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ETICA TEMPLIERĂ
Stelio W. Venceslai

CAPITOLUL I
Etică laică și etică religioasă

1.1 O suprapunere
Chestiunea etică se confundă, în mod aproape firesc, cu cea religioasă.
Suntem obișnuiți, în fapt, să considerăm etica și morala ca un întreg și să le
percepem ca două principii ce coincid în mod absolut cu etica și morala
creștine.

Aristotel – Școala din Atena, de Rafael
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Într-adevăr, secole de Creștinism și studii teologice s-au învecinat cu
aceste concepții în cadru religios, făcând din acestea un întreg.
Este adevărat că referirea la o etică laică pare că se dorește a fi o
considerație critică împotriva acestei date de fapt, întrucât însuși termenul de
laic este considerat în mod universal ca fiind opus celui religios. Concepția
creștină a fost și este atât de dominantă încât existența unei etici laice pare a
fi aproape de neconceput.
De fapt, suprapunerea religioasă este deviantă. Etica este o disciplină care
se mândrește cu origini mult mai îndepărtate decât cele creștine (este
suficient să ne gândim la Aristotel sau la filosofia indiană sau budhistă) și
face trimitere la om, la orice om, indiferent de credința sa.

Sinuciderea lui Seneca

Fiecare credință religioasă tinde să elaboreze o învățătură etică în
conformitate cu propria sa doctrină. Este un drept al său dar aceasta este
valabilă pentru adepții sau pentru credincioșii săi. Nu este și nu poate fi
universală. Chiar dacă Creștinismul se definește ca fiind ecumenic, este
ecumenic în măsura în care cu toții am fi Creștini, ceea ce este fals.
Existența mai multor învățături religioase diferite, trasează de fapt linii de
etică și de morală diferite în funcție de credința practicată.
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Etica laică, în schimb, nu își trage rădăcinile dintr-o doctrină religioasă
sau dintr-o pretinsă revelație. Este, mai degrabă, o categorie a spiritului și se
poate aplica tuturor ființelor umane, indiferent de credința lor.
Suprapunerea aprobării religioase a denaturat esența eticii laice astfel
concepută. Într-un moment în care, cel puțin în Occident, tensiunile
religioase sunt în scădere, din motive ce nu au nimic de-a face cu problemele
spirituale, revine noțiunea unei etici laice lipsite de indulgențe religioase,
susținută însă de o nevoie aproape biologică de a decreta o regulă, de a
stabili niște principii valabile erga omnes, indiferent de crezul profesat.
Acest lucru nu exclude, evident, îmbinarea filosofiei laice cu o regulă
religioasă, dar în acest caz etica este ca o tapiserie, o țesătură comună pe care
se pot aplica desene sau imagini diferite. Cu greu acestea ar putea fi
disonante, însă important este ca baza de referință să fie comună tuturor
oamenilor.
Între etica religioasă și etica laică există o diferență fundamentală așa
cum o cere comportamentul uman. Esența chestiunii constă în problema
răului, înțeles diferit, care deseori se transformă în păcat, și în obiectivele
finale ale comportamentului omului.
Problemele spirituale pot fi clasificate în moduri foarte diferite, în funcție
de nivelul cultural al individului, de mediul social din care provine, de
disponibilitatea sa de a le înfrunta.
Cert este însă că în timp se produce o evoluție constantă a obiceiurilor, a
legislației și chiar a aptitudinii spiritului care se poate dezvolta la fel de bine
cum se poate anula progresiv.
Obiceiurile sociale se schimbă și, de exemplu, ultimii cincizeci de ani din
secolul XX și XXI au înregistrat transformări profunde. După prăbușirea
marilor sisteme filosofice și a marilor ideologii politice cu aplicările lor
sângeroase, alte mituri s-au suprapus vechilor mituri, alte droguri au înlocuit
vechile droguri.
În același fel se schimbă inevitabil și abordarea ordinii sociale,
reprezentată de legislația care este constrânsă să urmeze și să interpreteze
evenimentele sociale pentru a le reglementa într-un anumit fel. Granița dintre
ceea ce este admis și ceea ce nu este admis, este de fapt mai mult ca
niciodată oscilantă. De exemplu, delictele de opinie, în lumea occidentală, nu
mai sunt pedepsite, condiția femeii a determinat transformări epocale în
privința obiceiurilor, impactul regulilor religioase este semnificativ diminuat.
În ceea ce privește morala sexuală, ceea ce în trecut era strict interzis în
prezent nu doar că nu mai provoacă scandal, ci a devenit obicei, precum și
răspândirea consumului de droguri, liberalizat în anumite țări.
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Spiritul uman se transformă în timp, atât din nevoia de a se adapta noilor
condiții ale vieții sociale, cât și pentru că nu poate fi în permanență în
contradictoriu cu ceilalți, riscând a fi supus singurătății care, printre altele,
este boala omului modern. Pe de-o parte tinde să se maturizeze însă, pe de
altă parte, poate să-și piardă inclusiv din importanță în conflictul zilnic cu
viața.
Deseori răul și binele se confundă între ele, în general deoarece au ca
scop obținerea de succes și bunăstare, ca o justificare morală a unor
comportamente considerate în general ilicite. Acest lucru duce la o alterare
constantă a anumitor principii, a anumitor comportamente, a unor adevăruri,
care derivă dintr-o rădăcină comună istorică, psihologică și culturală.

Singurătatea omului modern

Spiritul nu este o linie dreaptă care se prelungește la infinit fără a se
intersecta cu nimic. Trăim într-o societas, în care rata de compromitere este
pe cât de frecventă pe atât de ridicată și este, parțial, admisă cu un fel de
satisfacție. Însă toate acestea alterează semnificativ acea linie dreaptă morală
pe care o așteptăm de la alții și, înainte de toate, de la noi înșine. Ce diferență
există între cineva care își vinde propriul corp și cineva care își vinde propria
putere sau propriile capacități? Nici una.
Opoziția dintre principii morale și reguli de conduită, deseori duce la
alegerea celei de-a doua alternative, întrucât este mai ușor, întrucât lasă loc
speranței într-o reîntoarcere (a unei imagini, a puterii, a bogăției), întrucât
este larg împărtășită de majoritatea oamenilor.
Însă greșeală constă în a crede că majoritatea, în sine, reprezintă o rațiune
morală valabilă. Rațiunile morale nu sunt simboluri electorale pentru care se
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votează în baza unor legi electorale mai mult sau mai puțin complexe.
Spiritul uman poate fi frustrat sau compromis, poate cădea la compromisuri,
însă libertatea ființei continuă, în ciuda tuturor.
Morala nu reprezintă spirit de contradicție și nici nu este supusă îngerului
tentației: este răspunsul omului liber la tentațiile futile ale prezentului,
capabil să aleagă între bine și rău, între drept și nedrept, între îngăduit și
neîngăduit.
1.2 Răul
Conceptul de rău, de injust, de incorect, este prezent în toate societățile
antice și moderne, chiar dacă în moduri diferite, în funcție de sistemele
sociale existente. Fără a intra într-o analiză mai aprofundată a noțiunii de rău,
se poate spune că filosofia tradițională a definit răul atât ca un element ce
face parte din natură, întrucât este înrădăcinat în om, cât și ca o pedeapsă
(din partea providenței sau a universului) pentru a-i face pe oameni mai buni.

Platon și Diogene, de Mattia Preti

Noțiunea de rău, așa cum a fost elaborată de-a lungul timpului în plan
conceptual, este prezentă de fapt în toate mitologiile primitive și arhaice.
Aceasta își are originea într-o viziune dualistă tradițională care ilustra binele
și răul depinzând de două divinități în luptă între ele (Zoroastrism1).
1

Pentru o viziune asupra Zoroastrismului, puteți consulta: Mehta–Jamooji, Ava:
Zoroastrism. The History of the Religion, Zoroastrian Studies ed., Bombay (1997),
și, de la aceeași autoare:: Zoroastrianism, the History of the Religion (un manual
pentru micii Perși), Tata Donneley Ltd. Ed., Mumbai (1997).
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Platon, într-o epocă mai târzie și în perioada de mare înflorire a culturii
grecești, susținea în opera sa intitulată Legile existența în lume a două
suflete, unul reprezentând binele iar celălalt răul, respingând totodată ideea
că răul este dat de Dumnezeu, întrucât numai oamenii sunt răspunzători de
viciile umane2.

Zoroastru reprezentat în Școala din Atena, de Rafael
Aristotel, în schimb, identifica binele ca fiind cauza primară și finalitatea
ultimă a tuturor lucrurilor, și definea răul ca reprezentând privarea de bine.
Conform acestuia, omul, dispunând de capacitatea de a alege, exprimă prin
propria voință fie binele fie răul, și este răspunzător de alegerea sa. Viciul și
virtutea depind de om și numai de el. Numai rațiunea permite depășirea
ignoranței, care este cauza unei alegeri greșite și, deci, a răului, făcând

2

În Cartea X din Republica Platon admite posibilitatea unei vieți pământești în care
cel drept primește răsplată și onoruri de la Zei și de la oameni. Cei nedrepți, în
schimb, chiar dacă au avut satisfacții și succes, la bătrânețe sunt “ … loviți în
mizeria lor de către străini și cetățeni, sunt biciuiți… apoi vor fi torturați și arși”.
De asemenea Platon susținea că întâmplările și suferințele pământești nu sunt nimic
în comparație cu ce îl așteaptă pe om după moarte. Pe urmele învățăturii platonice,
și Aristotel era convins că răul fizic se găsește în materie și că ființa umană este
compusă din trei elemente: materie, formă și privațiune de formă. Conform
învățământului aristotelic binele și răul sunt niște evenimente ce nu se pot produce
în afara lucrurilor. Deși sunt din aceeași substanță, nu pot coexista, opunându-se
reciproc.
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diferența între bine și rău. Tot ce este exces sau lipsă, este, în viziunea
acestuia, în sine, un rău3.
De la Sfântul Augustin încoace, soluția platonică a fost împărtășită de
doctrina creștină care a elaborat, de-a lungul timpului, concepția conform
căreia păcatul (văzut ca o culpă voluntară) este un rău moral, în timp ce răul
fizic este doar consecința pedepsei impuse de Dumnezeu. Conform unei teze
ce deriva din neo platonism, răul era considerat și de Sfântul Augustin ca
expresie a neființei (nesubstanțialitatea răului)4.

Pinturicchio – Sfântul Augustin printre flagelanți

În opoziția dintre spirit și materie, neființa era materia, însă nu și pentru
Creștini, care vedeau în toate creația lui Dumnezeu și tindeau să excludă
3

4

În perioada elenistică, Stoicii și Epicureii au dezbătut îndelung asupra semnificației
răului. Stoicii, în perspectiva cărora lumea este guvernată de providența divină,
considerau că și răul, în ciuda naturii sale, contribuie la perfecțiunea lumii
pământești. În schimb, conform lui Epicur, prezența răului printre oameni este
dovada dezinteresului Zeilor care, dacă ar fi vrut, l-ar fi putut extirpa din lume.
Faptul că, vrând sau putând să facă acest lucru, totuși nu l–au făcut, aceasta era
dovada supremă a indiferenței lor față de ființele umane.
Pentru Sfântul Augustin, care provenea dintr-o experiență maniheistică întemeiată
pe dualismul dintre bine și rău, răul era de trei tipuri: ontologic (ca privație a
binelui), moral (este vorba de păcat, care nu depinde de Dumnezeu întrucât este
consecința liberului arbitru al omului) și fizic (durerea și moartea, de care
Dumnezeu nu este răspunzător întrucât acestea sunt exclusiv consecința păcatului).
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faptul că acesta ar putea fi autorul răului de care, în viziunea lor, numai
oamenii erau răspunzători, în cadrul liberului lor arbitru. Totuși influența
Renașterii a modificat substanțial punctele de vedere tradiționale5.
Când, în secolul XVII, Epicureismul a devenit din nou la modă, datorită
curentelor anti-creștine și grație raționalismului în continuă creștere,
dualismul a reînflorit, dând naștere la numeroase polemici (Bayle, Leibnitz,
Malebranche), până în Epoca Luminilor, care a provocat ruptura definitivă a
dialogului între teologie și filosofie.
Datorită Iluminismului din secolul XVIII perspectivele se schimbă iar
conceptul de rău face trimitere la aspectele pământești și materiale ale vieții
zilnice.

Jean Jacques Rousseau

Rousseau consideră că omul este bun de la natură (bunul sălbatic).
Corupția și înclinația spre rău provin, conform acestuia, chiar din structurile
societății umane. Dacă acestea s-ar modifica, răul ar dispărea și am avea o
lume plină de beatitudine și fericire. Astfel fundamentalul pesimism creștin
(păcatul originar) este golit de conținut și, drept consecință, chestiunea
salvării își pierde semnificația.
În esență, pe această concepție ne creștină s-a întemeiat ulterior curentul
intelectual denumit Pozitivism, care vedea în rațiune și în știință
instrumentele în măsură să conducă omul spre o mai mare libertate și
moralitate (încrederea în progres).
Mai târziu, Immanuel Kant susține că răul răspunde unei înclinații și unei
tendințe înnăscute, inerente în mod ineluctabil existenței umane, întrucât sunt
5

Cfr. Rossi, Paolo: Il tempo dei maghi. Rinascimento e modernità, Raffaello Cortina
ed., Milano (2006).
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parte a naturii sale. Propensiunea naturală spre rău se confruntă cu o
propensiune, tot naturală, spre bine, iar faptul că binele nu reușește să
prevaleze, rămâne pentru Kant un fapt incomprehensibil (Unherforschbar).
Răul, în concepția acestuia, nu este o invenție a omului ci, mai degrabă,
consecința liberului arbitru al omului, conștient voit ca act de răzvrătire și
deviere de la Dumnezeu: “… ambiguitatea realului este atât de mare încât
binele însuși poate da naștere la rău”. În libertatea sa, alegerea răului dintre
două alternative opuse este un păcat, deoarece, procedând astfel, se alterează
“planul divin și ordinea cosmică a realității”.

Immanuel Kant

În schimb Schelling afirmă că există o strânsă legătură între libertatea
omului și răul pământesc. Divinitatea este un Dumnezeu în devenire,
deoarece în aceasta coexistă o serie de contradicții care, în lumea materială și
în realitatea lucrurilor, este exercitată prin victoria treptată a pozitivului
asupra negativului și a binelui asupra răului.
Soren Kierkegaard susține că angoasa și disperarea (boala de moarte)
omului derivă din rău și din păcat.
Angoasa reprezintă, conform acestuia, condiția fundamentală a omului în
raport cu lumea în care trăiește, născută din libertatea sa de a alege și, deci,
din posibilitatea de a activa răul sau de a cădea în greșeală.
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În schimb disperarea este condiția omului în raport cu el însuși, născută
din voința pe care ar putea să o vrea sau să nu o vrea, o boală de moarte în
adevăratul sens al cuvântului din care ar putea ieși doar prin credință,
acceptând insuficiența ființei umane în fața lui Dumnezeu (răul, scandal
pentru rațiune, se înalță astfel prin credință, devenind mister).
În sfârșit, pentru Friedrich Nietzsche, platonismul (și, inclusiv,
metafizica) a ajuns la final. Pentru Nietzsche căutarea lui Dumnezeu se
încheie cu o viziune puternic negativă. Începând cu Platon ideea divinității
fusese aceea a unei entități care se identifica cu lumea suprasensibilă, a
ideilor și a idealurilor, întru totul diferită, dacă nu chiar opusă, lumii
sensibile, acea lume pământească, în continuă transformare, prin urmare
inconstantă, și aproape ireală în raport cu lumea ideilor6.
Această transformare, această devenire, este ceea ce definește fiecare
entitate în modul său de a fi și se realizează prin voința de putere.
1.3 Păcatul
Un comportament uman în contrast cu regulile unei credințe religioase
este considerat ca fiind păcat.
În anumite culturi religioase tema păcatului este dominantă și absoarbe,
într-un anumit sens, tema vinovăției sau a răului. Ca în orice creație umană,
noțiunea de păcat este foarte relativă și depinde de ceea ce o anumită religie
definește ca atare. In mod abstract, păcatul nu există. In mod concret, se
realizează prin încălcarea unei interdicții religioase de a face sau de a nu face
ceva.
În etică, în general, și în anumite religii, se definește ca păcat un act, din
punct de vedere moral ilicit, sau o conduită considerată reprobabilă, în
contrast cu conștiința, cu principiile și cu normele morale existente în cadrul
societății în care a fost înfăptuit7.
În anumite religii, păcatul constă în încălcarea, chiar și inconștientă, a
limitelor existente între lucrurile sfinte și cele profane. În acest caz păcatul
este considerat periculos, întrucât ar putea atrage blestemul divinității jignite
6

7

Când valorile lipsesc, dacă lumea suprasensibilă este Dumnezeu, atunci ”Dumnezeu
e mort” și nu mai există nimic la care să ne raportăm. Se ajunge la nihilism, întrucât
lipsește un răspuns concret la întrebările existențiale ale omului. Nihilismul constă
atât în pierderea tuturor valorilor cât și în crearea altora noi, opuse celor anterioare.
Însă înainte este nevoie ca lumea suprasensibilă să fie eliminată și să i se stabilească
în mod diferit valorile.
Unii psihologi au încercat să redimensioneze această idee, considerând-o ca expresia
suferinței psiho-fizice a celui care se opune unei obișnuințe consolidate. De aici
provine, după spusele acestora, sentimentul de vinovăție.
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asupra păcătosului și asupra comunității căreia îi aparține. Acest lucru
necesită o oarecare formă de ispășire în vederea restabilirii echilibrului între
oameni și divinitate. Ispășirea, în general, este compusă din jertfe (în
vremurile de demult inclusiv umane și de animale, precum și din oferirea de
mâncare și fructe ale pământului) iar mai târziu din daruri simbolice
(abstinențe voluntare).

Păcatul originar - Michelangelo

În schimb, în alte religii, păcatul este considerat un fapt strict individual.
Hinduismul și Budismul, în schimb, consideră că greșeala este înnăscută și
reprezintă rădăcina tuturor relelor8.
8

Noțiunea de păcat este întru totul străină Budismului, care face abstracție de ideea
unui Dumnezeu creator și legiuitor al întregii lumi. Intențiile și actele fiecărei ființe
umane sunt înțelese ca având drept cauză karma și sunt clasificate ca bune, rele sau
neutre. Gândurile pot fi negative, reprezentând astfel o karma mentală în loc de
verbală sau fizică. Consecința propriei karma (vipaka) poate determina o calitate
scăzută a vieții, boli, stres, depresie și alte posibile tulburări. Faptele bune produc
rezultate bune, faptele rele produc rezultate rele. Karma și vipaka sunt propriile
fapte și rezultatul lor.
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În religia ebraică există urme ale unei concepții a păcatului9 prin încălcări
rituale sau involuntare (Cartea Leviticului, 4 și 5, Deuteronomul, 21: 1-9),
sau prin încălcarea unui jurământ solemn (1 Samuel, 14: 24-26)10.
În Islamism, în schimb, este păcat (dhanb, thanb) tot ceea ce este
împotriva voinței lui Allah. Însuși Coranul zice: “ … sufletul omului este
fără îndoială predispus către rău, doar dacă Domnul nu îi dăruiește
milostenia sa”, și nici măcar Profeții nu se pot absolvi pe ei înșiși de această
vină (Coran, 12:53). Păcatul provine din încălcarea voluntară a unei reguli
divine (de exemplu, asociindu-l pe Allah cu alte divinități) sau din
nerespectarea legilor omenești și, în anumite cazuri, chiar din nerespectarea
moralității11. Practic orice fărădelege este și păcat12.
Etica budistă stabilește cinci precepte (pañcasīla) ce trebuie urmate de cine
intenționează să practice budismul, abținându-se de la câteva acțiuni fundamentale:
 să nu omori ființe vii;
 să nu iei ceea ce nu îți este dat;
 să nu ai un comportament sexual imoral;
 să nu vorbești greșit;
 să nu consumi substanțe toxice ce alterează luciditatea minții.
Pentru un budist, păcatul cel mai grav este convingerea unui individ că nu deține
natura lui Budha și că nu poate fi victima cazualității, nefiind așadar făuritorul
propriului destin, nedeținând controlul de sine și asupra propriului mediu.
9 Reprezintă un păcat încălcarea, prin fapte sau prin omisiuni, a legilor lui Dumnezeu,
așa cum sunt ilustrate în Sfintele Scripturi. Este vorba de o atitudine de nesupunere
și de răzvrătire față de divinitate, izvorâtă chiar din inima ființei umane, dar care
evidențiază, de asemenea, un refuz al credinței, negând recunoștiința pentru
binefacerile primite și înlocuind voința Domnului cu cea proprie.
În Biblie, așadar, păcatul nu este numai încălcarea unei orânduiri morale, ci o
îndepărtare de Dumnezeu, cauzată de nesupunerea și răzvrătirea omului. Este
întreruperea unei relații personale cu divinitatea și trădarea încrederii acesteia.
Tocmai atunci când suntem puși în fața sfințeniei lui Dumnezeu devenim conștienți
de starea de păcătuire. Prin căință personală, păcatul poate fi iertat.
10 Iudaismul, în mod concret, face referire la întreruperea relației cu Dumnezeu. Biblia
consideră că oamenii care păcătuiesc rătăcesc calea. Cfr. Judecători, 20: 16 și
Proverbe, 8:36.
11 Sursa răului și a tentațiilor este Iblis (sau Satana în tradiția iudeo-creștină). Allah
impune o lege pentru om însă acesta, în schimb, are tendința de a-și urma dorințele
cele mai josnice și nu se ferește din calea tentațiilor adevăratului său dușman, Iblis.
Dacă încalcă limitele ce i-au fost impuse de Dumnezeu și nu se supune poruncilor
sale, va suporta judecata lui Dumnezeu și chinurile în flăcările infernului
(jahannam). Însă ființa umană va putea întotdeauna să i se adreseze lui Allah cu
vorbele pe care divinitatea i le inspiră după ce a eșuat în încercarea la care a fost
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Creștinismul consideră păcatul ca fiind cauza tuturor relelor și necesită,
prin urmare, o schimbare a voinței păcătosului, prin mărturisirea păcatelor13.
Într-un anumit sens, întreaga doctrină a Bisericii creștine se întemeiază pe
păcat și pe consecințele sale spirituale pentru sufletul credinciosului. În mod
evident cu cât sunt mai numeroase regulile stabilite, cu atât mai mari sunt
șansele de a le încălca și cu atât mai aspru este controlul autorității religioase
asupra oamenilor.
În Creștinism noțiunea de impuritate se confundă cu cea de păcat, un
concept îndelung elaborat14, inspirat fiind în esență din legea mozaică (cele
zece Porunci). Păcatul ia naștere esențialmente din corupția morala a inimii
omului15.
Biblia afirmă universalitatea păcatului,16 iar de acest lucru era convins și
Sf. Pavel17 pentru care păcatul nu era numai rezultatul unei încălcări
conștiente a legii Domnului ci, mai degrabă, era rezultatul unei “… constante

12

13

14

15
16

17

supus, întrucât Dumnezeu este și Cel Milostiv (Coran, 2:37), Cel Milos (al-rahman)
și Cel Iertător (al-ghaffar).
Islamismul nu face distincția între păcatele de moarte și păcatele veniale, însă
cunoaște marile păcate, care sunt mai numeroase decât cele creștine: mărturia
mincinoasă, desfrânarea, clevetirea, bănuiala, trufia, zgârcenia, pizma, neînfrânarea
și mânia.
La origine, mărturisirea păcatelor era o acțiune voluntară, făcută în prezența întregii
comunități. Ulterior a fost introdusă mărturisirea auriculară și secretă, la început
limitându-se la păcatele de moarte. În anul 1215, al patrulea Conciliu Lateran a
dispus obligația pentru credincioși de a se spovedi în fața unui preot cel puțin o dată
pe an. În schimb Protestantismul, spre a doua jumătate a secolului XVIII, a introdus
o mărturisire generală a păcatelor înainte de împărtășanie. Cfr. Glasenapp, op. cit.,
pag. 175 și urm.
Catehismul Sf. Pius X enumeră șase păcate împotriva Sfântului Duh (deznădejdea
cu privire la mântuire, nădejdea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu, împotrivirea
față de adevărul dovedit, pizmuirea aproapelui pentru bunurile duhovnicești ce i sau împărtășit, stăruința în păcate și nepăsarea față de pocăință până la sfârșitul vieții)
la care trebuie adăugate cele patru păcate care strigă răzbunare în fața lui
Dumnezeu (uciderea de bună voie, sodomia, asuprirea celor lipsiți de apărare,
oprirea nedreaptă a plății datorate altuia) și cele șapte vicii sau păcate capitale
(mândria, zgârcenia, desfrânarea, mânia, lăcomia, pizma și lenea).
Cfr. Facerea, 6: 5; Isaia, 29: 13; Ieremia, 17.
"….. cine poate zice: «mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu?
(Eclesiastul, 7: 20); "….. toți s-au depărtat de la calea cea bună, toți sunt prihăniți,
nu este niciun om care să facă binele, nici măcar unul (Proverbe, 20: 9).
" … toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu" și, apoi: " … nu este pe
pământ niciun om fără de prihană care să facă binele fără să păcătuiască". Cfr.
Romani, 3: 23.
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și neputincioase condiții de dușmănie cu Dumnezeu”. După Sf. Augustin,
apoi, păcatul este “ … o vorbă, o faptă sau o dorință potrivnice legii
veșnice”, o ofensă adusă lui Dumnezeu, prin nesocotirea iubirii Sale. Păcatul
rănește firea omenească și atentează la solidaritatea umană.

Câteva păcate reprezentate în Grădina desfătărilor, de Bosch

În doctrina creștină consecințele păcatului sunt aservirea morală și
spirituală, sentimentul de vinovăție, moartea și Infernul18.
În această concepție, nu lumea este contaminată, ci ființa umană care are
o propensiune naturală către păcat.19
18 Sf. Iacov, în acest sens, este foarte drastic: " …fiecare este ispitit când este tras și
momit de propria sa poftă. Apoi pofta, zămislind, naște păcatul; iar păcatul, odată
săvârșit, aduce moarte" (1:14,15). Sf. Pavel, la rândul său, adaugă: " … răsplata
păcatului este moartea". Cfr. Romani, 6: 23 și Corinteni, 15: 56.
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Lăcomia – Cele șapte păcate capitale, de Bosch
19 Cazuistica creștină este bogată în referințe, în considerații și în aprofundări
voluminoase în materie. Practic, orice faptă omenească este susceptibilă de păcat,
începând cu păcatul originar. Bazele teologiei păcatului se găsesc în cele Zece
porunci, în anumite pasaje din Evangheliile sinoptice și în lucrările doctrinare ale Sf.
Pavel și Sf. Augustin, pe lângă cele ale Părinților Bisericii, într-o viziune care, în
esență, concepe păcatul ca pe o îndepărtare de Dumnezeu și o pierdere a relației de
credință cu divinitatea, fiind cu atât mai grav dacă este comis de bună voie.
La această amplă categorie de păcate se adaugă, apoi, altele, cele care, printr-o
expresie mai degrabă dramatică, sunt definite ca păcate strigătoare la cer (sângele
lui Abel, păcatul sodomiților, glasul poporului asuprit în Egipt, plângerea străinului,
a văduvei și a orfanului, nedreptatea față de salariat).
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Adevărul despre păcatele omenești, conform Creștinismului, este foarte
amplu.20 Acestea se pot distinge în funcție de obiectul lor, precum se face
pentru fiecare faptă a omului, sau în funcție de virtuțile cărora se opun, prin
exces sau prin lipsă, sau în funcție de poruncile pe care le încalcă. Acestea se
pot de asemenea împărți în funcție de față de cine sunt comise, dacă sunt față
de Dumnezeu, de aproape sau de propria persoană, pot fi de natură spirituală
sau carnală, sau, de asemenea, pot fi comise cu gândul, cu vorba, cu fapta sau
prin omisiune.
Este evident, așadar, că păcatul dobândește multiple nuanțe (personale,
sociale, individuale sau colective). Conform doctrinei, acesta ia naștere din
lipsa de credință sau din asprimea inimii și scoate la iveală ce este mai rău din
om în multe și felurite moduri: mândrie, senzualitate, frică, autocompătimire,
egoism, gelozie și lăcomie.
Păcatul scoate la iveală lipsa de rațiune, de adevăr, de conștiință dreaptă.
Rănește firea omenească și atentează la solidaritatea umană.21. De asemenea,
păcatul are o puternică capacitate tranzitivă, întrucât este dotat cu o
capacitate intrinsecă de proliferare: păcatul trage către păcat și are tendința
de a se reproduce și de a se întări, chiar dacă nu poate, în orice caz, să
dezrădăcineze simțul moral al individului22.
20 Sfânta Scriptură ne oferă numeroase exemple. Sf. Paul, în Scrisoare către Gàlateni,
pune în opoziție faptele firii pământești cu rodul spiritului: “… faptele firii
pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, necurăția, desfrânarea,
închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile,
dezbinările, pizmele, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea; vă
spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni
Împărația lui Dumnezeu”. Cfr. Galateni, 5,19-21.
21 Viciile, la rândul lor, pot fi catalogate în paralel cu virtuțile cărora se opun, sau cu
păcatele capitale, deoarece generează alte păcate.
22 Doctrina creștină, precum se știe, face distincția între păcatul venial și păcatul de
moarte. Păcatul venial este săvârșit fără a conștientiza pe deplin consecințele sale
negative asupra celorlalți și semnificația sa de încălcare a regulilor divine. Păcatul
de moarte, în schimb, are conștiință deplină și consimțământul total, fiind, astfel,
săvârșit de bună voie.
Păcatul de moarte nimicește iubirea din inima omului fiind o încălcare gravă a legii
lui Dumnezeu, care este finalitatea ultimă a omului și fericirea sa, preferându-i un
bine inferior. Pentru ca un păcat să fie de moarte trebuie îndeplinite trei condiții: “
… este păcat de moarte … dacă are ca obiect o materie gravă și dacă, în plus, este
săvârșit cu conștiință deplină și consimțământ total”.
Păcatul de moarte este o posibilitate inerentă libertății umane, precum iubirea. Prin
urmare atrage pierderea iubirii și pirderea stării de har. Dacă nu este răscumpărat
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În ultimul rând, doctrina ne învață că păcatul nu este numai un act
personal, ci implică și o răspundere pentru păcatele săvârșite de ceilalți, luând
parte la acestea, direct și de bună voie23. Astfel un singur păcătos devine
complicele celorlalți păcătoși, domnind între ei pofta, violența și nedreptatea.
1.4 Proiecția etică
În vremurile noastre, îndeosebi, se ivește în mod vădit nevoia unei
proiecții morale care să inducă indivizii spre reconsiderarea unor valori date
uitării sau dorminde, care să permită înfruntarea situațiilor de criză, morală
sau religioasă, politică sau economică, bazându-se pe motivații etice
puternice, astfel încât acestea să constituie un fel de scut împotriva
aversiunilor.
Nu este vorba numai de a se apăra ci, de asemenea, de a avea în sine acea
forță morală care pe de-o parte susține individul, iar pe de altă parte, dă
naștere unor comportamente adecvate și transmite, prin forța exemplului,
anumite canoane de viață.
Chestiunea etică este una din temele principale ale dezbaterii asupra
chestiunilor fundamentale ale civilizației occidentale. Nu întâmplător se
poate constata, din partea opiniei publice, o reconfortantă, chiar dacă
nesigură și aproape timidă, revenire a interesului față de abstract, față de
temele filosofice și față de chestiunile fundamentale ale ființei, îndelung
neglijate.
Diferențele de concepție religioasă, evident, generează efecte diferite la
nivel de comportament uman.
prin căință și prin iertarea Domnului, acesta duce la excluderea din Împărăția
Cerurilor și la moartea veșnică în Iad.
Păcatul venial intervine, în schimb, când nu se respectă măsura prescrisă de legea
morală sau când nu se respectă, în materie gravă, legea morală, dar fără conștiință
deplină.
Dacă voința păcătosului se îndreaptă către un lucru care este în sine dezordine, dar
care totuși nu se împotrivește iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproape, atunci
aceste păcate sunt veniale, chiar dacă slăbesc iubirea, vădesc o afecțiune
dezordonată pentru bunurile create și împiedică progresele sufletului în exercitarea
virtuților și în practica binelui moral. Această categorie de păcate, chiar dacă permit
subzistența iubirii, deși o jignesc și o rănesc, merită în orice caz pedepse temporare.
Păcatul venial, de bună voie săvârșit și fără căință, duce însă la săvârșirea păcatului
de moarte. Totuși acesta nu rupe legătura cu Dumnezeu și este omenesc reparabil.
23 Sau dacă le comandă, recomandă, laudă sau aprobă, dacă nu le denunță sau nu le
împiedică, atunci când sunt ținuți să o facă, sau dacă îi protejează pe cei ce săvârșesc
răul.
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Obiectivele eticii religioase sunt acelea de a garanta un trai civil bun însă,
în special, de a favoriza aspirația către o lume de dincolo mai bună pentru cei
merituoși. Există, așadar, o finalitate transcendentă individului și societății.
Omul tinde să se salveze pe el însuși prin comportamentul său ce este
benefic și pentru ceilalți, însă îndeosebi pentru sufletul său și pentru speranța
sa de a primi un dar divin.
În etica laică, în schimb, care nu este trascendentă, finalitatea este aceea
de a asigura un trai civil corect în sânul comunității umane. Nu se erijează ca
un instrument menit a obține un dar final, ci ca regulă ce implică respectarea
anumitor valori înțelese ca necesare pentru viața omului și a societății în care
acesta trăiește.
Nu se pot restaura sau impune dintr-odată valori morale24. Întrebarea este
dacă revenirea spiritului, abandonat de majoritate, poate ajuta ființa umană să
dobândească o îmbunătățire a statusului său.
Este posibil să nu fie de ajutor așa cum ar fi necesar, însă ar putea oferi o
alternativă mai puțin periculoasă pentru sănătatea psihică a individului.
Ideea este că moralitatea, în sensul latin de mores (moravuri sociale), a
suferit schimbări profunde, transformând în obișnuite și acceptabile acele
comportamente care, cu multă vreme în urmă, ar fi fost condamnate. Ideea
tradițională de moralitate, publică sau privată, nu mai corespunde viziunii
generale pe care opinia publică o are despre aceste concepte, percepute ca
învechite sau plictisitoare, sau în orice caz, în măsură să împiedice
conviețuirea după regulile, dacă sunt reguli, ale societății actuale. Însă nu
este suficient să fim la modă pentru a fi fericiți și, cu atât mai puțin, pentru a
trăi bine, în special când, apoi, inevitabil, iluziile sunt urmate de dezamăgire,
deoarece puțini sunt cei care reușesc, așa cum este firesc, să se impună în
fața celorlalți.
Chestiunea etică, înțeleasă îndeosebi ca etică civilă, personală și laică, se
impune din nevoia de lucruri, dar și ca efect al laicizării majore a societății
umane.
Etica religioasă este o temă ce revine în sarcina autorităților religioase. În
alte vremuri, făcea referire la o valoare cu însemnătate globală și cuprindea
întreg ecumenismul societății creștine a epocii. O etică civilă, și mai ales
laică, nu numai că ar fi fost de neconceput dar ar fi fost privită cu blam și
suspiciune deoarece ar fi fost considerată alternativă, dacă nu chiar
contradictorie, cu cea religioasă.
24 Cfr. De Monticelli, Roberta: La questione morale, Raffaello Cortina ed., Milano
(2010).
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Decăderea valorilor religioase în societatea civilă și deprinderea cu
indiferența spirituală au deschis, în schimb, un loc de trecere pentru etica
laică care, în realitate, nu are nicidecum intenția de a se împotrivi eticii
religioase, întrucât abordează teme diferite, deși în același context al
spiritualității umane.
Premisa principală a moralei laice constă în faptul că există un principiu
de indisponibilitate și de inviolabilitate a individului inclusiv în fața propriei
persoane. Acesta are o datorie de a fi responsabil față de el însuși deoarece,
la rândul său, contribuie la datoria generală de a fi responsabil față de
societatea umană.
Chestiunea referitoare la “de ce” și “de la cine” derivă aceste datorii nu
ține de etica laică. Între a fi sau a exista, care este faptul, sau nimicul sau
vagul răspunsurilor posibile, prevalează a fi, întrucât determină acțiuni și
reacții în mod concret perceptibile.
Nevoia unei reîntoarceri la o etică, interpretată în mod laic, ia naștere din
faptul că societatea civilă traversează, în mod convulsiv și nesatisfăcător, o
fază de declin care s-ar putea dovedi a fi de neoprit.
Există multiple tensiuni interne și externe la care este supus sistemul
occidental: de la crizele economico-financiare la cele productive, de la
globalizarea, care a generat o serie întreagă de efecte perverse și, îndeosebi,
o confruntare vivace cu alte tradiții și alte culturi, până la o dezamăgire
generală a omului, din ce în ce mai atent la propriul detaliu decât la marile
chestiuni politico-sociale și filosofice, pe care tinde să le considere străine lui
și care, în schimb, îi condiționează viața în mod semnificativ.
Trebuie adăugat la toate acestea că apărarea valorilor occidentale, pentru
ceea ce au fost, pentru cum au fost transmise generațiilor următoare, pentru
semnificația pe care au avut-o în evoluția marilor sisteme politicoeconomico-instituționale, este din ce în ce mai slabă, fiind aproape
considerată o apărare searbădă a unor tradiții, într-adevăr, nobile, dar întru
totul depășite.
Însă dacă nu avem rădăcinile în trecut, nu putem avea nici capul în viitor,
întrucât cu toții suntem fiii unui trecut care deseori este renegat prin fapte.
Restaurarea valorilor spirituale nu numai că permite adecvarea
intelectului comun la progresele tehnologice ci și recuperarea demnității
ființei, nu în competiție cu alte culturi, ci într-o comparație (cu noi înșine, cu
propria etică și cu cea a societății căreia aparținem) ce poate fi pozitivă
numai dacă suntem între egali și, deci, în măsură să ne înțelegem.
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CAPITOLUL II
Mutațiile sociale
2.1 Accelerarea dezvoltării
Dezvoltarea științei, a inovației și a progresului economic în general,
favorizată de factori multipli, a determinat o accelerare a creșterii care nu a
fost însă însoțită de o evoluție la fel de rapidă a gândirii umane. Dezvoltarea
cunoștințelor, pe cât de dificilă este, necesită imense resurse materiale și
intelectuale, realizându-se în toate laboratoarele din lume într-un fel de
întrecere pentru obținerea nu doar de noi tehnologii ci, mai ales, de noi
brevete, dată fiind importanța lor din punct de vedere economic. Astfel,
cercetarea se autoalimentează și se diferențiază, încercând să deslușească
marile mistere ale Universului.
Speculația intelectuală, în schimb, avansează mult mai încet. Nu necesită
mari resurse și nu produce brevete, însă evoluția gândirii umane este
importantă în aceeași măsură, în vederea susținerii dezvoltării tehnologice
înseși, dacă nu se dorește accentuarea factorilor responsabili de situația de
criză a sistemului nostru de viață.
Pe de altă parte, creșterea bunăstării, în pofida crizelor recurente la care
este supusă, nu a reprezentat moartea intelectului sau a gândirii umane.
Dimpotrivă. Însă din siguranța datorată succeselor științifice și din avantajele
implicite ale acesteia pe plan economic și social, a luat naștere o viziune
fragmentată și aproape minimalizantă a sistemului uman.
Toate acestea se pot deduce din câteva doctrine sau crezuri care pornesc
de la o extremă veselă și futuristă, precum New Age, sau naturalistă (precum
Wicca), până la o concepție pesimistă a istoriei și a evoluției umane
(existențialismul lui Sartre sau sfârșitul istoriei lui Fukuyama25) sau până la
dezvoltare neo-păgânismului și la elaborarea filosofică complet fragmentată
(așa-numita gândire slabă).
Îndeosebi, această concepție recentă introdusă de unii filosofi italieni post
moderniști26, se caracterizează prin negarea unor numeroase ipoteze

25

26

Cfr. Fukuyama, Francis: La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli ed., Milano
(2003).
Este vorba despre Gianni Vattimo și Pier Aldo Rovatti. Expresia gândirea slabă se
contrapune gândirii tari (la fel ca marxismul sau creștinismul).
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fondatoare ale filosofiei clasice și ale tradiției filosofice occidentale,
ocupându-se de slăbiciunea ființei (realitatea) sau a subiectului (individul).
Succesiunea acestor concepții pare a fi mai degrabă o tentativă de
identificare a unor linii de tendință ale gândirii umane moderne decât
începutul unei adevărate dezbateri, ce vizează instaurarea unei concepții
filosofice și etice asupra dificilei condiții umane în lumea zilelor noastre,
având în vedere că evoluția științifică și tehnologică, împreună cu
dezvoltarea informaticii aplicate, l-au făcut pe om mult mai fragil și aproape
străin de el însuși.
Faptul că marile sisteme politice, ideologice și filosofice nu mai sunt la
modă și că era certitudinilor sau, mai bine spus, a căutării certitudinilor, nu
mai are motiv să existe ținând cont de numeroasele experiențe inovatoare
care au dus la acceptarea, deseori explicită, a unei constante fragmentări a
adevărului sau a naturii sau a înseși esenței omului, este o părere împărtășită
de majoritatea oamenilor.
În trecut, cu cât s-a încercat mai mult găsirea unei definiții pentru marile
sisteme, cu atât s-a conștientizat faptul că orice criteriu de clasificare
corespundea – în realitatea improbabilă – unei evaluări medii, fiind de
fiecare dată condiționată de multiple variabile care o făceau sigură doar ca
medie statistică.
Sistemul certitudinilor umane așadar, s-a slăbit peste măsură și, ca în
cazul expansiunii și contracției universului cosmic, este mai mult ca
niciodată oscilant27.
Ideologia, oricare ar fi originea ei, nu mai reprezintă un punct fix de
referință intelectuală și spirituală. Paradoxal, epocii iluministe a certitudinilor
rațiunii i s-a opus cea a incertitudinilor, din cauza multitudinilor de factori
existenți, a interdependențelor lor și a volumului mare de cunoștințe
disponibile. Transversalitatea noilor discipline științifice și continua
constatare a complexității în creștere a mecanismelor care reglementează
viața în univers și biologia umană se întemeiază pe vechea certitudine de a
ști că nu știm nimic.
Curiozitatea naturală a ființei umane continuă să se izbească de
impredictibilitatea și neînțelegerea esențială a propriilor mecanisme ale
vieții. Acest lucru se reflectă asupra spiritului uman, uneori atent dar, de cele
mai multe ori, distras de conștientizarea faptului că nu reușește să înțeleagă.

27

Cfr. Galbraith, Johnn Kenneth: L’età dell’incertezza, Mondadori ed., Milano (1977).
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2.2 Declinul marilor idei
Rezultatul acestei pulverizări de idei, care avansează în același ritm cu tot
mai accentuata singurătate a omului și cu fragmentarea pe scară largă a
societății civile, cu siguranță nu facilitează o dezvoltare spirituală totală. Mai
degrabă, duce la o închidere progresivă în noi înșine, un fenomen care pare
să fie tipic societății de astăzi.
Modelul american, caracterizat de un accentuat nomadism familial și
muncitoresc și de complexitatea și multitudinea de etnii incluse, a influențat
puternic comportamentul occidental european28. Sub impulsul și exemplul
conceptului american way of life Occidentul european este tot mai orientat
spre egocentrism, spre dezbinare familială și spre goana după imitarea noilor
mituri transatlantice printre care, preeminent, găsim mitul succesului, al
banilor și al puterii în sens larg. Regula consumo ergo sum, a devenit
predominantă29.
Fără doar și poate bunăstarea și puterea economică nord-americană
exercită o mare putere de atracție, chiar dacă multe dintre aceste mituri ori
sunt de neatins pentru cei mai mulți, ori sunt în mare măsură efemere.
Ambele constatări sunt frustrante în egală măsură. Abandonarea marilor
tradiții europene în favoarea mitului nord-american, a fost deseori urmată de
un gol în viața persoanelor și de dezamăgirea provocată de obiectivele
propuse, dar neatinse.
Două par a fi fost cauzele endogene ale sistemului european ale acestei
dezamăgiri. Cu siguranță prima trebuie pusă în legătură cu slăbirea credinței
religioase, mai ales în Europa Occidentală, datorată în parte minimalizării
importanței religiei în viața cotidiană și, mai ales, contrastului tot mai
evident între rigoarea formală a doctrinei Bisericii Romei și implicarea
practică în viața cotidiană a structurii Bisericii, a clerului și a credincioșilor.
Credința religioasă a suferit repercusiunile celor două războaie mondiale
în timpul cărora preoți, de cele mai multe ori de aceeași credință, încurajau și
consolau cu privire la justețea misiunii lor soldați care se luptau unul
împotriva celuilalt.
Antisemitismul, exterminarea rasială și politică și ateismul de Stat nu au
făcut obiectul anatemelor convinse, fie din motive de oportunism politic fie
din ignoranță, mai mult sau mai puțin conștientă, de gravitatea uriașă a
28

29

După primul război mondial Franța și Europa au fost țările care i-au inspirat cu noi
modele de viață diferite pe Americani. După cel de-al doilea război mondial,
procesul de atracție și de imitare s-a inversat complet.
Cfr. Bauman, Zygmund: Consumo, dunque sono, Laterza ed., Roma-Bari (2010).
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tragediilor personale care determinau aplicarea practică a acestor ideologii,
având ca rezultat final milioane de morți.
Ulterior de-a lungul istoriei au apărut justificări. Acest lucru s-a întâmplat
în cazul unor evenimentelor îndepărtate în timp: condamnarea lui Galileo sau
denunțarea exceselor Inchiziției, care însă nu au salvat acea încredere
nevinovată care, în alte timpuri, a fost atribuită de către mase
reprezentanților lui Dumnezeu și credinței religioase.
A susține că Biserica este una iar reprezentanții săi alta și că prima nu
poate greși, căci este iluminată de Dumnezeu, în vreme ce ceilalți da, este
doar o minciună pioasă întrucât credința și ideile îi depășesc pe oameni, dar
sunt încarnate de aceștia.

Procesul lui Galileo Galilei

Concluzia este că Europa de astăzi este mult mai decreștinată decât pare.
Până la urmă fiecare, dacă a mai păstrat o fărâmă de credință, a transformat-o
în ceva personal, deseori total diferită de cea oficial profesată. Din acest
motiv, declinul credinței religioase se află printre primele cauze ale
blocajului spiritual al Occidentului.
Cea de-a doua cauză endogenă a fost determinată de prăbușirea
dezastruoasă a marilor idealuri politico-sociale din secolele XIX și XX
(socialismul) și de nulificarea politică a marilor ideologii laice de guvernare
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(fascismul, național-socialismul, comunismul) care au animat secolul XX în
Europa.
Promovarea acestor mari ideologii politice (a căror origine de altfel
datează de la jumătatea secolului nouăsprezece), nu doar că a alimentat
speranțele maselor dar a și produs, la vremea sa, o lovitură puternică
credințelor religioase înlocuind, sau crezând că ar putea înlocui, credințele
practicate.
Noul Dumnezeu, Statul totalitar, centralizator și distribuitor al binelui și
al răului și stăpân absolut pe viețile oamenilor, în toate formele sale, în
exercitarea puterii avute s-a demonstrat, în esență, un ucigaș brutal care, prin
teroare, a încercat să se susțină pe sine însuși și pe proprii acoliți, în vreme ce
persecuțiile, foamea și războiul masacrau sute de vieți30.
Timp de aproape un secol, două mari războaie mondiale31 și un epuizant
război rece, ce au lăsat în urma lor milioane de morți și pagube uriașe, au
fost necesare pentru a răpune acești monștri de oameni veniți din iad care,
poate cu bună-credință, erau convinși că ar putea salva lumea de sărăcie, de
dezordinea publică și de presupusele înșelăciuni ale credinței și ale finanțelor
internaționale.
Prăbușirea ideologiilor a privat lumea de cele mai recente contraste
tradiționale ale sale, cu toate că în anumite zone de pe glob subzistau în
continuare regimurile totalitare, ca suspine ale unui monstru în agonie.
Aceste mari curente de gândire, religioase și ideologice, și-au pierdut
acum aproape în totalitate o bună parte din puterea de atracție de altădată.
Ce a rămas, așadar, din acest ultim secol? Mitul american în toate
manifestările sale, de la cele mai vulgare (luminile de la Hollywood) la cele
mai excitante (cucerirea spațiului), de la cele mai efemere (Las Vegas) la cele
mai consistente (Wall Street)32.
O altă importantă cauză endogenă a declinului este reprezentată de
dezinteresul în continuă creștere al omului european față de lucrul public,
30

31

32

Cfr.: White, Matthew: Il libro nero dell’umanità, Ponte alle Grazie – Salani ed.,
Milano (2011), pag. 521 și următoarele.
Primul razboi mondial a costat 16 milioane de morți, însă totalul pierderilor
provocate de conflict poate fi estimat la 37 de milioane, numărând peste 20 de
milioane de răniți și mutilați, atât militari cât și civili, cifră care face din ”Marele
Război” unul dintre cele mai sângeroase conflicte din istoria omenirii. Cel de-al
doilea război mondial a costat aproximativ 80 de milioane de vieți omenești, fără a
lua în calcul pierderile printre civili și uriașele pagube care i-au urmat.
Cfr. Galbraith, John Kennan: La società opulenta, Bollati & Boringhieri ed., Torino
(1972).
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fenomen ce trebuie analizat pornind de la degenerarea sistemului democratic,
care a subminat încrederea în puterile Statului și în abilitatea și simțul
responsabilității al deținătorilor puterii publice.
Sistemul democratic garantează un anumit nivel de libertate de exprimare
a ființei umane33 dar, ca toate sistemele, a suferit interpretări și degenerări
care, deși fac din democrație cel mai bun model posibil, cu siguranță nu îl fac
cel mai bun în absolut.
Principiul sănătos al alternanței dintre majoritate și opoziție, în fapt, a
răsturnat punctele de vedere ale chestiunii, în baza legii electorale aplicate,
acordând o valoare de referință disproporționată diferenței dintre majoritate
și minoritate care, deseori, s-a dovedit a fi doar șantajistă.

Deschiderea parlamentului sicilian în 1812

Dacă se stabilește un sistem majoritar, cu un prag minim de voturi, se
suprimă minoritațile, obligate să se alieze în coaliții nesigure și ineficiente.
Dacă se aplică un sistem proporțional (desigur cel mai libertar), se
fragmentează reprezentarea politică și se deschide calea către acorduri, de
obicei fragile, supuse condiționării reciproce. Întrucât adunarea majorității de
voturi permite accesul către putere, scopul politic primar devine acela de a-și
atrage alegători și de a guverna astfel încât să se atragă cât mai mult sprijin,
și nu pentru binele colectivității în ansamblul său.
Aceste lucruri au dus la declinul funcției publice și al responsabilității
guvernanților sau a reprezentanților voinței poporului și, prin urmare, la
dezinteresul maselor față de viața politică.
33

Cfr. Gutgeld, Yoram: Più uguali, più ricchi, Rizzoli ed., Milano (2013).
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Indiferența generală accentuată față de chestiuni care ar trebui, în schimb,
sa fie de interes comun, se manifestă ca efect negativ când, pe timp de criză,
toate problemele ies la iveală și toți se simt direct implicați și afectați. În
aceste cazuri guvernanții intră în goana după popularitate, în vreme ce
guvernații, dimpotrivă, invocă ori o schimbare ori guverne autoritare.
Indiferent de aceste evoluții, cert este că interpretările și aplicările greșite
ale principiului democratic pun în joc interesele publice, acea res publica
care este mai presus de toate, res cummunis.
Acest obiectiv, în practică, nu mai este urmărit, având importante efecte
negative atât asupra consensului cât și asupra administrării lucrului public.
Acest fapt generează un disconfort colectiv și o profundă stare de rău în
rândul cetățenilor care nu mai percep statul drept o autoritate prietenoasă
care să le garanteze interesele, ci o entitate abstractă, dacă nu chiar ostilă.
2.3 Cauzele concurente structurale
De asemenea, multe altele sunt cauzele declinului Occidentului european,
determinate chiar de progres și de evoluția ulterioară a tradițiilor. Realitatea
este că, în ultimii treizeci de ani, societatea civilă europeană a suferit
schimbări profunde în ceea ce privește structurile sale, înclinațiile și propriul
mod de viață.
Miezul problemei este trecerea de la un tip de societate tradițională
agricolă sau vetero-industrială (de tipul micului-burghez al secolului XIX),
puternic înrădăcinată în Europa, la o societate industrializată care, la rândul
său, se transformă rapid într-o societate de servicii, adoptând cele mai
sofisticate tehnologii pentru a supraviețui unei competiții tot mai accentuate
la nivel planetar (globalizare)34.
Creșterea bunăstării (termen care nu este întotdeauna traducerea corectă a
termenului de welfare), a transformat profund consumul, a pus la dispoziție
resurse uriașe, produse și servicii care odată erau de neimaginat, astfel încât
piața a devenit Dumnezeul secolului XXI.
Totul este o piață, toți suntem pe piață iar cultul presupuselor reguli ale
pieței, de fapt, s-a transformat în triumful celor mai puternici, al celor mai
bine dotați și al celor mai norocoși. Calitatea unei persoane se măsoară în
funcție de succesul său social și de propriul cont bancar, pornind de la
premisa, greșită, că aceste lucruri înseamnă și inteligență, cultură,
capabilitate. Însă nu este deloc așa35.
34
35

Cfr. Bauman, Zygmund, Dentro la globalizzazione, Laterza ed., Roma- Bari (2001).
Cfr. Guiducci, Roberto: La società impazzita, Rizzoli ed., Milano (1980), cu referire
în special la Capitolele 4: Il terrificante della quotidianità (pag. 33 și urm.), 8:
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PIRAMIDA CAPITALISTĂ
Noi fabricăm banii

BĂNCILE
CENTRALE

Noi guvernăm
pentru tine

BURGHEZIA
INTERNAȚIONALĂ

Noi îți binecuvântăm
sărăcia

IERARHIA
RELIGIOASĂ

Noi apărăm
acest sistem

MILITARI
PROTECTORI

Noi ne bucurăm de viață
exploatându-vă

PROPRIETARI
INDUSTRIALI

Noi muncim pentru a
produce bogății pentru
cei bogați

MUNCITORII
DIN LUME

Noi comandăm, te înșelăm, te împușcăm, mâncăm pe seama altora, în
timp ce tu susții acest sistem prin munca ta

Piramida socială în sistemul capitalist

De la o societate oficial democratică și egalitară s-a trecut la o societate
caracterizată de aspirația pentru putere și bani; s-a trecut practic la o societate
de tip oligarhic, întemeiată pe succesul economic sau politic, deseori sfidând
colectivitatea.
Se întâmplă să ne gândim la un fel de ev mediu tehnologic, care nu este
susținut de aspirații spirituale, total absente în această disperată încercare de
a domina, în care numai o clasă conducătoare, nu doar politică, foarte
restrânsă (grupuri de putere sau de presiune) decide și dirijează destinele a
milioane de ființe umane, unite de insuficiența lor politică în a schimba
starea lucrurilor (iobagii moderni).
Perversione ed agonia dei mass media (pag. 67 și urm.), și 21: Eppur si muove (pag.
167 și urm.).
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La toate acestea se adaugă inevitabil singurătatea omului, captiv în
monotonia cotidiană între muncă sau fabrică, meciul de fotbal și televizor,
tânjind după o vacanță de zece zile la mare sau la munte, având de-a face cu
alte persoane de aceeași categorie socială, un om de nerecunoscut, identificat
doar ca una dintre milioanele de monade cufundate într-o masă amorfă.
Această singurătate a individului în raport cu societatea din care face
parte nu poate decât să se reflecte asupra singurătății spirituale. De care
idealuri ar trebui omul să se agațe? De care invățături? Se citește tot mai
puțin, se vorbește tot mai puțin și, atunci când o facem, subiectele sunt lipsite
de valoare sau sunt strict uzuale. Spiritul este dat uitării iar valorile
tradiționale ori au dispărut ori, în cel mai bun caz, sunt lăsate într-un colț în
așteptare.
Unele concepte tradiționale care încă supraviețuiesc, sunt interpretate
uneori în limbajul comun ca având un conținut distorsionat sau denaturat față
de ceea ce exprimă ele la origine. Și nu ar fi nimic ciudat în această evoluție
dacă această distorsiune nu ar fi în sens depreciativ, deseori peiorativ sau
chiar derizoriu.
Religia, calitatea, dragostea, prietenia, fidelitatea, onoarea, moartea,
corectitudinea, rigoarea morală, respectul față de celălalt, modestia,
supunerea, sensul vieții, perspectiva vieții de apoi și multe altele care s-ar
putea adăuga, au devenit subiecte desuete sau, câteodată, amintite doar cu
scop dojenitor însă nu mai fac în orice caz parte din limbajul curent, mai ales
în rândul tinerelor generații și, cu atât mai puțin, din reflecția intelectuală
comună.
Este suficient un singur exemplu: prietenia. Aceasta nu este o valoare
naturală, ci una din dezvoltările evolutive ale spiritului uman, începând de la
vechea zicală homo homini lupus până anumite texte celebre care slăvesc
această valoare cum ar fi, de exemplu, Laetius de amicitia de Cicero36, sau
eseul misionarului iezuit Părintele Matteo Ricci (1552-1610), Despre

36

Se poate lua în considerare Laelius de amicitia, de Cicero, un dialog cu caracter
filosofic, scris în jurul anului 44 î.Hr. și dedicat lui Pomponius Atticus, în care se
exaltă prietenia, adoptând idealul grecesc al filantropiei, ca legătură interesată între
oameni cu aceleași interese intelectuale (politice). Textul lui Cicero pornește în
căutarea fundamentelor etice ale societății romane de la acea vreme în cadrul
raportului care leagă voințele prietenilor, punând la bază valori precum virtus și
probitas, dincolo de cercul restrâns al nobilitas.
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prietenie, care a deschis porțile intelectualității chinezești către acest
extraordinar mesager al Creștinismului37.
În vremuri mai recente, de la Goethe la Alberoni, acest concept a fost
reluat și dezvoltat în numeroase și diferite dimensiuni. Cu toate acestea, în
societatea zilelor noastre, este o valoare care s-a atenuat puternic din cauza
singurătății obiective în care se află omul de rând, înconjurat de o tehnologie
pe care o folosește, dar pe care nu o înțelege, și de un reflux general de
sentimente egoiste și utilitare.

Goethe

Însuși termenul de prieten s-a degradat în timp: toți sunt prieteni, este de
ajuns să se cunoască puțin sau să frecventeze aceleași locuri, poate același
supermarket, sunt prieteni cei care sunt recomandați de cineva sau când ne
adresăm cuiva pentru a-l recomanda, cei care participă la o excursie sau este
prieten cel care te votează sau care împărtășește aceleași idei cu tine, sunt
prieteni cei care ți-au cerut prietenia pe Facebook sau pe Twitter. Există
persoane care se mândresc astfel pe motiv că au peste o mie de prieteni. Dar
despre ce prieteni vorbim?
37

Genialitatea operei constă în alegerea temei și în modul în care aceasta a fost
structurată. În lumea Confucianismului chinezesc prietenia era considerată una din
cele cinci obligații fundamentale “sub cer” iar tema prieteniei ocupa un loc
preeminent în cultura chinezească, fiind una dintre obligațiile sociale de care
depindea funcționarea societății și a statului.
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Apoi, termenul capătă deseori o intonație ușor ironică, este prieten sau
prietenă partenerul dintr-o relație sentimentală, de multe ori ocazională sau
efemeră, termen urmat apoi, dacă raportul se consolidează ulterior, de
termenul mai uzual și acceptat: iubita mea sau iubitul meu.
De asemenea, există, în sens strict social, prietenul sau prietena de suflet,
în general din timpul școlii sau Facultății. Prietenii care deseori rezistă toată
viața și datorită faptul că, odată încheiate studiile, altele nu se mai leagă.
Goana după succes, înțeleasă ca imboldul ființei umane de a se impune în
fața dificultăților vieții, nu mai este o tendință, ci o necesitate răspândită, la
care contribuie numai elemente exterioare precum estetica, superioritatea,
norocul, competiția ce trebuie câștigată, indiferent de prețul plătit, și așa mai
departe.
Aceasta nu se dorește a fi o critică. Dacă excluderea anumitor teme ar
putea facilita reușita sau realizarea propriei vieți, atunci ar fi binevenită, și ar
reprezenta o altă cale, poate mai directă sau mai practică, pentru a atinge
acele obiective economice, sociale și spirituale inerente omului.
În mod paradoxal, egocentrismul neînfrânat, însoțit totodată de pierderea
propriei identități și de eșecul inevitabil al propriilor ambiții lumești, implică
în mod inevitabil accentuarea singurătății și izolarea socială implicită.
Acestea au ca rezultat sentimentul de dezamăgire, de scepticism, și astfel
individul ajunge apoi în sălile de așteptare ale cabinetelor psihologilor sau în
meandrele întunecate ale alcoolului sau ale drogurilor.
Pe de o parte suntem singuri căci nu ne mai vorbim între noi, pe de alta
există un proces frenetic de agregare în căutarea unei identități comune,
reprezentată, în general, de elemente deplorabile: echipa de suflet, haine sau
accesorii la modă, localul cel mai în vogă, unde ți se pierde urma, într-un
context pe cât de anonim pe atât de aglomerat.
Modelele de referință, promovate de mass media, sunt pretențioase,
grosolane, vulgare. Își etalează succesul precum păuni cu viață scurtă.
Odată redusă dragostea la un simplu exercițiu sexual prematur, deseori
interpretat doar ca formă de învățare didactică pentru cei doi parteneri, mai
ales dacă sunt foarte tineri, alcoolul și drogurile, nu numai în rândul
generațiilor mai tinere, desăvârșesc un tablou de singurătate individuală și de
dezorientare colectivă. Unde este fericirea?
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CAPITOLUL III
În căutarea unei etici laice
3.1 Educația etică
Când se face referire la educație nu se face aluzie nici la alfabetizare, nici
la învățământ și nici la informație. Toate acestea sunt pur și simplu premisa.
Educația este instrumentul prin care se inițiază un proces sinergic între
informație și cultură, orientându-l către un obiect specific.
Cunoașterea propriului rol în cadrul societății este o informație esențială
pentru individ, care deseori se transformă într-o situație în esență pasivă, în
sensul unei simple acceptări a unor reguli și a unor comportamente în cadrul
structurii existente de agregare socială.

Informația

Adevărata problemă ține de comportamentele rezultate deoarece acestea
sunt subiective, or informația este obiectivă, planificată în toate detaliile sale
și, probabil, clarificată în toate aspectele sale.
Însă educația informată care rezultă este la fel de pasivă și sterilă dacă se
limitează la respectarea formală a regulilor de conviețuire în societate.
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Devine un ritual plictisitor și repetitiv: se face așa pentru că așa trebuie făcut
și nu în alt fel. Schimbarea ritualului este dificilă și complexă. Nebunescul
constă tocmai în ideea de a aplica un ritual rigid unei societăți în continuă
evoluție (astfel se explică, de exemplu, actuala scădere a interesului față de
sistemele de asociere sau de voluntariat sau de solidaritate în general).
Educația, în schimb, trebuie să fie totodată: activă, permanentă, tranzitivă
și evolutivă.
O educație activă nu presupune a sta în vârful muntelui, fără a privi în jur,
fiind însă mulțumit de primirea acesteia. Trebuie să fie, ar trebui să fie, un
lucru viu, o realitate vie, care transformă însăși personalitatea observatorului.
Înseamnă îmbogățirea și varierea propriei experiențe cu persoane și cu
evenimente, a propriei imaginații, fertilizarea terenului în care a fost aruncată
sămânța de educație.
Educația, de asemenea, trebuie să fie permanentă (mai bine spus
imanentă). De-a lungul vieții sale, individul se confruntă cu anumite
schimbări. Lumea în jurul său se schimbă precum el însuși se schimbă. Nu se
poate concepe educația asemenea dopului sticlei unui spumant. Odată scos,
s-a terminat. Ființa umană are nevoie de ea însăși și de ceilalți pentru a se
schimba. Educația nu poate fi una tantum, ci trebuie să insoțească
dezvoltarea personală pentru a putea fi astfel în măsură să știe cum să
reacționze în fața evenimentelor pe care le întâlnește în drumul său.
În mod curent se pornește de la supoziția că odată ce individul s-a format,
așa va rămâne pentru totdeauna. O greșeală fatală datorită căreia ne putem da
seama când și-au încheiat educația profesorii sau elevii noștri, după cum se
exprimă.
O educație tranzitivă permite transmiterea către ceilalți, către exterior, a
beneficiilor sau a valorilor educației dobândite.
Aceasta este funcția aceluia care știe că educația nu presupune a ști pentru
el însuși, ci a transmite cunoștințele. Din acest motiv cultura nu este scop în
sine, ci reprezintă un mijloc de vehiculare pentru ceilalți: un far ce
răspândește lumină în tenebrele cunoașterii și, deseori, și în cele ale
conștiințelor.
Procesul de educație culturală este neprețuit, atât pentru că nu există un
preț pentru a dobândi cunoștințe, cât și pentru că, într-adevăr, cultura nu este
o marfă ce se poate vinde sau cumpăra de la piață. Valoarea sa ar fi mult prea
mare: cultura se poate doar transmite.
Este discutabil dacă cultura poate fi scop în sine. Persoana cultă nu este
cultă dacă această caracteristică nu îi este recunoscută. Și pentru a-i fi
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recunoscută, trebuie să fie transmisă. De aici rezultă obligația morală a
tranzitivității.
Educația, în concluzie, trebuie să fie evolutivă. Evoluția poate fi externă,
în cazul în care procese educative ulterioare se acumulează în timp. Dar
acesta este cazul mai puțin interesant și, în general, mai improbabil. În
realitate, evoluția trebuie să fie interioară.
Educația ar trebui să genereze un mecanism de auto-generare și de autoîmbunătățire a propriilor caracteristici intelectuale. Evoluția formativă nu
depinde de eventuale procese formative externe, ci doar de rafinarea
propriilor capacități și a propriilor percepții.
Dacă nu sunt recurente aceste caracteristici, educația este aproape inutilă,
cu excepția celor care sunt plătiți sau care se pretează să o facă.
În acest context, în orice caz, problema de fond este dacă oamenii sunt
“formați” pentru lumea care îi înconjoară, în crâmpeiul de oglindă socială
care îi privește. Trăim în prezent într-o perioadă de profunde transformări
care au revoluționat, în mai puțin de cincizeci de ani, milenii de obiceiuri și
de tradiții, sociale și religioase. Cu siguranță este vorba despre o perioadă de
tranziție, dar acest lucru nu ar fi o noutate. Toate perioadele sunt de tranziție,
într-o mai mare sau mai mică măsură. Ideea este că însuși nucleul societății
occidentale, întemeiat pe prezența și scheletul milenar al familiei creștine,
este, în mod periculos, în curs de clivare.
Nu este vorba de a deplânge lumea care moare sau de a ne teme de lumea
care va veni; emoțiile sunt personale și subiective și depășesc limitele
temporale. Este vorba, în schimb, de a înțelege, în limita posibilului, în ce
direcție ne îndreptăm.
Ființele umane ale acestei epoci sunt fiii și fiicele acelor femei care, mii
de ani la rând, au fost privite și considerate doar prin ochii bărbaților,
deținătorii unici. Feminismul triumfător nu a închis ochii bărbaților, însă i-a
deschis pe cei ai femeilor, nu atât asupra bărbaților, ci mai degrabă asupra
nedreptății vechii lor condiții feminine, cu un sentiment răspândit de
revanșă38.
38 Putem aminti teologia feministă a lui Mary Daly, care a încercat să demascheze
androcentrismul și falocrația scrierilor sfinte: cele trei entități ale Sfintei Treimi sunt
bărbați; conform Cărții Genezei (II, 18) femeia a fost făcută pentru om; Decalogul
(Exodul, XX, 17) pune femeia printre proprietățile bărbatului, împreună cu servitori
și animale domestice; cuvântul ebraic pentru “soț” (ba’ al) înseamnă “stăpân”;
rugăciunea evreului spune: “Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut femeie”; Pavel
declară că bărbatul este capul femeii așa cum Dumnezeu este capul bărbatului
(Prima Scrisoare către Corinteni, XI, 3); pentru Părinții Bisericii, femeia există doar
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Puterea, într-o societate mediatică, în prezent este izvorâtă din trinitatea
modernă a societății americanizante: banii, vizibilitatea, succesul. La această
putere concurează oamenii cu toții, bărbați și femei, în modurile și în formele
cele mai variate, o putere fragmentată și divizată. Societatea nu mai este un
sistem complex guvernat de familii.
Unitatea familiilor, în trecut pilonul structurii sociale, este puternic
dezgregată. Oamenii cu toții au devenit monade rătăcitoare într-o lume
caracterizată de roiuri de alte monade politice sau religioase sau sectare,
fiecare din acestea încercând să obțină acea putere efemeră de la care se
așteaptă o recompensă de gratificație sau, măcar, de consolare pentru
eforturile depuse.

Familia

Revoluția feminină a pus în competiție lumea femeilor cu cea a bărbaților,
cu efecte divergente, în funcție de situații.
În cazul bărbaților, care dintotdeauna au trăit în competiție unii cu ceilalți,
o mare parte din aceștia, copleșiți de noile situații familiale, economice și
sociale generate de emanciparea feminină, s-a demasculinizat, acceptând
pasiv, dar nu cu bucurie, invazia prezenței feminine în viața economică și
pentru a procrea (ad opus generationis ordinata); și Papii moderni se referă la
imaginea tradițională a femeii ca soție și mamă. Cfr. Odifreddi, Piergiorgio: Il
Vangelo secondo la scienza, Einaudi ed., Torino (1999), pag. 131.
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socială și în mediul familial. Acest lucru a dezvoltat un proces depresiv în
virtutea căruia agresivitatea sexului slab este învingătoare iar
comportamentul bărbatului a suferit modificări profunde. Bărbatul nu mai
este stăpânul casei, nu mai este cel care aduce banii în casă, nu mai este
punctul de referință esențial pentru o femeie.
În ceea ce privește femeia, se constată, pe de-o parte, un stimul puternic
de a ocupa rolurile exercitate anterior de bărbat, însă pe de altă parte, deseori
din motive de vârstă, această tendință de parvenire este criticată de alte femei
ca neadecvată feminității și viziunii tradiționale a îngerului căminului.

Manifest glorificator al luptei pentru libertatea femeii

În esență, bărbatul este constrâns să cedeze poziții în competiția socială
iar locul îi este luat de femeie.
Însă femeia are o funcție primară, ancestrală, biologică ce nu poate fi
confundată cu cea a bărbatului. În situația actuală, din punct de vedere
sociologic, femeia e învingătoare, însă cu un preț mult mai mare decât
bărbatul. În general are două locuri de muncă, acasă și în afara casei.
Bărbatul se adaptează fără mare entuziasm la nevoia de a exercita funcția
domestică. Multe sunt cazurile în care femeia câștigă mai mult decât bărbatul
sau, în orice caz, remunerația sa devine indispensabilă pentru a avea o viață
de cuplu adecvată nevoilor familiei. Bărbatul nu mai este garantul stabilității
economice.
Dacă acest preț este prea mare, femeia fie renunță la familie pentru
carieră fie renunță la carieră cu frustrările implicite.
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Apoi, eliberată din punct de vedere sexual de prejudecățile sociale, de
riscul unei sarcini nedorite sau de căsătorii de nedezlegat, își cere dreptul la
orgasm și la libertatea sentimentală, modelându-se după exemplul masculin.
Alternativa este singurătatea celor single.
Subzistă, așadar, un dezechilibru de situații care nu poate să nu-și
găsească în viitor o rânduială diferită. Și aici intervine problema educației
persoanei în societatea viitorului.

Demonstrația unor feministe

Epoca actuală este o epocă de tranziție, ca toate cele de dinainte, însă
există o diferență fundamentală: cine aleargă pe jos este devansat de cine
aleargă cu bicicleta, cine aleargă cu bicicleta este cu ușurință depășit de cine
merge cu mașina, însă există cel care decolează, și în acel moment nu mai
este competiție. Unii zboară iar ceilalți rămân pe pământ. Schimbarea socială
care se conturează este atât de puternică, atât de expansivă și atât de
explozivă încât nimic nu va mai fi ca înainte, în vechile scheme sociale
tradiționale. Cine nu se va adapta va rămâne pe pământ.
Avem datoria de a ne întreba cum va arăta societatea în viitor, cu
expansiunea la toate nivelurile a Internetului, cu munca de acasă, cu noile
profesii, cu noile provocări energetice, cu problemele mediului și ale climei,
cu incapacitatea instituțională de a gestiona propriile generații, cu anularea
distanței și reducerea timpului personal, în ciuda longevității în creștere a
populației.
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Cât sunt pregătiți indivizii pentru toate acestea? Cum se gândesc ființele
umane să înfrunte aceste provocări venite din partea unui viitor mult mai
aproape de noi decât am putea crede?39
Instituțiile nu se gândesc la viitor. Politica nu vrea gânduri, ci se
raportează numai la următoarele tururi electorale. Structurile de sprijin sau de
promovare care ar trebui să fie active sunt inadecvate sau depășite de nevoile
noilor vremuri, și nimeni nu se îngrijește de crearea altora noi.
Chiar și Universitățile, care scot anual pe bandă șomeri licențiați, sunt
depășite de vremuri, deoarece sunt dedicate unui învățământ sectorial steril,
într-o lume în care sinergia și interactivitatea între discipline diferite
reprezintă deja o exigență aproape universală. Cu atât mai mult, familii,
bărbați și femei, tineri și vârstnici, sunt în afara timpului viitor în care ar
trebui să se situeze și trăiesc în prezent cu instrumente neadecvate.
În evoluția rapidă a vremurilor, cu toții suntem capabili să preconizăm
lipsuri sau dezastre. Mult mai greu este însă să ne imaginăm soluții eficiente
și competitive.
Femeile care ies din milenii în care condiția lor a fost comprimată au
demonstrat și demonstrează în continuare o vitalitate socială extraordinară.
Au în spate secole de tăcere pentru a putea vorbi, și secole de abținere pentru
a putea participa. Chestiunea fundamentală este că provocarea viitorului nu
se rezolvă prin conflictul cu puterea erodată a bărbatului ci, mai degrabă,
prin intermediul unei înțelegeri comune pentru a înfrunta această provocare.
Este nevoie de o orânduire reciprocă între sexe, în funcție de diferențele
și competențele biologice. În acest sens educația devine un factor dominant
și esențial pentru a înțelege și a înfrunta, în mod activ, evoluția.
În societatea occidentală actuală, principalele domenii de aplicare
emergente, față de care etica laică poate exercita un rol important și eficient,
se referă la relațiile cu noi înșine (etica memoriei), cu știința (etica
integrării), cu funcția publică (etica responsabilității) și, în sfârșit, cu ceilalți
(etica identității).
3.2 Etica memoriei
Restaurarea unei etici laice se bazează pe educația omului, întrucât este
cel mai mare izvor de bunăstare și de bogăție de pe planetă.
Educația nu este un lucru ușor, în special dacă nu se limitează la o
specializare profesională și dacă dorește mai degrabă să întindă un ancoraj

39 Cfr. Friedman, Thomas L.: Le radici del futuro, Mondadori ed., Milano (2000).
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intelectual trecutului în funcție de un prezent atât de diferit, în multiplele sale
probleme și în perspectivele sale, nu numai tehnologice.
Pe de-o parte trebuie redescoperite rădăcinile trecutului din care a luat
naștere, la bine și la rău, societatea actuală și, pe de altă parte, este necesar să
atribuim un sens modern vechilor valori, devenind astfel noi și mai
funcționale în raport cu nevoile omului din prezent.
Recuperarea trecutului, retrăirea în prezent a evenimentelor și a emoțiilor
apuse, reprezintă nu numai o lecție, deseori dureroasă, ci și acel țesut
conjunctiv care stă la baza concepțiilor morale și culturale ale ființei umane
și ale comunităților umane. Etica memoriei ne obligă să ne amintim de
evenimentele atât fericite cât și neplăcute, să ne exprimăm gândirea, să
înțelegem acel trecut care, vrând nevrând, face parte, aproape genetic, din
noi.
O memorie comună poate clădi sau întări sentimentul de identitate al unei
comunități. Etica memoriei își îndreaptă privirea atât spre amintire cât și spre
uitare și iertare. Și în acest caz, recunoașterea constantă a unei memorii nu
numai genetică, nu înseamnă contemplarea “pasivă” a unei realități deja
răsturnate de timp și care nu ne mai aparține. Filtrul personalității își asumă
caracteristicile acesteia iar pe cele mai importante și le însușește.
Valorile de odinioară erau universal respectate și insistent impuse de
puterea exercitată de către Biserică și de către Imperiu. Filosofia
neoplatonică deschide noi orizonturi speculative filosofilor Umanismului și
Renașterii, înverșunați de experiențele mistice sau religioase ale lui Augustin
sau ale lui Toma, orientate către nobile aspirații ideale ultrapământești.
Revoluția culturală declanșată de căderea Constantinopolului cucerit de
forțele Otomane și de ulterioara imigrare în Occident, în special în Italia, a
scriitorilor și gânditorilor bizantini, răstoarnă scheme culturale neadecvate
schimbărilor intervenite în contextul politic și religios al Occidentului
european.
Descoperirea întâmplătoare a De Rerum Natura a lui Lucrețiu, datorită lui
Poggio Bracciolini40, critica filologică a lui Lorenzo Valla cu privire la
falsitatea Daniei lui Constantin cel Mare, sfârșitul milenarului Imperiu
Bizantin și descoperirea Noii Lumi, marchează momente importante ale unei
revoluții care, sub multe aspecte, influențează decisiv cultura europeană.

40 Cfr. Greenblatt, Stephen: Il manoscritto, Rizzoli ed., Milano (2012), un superb eseu
despre lucrările de cercetare ale lui Poggio Bracciolini și despre importanța operei
lui Lucrețiu De rerum natura.
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Căderea Constantinopolului

În acest sens Evul Mediu a reprezentat matricea gândirii moderne, oficina
dezordonată în care concepte precum libertate, onoare, iubire, respectarea
cuvântului dat, și-au găsit drumul pe care să întâmpine gândirea clasică,
greco-bizantină și știința arabă.

Un șantier medieval
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Lumea, ieșită din Evul Mediu al mănăstirilor și castelelor, regăsește o
legătură întreruptă de secole, în special datorită vechii culturi clasice grecoromane, transformând-o într-o prețioasă achiziție a filosofiei aristotelice și
plotiniane. Începe, astfel, în mod real, era modernă.
Întreaga lume occidentală, într-adevăr, își trage rădăcinile culturale și
creștine din Evul Mediu. Iluminismul a eliberat ulterior gândirea umană, a
făcut posibil apusul despotismului, a transformat o societate de supuși într-o
societate de indivizi și a inițiat acele procese de democratizare, înțeleasă în
diferite moduri, care au pus temeliile lumii moderne.
În prezent etica memoriei trebuie să-și pună pecetea asupra omului
modern. Nu este vorba de o reîntoarcere la valori sau la principii din Evul
Mediu, care în mare parte ar fi inaplicabile. Este vorba, cu precădere, de a
conștientiza existența lor și funcția pe care au exercitat-o de-a lungul
timpului, secole la rând, până au ajuns să formeze o parte semnificativă a
background-ului cultural al civilizației occidentale.
De-a lungul secolelor această legătură cu trecutul s-a slăbit semnificativ.
Evoluția societății a fost mai degrabă tehnologică decât spirituală, cu o
dezvoltare impresionantă și din ce în ce mai accelerată de noi instrumente în
serviciul omului și al ambițiilor sale, în timp ce, cucerirea religioasă a
conștiințelor a scăzut considerabil.
Inovația tehnologică a devansat cu mult adaptarea spiritului, constrâns să
urmeze evenimentele fără însă a le putea determina sau anticipa. Din acest
motiv, în goana după bani, putere, vizibilitate, omul modern și-a pierdut
simțul propriilor valori și al tradiției.
În societatea occidentală se succed cu repeziciune mituri efemere,
mistuite de febra evoluției și a progresului științific. Noile frontiere ale
științei pun în evidență cât de limitate și finite sunt frontierele speciei umane.
Omul protagonist este, în același timp, din ce în ce mai mult victima
fantomelor pe care le-a evocat.
Reforma omului nu este posibilă și, în orice caz, nu este datoria cuiva și
nici nu este de scurtă durată. Totuși, se poate demara un proces de calificare
si educație a omului în mileniul al treilea sau, măcar, a clasei sale
conducătoare, motorul societății viitoare.
Nu este suficientă, așadar, recuperarea valorilor din trecut; este necesară
transformarea acestora în principii active și eficiente ce pot fi transmise în
mod credibil, pentru ca fiecare să și le poată însuși și să se inspire din ele.
Din aceste motive, dar nu numai, trebuie restaurat sentimentul originilor,
trebuie revendicate valorile care au stat la baza nașterii și consolidării
civilizație noastre occidentale. Etica memoriei trebuie să reinterpreteze
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vechile valori, un imens patrimoniu spiritual, într-o cheie modernă și cu spirit
nou și competitiv, considerându-le ca fiind liniile directoare spirituale de
inspirație permanentă pentru noi toți.
În conformitate cu etica memoriei, vechile valori trebuie adaptate noilor
vremuri. Acestea sunt importante îndeosebi pentru că, în Occidentul creștin,
reprezintă o puternică ancorare în fața senzației răspândite de adormire a
conștiințelor41. Marile schimbări care s-au succedat în timp au îmbunătățit în
mare parte viața fizică a omului, însă au adormit sau au neglijat spiritul.
De aceea este nevoie de conștiința trecutului, de etica memoriei, pentru a
gestiona viitorul societății umane, ținând cont de realitatea evolutivă în care
trăim.
3.3 Etica integrării
În ceea ce privește știința, este cunoscut faptul că dialogul dintre credință
și cercetare a fost dintotdeauna foarte dificil, începând cu conflictul primar
cu referire la crearea Universului. Nu este acesta cazul de a repropune teme
cunoscute și motivații opuse. Este vorba despre o confruntare care nu s-a
încheiat niciodată și care, la fiecare nouă descoperire sau intuiție științifică,
redeschide conflicte seculare nerezolvate.
Etica laică tinde să abordeze problemele puse de știință într-un mod mult
mai puțin conflictual, pornind de la supoziția că tot ceea ce nu este
demonstrabil și repetabil prin instrumentele de laborator aparține unui alt
univers al spiritului (cel al iraționalității) la fel de legitim, ce are o istorie
plurimilenară, propriile reguli și propriile clarviziuni.
Ceea ce, în schimb, este demonstrabil și repetabil, constituie un fenomen
cert și definibil, chiar și în limite relativ ample, din care pot rezulta anumite
consecințe concrete.
Aceasta fiind premisa, este evident că pământul și Universul, regnul
vegetal și cel animal, geofizica planetei, spațiile minții, sunt elementele
structurale în care și cu care se desfășoară viața umană.

41 Parafrazându-l pe Karl Popper, s-ar putea de asemenea adăuga: “ … cum există o
singură cale de acces la știință sau la filosofie: să întâlniți o problemă, să-i vedeți
frumusețea și să vă îndrăgostiți de ea; să vă căsătoriți cu ea și să conviețuiți fericiți
cu aceasta, până când moartea vă va despărți, asta dacă nu întâlniți o problemă și
mai fascinantă sau dacă nu obțineți o soluție. Dar chiar dacă reușiți să găsiți o
soluție, ați putea ulterior să descoperiți existența unei întregi familii de minunați,
chiar dacă poate dificili, fii ai problemei, pentru a căror bunăstare ați putea munci,
cu un țel, până la sfârșitul zilelor voastre”.
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Cum poate ființa umană să nu încerce să înțeleagă mediul în care trăiește,
să-i studieze mecanismele, să se străduiască să-i înțeleagă evoluția din care
ea însăși este parte? Cunoașterea sistemului în care trăim ne permite să
anticipăm riscurile, să compensăm defectele, să sincronizăm viața omului cu
mediul înconjurător. Așa cum animalul nu mușcă mâna celui care l-a hrănit
și nu-și murdărește propria vizuină, așa și omul, integrându-se în cel mai bun
mod în mediul extern, nu poate și nu trebuie să fie animat de intenții
distructive sau poluante care ar putea să-i pericliteze propriul habitat natural.
Dimpotrivă, trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru a-l păstra.
În fața misterului Universului și a nașterii sale, de-a lungul a mii de ani
omul a încercat, în diverse moduri, să înțeleagă rațiunile existenței sale42.

Integrarea omului în natură

Ca urmare a progreselor lumii științifice (care nu poate să nu fie acceptată
cu toate implicațiile sale), funcția primară a științei nu a mai fost numai
aceea de a satisface curiozitatea firească a omului, ci mai degrabă de a-i
dezvolta cunoștințele pentru a integra mai bine existența umană în contextul
universal, permițându-i să tragă învățăminte și cunoștințe în măsură să-i
îmbunătățească viața.
Ființa umană, individual, în raport cu comunitatea celorlalte ființe umane,
este o parte infinitezimală, dar este în orice caz parte din întreg. Ceea ce i se
întâmplă se reflectă la nivelul întregii omeniri, la bine și la rău.

42 Cfr. Barrow, John D.: Il libro degli universi, Mondadori ed., Milano (2012).
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Obiectivul primar al eticii integrării este acela de a înțelege, cu ajutorul
științei, structura și mecanismele naturii. De aici ia naștere principiul etic al
căutării unei integrări constante a individului în natura care îl înconjoară.
Omul posedă rațiunea care transcende datele corporale. În felul acesta
încearcă să înțeleagă, prin intermediul instrumentelor științei, lumea în care
trăiește, luând naștere un fel de dialog între știință și natură din care izvorăște
inovația. Nu este vorba numai de a înțelege ci și de a avea posibilitatea, prin
descoperirea mecanismelor naturii, de a interveni pentru a corecta, a
îmbunătăți sau a elimina, dacă este posibil, problemele, inclusiv existențiale,
care nu dau pace omenirii (de exemplu, în materie de prevenire a dezastrelor,
de inovație tehnologică și de sănătate).

Lecție de anatomie

Există o limită etică pentru cercetare? Acesta este unul din punctele
nodale ale unei vechi probleme care persistă de mulți ani. Pentru a
simplifica, ne vin în ajutor două considerații:
 omul din fire are o înclinație spre a cerceta și spre a se întreba cu
privire la aspecte existențiale, iar acesta este un proces de neoprit. Din
acest motiv știința nu poate fi decât liberă, asemenea gândirii umane.
Comprimarea sau limitarea științei într-o parte a lumii nu împiedică
dezvoltarea acesteia în altă parte și, probabil, în mod necontrolat;
 nu există o limită împusă cercetării decât până în punctul în care
aceasta poate fi orientată împotriva omului și împotriva existenței sale,
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punând la îndoială acele principii de inviolabilitate și de
indisponibilitate care stau la baza eticii umane și a bunului comun.
Desigur, există crime, războaie și instrumente de distrugere în masă. Dar
tocmai acesta este răul. Este un comportament lipsit de etică. Un cuțit nu este
letal decât în măsura în care mâna omului îl îndreaptă împotriva unui alt om
în loc să-l îndrepte spre pâine. Etica integrării activează responsabilitatea
ființei umane față de natura care îl înconjoară și îi permite să trăiască.
3.4 Etica responsabilității
În general, într-o orânduire socială guvernată de un sistem de legi stabilite
de un corp de aleși în acest scop de către un corp electoral alcătuit din toți
cetățenii, funcția publică este expresia maximă a acelui raport de
reprezentare care se concentrează în procesul democratic. Acest proces,
printre altele, în degenerarea sa aplicativă firească, întâlnește anumite limite
în permanența acelui spirit de autoexaltare sau de vexațiune care împinge
ființa umană spre a obține puterea și a o păstra pe termen nelimitat.

Reuniunea Statelor Generale

Rațiunile mandatului electoral, pentru care există un mecanism electoral
mai mult sau mai puțin perfect, se pot pune în legătură cu ideea iluministă a
lui Rousseau cu privire la contractul social: oamenii se pun de acord pentru a
desemna pe unul dintre ei să-i ghideze și să-i reprezinte. Acest lucru implică
un angajament al celui desemnat (sau al alesului) față de cei care i-au
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conferit acest mandat și, în sens invers, angajamentul acestora de a-l urma și
de a-i respecta deciziile.
Evident acest raport de reciprocitate “contractuală” dispare dacă alesul
guvernează pe seama și în interes propriu și nu pe seama și în interesul
colectivității de care a fost ales (dar și pe seama și în interesul celei care nu la ales), de care ar trebui să se îngrijească.
Evident problema nu este atât de simplă: se formează mișcări politice
(partidele), se creează alianțe între grupuri de interese, puterile statului care,
teoretic, ar trebui să fie echilibrate între ele, se dezechilibrează și, până la
urmă, partea care câștigă în jocul electoral guvernează în mod predominant
în favoarea propriilor interese (și idealuri) și a propriilor oameni. Astfel
țesutul social se descompune deoarece puterea nu mai este exercitată pentru
toți. În felul acesta, funcția publică dispare.
Atunci când acest lucru se întâmplă, și fenomenul se repetă ciclic, Statul
devine neguvernabil și vegetează în imobilism. Sistemul suferă de o lipsă de
regenerare. Majoritatea electorilor nu se mai simte reprezentată și vede în
stat și în reprezentanții instituțiilor publice nu protectorul și garantul sau
interpretul propriilor nevoi, ci o entitate abstractă, deseori ineficientă,
costisitoare pentru contribuabil și, uneori, de-a dreptul ostilă acestuia.
În fața acestei situații cetățeanul de rând reacționează la început cu
indiferență, apoi cu iritație și, până la urmă, se revoltă. Revoluția franceză
este un exemplu clasic despre cum burghezia (așa-zisul al treilea stat), la
început taxată și discriminată față de cler și de nobilime, a fost constrânsă să
ia situația în mână și să-și facă dreptate.
Fără a ajunge la rigorile idealismului hegelian și la extremizările Statului
etic, în accepțiunea comună Statul este, în orice caz, punctul de referință
central al unei națiuni. Când Statul, de fapt, nu mai există sau este pe punctul
de a lâncezi sau nu este capabil să asigure justiția, munca și siguranța socială,
acesta nu mai respectă rațiunile etice ale existenței sale iar pactul social
originar este încălcat.
Statul, într-adevăr, nu este o abstracție juridică deoarece în realitate este
rezultatul oamenilor care lucrează pentru el, care îi fac legile și care îl
conduc politic.
Etica funcției publice ar trebui să-i inspire pe oamenii aleși de electorat.
Aceasta constă în responsabilitatea politică și morală a mandatului primit.
Când politicianul își exercită mandatul în funcție de propriile interese sau de
cele ale propriului grup de referință, nu-și mai îndeplinește funcția de om
public și, deci, responsabilitatea sa civilă.
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Administrarea unui Stat modern este un lucru extrem de complex. Nu este
vorba numai de o mare întreprindere, de o mare biserică sau de o mare
asociație. Este expresia comună a milioane de oameni care se recunosc în el
și de către care sunt îndrumați, conduși și protejați. Ruperea pactului social
este o plagă ce prevestește consecințe dezastruoase, uneori sângeroase pentru
noi toți.
Această traumă nu depinde numai de incapacitatea sau de lăcomia
oamenilor politici care nu și-au îndeplinit mandatul ce le-a fost încredințat,
ci și de lipsa simțului lor moral, deoarece au trădat încrederea acordată.
Principiul încrederii electoratului și al respectării voinței lor se bazează pe
etica publică. Încălcarea acestor principii, pe lângă faptul că generează
evaziune, corupție și violență, îi îndepărtează pe cetățeni de politică și, mai
ales, de Stat, alimentând astfel anarhia, secesiunea și în ultimul rând
revoluția.
3.5 Etica identității
Punctul de pornire necesar este dat de faptul că există o identitate umană
comună, luminată de un element comun tuturor raselor și tuturor etniilor:
rațiunea.

Revoluția franceză din 1789

Acest lucru nu înseamnă că suntem cu toții în mod stupid egali ci că, în
ciuda diversității, singurul element comun esențial care ne diferențiază de
toate celelalte specii este un principiu de raționalitate, inclusiv elementar.
Suntem cu toții afundați într-un misterios context tranzitoriu și universal
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despre care cunoaștem puține, și care de mii de ani tulbură prin
complexitatea sa și prin dimensiunile sale incomensurabile.
Din capacitatea noastră de a recepționa și de a transmite se naște sinergia
unor noi realități și a unor posibile evoluții. Se prăbușesc jalnicele rațiuni ale
disputei care au dus de-a lungul secolelor la milioane de morți zadarnice.
Acceptarea implicită a diversității celuilalt, în identitatea substanțială a
ființei umane, reprezintă transformarea unei cunoașteri care devine sinergică
și colectivă și care, transformându-se și perfecționându-se, va constitui un
nou țesut conjunctiv, și moral, și etic, de îmbunătățire a ființei umane. Este
instaurarea unui dialog permanent cu celălalt, care se transformă în conștiința
și în deplina conștientizare a complexității relațiilor umane și a lumii omului.

Criza existențială, de Dave Culter

Singurătatea ființei poate fi redusă prin recunoașterea în ceilalți. Drama
existențială se estompează în contextul dramei colective a existenței unei
multitudini de ființe gânditoare, un corpus unic din punct de vedere genetic
și, cel puțin până în acest moment, în mod dramatic singur în universul
cunoscut, având responsabilitatea colectivă de a păstra și a îmbunătăți
planeta de care dipune și în care trăiește, și propria specie extraordinară.
Etica identității explică de fapt că principiul de solidaritate izvorăște din
om, întrucât responsabilitatea omului implică un mod necesar de a fi față de
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ceilalți și viceversa. Dacă omul ar fi o monadă, smulsă din contextul viu al
planetei, nu ar avea nicio responsabilitate. Însă nu ar avea nici știința și nici
căutarea propriei identități.
Conceptul de identitate nu trebuie înțeles în sensul unei solidarități
interesate de înfăptuirea unui act de caritate pentru a avea conștiința
împăcată, ci are o însemnătate mult mai amplă. Etica identității permite o
confruntare nu competitivă, ci comparativă cu privire la sisteme și răspunsuri
diferite la probleme comune: sărăcie, foamete, sete, rău, în multiplele sale
forme, umane și naturale.
Prin natura sa mintea nu are limite. Poate călători în lumi necunoscute,
poate călători înapoi în timp și poate descătușa mituri și plăsmuiri, își poate
aminti și, cine știe, corecta amintiri neplăcute, inventa sau crea situații cu
totul noi. În prezent rețeaua virtuală devine bazinul natural, la fel de
nelimitat, în care mintea poate consolida și transmite propria experiență. Se
trece printr-un simplu clic de la virtualitatea personală la virtualitatea
colectivă.
Printre numeroșii factori negativi ai procesului de globalizare, un factor
pozitiv este că interdependența dintre diferite țări, în ciuda diferenței
situațiilor existente între ele, se face auzită din ce în ce mai mult (bătaia
aripilor unui fluture din Texas poate stârni un cutremur în Mauritania). În
acest sens, dezvoltarea tehnologiilor comunicației nu numai că a făcut pași
de gigant sub aspect tehnic, ci și a creat o rețea planetară în adevăratul sens
al cuvântului de interese și de dezvoltare a activităților umane, de la simpla
conversație între două persoane din părți diferite ale lumii, la dezvoltarea de
noi moduri de reprezentare a propriilor gânduri și comunicarea acestora către
un auditoriu infinit, și până la înfiriparea de sentimente la distanță, lucruri
întru totul inimaginabile până cu ceva vreme în urmă.
Lumea virtuală ocupă treptat un loc lângă realitatea fizică, însă virtualul,
prin natura sa, necesită o etică nouă pentru a se putea afirma și a putea
concura cu realitatea cotidiană. Altfel este doar onanism tehnologic.
Fără rădăcini, fără valori, fără idealuri, fără o maturizare profondă a
acestor concepte în eul ființei umane, totul riscă să devină un fel de war
game în care nu se câștigă nimic, însă se omoară acel timp prețios de viață pe
care, până una alta, știința îl prelungește pentru noi.
Iată motivul pentru care este nevoie de a restaura valorile în conștiințe și
de a dezvolta o etică care să ofere omului o mai mare conștientizare a
destinului său în univers.
Se poate vorbi așadar de abandonarea metafizicii și a căutării lui
Dumnezeu, în sensul că acestea sunt chestiuni personale ce aparțin unei alte
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lumi spirituale, întru totul legitime, aceea a credincioșilor, care însă multora
nu le mai folosesc pentru a trăi. Conștientizarea propriilor limite și
necesitatea de a le depăși poate fi un proces util, pornind de la constatarea
stării de a fi, indiferent de rațiunile profonde ale acestei existențe: nu știu
ceea ce sunt, dar sunt.
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CAPITOLUL IV
Principiile etice templiere
4.1 Templierismul
Reîntoarcerea la trecut și, îndeosebi, la anumite mituri medievale, include
și lumea Cavalerilor Templieri. În special Masoneria a utilizat simboluri și
ritualități de matrice templieră, stârnind astfel curiozitatea și interesul pentru
o altă lume, evocată cu alte scopuri și, într-un anumit sens, opusă Bisericii,
care i-a decretat disoluția.

Philippe d’Orleans

Începând cu secolul XVIII ia naștere o tendință care va dobândi o
autonomie de organizare prin apariția formală a Ordinului datorită lui
Philippe d’Orleans, și care se va alătura ulterior, în mod autonom, altor
organizații intelectuale (sau speculative), mai mult sau mai puțin
asemănătoare, ce înfloreau în Franța, în Anglia, în Germania, în Italia, și care
vor conduce, într-un final, la Revoluția franceză.
De atunci Templierii s-au inserat în acest context intelectual, rupând
tradiția tăcerii și a transmiterii oculte a puterilor și a ierarhiilor,
revendicându-și libertatea de a exista în fața puterii constituite, în diferitele ei
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forme instituționale, aservite de-a lungul secolelor, în materie templieră,
voințelor Principilor sau ale Bisericii de la Roma.
Idealul Cavalerului, între secolele XVIII și XIX, completează opera,
evidențiind rolul individului împotriva marilor nedreptăți ale sistemelor
instituționale, violența puterilor constituite și injustiția politică, economică și
socială existentă.
Templierii, posibil în mod inconștient, au încercat să joace acest rol,
bazându-se pe un trecut adesea mitizat, care însă revenea la modă cu
debarcarea lui Napoleon în Egipt, cu primele mari descoperiri arheologice,
cu o revenire intensă și politic diferită a relațiilor dintre marile Puteri
europene și lumea islamică și, îndeosebi, cu Sublima Poartă.
Începând cu secolul XIX, și nu este întâmplător, încep să apară referiri la
templierism a cărui istorie se consolidează între Iluminism și Romantism ca
expresie a unei întoarceri la vechile valori, cu o anumită doză de vis
polemica față de Biserica catolică și față de acele monarhii care decretaseră
suprimarea Ordinului, însă cu intenția vădită de a reintra, într-un fel sau altul,
în grațiile acestora.
În ciuda acestor lucruri, nu este ușor să dăm o definiție corectă a
templierismului, așa cum s-a dezvoltat în timp, de care se leagă o serie de
evenimente, de cunoștințe, de doctrine mai mult sau mai puțin confuze, care
tind să declare ca fiind templier ceea ce templier nu este sau ceea ce, istoric
vorbind, nu a fost niciodaă templier.43
A trata în materie de templierism este mai degrabă anevoios, în timp ce
sugestia evocatoare determinată de acest termen se ivește în mod automat.
Nu este vorba, în realitate, nici de un nou curent filosofic, nici de o vagă
evocare intelectuală și nici de o mișcare politică sau de o concepție religioasă
sau socială. Înainte de toate, prin această terminologie se instituționalizează o
sugestie emoțională care, în special în această perioadă, răspunde modei
medievale revival pe care o trăim de câteva decenii.
Toate acestea au dus la răspândirea termenului generic de templierism, o
locuțiune de mod, dar foarte sugestivă și suficient de atotcuprinzătoare, în
care poate intra totul și nimic.
Dacă templierismul nu depinde de cunoașterea istoriei templiere, antică și
recentă, și nu reprezintă nici conștientizarea că numeroasele mistere din

43 Cfr. Ventura, Gastone: Templari e templarismo, Atanòr ed., Roma (1996), pag. 27 și
urm. Puteți consulta și Jannaccone, Mario Arturo: Templari, il martirio della
memoria, Sugarco ed., Milano (2005), pag. 119 și urm.
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acele vremuri au rămas încă nedezlegate44, dacă nu este o filosofie sau o
concepție de viață, nu se poate deduce despre ce este vorba efectiv.
Cunoașterea evenimentelor ulterioare arderilor pe rug din 1314, atât de
incertă în desfășurările sale, începând cu Charta transmissionis până la
presupusa lungă serie de episoade templiere, în Spania, în Portugalia, în
Scoția, după dizolvarea Ordinului, începând cu aproape neîntrerupta, dar
totodată răsunătoarea, succesiune a Marilor Maeștri, inițial oculți și apoi
vizibili, până la epoca lui Napoleon III, ei bine, conoașterea tutoror acestor
evenimente nu este și nu poate fi definită templierism, ci face parte dintr-o
anumită cultură istorică specializată.

Charta transmissionis

Începând cu primul război mondial, cu excepția faimoaselor arhive pe
care nimeni nu le-a văzut niciodată, aduse din Belgia45 în Portugalia, ideile și
istoria se confondă, legitimitățile, presupuse sau reale, se împletesc în
diferite și contrastate moduri. Toate acestea sunt mult mai aproape de intrigi
și de lupte de succesiune decât de templierism.
Spiritul de binefacere, pe care adesea diferite organizații templiere sau
așa-zise templiere și-l atribuie, nu definește templierismul.
Ecuația templierism = fapte de milostenie riscă să fie dezmințită de fapte.
Dacă a fi caritabil înseamnă a fi Templier, atunci toate persoanele dotate cu
spirit de sacrificiu și altruism ar fi Templieri și, în aceeași măsură, toate
celelalte organizații caritabile care există în întreaga lume. Nici
44 De exemplu, ce s-a ales de flota templieră? Care au fost adevăratele relații cu lumea
islamică? Ce s-a întâmplat cu fabuloasa comoară a Templierilor? Existau sau nu
practici ezoterice în Ordin?
45 De ce se aflau în Belgia și nu în Elveția, de exemplu, țară prin tradiție neutră și în
care exista un Mare Priorat foarte activ?
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raționamentul invers nu poate fi acceptat, și anume că un Templier, pentru a
putea fi astfel definit, trebuie să fie dotat cu suficient spirit caritabil.
Însă nici cunoașterea istorică nici activitatea caritabilă nu oferă conținut
noțiunii de templierism. Lipsește o caracteristică suficientă. De asemenea,
foarte multe lucruri s-au transformat și nu-și găsesc loc în viziunea
templierismului46.
Templierismul, pare astfel că tinde spre un pragmatism cotidian,
conviețuind cu o realitate nu întotdeauna ușor de acceptat, așa cum vechii
Cavaleri conviețuiau pe Pământul Sfânt și în peninsula iberică cu Arabi,
Bizantini, Turci și Mongoli, Kurzi, Tărtari și Sufi.
Nostalgia medievalistă a acestor ultimi ani (librăriile sunt pline cu eseuri
și cu povești, adesea romanțate, despre Evul Mediu) exercită un puternic rol
emoțional și promoțional în jurul ideii de templierism, răsturnând parțial
istoria și interesele culturale ale oamenilor, printr-o grosolană epitomă a unor
secole de evocări, ranchiună, exoterisme și sugestii, deseori pe cât de
languroase pe atât de nefondate.
Astfel templierismul riscă să existe numai în capul celui care vorbește
despre el. În ciuda acestor lucruri, cel puțin în termeni de concepție de bază,
acesta se poate concretiza:
 în evocarea constantă a vechilor tradiții cavalerești reprezentate de
Ordinul Templului, precum miliția monastică istorică, în idealurile de
fidelitate față de Ordin, de supunere și de protecție a celor slabi;
46 De exemplu, actualul Ordin al Templului admite printre membrii săi și femei. Fiind
un Ordin cavaleresc și militar, pe lângă faptul că este și monastic, vorbim despre un
fapt absolut special și nu este comun tuturor celorlalte ordine cavalerești.
De asemenea, Ordinul nu mai este brațul armat al Bisericii catolice, iar acest lucru,
după procesele la adresa lor, este ușor de înțeles. Din anul 1971, data unui Capitol
internațional la Chicago (Illinois – USA), Ordinul a suferit modificări semnificative:
“ ... the Order was to be universal and not limited to any one nationality or
language”. Adjectivul catolic este înlocuit de adjectivul creștin iar Ordinul se
transformă în ecumenic creștin.
Contrar credințelor comune, au existat femei templiere și în epoca vechiului Ordin.
Fapt dovedit de actele procesului din Cipru, între 1308 și 1310, de anumite
iconografii din vremurile respective care înfățișează Femei templiere și, în ultimul
rând, chiar Regula Antică, interzicând în mod expres frecventarea și prezența
femeilor în Casele și în fortărețele templiere, este mai degrabă ambiguă când la
Regulile nr. 70 și 71 hotărăște că: " ... de acum înainte femeile nu vor mai fi primite
în casa Templului în calitate de surori ...", putând așadar deduce că înainte acest
lucru se întâmpla sau se putea întâmpla.
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 în apărarea Templului, concepută prin transpunerea termenului
"templu", care deja nu mai are nevoie de apărare fizică (în sens militar),
în spiritul omului, înțeles ca realitate esențială și comună. Templul este
omul, cu valorile sale, istoria sa, ambițiile sale, rezultatul intelectului și
a forței sale creative;
 în atașamentul față de valori tradiționale: un ancoraj intelectual, însă
mai ales spiritual, în fața transformărilor survenite în timp.
În ultimul rând, templierismul poate dori cu ardoare o societate mai bună
și prin urmare diferită de cea existentă și de cea care pare a se contura în
viitorul apropiat, însă acest lucru nu înseamnă crearea sau încercarea de
creare a unei societăți alternative.
Sub nicio formă Templierul nu se erijează împotriva societății civile
existente. Este vorba de o altă chestiune, de o problemă politică pe care
templierismul o detestă.
4.2 Semnificația templarității
A fi Templier, în prezent, în accepțiunea complexă ce trebuie atribuită
acestui termen, mistic, sociologic, religios și intelectual, înseamnă fără
îndoială a face referire la o ereditate culturală, spirituală și organizativă
importantă. Convingerea profundă a acestui imprinting nu are nimic de-a
face cu convingerea înrădăcinată că orice întoarcere la trecut este efemeră,
anti-istorică și neproductivă47.
A fi Templier demonstrează o voință de recuperare a acelor valori
spirituale, civile și religioase estompate din ce în ce mai mult în conștiințele
multora. Înseamnă revendicarea cu mândrie a rațiunilor istorice ale propriilor
rădăcini, acceptarea diversității celorlalți cu respect și spirit de toleranță însă,
în același timp, înseamnă curajul de a fi fiii unei civilizații care, la bine și la
rău, și-a pus amprenta pe lumea modernă48.
Nu se face referire la veleități inovative sau la adevăruri ce trebuie
dezvăluite și nici nu există pretenția de a învăța orice pe oricine. Se face
47 Cfr. Venceslai, Stelio W.: L’utopia templare, Laris ed., Colle Val d’Elsa – Siena
(2011), pag. 147 și urm.
48 Vreme îndelungată o falsă resemnare în fața valorilor altora a dus la uitarea valorilor
noastre. Mult prea adesea o cultură milenară, care își trage rădăcinile din Renaștere,
din Umanism, din Creștinism și din Romanitate, a părut o povară aproape de
nesuportat, sursă de teamă de a fi, rușine pentru un trecut care ne-a văzut cruzi, dar
nu diferiți de alte popoare, intoleranți, dar nu în mod diferit de integralismele de ieri
și de astăzi, prădători cu siguranță dar și promotori ai ideilor de libertate și de
democrație, în prezent ostile pentru mare parte din planetă.
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referire, în schimb, la propagarea în societatea actuală prin exemplu a unui
posibil mod de viață diferit.
În acest sens, templaritatea se opune noțiunii uzate și abuzate de
templierism, prin care se camuflează sub titulatura de templier idei, doctrine
sau comportamente care nu au nimic sau au foarte puțin de-a face cu
conceptul de templier.
Templaritatea nu prevede nicio intenție de profeție sau de exoterism sau
de noi doctrine. Nu există chestiuni ce aparțin lumii templiere, în care nu
există sfinți sau bigoți sau mistici la modă, și nici nu se intenționează
exprimarea acestora. Dimpotrivă, cine se declară adept al valorilor templiere,
întrucât are propriile rădăcini în trecut însă capul în viitor, nu este discipol al
unor filosofii sau teorii ezoterice sau extravagante sau al unor ideologii
sectare. Ba dimpotrivă, intenționează să activeze în vremurile noastre, pentru
bărbații și femeile care trăiesc lângă noi.
În societatea occidentală, dezagregarea motivațiilor ideale tradiționale,
politice, religioase, culturale, a avut ca rezultat apariția unei întregi serii de
mituri și de profeți, dar și o fascinație crescândă exercitată de secte și de
asociații de diferite tipuri destul de asimilabile cu acestea.
Orice nouă credință ar dori Templierii actuali să profeseze ar fi în
contradicție cu istoria lor și ar sfârși prin a transforma Ordinul într-una din
numeroasele secte ce se îngrămădesc în societatea contemporană.
În schimb poate fi mult mai simplu să ne gândim că lumea în care trăim și
societatea din care facem parte merită locuitori mai buni și să aspirăm la
soluții mai drepte, în interesul tuturor și nu numai în avantajul unui grup
restrâns de oameni. În acest sens și în acest scop nu sunt multe indicațiile
transmise din trecut, însă stimulii proveniți din prezent sunt nemărginiți.
Trebuie să fim coerenți cu propriile vremuri, să ne punem întrebări și să
încercăm să ne oferim sau să obținem răspunsurile necesare.
Este mult prea simplu să vorbim despre bolile omului modern occidental:
singurătatea, lipsa de spiritualitate, excesul de competiție capitalistică,
scepticismul față de valorile tradiționale (familia, statul, religia, principiul de
ierarhie), așa-zisa alienare49. Toate acestea sunt teme, analizate, uneori
nemiloase, ușor reperabile cam peste tot, în textele de sociologie și de
psihologie, de istorie sau de filosofie.

49 Cfr. Marcuse, Herbert: L’uomo ad una dimensione, Einaudi ed., Torino (1964);
Waldenfels, Bernhard: Fenomenologia dell’estraneo, Raffaele Cortina ed., Milano
(2008).
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Există, în schimb, aspecte așa-zise structurale, asupra cărora este oportun
să reflectăm pentru a sesiza semnalul mutațiilor în curs generate de vremurile
în schimbare: longevitatea, eliberarea femeilor50, biogenetica, libertatea sau
egoismul microcosmosului individual, singurătatea ființei umane,
dezvoltarea inovației și implicita involuție tehnologico–socială, efectele
nocive ale globalizării și perspectivele sale, pierderea valorilor și promovarea
în schimb a diferitelor secte și a magiei în sens larg.

Reflecție asupra alienării, de Alberto Gallingani

Valorile civilizației occidentale nu sunt cu siguranță perfecte și, în special,
nu sunt atât de ușor de exportat, așa cum multă vreme s-a crezut, în raport cu
toți cei care provin din culturi înrădăcinate în mod profund diferit. Însă
50 Condiția femeii, în mai puțin de un secol, a suferit mutații profonde în comparație
cu mileniile precedente: femeia s-a emancipat, este mai independentă, în special din
punct de vedere economic, lucrează, se căsătorește mai târziu și își alege propriul
partener, folosește contraceptive care o scapă de teama unei sarcini nedorite,
virginitatea, pentru multe femei, nu mai este o valoare de referință, societatea
acceptă comportamente în trecut aspru reprimate.
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modelul pe care această civilizație l-a perfecționat, oricât ar fi de imperfect și
de înșelător, oricât ar fi de generator de discordii și de criză, direct și indirect,
a fost până în prezent singurul învingător și este modelul de referință al
oricărei societăți civile evoluate51.

Lapidarea unei femei musulmane vinovată de adulter

Acceptarea acestui model nu a fost întotdeauna nici ușoară nici pacifică,
însă celelalte modele care s-au afirmat uneori, chiar și de-a lungul mai
multor ani, au fost puse la încercare de fapte mult mai ineficiente și tragice
decât modelul occidental52.
Aceeași disponibilitate, uneori doar teoretică, în a înțelege, chiar dacă nu
și în a accepta, logici sau comportamente nesănătoase conform bunului
nostru simț, de la sacrificarea pe rug a văduvelor indiene până la lapidarea
islamică a femeilor adultere, de la infibulație până la sclavism, demonstrează

51 Evident, sistemul este atât de complex încât opiniile cercetătorilor sunt diferite.
Puteți consulta în special: Bauman, Zygmunt: Il disagio della postmodernità, Bruno
Mondadori ed., Milano (2007); Fukuyama, Francis: La fine della Storia e l’ultimo
uomo, Rizzoli ed., Milano (2003);. Galbraith, John Kenneth: La società opulenta,
Bollati – Boringhieri ed., Torino (1972), care derivă dintr-o concepție optimistă (1a
ediție americană datează din 1958), Klein, Naomi: Shock Economy, Rizzoli ed.,
Milano (2007).
52 Ne putem gândi, de exemplu, la experiențele tragice ale comunismului și ale
național-socialismului.
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un grad de civilizație și de disponibilitate către culturi străine mult mai mare
decât cel demonstrat de aceste culturi față de noi.
Însă disponibilitatea față de ceilalți trebuie să se împletească cu apărarea
riguroasă a valorilor proprii, cu redescoperirea rădăcinilor, cu reevaluarea
trecutului nostru.
Este fără îndoială adevărat că în secolul XIII Cruciații erau barbarii care
asaltau cele două mari civilizații existente în acea epocă, cea islamică și cea
bizantină. Întreaga istorie a Europei, îndeosebi centru-europeană și
mediteraneană, s-a concentrat în jurul luptei dintre imperialismul islamic și
cel creștin.
Ceea ce s-a întâmplat ulterior, prin cucerirea capitalei Imperiului
Bizantin, prin descoperirea Americii, prin condamnabilele colonizări
occidentale, prin sclavagismul, atât de dureros, în special pentru continentul
african, a reprezentat unul din cele mai îngrozitoare aspecte ale civilizației
noastre.
Insă faptul că în prezent lumea occidentală trebuie nu numai să renege
acest trecut, ci și să nutrească un sentiment de inferioritate și aproape de
vinovăție pentru toate acestea, este la drept vorbind deconcertant. Trebuie să
avem mândria de a fi noi înșine cu acele calități și cu acele defecte care
laolaltă au permis construirea sistemului în care trăim și care au elaborat
acele drepturi fundamentale ale omului liber care în atâtea părți ale lumii
sunt încă negate.
Pe de altă parte, bunăstarea a dispersat valorile etice și spirituale care în
Evul Mediu îi îndrumau pe oameni, la bine și la rău53.
Templul nu mai este un loc fizic disputat de Islamici și de Evrei, în care
Creștinii, în număr din ce în ce mai mic, partea cea mai săracă a populației
palestiniene, riscă să ajungă o simplă curiozitate istorică. Templul în această
lume se profanează și se exclude.
53 Cunoașterea deficitară și, mai des, analfabetismul survenit ulterior, derivând dintrun sistem de învățământ incapabil să creeze cultură, transformă tinerii în utilizatori
de jocuri electronice, în ascultători năuciți de muzici mai mult sau mai puțin
acceptabile, în consumatori de droguri, găsind în golul existenței lor doar aceste
alternative: disocierea familială, concurența pentru un loc de muncă, aspirația de a
avea mai mult în locul aspirației de a face sau de a produce, exaltarea anumitor
mituri, de la modă până la cinematografie, de la sport până la televiziune. Aceste
noi mituri au transformat mare parte din societatea noastră consumistică într-o
serbare cu cântece și concursuri „cine știe câștigă” în care se năucește, se
estompează și se anulează libertatea omului, dând iluzia unor câștiguri ușoare și a
unor celebrități extrem de fragile.
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Templul este în noi, este dat de cultura noastră, de rădăcinile noastre, de
mândria că suntem ceea ce suntem. Templaritatea este un mod de a fi și de a
se comporta, tentativa de a avea o filosofie de viață care să poată fi un
exemplu și un stimul pentru ceilalți. Așa cum în vechime constructorii de
catedrale aduceau în mâini pietrele pentru a-și înălța construcțiile, zi de zi,
tot așa Templul se construiește, se apără și se proslăvește, stimulând
emulația și crearea de amendamente la modelele existente.
Este ceva ce trebuie făcut pentru a corecta lumea54. Aceasta este
provocarea templieră. Aceasta este templaritatea, în sensul de a dărui vieții
oameni care nu au renunțat la libertatea lor de gândire și la speranța lor și la
capacitatea de a schimba lucrurile.

Scene din viața cotidiană în Evul Mediu

Acest lucru poate părea utopic și acel raționalism filosofic ilustrat de
Kant și de Fichte ne face conștienți de cât de greu și poate iluzoriu este. Dar
tocmai aceasta este provocarea: să încercăm să transpunem în realitate
iluziile noastre respectând omul și capacitatea sa de a evolua, în încercarea –
foarte adesea frustrată – de a reînnoi structurile societății în care trăim.
Așadar, nu este o mișcare politică sau o concepție doctrinară lăsată în
seama credinței, ci conștientizarea senină a nevoii de a ne utiliza resursele
pentru a ne îmbunătăți viața și pe a altora. În acest sens utopia templieră
54 Despre problemele actuale ale planetei consultați Huntington, Samuel P.: Lo scontro
delle civiltà ed il nuovo ordine mondiale, Garzanti ed., Milano (2000), pag. 7 – 364.
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continuă să joace un rol important în interesul tuturor. Și dacă nu ne hrănim
cu utopii, nu vom avea curajul de a trăi în spirit.
Societatea în care trăim, dacă facem abstracție de tehnologia care o
invadează, nu este chiar atât de diferită de cea din Evul Mediu. Răspândite
sunt, ca și atunci, credințele supranaturale și practicile magice, de rit vechi
sau nou, cu multimedialitatea ce se dezvoltă în realități virtuale din ce în ce
mai puțin acceptabile din punct de vedere intelectual și din ce în ce mai
aplicate în viața cotodiană, fără a le cunoaște în mod real semnificația.
Expansiunea în anumite zone ale lumii a bunăstării și a consumului nu a
adus avantaje apreciabile decât unei părți infinit mai mici a populației
planetei. Majoritatea oamenilor trăiesc și mor în condiții mizerabile de
sărăcie și de abandon nu cu mult diferite de cele din Evul Mediu.

Apocalipsa – Triumful morții

Niciodată medicina, biologia, știința și tehnologia în general nu au
cunoscut un avânt atât de mare ca în acești ani. Niciodată omul nu a produs
atâta bogăție în istoria lumii ca în acești ani. Și totuși, niciodată ca în această
perioadă, atât de multă parte din lume nu a continuat să sufere și să se simtă
rău, să suporte evenimentele fără a le putea prevedea, să trăiască aceleași
coșmaruri ca mulțimile de oameni din Evul Mediu, să înfrunte perspectiva
Apocalipsei, foametea și setea, războiul și calamitățile, discriminarea și
integralismul fanatic.
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Ca și atunci, incertitudinea, incultura, violența și lăcomia, caracterizează
acțiunile oamenilor și ale statelor care îi reprezintă. Nici vechile și nici noile
religii nu au dus la mutații radicale.
Studierea trecutului poate fi pe cât de fascinantă pentru un cunoscător al
domeniului pe atât de puțin atrăgătoare pentru cineva care se simte, în
prezent, un Templier. Dacă există o misiune templieră, nu este cu siguranță
aceea de a obține o revizuire a proceselor din 1314 sau o mea culpa din
partea Bisericii catolice sau, cu atât mai puțin, de a recupera patrimoniile
pierdute în acele vremuri. Orice propunere în acest sens ar stârni zâmbete.
Rămân totuși câteva principii ca fundament al unei concepții templiere
moderne, ca o moștenire de acceptat in toto:
 nicio legătură cu Francmasoneria care, din punct de vedere istoric, a
fost un fenomen ulterior, poate chiar creat sau alimentat sau integrat de
unii Templieri ale acelor vremuri scăpați din calea proceselor;
 rădăcini creștine semnificative nesuprimabile. Chiar dacă în prezent
confesiunile creștine sunt multiple, nicio persoană nebotezată nu face
parte din lumea templieră;
 nicio revendicare cu privire la evenimentele din trecut față de Biserică
sau față de oricine, lipsind printre altele orice legitimitate formală a
oricărei cereri, după 700 de ani de istorie;
 angajament în cultură, în solidaritate, în transparență și în educarea
omului.
Astfel ia naștere templaritatea, un mod de a fi și de a se poziționa în
cadrul societății civile în care trăim. Templierul din prezent nu este dedicat
templierismului, însă trebuie să practice templaritatea, care este un mod de a
trăi și de a se manifesta, de a fi exemplu și de a vorbi oamenilor din prezent,
folosind cuvinte din prezent, despre problemele din prezent.
Acest lucru înseamnă să ne asumăm în mod conștient angajamentul de a
contribui la îmbunătățirea societății actuale, de a susține o societas templieră
a exemplului și a intelectului, de a ne adresa sufletului celorlalți și de a
redescoperi rădăcinile profunde ale culturii noastre, care sunt medievale și
creștine.
Înseamnă de asemenea să revendicăm cu mândrie rațiunile istorice ale
propriilor rădăcini, să acceptăm diversitatea celorlalți cu respect și cu spirit
de toleranță însă, în același timp, să nu ne fie teamă că suntem fiii unei
civilizații care, la bine și la rău, și-a pus amprenta pe lumea modernă.

63

Convingerea profondă a acestui imprinting nu are nimic de-a face cu
convingerea înrădăcinată că orice întoarcere la trecut este efemeră, antiistorică și neproductivă.
Aceasta este templaritatea pentru al treilea mileniu creștin.
4.3 Rolul templarității
A fi coerenți cu timpurile în care trăim înseamnă a ne pune întrebări
despre prezent și a căuta răspunsurile necesare.
Cu siguranță, valorile civilizației exprimate de Occident nu sunt perfecte
și, în special, nu sunt atât de ușor de exportat, așa cum multă vreme s-a
crezut, în raport cu cei care provin din alte culturi înrădăcinate în mod
profund diferit.
Însă modelul occidental, oricât ar fi de imperfect și de înșelător, oricât ar
fi de generator de discordii și de criză, direct și indirect, a fost până în
prezent singurul model învingător și este referința oricărei societăți civile
evoluate.
Disoluția valorilor etice ale omului occidental are drept cauză propagarea
unei bunăstări care nu a mers mână în mână cu propagarea și evoluția
culturală și etică, cu excepția inovației tehnologice.

Criza existențială, de Renato Barbruni

Distrugerea valorilor a fost însoțită de o indiferență oarbă față de orice
propunere de organizare a societății civile și religioase care se transformă,
adesea, într-un sentiment de vinovăție pentru faptul că suntem urmașii,
epogonii unui sistem care a învins. Însă, în fața conștientizării omului ca
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entitate în specia căreia nu putem să nu ne recunoștem, subzistă percepția
unei stări de civilizație care nu este comună tuturor celorlalte culturi.
Fără prejudecăți sau idei preconcepute, trebuie să pornim de la analiza
acestor teme, apofunzându-le conținutul și evaluând dacă și în ce măsură
există posibilitatea de a elabora o concepție realistă în măsură să ofere
răspunsuri adecvate acestor noi nevoi.
Cunoaștem bolile omului modern; pentru acestea există posibilitatea de a
oferi niște răspunsuri, opunând o concepție de viață, un stil ce trebuie propus.
Există o provocare pe care trebuie să o acceptăm, lansată de marile ideologii
socio-politice ale secolului XX: aceea a unui umanism activ, a unei
filantropii conștiente, a mărturiei unui exemplu care să transforme
pragmatismul cotidian într-o virtute exaltantă.
Majoritatea oamenilor trăiesc și mor în condiții mizerabile de sărăcie și
de abandon nu foarte diferite de cele suferite în Evul Mediu. Ca și atunci,
incertitudinea, incultura, violența și lăcomia, caracterizează acțiunile
oamenilor și ale statelor care îi reprezintă.
4.4 Căutarea valorilor
Templierii vin de foarte departe: de aproape un mileniu această condiție a
spiritului (cum altfel să o numim?) reprezentată de amintirea Ordinului, a
întâmplărilor sale și de Regula sa, a supraviețuit, în ciuda secolelor, a
defăimărilor, a persecuțiilor, a vicisitudinilor, a arderilor pe rug pentru mulți
și a exilului pentru toți.
După aristocrația de sânge, din vremuri medievale, în general consolidată
pe câmpurile de luptă, și aceea a banului, întemeiată pe puterea
esențialmente mercantilă, își poate face loc un nou tip de aristocrație a
intelectului sau a exemplului, aducătoare de noi valori pentru o societate în
curs de evoluție profundă.
Din acest motiv Templierii actuali pot avea ambiția de a privi în depărtare
și de a-și stabili ca obiectiv eticitatea societății de mâine; elitari, însă deschiși
tuturor, cu toleranța ideilor și rigoarea principiilor menite a apăra acele valori
ce nu au nevoie de o rațiune istorică, socială sau juridică pe post de
fundament, durabile însă ca omul, fiind proiecția celei mai bune părți ale
sale.
Căutarea de valori cu un anumit grad de perenitate a fost dintotdeauna
datoria unui sistem religios. Dacă ne gândim la societatea medievală, aceasta
nu poate fi concepută fără a nu ține cont de importanța capitală pe care a
avut-o religia în acea societate, care nu putea subzista fără ideea unui
Dumnezeu creștin.
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În prezent este ușor de constatat că o mare parte a societății noastre face
abstracție de ideea de Dumnezeu55. Într-o situație de criză și de tranziție de la
un tip de societate la altul, în care unei iraționalități a credinței îi corespunde
o barbarizare totală a spiritului și o scleroză generalizată a sistemelor
religioase tradiționale, o morală laică se poate erija ca apărătoare împotriva
barbariilor, violenței și decăderii spirituale a omului56.
Din Regula Primitivă ies la iveală în mod clar câteva principii
fundamentale: credința creștină, supunerea implicită a unei organizări
ierarhice riguroase, strânsa legătură asociativă între membrii Ordinului.

Cavaleri templieri în timpul unei lupte

Iată, așadar, că din toate acestea pot rezulta principii care pot fi transpuse
într-o cheie modernă, deoarece încă sunt semnificative pentru omul din
prezent și care, laolaltă, completează patrimoniul spiritual la care putem face
referire din punct de vedere intelectual și emoțional, fără însă a ridica din
acest motiv probleme nerezolvate, dacă nu de-a dreptul de nepropus, precum
cele ale moștenirii sau ale legitimității templierilor.
55 Cfr. Dawkins, Richard: L’illusione di Dio, Mondadori ed., Milano (2007);
Odifreddi, Piergiorgio: Perché non possiamo essere Cristiani, Longanesi ed.,
Milano (2007); Onfray, Michel: Trattato di ateologia, Fazi ed., Roma, (2005) și
răspunsul la tezele expuse în acest tratat al lui Baumier, Matthieu: Antitrattato di
ateologia, Lindau ed., Torino (2006); Pievani, Telmo: Creazione senza Dio, Einaudi
ed., Torino (2006); Ranke-Heinemann, Uta: Così non sia, Rizzoli ed., Milano
(1993).
56 Cfr. Interesantului eseu al lui Escobar, Roberto: Il silenzio dei persecutori, Il Mulino
ed., Bologna (2001).
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Adevărata provocare a celor care în prezent se consideră urmași ai
patrimoniului este aceea de a împăca vechi principii cu noile nevoi ale
societății.
În acest sens totul trebuie construit din temelii, o întreagă doctrină, nouă,
inspirată din trecut dar coerentă, totodată, cu realitatea în care trăim, pornind
de la analiza acestor teme, aprofunzându-le conținuturile, fără prejudecăți și
fără idei preconcepute, evaluând dacă și în ce măsură se poate elabora o
concepție realistă care să ofere răspunsuri adecvate la nevoile etice ale
omului modern.
În prezent Templul diferă total de cel de odinioară. Însă noii Templieri pot
contribui la formarea unei elite socio-culturale capabile să îndeplinească un
rol de exemplu și de afirmare constantă a anumitor valori fundamentale care
trebuie transmise în anii următori conștiințelor viitoarei societăți civile.
Recunoașterea în identitatea comună a unei singure specii reprezintă deja
un bun punct de pornire pentru acea solidaritate care ar trebui să unească
împotriva negustorilor Templului. Acesta ar trebui să fie targetul, provocarea
imposibilă, obiectivul final al întregului sistem templier.
Dezvoltarea tuturor acestor elemente determină adoptarea unor principii
și comportamente de bază al căror efect este asigurat de:
 încrederea în capacitatea omului de a lupta și de a eradica răul;
 determinarea spiritului: aptitudine ce trebuie neapărat exprimată și
aplicată conform principiilor de onestitate intelectuală, solidaritate
socială și rigoare morală, atât în viața publică cât și în cea privată;
 tenacitatea în atingerea obiectivelor Ordinului, în ciuda adversităților ce
pot fi întâlnite pe drum;
 rigoarea exemplului practicat și a propriului stil de viață;
 solidaritatea, fără discriminare de rasă, de religie, de profesiune politică
sau spirituală, de status economic sau social.
Pentru a răspândi aceste principii și aceste comportamente este nevoie de
deschidere către lume, promovare de inițiative și adeziuni, selectare și
educație, indentificare de forme și proceduri adecvate obiectivelor ce se
doresc a fi atinse. Este o mare provocare pentru a cărei realizare pot fi
chemați oamenii binevoitori, cu intenții riguroase și spirit de solidaritate.
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CAPITOLUL V
Descifrarea trecutului
5.1 Jurământul de obediență
Obediența este o formă străveche de comportament. A fi obedient
înseamnă a te conforma cerințelor, în primul rând, la nivel de convingeri, și
în al doilea rând, la nivel de comportamente.
Libertatea și democrația par să intre în conflict cu această virtute care nu
este foarte la modă, este greu de aplicat, modestă în exercitarea sa, aproape
întotdeauna impusă și deseori încălcată cu complicitatea dreptului, obiceiului
și egoismului personal.

Abraham pentru a i se supune lui Dumnezeu
este pe punctul de a-l sacrifica pe Isaac

În societatea modernă, obediența este o valore adesea neglijată și, în orice
caz, puțin simțită sau considerată mai puțin semnificativă, cu excepția
anumitor cazuri precum sistemul militar.
Pentru a ne supune trebuie să fim convinși din punct de vedere moral de
caracterul licit al poruncii. Dacă nu există un imperativ moral prealabil este
contradictoriu să ne conformăm unui principiu pe care nu-l recunoaștem. De
asemenea, comportamentele trebuie să fie coerente cu această convingere,
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întrucât este evidentă legătura dintre principiile care s-au acceptat, și care fac
parte din însăși structura noastră etică, și acțiunile cerute.
Chiar dacă societatea civilă și cea religioasă stăpânesc foarte bine această
valoare, pe care și-au însușit-o, cert este că, răspunzând unui sentiment de
încredere, unei necesități de apartenență, unui soi de salvagardare de noi
înșine, obediența apare ca o condiție de fapt și ca o nevoie a spiritului și a
vieții mult mai puternică și primordială decât celelalte condiționări morale,
civile și religioase.

Declarația de independență americană

Este ceea ce face instinctul de turmă al mulțimii cuprinse de un sentiment
de exaltare sau de nebunie, față de leaderul care, în acel anume moment,
încarnează frustrările și dorințele acesteia. Este ceea ce se întâmplă cu
mulțimea cuprinsă de misticism și de sentimentul brusc și violent de
divinizare a propriului profet sau a propriului preot. Este ceea ce fac oamenii
și animalele în turmă, obligați să se supună pentru a supraviețui, pentru a se
deplasa sau a vâna, pentru a se apăra sau a ucide.
Instinctul de turmă reprezintă un tip de obediență primitivă, ancestrală,
esențială, datorată îndeosebi unor rațiuni de siguranță.
Însă virtutea obedinței trebuie să se împotrivească instinctului,
sublimându-l, pentru a deveni convingere profundă. Acest profund și
străvechi mod de a fi, în special în societatea actuală, trebuie să fie conștient
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pentru a se transforma în liber angajament și convingere înrădăcinată, dat
fiind contrastul său aproape insurmontabil față de ceea ce în viața actuală a
omului s-a construit, adăugat și completat, în materie de libertate, de
individualism, de toleranță și de confidențialitate.
De-a lungul mileniilor omul a crescut ca individ în raport cu masa, de la
mitul lui Prometeu, care descoperind focul se erija împotriva Zeilor și era
pedepsit de aceștia pentru sfidare, la Martin Luter, care impunea cu forța
(reprezentând baza a ceea ce urma să devină ulterior protestantismul)
dialogul direct cu Dumnezeu, fără interpreți sau intermediari, până la
prăbușirea miturilor politico-instituționale cu revoluția engleză a lui
Cromwell, Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii,
principiile din 1789, marile revoluții moderne. Toate acestea au contribuit
semnificativ la poziționarea omului și a liberului său arbitru în centrul
universului, sufletul instituțiilor civile, devenind el însuși o instituție.
De asemenea, toate normele internaționale recente în materie de drepturi
ale omului urmează această tendință antropocentrică, de la Convenția
europeană a drepturilor omului, de la drepturile referitoare la protecția
bolnavilor, copiilor, femeilor, până la cele referitoare la respectarea
confidențialității, toate sunt orientate către marea direcție a atenției acordate
ființei umane, în raport cu masa anonimă și fără drepturi care este protejată,
practic, numai în caz de genocid.
Dacă aceasta este tendința generală a sistemului juridic internațional,
obligația de a ne supune cuiva poate părea din ce în ce mai frustrantă și
aproape împotriva firii.
Este însă necesar să reflectăm asupra a două aspecte fundamentale ale
conviețuirii noastre: democrația și eficiența, principii și practici de care, în
prezent, nu se poate face abstracție.
Primul aspect este cel al democrației care, din punct de vedere
etimologic, nu înseamnă, așa cum suntem obișnuiți să credem, "conducere de
către popor". Prima și cea mai importantă semnificație a sa este aceea de
demos, care înseamnă "împărțire" sau "alegere" (adică, puterea majorității).
Puterea, în realitate, indiferent de forma sa de exprimare, presupune
consimțământul părții care o susține și consimțământul părții care, împreună
cu cealaltă, trebui să o accepte.
A se supune înseamnă a respecta voința care a fost eprimată prin
consimțământ. Cine nu respectă această regulă rămâne în afara sistemului
care se exprimă astfel; cât timp legile vor altera libertatea și dreptul de a se
opune, acestea sunt legile pentru toți. Cine are o părere diferită are dreptul de
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a propune reguli și comportamente diferite pentru când, la rândul său, va fi la
putere, dar nu se disociază de cei existenți. Și se supune.
În concluzie, obediența reprezintă respectarea principiului conform căruia
există o ordine generală care trebuie respectată. Altfel întreg aparatul riscă să
se fragmenteze în mod ireversibil.
Al doilea aspect este cel a eficienței: presiunea treptată a celor zece
degete ale mâinilor poate deschide o ușă grea. O lovitură violentă vibrată pe
aceeași ușă nu o deschide, ci doar face rău mâinii care a lovit. Orice acțiune,
orice politică sau faptă tinde să raționalizeze resursele disponibile și să
obțină cel mai bun rezultat cu cele mai mici eforturi. Eficiența acțiunii este
dată de sinergie și de coordonare. Entuziasmul ce răsare peste noapte, nu
ajută cu nimic, îi înflăcărează pe cei superficiali, însă dispare la prima
picătură de ploaie. Nu are valoare.
Nu trebuie să aprindem focuri ocazionale pentru o singură noapte, ci
faruri pentru a ilumina drumurile și a fi puncte de referință pentru noi înșine
și pentru ceilalți. Pentru cine susține, precum Templierii actuali, că este
diferit, aceiași termeni de democrație și de obediență pot da naștere unor
reflecții mai aprofundate.
Cu toții sunt și trebuie să fie egali în cadrul Ordinului; cu toții au dreptul
și datoria de a-și exprima părerea și, prin aceasta, de a contribui cu propuneri
și discuții. La un moment dat, totuși, trebuie stabilite, în interesul primar al
Ordinului, obiectivele sale și Cavalerii săi.
Și acesta este momentul în care obediența se impune: medicamentul poate
fi amar la gust sau neplăcut la vedere, însă poate face bine la stomac sau la
inimă.
Deoarece Ordinul este un corp structurat și complex, obediența se impune
ca act de umilință, de smerenie a individului față de toți ceilalți și de respect
față de cine impune obediență. Cine conduce are datorii ingrate și grele. Cine
comandă, în realitate, nu are o sarcină mai ușoară: are doar mai multe datorii
și responsabilități decât ceilalți.
Obediența, așadar, este un semn de solidaritate, întărește ființa, sporește
sentimentul de comunitate, conștientizează și implică mai mult în acțiunea și
obiectivele Ordinului.
Iată de ce obediența face parte din valorile laice de apartenență la Ordin.
Este nevoie de ordine, regularitate, incisivitate, o prezență subtilă, modestă
dar concretă, adevărată, puternică, vizibilă.
De aceea este nevoie de obediență, deoarece mâna care nu este îndrumată
de cap se agită la nimereală și mătrășește lucruri bune și rele, așa cum fac
bețivul sau copilul. A se supune înseamnă că toate piesele de pe tabla de șah
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sunt gata să fie folosite, că te poți bizui pe ele, că fiecare din acestea are locul
și rolul său, nici mai bun nici mai rău decât celelalte, însă are rolul său. Se
poate întâmpla să nu aibă niciodată ocazia de a și-l exercita; se poate
întâmpla să-și exercite rolul numai o dată sau de puține ori. Nu contează.
Ceea ce este cu-adevărat important este ca toate aceste piese să opereze în
mod coordonat și compact. A se supune înseamnă a realiza această armonie
și aceste obiective.
5.2 Jurământul de sărăcie
Vechiul jurământ de sărăcie pe care îl depuneau Cavalerii era strâns legat
de statutul lor de călugări, călugări înarmați și nu doar care se roagă, lipsiți
de capacitățile comune sacramentale atribuite călugărilor în adevăratul sens
al cuvântului.

Sf. Francisc se căsătorește cu Domnița Sărăcie
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Jurământul de sărăcie era caracteristic obligațiilor pe care călugării
medievali și le asumau în momentul consacrării lor. Călugării războinici,
precum Templierii, profesau același vot renunțând la bunurile lor materiale
sau cedându-le direct, total sau parțial, Ordinului.
Stăpân pe averile Cavalerilor, Ordinul se ocupa de administrarea acestora
asigurând Templierilor și oamenilor de arme sau suitei lor (de sprijin), cele
necesare pentru a-și exercita funcțiile.
În caz de bătălii sau de războaie victorioase prada sau sumele plătite drept
răscumpărare, după înapoierea prizonierilor de rang către partea adversă,
erau vărsate în vistieriile Ordinului. De asemenea, în timp, intrase în uz
obiceiul pentru cei care intenționau să călătorească pe Pământul Sfânt
precum pelerinii sau Cruciații, să încredințeze Ordinului averile de care
dipuneau, în schimbul asistenței și protecției rudelor sau pro remedio anima
mea.
Astfel Ordinul devenise extrem de bogat și de puternic.

Jacques de Molay este primit în Ordin

Jurământul de sărăcie era personal, astfel Cavalerul nu putea avea nimic
în proprietatea sa, cu excepția sabiei, a mantiei și a mănușilor: restul trecea în
proprietatea Ordinului și chiar și armele erau forjate și furnizate de către
atelierele meșteșugărești templiere.
Semnificația jurământului de sărăcie, evident, era mult mai profundă, în
sensul că profesarea credinței templiere presupunea renunțarea la
îmbogățirea personală și dedicarea în totalitate politicii și obiectivelor
politicii templiere. Cavalerii, în calitate de persoane fizice, renunțau la
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dreptul de a poseda orice însă, în calitate de Templieri, făceau parte din
puterea și bogăția Ordinului de care depindeau.
Acest jurământ de sărăcie răspundea unei nevoi nu numai militare, ci și
monastice prin excelență; toate ordinele monahale, încă din zorii
creștinismului, au pretins din partea călugărilor lor renunțarea la bunurile
lumești.
Învățătura Bisericii a fost, în acest sens, constantă, cel puțin din punct de
vedere formal. În ciuda fastului și bogățiilor multor demnitari ecleziastici,
Biserica era și trebuie să fie săracă. De multe ori, de-a lungul secolelor,
această concepție, care provenea direct din învățătura evanghelică, a fost
încălcată, astfel încât au existat numeroase predici religioase, chiar și din
partea laicilor, care invocau întoarcerea Creștinilor, și mai ales a preoților lor,
la simplitatea și la sărăcia propovăduite de Evanghelie.
Mai târziu Sf. Francisc, deși nu s-a erijat direct împotriva Bisericii, a
interpretat în mod aproape dramatic această nevoie de a uni sărăcia cu forța
și bogăția spiritului57.
Pe de altă parte, falsa Danie a lui Constantin, descoperită de Lorenzo
Valla58, și polemica agresivă a lui Martin Luther împotriva vânzării
indulgențelor și împotriva preoților simoniaci, care va da ulterior naștere la
protestantism, reluau aceleași teme ale sărăciei și ale purității credinței care
încet încet dispăreau din nou din acțiunile politico-militare și politicoreligioase ale Bisericii de la Roma.
Este necesar să reflectăm puțin asupra temei sărăciei, pentru a încerca o
actualizare a conceptului. Spiritul Evangheliei, interpretat în mod liber,
consideră sărăcia ca o condiție necesară, printre altele, pentru a ajunge în
Împărația spiritului. Omul, într-adevăr, trebuie să fie liber de orice legătură,
materială și spirituală, pentru a se putea dedica în totalitate lui Dumnezeu și
misiunii de a duce cuvântul Domnului printre oameni.
Acest lucru implică și alte renunțări, precum abandonarea propriei familii
sau privarea de posibilitatea de a avea soție și copii, sau de a trăi cu ambiții
civile sau sociale. Sărăcia trebuie să fie totală și nu se referă numai la
aspectele materiale. Cu greu se împacă, într-adevăr, administrarea unei averi
sau familia cu binefacerile și propagarea mesajului evanghelic.
57 Spre deosebire de acesta, alți mari predicatori, precum Fra’ Dolcino și așa-zișii
Săracii lui Dumnezeu sau Savonarola au sfârșit prin a fi spintecați sau arși pe rug în
urma unor adevărate cruciade duse de Biserică împotriva predicilor acestora care
amenințau înseși bazele puterii financiare ale Papalității.
58 Cfr. Vian, Giuseppe Maria: La donazione di Costantino, Il Mulino ed., Bologna
(2004).
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Desigur, sunt acțiuni care pot coexista între ele însă, în fond, simplitatea
mesajului evanghelic impune simplitate și în alegeri și nu echilibristică între
viața cotidiană și cea spirituală. Creștinul ar trebui să fie desprins de
realitatea în care trăiește întrucât este un prevestitor al adevărurilor
Evangheliei, și nu este o întâmplare faptul că și în prezent Biserica amintește,
în spoturile sale publicitare că cine propovăduiește Evanghelia trebuie să
trăiască din Evanghelie.
În virtutea acestor lucruri sărăcia este o valoare, deoarece impune
sacrificii pentru un obiectiv ultrapământesc; aceasta este forța, aproape
inumană, a mesajului creștin, la fel cum este inuman să ți se ceară să întorci
și celălalt obraz dacă ești lovit.

Dania lui Constantin

Însă adevărat este și faptul că fără bani nu se construiește credința, nu se
ridică biserici, nu se înalță spre cer catedrale, nu se înarmează Cavalerii, nu
se creează solidaritate, nu se tipărește sau se propagă Evanghelia. Oricât de
desprins de realitate ar putea fi creștinul modern, trebuie să țină cont de
aceste lucruri dacă vrea să fie făuritorul schimbării.
În ziua de azi trebuie să ne întrebăm cât de actual este jurământul de
sărăcie: este discutabil, într-adevăr, dacă vechiul îndemn evanghelic de
abandonare a bunurilor și a sentimentelor pămânești poate fi din punct de
vedere moral împărtășit și urmat de fapt.
Se opun multe motive precum, de exemplu, pierderea unui sentiment
religios colectiv puternic și orientat către o Împărăție a Cerurilor a cărei
sosire nu este considerată de cei mai mulți iminentă, folosirea
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necorespunzătoare și exemplul negativ ce derivă din punerea la dispoziție a
unor resurse care, adesea, sunt utilizate nu pentru a face bine ci pentru a-i
îmbogăți pe simoniaci și pe falșii profeți, o neîncredere în creștere față de
cine se implică în acte de caritate cu banii altora, transformând deseori totul
într-un business personal.
Dacă, pe plan moral, valoare de a da nu este corelată cu cea de a primi
efectiv, totuși este din ce în ce mai puțin acceptabilă irosirea resurselor
colectate și oferite cu bună credință care nu mai ajung apoi niciodată la
destinație.
Limbajul sărăciei nu trebuie înțeles numai ca sacrificiu personal în
favoarea altora, sacrificiu care întâlnește puțini prozeliți și din ce în ce mai
multe suspiciuni. Probabil rămâne mare valoarea sa pe plan moral, însă este
rarefiat și cu siguranță nu ușor de aplicat în viața cotidiană. Printre altele,
fără resurse nu se pot desfășura opere și acțiuni caritabile. Însă ceea ce este
semnificativ este în special faptul de a nu dori să ai.

Drama foametei în Darfur

Nimeni nu cere Templierilor moderni să renunțe la bunurile lor materiale
așa cum cer, în schimb, multe secte neo-păgâne sau conciliabule religioase
sau organizații neo-spirituale ce se îmbogățesc de pe urma adepților lor59.
Într-o lume dominată de o mare sărăcie intelectuală și materială, într-o
societate care a învins din punct de vedere tehnologic spectrul epidemiei de
ciumă și foametea, dar care nu a rezolvat drama echilibrului socio-economic
59 Ne putem gândi, de exemplu, la Biserica Unificării a lui Sun Myung Moon, la
Mișcarea Orange a lui Osho Rajneesh, la religia Bahá’í, la Copiii lui Dumnezeu a
lui David Brandt Berg, la Martorii lui Iehova, la Sciantologia lui Ron Hubbard și așa
mai departe.
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al planetei, în care peste 80% din populația mondială suferă de foame în timp
ce 20% deține, aproximativ, 95% din toate bogățiile lumii, sărăcia concepută
ca o virtute necesară poate părea un lucru deconcertant.
În realitate, Templierii din prezent nu au nevoie să fie săraci dacă
jurământul lor este acela de a aduce, cu ajutorul resurselor proprii, alinare
celor nevoiași. Ceea ce se cere, mai degrabă, este capacitatea de a dărui astfel
încât scopul să poată fi atins printr-o participare directă.

Sf. Martin împarte bucăți din mantia sa

A face acte caritabile nu înseamnă a scăpa de banii pe care îi avem în plus
(quod superest) dezinteresându-ne de persoana la care vor ajunge sau de cum
vor fi utilizați. Amintiți-vă de Fariseul care la Templu își bătea pieptul,
zicând: “ … am plătit birul către Cezar și către Templu, dau zeciuială din
toate câte câștig, am dat de pomană la săraci, așadar, Doamne, sunt cinstit,
sunt un bun evreu și merit protecția ta?” Hristos care intră în Templu și cu
biciul îi izgonește pe negustori și pe farisei (mormintele cele văruite) întrucât
sunt simoniaci și fățarnici în trufia lor de virtuți, oferă cel mai bun exemplu
pentru faptul că binefacerea nu este un cont curent printre miile de conturi
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sau gestul scârbit prin care dăm un euro pisălogului care ne întinde mâna cu
insistență.
Binefacerea nu este niciodată facilă, deoarece ar trebui să fie vie,
vibrantă, implicată; binefacerea nu înseamnă numai a da, ci și a concura și a
participa. Desigur, un cec sau un cont curent contribuie la a transfera resurse
celui care are nevoie, însă spiritul care trebuie să îl însuflețească pe Templier
nu este acela de a face o operațiune bancară sau de a transfera proprietatea
unui bun.
Trebuie, în schimb, să fim prezenți și implicați, actul de caritate nu
trebuie să nu fie în mod banal datorat, ci voit, să facă parte din noi ca o
convingere profundă, nu ca un gest de eliberare de ceva superfluu, ci ca o
investiție a valorilor noastre într-o operațiune complexă în care mâna care
este întinsă de sus să nu lase să cadă numai monede, ci să fie o mână care
strânge o altă mână, transmițând căldură, implicare, speranță.
Mesajul evanghelic în materie de sărăcie este dominant chiar dacă apoi,
în practică, așa cum am văzut, a fost de mai multe ori greșit interpretat sau
încălcat. Același mesaj se regăsește și în surele Coranului sau pe
pergamentele Torei. Nevoia omului nu se schimbă în funcție de religia
profesată, așa cum nu se schimbă nici valoarea virtuților de sărăcie și de
milostenie în funcție de Dumnezeul în care credem.
Deoarece acolo unde este un sărac este același Dumnezeu: “ … de la cel
în lipsă nu-ți întoarce ochiul și nu da loc omului să te blesteme. Că
rugăciunea celui ce te blesteamă pe tine, întru amărăciunea sufletului său, o
va auzi Cel care l-a făcut pe el”60.
5.3 Jurământul de castitate
Tema castității a fost dintotdeauna foarte controversată; până și
dezbaterea acesteia presupune o anumită doză de curaj sau, în orice caz,
ignorarea criticilor ușoare sau a zâmbetului amabil de compătimire
malițioasă. Într-o societate puternic laicizată precum societatea actuală este
un subiect ce nu mai este împărtășit: este ca și cum ai vorbi despre diavol sau
despre îngeri, o temă refulată în trecutul istoriei noastre personale, un pic
incomodă și puțin depășită61.
Întâlnim aceeași sfială cu care tindem să evităm sau să refuzăm
chestiunile de tip religios despre Dumnezeu și despre moarte, despre
60 Cfr.: Eclesiastul: 4, 1-10.
61 Puteți consulta, în acest sens, minunata carte a lui Abbott, Elizabeth: Storia della
castità, Mondadori ed., Milano (2008) și eseul execelent al lui Miles, Rosalind: Chi
ha cucinato l’ultima cena?, Elliot ed., Roma (2009).
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dragostea față de ceilalți și despre datoria de a ierta. Fenomenul însă nu este
nou, dat fiind că încă din perioada romanității existau voci ce se întrebau:
“… tam laboriosus es ut post te non respicias?”62.
În general sunt subiecte adresate specialiștilor, în general filosofi,
religioși sau teologi, cu toții un pic demodați, în concepția noastră cotidiană.
Și, deseori, nu este vorba de refuz, ci de indiferență, captivi în spiralele unui
cotidian deja destul de greu de înfruntat pentru a ne mai măsura puterile și cu
non-cotidianul.
Jurământul de castitate era unul din jurămintele fundamentale ale vechilor
Cavaleri templieri, ceea ce îi apropia cel mai mult de statutul lor de călugări
așa cum jurământul de a sta sub arme îi apropia de lumea cavaleriei civile.

Miniatură referitoare la presupusa
sodomie practicată de Templieri

Chestiunea preliminară a castității, dacă este necesară - și în ce măsură –
vieții religioase, nu există nicidecum în conștiința vechilor Cavaleri. Aceștia
erau călugări; călugării trebuie să fie caști și depuneau jurământul de
castitate.
În principiu, acest jurământ era esențial și constitutiv pentru statutul de
călugăr războinic. Firește acest lucru nu înseamnă nici că aceștia reușeau
întotdeauna să fie caști, în viața lor, nici că eventuale încălcări nu erau
recurente în confesiunile lor și, îndeosebi, în timpul interogatoriilor
infamante la care au fost supuși în momentul prăbușirii Ordinului.
62 Cfr. Petronius: Satyricon, 57, 7.
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Dimpotrivă, se poate observa cum în mod curios acuzațiile referitoare la
sexulitatea lor presantă sunt mai degrabă menite să demascheze presupuse
raporturi homosexuale decât să dovedească dacă a existat o încălcare a
jurământului depus în acest sens.
Chestiunea castității sacerdotale sau monahale își trage originile și a
evoluat din timpuri străvechi și se întemeiază pe o tradiție sexofobă
pluriseculară care derivă din mazdeismul persan, filtrat de predominantul și
aproape obsesivul puritanism iudaic63. Pe această gândire și pe tradițiile
religioase s-a întemeiat, încă de la începuturile sale, tradiția creștină, chiar
dacă ulterior toate acestea au dat naștere la dispute și la numeroase curente
filosofice și teologice care au încercat, adesea în zadar, să împace realitatea
vieții cu exigențele doctrinei, tradiție impusă uneori prin puterea dogmelor.
Sf. Pavel64 scria către Corinteni: " … bine este pentru om să nu se atingă
de femeie", adăugând apoi: “ … Dar din cauza desfrânării, fiecare să-și aibă
femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său ... și aceasta o spun ca un
sfat, nu ca o poruncă, eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi”65.
Mai târziu, Origen scrie: “... căsătoria este tot un păcat: tot ce se poate
face este să fie iertat și sfințit”, și Sf. Augustin, în De sancta virginitate,
adaugă că “… cei neprihăniți vor luci pe cer ca stelele strălucitoare în timp
ce părinții care i-au zămislit vor semăna cu aștri fără de lumină”, în timp ce
Sf. Toma de Aquino rostea următoarea sentință: “… imo actus matrimonii
semper est peccatum”66.
Față de forța extraordinară a revoluționarului mesaj evanghelic, tot ceea
ce încet încet s-a suprapus sau s-a contopit cu acesta, a avut cu siguranță o
dimensiune și o importanță din punct de vedere conceptual mai mică. Totuși,
controlarea conștiințelor și crearea progresivă a unui sistem de conducere
totală a persoanelor, într-o viziune creștină totalizantă (Weltanschauung) a
dus la accentuarea importanței anumitor aspecte din viața omului printre
care, preeminent, este cu siguranță aspectul sexual.

63 Cfr.: Eclesiastul: “… și am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei
inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri: cel plăcut lui
Dumnezeu scapă de ea…. “.
64 Puteți vedea despre acest mare Apostol, Calimani, Riccardo: Paolo, l’Ebreo che
fondò il Cristianesimo, Mondadori ed., Milano (1999).
65 Cfr. Sf. Pavel: Scrisoare către Corinteni, VII, 1-2, 6-7.
66 Cfr. Sf. Toma de Aquino: Opera omnia, 4, d. 31,q. 2, 2 c. fi.
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Nu întâmplător s-a vorbit și s-a scris, deseori, despre o sexofobie
creștină67, identificând în obligația de castitate pentru preoți aspectul
secundar al unei viziuni de minimalizare a femeii și a vieții sexuale. Există
numeroase exemple oferite de vechea patristică creștină: de la conceperea
femeii ca remedium libidinis până la anumite viziuni mariologice datorită
cărora chestiunea concepției și a maternității a fost răsturnată de o serie de
interpretări deseori tendențioase și, în orice caz, redundante în raport cu
simplitatea și caracterul imediat al mesajului evanghelic.
Problema castității s-a pus dintotdeauna, în primul rând, ca un mijloc
primar pentru a fi aproape de Dumnezeu și, apoi, ca fundament al misiunii
sacerdotale. Desigur, castitatea este un aspect diferit de cel al obligației
celibatului sau a monogamiei (pe această diferență conceptuală s-au
întemeiat numeroase interpretări și ambiguități tolerante), fiind vorba despre
o problemă esențialmente individuală.
Într-un anumit sens, dacă se crede cu tărie în adevărul mesajului
evanghelic și în nevoia mântuirii, exercitarea unei misiuni preoțești atât de
importantă, precum aceea de a transmite mesajului Domnului pentru a salva
lumea, nu admite nici opriri nici paranteze nici desfătări nici căderi nici
angajamente în alte direcții. Drepturile trupești și datoriile omului de rând cu
greu se împacă cu o datorie atât de elevată, atât de intensă, atât de totalizantă.
Celibatul preoțesc are o semnificație profundă, deseori greșit înțeleasă,
extinzând recomandarea, ba chiar obligația, de castitate la toți credincioșii
(cel puțin înainte de căsătorie).
Dar ca acest aspect să poată genera comportamente similare răspândite la
nivelul tuturor creștinilor, și să devină regulă de viață, este mai degrabă
dificil, chiar și în acea parte a societății creștine medievale în care controlul
conștiințelor și al societății civile era în mâinile Bisericii.
În realitate, în calitate de laici și nu de practicanți, ne scapă sensul acestei
rigori sexofobe în cadrul mesajului evanghelic. Chestiunea principală nu este
dacă această rigoare este fondată pe tradiție sau pe cuvintele lui Hristos ci
mai degrabă dacă este, într-adevăr, congruentă sau necesară în scopul
mesajului creștin. Este ca și cum ne-am întreba, în orice alt sistem religios,
dacă postul pe timpul zilei din timpul Ramadanului este efectiv util și
congruent ca dovadă recurentă de credință autentică islamică.

67 Cfr. De Marchi, Luigi: Sesso e civiltà, Laterza ed., Bari (1959); Louvel, René:
Trattato di castità, Scipioni ed., Valentano-Viterbo (1995); Ranke-Heinemann, Uta:
Eunuchi per il regno dei cieli, Rizzoli ed., Milano (1990).
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În cadrul Bisericii au coexistat dintotdeauna două tendințe opuse: prima,
severă și cu tendințe ascetice și, cealaltă, mai puțin riguroasă și mai flexibilă.
Prima a prevalat întotdeauna în timp ce a doua iese la iveală, deseori, din
seninătatea spiritului multor credincioși.
Nu este nimic mai extraordinar decât a oferi plăcere sau a primi plăcere.
Este vorba despre o posibilitate a noastră înnăscută, la îndemâna oricui, care
nu face diferență între sărac și bogat, între sănătos și bolnav, între tânăr și
bătrân. Noi suntem printre altele aducători de plăcere pentru noi și pentru
ceilalți.
Este un limbaj comun deoarece se naște dintr-o nevoie fizică primordială
de propagare a speciei și dintr-o necesitate esențială de comunicare: este,
totodată, un instrument și un obiectiv în care o particulă din infinit este
obținută și împărtășită, este un mod prin care se creează o identitate comună
între două persoane diferite, o recunoaștere reciprocă în ciuda multiplelor și
diferitelor valențe de care se bucură ființele umane.
Morala creștină și tradiția occidentală derivată, consolidată în timp, admit
toate aceste lucruri numai în scopul așa-zisei iubiri conjugale, limitând în
cadrul unui raport juridic, transformat într-un pact cu divinitatea
(sacramentum), iubirea dintre bărbat și femeie; un pact deseori menit mai
degrabă să unească averile și alianțele politice sau dinastice, să dea naștere
unui moștenitor, decât inspirat din dragostea între două persoane.
Treptat s-a dezvoltat o construcție complexă, organizată pentru
credincioși și impusă de regulamentele civile, un sistem care, în condiții
sociale, economice și culturale profund diferite de ale noastre, avea o
semnificație profundă, întrucât reprezenta piatra de temelie a unei structuri
socio-familiale în general administrată și controlată de Biserică68.
Astăzi, înșiși termenii chestiunii s-au schimbat.
În epoca lui Iulius Cezar media de vârsta a Romanilor era în jur de 24 de
ani și în societatea din acele vremuri femeile, inițial "obiect" de consum și
"instrument" de reproducere, cu greu ajungeau la un grad ridicat de
independență și autonomie.
În Evul Mediu durata medie de viață crește ajungând în medie la 30-40 de
ani, iar această situație continuă pâna la sfârșitul secolului XIX, cu mici
variații. Copilele erau date spre căsătorie la vârsta de 10-14 ani, la 25-30 de
ani erau deja bătrâne, istovite de sarcinile și de greutățile vieții, bărbații
"maturi", și mai ales în vârstă, erau puțini la număr. Moartea secera
68 Cu privire la această temă atât de complexă se poate consulta volumul interesant al
lui Onfray, Michel: La cura dei piaceri, Salani ed., Milano (2009).
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numeroase suflete prin războaie, epidemii de ciumă, foamete, lipsa absolută
a măsurilor igienice personale și urbane. Cine, pe vremea aceea, se căsătorea,
trăia cel mai adesea timp de zece, doisprezece, cincisprezece ani cel mult.
Dacă iubirea între doi oameni stătea la baza căsătoriei catolice, și în multe
cazuri ne putem îndoi de acest lucru69, aceasta era aproape întotdeauna
ironizată sau disprețuită în raport cu complexitatea sistemului cu care
conviețuia și cu dificultățile cotidiene ce caracterizau o viață grea și aspră,
deseori la limita supraviețuirii.

Pregătirea unei tinere soții în Evul Mediu

Nu ne referim la reginele sau la prinții sau la protagoniștii edulcorați care
ies la iveală din lumea poeziei trubadurilor și a romanticilor germani.
Desigur că nu! Ne referim mai degrabă la anonimul și obscurul aspect
cenușiu în care se concretiza, pentru nemărginita masa a săracilor și a
nevoiașilor, raportul formal al căsătoriei.

69 Cfr, Feurbach, Ludwig: L’essenza del Cristianesimo, Universale economica ed.,
Milano (1952), și Politi, Marco: La Chiesa del no, Mondadori ed., Milano (2009).
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În această situație avea un sens ca legământul, sființit de preot, să fie ad
infinitum, ținând cont că acest termen final era foarte aproape.
În prezent, ideea de infinitum este puțin imaginabilă. Durata medie de
viață în Occident a înregistrat o creștere foarte mare: femeile ajung la vârsta
de peste 80-85 de ani, bărbații la peste 75-80. Mutațiile extraordinare ale
societății, în ultima sută de ani și, îndeosebi, de jumătate de secol în această
parte, au transformat profund structura socială și însuși modul de a concepe
viața și relațiile între genuri.
Nu este lesne de crezut (chiar dacă este de dorit) că o alegere făcută la
douăzeci de ani se consolidează și se dezvoltă pentru următorii cincizeci. În
cadrul unui cuplu se crește împreună, însă aproape niciodată în același fel și
în același timp.
Dacă nu există iubire (și în acest caz chiar este nevoie de iubire), fiecare
din cei doi dobândește experiențe și nutrește speranțe diferite. În cazul în
care aceste transformări la sfârșit nu pot fi conciliate, nu mai există viață
conjugală ci doar o simplă închipuire.
Independența intelectuală, economică și juridică a universului feminin a
făcut dreptate pentru mascaradele matrimoniale tragice din secolul XIX și
începutul secolului XX, în virtutea cărora bărbatul putea să facă ce voia iar
femeia numai să procreeze și să îngrijească familia și copiii, în favoarea
exclusivă a bărbatului stăpân.
Sistemul s-a răsturnat, nu numai pentru că femeia a crescut și tinde din ce
în ce mai mult să fie parte activă și nedominată a microcosmosului
matrimonial70, ci și pentru că de-a lungul unei vieți extraordinar de lungi se
schimbă modul de a trăi, de a vedea, de a iubi.
Este ca și cum în viața noastră ar fi trei cicluri, până la 25-30 de ani, de la
30 la 45-50 și, după, de la 50 de ani în sus.
Continuăm să existăm pe piață, să fim competitivi, să dorim să avem
valoare în fața noastră și a celorlalți. Și atunci când iubirea dispare, când
acea extraordinară înțelegere fizică și sentimentală se atenuează sau se
termină și devine doar o "afacere" cotidiană, una din multele obligații ale
unei căsnicii transformate într-o firmă ce trebuie administrată, spiritul de
libertate al bărbatului sau al femeii își poate reclama dreptul la o nouă
provocare și la iluzia fericirii.
Drama existențială a individului și a semnificației libertății sale nu este
nouă pentru conștiința omului dar capătă, în prezent, o nouă dimensiune și
exercită un impact profund, întrucât este mult mai răspândit la nivelul
70 Cfr. Eisler, Riane: Il calice e la spada, Frassinelli ed., Milano (2006).
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conștiinței dreptul fiecăruia de a fi și de a trăi bine. Și atunci: căsnicii scurte,
divorțuri frecvente, noi conviețuiri deseori mai puternice decât multe căsnicii
formale, numeroase persoane singure care în mod deliberat refuză instituția
care le-a trădat așteptările sau ale cărei reguli nu mai intenționează să le
respecte.
Ce castitate este posibil să impunem sau să ne dorim dacă nu aceea de a
vrea și de a dărui iubire în mod liber și conștient? Deoarece aceasta este cu
siguranță întregirea eului.
Este din ce în ce mai greu de admis principiul că cineva, în afara de noi,
poate fi pentru noi judecător, arbitru sau controlor al unui instinct primar care
apare doar atunci când întâlnim o altă persoană care are nevoie de iubire.
Plăcerea de a fi și de a trăi, libertatea de a decide și de a acționa în funcție de
altcineva și invers, sunt cel mai bun mod prin care, poate în mod confuz,
fiecare își caută jumătatea, partea care îl întregește, acea scânteie divină de
nemurire sau de clipă prezentă pe care s-a întemeiat mare parte din cultura
europeană.
Pe de altă parte, calitățile spirituale sau culturale ale ființei umane nu
depind de ce mănâncă, de cum se roagă, de calitatea sau de frecvența
relațiilor sexuale personale.
Bărbatul și femeia sunt niște sisteme complexe ce trebuie evaluate în
virtutatea a ceea ce sunt, în ansamblul lor, în raport cu societatea în care
trăiesc.
A ne imagina o opinie a altcuiva despre toate acestea este la fel de
discutabil ca a considera ca putem fi diferiți de ceea ce suntem. Regula
fundamentală trebuie să fie aceea de a nu face rău altora.
Rămâne de văzut ce anume din toată această moștenire, atât de complexă
și deseori atât de controversată, poate fi transferat către experiența modernă a
Templierului actual, cum pot aceste lucruri să conviețuiască cu realitatea
ecumenică a Ordinului.
O analiză sumară a etimologiei cuvântului castus ne duce la termenul
arhaic sanscrit cistah care înseamnă "instruit, bine crescut" și la verbele
latine: carere și castigare: primul, cu sensul de "a fi lipsit, a nu se folosi sau
a se ține departe", al doilea, cu sensul de "a corecta, a înfrâna". Romanii
aveau o concepție mult mai amplă asupra termenului: este suficient să ne
gândim la faptul că din acest etim derivă atât castă (neam, seminție,
categorie) cât și "incestus" (prihănit, pătat).
Templierii actuali sunt creștini și ecumenici, nu numai catolici. Acest
lucru implică nevoia de a amesteca în mod echilibrat tradiții culturale,
religioase și morale diferite într-o singură regulă de conduită. De asemenea
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Templierii actuali nu mai sunt călugări. Este adevărat că și în trecut erau
niște călugări speciali, armați și nedotați cu acea sacralitate absolută a
călugărilor obișnuiți provenită din puterea de a binecuvânta în calitate de
intermediari ai Divinității. Însă aceștia erau totuși călugări și se considerau ca
atare, chiar dacă erau diferiți. Templierii din prezent nu fac parte din această
sacralitate.
În ultimul rând, trebuie să ne întrebăm în ce măsură o eventuală
practicare a castității ar putea adăuga sau elimina ceva față de funcția sau de
credibilitatea Ordinului. Dacă facem abstracție de simpla respectare a unei
tradiții pluriseculare (care în acest caz ar trebui să fie valabilă și pentru alte
comportamente caracteristice vremurilor), ar rămâne doar o impunere greu
de acceptat și care ar da naștere în special unui control al conștiințelor și al
comportamentelor aferente care într-o societate puternic pluralistă și laicizată
nu ar fi posibil.
Din toate acestea rezultă că și în cazul acestui străvechi jurământ este
necesară introducerea unor amendamente care să readucă sensul inițial al
termenului: acela de a fi fără pată, de a avea spiritul și intențiile pure, de a ști
a sta departe de ceea ce poate să ducă în afara castei.
5.4 Jurământul de a sta sub arme
Jurământul de a sta sub arme sau, mai bine zis, de a fi brațul armat al
Bisericii, venea în completarea celor trei jurăminte tradiționale monastice și
era elementul caracteristic al cavaleriei religioase, asimilând-o cu cea laică,
însă atribuindu-i o funcție specifică ușor recognoscibilă.
Templierul era un călugăr războinic, o creatură cu două fețe care pe lângă
faptul că era călugăr, era și un expert în arta militară la dispoziția Bisericii,
în apărarea pelerinilor din Țara Sfântă și din Templul din Ierusalim, de-abia
cucerite de Cruciați.
A sta sub arme era singurul jurământ diferit de jurământul celorlalți
călugări, simpli credincioși. Acesta constituia extinderea principiului
cavaleriei la universul religios, transpunerea apărării celui slab și a femeii în
apărarea pelerinului, a săracului, a Templului, concretizarea unei cavalerii
religioase opusă cavaleriei civile, în care cultul Fecioarei Maria era
substitutul cultului femeii (mea domina) și a imaginii feminine teoretizată de
cântăreții provensali.
Însă, pe lângă această transpunere, formarea unei armate de călugări
implica probleme destul de complexe sub aspectul moralei creștine,
determinând o reaprindere a dezbaterii, ce nu fusese niciodată stinsă, între
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susținătorii "non violenței" creștine și toți ceilalți, creștini și ei, însă mai
cufundați în realitatea lucrurilor71.
Chestiunea fundamentală este de a ști cum se poate împăca mesajul
creștin al iertării propriului dușman și întinde și celălalt obraz celui care te-a
jignit, cu războaiele periodice între creștini și între creștini și necreștini.
Ferocitatea vremurilor, și nu numai a acelor vremuri, cu greu se împacă, în
realitate, cu minunata revoluție evanghelică bazată pe milostenie, pe
înțelegere și pe iubirea aproapelui.

Templierii înving sarazinii – Miniatura unui manuscris din sec. XII

Nu întâmplător, la începuturile existenței sale, noul Ordin a fost privit cu
neîncredere de mulți călugări autentici, atașați de tradiția milenară creștină
contrară războaielor. Însă cruciada lansată de Papă era deja o anticipare a
ceea ce urma să fie principiul de război drept opus celui de război nedrept,
justificând în ochii tuturor un tip de război sfânt, dus împotriva Păgânilor,
dușmanii creștinității72.
Însuși Bernard de Clairvaux, inspiratorul spiritual al Ordinului, influențat
probabil de lumea islamică, a teoretizat împotriva multor teologi ai epocii,
susținând că uciderea unui păgân nu era o omucidere, ci un malicidium.
Instituționalizarea unei armate de călugări înarmați a reprezentat punctul
culminant al unui proces în continuă afirmare de identificare între societatea
religioasă și cea civilă a vremii.
71 Cfr. Fumagalli Beonio Brocchieri, Mariateresa: Cristiani in armi, Laterza ed., Bari
(2007).
72 Un articol recent, publicat în revista Focus, rezumă în termeni foarte simpli acest
contrast de opinii cu privire la războiul drept. Cfr. Procenzano, Raffaella: C’era una
volta la guerra giusta, in Focus, novembre 2013, pag. 124 și urm..
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Călugării războinici nu au fost niciodată o armată comparabilă cu cele
care putea fi trimise pe câmpurile de luptă de Prinții sau de Regii creștini, iar
Cavalerii templieri au fost întotdeauna în număr relativ mic. Această
dificultate însă era compensată prin faptul că erau singura armată
profesionistă europeană constant antrenată, având așadar o putere a loviturii
incomparabilă cu trupele de soldați și cu mulțimile de fanatici angajați de
Domnii războiului în campaniile de primăvară sub semnul crucii73.
Experiența Cruciaților, in loco, și îndeosebi aceea a Senioriilor latine din
Țara Sfântă, dar și a Cavalerilor templieri, a demonstrat că nu toți
necredincioșii erau dușmani și că nu toți Creștinii erau prieteni. Alianțe,
înțelegeri și răsturnări ale acestora se petreceau frecvent, la fel cum nevoile
schimbătoare ale politicii impuneau crearea acestora, nu numai în Bizanț sau
în Palestina, în Egipt sau în Siria, ci și în Spania, în Sicilia și în alte părți.
Pe rând, însemnele creștine fluturau în vânt când de-o parte când de
cealaltă a armatelor, așa cum s-a întâmplat ulterior, de-a lungul secolelor,
până în zilele noastre.
Templierii, în scurta perioadă în care și-au exercitat puterea și diplomația,
și-au îndeplinit funcția de apărători ai pelerinilor, de garanți ai siguranței pe
drumurile ce permiteau afluxul de oameni și de provizii spre Pământul Sfânt,
de legătură permanentă cu garnizoanele Templului în numeroasele castele
templiere. Crucea pe care o purtau pe mantiile lor nu a împiedicat nici
masacre, nici alianțe și nici compromisuri politice. Jurământul de a sta sub
arme a reprezentat de asemenea putere, ductilitate, capacitate de pătrundere
și de înțelegere a lumii în care activau.
De atunci multe lucruri s-au schimbat iar transpunerea în cheie modernă a
vechiului jurământ de a sta sub arme poate părea greu de pus în practică și
abscons.
Într-o societate în care credința nu mai are puterea de a îndruma și de a
tempera sistemul complex al acțiunilor umane și în care voința și rațiunea
individului tind să prevaleze, pericolul egoismului monocentric reprezintă,
probabil, bastionul cel mai greu de învins pentru o îmbunătățire totală a
relațiilor umane.
De aici nevoia de a fi în gardă față de noi înșine. În societatea noastră noi
ne suntem cel mai aprig dușman, ținând cont de atomizarea structurilor
sociale și familiale ce pun accentul pe individ și nu pe specie sau pe
structură. Indiferența, trufia, îngâmfarea, exaltarea ego-ului ca centru al
73 Multe trupe militare creștine, începând cu cea a lui Constantin, au purtat însemne
creștine de tipul Gott mit Uns, prezent pe cataramele centiroanelor trupelor SS.
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universului, toate acestea sunt aspecte înrădăcinate ale unui dușman ce
trebuie combătut.
Dacă speranța dispare, dacă indiferența va fi în continuare alimentată,
dacă mitul dispare din conștiințele noastre fără a lăsa nicio urmă, ci doar
dovezi arheologice pentru un cerc restrâns de oameni de știință, golul din
suflet va avea ca ecou golul unei societăți orientate către ea însăși, implozivă,
care neagă iubirea și pe ceilalți în sublimarea individului. În felul acesta se
formează o societate, poate chiar ostilă, de monade, diferite, indiferente una
cu cealaltă.
Trebuie să fim în gardă. De aceea Templierul din prezent trebuie să
continue să stea sub arme, luptând împotriva aspectelor negative ale propriei
sale persoane și impotriva modului său de a fi, de fiecare dată, constant,
reînnoindu-se împreună cu ceilalți, într-o identitate comună solidară a speciei
biologice căreia îi aparține.
Tema construirii unei societăți diferite, a unei societas templiere, este pe
cât de dificilă pe atât de ambițioasă. Nimeni nu are iluzia că poate schimba
lumea, ci doar speranța că poate contribui la a o face mai bună. Forța, curajul
și tenacitatea de a încerca îndeplinirea acestei fapte mărețe nu sunt la
îndemâna oricui, cer sacrificiu, riscă zâmbetul sau compătimirea celorlalți.
Pentru acest lucru este nevoie să fim mândri de noi înșine, cu cea mai
bună parte a sufletului nostru și a minții noastre. A sta sub arme înseamnă și
a încerca, în fiecare zi, să ne curățăm sufletul de rămășițele unei societăți ale
cărei numeroase aspecte nu sunt împărtășite.
A avea împreună sentimentul nevoii de a schimba lucrurile și, în special,
de a schimba o parte a comportamentelor noastre, este deja ceva, chiar dacă
este cu siguranță mai ușor să criticăm sau să fim în dezacord decât să inovăm
și să construim.
Exemplul pe care lumea templieră din prezent îl poate da celorlalți este
prima și cea mai importantă dovadă de credință prin care își poate manifesta
propriile convingeri templiere. Nimeni nu deține adevărul absolut, așadar
nimeni nu trebuie să aibă aroganța de a-i învăța pe alții ce trebuie sau ce ar
putea să facă.
Numai dacă vom fi într-un anumit fel putem transmite un mesaj diferit, cu
condiția ca acesta sa fie interesant pentru cei care ne înconjoară, numai dacă
vom fi societatea exemplului și, așadar, numai dacă vom fi din punct de
vedere critic diferiți, din punct de vedere moral puternici, din punct de
vedere social disponibili, făuritorii unei adevărate reînnoiri culturale și
spirituale.

89

CAPITOLUL VI
Concluzii
Reîntoarcerea la o etică laică poate fi considerată ca o încercare de a
îmbunătăți comportamentul uman, indiferent de convingerile religioase ale
fiecăruia.
Într-o epocă de globalizare mercantilă care, în mod inevitabil, va fi
urmată de o globalizare a popoarelor (procesele de imigrație masivă sunt o
mărturie evidentă), va fi din ce în ce mai necesar să ne comparăm și să ne
recunoaștem în baza unor valori comune. Dacă această nouă comunitate
internațională de popoare diferite nu se regăsește într-o matcă etică comună,
integralismele riscă să prevaleze.
Disensiunea tradițională referitoare la faptul că Dumnezeul meu este mai
bun decât al tău va prevala, cu toate consecințele sângeroase pe care istoria
ne-a obligat să le studiem în legătură cu războaiele religioase.
Fanatismul, integralismul, rasismul sunt niște monștri tăcuți atâta timp
cât predomină bunul simț și cât valorile civile și etica continuă să existe și să
înfrățească oamenii, în timp ce crezurile religioase diferite îi dezbină, atunci
când nu îi asupresc.
Libertatea omului constă în capacitatea de a înțelege și de a distinge
între bine și rău. Numai etica identității face loc principiului egalității pe
această lume în care trăim, principiu ce trebuie păstrat în interesul nostru și al
generațiilor viitoare. Cu siguranță avântul dușmăniei nu cultivă câmpurile,
nu formează oamenii de știință, nu face să evolueze societatea. Recte vivere,
ar spune strămoșii noștri latini, și acest lucru face parte din acea etică a
responsabilității de care cu toții ar trebui să ținem cont.
Orice relație umană ar trebui să se întemeieze pe aceste valori primare.
Valorile comune reprezintă un bun punct de pornire pentru a ne compara.
Presupune plecarea de la condiții asemănătoare pentru a ajunge la țeluri
conforme, și nu pentru a distruge sau pentru a omorî.
Pacea celor învinși este doar rezultatul terorii exercitate de cei puternici.
Dar este pe termen scurt, întrucât spirala revanșei se înnoadă și se deznoadă
aproape automat. Samavolnicia poate fi triumfătoare pe termen scurt, dar
apoi dă naștere la represalii. Dintr-o perspectivă mai amplă, pot fi evitate
nenumărate morți inutile și veșnicele distrugeri ce insoțesc conflictelele.
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Însă și mai grave sunt distrugerile sufletului, acel sentiment de
nesiguranță disperantă care ne face capabili de cele mai oribile lucruri. Din
aceste motive etica poate fi o ancoră de salvare, modul prin care să demarăm
procese reciproce de acceptare și de înțelegere a celorlalți. Spinoza spunea: “
… primum, intelligere.”

Spinoza

______________
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APENDICE
Evoluția eticii
Evoluția eticii este alcătuită din succesiunea reflecțiilor asupra omului și
asupra acțiunilor sale. Nu întâmplător problemele etice au ocupat un spațiu
semnificativ în lumea filosofiei antice și moderne74.
Născută din lumea greacă75, filosofia occidentală asupra eticii se afirmă în
mod decisiv datorită lui Platon și Aristotel76, datorită Sofiștilor77 și Școlii
74 Mulți filosofi au abordat această chestiune în diferite moduri: Socrate, Platon,
Aristotel, Stoicii, Epicureii, Sofiștii, Scolastica, Niccolò Machiavelli, Ugo Grozius,
Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Max Scheler. Alții, de asemenea, dacă nu
chiar toți, au manifestat un interes marginal: Abélard, Bernard de Clairvaux,
Giambattista Vico, Gioacchino da Fiore, Toma de Aquino, Michel Eyquem de
Montaigne, Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller, Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Ralpho Waldo Emerson, Arthur Schopenauer, Friedrich Nietsche, Sigmund
Freud.
75 Pentru filosofii antici (Xenofan și Solon) etica era arta bunei guvernări, înțeleasă ca
fiind capacitatea de a exprima și respecta legile. Pentru Pitagora era virtuos cel care
deținea cunoașterea (matematicianul). Pentru Empedocle sufletul putea să se
purifice, să-și ispășească greșelile, să iasă din ciclul reîncarnărilor și să se întoarcă
la divinitatea care l-a zămislit, numai prin asceza practicată în timpul vieții sale
fizice. Stoicii considerau că etica constă în respectarea legilor naturii, ceea ce
însemna că omul trebuie să trăiască în conformitate cu raționalitatea. În viziunea
stoică cosmosul este guvernat de o ordine rațională iar omul poate fi parte a acesteia
prin virtuți precum autocontrolul, ascetismul și îndepărtarea de la pasiuni,
dominându-și emoțiile și trăind în conformitate cu datoria. "A trăi în conformitate
cu natura" ar însemna, așadar, "a trăi în conformitate cu virtuțile".
Pentru Epicurei, în schimb, natura este indiferentă cu omul: nu poate nici să-l
salveze, nici să-i facă rău iar aceștia privesc natura ca pe ceva întâmplător, motiv
pentru care nu sunt în măsură să distingă între viciu și virtute. Acțiunile omului
trebuie evaluate individual, prin prisma utilității imediate pe care o pot procura.
Unicul criteriu de măsură a acțiunilor este exprimat de plăcere, începutul și sfârșitul
vieții fericite, interpretată, în mod fundamental, ca absență a durerii (ataraxie).
76 Pentru Platon (427-347 a.C.), tò agathòn (bine sau bun) constă în ideea (eidos) de
bine, originea tuturor lucrurilor, cunoașterea maximă, situată deasupra cunoașterii
discursive sau raționale (diànoia). Numai înțeleptul poate cunoaște inefabilitatea
absolută a binelui, posedând știința a ceea ce este util pentru întreaga comunitate.
Sufletul fie ajunge la Zei fie se reîncarnează veșnic. Nu putem fi fericiți fără a fi
morali: nemurirea sufletului este adevăratul subiect al fericirii morale.
Pentru Aristotel ( 384 - 322 î.Hr.), etica are ca scop realizarea a ceea ce este bine
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neoplatonice, în special în perioada Iluminismului și în mod deosebit datorită
operei lui Kant, care a încercat să definească premisele raționale ale acțiunii
morale a omului, făcând referire la necesitatea unei etici întru totul eliberate
de orice finalitate exterioară și întemeiată pe un riguros sentiment al datoriei
și al respectării libertății celorlalți.
Gândirea medievală consideră că una din cele mai mari probleme este
diatriba dialectică între credință și rațiune. Filosofia scolastică își propune
obiectivul de a rezolva această chestiune78.
pentru individ. Obiectivul eticii nu este acela de a obține binele absolut (așa cum
susținea Platon), deoarece este un principiu al lumii ideilor și, deci, străin realității
vieții ființei umane. Însă binele suprem este la îndemâna tuturor, prin obținerea
fericirii (eudaimonia), ce se poate realiza numai când aceasta este si autosuficientă.
De exemplu, bogăția nu poate fi fericire, deoarece aceasta este doar nu mijloc
utilizabil în alte scopuri. Etica nu este știința ființei, ci a devenirii; este o cunoaștere
practică autonomă. Filosofia trebuie, așadar, să educe omul în a-și descopri modul
de a acționa pentru a obține binele, înțeles ca "acel ceva către care orice lucru din
fire tinde". Tocmai pentru că orice lucru evoluează, încearcă să ajungă la un obiectiv
superior poziției în care se găsește, tinzând către un obiectiv final care este propriul
său sfârșit natural. Orice lucru tinde să se realizeze pe el însuși pentru a fi el însuși.
Pentru Aristotel sufletul nu este din punct de vedere individual nemuritor. Răsplata
pentru cine acționează bine este fericirea în această viață și în această lume și, prin
urmare, nu exista altă durere sau pedeapsă pentru cine acționează rău decât
nefericirea în această viață și în această lume.
77 Pentru Sofiști, etica era un fenomen legat de obiceiurile sociale: legile sunt omenești
întrucât sunt făcute de oameni, convenții necesare pentru bunul trai civil. Datoria
cetățeanului era de mediator între cetățenii de rând și lege și fiecare trebuia să fie
judecător pentru el însuși și pentru ceilalți. Socrate (469-399 î.Hr.) este considerat
părintele fondator al eticii, bazată pe comportamentul uman. Teoria sa se întemeiază
pe un fel de intelectualism etic în care binele se realizează practicând virtutea
cunoașterii: pentru a face bine trebuie să-l cunoști.
78 Pentru Abélard, criteriul moralității faptelor nu este stabilit numai de norma
exterioară, ci și de conștiință, de intenția cu care subiectul săvârșește o acțiune: bună
este numai fapta care este de bună voie intenționată/ înțeleasă și voită ca atare.
Pentru Bernard de Clairvaux, mistic medieval, nu este important să vorbești despre
Dumnezeu sau să-i demonstrezi existența, în condițiile în care acest lucru ar fi
posibil, ci important este să vorbești cu Dumnezeu, cu discreție și în liniște. A fi un
mistic în Evul Mediu înseamnă inclusiv a crede în "mortificarea corpului" (
termenul asceză se află într-adevăr în legătură directă cu "mortum facere corpum",
adică cu detașarea de corp și de tot ce este referitor la acesta). Omul se salvează
numai prin mistică și prin asceză deoarece este "… născut din păcat, păcătos și
născător de păcate. Este rănit încă de la venirea sa pe această lume, când trăiește
în această lume, când părăsește această lume. Din cap până în picioare nu are
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Apoi, odată cu Renașterea, ființa umană revine în centrul lumii. Ia naștere
știința cu privire la care anumiți scriitori (Montaigne) se întreabă dacă se
poate stabili un raport univoc între microcosmos și macrocosmos, dat fiind
că o parte nu poate cunoaște întregul din care face parte. Variabilitate și
varietate ar fi, așadar, caracteristicile cunoașterii morale, întrucât sunt
consubstanțiale omului.
În dreptul natural se presupune că dreptul are o bază obiectivă inerentă
naturii. De aceea este necesar “ … a porunci la ceea ce este, ce trebuie să
fie”. Dreptul, așadar, ar avea la bază constituția naturală a omului.
În ultimul rând, într-o epoca mai apropiată celei actuale, îl găsim pe
Emerson (1803-1882) care propune o etică individuală bazată pe încrederea
în sine și pe contestarea valorilor tradiționale, respectând totodată viața și
existența. Scheler (1874-1928) merge mai departe și, referindu-se la individ,
propune o etică bazată pe datoria de a fi individual ce nu este subiectivă sau
relativistă, fiind materială, și întemeiată în sfera simțurilor79.
După cum se poate observa, valorile atribuite eticii au fost foarte variate.
____________

nimic sănătos".
Conform lui Toma de Aquino, etica și felicirea sunt concepte creștine, sub legiuirea
lui Dumnezeu teonomizate, lipsite de autonomie. Dumnezeu este binele suprem
care dăruiește fericirea supremă. Concepția vieții nu se referă la bunurile imediate,
materiale, ci la cele superioare. Omul nu atinge fericirea supremă pe acest pământ.
79 Pentru Scheler scopul eticii este formarea (Bildung) sentimentului intențional al
individului, ce se articulează într-un precis ordo amoris, prin exemplaritatea
(Vorbild) celuilalt. Valorile nu sunt obiecte ideale, ci date de fapt, fenomene
originare (Urphänomen). Acesta face distincția între valori și bunuri: valorile sunt
calități teoretice, bunurile lucruri concrete prin intermediul cărora sunt vehiculate
valorile (prietenia este o valoare; prietenul este un bun). Și în timp ce valorile pot
deveni universale, bunurile sunt contingente: dacă, într-adevăr, prietenia este și
rămâne ca atare, prietenul poate trăda. În sfârșit. “… regatul valorilor, în întregime,
este supus unei orânduieli care îi este constitutivă”. Iubirea fiind, în mod
intenționat, orientată întotdeauna către o persoană, este plasată la un nivel superior
față de eu și se află în legătură cu sfera sacrului, în care valoarea este numai
personală. Viața morală constă în deplina împlinire a persoanei umane și, deci,
include sentimente și emoții, precum simpatia și iubirea în special. Individul este: “
… unitatea imediată a vieții prin experiența trăită”.
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