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Cercetarea istorică a vieţii religioase este o exigenţă de necontestat, dar manierele 
în care s-au făcut şi se fac cercetările sunt diferite, mai ales sub aspectul conceptelor 
cu care sunt analizate dimensiunile acestei realităţi tradiţionale. Desţelenirea 
ogorului istoriei religioase reprezintă astăzi un lucru dificil, pentru că civilizaţia 
şi cultura ultimelor două veacuri au fost năpădite de flora filozofică şi ştiinţifică 
raţionalistă, mai ales cea pozitivistă. Critica raţionalistă a religiei încercă să explice 
reprezentările şi practicile religioase prin diverşi factori, antropologici (Feuerbach), 
economici (Marx) psihici (Freud) sau sociali (Dürkheim) Aceste abordări au împletit 
adesea studiul ştiinţific al religiilor cu o critică ideologică, bazată pe un proiect de 
reformă socială şi o concepţie alternativă asupra omului şi lumii.1 

Majoritatea cercetătorilor consideră că spiritul ştiinţific trebuie să fie detaşat de 
orice abordare apologetică a chestiunilor religioase, această atitudine de prudentă 
distanţare fiind moştenită de pe vremea tranşării raportului contradictoriu dintre 
ştiinţă şi religie. Desigur un cercetător poate fi sau nu credincios, dar trebuie să ştie 
că, în ciuda faptului că ştiinţa şi credinţa necesită abordări diferite, ştiinţa trebuie să 
explice mecanismul credinţei, nu s-o desfiinţeze. Desfiinţarea se produce inevitabil 
atunci când în locul unor imagini, precum Dumnezeu, Creaţie, mister, revelaţie, pro-
videnţă, taină, parabolă, minune etc. se pune un limbaj nou, care abundă în termeni 
precum autoritate, putere, infinit, univers, comunicare, inteligenţă, creativitate, 
hazard, greşeli (în loc de păcat!) şi multe altele, care nu mai surprind nici pe de 
parte susbstanţa autentică a creştinismului.

Ştiinţele au alt rol decât teologiile şi anume acela de a surprinde realităţile 
sociale şi umane legate de credinţele religioase şi de destinul Bisericilor în istorie 
şi în prezent. Rezervele legate de eventuale etichete care s-ar putea pune istoricilor 
de „apostoli” ai concepţiilor religioase, vin mai degrabă de la laicismul ideologic, 
„religia” ştiinţelor contemporane. Astăzi nu se resimte o îngrijorare serioasă în 
legătură cu „dogma” raţionalistă şi materialistă, devenită nucleul celor mai multe 
ipoteze ştiinţifice, îndoiala carteziană rămânând o poveste. Dacă unii „sacerdoţi” 
ai ştiinţelor au imputat creştinismului acel neadevărat „crede şi nu cerceta“, astăzi, 
mai mult ca oricând, slujitorii ştiinţelor au căzut în această metodă. Raţionalismul 
metodologic este un câştig, cu condiţia ca el să nu altereze restituirea realităţilor 
istorice, în care religiosul a făcut parte în mod constant. 

1 Jean-Paul Willaime, Sociologia religiilor, Iaşi, Institutul European, 2001, p. 15.
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Un eşec al raţionalismului metodologic îl constituie prezentarea evenimentelor 
şi fenomenelor istorice fără să se ţină cont că până în ultimele secole influenţa 
creştinismului şi a Bisericilor asupra tuturor realităţilor comunitare, sociale şi naţionale 
a fost copleşitoare. Impunerea modernătăţii la noi, ca pe întreg continentul, s-a făcut 
pe fondul tensiunii dintre impunerea naţionalului, politicului, şi economi-cului, în 
detrimentul religiosului şi culturalului. Noii idoli ai modernităţii ultimelor veacuri au 
fost promovaţi de ideologiile politice, dar şi ştiinţifice. Religia raţiunii umane şi cea a 
naturii, evoluţiei şi progresului au înlocuit treptat menirea tradiţională religioasă. Iată, 
cu ce fel de ceremonie s-au pus bazele noilor religii, care s-au răspândit ca pata de ulei 
în mentalitatea europeană. La 10 august 1793 s-a inaugurat la Paris o statuie colosală 
de piatră care reprezenta Natura. Aşezată între ruinele Bastiliei această reprezentare 
feminină dezgolită îşi susţinea cu mâinile amândouă pieptul din care curgea apă, apa 
fiind una dinte elemntele fundamentale ale vieţii. Împrejurul acestei statui era strânsă 
o mulţime de oameni, în fruntea cărora se aflau membrii Convenţiei Naţionale, încinşi 
festiv cu panglici tricolore şi flori în mână. Preşedintele Convenţiei a pronunţat şi 
mulţimea a repetat, la un moment dat, un imn-jurîmînt, care suna cam aşa: „Natură, 
primeşte expresiunea strânsei legături a fracezilor faţă de legile tale!” Nu era vorba de vreo 
atitudine pioasă faţă de Natură - ca o creaţie divină, ci ca nou idol modern. Convenţia a 
primit mai târziu o petiţie prin care i se cerea să pună pe altarul tuturor bisericilor câte o 
statuie care să înfăţişeze calităţi ca: respectul filial, mărinimia, curajul, egalitatea, buna 
credinţă, iubirea, binefacerea. Autorul petiţiei mai susţinea că numai atunci bunăstarea 
generală se va întinde în colţurile cele mai îndepăratate ale lumii. Universalismul religios 
trebuia să ia locul universalismului creştin. Convenţia a răspuns cu diplomaţie acestei 
petiţii, spunând că „superstiţia” religioasă era ca o „boală” care trebuia vindecată treptat. 
Robespierre a înţeles că poporul nu putea fi rupt de referinţele familiare ale religiosului, 
de aceea a inventat Fiinţa supremă, celebrată în mijlocul grădinii naţionale. „Religia” 
lui Robespierre a presupus, de asemenea, celebrarea geniului omenesc, a poporului, 
libertăţii, republicii, agriculturii, industriei şi altele. Proiecte de religii au mai avut şi 
alte „mesii”, precum Leclerc din Consiliul celor cinci sute, care dorea religie civilă sau 
Revélière-Lepeaux care a inventat theophilantropia, o religie fără rituri bazată mai ales 
pe morală. Această anarhie de valori „religioase” a scos la suprafaţă fragilitatea mentală 
psopulară, care s-a dedat la adorarea unor zeiţe-femei, asemănătoare celor de la les 
cafés-chantants. Lupta cu „superstiţiile” religioase a devenit imediat în secolul al XIX-
lea misiunea ştiinţelor, susţinătoare a liberei cugetări.

Orizontul intelectual şi ştiinţific s-a orientat din secolul al XIX-lea mai ales 
spre facla ştiinţei, care promitea să lumineze sistematic cunoaşterea, să lămurească 
mintea mulţimilor, întunecată de basmele unor ignoranţi. Mesajul cultural-ideologic,
care a câştigat tot mai mult teren în secolul al XIX-lea (în tot spaţiul european) 
a fost acela că educaţia ateist-ştiinţifică trebuie să-şi facă loc în popor, viitorul 
trebuind să fie cel al culturii şi civilizaţiei laice. Prin ştiinţă şi ateism omul trebuia 
să devină stăpân pe cunoaştere şi natură.2 

2 Antologia ateismului din România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962, p. 285-289, 294-
296, 300.
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Ştiinţa modernă, insclusiv ştiinţa istoriei, a cunoscut o benefică escaladare, 
a lansat o multitudine de domenii de introspecţie, dar acestea s-au izolat unele 
de altele, s-au solidificat în concepte şi metodologii, care a făcut extrem de 
dificilă interdiscplinaritatea. Concepţiile ştiinţifice au creat- prim multitudinea 
lor babilonică- o criză a cunoaşterii, dar şi o criză morală. Etica ştiinţifică nu s-a 
întemeiat pe un ideal comun şi nu s-a bazat pe o morală consensuală, ceea ce a 
deschis poarta eminenţelor cenuşii. Asemenea eminenţe pot fi asemănate fariseilor, 
încremeniţi în mulţumirea de sine. Chiar dacă au fost savanţi merituoşi, aceştia au 
perseverat în propriile limite în înţelegerea ştiinţei, istoriei,vieţii, mai ales dacă s-au 
pus la jugul laic al ideologiilor culturale şi politice. 

De două secole concepţia istorică nu a ţinut cont de creaţionism, ci de evoluţionism, 
ca urmare ansamblul istoriei a fost privit în sens evolutiv, progresist, marxist. Această 
viziune evolutivă şi progresivă nu se verifică în toate dimensiunile ei, dacă coborâm 
mai adânc la timpurile foarte vechi ale civilizaţiei. A fost şi este comod să acoperi 
zorile umanităţii cu o plajă de milioane de ani de sălbăticie, doar pentru că nu sunt 
prea mulţi istorici care să se încumete să revizuiască cunoaşterea acelor timpuri 
îndepărtate. Relectura epocilor istorice, mai ales a celor medievale şi moderne 
dezvăluie nevoia de abordare multidimensională a vieţii istorice, studierea nu numai 
a temelor care privilegiază schimbările (fapte politice, conflicte militare, decizii 
economice, şi altele), ci şi cercetarea unor constante istorice, precum religiosul, 
miticul. Nimeni nu contestă că istoria trebuie să fie atentă la instituţii, cultură, 
economie, la evenimente politice sau militare, dar viaţa religioasă a influenţat în 
trecut toate aceste domenii ale realităţilor istorice.Trecutul european conţine nu 
numai fapte, ci şi bogate tradiţii materiale şi mentale, care s-au modelat în cochilia 
creştinismului. Religia, în cazul nostru al europenilor, creştinismul, nu a reprezentat 
niciodată o parte separată a vieţii istorice, ci viaţa istorică însăşi. Creştinismul a 
fost şi este permanent prezent în istorie, prin instituţii, valori, practici festive etc., 
de aceea nu poate fi abstras istoriei sau diminuat ca importanţă.

Viaţa modernă nu a reprezentat numai o perioadă istorică, ci şi o structură 
spirituală, bântuită de contradicţii, care a propus un anumit mod de a trăi, înţelege 
şi preţui viaţa, de a iscodi cunoaşterea. Creştinismul, ca „religie dumnezeiască”, 
înseamnă Tradiţie, adică ceea ce a fost valorificat şi preţuit vreme de sute de ani. 
Tradiţia a fost întotdeauna înnobilată de pelerinajul milenar al timpului, de aceea 
nu poate trece neobservată de către istorici. Dar, modernitatea a lucrat, deseori 
nedrept contra tradiţiilor de tot felul, „modern” înseamnând, în sens general lucru 
nou, actual, aflat la modă. Schimbarea modelor, modificările dese ale gustului 
public în ultimele două veacuri nu au adus numai la rezultate pozitive (pe care 
istoricii le caută cu înverşunare!), ci şi la efecte negative. Între idealurile, normele, 
strategiile moderne şi realitatea socială a existat permanent un decalaj. Nu tot ceea 
ce s-a propus s-a şi aplicat! Zelul istoricilor de a vedea doar implinirile modernităţii 
(întotdeauna fragile!), nu şi dificultăţile, eşecurile ei spirituale, morale, culturale, 
educative, nu reprezintă o atitudine rezonabilă. Istoria nu trebuie să fie numai o 
restituire ştiinţifică generoasă a trecutului, ea poate avea rolul cultural de magistra 
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vitae, de izvor de experienţă istorică, de evidenţiere a dimensiunilor dominante ale 
trecutului cultural, naţional şi, nu în ultimul rând, religios. Mulţi istorici nu uită 
să spună că viaţa modernă s-a nutrit ea însăşi din religie şi Biserică, care au fost un 
balsam vindecător de necazuri, aducător de nădejdi. O asemenea reflecţie creştină o 
asumase însăşi regina României, Elisabeta, care din propriul destin ştia că suferinţa 
întăreşte sufletul omenesc.

Astăzi istoricii pendulează între câteva comportamente complementare. Unii 
tratează trecutul (religios) ca pe un cadavru, încercând să-l reconstituie superficial. 
Trecutul religios şi cultural este viu, istoricii trebuind să descopere complexitatea 
trecutului, nu să-i facă disecţia. Istoria înseamnă viaţă, genealogie, memorie, 
solidaritate biologică şi mentală cu generaţiile trecute. Alţi cercetători descoperă 
trecutul, doar pentru a-l expune la muzeu şi a rupe bilete la intrare, uitând că istoria 
trebuie să fie o veritabilă pedagogie, o sursă de speranţe, idealuri, valori, care pot 
ajuta la susţinerea comuniunii şi solidarităţii sociale şi naţionale. Ea se adresează 
unei comunităţi cu conştiinţă de sine, nu unui public, stratificat pe medii de gust. 
Cultura istorică nu poate fi susţinută prin informaţii istorice, ci prin descoperirea 
importanţei referinţelor identitare: istoria, geografia, limba, credinţele şi obiceiurile 
tradiţionale.

Spiritul ştiinţific modern şi postmodern, inclusiv cel istoriografic, nu este deloc 
inocent şi obiectiv, el predispune spre conformism, nu spre o dezabatere intelectuală, 
foarte necesară, mai ales în mediul universitar şi academic. Înclinaţia masivă a 
cercetătorilor spre pozitivismul sociologic contemporan conduce inevitabil spre 
perpetuarea unei inculturi religioase, care face pe mulţi cercetători să vorbească în 
necunoştinţă de cauză. De ce poate fi păguboasă sociologizarea istoriei? Pentru că 
cercetează doar fenomene care pot fi închesuite în statistici, defavorizează sintezele, 
privilegiind studiile restrânse, tipologizează oamenii şi comunităţile istorice. 
Tipologiile caricaturizează viaţa, ele dau doar puncte de sprijin pentru a se putea 
descoperi diversitatea vieţii istorice. Sociologia procedează adesea ca anatomistul, 
care ne descrie pe bucăţi corpul omenesc, uitând de întreg, dar mai ales de existenţa 
spiritului. Minţile luminate şi generoase ne invită astăzi la o dezbatere responsabilă 
asupra ştiinţei şi religiei, la căutarea unor traiectorii care au scăpat analizelor istorice. 
Mulţi cercetători se pasionează de aspectele profunde ale istoriei, se ancorează 
cu responsabilitate în scrierea istoriei naţionale şi nu aleargă după popularitate, 
care trădează mediocritatea, nu valoarea. Vizibilitatea cercetătorului depinde de 
conţinutul cercetărilor sale, pe care indubitabil cei interesaţi le caută cu obstinenţă. 
Există astăzi o tendinţă narcisistă, care nu are de-a face cu promovarea valorii 
profesionale, ci cu satisfacerea unor orgolii personale. Fascinaţi de falsul slogan al 
mass-mediei, care susţine, că cine nu este popularizat, nu există, unii mediocrii vor 
să creadă că pot candida la condiţia de „genii”. Ciocoismul a invadat şi teritoriul 
profesional, la fel ca şi (auto) instrumentarea istoricului în scopuri politice. Există 
suficiente şi serioase resurse în cercetarea ştiinţifică, care să depăşească rigiditatea 
şi superficialitatea analizelor. Ele pot să umbrească inerţia morală şi comoditatea 
intelectuală, chiar dacă această inerţie şi comoditate sunt încurajate în Era digitală, 
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de mass-media şi facebook-ul, puteri impresionante ale căror ochi încheaţă spiritele, 
aşa cum Meduza fascina în lumea mitologică.3 

Revista noastră s-a dorit mereu receptivă la aceste dezbateri, la sondarea cu pasiune 
a unor traiectorii dificile ale istoriei, cu convingerea că cercetarea universitară are o 
mare responsabilitate în privinţa discursului ştiinţific. În acest număr al Caietelor 
de antropologie istorică am ales domeniul religiei şi al vieţii religioase în timpurile 
moderne, pentru a surprinde câteva subtilităţi ale acestui domeniu istoric. Studiile 
cuprinse în revistă reprezintă preocupări diverse ale cercetătorilor consacraţi, dar 
şi ale tinerilor, care au încercat să propună imagini noi, unele inedite, despre feţele 
complicate ale istoriei religioase din spaţiul românesc şi universal.

prof. univ. dr. S. Nicoară

3 Thomas Jamet, Renàissance mythologique. L’imaginnaire et les mytheà l’ère digitale, préface 
M. Maffesoli, Paris, FB, 2011, p. 48-49. 


