de stat pentru literatură şi 
politică, Bucureşti, 1954, și, la rândul său, este preluat de dicționarele ulterioare, care nu aduc decât eventuale 
modificări ale topicii sau ale exprimării cu rol pur estetic) că avem de-a face cu o concepție pur materialistă 
despre libertate,  pe de-o parte din felul  cum este ea definită, iar pe de altă parte din conceptul  cu care este 
relaționată și este pusă în relație de corespondență și chiar de egalitate, fiindu-i negată conotația și chira valența 
metafizică și consecințele care converg din ea, dar, cu toate acestea, datorită valorii istorice și explicative, am 
considerat necesar să precizăm aici și această definiție și chiar să insistăm puțin asupra ei (n.n.). 
29 Ibidem,  pp. 407- 408.
30  ***, Dicționar de etică pentru tineret, op. cit.,  p. 273.
31 Ibidem, pp. 273-274.

8



Tot în cadrul noțiunii de libertate, în legătură strânsă cu aceasta, regăsim și termenul 

de  liber  arbitru,  celebru  în  teologia  creștină  răsăriteană,  în  lupta  ei  de  combatere  a 

predestinării protestante,32 pe care dicționarele comuniste îl definesc ca: 

,,Termen  prin  care,  în  teoriile  idealiste  indeterministe  asupra  moralei,  

libertatea morală este considerată ca libertate de voință. Liberul arbitru apare în aceste  

teorii, drept facultatea prin care noi ne determinăm în mod absoult pe noi înșine, pe calea 

voinței, liberă de orice fel de constrângeri, fie ele de ordin natural, fie social”. 33

Observăm polisemia  conceptului  de libertate  și  conotațiile  variate  pe care  anumite 

concepții și ideologii politice, filosofice sau de alt fel i le oferă, precum și importanța lui în 

viața rewligioasă  și  cea socială.  În cadrul  lucrării  care  urmează,  întrucât  este  vorba de o 

cercetare teologică, vom folosi sensul teologic al acesteia  ș vom accentua similitudinile sau 

diferențele perecpției lui  în raport cu sfera socială.

32 Conceptului de predestinație, Biserica Ortodoxă il opune pe cel de libertate și de liber arbitru. A se vedea: Pr. 
prof.  dr.  Isidor  Todoran,  Arhid.  prof.  dr.  Ioan  Zăgrean,  Dogmatica  Ortodoxă,  manual  pentru  seminariile  
teologice, Ediția a șaptea, Editura Re$nașterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 243.
33  ***, Dicționar de etică pentru tineret, op. cit.,  p. 273. ***, Dicționar de filozofie, op. cit., p. 406.

9



b. Libertinajul

În rândurile de mai sus am văzut complexitatea termenului de libertate, polisemia lui 

și varietatea cu care este perceput în cadrul diferitelor domenii de activitate care se ocupă cu 

studiul său, însă pentru formarea unei viziuni complexe asupra analizei pe care doresc să o 

realizez,  este  necesar  să  observăm  și  semnificația  conceptului  de  libertinaj  cu  care  am 

relaționat-o în cadrul titlului  și eventualele legături sau antinomii existente între cele două 

concepte-cheie.

El este definit de către  Dicționarul Explicativ ca fiind un comportament caracterizat 

prin  ,,desfrâu” și  ,,destrăbălare”34,  iar  ,,Dicționarul  etic”  vorbește  despre  ea  ca  despre 

acțiunea comportamentală a libertinului.35

În ceea ce îi privește pe cei ce se regăsesc în această categorie comportamentală, ei 

sunt numiți libertini. Vorbind despre oamenii ei și categoria lor comportamentală, dicționarul 

enciclopedic citat mai sus îi clasifică pe libertini ca fiind indecenți, ușuratici, desfrânați,36. 

,,Dicționarul etic” pomenit anterior, dă și el o definiție libertinului, mai complexă decât cea 

anterioară,  motiv pentru care o vom cita integral.  Iată cum îl  definește el pe apartenentul 

acestei categorii:

,,Cel  care  duce  o  viață  ușuratică,  dezmățată,  care  se  abandonează  unei  vieți  

ușoare,  de  desfrâu.  Libertinul  manifestă  o  atitudine  de  dispreț pentru  regulile  morale  

unanim recunoscute de societate, sfidează bunul simț, decența”.37

În aceeași  categorie  morală  se înscrie,  am putea spune,  și  conceptul  de liberalism 

moral, care, după cum este definit de către același autor, este: 

,,…o atitudine de toleranță și îngăduință față de violentarea unor norme , percepte  

sau moravuri,  care  se  referă,  cu  precădere,  la  ținuta  omului  în  societate.  În  sens  mai  

restrâns, liberalismul moral poate fi caracterizat drept o cochetare cu imoralitatea”.38

Deși  nu  de  aceeași  gravitate  din  punct  de  vedere  moral  precum  libertinajul, 

liberalismul  moral  este  și  ea  o  concepție  deloc  benefică  societății  contemporane  prin 

pasivismul pe care îl manifestă față de încălcarea legilor morale, pasivism care va duce la 

34 Academia Română, Institutul de lingvistică ,,Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al Limbii Române (DEX),  
Ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 570.
35 ***, Dicționar de etică pentru tineret, op. cit., p. 274.
36  ***, Dicționarul explicativ și enciclopedic al Limbii Române, op. cit., p. 233.
37 ***, Dicționar de etică pentru tineret, op. cit., p. 274.
38 Ibidem, p. 273.
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relativizarea lor și la acceptarea imoralității ca moralitate, evoluând astfel de la faza inițială 

de  ,,cochetare cu imoralitatea” la concepție care va postula imoralitatea  și o va considera 

moralitate.

Termenul de libertin, diferit însă ca sens de cel explicitat aici, îl regăsim și în cadrul 

Sfintei  Scripturi,  la  cartea  Faptele  Apostolilor,  în  capitolul  9,  unde  se  vorbește  despre 

,,sinagoga din Ierusalim, zisă a libertinilor”. Aceștia erau:

        ,,…descendenți ai iudeilor care fuseseră duși în captivitate (ca la 10000 de  

iudei) la Roma de Pompei, îi anul 63 î.Hr  și mai târziu eliberați. Unii din ei au primit  

chiar titlul de cetățean roman, un drept care adesea se cumpăra (Fapte 22, 28)Se știe că 

mulți dintre ei s-au întors la Ierusalim, mai ales în urma edictului lui Tiberiu (35 d. Hr.),  

care  expulzează  iudeii  din  Roma.  Ei  aveau  acolo  o  sinagogă,  numită  Sinagoga 

libertinilor”.39

Concepția aceasta nu era însă unanim acceptată, astfel că unii considerau că: 

,,vorbindu-se de sinagoga libertinilor  și  a cirenenilor  și  a alexandrinilor  și  a  

celor din Cilicia  și din Asia, prin libertini ar trebui înțeleși locuitorii Libiei (partea de 

nord a Africii), adică libieni, sau locuitorii unui oraș numit Libertum, în apropiere de 

Cartagina”.40

Datorită însă,  faptului  că,  cea din urmă ipoteză nu poate fi  dovedită  cu argumente 

solide, prima explicație este considerată cea validă, după cum conchide părintele Mircea în 

explicarea utilizării acestui termen în Noul Testament.41

Observăm așadar faptul că termenul de libertinaj  (exceptând perspectiva biblică pe 

care nu o voi mai reaminiti decât în cadrul capitolului care analizează cele două concepte din 

perspectiva neo-testamentară) vizează un comportament desfrânat, destrăbălat, dezavuat, care 

se situează în permanentă contradicție cu cel de libertate. 

39 Pr. dr. Ioan Mircea, op. cit., pp. 287-288.
40 Ibidem, p. 288.
41 Ibidem, p. 288.
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2. Câteva considerații privind 

concepția și practica medievală despre 

libertate și libertinaj

Evul Mediu a reprezentat, după spusele majorității specialiștilor în istorie și filozofie, care 

s-au oprit asupra studiului și analizei sale, o perioadă de regres. 42

 El s-a caracterizat inițial prin structurile feudale,  și dominația Bisericii romano-catolice 

asupra celei mai mari părți a Europei, precum și prin pericolul musulman crescând, datorat cu 

precădere ascensiunii Imperiului Otoman, dar și prin diferitele conflicte creștino-musulmane 

care au marcat istoria Europei. 

Cu toate acestea, a avut totuși  și o latură luminoasă, dacă ne raportăm la faptul că, în 

conformitate cu opinia majorității istoricilor, marile descoperiri geografice, precum cea a lui 

Cristofor Columb, a avut loc tot în această perioadă.

În ceea ce privește libertatea și concepția asupra ei, trebuie să menționăm că statul, după 

cum altminteri  se  subînțelege  era,  din  punct  de  vedere  al  raporturilor  politice  și  sociale, 

structurat  pe  principiul  raportului  suveran-vasal,  existând  o  ierarhizare   pe  baza  averii, 

susținută de altfel și de Biserică, la mai bine de zece secole de la apariția creștinismului. 

În privința moralei, aceasta exista, în această perioadă fiind puse bazele ei scolastice, dar, 

de multe ori principiile ei nu erau respectate  și acest lucru se întâmpla adesea începând din 

vârful priamidei.43 

Putem așadar spune că în Evul Mediu, libertinajul, antonimul prin execelnță al libertății, 

deși combătut, era adesea un ,,modus vivendi”, al celor de sus, din păturile sociale superioare 

și chiar și al unor reprezentanți ai clerului. În ceea ce privește omul de rând, se poate ca și 

acesta,  văzând  comportamentul  superiorilor  săi,  să  se  fi  inspirat  din  el,  deși  practica 

libertinajului nu s-a generalizat, după informațiile pe care le avem.

42 Henry Pirenne,  Orașele Evului Mediu, traducere Cristiana Macarovici,   Ediția a II-a, Editura Dacia,  Cluj-
Napoca, 2002, p. 23. Pentru o analiză frumoasă a perioadei  și pentru o argumentare bine structurată a acestei 
păreri, care însă nu este unanimă între istorici, ba mai mult, este tot mai contestată astăzi., a se vedea și: Nicloae 
Berdiaev, Un nou Ev Mediu, traducere Mariana Vârtic, Editura Omniscop, Craiova, 1995.
43 A se vedea în acest sens: Ivan Cloulas,  Familia Borgia, traducere Antonia Kacso  și Filoteia Iscru, Editura 
Artemis, București, 2005, unde sunt înfierate faptele josnice ale papalității.
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Păcătoșenia claselor sociale mai înstărite, dar nu numai, era purificată apoi prin acea 

practică  cunoscută  a  Evului  Mediu,  care  a  generat  ulterior  și  revolta  marelui  reformator 

Martin Luther,44 cunoscută sub numele de ,,indulgențe”.

 Astfel,  cei  ce săvârșeau un păcat,  trebuiau să verse din propriul  lor avut  în visteriile 

Bisericii  o parte  mai  mare  sau mai  mică,  în funcție de gravitatea  faptelor  lor,  în vederea 

dobândirii din partea Domnului și a vicarului său, papa, a iertării. 

Această  practică  a  generat,  după cum era de așteptat  o  stare  de indiferentism față de 

principiile morale din partea oamenilor vremii care nu mai duceau grija păcatului (în sensul că 

nu se mai preocupau să ducă o viață morală curată și să se ferească de săvârșirea lucrurilor 

păcătoase), ci îl săvârșeau fără vreo remușcare (sau chiar dacă existau, remușcările erau ușor 

înăbușite), știind că acesta putea fi ușor iertat printr-o sumă de bani donată organelor divine 

care  dețineau  din  plin  iertarea  și  o  puteau  împărtăși  și  altora,  având  acces  la  scrinul  cu 

,,meritele supraprisositoare” ale Sfinților, pe care îl puteau administra supă bunul blac (sic!).

Epoca la care ne referim este, să nu uităm, și cea a cruciadelor, a mult mediatizatelor lupte 

confesionale, susținute financiare de monarhiile europene și moral de scaunul papal, al căror 

scop anunțat era eliberarea locurilor sfinte.45 O oarecare legătură cu libertatea morală au cu 

siguranță  și aceste campanii, prin însăși faptul că cei care au participat la ele au făcut-o de 

bunăvoie,  fără de nici  o constrângere,  convinși  fiind că demersul  lor este cât  se poate de 

corect. Pe de altă parte, cu siguranță, că, dacă ne raportăm la anumite evenimente mai puțin 

creștinești din timpul cruciadelor, am putea afirma că ele au legătură și cu libertinajul.

 O analiză complexă și bine fundamentată documentar a libertății și libertinajului moral și 

a  maniseftării  acestora  în  timpul  cruciadelor  depășește  însă  cu  mult  proporțiile  acestei 

modeste lucrări, putând de bună seamă, constitui subiectul unei teze de doctorat, motiv pentru 

care, mă voi limita doar la a evidenția legătura existentă,  fără a-mi asuma riscul de a mă 

pierde  într-o  pseudo-analiză  care,  pe  lângă  faptul  că  nu  va  aduce  răspunsuri  concrete  și 

complete la chestiunea propusă, va mai și bulversa cititorul.46

Evul Mediu este reprezentat  și de o serie de filosofi care dezvoltă o multitudine de idei, 

adesea originale, între care  și cele despre libertate. Între aceștia, un trăitor în secolele XVI- 

44 Despre viața  și activitatea acestuia, a se vedea lucrarea bine structurată a lui Lucien Fevre: Lucien Febvre, 
Martin Luther, un destin,  traducere M. Pavel, Editura Corint, București, 2001.
45 Thomas F. Madden, Crusades, The University of Michigan Press, Michigan, 2004, p. 18.
46 Doritorii de mai multe informații, să cerceteze sursa prezentată anterior, precum  și alte surse referitoare la 
acest subiect (n.n.).
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XVII pe nume Hugo Grotius, vorbește despre libertatea primară ca lipsă a proprietății private 

și ca trăire în comun. Iată ce spune un analist al operie sale despre această concepție:

,,În primele sale faze de existență, omenirea n-a cunoscut proprietatea privată, este  

de părere Hugo Grotius; fiecare consuma liber produsele naturii, fără îngrădire din partea 

cuiva.47 Ulterior  însă,  odată  cu  înmulțirea  oamenilor  și  cu  diversificarea  nevoilor  lor,  

produsele n-au mai putut  fi  consumate de fiecare fără ca prin aceasta să nu se atingă 

cerințele  altuia;  atunci  a  apărut  proprietatea  individuală,  care  a  luat  naștere  în  două 

moduri : în primul rând, prin ocuparea cu forța cde către unii oameni a unor întinderi de  

pământ   și  prin  interzicerea  de  către  aceștia  ca  alții  să-și  caute  hrană  și  adăpost  pe  

pământurile respective, iar în al doilea rând, prin împărțirea de bună voie a teritoriului  

până atunci în comun”.48

Așa  se  explică  faptul  că,  în  general,  Evul  Mediu  este  caracterizat  printr-o  concepție 

materialistă asupra libertății, identificată adesea cu dreptul de proprietate sau cu posibilitatea 

omului  liber  de  a  se  muta  de  pe   o  moșie  pe  alta.  Iată  ce  spune  în  acest  sens  istoricul 

Daicoviciu:

,, În condiţiile dezvoltării feudalismului, aceşti oameni « liberi » nu se mai bucurau de o  

adevărată libertate; trăind în cadrul  unei  proprietăţi  feudale,  ei  erau supuşi  la anumite  

obligaţii faţă de stăpânul de pământ. Chiar dacă aceste obligaţii erau mai puţin grele decât  

ale  oamenilor  aserviţi,  aceasta  nu  schimbă  în  esenţă  starea  lor  socială  de  oameni  

dependenţi.  Libertatea  lor  constă  numai  în  posibilitatea  de  a  părăsi  moşia  respectivă,  

pentru a trăi «liberi» la alt stăpân. Pe măsura dezvoltării feudalismului, ţăranii liberi sunt  

transformaţi în iobagi”.49

În ceea ce-i privește pe românii din Transilvania, libertatea lor morală a avut adesea de 

suferit datorită interdicțiilor impuse de-a lungul acestei perioade de către stăpânitorii unguri, 

iar  mai  apoi  austrieci  și  austro-ungari.  Vorbesc aici,  desigur  de interdicțiile  confesionale, 

privitoare la religia lor răsăriterană, considerată schismatică, pentru care erau persecutați de 

stăpânitori,  la  comanda  papei.  În  secolul  al  XIII-lea,  această  politică  de  intransigență 

confesională va suferi ușoare modificări datorită invaziei mongole:

,,Invazia  mongolă  şi  urmările  ei  dezastruoase  au  silit  regalitatea  ungară  să  se  

îndepărteze  considerabil  de  politica  intransigentă  aplicată  în  trecut  la  recomandările  

imperative ale papalităţii teocratice. Presiunea realităţilor imediate a abătut puterea regală  

47 Ideea este de altfel asemănătoare cu cea a ,,contractului social” a lui Rousseau (n.n.).
48 Dan Oprescu,  Filosofia istoriei ca istorie a filosofiei,  colecția ,,Anthropos”, Editura All, București, 1999, p. 
86.
49 Constantin Daicoviciu, coord., Istoria României, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 
1960, p. 84.
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de la directivele papale,  a căror aplicare trezise în deceniile anterioare ostilitatea unei  

părţi însemnate a locuitorilor regatului faţă de regalitate. Desigur, nici acum nu au lipsit  

îndemnurile şi injoncţiunile papalităţii; şi acum papalitatea şi-a trimis legaţii în Ungaria  

pentru a determina conducerea regatului să reia direcţiile de politică internă şi externă  

care cunoscuseră o largă aplicare  înainte  de  invazia mongolă — politica de asimilare  

confesională, de realizare a unităţii de credinţă înlăuntrul regatului, de cruciată împotriva  

paginilor şi  a schismaticilor în afară —, dar ele au rămas tară efect  durabil  în timpul  

domniilor lui Bela IV, Ştefan II şi Ladislau Cumanul”.50

Această problemă privitoare la libertatea confesională, cu ecouri explicit morale 

va preocupa și mai târziu conducerea regatului, și papalitatea care, va scoate, în 1278 în afara 

legii pe ,,schismaticii răsăriteni”, după cum ne spune istoricul Papacostea:

,, Statutul  „schismaticilor",  între  care  românii  neîndoielnic  erau  cei  mai  numeroşi,  

devenea aşadar, alături de situaţia cumanilor rămaşi păgâni sau recăzuţi în ritul păgân,  

una  din  chestiunile  cele  mai  spinoase  ale  politicii  interne  a  regatului,  cu  însemnate  

ramificaţii şi implicaţii externe. Pentru a bloca această evoluţie care îi contrazicea flagrant  

ţelurile, papalitatea a trimis în Ungaria, în toamna anului 1278, un legat, pe nume Filip,  

episcop de Fermo, al cărui mandat includea Polonia şi Cumania, aşadar şi teritoriile de Ia  

sud şi  răsărit  de Carpaţi  peste care se întindeau pretenţiile  de dominaţie ale Ungariei.  

Misiunea legatului papal era să instaureze efectiv uniunea de credinţă catolică în regat şi  

să atragă din nou Ungaria în programul de cruciată al papalităţii. în 1279, sinodul de la  

Buda, convocat din iniţiativa legatului papal, a scos în afara legii confesiunea răsăriteană,  

„schisma", interzicând preoţilor de rit răsăritean să oficieze slujbe, iar credincioşilor să  

participe la acestea. Utilizarea forţei urma să asigure respectarea acestei hotărâri ca şi a  

interdicţiei pentru „schismatici" de a construi biserici şi capele”.51

În  ceea  ce  privește  Țara  Românească,  aceasta,  odată  cu  independența,  dobândită  de 

Basarab întâi la Posada, nu a avut probleme de natură confesională. Ba mai mult, odată cu 

evoluția formațiunii administrative a statului, conducători ei s-au preocupat cu înzestrarea lui 

cu un cod de legi, ceea ce arată preocupări de natură morală. Au apărut astfel posibilitatea 

înfierii,  atestată  în  timpul  lui  Mircea  cel  Bătrân,  posibilitatea  recăsătoririi  văduvelor,  se 

pedepsește  adulterul,  apare  dreptul  de ctitorie,  care  poate  fi  exercitat  de către  mai  multe 

categorii sociale52.

50 Șerban Papacostea, Românii din secolul al XIII-lea între cruciadă și Imperiul mongol, Editura Enciclopedică, 
București, 1993, p. 162.
51 Ibidem,  pp. 162-163. 
52 ,,Este atestat un caz de  înfiere  propriu-zisă.  Mircea  cel  Bătrîn  aprobă ca ocinile  jupanului  Vîlcu  să fie  
„nedespărţite" de acelea ale răposatului boier Stanciul ; în schimb, Vîlcu adoptă pe urmaşii lui Stanciul : „Şi  
copiii lui Stanciul să fie fiii jupanului Vîlcul în locul fiilor născuţi, asupra tuturor ocinilor şi asupra întregii  
averi, ca şi fiii născuţi". Dacă tatăl adoptiv va avea la rându-i urmaşi ? Atunci „copiii lui Stanciul şi ai lui  
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 Aceste preocupări nu sunt singulare, dacă ne gândim ,,Învățăturile lui Neagoe Basarab 

către fiul său, Theodosie”, la pravila de la Govora sau cea a lui Sachelarie53. Ele denotă, atât 

pe teritoriul  țării  Românești  cât  și  pe cel  al  Moldovei,  o bogată  preocupare privitoare  la 

îmbogățirea vieții morale. 

Opera de căpetenie a voievodului Neagose, este o adevărată perlă a literaturii medievale 

din  Țara Românească, ea cuprinzând o serie de sfaturi morale deosebit de importante vieții 

morale  oricărui creștin practicant.  El vorbește despre libertatea morală,  despre haina nouă 

primită la Botez, și combate libertinajul prin care este murdărită aceasta:

,,Iar după botez  și după intrarea noastră la nuntă, am murdărit  și am spurcat  

haina noastră cea sufletească, pe care a  țesut-o Domnul  și nu omul,  și a albit-o  și a  

sfințit-o  de  la  nașterea  noastră,  cu  apă  și  cu  vărsarea  binecuvântării  Preasfântului  

Duh”.54

Urmând oarecum concepţiile patristice despre care am vorbit anterior, altminteri destul 

de  cunoscute  acelor  vremuri,  voievodul  militează  pentru  o  viaţă  morală  curată,  pentru  o 

libertate pusă în slujba lui Dumnezeu și pentru prioritatea sufletului înaintea trupului:

,,Aascultați  femeilor,  ascultați  bărbaților,  ascultați  împărăteselor,  ascultați  

împăraților,  ascultați jupâneselor, ascultați boierilor, ascultați toate vârstele,  tineri  și  

Vîlcul să fie fraţi, unii ca şi alţii, peste toate" . Înfierea acorda, aşadar, drepturi depline celor ce beneficiau 
de ea.

Dar văduva care s-ar recăsători ?  Tot documentul citat  dă  răspunsul  :  „Iar  soţia  lui  Stanciul,  dacă-i  va  
plăcea  să ia bărbat, să fie volnică să ia, însă în afară de ocine". Recăsătorirea anula pentru văduva în cauză  
orice drept  de revendicare asupra averii primul ei soţ. Text de ceartă însemnătate ; el rezumă o dispoziţie din  
manualul  Pro-cheiros  Nomos  (capitolul  4,  titlul  VI),  elaborat  încă  din  anii  867—879  sub  Vasile  I  
Macedoneanul şi aduce astfel o primă dovadă a utilizării legislaţiei bizantine în Ţara Românească, încă din 
secolul  al  XlV-lea.  O  altă dovadă ne-o aduce scandalul  din familia clucerului  Ianăş,  din timpul  lui  Vlad 
Călugărul. Dregătorul amintit îşi alungă soţia, Măria, pentru că a fugit cu o slugă şi confiscă în folosul său 
satul Odobeşti, adus de Măria ca zestre. Mai tîrziu, Stan şi Tatul, nepoţii celei repudiate, deschid acţiune pentru 
redobândirea satului. Voievodul  Vlad Călugărul, împreună cu divanul judecă pricina în  1533  şi   resping  
acţiunea   amintiţilor   nepoţi   ai   Măriei.

Or,  decizia  de  confiscare  a  pămîntului  celei  vinovate  de   adulter,  considerată  ca  luată   „după  legea  
veche"se află exprimată şi în  Prochiron-ul  lui Vasile I Macedoneanul  (capitolul  43, titlul XXXIX) .Şi  
dreptul  de  ctitorie  este  atestat  în  scris  în  secolele  XIV  şi  XV.  Pentru  crearea  unei  fundaţii  pioase,  
determinantă  era  voinţa  fondatorului,  indiferent  dacă  autoritatea  politică  confirma  sau  nu  actul.  
Categorii sociale diverse îşi exercită acest drept. Dintre domni, unii înalţă ctitorii (Vlaicu, Radu. Dan 
I,  Mircea  cel  Bătrîn,  Vlad  Ţepeş,  Radu  cel  Mare  etc.)  şi  aproape  toţi  le  sporesc  şi  le  confirmă 
daniile ; ctitori sînt şi unii boieri — cei mai cunoscuţi, Craioveştii, întemeietori ai Bistriţei — preoţi, ca 
popa Dorotei  care  voieşte  să  ridice  o  mănăstire  la  Licura,  în  hotarul  Rîmnicului240 şi  alţii.  Dacă 
aceste  fundaţii dobândeau fiinţă şi capacitate juridică fără ca intervenţia statului  să fie obligatorie,  
totuşi  un  număr  de  fondatori  apelau  şi  la  o  întărire  domnească,  menită  să constituie o  măsură  
suplimentară de protecţie a ctitoriei, să sublinieze importanţa ei în viaţa culturală şi socială a ţării.” 
Dinu C. Giurescu, Țara Românească în secolele XIV și XV, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, pp. 429-430.
53 A se vedea, Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, op. cit.,  pp. 224-
225.
54 Neagoe Basarab,  Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie,  traducere prof. dr. G. Mihăilă, 
Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1996, p. 237.
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bătrâni, tinere și bătrâne, nu vă sunt de trebuință veșminte aurite, ci cele dinăuntru căci,  

cât timp le avem pe acestea, celelalte ne sunt fără folos! Nu pot fi împodobite în același  

timp și sufletul și trupul, nu putem în același timp să  lucrăm pentru Mamona și să slujim 

cum se cuvine lui Hristos. Deci să lepădăm acest chin cumplit,  căci nimeni  nu  și-ar  

împodobi casa, atârnând fir de aut, iar el, gol, în zdrențe, să șadă sfios”.55 

Aceasta  este  astfel  concepția  creștinului  voievod,  dură,  tranșantă,  clară,  trasând 

anumite principii concrete unei viețuiri creștine libere, dar ferită de pericolul desfrânării, al 

libertinajului, o viețuire în care primează cele ale sufletului înaintea celor trupești.

Întrucât analiza de față este intitulată trans-temporală, voi face un salt peste timp  și 

spațiu, acordându-i și calitatea de trans-spațială,întrucât celelalte secole ale Evului Mediu se 

succed în același mod în cele două  țări române, neaducând elemente cu un specific moral 

original,  ci aducând noi coduri de legi  și  ncercând să fixeze niște norme morale necesare 

bunei desfășurări a vieții în cadrul lor. 

Voi merge așdar în Transilvania, la sfârșitul sceolului al XVII-lea și  la începutul celui 

de-al XIX-lea, mai precis în anii 1698-1701, când, începând cu Mitropolitul Teofil, romano-

catolicii  încep  procesul  de  atragere  la  catolicism a  așa-zișilor  ,,schsmatici”.  În  ceea  ce-l 

privește pe cel dintâi, nu  știm încă cu precizie dacă el a aderat sau nu la unirea cu Roma, 

fiecare parte aducând argumente care s-i susțină cauza, însă, îi ceea ce-l privește pe Atanasie 

Anghel, lucrurile sunt clare. Supus deopotrivă presiunilor venite din partea autorităților de stat 

și a celor romane, el va accepta unirea. 56

Putem vorbi aici mult și bine despre lezarea libertății morale a românilor de a adera la 

un cult, în condițiile în care, drepturile sociale ale acestora depindeau de acceptarea unirii. 

Este vorba deci de un act de josnic  șantaj  în care libertatea morală este  lezată,  iar vlahii 

transilvăneni sunt obligați să creadă așa cum le impun autoritățile dacă vor să beneficieze de 

drepturi. Din fericire, ca și în alte repetate rânduri, românii au dat dovadă de curaj și îndârjire, 

preferând mai bine moartea și libertatea morală  și cea veșnică, decât apostazia. 

Așa se face că, în calendarul nostru regăsim o serie de personalității marcante, puține 

ce-i  drept,  în  raport  cu mulțimea celor  care  au fost  de fapt  și  din care,  cu siguranță,  că, 

datorită proniei divine, mulți se vor cufunda până la sfârșitul veacurilor în anonimat, care au 

luptat  împotriva  unirii.  Pe  aceștia  trebuie  să-i  recomandăm drept  modele  de  păstrători  ai 

55 Ibidem,  p. 243.
56 Pentru mai multe informații, a se vedea, Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,  Uniația în Transilvania în trecut  și  
atăzi,  Editura  Episcop  Nicolae  Popovici,  Oradea,  2006,  pp.  15-23,  precum  și  celelalte  opere  ale  autorului, 
regăsite la bibliografie (n.n.).
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libertății  morale în fața constrângerilor,  reprezentanților generației  de astăzi,  care, datorită 

necunoașterii jertfei lor, trece printr-o criză a adevăratelor modele.

Acestea sunt, în linii mari, principalele evenimente medievale care s-au relaționat cu 

libertatea morală și libertinajul, precum și concepțiile privitoare la desfășurarea lor.
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