OMUL ÎN RAPORT CU MEDIUL NATURAL ŞI SOCIAL
Eugenia Zaharia
În istoria omenirii drumul principal spre civilizaţie l-a avut religia în general şi în
principal creştinismul. Antichitatea, înţelegând pentru Europa lumea greco-romană (cu
tot ce s-a filtrat din lumea civilizaţiei orientale), purtat întâi în jurul Mediteranei şi apoi
mai departe, în interiorul continentului, primele elemente de cultură şi civilizaţie; a
stabilit graniţele unui stat organizat, bine administrat, o unitate, prin romanizare, mai
ales, în jurul Mediteranei. Această perioadă poate fi considerată ca începutul civilizaţiei
europene propriu-zise. Odată cu răspândirea creştinismului începe cu adevărat
dezvoltarea, constituirea civilizaţiei europene continentale, creştinismul depăşind
teritorial şi ca orientare (ideologic) frontierele Imperiului Roman. Evident, manifestările
primitive, prejudecăţi au continuat să se manifeste, dar spiritual, mintea, concepţia
creştină a fost determinantă pentru evoluţia societăţii în dezvoltare. Din acest spirit, din
această concepţie a rezultat cristalizarea civilizaţiei întregului continent european. Avem
în vedere elementele caracteristice unui nivel de civilizaţie creştin, care corespunde unui
nivel ridicat, urban, al artei, tehnicii şi al ştiinţei. Aş menţiona ca exemple prima
Renaştere a Europei, care aparţine Bizanţului creştin (sec. X-XI), apoi Italiei şi Europei
întregi, renaştere în care sunt implicate toate procesele dezvoltării statelor cu organizare
urbană din perioada timpurie şi mai avansată a Evului Mediu.
În acel moment biserica şi-a luat rolul de principal judecător, rol pe care şi l-a
păstrat şi de-a lungul Evului Mediu şi ale epocilor modernă şi contemporană, sub forma
jurământului (de credinţă) în faţa instanţei de judecată. De la biserică acest rol a fost
preluat de stat prin justiţia constituită, organizată, biserica rămânând în continuare, până
azi, stâlpul de rezistenţă moral al civilizaţiei.
Istoria omenirii se identifică cu istoria culturii şi a civilizaţiei, foarte importante
aspecte, pentru că acestea ne aduc mărturia progresului constant făcut de umanitate
pentru cunoaşterea manifestărilor, a activităţilor legate de viaţa în natură şi societate,
care de la o anumită dată ţin de cele mai creştine şi avansate realizări ale existenţei
noastre; omenirea a trecut însă periodic, în sensul de repetare, prin etape de barbarie şi
obscurantism, de superstiţii şi fanatism, de ignoranţă, uitând de fiecare dată că
omenirea traversase acel stadiu şi ajunsese la o înţelegere mai luminată, mai aproape
de creştinism. Sunt de amintit practicarea unor enorme greşeli de jduecată şi încercări
de oprire a unor „greşeli”; de oprire a continuării unui anume mod, concepţie de viaţă,
prin sacrificarea tocmai a fiinţei umane. Ne referim la acele situaţii din istoria
omenirii privind sacrifiile umane, torturi, mutilări, arderi pe rug, privare de libertate, a
conştiinţei etc.
Dreptul, în înţeles juridic, nu s-a putut constitui fără a se ţine seama de
psihohogia patologică. Istoria justiţiei, a modului în care societate a înţeles să procedeze,
să trateze individul care a încălcat cutuma sau legea scrisă, s-ar putea clasifica astfel:
1) Cel lezat pedepseşte singur, ca o acţiune personală de răzbunare, de a-şi
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recâştiga, redobândi pierderea.
2) Sacrificiul de iertare – sacrificarea celui vinovat de jicnirea unei divinităţi (şi
cazul lui Isus Christos în raport cu legea ebraică şi înlocuirea, acestui mod de a proceda,
de către Domnul Isus cu spovedania – pocăinţa şi nerepetarea greşelii).
3) Privarea de libertate – acţiune prin care un individ periculos societăţii este
făcut inofensiv.
4) Pedeapsa este aplicată de stat – prin organul justiţiei, conform legii acceptată
de societate şi în raport cu delictul comis1.
Primele trei etape oglindesc modul în care societatea respectivă, atitudinea pe
care o ia pentru pedepsirea unei încălcări a regulii folosite în respectiva comunitate.
Pedeapsa este în raport cu ofensa adusă divinităţii. Acest ultim aspect s-a perpetuat mult
în Evul Mediu (activitatea Inchiziţiei şi altor forme de Justiţie eclesiastică sau socială).
După cum reiese din Legislaţia orientală şi ebraică; dar şi la greci, romani sau germani,
concepţia juridică a acestora nu depăşea acest stadiu. Nimeni nu se ocupa de partea
spirituală – minte, suflet, voinţă – starea în care se găsea cel vinovat.
Atenţia asupra stării mintale a învinuitului este târzie în aplicarea pedepsei şi o
datorăm medicinii. Un început există totuşi, atât în Legislaţia orientală, la evrei, cât şi la
greci şi romani; un pas foarte important a fost judecarea faptei făcută: intenţionat, din
neglijenţă sau întâmplător. Cam la acest stadiu se afla justiţia la data apariţiei
creştinismului. Odată cu răspândirea religiei creştine, apare din ce în ce mai evidentă
preocuparea despre starea sănătăţii individului implicat şi separarea unor fapte ca delicte
sociale, publice.
Altfel spus este de precizat, de subliniat, că odată cu apariţia religiei creştine,
femeia nu mai este considerată res. Capul familiei nu mai avea dreptul de viaţă şi de
moarte asupra membrilor casei, a familiei sale. Pedeapsa va fi aplicată de Justiţie, din
care nu va lipsi Biserica, elementul creştin. Un moment foarte important în evoluţia
concepţiei juridice a fost marcat de Legislaţia lui Justinian, în care, printre altele,
pedeapsa se aplica în raport cu vârsta: până la 7 ani, la 14 ani, la 25 de ani. Se ţinea
seama de starea mintală şi chiar se cerceta dacă actul condamnat a fost făcut în stare
lucidă, conştientă, cu voinţă, adică intenţionat. Creştinismului îi datorăm în întregime
acţiunea, spiritul pentru dezvoltarea conştiinţei morale a omului – pentru a înlocui
aplicarea pedepsei identice cu actul comis sau prin despăgubirea materială –
sancţionarea aplicată de un organ special (străin şi de infractor şi de cel lovit sau
păgubit), care ţine seama şi de alte aspecte determinante în actul comis2.
Mă opresc aici cu această expunere cu rol de introducere în istoria orală şi a
justiţiei creştine, pentru a depăşi perioadele de cruzime şi sălbăticie ale Evului Mediu
creştin, ale epocilor moderne şi contemporane, încă neeliberate de comportamentele
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străvechi ale omenirii.
Am încercat doar să punctez câteva stadii din evoluţia morală şi juridică a
comportamentului social-moral şi religios până la stadiul cristalizării civilizaţiei creştine.
Pe acest lung drum din istoria omenirii, paranoia social-politică s-a făcut prezentă din
timp în timp, prin greşite interpretări de cauză sau în numele unei idei hotărâte de a
„ferici” lumea cu forţa.
*
După primul, dar mai ales după cel de-al doilea război mondial, datorită
dezvoltării tehnicii, multă lume, multe popoare au ales repede şi fără o bună judecată,
drumul „civilizaţiei industriale”. Acest lucru făcut, în cele mai multe cazuri fără
discernământul necesar, adică fără să cunoască cu adevărat fiinţa umană, nevoile şi
posibilităţile sale reale, mediul din care trăieşte de când există, au existat multe şi grele
greşeli, dăunătoare sănătăţii lui şi distrugerea mediului înconjurător. Din lipsă de
discernământ, din ignoranţă şi dispreţ pentru semenii noştri, s-a umblat prea mult la
legile naturii, pe care nu ştim cum să le mai dirijăm spre bine. Progresul tehnic a mers
foarte repede, depăşind cu mult cunoştinţele noastre despre om, depăşind cu mult
cercetările care privesc funcţiunile conştiinţei în raport direct cu materia din care este
constituit omul şi cu care formează un întreg, imposibil de separat, decât de Dumnezeu.
Ştiinţele care au ca obiect de studiu materia şi captarea unor elemente din natură
pentru a le folosi (de ex. electricitatea) sunt mult mai avansate faţă de ştiinţele medicale,
biologice, de genetică, istorico-arheologice, psihologice, sociologice, de etică, religie şi
rugăciune; toate acestea pot contribui real la cunoaşterea fiinţei umane, ale cărei funcţii
principale sunt relaţiile dintre conştiinţă şi materie; dintre conştiinţă şi mediul
înconjurător: social şi material. Cercetările de specialitate nu sunt încă la un nivel de
cunoaştere a acestor procese interne, pentru a putea interveni la îmbunătăţirea, la
refacerea în bine a fiinţei umane3.
Descoperirile moderne care l-au ajutat efectiv pe om să-şi uşureze munca, deci
modul de a trăi (metode în agricultură, grădinărit, pomicultură, folosind îngrăşăminte
chimice; căile de transport, de la mersul pe jos la avion; comunicaţiile, de la urechea
pusă la pământ, la satelit; informaţiile de la răboj, scris, tipar, la computer, cinematograf,
televizor; energia nucleară cu atâtde multe aplicaţii) toate acestea au însemnat un imens
progres pentru dezvoltarea omenirii. Folosite însă, fără simţul social-moral-religios, se
întorc împotriva noastră. Cu aceleaşi bune mijloace s-a ajuns şi la distrugerea calităţilor
religios-morale şi sociale ale omului; au dus şi la distrugerea mediului înconjurător –
natura şi animalele. Lumea contemporană este umbrită de manifestări şi fapte anormale
– anticreştine şi antisociale, toate rezultat al unei lipse îndelungate de educaţie morală şi
religioase, o educaţie în slujba societăţii, absolut necesară oricărui cetăţean care trăieşte
într-o lume civilizată, care trăieşte într-o lume creştină. Cinematograful, radioul,
televizorul pot fi foarte bune, folositoare educaţiei, dar cu condiţia ca acele programe să
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nu fie dăunătoare, să nu te determine să nu cunoşti adevărul, să nu ai termeni de
comparaţie ca să poţi face o judecată de valoare, o judecată obiectivă. Educaţia bună
se face prin şcoală şi biserică, prin învăţătură vie transmisă de profesor şi preot,
discutabilă şi discutată obiectiv.
Manifestări şi comportamente care pot fi situate la nivelul social-moral al
epocilor preistorice sunt admise şi tolerate în societate, şcoli, pe stradă şi chiar în
biserică. Cei cu o pregătire modestă, fără o educaţie social-morală şi religioasă, fără a
avea posibilitatea unei comparaţii cu un alt mod de gândire şi de viaţă – fie din cauza
vârstei prea tânără; fie a necunoaşterii directe a faptelor; a lipsei de interes; a
dezinformării, uneori făcută conştient în mediul social în care trăim, dacă şi-a asigurat
necesarul, dacă se poate chiar peste necesar, este mulţumit şi nu-l mai interesează în
dauna cui a acumulat. Lipsa simţului religios, moral şi social, datorită lipsei de educaţie,
lipsei de învăţătură, îl absolvă de orice gândire corectă. Cam aceasta ar fi schiţa-portret a
omului actual, fără simţul răspunderii, produs parţial al unor tehnici moderne şi
ideologii recente, greşit gândite şi greşit aplicate. Mediul social actual ignoră total simţ
moral. S-ar putea spune chiar, că este suprimat prin lege, deoarece sunt infracţiuni care
nu se pot încadra juridic, iar infractorul rămâne liber în societate, acţionând în
continuare. În plus, mai „ajută” şi programele cinematografelor şi televizorului cu
acţiuni şi eroi antisociali, fără o conduită morală, care sunt admiraţi şi foarte mult
imitaţi. Într-un astfel de mediu, sentimentul moral-religios nu se poate dezvolta.
Omul este adaptabil mediului social în care trăieşte, bun sau greşit: se integrează
sau îl respinge. În ambele cazuri tânărul trebuie ajutat pentru a merge sau pentru a
continua să meargă pe drumul cel drept. Perioadele grele din mediul unde te afli se pot
depăşi prin educaţie şi muncă. Cu ajutorul bisericii şi al şcolii pentru a nu cădea pradă
unor comportări rele, pentru a nu cădea pradă disperării, drogurilor, alcoolului,
fumatului şi altor „modalităţi şi ocupaţii” greşite.
*
Să crezi că există suferinţe mai mari ca ale tale; să ai putere morală de a munci şi
a ajuta pe alţii aflaţi în situaţii mai grele; să speri şi să crezi în mai bine, să crezi că
sfârşitul aparţine lui Dumnezeu, care nu poate fi decât Bun. De aceea speranţa este
considerată de biserică o virtute.
Toatea acestea se pot obţine şi recâştiga prin educaţie moral-religioasă în cadrul
unui învăţământ complet.
Pentru dezvoltarea unei generaţii sănătoase propunem refacerea şcolilor
confesionale care aveau paraclis, preot şi maici. Slujbă în fiecare Duminică. Odată pe
săptămână era o oră de educaţie morală – fără catalog, fără notă. Se putea discuta liber
între profesor-preot şi elev. Pentru noi ar însemna refacerea şcolilor ortodoxe cu internat
şi externat; acestea funcţionau sub patronajul Societăţii Ortodoxe al Femeilor Române.
Şcolile au fost fundaţii din averea doamnei Zoe Romniceanu; Preşedintă în anii dintre
cele două războaie a fost doamna Alexandrina Gr. Cantacuzino. În şcoală erau primite
şi eleve de la alte confesiuni; trebuiau să respecte programul de învăţătură, iar nota la
religie puteau să o aducă de la preotul lor.
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Obligativitatea de a se purta uniformă, elevii trebuie deosebiţi de rest, pentru a
putea fi respectaţi. Cu ţinuta actuală nu pot nici deosebiţi de rest şi nici respectaţi.
Să li se explice de către un medic sau profesor rezultatele nocive ale fumatului,
drogurilor etc. prin lecţii, conferinţe ilustrate, pentru a opri aceste practici care vor avea
ca rezultat inevitabil, generaţii de oameni bolnavi şi incapabili de o activitate sănătoasă,
folositoare lor şi societăţii.
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