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Istoria a presupus dintotdeauna transformări profunde ale societăţilor, printre aceste 
transformări plurale, dar lente, situîndu-se cele ale moravurilor. Modificările realizate 
în moravuri – domeniu care ţine de mentalităţle colective – s-au realizat în trecut lent şi 
diferenţiat, în funcţie de nivele sociale şi mentale, de priorităţile culturale şi politice ale 
epocilor. Transformarea lentă a moravurilor se leagă de normele religioase sau de drept, 
care, la rândul lor, au fost încununarea unor tradiţii mereu vii, mereu retrăite din generaţie 
în generaţie. Moravurile reprezintă un domeniu mental, de o perenitate incontestabilă, ce 
cuprinde reguli de viaţă, care au atras comportamente luminoase, dar şi întunecate, precum 
corupţie, minciună, trădare sau proaste obiceiuri, cusururi sau vicii ale societăţilor. Opusul 
acestora a însemnat bună cuvinţă, inimă curată, minte trează, trup neîntinat, cunoştinţe 
nerătăcite, solidaritate şi caritate. Moravurile bune au reprezentat condiţia vieţii virtuoase 
şi rezonabile şi au avut dintotdeauna scopul de a menţine o ierarhie a valorilor, un mental 
superior, care să reprezinte un far călăuzitor în viaţa societăţilor.

Moravurile bune au reprezentat, în principiu, fundamentul relaţiilor sociale, au 
fost un reper luminos, care a invitat pe fiecare membru al comunităţilor istorice să se 
călăuzească după el. Dar, gestualitatea umană a balansat între bine şi rău, din cauza 
coexistenţei unor trăiri, dorinţe, patimi, aspiraţii, idei, convingeri contradictorii, atât 
individuale, cât şi colective, care au zdruncinat moravurile. Fragilitatea moravurilor s-a 
răsfrânt în fragilitatea existenţei istorice, întotdeauna tensionate sau chiar dramatice. În 
ciuda idealurilor de bine, formulate în lumea antică, dar mai ales în creştinism, lumea 
istorică s-a aflat perpetuu în incoerenţă, angajată în căutarea unor soluţii fragmentare 
şi efemere, în privinţa moralei. Proporţiile dintre bunătate şi răutate, caritate şi egoism, 
loialitate şi delaţiune, devotament şi josnicie, entuziasm şi laşitate, iubire şi dezmăţ, 
solidaritate şi dezunitate, nu pot fi lesne cuantificabile la nivelul unei epoci, decât 
în raport cu valorile morale, religioase sau politice prioritare în acel timp. Cronicile 
moravurilor istorice nu sunt uşor de realizat, deoarece normele disciplinării morale s-au 
confruntat cu expresiile libertăţii şi luptei sociale, cu diferitele maniere de autoritate 
religioasă, politică şi juridică. Modelarea moravurilor, în slujba cărora s-a aflat multă 
vreme creştinismul, a fost deseori bruiată sau manipulată de ambiţii ale puterii, de 
slăbiciuni, mobiluri, impulsuri şi josnicii individuale sau colective. După ce multe veacuri 
morala a răspuns unor exigenţe religioase şi metafizice, modernitatea ultimelor veacuri 
a slăbit manifestarea credinţelor tradiţional-creştine a favorizat expansiunea spiritului 
materialist-ştiinţific, care nu a făcut o prioritate în fondarea moralei laice.1

1 Paul Gaultier, L’Idéal moderne, La Question morale, La Question sociale, La Question religieuse, 
Paris, Payot, 1908, p. 3-4.
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Interesul faţă de moravuri a preocupat permanent pe filosofi, preoţi, cărturari, 
oameni de ştiinţă, mai ales că multe dintre fenomenele morale au arătat, prin însăşi 
experienţa istorică, că ele scapă principiilor pe care s-au fundamentat legile. Speculaţiile 
teoretice despre moravuri au reprezentat puncte de vedere ancorate în viziuni diferite şi 
contradictorii despre om şi viaţa socială, dar ele au avut mari probleme de credibilitate 
atunci când a fost vorba de atmosfera permanent fragilă a moravurile în viaţa istorică. 
Formularea idealurilor morale nu a ţinut de ştiinţă, de raţionalitate, ci de sentimente, 
convingeri, virtuţi, fiind mai aproape de manifestările religiei şi a credinţelor. Moravurile 
au ţinut şi ţin de dimensiunea antroplogică, de „natura umană“ individuală şi socială, 
dar şi de cultura şi civilizaţia istorică. Moravurile ar putea fi sinonime cu „caracterul“ 
unei societăţi, în interiorul moravurilor existând o eterogenitate de trăsături, unele fiind 
transmise prin tradiţii, obiceiuri, cutume. Moravurile au caracteristici legate de vărstă, 
ocupaţii, profesii, influenţe culturale şi religioase. De pildă, ceea ce pare bun pentru 
bătrâni, poate fi perimat sau anacronic pentru tineri.2

Dar de-a lungul istoriei raportările la virtuţi şi pedagogia socială a suportat 
metamorfoze, care se regăsesc în matamorfozele suferite de moravuri. Pedagogia bunelor 
moravuri a fost importantă, pentru că finalitatea funcţionării latente a bunelor moravuri 
a fost dezvoltarea virtuţilor.Procesul educativ în Antichitate, Evul Mediu şi primele 
secole de modernitate a presupus disciplinarea pasiunilor, disciplinare care trebuia să 
atragă după sine comportamente rezonabile.Rectitudinea moravurilor a fost stabilită 
de obiceiuri şi legi ale societăţii.Judecăţile asupra moravurilor au fost inseparabile de 
concepţiile pe care societăţile istorice şi le-au făcut în legătură cu virtuţiile şi respectiv 
viciile. Moravurile nu pot fi înţelese în afara complexităţii vieţii sociale, politice, juridice, 
educative, religioase sau morale. Moravurile aflate în conformitate cu principiile orale- 
cinstea, buna purtare etc., s-au definit ca moralitate. Pentru că dintotdeauna moravurile 
s-au aflat în strânsă legătură cu virtuţile sociale, cu pedagogia socială, care s-a ocupat 
cu stăpânirea de sine, contrară egoismului, emoţiilor nedomesticite. Dresajul social al 
moravurilor are o adevărată istorie, fiecare epocă încercând să facă din oameni fiinţe 
rezonabile. Acest spirit rezonabil- decenţa în comportare- a stat în centrul iluziei armoniei 
sociale. Rectitudinea moravurilor, altfel spus conformitatea lor cu legile cetăţii a constituit 
o condiţie fără de care nu s-ar fi putut imagina o societate armonioasă şi justă. Starea 
moravurilor a depins întotdeauna de buna guvernare, dar atunci când s-au ridicat la 
demnităţi politice oameni de nimic, nelegiuiţii au mişunat pretutindeni. Moravurile 
au fost coruptibile, pe măsura schimbărilor culturale, religioase, ideologice şi politice.3 

Melanjul etnic şi cultural/moral al Antichităţii greceşti şi romane a cunoscut o 
delimitare a bunelor moravuri în raport cu barbaria, ca alteritate negativă din punct de 

2 Lucien Lèvy-Bruhl, La morale et la science des moeurs, Paris, F. Alcan, 1927, p. IX (Préface), p. 32. 
Raymond Aron, Introducere în filozofia istoriei. Eseu despre limitele obiectivităţii ştiinţifice, trad. H. 
Gânescu, Buc., Humanitas, 1997, p. 97.

3 François Bourricaud, „Moeurs“, în Encyclopaedia Universalis, 15, Paris, France SA, 1989,
p. 578-581. Caion, Moravuri antice şi contemporane, Buc., Editura Floarea Albastră, sa, p. 174.
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vedere moral. Tradiţia clasică a atribuit moravurilor o mare importanţă, concepţia clasică 
despre moralitate făcând parte din civism. Platon a arătat legătura dintre legi şi moravuri, 
dar schimbarea legilor a putut produce o fragilizare a moravurilor, o corupere a lor 
sub imactul unor exigenţe contradictorii. Legislatorii au avut dintotdeauna o influenţă 
puternică în modelarea moravurilor, dar nu au cuprins în sfera lor de interes şi nici nu 
au putut disciplina toate aspectele legate de moravuri. Pentru că unele aspecte nu ţineau 
de piaţa publică, ci de cea privată. Expansiunea creştinismului a însemnat o nouă tentaţie 
a schimbării radicale a moravurilor, impunerea unui universalism moral. În timpurile 
medievale teologia politică nu a neglĳat profilul moravurilor, ca factor de solidaritate, 
comuniune şi stabilitate socială. Conform creştinismului scopul vieţii oamenilor pe 
pământ este de a-i ajuta să formeze o împărăţie de fiinţe morale, trăind unele pentru 
altele şi unele cu altele în legile Lui Dumnezeu. În epopeea umană este vizibilă existenţa 
răului, dar şi cea a harului divin, creştinismul perseverând spre a întării înflorirea harului 
în viaţa oamenilor. Ideea divină a iubirii umane s-a făcut trup în fiinţa plină de umilinţă 
a fiului de tâmplar din Nazaretul Iudeii. În persoana Mântuitorului, creştinismul a 
arătat concret oglinda idealului uman, chipul omului desăvârşit. Creştinismul a scos 
la suprafaţa vieţii sociale însemnătatea fiecărei persoane, a stabilit idealul raporturilor 
dintre oameni în unirea frăţească a tuturor, ca egali în demnite. Pentru creştinism firea 
omenească a fost dintotdeauna cuprinsă de întunericul păcatului, fărădelegea, silnicia, 
nedreptatea, prigonirea, răzbunarea, deşertăciunea, viclenia, minciuna, lenea, trândăvia, 
crima, destrăbălarea fiind considerate seminţele pierzaniei omeneşti, motivele mâniei 
şi urgiei lui Dumnezeu. Dar, din perspectiva creştinismului sufletele sărăcite de păcat 
au şansa îndreptării vieţii, prin întoarcerea la valorile creştine, măcar şi în ceasul al 
unsprezecelea. Efortul pentru morală a fost susţinut de Biserici şi Stat, fiind profund legat 
de formularea datoriilor morale. Filozofii secolului al XVIII-lea, unii dintre ei sceptici 
în privinţa creştinismului, au fost în favoarea unei morale naturale şi universale. În 
secolul al XIX-lea laicizarea concepţiilor ştiinţifice s-a manifestat prin afirmarea unor 
noi concepţii istorice şi antropologice, deşi multe dintre „ştiinţele moralei“ sau moralele 
teoretice moderne au rămas fidele cu tradiţia, în anumite puncte de vedere. 4

În analiza istorică, mai ales când ne referim la modelarea moravurilor, concepţiile 
antropologice sunt fundamentul de bază, de la care trebuie să se pornească. De-a 
lungul istoriei latura negativă a omului a fost înţeleasă prin prisme diverse, aşa-zisa 
animalitate avându-şi explicaţii diferite în teologie, pe de-o parte, umanisme şi ştiinţele 
umaniste, pe de altă parte. Umanismul creştin a perseverat în a considera fiinţa umană 
căzută într-o permanentă luptă cu ispitele. De altfel, valorile moral-religioase au fost 
consacrate tocmai pe cultivarea virtuţilor opuse ispitelor. Ca urmare, fiecare om şi fiecare 
generaţie istorică traversează timpul, încercând, mai mult sau mai puţin eficient, să evite 
păcatele morale. Escaladarea lentă a spiritului modern, mai întăi la nivelul elitelor laice, 
au schimbat datele umanismului creştin, noile umanisme moderne eufemizând omul 

4 Éric Weil, „Morale”, în Encyclopaedia Universalis, 15, Paris, France SA, 1989, p. 743-751. Paul 
Ricoeur, Istorie şi Adevăr, trad. de E. Niculescu, CEU Press, 1955, p. 129.
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şi umanitatea, considerând că iminenţa şi imanenţa este progresul social. Puzderia de 
umanisme, care au încercat să se impună prin diferite mĳloace ideologice, culturale şi 
politice, au oferit o nouă imagine a drumului istoriei, un drum ascendent, un urcuş spre 
plenitudine. O imagine tentantă, născătoare de iluzii! Şansa tuturor aceste umanisme, 
multe ipocrite, a fost profetismul, care a apăsat pe discursul inevitabilităţii schimbărilor, 
al înnoirilor iminente, alternativa nefiind decât băltirea în barbaria seculară. Pe de altă 
parte, în orice etapă istorică forţele înnoitoare, civilizatoare, dacă ne referim la ultimele 
trei veacuri, s-au izbit de valul întotdeauna tenace al tradiţiilor conservatoare. Dar, şi 
aceste tradiţii conservatoare au fost stratificate, fiecare clasă şi categorie socială istorică 
având propriile concepţii despre idealuri, conduite, priorităţi religioase, culturale şi 
politice. Filosofii Luminilor nu au mai insistat pe legătura dintre legi şi moravuri, ci 
pe lege ca sursă a dreptului. Montesquieu a tratat moravurile în raport cu ceea ce el 
numeşte „guvernarea oamenilor“şi ceea ce se va desemna mai târziu ca şi „control 
social“ pentru Montesquieu mai multe lucruri guvernează oamenii: climatul, obiceiurile, 
credinţele. Pasiuni, ca egoismul şi vanitatea pot contribui la prosperitate, dar la nivel 
individual, nu colectiv. Spiritul modern are un raport diferit între privat şi public, deci 
o altă funcţionare a moravurilor. Spiritul modern s-a remarcat prin speranţa progresului 
moravurilor, civilizaţie fiind sinonim cu moravuri rafinate, libere de a se extinde la 
nivelul întregii societăţi umane. Obedienţa, subordonarea au fost definite ca ridicole, 
odioase, ca prejudecăţi absurde. Vechile moravuri perimate trebuiau uitate, numai 
că dintotdeauna moravurile vechi şi cele noi au dat istoriei adevărata dimensiune a 
continuităţii. 5

În secolul al XIX-lea a început să se contureze, chiar şi în domeniul ştiinţific, două 
tendinţe diferite: una care preamărea aspectele reuşite şi benefice ale trecutului şi, 
respectiv cealaltă (mult mai tenace), care a privea trecutul ca o perpetuă barbarie, 
şansa civilizării neputând să o ofere decât… viitorul. Adepţii modernizării nepaseiste 
au denigrat ameliorările temporare şi fragile pe care creştinismul şi Biserica le-au făcut 
de-a lungul timpului în privinţa moravurilor şi civilizaţiei. Nu au fost puţini cei care 
s-au grăbit să condamne constrângerile morale şi etice ale Bisericilor, să de-a vina pe 
slăbiciunea moravurilor din cauza ineficienţei educative, la nivelul tuturor claselor şi 
straturilor sociale. Aceşti adepţi au fost îmbătaţi de ideea că achiziţiile din moravuri şi 
civilizaţie sunt temeinice, dacă sunt realizate de educaţia sistematică şi instituţionalizată. 
Modernizatorii reformatori sau revoluţionari, toţi aceştia au conceput dezvoltarea 
moravurilor (ca de altfel al oricărui alt domeniu) ca un edificiu care se ridică ireversibil 
pas cu pas, sau ca un mecanism care odată îmbunătăţit, funcţionează din ce în ce mai 
bine. Dar, modificarea sensibilităţilor s-a făcut doar în sensul preocupărilor în favoarea 
bunăstării şi fericirii materiale, planul spiritual devenind un privilegiu al filozofilor, 
savanţilor şi mai ales al ecleziaştilor. Pentru aceştia din urmă conştiinţa şi credinţa ar fi 
trebuit să fie la baza civilizaţiei, înţelegând prin credinţă nu atât cunoaşterea adevărurilor 
religioase, cât trăirea lor în viaţa zilnică. Manualele de savoir-vivre, numeroase în 

5 L. Lèvy-Bruhl, op.cit., p. 67-69, 71.
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secolul al XIX-lea, mai ales între 1840-1875, răspundeau nevoii de a îndulci raporturile 
într-o mare societate mobilă, în trecerea de la societatea aristocratică a parentăţii sau 
a vecinătăţii la una urbană şi democratică. O nouă etică, pudoare, bunătate, trebuia 
să diminueze barbaria sălbatică şi belicoasă, să asigure integrarea socială. Politeţea, 
higiena corporală, stăpânirea mirosurilor corporale şi implicit a instinctelor, au devenit 
strategii prioritare, care permiteau separarea omului de animal. Dar, această politică de 
reglementare a higienei, a moravurilor putea însemna şi o tentativă de uniformizare a 
regulilor de viaţă, o modă a felului de viaţă al elitelor! Pe de altă parte, ştiinţa medicală 
a dislocat formele tradiţionale de prevenire şi vindecare a bolilor, dându-se impresia că 
trecutul era lipsit de orice merit în acest sens. Este adevărat că în secolul al XIX-lea s-au 
făcut schimbări pozitive în domeniul urbanismului, medicinei, higienei, tehnologiei, 
cunoaşterea ştiinţifică şi-a extins câmpul, dar rezultatele acestea au fost parţiale şi 
nu au dăinuit până astăzi. Noua cunoaştere şi educaţie laică raţionalistă s-a bazat pe 
reguli, norme şi constrângeri, pentru a putea realiza strategiile de disciplinare socială. 
Raţionalizarea moravurilor a fost percepută ca o condiţie a creşterii standardului de 
viaţă, o atenuare a cauzelor plurale ale insecurităţii sociale. 6

Pentru ştiinţele umaniste moderne, foarte optimiste, raţionaliste şi duioase cu natura 
umană, moralitatea, de drept şi de fapt, a fost mereu legată de cultură şi educaţie. Cam 
din secolul al XVI-lea procesul de civilizare, care a implicat şi moravurile, s-a caracterizat 
printr-o disciplinare socială, mai întîi în rândul categoriilor educate şi cultivate. Mai ales 
din secolul al XVIII-lea încoace s-a perseverat în a se crede că prin luminarea culturală, 
dar mai ales prin educaţie şi instrucţie raţională, progresul moravurilor s-ar resimţi la 
nivel universal. Nimic de-a lungul istoriei nu pare să indice că modificarea moravurilor 
(de altfel legată de procesul civilizării) s-a realizat doar printr-un procedeu „raţional“ 
legislativ, normativ sau educativ. Conform teologiei, ordinea morală se realizează prin 
mĳloace mult mai complexe, făcându-se apel, nu numai la raţiune, ci şi la sensibilităţile 
şi sentimentele umane.7 Ca urmare, din punct de vedere teologic ordinea morală se 
bazează pe remuşcarea păcătosului, pe sentimente care presupun convertirea sinceră, 
angajarea şi fidelizarea creştinului la valorile religioase. Modelarea morală religioasă nu 
reprezintă un simplu conformism gestual şi comportamental, pentru că acest conformism 
ar fi fariseism, demn de cei care pun idolii în locul lui Dumnezeu. Discuţiile despre 
morală la nivelul ştiinţelor sunt mult mai diverse şi sofisticate, dar şi mult mai confuze. 
Discuţiile istoricilor despre dergradarea sau, dincontră, ameliorarea moravurilor au fost 
deseori descalificate de prejudecăţile materialiste, ideologice sau politice, la care s-au 

6 Norbert Elias (1897-1990), Procesul civilizării. Cercetări sociogenetice şi psihogenetice, vol I, 
Transformări ale conduitei în straturile laice superioare ale lumii occidentale, trad. M.M. Aldea, 
Polirom, p. 2002, p. 16-17. Simona Nicoară, O istorie a secularizării (sec. XIX-XX) Avatarurile 
creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noilor ere, Cluj Napoca, Editura Accent, 2006, vol 
2, p. 215-223.

7 Norbert Elias, La civilisation des moeurs, Paris, Calman-Levy, 1973, p. 11. Idem, La dynamique 
de l’Occident, Paris, Calman-Levy, 1975, p. 182.
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ataşat. Studierea moravurilor istorice presupune o exigenţă fundamentală, aceea de a 
ţine cont de ideile, concepţiile, ideile şi viziunile fiecărei perioade istorice. Interferenţa 
concepţiilor actuale despre comunităţi şi idealurile lor morale, etice, estetice, politice etc., 
impietează o analiză istorică onestă. Mulţi istorici şi sociologi au tins să acorde doctrinelor 
religioase şi ideologice o importanţă şi un rol decisiv în dezvoltarea socială şi culturală 
a comunităţilor, omiţând faptul că impactul acestora a fost diferit şi diferenţiat social. 
Asta nu înseamnă alinierea la tradiţiile relativiste şi sceptice care nu vedeau în moravuri 
decât conduite variabile după locuri şi circumstanţe. În comunităţile vechi şi tradiţionale 
impactul schimbărilor a fost legat de concepţiile religioase, de aşteptare şi speranţa 
într-un mai bine, pe care fiecare clasă şi categorie socială îl descria în felul ei, propriu.8

Drumul istoriei ne arată că schimbarea epocilor a însemnat, de fapt, schimbarea unor 
priorităţi spirituale, culturale, sociale, politice şi economice, unele dintre achiziţiile trecutului 
fiind lăsate în ruină. Achiziţiile, până şi cele mai temeinice, au avut soarta creaţiei lui Manole, 
fiind deteriorate de numeroase valuri ale culturii istorice. Crezul în progresul civilizării a 
avut în secolul al XVIII-lea un registru larg, legat de politică, moravuri, cultură, naţiune, dar 
în secolele XIX şi XX, din acest registru a rămas treptat doar progresul ştiinţific şi tehnologic. 
În privinţa progresului moral şi spiritual secolul XX, s-a caracterizat printr-o pluralizare a 
concepţiilor religioase şi mai ales nereligioase, laicitatea fiind dominantă. Laicitatea este un 
atribut esenţial al Statului modern al veacului al XIX-lea pentru că ea a permis transcenderea 
diversităţii apartenenţelor religioase, a consacrat trecerea în privat al cetăţenilor şi a practicilor 
sociale. Dihotomia modernă între public şi privat a sfâşiat unitatea colectivă, a deschis calea 
parcurgeii sferelor relaţiilor umane într-un mod individual, anonim. Această dihotomie 
a încurajat pragmatismul, pasiunile posesiunii şi dominaţiei, afectând cel mai grav sfera 
culturală a recunoaşterii reciproce, care are suport în moravuri. Moravurile ţin de caracterele 
şi atitudinile umane şi comunitare fiind indisolubil legate de morală sau etică. Numai că 
morala a părut şi s-a manifestat dintoteauna ca un sistem de reguli comune, pe care oamenii 
trebuiau să le respecte în viaţa individuală şi socială. Ideea comună de bine se contrazice 
deseori cu pluralitatea binelui în cazul societăţilor moderne. Ca urmare, în modernitate 
viciile morale nu mai sunt în toate situaţiile identice cu viciile politice, iar disciplinarea 
socială nu mai este confundată cu moralizarea socială. Sfera politică, care domină scena 
civilizaţiei contemporane nu coincide totdeauna cu sfera morală, deoarece în politică se 
urmăreşte totdeauna utilul, nu adevărul şi moralul. Întemeietorul creştinismului nu şi-a 
pierdut vremea cu politica, considerând-o un fleac. El a relevat lumii adevărul că Statul şi 
Patria nu-i totul, că moralitatea omului este anterioară şi superioară cetăţeniei. În timpurile 
noastre decreştinate, în care binele este amestecat până la sufocare cu răul s-au înmulţit 
slujitorii şi supuşii politicii, fascinaţi, nu de chipul Salvatorului, ci de cel al irodului.9

8 R. Aron, op.cit., p. 184, 413, 415, 420-422. Norbert Elias, La civilisation des moeurs, Paris, 
Calman-Levy, 1973, p. 11. Idem, La dynamique de l’Occident, Paris, Calman-Levy, 1975, p. 
182. F, Bourricaud, op.cit., p. 580. Toader Nicoară, Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în 
istoriografia contemporană, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002, p. 180-181.

9 P. Ricoeur, op.cit., p. 130.
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Laicitatea modernă apare ca referinţă comună la toate diferenţierile spirituale care 
pot exista într-un Stat democratic, unde poporul este suveran pe destinul său unde 
există principiul egalităţii în drepturi, libertatea de conştiinţă, ideea binelui comun, iar 
frontierele dintre public şi privat sunt stabilite, câmpul de intervenţie al legii trebuind 
să se limiteze la ceea ce este de interes comun. Laicitatea se întemeiază pe libertatea de 
conştiinţă, care exclude orice constrângere religioasă, presupune autonomie intelectuală 
şi morală. Orizontul laic presupune pierderea orcărei tutele, neprivilegierea nici unei 
morale, ideologii, politici, religii, culturi etc. dintr-o societate plurală. Statul modern nu 
poate privilegia nici un particularism, moral/religios, moral/ideologic, de aceea codurile 
de conduită morală s-au diversificat, unele din ele fiind total contradictorii, fiind susţinute 
fiecare de diferite nivele de vârstă şi de cultură. Pluralitatea, dacă nu haosul moravurilor 
reprezintă domnanta timpurilor contemporane. 10

Laicismul a fost şi este iluzia raţionalizării vieţii comunitare şi universale, dar nu 
a frecventat morala, ci pluralitatea moralelor, libertatea moravurilor, mai ales după 
succesiunea de „revoluţii“ de la sfârşitul veacului trecut. Dar, libertatea moravurilor a 
generat altfel de constrâgeri, interdincţii sau limitări, precum cele legate de toleranţă sau 
intoleranţă, atitudini concurenţiale care au menţinut o permanentă stare de tensiune în 
comunităţile moderne şi postmoderne. Numai că, tensiunea civilizaţiei crează o teribilă 
angoasă, un cerc incandescent, care poate duce la haos, degradare socială şi război. 11 

Marii noştri oameni de cultură au avut nostalgia sporirii în bine a neamului nostru. În 
veacurile trecute Eminescu, Caragiale, Xenopol, Iorga, Pârvan şi alţi părinţi ai panteonului 
nostru cultural au îndemnat pe confraţii lor de neam să conlucreze în favoarea binelui, a 
generozităţii şi muncii pasionate, profeţind că fără moravuri bune în România se poate 
lăţi lăcomia, minciuna, trădarea, laşitatea şi mediocritatea. Solidaritatea celor mediocri 
privează naţiunea noastră de îndrumare valorică şi o expune primejdiilor de tot felul. „Nu 
uitaţi că, mai mult decât talentele, caracterele hotărăsc soarta popoarelor”, afirma Majestatea 
Sa , Regele Carol I la jubileul celor 40 de ani de Domnie.12 Reflecţia tristă a lui Eminescu, 
„te-or învinge nătărăii“ arată că în destinul lui poporul nostru a avut mereu o lucrare 
înceată şi discretă a elementului bun şi merituos, dar bunii naţiei nostre au avut mereu 
soarta insulei, asaltată de valurile taifunice ale ipocriziei şi mediocrităţii.Atitudinea 
cea mai eficientă contra mediocrităţii o reprezintă entuziasmul creaţiei profesionale, 
solidarizarea pe tărâmul unor tematici noi ale ştiinţei istorice. Revista noastră s-a dorit 
şi se doreşte o asemenea formă de colaborare ştiinţifică a celor ce vor să slujească cu 
entuziasm istoria naţională.

Prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

10 F. Bourricaud, op.cit., p. 580. É. Weil, op.cit., p. 743.
11 Norbert Elias, Procesul civilizării. Cercetări sociogenetice şi psihogenetice, vol I, 2002, p. 301-302.
12 Constantin Kiriţescu, Şcoala română într-o răscruce de istorie, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru 

literatură şi artă, 1943, p. 338.


