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1. Introducere 

 

 După ce, într-un e-book publicat anterior la 

editura online ,,Sămănătorul”1, din care s-au postat 

extrase și în revistă, am analizat concepția medievală 

despre libertate  și libertinaj pornind de la semnificația 

celor doi mari termeni care circumscriu încă din titlu acest 

demers și continuând cu prezentarea și analizarea unor 

opinii reprezantative acelei perioade, acum, demersului 

început atunci, doresc să îi adaug o continuare, în care 

am avut în vedere cele două perioade mari cronologice 

următoare acesteia.  

 Ce-i drept, atât materialul de atunci, cât și 

cel de acum, sunt scrise cu ceva timp în urmă în cadrul 

unui proiect didactic și reflectă părerea mea de atunci. 

Dacă aș fi scris astăzi un astfel de material, alta ar fi fost 

forma lui, iar literatura de specialitate ar fi fost cu mult 

mai complexă. Din rațiuni de spațiu și timp, dar și din 

                                                           
1
 Iuliu-Marius Morariu, Câteva considerații privind concepția și practica 

medievală despre libertate și libertinaj, Editura Semănătorul-Tismana, 

Tismana, 2012, 20 p. 
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dorința de a conserva așa cum am conceput inițial 

materialul, nu am intervenit însă în structura lui, lăsându-

l să reflecte așa cum am perceput eu atunci, în cel dintâi 

an de facultate, raportul dintre libertate și libertinaj. 

 Lucrarea este structurată, precum se poate 

vedea, pe patru capitole mari. Cel dintâi îl reprezintă 

introducerea, ce-i drept, de dată recentă, cel de-al doilea 

îl reprezintă prezentarea acestui raport de-a lungul 

perioadei moderne, unde, în spiritul teologiei ortodoxe, 

am păstrat o berdiaeviană reținere față de ceea ce a 

adus cu adevărat progresist ,,modernitatea”, cel de-al 

treilea prezintă evoluția raportului în cadrul perioadei 

contemporane, iar cel din urmă îl constituie concluziile. În 

final, am adăugat și o bibliografie selectivă, astfel încât, 

cititorul dornic să aprofundeze problematica să se poată 

adăpa direct din izvoarele și literatura de specialitate a 

temei.  

 Întrucât, în lucrarea pomenită anterior am 

realizat deja în chip preliminar o exegeză a termenilor de 

bază, nu am considerat necesară și oportună reinserarea 

lor și aici. Cititorii care vor avea anumite neclarități cu 
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privire la acești termeni sunt invitați să consulte partea 

introductivă din materialul citat mai sus, în care vor găsi 

atât explicațiile necesare, cât și izvoarele, spre a 

aprofunda din punct de vedere semantic termenii utilizați.  

 Nădăjduiesc ca, în viitorul apropiat, să ofer 

cititorilor o analiză a felului în care au fost percepuți  cei 

doi termeni în perioada apostolică și în cea patristică. 

Cele două ar întregi cu certitudine lucrarea și ar face-o să 

devină un adevărat tratat care analizează istoriografic pe 

parcursul tuturor marilor perioade creștine raportul dintre 

cele două noțiuni atât de similare ca definiție, dar atât de 

antitetice din punct de vedere al sensului.  

 Realizarea acestora rămâne însă un 

deziderat, necesitând un volum mare de muncă și o 

capacitate de sinteză și analiză aparte, dar și un timp 

destul de consistent afierosit cercetării, pe care, cel puțin 

momentan, nu mi-l permit.  

 Până atunci, invit însă cititorii să lectureze 

acest material privitoare la subiect, să-l vadă ca fiind în 

legătură cu cel anterior și să analizeze în ce măsură 

opiniile mele converg părerii lor.  
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 De asemenea, nu doresc să închei înainte 

de a-i mulțumi distinsului prof. Nicolae Tomoniu care, de 

o vreme bună încoace, găzduiește în paginile 

prestigioasei  reviste ,,Sămănătorul” și în linkurile siteului 

aferent acesteia, materialele mele și ale colegilor mei, 

făcând ca vocea generației tinere să fie auzită, alături de 

cea a unor mari titani ai culturii românești contemporane.  

 

 

 Autorul,                                                 

De ziua Sfântului Dionisie Exiguul, întemeietorul 

cronologiei creștine 

    01. 09. 2013            
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2. Epoca Modernă 

 

Un moment de mare importanță în cadrul evoluției 

istorice a umanității îl va constitui cu siguranță și 

modernitatea, care aduce un suflu nou în gândire, cultură 

și religie, propunând noi direcții, care, însă, se dovedesc 

adesea a nu fi cele mai potrivite, după cum reiese din 

caracterizările celor care se ocupă cu studiul acestei 

perioade. Iată, de pildă, cum o caracterizează părintele 

Ioan Ică jr: 

,,Inaugurată sub auspiciile umanismului triumfător 

ezoteric-totalizator al Renașterii și continuată sub semnul 

celui raționalist al Reformei, Contrareformei și 

Iluminismului, modernitatea pare a sfârși în pragul unei 

post-modernități tot mai insistent revendicate sub zodiile 

unui tot mai apăsător anti-umanism”.2 

 Modernității i se atribuie pluralismul de 

orice natură: confesional, politic, ideologic etc. Acest 

                                                           
2
 Diac. Ioan Ică jr, ,,Îndumnezeirea” omului, P. Nellas și conflictul 

antropologiilor, în vol. ,,Omul - animal îndumnezeit”, Ediția a IV-a, Editura 

Deisis, Sibiu, 2009, p. 5. 
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pluralism nu a adus întotdeauna un plus de calitate vieții 

și manifestării libertății morale, încurajând decadența 

morală și îndepărtarea de adevăratele principii 

păstrătoare ale ei dintru început. Unul dintre primele 

locuri în care au pătruns tendințele moderniste și au și 

rodit, este cu siguranță și fostul continent aflat de-a 

lungul timpului sub influența marilor imperii coloniale,3 

care, cu timpul, în urma eliberării, va reuși să dea 

mapamondului state de pe prima scenă politică.  

Cu toate acestea oipiniile privind această 

caracteristică a modernității nu sunt unanime, existând și 

voci care îi conferă o sorginte anterioară, medievală. În 

                                                           
3
 ,,Națiunile europene care s-au așezat pe continent (continentul american, 

n.n.) după descoperirea lui de către Columb și au exercitat o mare influență 

asupre civilizației în lumea nouă au fost în principal cinci. Ordinea, în 

funcție de sosirea lor este: Spania, Portugalia, Franța, Anglia și Olanda. Lor 

li se adaugă încercările Suediei de a coloniza un teritoriu destul de redus și 

pentru o perioadă de numai 11 ani, colonizarea Alaskăi de către Rusia și 

ocuparea de către Danemarca a unei insule în Antile, însă aceste încercări 

sunt minore în comparație cu colonizările întreprinse de statele pomenite 

anterior”. Ioan Vasile Leb, Gabriel – Viorel Gârdan, Chipuri și scene din 

istoria creștinismului american, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2008, p. 22. 
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acest sens, doi cercetători contemporani ai istoriei 

Americii moderne spun: 

 ,,Dacă cineva este înclinat  să creadă că 

pluralismul este un fenomen al lumii ,moderne, trebuie să 

aibă în vedere că niciodată  continentul american nu a 

fost atât de pluralist precum în secolele care au precedat 

descoperirea  și exploataea europeană”,4 

  sau: ,,Pluralismul nu a fost redus, ci sporit 

de invazia Americii”.5  

 Se poate așadar vorbi de un pluralism de 

sorginte medievală în America, unde populațiile 

autohtone aveau fiecare religia, cultura, obiceiurile sale 

independente, neexistând tendințe susținute din partea 

uneia anume de centralizare și nuiformizare la nivel 

continental, lucru care altminteri nici nu era posibil, 

având în vedere mijloacele de comunicare și de cultură 

ale vremii. Dar oare, acelaşi lucru se poate spune şi 
                                                           
4
 Ibidem,  pp. 12-13; Gabriel Viorel Gârdan, Începuturile creștinismului 

nord-american, în ,,Analele Științifice ale Facultății de Teologie Ortodoxă, 

tomul VI, 2000-2002, Cluj-Napoca, 2002, p. 94. 

5
 Ioan Vasile Leb, Gabriel – Viorel Gârdan, op. cit., p. 13. 
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despre Europa, und orânduirea feudală şi, până în secolul 

XVI, dominaţia catolică (nici de atunci ea nu va dispărea, 

însă Reforma și apariția anglicanismului o vor şubrezi 

într-o oarecare măsură), conduceau și nu permiteau 

opinii neconvergente cu cele impuse de ele? Cu siguranță 

nu. Într-o oarecare măsură, tendințe de modernizare și 

pluralism au existat, însă acestea au fost inițiative răzlețe, 

întotdeauna condamnate de biserică (aș aminti cazul lui 

Galileo Gelilei, al lui Ian Hus etc.), astfel că, exceptând 

precocea Americă, nu se poate vorbi de o modernitate 

precoce. 

Prin ce se caracterizează însă modernitatea? 

Printr-o stare generală de schimbare, începută se pare, 

din punct de vedere religios, cu Reforma,  printr-o 

evoluție a gândirii și a modului de a percepe anumite 

lucruri, prin emanciparea unor popoare aflate sub 

stăpânirea altora, între care și a românilor și prin 

încercarea acestora de eliberare în cadrul unor mișcări 

sociale ample, la 1821 și 1848. 

Modernitatea a dus de asemenea, din punct de 

vedere moral, la o desacralizare a lumii. Dacă Evul Mediu 
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aduce pe scena religiei mapamondului Refoema și 

împărțirile ei, modernitatea va aduce denominațiunile 

răsărite din ea, pregătite în parte chiar în vremurile de 

sfârșit ale sale. Pe de altă parte însă, odată cu apariția 

mozaicului confesional, se vor dezvolta și o serie de 

învățături și filosofii atee (să nu uităm, că și sorgintea 

comunismului este tot în modernitate)6, care vor încerca 

să justifice tot mai mult libertinajul moral și care, chiar 

dacă vor aduce anumite contribuții din punct de vedere 

economic sau cultural societății, vor reprezenta un 

element de regres al ei din punct de vedere moral. Odată 

ce religia e distrusă, etica este bulversată și ea și tinde să 

accepte între normele ei și anumite reguli străine moralei 

creștine. Acesta este motviul pentru care chipuri ale 

sfințeniei moderne se găsesc destul de rar, și, adesea, 

acolo unde ideile moderne nu au pătruns încă în 

                                                           
6
 Pentru mai multe informații, a se vedea: Dr. Elena Georgescu, Tezaur din 

veacul trecut, Editura Politică, București, 1971, pp. 22-39, precum și 

volumul lui Radu Preda, Comunismul, o modernitate eșuată, col. 

,,Universitatis”, seria ,,Theologia Socialis”, vol. 5, Editura Eikon, Cluj-

Napoca, 2009. 
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totalitate. În acest sens, filosoful Țuțea, 

caracterizândepoca modernă și rarisimul sfințeniei în 

această perioadă spunea: 

,,În lumea modernă, sfinţenia este aproape 

impracticabilă. — La nivelul cetăţii. Omul, în general, 

trăieşte spre sfinţenie, dar nu la sfinţenie. Una e să fii 

spre Ploieşti şi alta e să fii la Ploieşti. Aceasta este drama 

omului modern”.7 

Așa cum am spus, o moștenire pe care 

modernitatea o lasă contemporaneității, este și 

comunismul, după cum afirmă și Radu Preda: 

,,Comunismul se naște pe terenul pregătit de 

revoluția franceză la finele secolului XVIII și este 

moștenirea secolului XIX către cel următor... Conceput în 

laboatoarele mișcărilor de emancipare socială și politică, 

făcând parte dintre ingredientele nelipsite, chiar dacă nu 

mereu explicit, ale revoluțiilor care au redesenat treptat 

harta ideologică și politică a Europei și ale altor câteva 

părți de lume, comunismul exprima până la un punct 

                                                           
7
Idem, Jurnal cu Petre Țuțea, Editura Humanitas, București, 1992, p. 42. 



 

 

14 

dezamăgirea că proclamării libertății, egalității și 

fraternității în 1789 nu i-au urmat și fapte pe măsură, că 

răsturnarea vechilor raporturi de putere între plebe și 

aristocrație se vedea zădărnicită de dezvoltarea 

raporturilor de producție dintre munictori și proprietari 

caracteristice industrializării”.8 

El va afecta încă dintru început și morala, prin 

aripa antimodernistă, care se declară dușman al noilor 

libertăți civice și fiind atașat rolului politico-eclezial al 

episcopului Romei, în timp ce, cealaltă aripă va susține 

exact contrariul.9  

Datorită lui și ideologiilor asemănătoare lui care s-

au dezvoltat pe parcursul acestei epoci, epoca modernă a 

ajuns să fie privită de către Biserică drept cea a 

secularizării, a regresului spiritual, viziune care nu este 

una cât se poate de obiectivă, după cum se exprimă 

același  autor: 

                                                           
8
 Radu Preda, Comunismul, o modernitate eșuată, op. cit.,  pp. 31-32. 

9
 Ibidem,  p. 32. 
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,,În limbaj teologic, de pildă, prin modernitate, 

asociată sau chiar înlocuită cu secularizarea, se înțelege 

tot ceea ce poate fi mai rău din punct de vedere spiritusl. 

Când teologia noastră de școală dorește să sublinieze 

diferența dintre Răsăritul ortodox și Apusul heterodox, 

acesta din urmă ste descris ca fiind secularizat ,,tout 

court”. Problema rezidă în faptul că astfel se sugerează o 

judecată de valoare, iar nu se explică o realitate social-

religioasă, secularizarea ca pandant al modernității având 

conotații mult mai variate decât sunt majoritatea 

teologilor noștri înclinați să vadă”.10  

Dacă ar fi să privim fenomenul modernității în 

toată complexitatea lui, nu am putea să omitem influența 

iluminismului asupra sa, care reprezintă începutul  și 

fundamentul perioadei moderne, după cum se exprimă 

Troeltsch: 

,,Luminile (în sensul iluminismului n.n.) sunt 

începutul și fundamentul perioadei moderne, în sensul 

                                                           
10

 Ibidem,  p. 39. 
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culturii și istoriei europene, în opoziție cu o cultură până 

atunci dominată de Biserică și determinată de teologie”.11 

 Având în vedere influența iluministă, ne 

este mai lesne să ne explicăm tendințele atee, precum și 

cele de contestare a anumitor norme morale și de 

promovare a libertinajului. Însuși iluminismul a fost, la 

rândul lui, o reacție a unor oameni bogați și inteligenți la 

anumite restricții, impuse în principal de Biserica 

Apuseană și de conducătorii ei, constituindu-se, cum era 

și firesc, pe anumite principii contrare celor impuse până 

atunci. Așa se face că, așa-zisele ,,vederi largi” vor 

constitui printre altele o negare a restricțiilor impuse de 

religie. Acesta este motivul pentru care reprezentanții 

curentului vor milita pentru emanciparea omului în fața 

religiei, vor dezvolta concepții atee, sau, dacă nu, destul 

de largi și de sincretiste, asftel că, într-o oarecare măsură 

putem să-i considerăm părinții ecumenismului. Pe de altă 

parte, emanciparea poporului, dezvoltarea conștiinței 

                                                           
11

 Ernst Troeltsch, Realencyklopadie fur protestantische Theologie und 

Kirche, Hinrich, Leipzig, 1897, Band III, p. 225, apud Ibidem,  p. 40. 
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naționale, dorința de îmbunătățire a modului de viață în 

general, sunt benefice societății și-i plasează pe 

promotorii lor pe treptele cele mai de sus ale piramidei 

cuprinzând pe marii contribuabili la evoluarea socială. În 

ceea ce privește contribuția lor morală benefică, aceasta 

nu este deloc minoră, contribuind la conturarea și în 

practică a ideii de egalitate socială a tuturor oamenilor, la 

dezvoltarea conștiinței naționale etc. Putem astfel  spune 

că achizițiile modernității se plasează inevitabil sub 

semnul ambivalenței. 

Datorită complexității sale, modernismul este 

destul de greu de definit, dar mai-sus citatul teolog 

clujean reușește să-i dea o definiție care cuprinde o mare 

parte dintre elementele de bază ale lui: 

,,Născut din gestul contestatar al forțelor 

ideologice ale unei Europe occidentale căutând 

emanciparea politică de sub influența Romei, prefațat în 

acest sens de Reforma luiLuther și coroborând mai mulți 

factori, de la noile descoperiri geografice la cele în 

domeniul științelor exact, bazat pe un sistem plasat 

deasupra categoriilor religios-morale, postulând 
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libertateafunciară a persoanei umane inclusiv mai ales 

atunci când este vorba despre credința religioasă a 

acestuia, dând întâietate rațiunii asupra credinței și 

cultivând experimentul drept probî ultimă a realității, 

proiectul modernității în derulare de mai bine de trei 

secole și care a ajuns între timp marca identitară a 

Europei, dar și a Americii de Nord, produs de export 

predilect al lumii vestice, a însemnat înainte de orice o 

profundă ruptură față de  imaginea asupra lumii 

dominată religios și politic timp de un mileniu”.12 

 Multe dintre ideile sale ne sunt astfel utile, 

la fel cum altele nu doar că sunt inutile, dar sunt și 

periculoase. Dacă ar fi să vorbim de originea ideilor 

modernității, trebuie să spunem că ele vin adesea în 

contradicție cu cele medievale, ori nu tot ceea ce 

aparținea acelei epoci era rău, motiv pentru care nu toate 

ideile moderne vor fi foarte bune. Ceea ce contează însă, 

este faptul că multe dintre caracteristiceile modernității 

ca epocă, concepție, curent ideologic, sistem economic 

                                                           
12

 Ibidem,  p. 40 
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sau deziderat politic conduc la ceea ce numim astăzi 

standard modern de viață. Multe dintre caracteristicile ei 

i-au supraviețuit așadar, regăsindu-se și între elementele 

definitorii ale post-modernității sau contemporaneității. 

Chiar și cele care nu au supraviețuit și-au adus 

contribuția lor, constituind baza ideilor de astăzi și, 

adesea, suportul lor fundamental. 

Acestea sunt așadar principalele caracteristici ale 

modernității. În privința concepției despre libertate, 

observăm că omenirea se îndepărtează de sensul ei 

ecleziastic, lărgindu-i aria de influență și raportare și 

diminuându-i dimensiunile coercitive, ceea ce duce în 

final la transformarea ei în ceva asemănător libertinajului 

și nu este neapărat un lucru bun. Cu toate acestea, nu se 

poate trece cu vederea impactul pe care l-a avut ea 

asupra evoluției umanității, influență care adesea se vede 

și astăzi, cu notele ei pozitive, pe lângă celelalte 

negative. 
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3. Încercare de diagnoză asupra 

contemporaneității 

 

Starea jalnică a umanității contemporane, datorată 

decadenței morale, goanei după stăâpânire, ateismului, 

egoismului și narcisismului contemporan, atât de 

cunoscută fiecăruia dintre noi, întrucât adesea ne 

identificăm cu ipostaze ale ei sau ne izbim de 

,,produsele” ei, este reliefată foarte frumos de către un 

Sfânt român contemporan într-o minunată poezie, care, 

după cum reiese din versurile sale, transpune în slove, 

durerea și nemulțumirile sale cu privire la erorile lumii: 

 

,,Mintea omului de astăzi 

 Umblă după născociri, 

Care pregătesc pierzarea 

Necăjitei omeniri. 

 

Goana după stăpânire  

Și nesațul de averi 

Izgonește iarăși pacea  
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Care ne zâmbise ieri. 

 

Dragostea cea creștinească  

Stă departe, la surghiun, 

Iar în urmă crește ura 

Contra binelui străbun. 

 

Lumea vrea ca să-și croiască 

Viață fără Dumnezeu 

De aceea cu grăbire 

Face născociri mereu. 

 

Un potop de bună voie  

Singură și-a pregătit 

Iar pe ,,Chivotul salvării” 

Lumea l-a disprețuit. 

 

Omul își gătește iarăși 

,,Turnul Babel” pe pământ,  

Vrând să strice temelia  

Vechiului Așezământ”. 
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(Sfântul Ioan Iacob, Turnul Babel)13 

 Observăm cum el aplică lumii 

contemporane un diagnostic al marilor maladii care o 

macină. Însă, după cum ne putem cu ușurință da seama, 

aici avem identificate și înfierate doar o mică parte dintre 

problemele lumii contemporane, dintre elementele care 

conturbă buna desfășurare a vieții cotidiene și restrâng 

libertatea umană, paleta de opțiuni fiiind mult mai largă.  

Demersul nostru ar fi din capul locului sortit 

eșecului dacă ne-am propune să identificăm totalitatea 

factorilor perturbatori și am încerca să realizăm un 

diagnostic cât se poate de exact al contemporaneității, și 

acest lucru, pe de-o parte datorită complexității lor, iar pe 

de altă parte datorită spațiului totuși restrâns al acestei 

lucrări. Din această cauză ne vom limita la o analiză de 

ansambulu a ei și vom evidenția elementele cele mai 

urgente, precum și soluțiile propuse pentru tratarea lor. 

                                                           
13

 Irineu Pop Bistrițeanul, Sfântul Ioan Iacob, sihastrul român de la Hozeva, 

colecția ,,Homo Religiosus”, vol. 29, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pp. 

140-141. 
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Putem spune pe bună dreptate că epoca noastră 

este o epocă a contrastelor, înglobând o serie de 

elemente adesea antinomice, fără a trasa o direcție 

unanim acceptată, motiv pentru care, cel care dorește să 

realizeze o analiză a ei, arenevoie de capacitatea de a 

discerne dincolo de aparențe.14  

Adesea, libertatea prost-înțeleasă a creat o serie 

de ideologii greșite, care induc în eroare. Așa se explică 

faptul că credința a slăbit și că locul ei a fost luat de tot 

felul de idei libertine, după cum frumos se exprimă 

părintele Tia: 

,,Indiferentismul, agnosticismul, ateismul (mai 

mult practic decât teoretic) și relativismul au cucerit mari 

sectoare ale societății contemporane. 

În ceea ce privește apoi puterea de impact 

credinței asupra propriei vieți, doar pentru puțini creștini 

ai  lumii noastre această incidență este puternică, pentru 

marea majoritate fiind mică sau inexistentă. Aceasta 

                                                           
14

 Arhim. Teofil Tia, Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate 

post-ideologică, col. ,,Pastorală Misionară / Misiologie Pastorală, vol. 3, 

Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, p. 17. 
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înseamnă că în societate este activ un curent de 

descreștinare”.15 

 Putem deci să includem între bolile 

societății contemporane aceste maladii, care o afectează, 

și care adesea se înlănțuiesc într-o legătură cauzală, 

astfel că, inițial, credința devine superstiție, după care, 

omul se îndreaptă spre relativism, apoi, spre 

indiferentism și agnosticism și, în cele din urmă, 

îmbrățișează ateismul.16  La rândul lor, acerstea aduc cu 

ele șia alte  calități leibrtine cum ar fie erotismul, 

narcisismul  și goana după bani.  

Există așadar, în cele mai multe cazuri o evoluție 

gradată, de la credință spre ateism, susținută pe de-o 

parte de neputința omului de a urma întru totul 

perceptele scripturistice, pe de altă parte de îndărătnicia 

lui, dar și de alți factori, cum ar fi societatea, care nu mai 

promovează adevăratele valori morale și năzuințe 
                                                           
15

 Ibidem,  p. 18. 

16
 ,,Problema este gravă deoarece s-a creat o cultură ignorantă sau chiar 

disprețuitoare a valorilor din universul credinței, extrem de nocivă pentru 

lumea tinerilor”. Ibidem,  p. 19. 



 

 

25 

spirituale, ci consumismul și bunăstarea. Omul ajunge, 

datorită ei, un sclav al sistemului, municind pentru 

prosperitate și uitând adesea de cele spirituale. Tocmai 

de aceea, o preocupare prioritară a omului post-modern 

trebuie să fie ,,conservarea sănătoasă și curată a ochiului 

inimii prin care se vede Dumnezeu.17 

O soluție la această problemă ar fi reîntoarcerea la 

credință, la smerenie, renunțarea la egoismul propriu și 

deschiderea inimii omului în fața harului și a iertării 

divine,18 spre realizarea progresului spiritual. 

În acest context, diferitele idei greșite, își fac 

efectul asupra lui, datorită inexistenței unei adevărate 

vieți spirituale și deci a unei legături cu divinul. Un rol în 

desacralizarea omului contemporan îl are și mass-media, 

care îl bombardează cu un balast informațional inutil. 

                                                           
17

 Ibidem,  p. 22. 

18
 În fond, credința este cel mai important lucru care îi lipsește lumii de 

astăzi, după cum accentuează și părintele Tia: ,,Într-o societate post-

modernă, impregnată  de erotism, permisivism și libertinaj, societate avidă 

de putere și avere, pentru credință nu mai este loc, deoarece credința 

înflorește numai grație smereniei interioare a inimii și e condiționată de 

deschiderea benevolă a inimii în fața harului”. Ibidem,  p. 23. 
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Omul contemporan petrece ore în șir în fața televizorului 

sau calculatorului, dar în fața Sfintei Scripturi sau a unei 

icoane nu petrece nici o secundă, la Biserică merge de 

sărbătorile mari, ori acest lucru arată lipsa unei profunde 

preocupări spirituale. Asta explică faptul că ,,păcatul a 

ajuns să fie considerat un concept rezidual al tradiției 

iudeo-creștine, acum depășită, iar rugăciunea, o alienare 

sau o formă de drog”.19 

Pe de altă parte, societatea contemporană este 

pusă și în fața unor provocări datorate, pe de-o parte, 

evoluției științifice a lumii, iar pe de altă parte, 

relativismului libertin. Apar astfel probleme precum 

avortul, căsătoria între persoanele de același sex, 

contraceptivele, clonarea, eutanasia etc, justificate prin 

evoluția spre perfecționare a persoanei umane.20  Nu  

                                                           
19

 Ibidem,  p. 23. 

20
 A se vedea în acest sens: Teodora Manea, Gata cu constrângerile 

biologice, în ,,Revista Română de Bioetică, vol. 3, nr. 1, ianuarie-martie, 

Iași, 2005,  pp. 71-72,  unde această evoluție este numită inevitabilă, iar 

libertatea de a promova tehnologiile de perfecționare  a naturii umane 

face parte din dreptul la viață, citez: ,,Libertatea de a promova  tehnologiile 

de perfecționare a naturii umane  este o parte fundamentală a dreptului la 
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putem să nu menționăm aici și  libertinajul radical, care, 

,,condamnă ca tabu normele moralei sexuale și exaltă 

totala libertate în acest domeniu, ca o eliberare și 

afirmare a umanului”21. Toate acestea, în numele unei 

libertăți propovăduite cu voce tare, atentează la 

adevărata libertate a omului, îndepărtândul chiar și de 

reminiscențele etice de până acum ale moralei creștine.  

Se discută că avortul ar fi un drept al mamei 

(copilul n-are nimic de zis?), unele țări legalizează  

căsătoriile între homosexuali, ba mai mult, chiar și 

anumite organizații ecleziale (ex. anglicanii), admit 

prezența în cler a unor astfel de persoane deviate, 

acestea fiind doar două dintre multele atentări la 

libertate. Astfel că, dacă, în Evul Mediu, cel mai adesea, 

oamenii care greșeau își ascundeau păcatele lor și trăiau 

adesea cu frică și cu pocăință, astăzi, păcatul a devenit 

                                                                                                                           
viață. El (andres Sandberg, a cărui opinie o analizează, n.n) propune  în 

acest context un nou concept: libertatea morfologică, adică libertatea 

omului de a-și determina singur forma sau formula sa biologică”. Ibidem,  

p. 71.  

21
 Arhim. Teofil Tia, op. cit., p. 23. 
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un mod de mândrie, un mod de a te afișa în public și de 

a-ți arăta unicitatea, un element prin care, păcătosul 

devine model și altora pe calea pierzării.22 

O problemă la fel de spinoasă a contemporaneității 

este și dependența de stupefiante23, care se află într-un 

proces de creștere. Tinerii sunt, din păcate cei mai mari 

consumatori și sunt adesea încurajați în acest proces de 

autodistrugere de așa-zisele mega-staruri ale lumii 

contemporane, care nu se sfiesc, după cum am afirmat 

adineauri, să se afișeze cu păcatele și erorile lor, 

susținând că ele nu sunt decât părți din ampla 

manifestare a libertății depline de care se bucură. 

                                                           
22

 A se vedea în acest sens viețile așa-ziselor vedete contemporane, care 

trăiesc o viață dezmățată, sunt adesea dependenți de stupefiante sau 

alcool, în privința credinței lor sunt destul de cnofuzi, au adesea orientări 

ciudate, iar în privința moralei lasă de dorit. Cu toate acestea, ei sunt 

modele pentru tineri și nu numai, astfel că, dacă Bisericile noastre nu sunt 

umplute decât de câteva sute, cel mult mii de credincioși fiecare, duminica 

și în srbători, la ,,marile concerte” sunt prezenți zeci sau chiar sute de mii 

de oameni (n.n.). 

23
 ,,Există mici ,,infernuri ale timpurilor noastre: un cavou al drogurilor, un 

altul al imoralității, al murdăririi conștiinței morale. Ibidem, pp. 23-24. 
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La toate aceste atentate la libertatea ei morală, 

omenirea răspunde tot mai slab, începe să se obișnuiască 

cu ele, să se conformeze, ba chiar îi plac. În curând, în 

unanimitate, le va considera parte integrantă a ei, și va 

considera că ele sunt parte a firescului lucrurilor . Să ne 

ferească Dumnezeu de acele vremuri! 

Pe de altă parte, nu trebuie să uităm, datorită 

statutului de analiză trans-temporală al lucrării, faptul că 

în perioada contemporană, câteva regimuri politice de 

mare anvergură: comunismul, nazismul și fascismul, s-au 

aflat în perioada lor de plină glorie și, concomitent, de 

apogeu. Și acestea, prin ideile pe care le susțineau, 

atentau la libertatea umană, în diferite moduri. 

Comunismul, de exemplu, predica ateismul, și lupta 

împotriva Bisericii,24 încercând și el, asemenea altor 

organizații contemporane, desacralizarea omului. 

                                                           
24

 Pentru a vedea cum  seducea această luptă la noi, a se vedea, pentru 

perioada 1945-1958: Cristina Păiușan, Radu Ciucean, Biserica Ortodoxă sub 

regimul comunist, Institutul Național pentru studiul totalitarismului, 

București, 2001, unde sunt puse în fața cititorului notele informative ale 

diferitelor ,,organe ” ale securității cu privire la Biserica Ortodoxă Română 

și la modurile de sabotare a activităților ei (n.n.). 
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Nazismul și fascismul, unite atât prin asemănarea 

conducătorilor, cât și a ideologiilor lor, aveau și ele un 

sistem moral specific care atenata la libertatea umană și 

la egalitatea tuturor oamenilor.  Protestatarii au fost cel 

mai adesea reduși la tăcere prin mijloace diverse, spre a 

nu tulbura  bunul mers al societății. 

La noi, de exemplu, comunismul își revendica o 

sorginte milenară și poza în apărătorul  idealurilor de 

dreptate și de libertate ale poporului român: 

,,Cu rădăcini adânc împlântate în multimilenara 

istorie a poporului român, în munca și lupta sa necurmată 

pentru dăinuire și existență demnă în lume, societatea 

socialistă de astrăzi reprezintă concretizarea celor mai 

nobile idealuri de dreptate și libertate ale poporului 

nostru, a aspirației sale spre o viață mai bună, liberă, 

independentă.”25 

Asta spunea cu ani în urmă unul dintre mulții 

elogiatori ai comunismului. Realitatea o știm cu toții, deci 

                                                           
25

 Conf. univ. dr. Iulian Cârțână, Istorie și revoluție,  în rev. ,,Magazin 

istoric”, anul XXI, nr. 1 (238), ianuarie, București, 1987, p. 2. 
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nu voi insista asupra ei. Cert este, că și la noi, acest 

regim a atentat la libertatea morală a oamenilor. 

Acestea sunt principalele probleme ale 

contemporaneității care vizează libertatea și libertinajul, 

precum și soluțiile propuse în rezolvarea lor. 
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4. Concluzii 

 

 După cum am văzut în paginile anterioare, 

cele două epoci pe care le-am avut în vedere aici, au 

adus schimbări mari în istoria omenirii, însă ele nu au fost 

întotdeauna benefice.  

 Modernitatea a debutat printr-un refuz al 

religiei, printr-o sciziune cu ea, însă odată cu religia, ea a 

pierdut și percepții importante ale moralei. Ideile ei s-au 

perpetutat și în epoca ce i-a urmat, fapt ce a dus la o 

dominație a libertinajului, a libertății prost înțelese, în 

detrimentul adevăratei libertăți, care nu înseamnă altceva 

decât punerea voii proprii în acord cu cea divină.  

 Dată fiind această stare de fapt, noi creștinii 

suntem chemați să schimbăm această concepție și să 

reintroducem, prin puterea exemplului propriu, valorile 

creștine în circuitul axiologic universal. Dacă vom reuși 

aceasta, fața lumii se va schimba, libertinajul va pierde 

teren și va fi înlocuit constant cu adevărata libertate, iar 

lumea își va descoperi adevăratul ei țel.  
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