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Vai vouă cărturarilor şi fariseilor! 
Că închideţi Împărăţia Cerurilor înaintea 
oamenilor.

(Mt.23,13,15)

Pluralizarea credinţelor în modernitate

Una dintre stelele fixe, situate pe bolta 
cugetării omeneşti a fost cea legată de 
divinitate, sacralitate, sfinţenie, hierofanie,
comuniune, întreaga istorie fiind marcată 
de fenomenul religios. Pentru Europa 
creştinismul a fost cel care a modelat 

cultura şi civilizaţia, chiar dacă astăzi se află într-o marginalizare ce-i stânjeneşte 
menirea. Tainele, prezenţa lui Dumnezeu în lume, dogmele, misterul Revelaţiei, toate 
fac parte dintr-o tradiţie care s-a păstrat consecvent în istorie, în ciuda curentelor 
culturale, filozofice şi ştiinţifice care au impus concepţii noi despre lume şi viaţă. 
Nimeni nu poate contesta faptul că învăţătura cu cel mai mare impact în mentalităţile 
comunităţilor europene a fost cea a întemeietorului creştinismului, Iisus Christos. 
Permanenta actualitate a misterului şi învăţăturii creştine este o solidă dovadă că, 
vreme de două mii de ani, toate formele de cunoaştere, cultură şi civilizaţie s-au 
dovedit efemere şi nimeni, în afară de Christos n-a luminat atât de perseverent 
calea Adevărului şi a Vieţii. În condiţiile în care viaţa istorică a fost permanent 
presărată de spaime, nenorociri şi neâmpliniri, istora creştinismului apare ca un 
destin încercat al lumii europene, bântuită de erezii, războaie, violenţe, corupţie şi 
nedreptate. În ciuda tuturor greutăţilor istorice Bisericile creştine au propovăduit 
aşteptarea şi speranţa într-un triumf al dreptăţii şi al binelui.1

1 Jean Delumeau, În aşteptarea zorilor. Un creştinism pentru mâine, trad. Giuliano Sfichi, 
Iaşi, Polirom, 2006, p. 5 (Introducere). Alexandru Mamina, Dimensiunea religioasă a 
gândirii contrarevoluţionare franceze, Bucureşti, Corint, 2002, p. 106-128.
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Pentru oricine aruncă o privire istorică asupra mileniului trecut constată că 
toate suitele de culturi, inclusiv cea modernă, s-au bazat pe valorificarea moştenirii 
spirituale creştine, care asimilase ea însăşi o parte din moştenirea greacă şi romană. 
Dar, modernitatea a lucrat contra creştinismului şi Bisericilor, stânjenind misiunea 
mesianică a creştinării comunităţilor europene. Mijloacele de răspândire a ideilor au 
fost eficiente, iar puterea de difuziune, de generalizare şi uniformizare a instituţiilor 
şi inovaţiilor moderne a fost impresionantă. Tăvălugul contagiunii modernizatoare a 
dus treptat la restrângerea câmpului religios, mai ales din cauza laicismului militant, 
care a susţinut că religia, reprezintă un fenomen inadecvat timpurilor moderne şi 
contemporane.2

Societăţile ultimelor două secole au marginalizat creştinismul, pentru a încuraja 
noile religii moderne (politice, ştiinţifice, culturale etc.), care s-au autodefinit 
drept concepţii superioare, tuturor celor de dinainte. Doctrinarii progresului şi ai 
idealismului social au pus capacitatea intelectuală ca principiu prim al dezvoltării 
sociale, dar spiritul ştiinţific modern s-a calchiat pe atitudini atee şi laice şi a susţinut 
marginalizarea concepţiilor, imaginilor, viziunilor, atitudinilor şi comportamentelor 
creştine. Încă din veacul al XIX-lea cuceririle ştiinţelor pozitive au întreţinut iluzia 
fericirii, progresului şi prosperiăţii. Europa secolului ştiinţei, măreţul secol al XIX-lea,
a înaintat în 70 de ani, cât celelalte în 700! S-au răspândit căile ferate, navele de 
transport maritim, telegraful şi telefonul, dar cea mai mare impresie pe care au dat-o 
ştiinţele moderne a fost aceea că a adus ordine/regulă în toate lucrurile, a instituit 
prevederea, buna chibzuire şi reuşita sigură în orice activitate umană. Această stare 
de spirit a fost resimţită şi în spaţiul românesc. La Congresul de la Iaşi din 1902, al 
Asociaţiunii române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor s-a remarcat faptul 
că Europa a cunoscut o schimbare în toate aspectele, în tradiţie, credinţe, putere şi 
stil de viaţă. Totul a fost schimbat repede, precipitat, adesea neştiindu-se bine ce 
să se pună în locul ideilor, normelor, obiceiurilor şi tradiţiilor distruse. Moralitatea 
şi credinţa religioasă a decăzut pretutindeni, dezvoltarea ştiinţelor pozitive nefiind 
însoţită de încurajarea moralităţii publice (tradiţional creştină), care alături de 
educaţie şi cultură trebuiau să construiască cetăţeanul destoinic, bun, drept, altruist 
şi capabil. Respectarea tradiţiei a fost considerată o datorie în privinţa credinţei 
religioase, în vreme ce ştiinţele şi tehnicile au izgonit brutal formele vechi, au 
schimbat metodele şi au lărgit câmpul de investigaţie.3 

În secolul XX entuziasmul creşterii evolutive, a progesului ştiinţific şi tehnologic, 
obsesia că spiritul de discernământ şi de cunoaştere clară a realităţilor materiale şi 
umane nu mai putea fi pus la îndoială, au întărit şi mai mult distanţarea, dacă nu 
dispreţul şi ostilitatea faţă de manifestarea creştinismului. Domeniul spiritualului 

2 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiunii române moderne, ediţie şi studiu introductiv Z. 
Ornea, Bucureşti, Editura Minerva, 1997, p. 228, 314-315.

3 Asociaţiunea română pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor. Congresul de la Iaşi din 
anul 1902. Dare de seamă, discursurile şi comunicările ce s-au făcut, Bucureşti, Imprimeria 
Statului, 1903, p. 461-462.
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nu putea fi pus sub lupa laboratoarelor, de aceea toate ştiinţele l-au tratat cu 
superficialitate. Lacunele ştiinţelor în acest registru au fost destule, pentru că, 
bazate legea cauzalităţii şi evoluţiei, toate au eludat abordarea cu responsabilitate 
a supranaturalului şi divinului. Cuvintele lui Protagoras că „omul e măsura pentru 
toate lucrurile” au atras ca un magnet pe mulţi savanţi şi ideologi, care s-au grăbit 
să declare că ceea ce nu se vede, nu există. Legitimate pe ştiinţe, ideologiile, mai 
ales socialismele, s-au dorit noile credinţe ale veacului. Tema creştinismului a fost 
înscrisă într-o atitudine ştiinţifică totdeauna prudentă, existând, mai ales după 
al doilea război mondial o revoltă tragică, legată de aşa-numita credibilitate a Lui 
Dumnezeu. De fapt, rezultatul apocaliptic al secolului XX s-a datorat închinării 
la „idolii ciopliţi”, de felul lui Marx, Lenin, Stalin şi a altor profeţi ai timpurilor 
viitoare. După război, revoluţiile politice, tehnologice, juvenile, sexuale au adus în 
scenă alţi idoli, de felul „stelelor” de cinema, al cântăreţilor, sportivilor, oamenilor 
politici, care, în mare parte, au invitat la goană după putere, corupţie, indecenţă, 
distracţie, joc etc. 

În ultimele decenii ale secolului XX, pe fondul expansiunii revoluţiei tehnologice 
s-au înmulţit dezbaterile în jurul unei întrebări îngrijorătoare: „va muri creştinismul, 
ca urmare a regresului său în viaţa comunităţile occidentale? Realitatea este că, în 
ciuda regresului, creştinismul a supravieţuit şi a rămas nedespărţit de experienţa 
comunităţilor europene. Nici o societate nu s-a laicizat, până la lichidarea definitivă 
a credinţei în divin. Dar, într-o societate laicizată, cum este cea contemporană, 
creştinismul a fost sufocat de diversele doctrine moderne ale salvării, care au promis 
strategii pentru fericire şi bunăstare, menţinând în acelaşi timp conflictele de interese 
de tot felul, ură, invidie, corupţie, avariţie etc.4

Personalităţi marcante din rândul tuturor Bisercile creştine au protestat permanent 
împotriva tendinţelor ştiiinţifice şi ideologice de a crea şi întreţine o nebuloasă de 
păreri contradictorii despre om şi natură. Dar, procesul de decreştinare prin ştiinţă 
şi ideologie a metamorfozat materialul sufletesc al comunităţilor europene. Atracţia 
spre ştiinţe nu a fost întâmplătoare, ci se explică prin fenomenul de desacralizare a 
lumii, resimţit în societăţile europene în ultimele veacuri. Speranţa mesianică a fost 
înlocuită cu un mesianism ideologico-ştiinţific profanizat, care promite „mântuirea” 
omenirii, realizarea unui „paradis” al bunăstării, fericirii, pusă tot mai frecvent în 
act prin distracţii, joc, spectacol. Marginalizarea creştinismului a avut efecte asupra 
tuturor profesiunilor ştiinţifice, conduitele personale nemai fiind modelate în spiritul 

4 Modernitatea şi păgânismul sunt compatible.Păgânismul este contrariul creştinismului; 
nu este niciodată dualist şi nu opune sufletul trupului şi nici credinţa ştiinţei.Mântuirea, 
transcendenţa şi misterul îi sunt străine. Ca urmare, spiritul păgân, precum cel ateu, a 
primit mereu cu interes noutatea. Păgânismul a admis că omul poate comite greşeli, dar 
n-are de loc ideea de păcat. Marc Augé, Religie şi antropologie, traducerea şi prefaţă de Ioan 
Pânzaru, Editura Jurnalul Literar, 1995, p. 8, 20, 76. Claude Rivière, Socio-antropologia 
religiilor, Iaşi, Polirom, 2000, p. 158, 187. J. Delumeau, Que reste-t-il du paradis?, Paris, 
Fayard, 2000, p. 467-468. Idem, În aşteptarea zorilor. Un creştinism pentru mâine, p. 22-24.
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toleranţei, ci al intoleranţei faţă de religios. Optimismul ştiinţific şi ideologic s-a 
contrazis cu tabăra pesimismului conservator. Conservatorii au deplâns mai ales 
descompunerea culturii şi civilizaţiei, decât decreştinarea galopantă a Europei. Nici 
după cea de-a doua conflagraţie mondială, care a arătat clar efectele demonice ale 
unor religii politice (R. Aron) dezbaterile despre religie/creştinism nu au câştigat 
legitimitate ştiinţifică şi universitară, din cauza păguboaselor prejudecăţi în legătură 
cu istoria religioasă. Falsele clişee despre paginile negre din istoria creştinismului, 
aroganţa atee faţă de arhaicul fapt religios, au făcut ca amfiteatrul ştiinţific al celor 
preocupaţi de fenomenul religios să fie destul de sumar ocupat. Furia ateistă a pornit 
de la tendinţele de a vedea în conştiinţa religioasă, efectul unei viclenii, avatarurile 
unui libido sau a unei voinţe de putere! Totuşi, spiritele ascuţite şi caracterele 
prudente şi oneste care s-au dedicat cercetărilor ştiinţifice au observat că, dincolo 
de scurgerea timpului există permanenţe ale religiosului, că dincolo de importanţa 
consemnării şi analizei faptelor istorice se află constante care au rezistat furtunilor 
culturale ale timpului.5 

Ştiinţele moderne pe tronul cunoaşterii

Presiunea raţionalismelor filozofice şi ştiinţifice de-a lungul timpului istoric a 
deturnat concepţia fundamentală creştină despre lume, viaţă, moarte, eternitate, a 
degradat, voit sau nevoit, surprinderea mecanismelor profunde care au stat la baza 
credinţelor şi manifestărilor religioase. Filozofiile şi ştiinţele moderne – cu toată 
pretenţia de a reprezenta un punct de vedere înalt, sofisticat şi rafinat al cunoaşterii 
umane – au sărăcit cunoaşterea religioasă, s-au pretat la asumarea multora dintre 
prejudecăţile simţului comun. Filozofiile moderne au pretins că se străduiesc să-şi 
fixeze anumite raporturi cu gândirea teologică, dar nu l-au putut înţelege pe Christos 
prin ideile lor. Întemeietorul creştinismului nu a fost „disciplolul” lui Platon şi 
Aristotel, iar aceştia, deşi au avut idei strălucite, nu au provocat urmări majore, 
profunde, constante şi de durată în viaţa comunităţilor istorice europene.6 

Ştiinţele moderne au avut foarte multe rezultate remarcabile în drumul lor 
euforic spre extinderea câmpului cunoaşterii umane. Dar, tot ştiinţele s-au aşezat 
pe poziţii ostile tradiţiei religioase, au perseverat în a trata religia ca un domeniu 
arhaic/primitiv, anacronic, nedinamic, împietrit prin esenţă. Încă de la mijlocul 
secolului al XIX-lea opera lui Darwin relevase că lectura literală a Bibliei ar fi de 
nesusţinut, de aceea, influenţate de darwinism, ştiinţele au văzut în religie un 
obstacol ce trebuia înlăturat din calea progresului ştiinţific, tehnic şi tehnologic. 
Toate ştiinţele moderne (sociologia, antropologia, psihologia, etnologia etc.) s-au 
ancorat optimist în realitatea empirică, materială iar pentru că supranaturalul 
nu putea fi verificat prin experiment a fost declarat inexistent. Materialismul, 

5 Alexandru Duţu, Lumea dinăuntru şi lumea dinafară, ediţie îngrijită de L. Vlad, Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 291-328. Vezi Lucian Blaga, Încercări filozofice, 
Editura Facla, 1977, p. 79-80, 206.

6 Jean-Paul Willaime, Sociologia religiilor, Iaşi, Institutul European, 2001, p. 9.
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determinismul, evoluţionismul s-au impus, încă din secolul al XIX-lea, ca para-
digme esenţiale, simplitatea lor conceptuală fascinând profund unele medii 
ştiinţifice şi intelectuale, avide de inovaţie. Tot secolul al XIX-lea a fost bântuit 
de o tenace mişcare antireligioasă (M. Stiner, M. Bakunin, K. Marx, Fr. Nietzsche 
etc.), care exprima deschis îndoiala sau ostilitatea faţă de Dumnezeu. Marx şi 
Engels considerau că, pentru a explica geneza şi evoluţia creştinismului în speţă, 
nu era suficient să se declare că „aceasta este o ţesătură de absurdităţi, fabricată de 
impostori”, ci trebuia să se analizeze de ce creştinismul, religiile, în general, au avut 
aşa de mult succes de-a lungul istoriei. Marx a lansat răspunsul dispreţuitor, numind 
religiile opium-ul popoarelor; din cauza religiei acestea nu au văzut importanţa 
luptei de clasă. Engels însuşi s-a încumetat să facă o analiză în termeni de clasă a 
conflictelor religioase. Cei doi gânditori, pe care multe generaţiile ulterioare s-au 
grăbit să-i creadă, au avut ambiţie de profeţi. Dar, s-au înşelat când au prevestit 
sfarşitul apropiat al religiei, în condiţiile în care bazele sentimentului religios nu 
sunt toate de origine socială, ci şi mentală, antropologică.O adevărată bătălie s-a dat 
între lumea religoasă şi oamenii de ştiinţă. Ea a izbucnit în forţă şi s-a desfăşurat 
între 1860 şi 1880, aşa încât la sfârşitul secolul al XIX-lea „ipoteza Dumnezeu” 
a fost eliminată din laboratoare! Raţionalimul modern a perseverat în relevarea 
„patologiei” credinţelor religioase. Ştiinţele moderne au devenit „religia” viitorului, 
încă de la sfârşitul secolul al XIX-lea, iar orice cercetare care a pătruns dincolo de 
senzorial a fost taxată ca misticism, nepricepere sau stăngăcie ştiinţifică.7

Sunt discipline, precum istoria religiilor, antropologia religiilor, care pătrund 
în experienţa sacrului tradiţional, pornind de la conştiinţa unei profunde şi 
semnificative legături dintre om şi divinitate. Alte ştiinţe, precum psihologia socială, 
sociologia, psihanaliza etc. analizează credinţa, simbolurile creştine prin metode 
care ţin cont de inconştientul uman, un fel de groapă abisală în care zac straturile 
evoluţiei noastre pe scara „speciilor”. Sociologii consideră că sacrul formează 
împreună cu profanul o pereche, ca aversul şi reversul unei medalii, însă cu o 
diferenţă de potenţial, lumea împărţindu-se în aceste două domenii, identificate 
mai degrabă cu distincţia confesional/laic, decât cu distincţia pur/impur (sacrul are 
ambele caractere) sau cu opoziţia spiritual/lumesc. Cultura modernă a devenit cadrul 
camuflării sacrului (Mircea Eliade) în profan, „religiozităţiile” moderne devenind 
multiple şi contradictorii. Profanul a tins să se extindă în defavoarea sacrului, dar 
sinteza dintre lumea profanului şi lumea sacrului a fost întotdeauna operantă în 
comunităţile istorice. 

Traducerea într-un „cod” filozofic, logic, psihologic, sociologic, istoric şi chiar 
teologic a sacrului îl sărăceşte în interpretare. Pentru că, nu numai omul priveşte 
spre divinitate, ci se simte dintotdeauna privit de Ea. Conştiinţa acestei reciprocităţii 
om/divin a stat la baza hierofaniei (manifestarea sacrului), a Providenţei. Maniera 
în care „lucrază” Dumnezeu asupra lumii este un mister, iar ştiinţa nu a putut să se 

7 Ibidem, p. 18. 
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raporteze conceptual la ceea ce teologiile numesc mister.8 Sociologii sunt printre 
cercetătorii care au avut intenţia tălmăcirii simbolurilor, dar au căzut deseori în 
braţele psihologismului sau rigorilor conceptuale. De la Weber încoace, mulţi 
sociologi folosesc în explicarea religiosului ideal-tipul, construindu-l ca o fortăreaţă 
inexpugnabilă. Mulţi sociologi uită că, aşa-zisul ideal-tip al Lui Dumnezeu a 
suferit transformări de la religiile cele mai vechi, la cele mai recente. Ideal-tipul 
religiei privilegiază adesea religia la care aderă cercetătorul însuşi. De asemenea, 
în multe religii dogma, etica şi ritualul nu sunt administrate de o organizare 
specifică şi ierarhizată. Un ideal-tip nu este decât un produs instabil, întemeiat pe 
alegerea unor criterii considerate fundamentale sau secundare de către cel care l-a 
construit. Puţini sociologi înţeleg semnificaţia şi eficacitatea pildelor evanghelice, 
a simbolurilor religioase, care sunt însăşi chintesenţa existenţială a sacrului. În 
profunzimea simbolurilor religioase nu se poate pătrunde prin conceptul de 
inconştinent, care a fost definit ca un etaj inferior raţiunii. Symbolon vine de la 
verbul grec symballo, care înseamnă a regrupa, a reuni într-un sens şi o semnificaţie 
sublimă şi comună, ceea ce în realitate este fărămiţat, dislocat, mutilat. Orice act 
simbolic este simbolic tocmai pentru că relevează dimensiunea cea mai lirică, 
inefabilă a realităţii. Toate cărţile sacre ale lumii, inclusiv Biblia, utilizează pentru 
a prezenta Creaţia lumii un limbaj simbolic şi abia în al doilea rând unul logic. 
Cele şase zile ale Creaţiei (Hexaimeron) din Vechiul Testament sunt povestite de 
profetul Moise într-un limbaj, în primul rând, simbolic. Adam, care in principio 
a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, a păstrat după Cădere doar 
chipul (dar şi acesta învăluit), pierzând asemănarea; dar a rămas cu o scânteie 
de viaţă divină (scintilla animae cum spuneau medievalii), cu acel sâmbure de 
nemurire (luz), care-l va ajuta să-şi regăsească originea divină. Numai aşa se poate 
explica năzuinţa omului spre absolutul care l-a creat, numai aşa se poate înţelege 
nostalgia paradisului pierdut, care altfel, psihologizat, nu rămâne decât o iluzorie 
reverie. Simbolul este pecetea lui Dumnezeu în Creaţie, este urma picioarelor Lui 
(vestigium pedi), iar simbolul, ca bază a ritualului, este una din căile de parcurs 
pantru a-L urma pe Christos. Doctrina creştină, relevată prin cuvântul lui Iisus 
şi transmisă nouă prin cele patru Evanghelii, este o doctrină completă. Numai că 
înţelegerea omenească a doctrinei creştine, nu poate fi deplină, nici în amploare, 
nici în înălţime.9 

Sociologul Claude Rivière consideră că teologia religiilor monoteiste se prezintă 
ca o ştiinţă normativă condiţionată de credinţa în propriu-i adevăr, relevat de 
Dumnezeu. Ea se vrea exclusivă şi răspunde la întrebarea: „Ce trebuie să credem?” 
Interpretările teologiei prevalează la un moment dat într-o religie care rosteşte 

8 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 
2000, p. 793. Idem, Întâlnirea cu sacrul, Cluj, Echinox, 2001, p. 88. Cl. Rivière, op.cit., p. 
11. Roger Caillois, L’Homme et le Sacré, Paris, Gallimard, 1950, p. 24-25 (ediţia I:1939).

9 Florin Mihăescu, Omul în tradiţia creştină, Bucureşti, Editura Rosmarin, 1999, p. 10, 
108-112.
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anateme şi combate erezia aşa cum o înţelege ea. Filosofia religiei cercetează coerenţa 
logică a diverselor sisteme religioase şi reflectează asupra teoriilor lor explicative: 
semnificaţia termenilor-cheie, recurenţe tematice, tipuri de raţionament, influenţe 
ale unui anume mod de gândire asupra credinciosului şi asupra grupului din 
care el face parte. Fenomenologia religiilor porneşte de la principiul că sacrul este 
resimţit de om ca o sursă de transformare interioară, nu numai ca obiectivare a 
unui sacru exterior omului, ci ca mărturie a unei relaţii cu o forţă superioară, care 
năpădeşte conştiinţa şi căreia omul îi poartă dragoste, teamă, respect. La examenul 
antropologiei religioase problema religiei a dat explicaţii parţiale, fragmentare, 
pentru că specialiştii antropologiei religioase sunt tentaţi să observe. diversitatea 
teoriilor despre faptul religios, să ţină cont că observarea faptelor religioase se 
face din puncte de vedere diferite, unele căutând avantajele social-politice pe care 
le oferă practica şi instituţia religioasă, altele intuind natura profundă a religiei, 
dimensiunile ei sociologice sau psihologice. Antropologia religioasă încearcă să 
explice asemănările şi deosebirile dintre fenomenele religioase din diverse societăţi, 
fără a privilegia instituţia monoteistă care a modelat conştiinţele occidentalilor. 
Această disciplină se angajează, evident, în schimburi de informaţii, de puncte de 
vedere şi de metode cu o serie de discipline învecinate, care îşi propun, să deschidă 
calea spre înţelegerea religiosului, pentru a desprinde câteva trăsături constante 
ale acestuia.10 Dar, nu de puţine ori în cercetarea antropologică generală, noţiunea 
de religie este confruntată cu aceea de ideologie, un concept ce trimite la logica 
ideilor care domină într-un anumit loc şi la un moment dat în istorie. Opoziţia 
astfel formulată, între o eră a transcendenţei şi o eră a ideologiei, pune sub semnul 
întrebării noţiunea de religie. Pentru antropolog, etnolog şi sociolog religia este un 
fapt istoric şi social, dar obiectul ei ţine în bună măsură de imaginar. Pentru aceştia 
problema fundamentală este cea a raporturilor dintre credinţe, comportamente şi 
structurile sociale. Sociologul, ca şi etnologul, preferă să considere credinţele drept o 
raţionalitate subiectivă referitoare la o anumită situaţie istorico-culturală. Chestiunile 
declarate de cercetători „controversate” (de cele mai multe ori pentru că nu sunt 
înţelese în profunzimea lor!), alimentează voit sau nevoit suspiciuni şi judecăţi care 
au pentru Bisericile creştine iz de apostazie.11 

Jean Delumeau, unul dintre istoricii francezi, printre cei mai interesaţi de istoria 
creştinismului, consideră că tratarea onestă a acestei istorii ne ajută în înţelegerea 
dinamicii creştinismului şi a vieţii religioase. „Ca istoric, susţine J. Delumeau, mă 
străduiesc să fiu atent la epoca în care trăiesc. Istoria trebuie să ne ajute să abordăm 
problemele prezentului. Creştinismul a ştiut şi a putut să se adapteze la condiţiile 
schimbătoare ale diferitelor epoci”. O parte dintre istoricii de astăzi, contrar tendinţelor 
şcolii pozitiviste de la începutul secolului XX, acordă o mai mare importanţă minunilor 
lui Iisus şi nu mai neagă impactul pe care acestea le-au avut asupra contemporanilor. 
Dar, „istoricul, susţine Delumeau, în măsura în care face istorie, nu este îndrituit să 

10 Cl. Riviére, op.cit., p. 9-10.

11 Ibidem, p. 22, 4774, 78. Marc Augé, Religie şi antropologie, p. 27, 41-42. 
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aplice termenul de «minuni» unor rezultate extraordinare, provocate de gesturile lui 
Iisus şi să le explice printr-o origine divină”. Numai că, „minunea” nu poate fi înţeleasă, 
aşa cum o definesc ştiinţele, ca o „intervenţie imprevizibilă a lui Dumnezeu”, ca un 
fapt care „se sustrage legilor repetărilor”, ci este rezultatul misterului hierofanic. Nu 
numai creştinul, dar şi ştiinţele sunt invitate să vadă în realitatea christică un rol 
şi un mesaj simbolic/mental, pentru că numai aşa se explică „revoluţia” religioasă 
profundă şi durabilă, pe care a produs-o creştinismul de-a lungul celor 2000 de ani. 
Delumeau insistă în câteva rânduri în Guetter l’aurore că teologii, creştinii n-ar trebui 
să se mâhnească pe istoricii care caută detalii despre realităţile istorice din perioada 
Mântuitorului. Dar în realitate acest amestec între cotidianul lumii evreieşti din anii 
în care a trăit Iisus şi mesajul mesianic produce inevitabil o alterare profundă a 
realităţilor vremii aceleia. Observaţia că Iisus a evitat „publicitatea”, că nu a vrut să 
„uimească prin fapte”, denotă cât de puţin se înţelege astăzi despre menirea autentică 
a Mântuitorului, despre rolul său pilduitor în istoria creştină.12 

Teologiile sunt cele mai apropiate de înţelegerea creştinismului şi a menirii 
Bisericilor creştine în societate. Există o incompatibilitate fundamentală între 
teologie şi ştiinţe pornind de la facerea omului, pentru că ştiinţele moderne ignoră 
sau combat creaţionismul, gândesc eufemistic omul şi văd evoluţia umană şi socială 
determinist şi progresist. Teologiile, spre deosebire de ştiinţele moderne, au altă 
perpectivă depre desfăşurarea istoriei civilizaţiei şi a culturii europene, pornind de 
la teocentrism, nu de la antropocentrism. Pentru teologi raportul dintre cunoaştere 
şi credinţă este fundamental. Credinţa este acel grăunte de muştar de care vorbeşte 
Iisus, din care creşte până la cer copacul spiritualizării omeneşti. Fără credinţă nu ar 
fi posibilă nici o urcare spre Adevăr. Profetul Isaia a spus cândva: „Dacă nu credeţi, 
nu veţi înţelege” (VII,9). Din punct de vedere teologic credinţa este necesară pentru 
înţelegerea divinului, dar nu şi suficientă, Iisus adăugându-i iubirea şi cunoaşterea, 
toate încununate cu har. „Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? spunea Iisus, pentru că 
Aveţi inima împietrită?” (Mrc.7.17). Iisus s-a ridicat categoric împotriva necunoaşterii 
sau relei cunoaşteri a omului, prin care se infiltrează răul în nenumărate rânduri. El 
i-a numit pe cărturarii cu o cunoaştere stearpă sau greşită „fii de năpârci”. „Pentru 
ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?” (Mt. 9.4) „Vai vouă cărturarilor şi fariseilor! 
Că închideţi Împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor”. (Mt.23,13,15). Tot Iisus a 
atras atenţia asupra amăgirilor demonului şi a profeţilor mincinoşi (care sunt o 
răsturnare a cunoaşterii), asupra războaielor, asupritorilor şi uciderilor, a urii şi 
înmulţirii fărădelegilor, din care cauză „iubirea multora se va răci” (Mt.24.12). Numai 
că ştiinţele ignoră complet teologia istoriei, punctul de vedere privind perpectiva 
eschatologică a creştinismului, – preferând viziunea progresistă laică – ceea ce 
duce la alterarea înţelegerii istorice a vieţii religioase creştine. Istoricii omit faptul 
că în mireasma altarului s-au înfiripat de veacuri speranţele, nădejdile, aşteptările 
oamenilor şi s-au spus în şoaptă necazurile.13

12 J. Delumeau, op.cit., p. 5, 142-146.

13 Florin Mihăescu, Omul în tradiţia creştină, Bucureşti, Editura Rosmarin, 1999, p. 13-14, 
116-117, 120-121.
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Trăim astăzi într-o epocă de incultură religioasă (J. Delumeau), ceea ce afectează 
profund cercetarea trecutului creştin, spiritual al Europei. Această reflecţie nu ţine 
de un moralism cultural, ci de bazele oneste ale cercetării trecutului istoric, care 
nu a avut chipul societăţilor masificate şi a industriei culturale, supusă legii cererii 
şi ofertei. Analizele şi reflecţile asupra religiosului (ca experienţă trăită de-a lungul 
istoriei) sunt diverse şi contradictorii, bazate pe metodologii şi surse deseori false, 
tendenţioase. Ştiinţa modernă s-a urcat pe tronul adevărului dumnezeiesc, s-a 
proclamat regină, dar a devenit, din perpectivă creştină, o uzurpatoare, un tiran care 
aduce pierzanie sufletelor, ca un Cap de Meduză care împietreşte inima şi gândirea 
umană. Ştiinţa modernă nu dezleagă enigmele lumii, ea face constatări, observă, 
analizează, sintetizează, măsoară, reduce la fapte simple fenomene complexe.
Două secole de ştiinţă modernă arată că s-au lansat mii de ipoteze ştiinţifice, dar 
majoritatea au fost perisabile. Grămada de date şi documente a crescut excepţional, 
dar lipseşte răspunsul la marile întrebare existenţiale:cine ne-a creat şi pentru ce 
trăim?14 

Ştiinţele şi mijloacele de informare au transformat cunoaşterea într-un Babilon 
(de ipoteze), iar tehnologia a dat senzaţia unui progres al fericirii consumului. 
Religiozitatea postmodernă s-a folclorizat profund, fiind bazată pe anticultura 
religioasă. Ea nu este legată în mod dominant de valorile creştine, ci mai ales de tot 
felul de secte, astrologii, vrăjitorii, de grupuri de inspiraţie orientală. Multe dintre 
reflecţiile ideologice şi ştiinţifice despre creştinism s-au transformat în obiecţii 
şi reproşuri aduse credinţelor creştine şi Bisericilor, pentru sumara implicare în 
viaţa contemporană. Bisericile nu numai că nu mai pot „să facă ordine”, pentru 
că religia a devenit „privată”, dar li se cere imperios să „evolueze”, să se adapteze 
noilor cerinţe ştiinţifice şi tehnologice, să tolereze infernul valorilor. Toleranţa laică, 
în „generozitatea” ei, aşează la masă şi pe înger şi pe demon, rezultatul fiind o 
lume gri. Dovada este slaba aderenţă în realităţile cotidiene a binelui, mass-media 
contemporană prezentând, (cu pretenţia de informare publică) cele mai sinistre 
feţe ale răului: crime, accidente, fraude, corupţie, prostituţie. Tehnocraţii mass-
mediei, personaje, în general lipsite de scupule morale şi culturale, lansează mesajul 
că religia este un nor ideologic pe care raţionalizarea şi tehnologia de vârf îl vor 
destrăma. Principiul carpe diem stă la baza vieţii contemporane, dar oricât de 
creatori, îndestulaţi şi fericiţi ar fi oamenii – rămân simplii muritori. Ei nu aspiră 
la groapa din cimitir, ci tot la eternitate.15

După două mii de ani de creştinism, care a încercat să înfrâneze patimile omeneşti, 
impresia pe care o crează lumea de astăzi este asaltul imoralităţii, domnia fiarei şi 
prostituatei, a falşilor profeţi, care susţin puterea banului. Altoindu-se pe orgoliul, 

14 Dr. Ottocar Prohaszka, Iisus Christos în Viaţa Modernă, Conferinţe pentru inteligenţi, trad. 
Elie Dăianu, Cluj, 1906, p. 24-25, 27.

15 J.P. Willaime, op.cit., p. 46. Fl. Mihăescu, op.cit., p. 28-31. Umberto Eco, Apocaliptici şi 
integraţi. Comunicaţii de masă şi teorii ale culturii de masă, Bucureşti/Iaşi, Polirom, 2008, 
p. 22, 349-350. 
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autonomia şi individualismul egoist, pe care pseudo-cunoaşterea le-a exacerbat în 
om, patimile s-au înmulţit şi intensificat. Zilele noastre par o implinire a profeţiei 
despre biruinţa temporară a balaurului satanic. Spiritele laice nu sunt atât de 
îngrijorate de infernul valorilor, pretinzând că un nou „raţionalism” se va naşte şi 
va face casă bună cu convingerile religioase. Vocile optimiste consideră că ştiinţa 
şi credinţa nu par să se mai excludă reciproc, iar unii occidentali resimt acum un 
oarecare ...interes spiritual.16 Speranţa şi aşteptarea rămân mereu lumina vremurilor, 
inclusiv ale celor ce vin! Cu toate progresele cunoaşterii noi oamenii suntem tot 
zilierii vieţii, iar temeliile omenirii şi direcţiile ei, tot nu le ştim.

Escaladarea spiritului ateist-ştiinţific în spaţiul cultural românesc

Societatea românească tradiţională şi modernă nu a fost înstrăinată în mod 
profund de Biserică şi creştinism, excepţie făcând etapa comunismului ( 1948-
1989), în care s-a impus cu furie ateismul şi s-au distrus cu dispreţ Bisericile. În 
toată modernitatea nostră regalitatea, naţiunea, Patria au fost permanent ataşate de 
viaţa religioasă. Suveranii României, Carol I, Ferdinand I şi urmaşii lor, împreună 
cu fruntaţii şi intelectualii ţării, au adus frecvent omagii şi respect Bisericii, mai 
ales cu ocaziile solemne. Regii României au susţinut că poporul român s-a închinat 
dintotdeauna cu dragoste şi râvnă înaintea Bisericii, iar autorităţile statului român 
au recunoscut rolul Bisericii, Şcolii şi Justiţiei, ca instituţii fundamentele ale oricărui 
stat civilizat. Doar împreună aceste instituţii puteau întări naţiunea, o puteau plasa 
într-un loc respectabil în cercul naţiunilor culte. Dar, nu numai asemenea atitudini 
tradiţionale s-au perpetuat în spaţiul românesc! Un fenomen intelectual care a avut 
implicaţii serioase în spaţiul ştiinţific românesc l-a avut dezbaterea dramatică dintre 
ştiinţă şi religie. În Ardeal Pavel Vasici (1806-1881) şi dr. Artemiu Publiu Alexi 
(1847-1896) au fost primii adepţi ai darwinismului. Vasici a susţinut opoziţia dintre 
ştiinţă şi religie în problema originii vieţii şi a omului. „Fireşte că strămoşii omului, 
adică simiile catarhine, au trebuit să parcurgă cu miliardele de ani şi veacuri o serie 
foarte lungă de forme şi transformări, până când, în fine, din toate acelea, rezulta 
forma cea mai perfectă, adică omul”, scria el în propria foaie, „Higiena şi şcoala”.17 

16 J. Delumeau, În aşteptarea zorilor, p. 5, 12-13. 

17 Pavel Vasici s-a născut la Timişoara şi a studiat medicina la Viena şi Budapesta. Reflecţiile 
sale despre darwinism au fost publicate în revista „Transilvania” din 1882. În 1878 Vasici 
a fost ales preşedinte al secţiei de ştiinţe naturale a „Asociaţiei Transilvănene pentru 
cultura poporului român”. Încă de tânăr a publicat lucrări cu caracter medical şi încercări 
literare şi filosofice. Pentru merite deosebite în domeniul medicinei şi pentru activitatea 
sa culturală, el a devenit membru al Academiei Române. Dr. Artemiu Publiu Alexi, a fost 
profesor, naturalist şi publicist ardelean cu studii la Viena şi Graz, Alexi a fost unul din 
primii adepţi ai darvinismului în ţara noastră. A scris în „Revista ştiinţifică” şi „Convorbiri 
literare”, reflecţiile sale anticreştine fiind foarte aspre: Succesorii marelui filozof din 
Nazaret introduc oribilul sistem de a combate, a calomnia, a persecuta, a mistifica şi a 
înmormânta toate câte le păreau a sta în contrazicere cu dogmele mozaice şi creştine. 
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În condiţiile ascuţirii conflictului dintre ştiinţă şi religie majoritatea intelectualilor, 
a oamenilor de ştiinţă şi litere au luat o atitudine de compromis. Această atitudine 
s-a reflectat în revistele „Viaţa Românească”, „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare”, 
fiind exprimată în modul cel mai evident de profesorii universitari. Este vorba de 
C.I. Istrati, C.I. Disescu şi A.D. Xenopol, care au trimis răspunsurile lor la ancheta 
internaţională despre problema religioasă, anchetă făcută în anul 1907 de revista 
„Mercure de France”. Prof. C.I. Disescu, fost ministru conservator şi profesor la 
Universitatea din Bucureşti, nu a vrut să intre în conflict cu ştiinţa modernă, 
pentru a nu apare în ochii Europei ca un retrograd. O poziţie asemănătoare a 
avut-o şi C.I. Istrati, profesor universitar de chimie, academicean şi fost ministru, 
cu deosebirea că acesta s-a manifestat ca un anticlerical convins. Istrati a devenit, 
la începutul secolului al XX-lea, sub influenţa lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, adept 
al spiritismului, ceea ce arată cât de fragil a fost spiritul intelectual modern. A.D. 
Xenopol n-a vrut nici el să intre în conflict, nici cu religia, nici cu ştiinţa. În tinereţe 
Xenopol a privit cu entuziasm cuceririle ştiinţelor naturii, iar în 1870 (în recenzia 
sa asupra lucrării lui Edgar Quinet, La Création) el constata cu satisfacţie înrâurirea 
acestor ştiinţe asupra spiritului european. Credinţa în minuni făcută pentru om, scria 
Xenopol, scăzu din ce în ce şi în genere toate credinţele religioase bazate pe vechiul 
sistem al Universului se modificară sau se stinseră în faţa noului „adevăr”. Omul 
nu este strănepotul maimuţelor, dar cum ne explicăm apariţiunea lui? Numai prin o 
minune s-ar putea face asta şi unde e vorba de minuni acolo nu are ce face ştiinţa18. 
În răspunsul său la ancheta din „Mercure de France”, Xenopol a încercat cumva să 
facă distincţie între sentimentul religios, foarte omenesc şi ideile religioase, ceea ce 
trăda deruta sa între etica ştiinţifică şi cea religioasă. Un fel de concluzie generală a 
intervenţiei lui Xenopol a fost aceea că era imperios ca religia să se transforme, prin 
punerea ei de acord cu noile idei ştiinţifice şi politice. Asemene atitudini de împăcare 
a ştiinţei cu religia au coexistat cu poziţiile antireligoase, la care au aderat o serie 
de intelectuali, medici, profesori, atraşi de ideile materialiste şi ateiste. Motivele 
atitudinilor lor au fost mai ales culturale, politice şi ideologice. Un Iosif Nădejde, 
admirator al socialismului ateu, nu i-a fost greu să lanseze asemenea profeţii ateiste: 
De frica bisericii veacuri întregi n-au îndrăznit învăţaţii să iasă din vorbele Bibliei. 
Altă pricină care face pe mulţi oameni învăţaţi a crede în deşertăciunile teologiei 
este lipsa de cultură ştiinţifică generală. Cerul e pustiu. Bine că ştiu cel puţin că 
toate acestea se vor încheia o dată. Numai de-ar fi mai curând.19 Starea de spirit 

(„Istoria dezvoltării ideilor cosmogonice şi geologice. Programa a IX-a a Gimnaziului 
superior român greco-catolic din Năsăud, pe anul şcolar 1877-1878, Bistriţa, 1878”). 
Antologia ateismului, p. 59, 167, 171, 154-155.

18 A.D. Xenopol, Opul lui Ed. Quinet, „La creation”, în „Convorbiri literare”, 1870, nr. 11, 
din 1. VIII, p. 179, 198. Antologia ateismului, p. 45-46.

19 Apologia religiei şi combaterea sistematică a ştiinţei materialiste au fost făcute în această 
perioadă de „Revista Teologică” din Iaşi (1883-1887). Redactorii acestei reviste, Constantin 
Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu, profesori la Seminarul teologic din Socola au dus 
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al acelor vremuri a fost descrisă tot de un celebru socialist, Dobrogeanu-Gherea, 
care susţinea că misticul modern se întoarce la religie, pentru că se mulţumeşte cu 
explicări şi ipoteze copilăreşti, în vreme ce ştiinţa are puterea să deschidă imense 
orizonturi pentru idealuri măreţe, fiind ca un şoim care se înalţă pe piscurile înalte 
ale cunoaşterii.

Atitudinea materialistă, ateistă, pozitivistă a cuprins şi o parte din mediul şcolar 
şi universitar, presa ateistă exaltând expansiunea spiritului ştiinţific contra religiei. 
Ziarul „Contemporanul” din 1886 nota astfel: „Dintre multe forme ale gândirii 
omeneşti, una care s-a păstrat mai cu tărie, în curgere de veacuri, e fără îndoială 
religia; ideia de Dumnezeu, de o făptură mai presus de oameni, care ar fi făcut lumea 
şi o cârmuieşte, se află şi astăzi în minţile multora; şi nu e ţară cât de înaintată, în 
care religia să nu-şi aibă însemnătatea sa deosebită. Religia este oare o întocmire 
neapărat trebuitoare societăţii şi fără de care aceasta ar pieri? Credinţa în Dumnezeu 
e oare aşa de strâns legată cu ideile şi simţirile omului încât el nu o va putea lepăda? 
(…) Încetul cu încetul,astronomia, fizica şi chimia au alungat spiritul din lumea 
neorganică, ştiinţele biologice l-au gonit şi din lumea organică; filozofia deterministă 
ajutată de fiziologie – care de curând a luat un avânt puternic, – l-a dat afară şi din 
creieri, unde-şi găsise cea de pe urmă scăpare şi treptat ajungem a tălmăci totul prin 
ajutorul ştiinţei, care priveşte răspunsurile date de religie ca răspunsuri copilăreşti 
(…) Adevărurile ştiinţei au străbătut mai degrabă în casa bogaţilor, care aveau mai 
la îndemână şcoli şi vreme de căutat adevărul; poporul de jos, moştenind din tată 
în fiu aceleaşi tălmăciri ale lucrurilor, a rămas în aceeaşi neştiinţă; în vreme ce 
stăpânii înaintau, supuşii rămâneau pe loc (…) Poporul neştiutor de carte aude în 
biserică vorbe ca: „Toată stăpânirea de la Dumnezeu este” ori „Fericiţi cei ce plâng, 
aceia se vor milui” şi rabdă toate fără murmure ori tânguiri. Această clasă, ca s-o 
numesc aşa, de mijloc alcătuită din profesori, doctori, avocaţi, funcţionari etc., 
din pricina nevoii economice, temându-se să nu-ntâmpine piedici în treburile lor, 
tămâiază religia. (…) Scopul vieţii este fericirea. Religia nu mai are ce căuta astăzi 
când adevărul ştiinţei dă răspunsuri la toate întrebările omului. Dumnezeu n-are 
unde fi. Ateismul nu mai poate fi înlăturat, această învăţătură nouă e respingerea 
oricărei religii, el e dragostea pentru drept, bine şi adevăr. Astăzi din nefericire 
cuvântul „ateu” e privit pe unele locuri ca înjositor când ar trebui să fie dimpotrivă. 
Noua învăţătură a propăşirii societăţilor este ateismul. În multe locuri, ateii sunt 
priviţi ca oameni de ştiinţă care merg cu progresul şi cărora le e drag adevărul. La 
noi s-a deprins lumea altfel când spui că eşti ateu, te insultă şi-ţi aruncă în faţă 
veninul calomniei”.20 La noi, la sfârşitul veacului al XIX-lea a existat un număr 
mic de intelectuali, dispuşi să combată darwinismul şi ateismul. Mai mult, încă 

o luptă sistematică împotriva materialismului, darwinismului şi socialismului. Ei şi-au 
manifestat îngrijorarea faţă de „marea propagandă de idei materialiste şi ateiste ce se face 
în societatea noastră de către unii profesori şi mai ales de socialiştii anarhici”. „Revista 
Teologică”, 1883-1884, p. 269. Antologia ateismului, p. 45-47, 238.

20 Ibidem, p. 40, 263-277.
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din 1906, savantul Victor Babeş a cerut scoaterea religiei din învăţământ, pentru 
că „împiedica dezvoltarea spiritului”, iar în articolele şi conferinţele sale, acesta a 
susţinut că disputa dintre religie şi ştiinţă, atât în privinţa cunoaşterii lumii, cât şi 
a rolului lor social, este ireconciliabilă; Babeş considera că, în vreme ce ştiinţa a 
fost totdeauna un factor de progres intelectual şi material, în care omenirea a văzut 
speranţa fericirii sale, religia a fost o frână în cale dezvoltării civilizaţiei, ştiinţei şi 
libertăţii. De aceea, Babeş a cerut ca educaţia tineretului să fie scoasă de sub influenţa 
Bisericii şi a religiei. „Învăţământul religios trebuie scos din şcoli, căci programa lui 
nu realizează scopul pentru care e introdusă în învăţământu religia”, se preciza în 
revista „Raţiunea”, nr. 11-15 din 1912. Aceeaşi revistă, arătând contradicţia dintre 
morala religioasă şi morala cerută de societatea modernă, sublinia reflecţiile dintr-
un referat al susţinătorilor ateismului ştiinţific: „e o crimă morală să bagi în capul 
cuiva asemenea legende periculoase (e vorba de „minunile” atribuite lui Iisus), căci 
îl fac capabil să creadă mai târziu în feluritele minciuni politice, clericale ori de alt 
soi, ce duc adesea la mişcări în masă ale unor oameni ignoranţi, umbând după vraci, 
fântâni de leac, icoane ce plâng, persoane ce pot da comori, pământ etc. etc., în loc 
să capete o educaţie pozitivă, care singură poate folosi material şi moral omului 
modern. (…) În timpurile noastre de civilizaţie şi progres, spre mai bine, a apărut la 
orizontul intelectual al omenirii o nouă putere, falnică şi măreaţă care va dărâma din 
temelie neghiobia concepţiei teologice a liberului arbitru şi care putere se numeşte: 
„Ştiinţa”. Înspre ea să ne îndreptăm cu toţii la sfintele ei izvoare să ne adăpăm, 
acolo să fie făgaşul năzuinţelor noastre. Chiar şi problematicul Dumnezeu dacă ar 
exista, vorba lui Laplace „Ştiinţa va isprăvi prin a-i descoperi domiciliul”… Dacă sunt 
întrebări la care n-aveţi încă răspunsuri satisfăcătoare, speraţi, căci ştiinţa nu şi-a 
spus ultimul cuvânt.”21 Dar, educaţia pozitivă şi ştiinţele n-au putut opri mişcările 
politice, ideologice şi războaiele, care au devastat continentul nostru în veacul XX.

Un moment important al conflictului dintre religie şi ştiinţă l-a constituit 
polemica de la începutul secolului al XX-lea între N. Leon şi D. Voinov, pe de o 
parte şi dr. Paulescu, pe de altă parte. În cursurile sale de fiziologie de la Facultatea 
de medicină din Bucureşti doctorul N. Paulescu a militat pentru orientarea spirituală 
a ştiinţei şi a susţinut că ştiinţa, în general, trebuie să ţină cont de „suflet” şi 
„Dumnezeu”, ca elemente spirituale. Într-o lecţie de deschidere, publicată în revista 
„Spitalul” din 1902, Paulescu a atacat darwinismul şi teoria haeckeliană asupra 
originii vieţii. Împotriva încercării lui Paulescu de a „explica” pe baza concepţiei 
religioase, creaţioniste, originea vieţii şi a specilor s-au ridicat naturaliştii Leon şi 
Voinov. Aceştia au interpretat în chip materialist viaţa, ca o formă de organizare a 
materiei, apărută pe o treaptă nouă a desvoltării acesteia, fără intervenţia vreunei 
forţe supranaturale. Această polemică a durat mai mulţi ani, între 1902-1909 şi 

21 Ibidem, p. 48-49, 50, 52-53, 57. Raţiunea, nr. 1-2, 11-15, 1912. În 1903, învăţătorul Ştefan 
Morărescu, în articolul Reforma învăţământului primar, cerea emanciparea şcolii de 
concepţia religioasă, pentru că ar fi fost în contradicţie cu ştiinţa. Revista învăţătorilor, 
1903, an. III, nr. 9-10. 
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a avut ecou în toată ţara. Majoritatea naturaliştilor noştri au devenit darwinişti 
convinşi şi au studiat ideea descendenţei animale a omului, combătând în acelaşi 
timp legenda biblică a creării omului de către Dumnezeu. „Omul ne e o creaţiune 
specială pe pământ, scria Paul Bujor, ci fiinţa cea mai perfectă în scara zoologică. Şi 
această perfecţiune e câştigată, nu prin voinţa unui atotputernic creator, ci printr’o 
luptă groaznică pentru trai”.22 Dr. Nicolae Leon (1862-1931) a profesat şi el o viziune 
ştiinţifică materialist-atee, considerând, de pildă, că Universul nu ar fi etern şi 
nesfârşit, că n-a fost niciodată creat, ci „evoluează după legi naturale eterne, că 
fenomenele naturii nu sunt decât produsul necesar şi incontestabil al forţelor fizico-
chimice, inerente materiei; că omul n-a fost creat acum 6.000 de ani după cum ne 
spune Biblia, ci că este rezultatul unei transformaţiuni succesive, naturale, ale unei 
serii de strămoşi mamiferi”. 23 El respinge existenţa unei lumi dincolo de mormânt, cu 
Rai şi Iad, precum şi existenţa lui Dumnezeu şi a sufletului. Leon a scris numeroase 
articole ca Duşmanul liberei gândiri, Minuni false, Ştiinţa oficială şi libera gândire 
etc., pe care le-a publicat într-o broşură cu titlul general Moniste. El a subliniat 
mereu opoziţia dintre ştiinţă şi religie, arătând că ştiinţa a fost totdeauna în conflict 
cu religia. „Datoria omului de ştiinţă – scria Leon – este de a nu ascunde adevărul şi 
de a lovi fără cruţare în credinţele supranaturale. Ar fi timpul ca şi oamenii noştri, 
liber-gânditori loiali, să se organizeze între ei pentru a duce o luptă sistematică contra 
credinţelor supranaturale care apasă omenirea de mii de ani, căutând a vulgariza 
adevărul, binele şi frumosul.24 

Materialismul naturalist şi ateismul care au dominat zgomotos secolele XIX şi 
XX au stîrnit, evident puternice reacţiii, nu numai teologice, ci şi ştiinţifice. G.C. 
Antonescu în Studii asupra filosofiei germane contemporane (1906), C. Rădulescu-
Motru în Elemente de metafizică 1912) s-au numărat printre cei care au precizat 
importanţa spiritului religios în viaţa comunităţilor, iar „Revista idealistă”, care 
a apărut la Bucureşti între anii 1903-1916 a constituit o tribună antimaterialistă 
temerară. Rădulesu-Motru, de pildă, a apreciat dezbaterile iscate între profesioniştii 
ştiinţei, pe de-o parte, şi cei ai religiei şi moralei, pe de altă parte, dar a susţinut că 
omul de ştiinţă are o pretenţie exagerată în reformarea întregii gândiri, iar ştiinţa nu 
încercă să se ridice deasupra intereselor vremelnice ale oamenilor şi comunităţilor. 

22 Darwinismul a vut o puternică influenţă asupra naturaliştilor Leon, Paul Bujor, Antipa, 
Thiron etc. Paul Bujor, Foloasele studiului biologiei, în „Viaţa Românească”, 1906, nr. 1, 
p. 33. Antologia ateismului, p. 47. 

23 P. Bujor, op.cit., p. 33. N. Leon, Monismul, 1910, p. 5. 

24 N. Leon, Moniste, Biblioteca Lumen, Iaşi, 1909, p. 36. N. Leon, Monismul, 1910, p. 5. 
Laicizarea învăţământului a fost cerută şi în secolul al XIX-lea de presa muncitorească 
şi de G. Panu. Sub steagul şcolii laice s-au ridicat o parte din cadrele didactice, de la 
învăţători, până la profesori universitari. Încă din 1899, cu ocazia unui congres, învăţătorii, 
discutând la Ploieşti programul învăţământului religios în şcoală, au votat în unanimitate 
ca religia să fie scoasă din programa şcolii primare. N.I. Raţiu, Cultura românească, în 
„Raţiunea”, 1912, nr. 11-15. 
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Dar, tot Rădulescu-Motru nu era de acord nici cu poziţia advesarilor ştiinţei, care se 
grăbeau să o acuze de „superficialitate”. Valoarea ştiinţei este netăgăduită, spiritul 
omenesc făcându-şi din activitatea ştiinţifică un scop important, dar deseori, pe 
lângă scopuri nobile, se strecoară şi tendinţe egoiste, precum aceea „de a justifica, 
prin orice mijloc, o atitudine deja luată în viaţa practică. În afară de domeniul 
ştiinţei, rămâne domeniul credinţei.25 Mihail G. Holban, conducătorul „Revistei 
idealiste” a scris un articol polemic, intitulat Renaşterea idealismului în lumea 
contemporană, în care a combătut concepţia materialist-ateistă a lui Vasile Conta, 
exprimându-şi „regretul” că savanţii români au îmbrăţişat fără să se gândească prea 
mult,“teoriile evoluţiei şi ale ştiinţei experimentale”. „Materialismul naturalist şi 
ateist aparţin secolului al XIX-lea, scria Holban, iar secolul al XX-lea trebuie să fie 
idealist şi religios”.26 Dar, ca pretutindeni în Europa, necredincioşii, încurajaţi de 
optimismul ştiinţific, au devenit optimiştii secolului. Meditaţiile, generalizările, 
teoretizările, filozofările despre religie şi manifestările religioase, au existat, dar au 
rămas mereu sporadice, nesistematice şi fără adâncime. Gânditori rafinaţi, ca Nae 
Ionescu, Nichifor Crainic, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu şi alţii au fost printre 
cei care susţinut că trăirea spirituală, înnobilată în valori ale binelui şi frumosului, 
trebuie considerată fundamentală pentru societate, pe ea trebuind să se clădească 
devenirea naţională. Eliade a arătat, de asemenea, rolul impresionant pe care religiile 
le-au avut în istorie, pentru susţinerea speranţelor şi temperarea neliniştilor legate de 
lume şi de moarte. Ideologiile moderne au devenit însă mai eficiente, iar umanismele 
ateist-ştiinţifice au perseverat. 

Revoluţia culturală lansată de comunism a atras o furie şi mai agresivă contra 
tradiţiilor de orice fel ale neamului nostru, ultimele generaţii fiind marcate de 
confuzie spirituală. Realizările ştiinţifice, inclusiv în istoriografie, au fost numeroase, 
dar unele au devenit vulnerabile, fiind întemeiate pe rigiditatea pozitivismului şi 
a marxist-leninismului ideologic. Nici Occidentul n-a avut un traseu ştiinţific şi 
spiritual neconvulsiv. Intelectualitatea postbelică, fascinată de stîngisme şi doritoare 
de popularitate rapidă şi facilă, a refuzat autoritatea venerabililor, a părăsit în număr 
mare teritoriul ştiinţelor socio-umane, în favoarea ingineriei şi tehnologiei, mult 
mai profitabile din punct de vedere financiar. Producţia istoriografică a crescut 
impresionant, valul cercetărilor occidentale s-a îndreaptă spre o istorie culturală, dar 
paradigma laicistă a stâjenit cercetarea onestă a religiosului. Chiar dacă acesta este 
contestat astăzi de către militanţii laicismului, istoria este dovada vie că referinţa 
divină a fost cea mai puternică şi stabilă stea călăuzitoare a speranţelor, aspiraţiilor şi 
aşteptărilor umane. În toate epocile oamenii au fost îndemnaţi să se uite spre Cer şi 
să observe deşertăciunea mundanului, să vadă că toate idealurile şi creaţiile istorice 
sunt ca dunele de nisip, pe care furtunile timpurilor le-au făcut instabile sau le-au 
spulberat. Valorile religioase au străbătut – fără excepţie – toate timpurile, au fost 

25 Constantin Rădulescu-Motru, Valoarea Ştiinţei, în „Revista de Filosofie şi Pedagogie”, 
fascicula 1, 1906, Bucureşti, 1906, p. 26-35. 

26 Antologia ateismului, p. 43. 
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transmise din vechime prin mituri, apoi prin tradiţia creştină. Aceste valori perene au 
avut rolul de a da un sens spiritual şi moral vieţii, de a clădi speranţa muritorilor (care 
se îndreaptă inevitabil spre moarte) că există un Dincolo.27 Lumea din ziua de azi 
respinge orice aluzie la realitatea Celeilalte lumi. Spiritul postmodern este dominat 
de cuceririle ştiinţifice din lumea materială (în mare parte benefice) şi exclude orice 
idee despre veşnicie. Paradigma timpului contemporan este relativismul, puzderia 
de concepţii care încurajează haosul de valori, care tinde să spulbere discrepanţa 
dintre real şi ideal. Dar, istoria ne arată că, atunci când raportul dintre real şi ideal 
este distrus, societăţile băltesc în criză.

27 Alexandru Zub, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România postcomunistă, Iaşi, 
Editura Junimea, 1997, p. 233.


