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To another Middle Ages

The Middle Ages is a historical period to be seen, in the long transition of  European civilizations, as the last social and poli-
tical organization in accordance with the religious conception of  humanity, as organized according to superior principles derived 
from religious commandments. By analyzing the way authority is defined and put in practice and how society organizes in orders 
by reflecting the divine, superior ordering, the article sheds light on the modern and contemporary confusion and social disorder. 
By emphasizing function and by founding social divisions on the essential functional differentiation, the Medieval society is in 
deep contrast with the current emphasis on power. Getting rid of  all superior meanings, the contemporary society is entrenched 
in value confusion and egoist struggle for personal supremacy.
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În finalul analizei sale despre criza lumii moderne 
occidentale, René Guénon îşi imaginează singura ieşire 
din disoluţia specifică sfârşitului de ciclu cosmic prin care 
trecem.1 Aceasta este constituirea unei elite, oricât de re-
strânsă, dar puternic organizată, capabilă să pregătească 
schimbarea, în aşa fel încât aceasta să se desfăşoare în 
condiţiile cele mai favorabile. Deşi disoluţia lumii este 
inevitabilă, fiind determinată de constrângerile ciclurilor 
temporale cosmice,2 efortul acestei elite conştiente nu ar 
rămâne nerăsplătit. Efortul ei ar putea ajuta conservării a 
ceea ce merită şi trebuie să supravieţuiască lumii actuale, 
pentru a folosi la edificarea lumii viitoare.

Constituirea unei astfel de elite conştiente, răbdătoare 
şi încrezătoare, dispusă să facă efortul necesar redresării 
spirituale, este posibilă şi dintr-o altă perspectivă. Într-o 
situaţie anterioară de ocultare a adevărului, de dizolvare 
a structurilor stabile, creştinismul a reprezentat un re-
viriment remarcabil. Ultimele resturi ale creştinismului, 
cu bagajul său de tradiţii ce au fost păstrate, reprezintă 
cea mai mare şi poate unica speranţă de salvare a lumii 
de azi.3 Acest lucru este cu atât mai important, conside-
ra Guénon acum aproape un secol, cu cât există tot mai 
mulţi oameni care încep să aibă o priză de conştiinţă asu-
pra ceea ce este cu adevărat lumea în care trăiesc, chiar 
dacă sunt încă reduşi la a vehicula aspiraţii imprecise şi că-
utări de cele mai multe ori sterile. Asta pentru că nu există 
nici o organizaţie efectivă, care să le confere o direcţie 

doctrinală autentică. Singura organizaţie care să fi păstrat 
ceva din amintirea cunoaşterii tradiţionale autentice este 
Biserica, cea Catolică în lumea occidentală. Ei nu-i tre-
buie schimbată forma religioasă cu care se prezintă spre 
exterior, ci ei îi trebuie redat sensul doctrinar profund pe 
care l-a avut. Sub conducerea acestei instituţii, cunoaşte-
rea veritabilă poate genera pe termen lung o refondare a 
societăţii, aşa cum a făcut-o de altfel în Europa medievală 
după destrămarea Imperiului Roman. Elita intelectuală 
reconstituită ar putea aduce din nou laolaltă fragmentele 
disparate de spiritualitate ce se mai găsesc în Occident, 
refăcând vitalitatea unei tradiţii religioase4 care, deşi într-o 
stare actuală de existenţă virtuală, persistă în ciuda atâtor 
eforturi depuse de atâtea secole de a o sufoca şi distruge.

Ceea ce contează, de fapt, este restabilirea unei soci-
etăţi funcţional juste, în acord cu principiile unei cunoaş-
teri autentice. Cunoaşterea principiilor autentice este, de 
altfel, singura garanţie pentru funcţionarea ei. Acest lucru 
este exprimat în toate societăţile tradiţionale, în sensul 
pe care Guénon îl conferă principiului tradiţional, ca de-
pozitar al cunoaşterii metafizice şi al experienţei deriva-
te din aceasta. Ceea ce lumea modernă a pierdut este, în 
definitiv, această cunoaştere autentică. Buna guvernare, 
buna întemeiere a edificiului politic, comunitatea capabilă 
să păstreze dreptatea, acestea sunt temele filozofiei po-
litice din Antichitate până în epoca modernă. Începând 
cu Platon, care enunţă în Republica principiul guvernării 
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juste, dreptatea în organizarea societăţii se bazează pe cu-
noaştere. Aceasta nu este o cunoaştere relativă, precum 
cea fondată pe opinii, ci o cunoaştere fundamentală a 
principiilor eterne, indestructibile. Distrugerea credinţei 
în existenţa unei cunoaşteri autentice, în capacitatea de 
a căuta şi a discerne adevărul, a dat naştere modernită-
ţii. Când adevărul căutat nu este cel divin, supra-uman, 
imuabil şi etern, ci doar cel fluctuant, relativ, nesigur şi 
aparent, atunci fundaţia comunităţii politice permanente 
este subminată. Când opinia individuală, slabă şi limitată, 
neagă adevărul supra-uman, solid şi autentic, atunci zi-
durile cetăţii sunt gata să se surpe. Voinţa generală, suve-
ranitatea corpului politic, egalitatea relativă a opiniilor în 
conflict generând opinia publică, toate produse ale mo-
dernităţii, ele nu pot conduce la stabilitate.

O elită intelectuală actuală renăscută ar trebui să trea-
că dincolo de distrugerea introdusă de cunoaşterea mo-
dernă bazată pe relativism, îndoială şi negarea principiilor 
metafizice, ci să caute în exemplele societăţii occidentale 
anterioare modernităţii nucleul de sens al reorganizării 
sociale. Poate cel mai bun exemplu de construcţie po-
litică ce se pune în acord cu principiile cunoaşterii unei 
realităţi supra-umane este chiar Evul Mediu. Acel Ev 
Mediu care a supravieţuit multor încercări, care nu a fost 
distrus decât de efectele generate pe termen lung de limi-
tarea cunoaşterii la sfera pur umană, specifică Renaşterii, 
apoi Umanismului şi Iluminismului, pentru a culmina cu 
relativismul scientismului contemporan. Doar sub efec-
tul acestei limitări a cunoaşterii, transformată treptat în 
ignoranţă victorioasă şi virulentă, a fost în final posibilă 
distrugerea instituţiilor religioase, atât fizic cât şi social. 
Reflecţia actuală asupra trăsăturilor de bază ale sistemu-
lui social şi ale organizării politice specifice Evului Mediu 
poate oferi o perspectivă asupra unei viitoare refondări a 
comunităţii. Cum funcţionau instituţiile şi cum se organi-
zau indivizii în, cronologic, ultima societate occidentală 
ce îşi amintea de existenţa principiilor divine, aceasta este 
o perspectivă de ajutor pentru a răspunde la întrebările le-
gate de viitor. De un viitor capabil să depăşească suferin-
ţele produse de limitarea cunoaşterii la simplele capacităţi 
umane ale raţiunii individuale, ţinute în mod eronat drept 
culme a cunoaşterii, precum se întâmplă în modernitate.

Funcţia specifică pe care Guénon o atribuie elitei nu 
este deloc nouă. Aceasta este de conduce în acord cu 
principiile dreptăţii. Cunoaşterea acestor principii este 
chiar capacitatea sa exclusivă şi criteriul său fundamen-
tal de constituire, ceea ce o face să fie compusă, literal, 
din cei mai buni. Cunoscând principiile unei societăţi just 
constituite, acţiunea lor va fi în concordanţă: transforma-
rea principiilor în arhitectură instituţională şi în practică 

socială cotidiană. Scopul acţiunii lor este dreptatea, dar 
şi efectele ei secundare, anume stabilitatea, permanenţa, 
certitudinea. Peste secole, Evul Mediu nu spunea deloc 
mai mult decât enunţa Platon în Republica în apărarea 
societăţii perfecte, căci în acord cu principiile superioa-
re. Argumentul poate părea banal pentru cei ce trăiesc 
conştienţi de ordinea superioară a lucrurilor, dar tot mai 
puţin inteligibil şi, deci, acceptabil pentru criticii moderni. 
Cei din urmă văd în astfel de discursuri doar expresia 
unui argumentaţii interesate, atât de interesate încât ei 
suspectează chiar o justificare meschină a pretenţiei de 
putere. Nu ordinea superioară a lucrurilor, în acord cu o 
cunoaştere supra-omenească, divină, dictează organizarea 
socială şi ierarhia autorităţii, ci simpla dorinţă individuală 
de putere. Aici duce neînţelegerea modernilor, confrun-
taţi, precum Popper, cu o logică odată autentică, dar care 
le apare acum modernilor suspectă, deplasată şi uneori 
ridicolă.5

Revenind la Evul Mediu occidental, structura socială 
ce se articulează pe osatura politică a statului, conferind 
stabilitate şi permanenţă, este aceeaşi diviziune tripartită 
a indivizilor pe care se baza cetatea ideală descrisă de Pla-
ton: oratores, pugnatores, laboratores. Trei stări, trei funcţii, 
trei căi pentru toţi: a-l sluji pe Dumnezeu, a apăra statul 
cu forţa armelor, a scoate din pământ bogăţiile şi hrana. 
O schemă triunghiulară ce guvernează imaginarul feuda-
lismului, o imagine a ordinii sociale perfecte pe care şi-au 
imaginat-o treizeci, patruzeci de generaţii, o reprezentare 
mentală ce a rezistat tuturor presiunilor istoriei, o struc-
tură încastrată în modurile de gândire ale popoarelor in-
do-europene.6

Prima funcţie ţine de ordine, de stabilirea unei legi ce 
impune o rânduială, în numele divinităţii. A doua brutală, 
vehementă spune Duby, cere ascultare şi impune autori-
tatea. A treia, legată de fecunditate, de bunăstare şi sănă-
tate, trebuie păstrată prin impunerea păcii. Toate trei sunt 
în perfectă armonie şi niciuna nu ar putea fără celelalte. 
Episcopul, reprezentantul primei stări, este calea de co-
municare cu Dumnezeu. El este stăpânul cuvântului, al 
cunoaşterii autentice. Folosind latina pentru exprimarea 
cuvântului divin, episcopul este depozitarul culturii clasi-
ce. Cum spune Duby, în locuinţa sa, încastrată în ruinele 
antice, se regăseşte tot ce s-a păstrat din limba cărţilor, 
din limba armonioasă, din limba latină şi astfel sediul epi-
scopului este căminul renaşterii permanente a latinităţii.7 
Catedrala şi şcoala sunt motoarele recuperării reutilizării, 
copierii şi transcrierilor comorilor antichităţii prin latina 
renăscută ca vehicul pentru cuvântul lui Dumnezeu.

Episcopul creează clerul, prin împuternicirea altor 
preoţi cu funcţia sacerdotală şi extinde asupra sa autorita-
tea unui părinte. Investit cu sapientia, el are privilegiul cu-
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noaşterii realităţii de dincolo, a absolutului divin. De aici 
funcţia sa de a-i învăţa pe cei care nu ştiu, de a-i îndrepta 
pe cei care deviază. Prin funcţia sa, orare, el se roagă şi 
predică, într-o poziţie intermediară, între cer şi pământ, 
într-un efort de restabilire a unităţii celor două lumi. De 
aici puterea sa publică, de a-i admonesta pe conducătorii 
politici, pe regi şi pe reprezentanţii lor, pe cei cei care 
sunt puşi în frunte, să conducă poporul în domeniul ce-
lălalt, al terestrului, al carnalului, al concretului.8 Unşi de 
episcop, prin graţia lui Dumnezeu, înzestraţi cu principalis 
potestas, regii conduc în lumea pământească partea socie-
tăţii despărţită de cler, anume populus, poporul. Episcopul 
îi admonestează să-şi respecte îndatoririle şi îi încurajează 
să participe cu puterea ce le-a fost dată la restabilirea şi 
menţinerea ordinii. Acest discurs ţinut puternicilor lumii 
pământeşti invită la reformarea relaţiilor sociale. Discurs 
politic, el este un proiect de societate. Episcopul devine, 
în tradiţie carolingiană, producătorul firesc al ideologiei.9

Misiunea episcopilor, aşa cum este ea exemplificată 
de acţiunea episcopilor Adalbéron de Laon şi Gérard de 
Cambrai pe lângă regele Franţei, Robert cel Pios, este de 
a-i revela principiile acţiunii sale temporale şi mai ales 
rânduielile ascunse ale societăţii omeneşti. Ei îl ajută să 
„decripteze” mesajul divin ce vine din cer, devenind ast-
fel auxiliarii săi. În organizarea lumii pământeşti, regii au 
ca funcţie doar pugnare. De aceea, episcopilor le revin 
două forme de acţiune ce derivă din verbul orare, să-i ad-
monesteze pe regi pentru ca ei să lupte cu bărbăţie pentru 
mântuirea patriei, să se roage pentru ca ei să fie învingă-
tori. Episcopii nu se pot ocupa ei înşişi, în mod direct, de 
război şi pace. Regilor le revine sarcina să pună capăt răz-
boaielor, să menţină ordinea şi să extindă acţiunile speci-
fice păcii, să reprime răzvrătirile prin chiar virtuţile lor.10

Segregarea episcopilor şi celorlalţi preoţi de restul oa-
menilor, precum şi monopolul lor asupra slujbelor religi-
oase, asupra stilului special de viaţă, o tihnă necesară ser-
virii lui Dumnezeu, şi asupra unei anume învăţături, toate 
decurg din funcţia lor specială, întărită prin ungerea lor cu 
mir sfânt. Hirotonisind ei înşişi, episcopii dau naştere unei 
ierarhii ineluctabile în chiar interiorul corpului ecleziastic 
pe care îl conduc. Acesta este principiul cvasi-ideologic al 
stărilor, discretio ordinis, deosebirea de ordine, de grade, din 
societate.11 Ordin, grad, eşalon, ierarhie, ordinea terestră 
derivă din ordinea celestă. Există cu certitudine, pentru 
păstrarea dreptăţii, o corespondenţă, o coordonare (mai 
precis o co-ordonare) a celor două cetăţi, cea terestră şi 
cea cerească, şi este în firea lucrurilor să fie aşa, din mo-
ment ce ele vor fuziona la sfârşitul vremurilor. Iar pentru 
trecerea la starea de fuziune trebuie ca episcopii şi regii, 
prin funcţia de conducere ce le-a fost atribuită, să reducă 
starea de discordie şi separare ce se infiltrează, insidioa-
să, perfidă, în funcţionarea cetăţii de jos, aşa cum este 

ea supusă degradării şi schimbării permanente.12 Găsim şi 
aici, peste timp, ecoul Republicii lui Platon, în care funcţia 
celor îndreptăţiţi să conducă, prin cunoaşterea autentică 
ce le este accesibilă, este tocmai buna întemeiere a cetăţii 
capabile să depăşească atracţia descendentă a degradării, 
a dezordinii şi disoluţiei.13 Înţelegerea acestei funcţii, în 
Evul Mediu, este uşurată de conştientizarea statutului ce-
lor care conduc. Căci ei nu conduc în nume propriu, ei 
nu conduc pentru un grup restrâns sau după bunul plac. 
Ei nu sunt decât uneltele (ministri) lui Dumnezeu, agenţi 
specializaţi ai puterii sale, la care se divide funcţia unică de 
conducere a regelui ceresc. Episcopii şi regii, instrumente 
gemene ale puterii divine, sunt sursa din care decurge, de 
sus în jos, prin grade, prin ordine dispuse în mod distinct 
puterea de a se ruga şi puterea de a se lupta.14

Funcţia conducătorilor, episcopi şi regi, este de a 
menţine ordinea lumii terestre. Aici este vorba, insistă 
Duby, mai curând de funcţii decât de ierarhie, de putere. 
Aici este vorba de acţiune.15 O acţiune în vederea păstră-
rii echilibrului, reciprocităţii, întrajutorării celor trei or-
dine. Fiecare este şi trebuie să rămână obiectul unei griji 
reciproce, prin compensaţie şi milostenie. Tihna în care 
oratores îşi desfăşoară activitatea provine din grija cu care 
pugnatores le furnizează siguranţa şi din munca indispensa-
bilă a acelor laboratores, care le furnizează hrana necesară 
trupului. Apăraţi şi ei de pugnatores, ţăranii, meşteşugarii şi 
comercianţii se bucură de primirea rugăciunilor de iertare 
a păcatelor, ridicate la cer de oratores. De aceeaşi grijă, de 
care au poate şi mai mare nevoie, se bucură şi cei ce poar-
tă armele. Prin rugăciunile celor ce se roagă, prin liturghie 
şi sfintele taine, ei sunt eliberaţi de păcatele folosirii arme-
lor, chiar şi atunci când scopul războiului este unul bun. 
Întreţinuţi de producţia şi redevenţele celor ce muncesc, 
ei se pot perfecţiona în mânuirea armelor pentru menţi-
nerea ordinii, fără de care orice bunăstare este iluzorie.

Duby insistă asupra înţelegerii rolului celor ce poartă 
arme. Dar insistă şi asupra termenilor folosiţi în docu-
mentele vremii. Ei nu sunt desemnaţi drept miles, milites, 
termen degradant, care îi descrie drept cavaleri violenţi şi 
turbulenţi.16 De fapt, pugnatores se referă doar la regi, la cei 
care conduc, precum şi la ajutoarelor lor, la vasalii fideli 
ce-i însoţesc. Lor le este cerut să se ridice împotriva abu-
zurilor celor înarmaţi, a cavalerilor ce pot deveni egoişti, 
cupizi, aroganţi şi violenţi, dedaţi jafurilor şi distrugerii 
atunci când sunt scăpaţi din frâu. Deveniţi bellatores, re-
gii sunt cei care curmă suferinţele preoţilor şi ţăranilor, 
suferinţe produse de nişte cavaleri deveniţi jefuitori fără 
vitejie.

Sistemul tripartit, ideologic construit, fondat pe sta-
bilitatea stărilor, este chemat în ansamblul său să înăbu-
şe turbulenţele, să dea satisfacţie victimelor pentru pre-
judiciile create de cei care violează pacea. Nu doar regii 
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trebuie să ajute la curmarea dezordinii şi la impunerea 
dreptăţii, ci şi preoţii. Abaţiilor le este recunoscut dreptul 
de a impune dreptatea, prin tribunale ecleziastice, dar şi 
de a reprezenta ele însele oaze de pace, fiind puse la adă-
post de orice act de violenţă.17 Pedepsele contra celor ce 
comit astfel de acte sunt atât spirituale, cât şi pământeşti. 
Secolul al XI-lea este în Franţa punctul de start al consti-
tuirii unei jurisdicţii ecleziastice competente pentru toate 
crimele şi toate actele de violenţă comise în limita terito-
riului protejat. Se înregistrează chiar şi judecăţi impuse 
de către preoţi în vederea curmării vendetelor private şi 
pentru a garanta persistenţa iertării, de o parte sau de alta, 
prin ameninţarea unor amenzi pecuniare.18

În afara delictelor la adresa păcii (fractio pacis), curtea 
judiciară a preotului, uneori chiar în prezenţa abatelui, ju-
decă şi alte cauze. Această curte este compusă din şase, 
şapte preoţi, cărora li se alătură un număr egal de mem-
bri laici, de cele mai multe ori mici seniori ce locuiesc 
în apropierea mănăstirilor, precum cea de la Cluny, pe 
care Duby o studiază cu atenţie, seniori ce se află în re-
laţii de vasalitate cu abatele mănăstirii. Deşi iniţial scopul 
principal al curţii ecleziastice este de a apăra patrimoniul 
abaţiei, dreptul de imunitate de care se bucură abaţia19 se 
extinde prin dreptul de jurisdicţie revendicat pentru toţi 
preoţii, numiţi generic „oamenii Sfântului Petru”, oricare 
le-ar fi locul de reşedinţă. Această jurisdicţie domenială, 
iniţial personală, privată, tinde astfel să se extindă şi să 
pretindă să judece orice cauză de disensiune între abaţia 
de la Cluny şi oricare membru al ordinului cavalerilor. În 
paralel, jurisdicţia de pace se exercită asupra tuturor cri-
minalilor, dar pe un teritoriu limitat ce depinde de auto-
ritatea abaţiei.

Justiţia vasalică şi justiţia de pace se aplică oamenilor 
liberi din clasa conducătoare, cei ce ar fi trebuit înainte 
să se supună justiţiei comitale. Schimbarea raporturilor 
de subordonare denotă tensiunile în creştere în raportu-
rile dintre o jurisdicţie teritorială a castelanilor, nobili ce 
posedă castele, sursă a puterii militare constrângătoare, şi 
jurisdicţie mai personală, pe care o reclamă posesorii de 
seniorii importante, precum este cazul abaţiilor. Conflic-
tul jurisdicţional ce derivă din concurenţa feudală este, 
în final, reglementat de un lung proces ce se desfăşoară 
de-a lungul secolului al XII-lea, ce va da aspectul ierarhic 
al justiţiei feudale clasice, anume eşaloane succesive ale 
justiţiei înalte, medii şi inferioare.20

Se remarcă şi aici funcţia de reglementare pe care o 
exercită cei chemaţi să conducă, episcopii şi regii. Slăbirea 
puterii lor nu a făcut decât să ducă la uzurparea dreptu-
rilor, la subminarea cooperării, la impunerea voinţei şi de 
cele mai multe ori abuzurilor celor înarmaţi, cavalerii ba-
ricadaţi în spatele fortificaţiilor castelelor. Cum remarcă 
Duby, pentru ei, regulile generale şi hotărârile instanţe-

lor de judecată erau puţin eficiente. Nu existau tribunale 
fixe care să-i judece şi nici o putere suficientă pentru a-i 
constrânge să execute sentinţele de pace. Treptat, slăbirea 
jurisdicţiilor comitale este înlocuită de întărirea justiţiei de 
pace, iar adunările ecleziastice îi aduc împreună pe senio-
rii laici de bună-credinţă, care se angajează să traseze limi-
te comportamentului violent şi să respecte pacea specială 
ce învăluie aşezămintele ecleziastice.21 Trebuie remarcat 
că menţinerea ordinii este o obligaţie ce derivă dintr-o 
funcţie morală. În planul cel mai înalt, singurele autorităţi 
ce pot reprezenta garanţia supremă a păcii publice au un 
caracter spiritual, primul fiind papa, al doilea regele Fran-
ţei, care ia în paza sa directă abaţia de la Cluny şi posesiu-
nile sale în anul 1114.

Regele participă, în exercitarea funcţiilor sale, la două 
naturi îngemănate în sine. Pe de-o parte, în el se manifestă 
„tinereţea”, anume impetuozitatea, impulsurile violente 
nestăvilite sau greu de strunit, specifice acţiunii nobile ce 
conferă frumuseţe virilă, curaj, îndrăzneală în luptă, ceea 
ce face din rege un bellator ce aduce, prin mânuirea spadei, 
ordinea pe pământ.22 Pe de altă parte, el este înzestrat şi cu 
alte calităţi, cele ale „bătrâneţii”, anume sapientia, înţelep-
ciunea cu care sunt dăruiţi cei unşi, ce îl face un episcop 
printre alţii. Participând la cele două naturi, el este Rex şi 
Sacerdos, precum Cristos căruia îi ţine locul.23 El este sin-
gurul nobil purtător de arme, deci vehement şi războinic, 
ce poate să practice rituri ecleziastice.24 Deplin stabilit în 
corpul său mistic, regele exercită şi el darul taumaturgi-
ei.25 Uns precum episcopii, regele este răspunzător pentru 
pace, pentru asigurarea proiecţiei lumii cereşti asupra lu-
mii pământeşti. Cum notează Duby, regele dă rezonanţă 
celor trei vocabule: rex, lex, pax. Legiuitor şi pacificator, el 
îşi respectă cele două naturi prin acţiunile sale de pedep-
sire, de îndreptare a nelegiuirii, dar reflectând cu înţelep-
ciune la orice acţiune, pentru ca ordinea să triumfe.26 Deşi 
episcopii Adalbéron şi Gérard îi recunosc regelui acea fa-
cultas oratoris, dreptul de a se ruga, de a vorbi, riscul la care 
regele se supune este un exces de „tinereţe”, de virilitate, 
de impetuozitate şi violenţă, de unde necesitatea ca regele 
să fie încadrat de episcopi, care îl instruiesc despre legi 
şi despre judecată. Iar regele trebuie să se consulte cu ei 
înainte de a pronunţa sentinţa, căci episcopilor le revine 
sarcina de a corecta, de a-l ajuta pe rege în a discerne ce 
este bine şi ce este rău.

Prin segregarea episcopilor de restul oamenilor, sepa-
raţia societăţii nu este în trei, ci în două părţi. Un ordin 
(ordo) al celor care comunică direct cu lumea de dincolo, 
ce au făcut într-un fel un pas decisiv către acea lume, care 
trăiesc pe pământ în prelungirea şi reflectarea cetăţii ce-
reşti, şi restul celor care trăiesc în lume, supuşi erorilor şi 
păcatelor ce izvorăsc din acţiune. Unii trudesc, cu mult 
chin şi efort (labor, suor, dolor), punând în valoare bogăţi-
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ile pământului, înfruntând foamete şi secetă,27 alţii apără 
pământul, feuda, de orice tulburare, înfruntând primejdia 
violenţei armate (pugnator). La mijloc, la joncţiunea din-
tre cer şi pământ, regele veghează asupra ordinii necesare 
dăinuirii structurii sociale.

În imaginarul celor trei stări medievale este perma-
nent vorba de funcţii, nu de ierarhie, deci nu de putere. 
Violenţa este necesară doar pentru menţinerea ordinii, a 
ceea ce este dat, a ceea ce este drept. Orice permutare 
a funcţiilor, orice confuzie a rolurilor este o cădere în 
neştiinţă, o iluzie atotputernică, o dereglare a ordinii, la 
fel ca în Republica lui Platon. Preoţii care îşi ocupă din 
timp pentru a munci îşi nesocotesc funcţia. Cu atât mai 
mult când pun mâna pe spadă. La fel şi în cazul laici-
lor, a celor ce studiază teologia, crezând că astfel pot ţine 
slujbe. În final, egalizarea condiţiilor tuturor, aceasta este 
confuzia ameţitoare şi dez-ordinea generalizată. Subver-
siunea, dezordinea pe care o desemnează exaltarea şerbi-
lor, clericalizarea nobilimii şi umilirea episcopilor, acesta 
este rezultatul propagandei făcute de călugări, în căutarea 
unei frăţii generalizate.28 Ei, călugării, ei nu sunt unşi, ei 
nu sunt episcopi. Laici fiind, refuză relaţiile matrimoniale. 
Nefiind unşi, ei nu deţin sapientia, deci refuză ştiinţa, deşi 
citesc. Mai mult, călugării îşi doresc monahizarea nobili-
mii, anume impunerea generalizată a interdicţiilor speci-
fice preoţilor, cerându-le tuturor nobililor să trăiască în 
castitate, să cânte Psalmii.29

Aceste schimbări ameninţă întregul sistem, ele ame-
ninţă chiar coerenţa dintre cer şi pământ, nesocotind că 
cele două părţi ale lumii sunt omogene, corelate, edificate 
pe un plan unic, o organizare de niveluri ierarhic suprapu-
se. Această ordine este specifică cetăţii perfecte, o ordine 
ce ţine de o lege ce garantează pacea. Ordinea de sus difu-
zează pe pământ în mod disciplinat, printr-un mecanism 
de transmitere de comandamente, de dispoziţii. De aceea 
nerespectarea legilor şi desconsiderarea păcii duc la în-
depărtarea de modelul ceresc. Singura posibilitate pentru 
garantarea stabilităţii este respectarea funcţiilor diferite.

Rezumând, stabilitatea este produsul celor două 
funcţii de conducere, una întoarsă spre înalt, ce enunţă 
regulile, una întoarsă spre pământ, ce impune aplicarea 
regulilor.30 Două ordine (ordo), ordinul „celor puternici” 
(episcopii), ordinul regilor. Toţi membrii ordinului regal 
având o descendenţă îşi lărgesc astfel ordinul, din descen-
denţa regelui născându-se nobilimea şi recrutându-se că-
peteniile de oşti. La fel, episcopii îi învestesc în funcţie pe 
preoţi, continuând misiunea apostolică pe pământ. Din 
grupurile dominante nu fac parte auxiliarii subalterni, cei 
care deţin mărunţişul funcţiilor liturgice şi militare, pre-
cum călugării, care nu au fost pregătiţi pentru sacerdoţiu, 
şi cavalerii, care nu au parte de natura regală. Ei nu sunt 
decât agenţii, slujbaşii însărcinaţi de Hristos să se roage, 

să se lupte.31 Tot ceea ce există instituit vine din conju-
garea deosebirilor pe care le instaurează ordo (preoţii, în 
opoziţie cu toţi ceilalţi) şi natura (complet inegalitară, ce 
distinge între nobili şi şerbi).32 Dez-ordinea nu vine, sub-
liniază Duby, din schimbarea naturii, ci din tulburarea or-
dinii: când un ne-nobil ajunge la demnitatea episcopală, 
când şerbii se întâmplă să fie asociaţi la deliberările de 
pace, când nobilii sunt solicitaţi să se roage sau preoţii să 
se lupte.33 O nesocotire a ordinii bazate pe reciprocitate, 
unde schimburile între stări sunt animate de milostenie 
orientată prin suprapunerea gradelor.

Aşa a reuşit Evul Mediu occidental, prin intermediul 
creştinismului, să reclădească edificiul politic al fostului 
Imperiu Roman şi să asigure armonia socială. Timp de 
aproape o mie de ani, bazele sale au fost consolidate de 
cunoaşterea autentică a legilor ce derivau din oglindirea 
celor două cetăţi, una în cer, alta pe pământ. Prima veşni-
că, imuabilă, a doua supusă degradării şi dizolvării inevi-
tabile, dar posibil de păstrat atât timp cât ea o mai reflecta 
pe prima. Ordinea nu era dată de bunăvoinţa, echilibrul 
de putere sau dominaţia vreunei puteri, pentru că ordinea 
însemna funcţiune, funcţionalitate, nu putere. Atribuind 
fiecăruia funcţia ce-i stătea în natură, societatea îşi menţi-
nea coerenţa şi îşi perpetua existenţa.

Nimic nu mai este posibil astăzi, în epoca sfârşitului 
de ciclu cosmic. O epocă întunecată, în care adevărul nu 
mai este rostit de nimeni, o epocă în care indivizii sunt 
prinşi în vârtejul tot mai accelerat al materialismului, in-
dividualismului şi ignoranţei. O epocă în care viaţa este 
scurtă, rapidă, iluzorie. O societate în care ştiinţa nu se 
mai ridică deasupra raţiunii, de altfel o facultate pur uma-
nă şi limitată, negând intuiţia intelectuală şi metafizica, 
declarând lucrurile ce se află dincolo de lumea senzoria-
lă nu doar necunoscute, ci şi imposibil de cunoscut.34 În 
final, coborârea şi mai profundă în material, prin nega-
rea până şi a înţelegerii oferite de cunoaşterea modernă, 
aşa limitată cum este ea, prin înlocuirea „adevărului” cu 
„utilul”. Acesta este acum scopul universităţilor, găsirea 
celei mai practice utilităţi a studiilor, pregătind o forţă de 
muncă pentru a o plasa pe „piaţa muncii”. Ele furnizează 
acum material uman standard unor deţinători de capital, 
ce transforma munca lor în produse materiale, tangibile şi 
intangibile, gata să inunde o „piaţă a bunurilor şi servicii-
lor”. Ele oferă azi „competenţe”, dar nu mai generează şi 
nu mai transferă nici o cunoaştere autentică a lumii. Sin-
gura utilitate acordată înţelegerii lumii este capacitatea ei 
de a răspunde unor scopuri practice, devenind în termenii 
lui Bergson, un instrument ce fabrică instrumente. Acesta 
este „pragmatismul”, ce depăşeşte chiar şi limita inferioa-
ră a umanului, care mai era ataşat înainte de raţiune.

Ce rezultă din confuzia valorilor, din dispreţul pentru 
cunoaşterea autentică, metafizică, nu este decât un amal-
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gam al funcţiilor, din care se disting cei ce luptă pentru 
putere. Fără vreo funcţie acordată cunoaşterii, puterea 
este astăzi singurul scop. Ca atare, nu poate surprinde do-
minaţia fără precedent a celor ce deţineau anterior funcţia 
de menţinere a păcii, dominaţie pe care o folosesc fără 
scrupule în interes personal. Nicicând pretorianismul, ca 
expresie a puterii celor înarmaţi, servicii secrete, preşe-
dinţi autoritari şi dictatori sprijiniţi de armată, nu a fost 
mai prezent ca în epoca actuală. Deşi declarată mai de-
mocratică decât precedentele, actuala societate este mai 
lipsită de discernământ, căci în imposibilitatea de a digera 
imensul flux de informaţii contradictorii, ceea îi împiedi-
că pe cetăţeni să exercite un control real asupra puterii, 
în ciuda amăgirii în care se complac. Dacă toţi oamenii 
ar înţelege ce este cu adevărat lumea modernă, spune 
Guénon, lumea ar înceta instantaneu să existe aşa cum 
este ea azi, căci existenţa ei, ca şi ignoranţa şi limitarea, 
este pur negativă, în sensul în care ea este o negare a ade-
vărului tradiţiei şi a realităţii supra-omeneşti.35 Cum însă 
nu toţi oamenii pot fi conştienţi, din moment ce ei sunt 
azi mai departe de cunoaştere decât oricând in istoria lor, 
o elită oricât de restrânsă, dar puternic constituită, ar fi azi 
utilă pentru a da lumii o direcţie prin sugestii care să nu 
facă neapărat necesară înţelegerea mecanismelor de acţiu-
ne şi a finalităţii sale, dar care să pregătească trecerea spre 
o nouă societate, în noul ciclu de dezvoltare. O societate 
care, inevitabil, va respecta adevărului tradiţiei autentice 
şi al realităţii supra-omeneşti, poate un nou Ev Mediu.
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