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"Daca sînteti curiosi, calatoriti ..," - îndemnul

este facut la 1683, într-o Europa ce îsi regîndeste va

lorile tocmai datorita explorarii altor culturi, altor ci

vilizatii, Literatura de calatorie ofera noi si noi mo

dele - reale sau utopice, putin conteaza! -, sti

mulînd reexaminarea conceptelor care guvernasera

pîna atunci Europa: credinta, proprietatea, le

gislatia, morala, moravurile, sistemele politice, feri

cirea, libertatea, dreptatea, virtutea, traditia, ratiu

nea, miracolul etc. Ratiunea patrunde cu forta în sa

lile universitatilor si-si propune sa stabileasca "prin

cipii c1are si adevarate", iar asta pentru a ajunge la

"concluzii c1are si adevarate", Liber-cugetatorii a

mesteca ateismul si spiritul critic cu dorinta de a trai

voluptos, Spinoza reuseste sa încorporeze cel mai
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bine noul curent - "om de spirit si erudit, iubind

placerile cu rafinament", dar "fiind desfrînat cu arta

si delicatete" -, în timp ce vechea lume traieste înca

prin Bossuet, pentru care "catolicul este catolic" si

nu poate urma decît credinta Bisericii.

Odata pornita, Europa produce: unii afirma ca

"morala si religia sînt valori diferite"; altii îsi doresc

fericirea imediata - Fontanelle propune fericirea

micilor bucurii, mici, dar sigure; rîsul este, pentru

Shaftesbury, cea mai buna medicina morala; el,

rîsul, aduce schimbari la nivelul sensibilitatilor, ast

fel încît lacrimile se varsa din abundenta pe scenele

teatrelor, pasiunile se dezlantuie, Se cauta, asadar,

un nou tip uman, caci l'honnete homme nu-si mai

gaseste locul. Sa fie el Curteanul lui Baltasar Gra

cian? Sa fie el gentilom sau burghez? Sa fie el filozof!

Leibniz, Fene1on, Locke, Descartes, Pascal, Bayle,

Hamilton regîndesc aceasta Europa "vesnic nesatis

facuta", Iar Paul Hazard reuseste, cu eruditie si ta

lent, sa ne poarte într-o calatorie spirituala inimagi

nabil de frumoasa, aproape utopica,
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