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Atunci când se referă la secolul Luminilor, Jean Starobinski folosește 

imaginea unui foc de artificii: “Între momentul balurilor galante [ale secolului al 

XVII-lea+ și apariția pe câmpurile de luptă a drapelului tricolor pe care era înscrisă 

deviza Libertatea sau moartea, istoria secolului al XVIII-lea poate fi văzută ca o scenă 

unde mișcarea libertății țâșnește ca o salvă de foc trasă în aer, explodează în nori și 



cade spre pământ sub forma unei scânteieri tragice *<+ În sfera politică, la fel ca în 

cea morală sau religioasă, nimic nu mai poate justifica raportul arbitrar între 

autoritate și subiecții care i se supuneau până mai ieri. După cum va afirma Kant, 

oamenii secolului Luminilor au decis să nu mai asculte de o lege străină: ei vor să 

fie autonomi, supuși unei legi pe care ei înșiși o stabilesc și pe care doar astfel o 

recunosc drept legitimă” (Jean Starobinski, L’invention de la liberté, p.9). 

Fie că este vorba despre preferința deschis asumată pentru luxul opulent sau 

pentru căutarea plăcerii în disprețul moralei predicate de Biserică sau de moraliști 

desueți, fie că vorba despre utopii onirice, politice sau de nostalgii după vremuri 

demult apuse, fie că este vorba despre subvertirea unor sisteme metafizice ori de 

contestarea frontală a unor dogme religioase, secolul al XVIII-lea oferă multiple 

fațete ale progresului ideii de libertate (ușor de pictat în tablouri celebre sau de 

dedus rațional-hegelian, dar mai greu de acomodat cu realitățile sociale – o 

recunoaște însuși Rousseau, atunci când exprimă paradoxul că omul se naște liber, 

dar pretutindeni este în lanțuri). De la dezideratul pios la excesul sângeros nu este 

decât un pas, la fel de scurt ca cel de la virtutea cetățeanului rousseau-ist spre teroarea 

Revoluției, după cum tot un pas (mai lent, însă inexorabil) separă fervoarea și 

entuziasmul războiului de independență al coloniilor americane (1776) de 

lâncezeala democratică pe care o urma să o constate mai târziu (1835) în America 

francezul Alexis de Tocqueville. 

Libertatea adusă de secolul Luminilor nu a venit neînsoțită, ci a adus cu ea 

pericolele și excesele inerente. Legitimându-se de la o stare naturală, de la un 

contract social sau pur și simplu de la Creator, libertatea a ocupat imediat centrul 

spațiului filosofic, religios și politic, ca și cum întâietatea textuală de pe deviza 

Revoluției ar fi fost o întâietate valorică ce i-ar fi permis să eclipseze celelalte două 

virtuți civice (egalitatea și fraternitatea) sau chiar să justifice subjugarea acestora. 

Nu este mai puțin adevărat că secolele următoare aveau să ofere acestor două valori 

mai vitregite o tragică revanșă asupra libertăți, sub forma utopiilor, apoi a statelor 

totalitare. 

Pornind de la câteva texte fundamentale ale secolului al XVIII-lea care 

vizează libertatea (fie ca atare, fie articulată cu un alt concept înrudit), ne propunem 

să înțelegem mai bine sursele, resorturile și consecințele libertății în spațiul filosofic. 

Indiferent că este vorba despre filoane care coboară până în istoria antică a 

conceptului sau de consecințe ce decurg din “criza conștiinței europene” (Paul 

Hazard) sau din “timpul de incubare a principiului rațiunii” (Heidegger), toate 

abordările care își propun să clarifice diferite aspecte ale conceptului de libertate și 

să-i schițeze, fie și sumar, o hartă conceptuală, sunt binevenite. 

*** 

 



Imagine: Adevărul aduce Libertatea și Abundența (Nicolas de Courteille, 1793, 

Muzeul Revoluției franceze, Vizille, Franța). O alegorie a Revoluției franceze, cu 

filosoful cinic Diogene în dreapta tabloului, privind cum din adevărul filosofiei 

decurge viața politică (libertatea) și cea economică (abundența). 

Scurtă explicație: La Salonul din 1793, personajul din stânga este numit 

Libertatea; un an mai târziu, la concursul organizat de Comitetul Salvării Publice, în 

livretul de prezentare al tabloului, personajul din stânga este descris ca fiind< 

Egalitatea. Această schimbare trădează nu doar oportunitatea artistului (care a 

prezentat un tablou gata făcut doar schimbând numele unui personaj) ci și 

ambiguitatea artistică care permite ca personajul din stânga să poată reprezenta, 

după nevoie, două valori revoluționare diferite. Tensiunea dintre Libertate și 

Egalitate, care fac schimb de roluri între cele două titluri ale tabloului este cu atât 

mai insolubilă cu atât personajul din stânga ce le reprezintă (succesiv) ține în mână 

o proclamație pe care nu se poate citi nimic, dar pe care o bănuim a fi Declarația 

drepturilor omului și cetățeanului. Or, primul articol nu tranșează chestiunea 

întâietății, ci doar proclamă coexistența celor două valori: “Oamenii se nasc și 

rămân liberi și egali în drepturi”< 

 

*** 

Cei care doresc să participe la colocviu sunt rugați să trimită la adresa 

cristian.moisuc@uaic.ro : titlul intervenţiei, un scurt rezumat al acesteia (maxim 500 

de cuvinte), afilierea instituțională și datele de contact (telefon și/sau email). 

Termenul-limită de trimitere a propunerilor este 12 noiembrie 2022. 
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