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Este  știut faptul că știința, deși caută să descopere adevărul, nu poate să 

demonstreze ceva ca fiind adevărat, ci doar fals. Știința evoluează prin falsificări 

succesive ale teoriilor existente la un moment dat, adevărul științific fiind 

întotdeauna unul aproximativ. În fapt, unul dintre criteriile principale pentru 

determinarea caracterului științific al unui adevăr este calitatea lui de a fi 

provizoriu, nedefinitiv. Definitive sînt doar adevărurile ideologice, cele științifice 

fiind supuse unui permanent proces de revizuire. Unul dintre cele mai 

importante scopuri pe care mi le-am propus în teza „Religia și modernitatea: 

secularizare sau pluralism religios?” a fost de a readuce în prim plan caracterul 

provizoriu al adevărurilor științifice despre religie si caracterul ideologic, deci 

pseudo-științific,  al certitudinilor care au caracterizat unele dintre principalele 

curente ale  gîndirii sociologice despre religie de la începuturile disciplinei și pînă 

în prezent. 

Un rezumat este poate locul potrivit pentru a face referire la anumite 

lucruri care nu apar ca atare în text, dar care i-au fost punct de pornire și fundal. 

Pentru teza mea, o idee care a fost punct de pornire și totodată fundal, a fost 

ideea nietzscheană că Dumnezeu a murit. Pentru realitatea culturală occidentală, 

ideea morții lui Dumnezeu, ironic  încorporată la un moment dat chiar în teologii 

ale morții lui Dumnezeu, este fără îndoială una dintre ideile ei definitorii. 
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Indiferent de numeroasele interpretări pe care specialiștii în filosofia lui 

Nietzsche i le pot da, pentru mine moartea lui Dumnezeu înseamnă pur și simplu 

că ideea de Dumnezeu a fost degradată de la statutul de funcție a realității la 

simplă funcție mitologică. Înainte de survenirea morții lui, o mutație culturală, nu 

ontologică, Dumnezeu semnifica un ceva, poate nebulos, poate dincolo de 

această lume, dar în orice caz real. După moartea lui, termenul de Dumnezeu, 

imagine încețoșată de “amurgul zeilor”, nu mai face referire la nimic real, ci doar 

la o construcție conceptuală deconstruită și redusă la statutul de mai-puțin-decît-

real, fie că numim acest statut mitologic sau în alt fel. 

Din punct de vedere sociologic, aceasta nu poate însemna altceva decît că 

în universul simbolic al Europei occidentale moderne, cuvîntul Dumnezeu are 

aproximativ aceeași semnificație cu, de exemplu, cuvîntul Zeus. Pentru 

occidentalul de astăzi, spre deosebire de grecul de acum 2500 de ani, să zicem, 

Zeus nu este altceva decît principalul protagonist al unei povești sau al unei serii 

de povești. Folosesc aici poveste în sensul de ficțiune, de mai-puțin-decît-real. 

Poate Zeus era deja o ficțiune pentru anumiți filosofi presocratici, dar din cîte 

știm Zeus era real în universul simbolic al celor mai mulți greci din perioada 

respectivă. Cu alte cuvinte, Zeus nu era pricipalul protagonist al unei ficțiuni, ci al 

unei povești adevărate, al unei realități.  

Pentru grecul tipic de astăzi (care cel mai probabil este ortodox), Zeus 

este un cuvînt care nu mai face referire la nicio realitate, semnificația lui fiind 

una pur ficțională sau mitologică. Moartea lui Dumnezeu, în măsură în care are 

vreo semnificație, trebuie să o aibă în primul rînd pe aceasta: anume că mai 

devreme sau mai tîrziu cuvîntul Dumnezeu va ajunge să aibă același tip de 

semnificație ca și cuvîntul Zeus, să facă referire, adică, la un univers simbolic pur 

ficțional și perceput ca atare de toți sau cei mai mulți actori sociali ai contextului 

în care Dumnezeu e mort.  

Deși punctul de pornire a fost sentința filosofică a lui Nietzsche, am ajuns 

imediat pe un teren solid sociologic, acolo unde semnificația pe care cuvîntul 

Dumnezeu o are pentru actorii unui anumit context social, în acest caz contextul 
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social european la care această sentință făcea referire, poate face obiectul unui 

proces de verificare empirică. Intuiția mea a fost aceea că Dumnezeu are astăzi, 

chiar și pentru europeanul care trăiește într-una dintre cele mai secularizate țări 

din Europa și indiferent de caracteristicile lui demografice (vîrstă, sex, nivel 

educațional, profesie etc), un tip de semnificație cu totul diferit de semnificația 

pe care o are Zeus. Altfel spus că, contrar constatării lui Nietzsche, Dumnezeu 

este, într-un fel sau altul, viu pentru europeanul de astăzi și deci pentru întregul 

context social format din actori individuali. 

Pentru mine, întrebarea importantă nu era dacă europeanul de astăzi 

crede sau nu în Dumnezeu, ci mai degrabă la rolul pe care Dumnezeu încă îl joacă 

în construirea identității europene (dezbaterile aprinse cu privire la vreo referire 

la Dumnezeu și creștinism în Constituția Uniunii Europene ilustrează foarte bine 

ce vreau să spun) și a indivizilor din care ea este compusă. Extrem de semnificativ 

în acest sens este și faptul că principala formă pe care moartea lui Dumnezeu a 

luat-o în Europa este a-teismul. Ateismul nu înseamnă o identitate fără 

Dumnezeu, ci o identitate construită printr-o raportare negativă la Dumnezeu, 

deci în care Dumnezeu joacă încă un rol activ, din acest motiv afirmația că el este 

mort fiind cu totul problematică. Ca entitate culturală, un Dumnezeu care stă la 

baza construirii unei întregi identități, chiar dacă prin negație ca în cazul 

ateismului, este fără îndoială cît se poate de viu. 

 Prin cele de mai sus am încercat să arăt ce anume a zgîndărit imaginația mea 

sociologică. Pe scurt, eram intrigat de faptul că, indiferent de “jocurile de limbaj” 

în care Dumnezeu ar fi folosit, cuvîntul părea să își păstreze intact un anume 

statut de realitate, un statut care pare să infirme empiric sentința abstract-

filosofică a lui Nietzsche. Altfel spus, cu niciun chip realitatea Europeană de astăzi 

nu poate pune semnul egal între Dumnezeu și Zeus.  

 Întrebarea sociologică la care teza mea a încercat indirect să răspundă a fost 

aceasta: există motive temeinice să credem că în viitorul apropiat sau mai 

îndepărtat Europa va pune semnul egal între Dumnezeu și Zeus. Separarea 

Europei de restul lumii are temeiuri analitice bune, căci în Europa a luat naștere 
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secularizarea în înțelesul ei sociologic actual, însă acestă separare ridică 

numeroase dificultăți de ordin empiric, al vieții sociale concrete, mai ales într-o 

societate din ce în ce mai globalizată. Să presupunem că moartea lui Dumnezeu 

își va urma cursul și va ajunge la consecințele ei ultime în Europa, adică se va 

pune semnul egal între Dumnezeu și Zeus. Oare este acest lucru posibil într-o 

lume din ce în ce mai globalizată, din ce în ce mai interconectată, mai fără granițe 

de orice fel? Scenariul este nerealist, însă preocuparea pentru relația unei 

Europe în care Dumnezeu înseamnă același lucru la Zeus cu restul lumii în care 

această echivalență nu poate fi făcută, pare a fi prematură. Căci realitatea socială 

contemporană nu oferă motive temeinice pentru a concluziona că o astfel de 

echivalență va fi posibilă în Europa în viitorul apropiat. Speculațiile cu privire la 

viitorul foarte îndepărat, știe toată lumea, cad inevitabil în derizoriu și sînt de 

obicei fără sens. 

         Am introdus astfel tematica tezei mele, anume relația dintre Dumnezeu și 

realitatea socială contemporană, între religie și modernitate. După cum am spus 

deja, modernitatea la care mă refer este cea a Europei occidentale, căci aici 

conflictul dintre ordinea tradițională a lucrurilor și cea modernă a luat formele lui 

cele mai dramatice și s-a difuzat ulterior, în diferite forme, în restul lumii. 

Introducerea tezei mele este una mai degrabă lungă și care își propune 

mai mult decît prezentarea temei de cercetare, a obiectivelor propuse etc. În 

introducere deja abordez unele dintre problemele substanțiale ale tezei, între 

care semnalarea componentei ideologice a modului în care sociologia a tratat de 

la bun început religia este una dintre cele mai importante și asupra căreia teza 

mea revine în mod repetat.   

Pentru clarificarea termenului de ideologie, merg pe urmele lui Raymond 

Boudon, care a definit ideologia ca folosire nelegitimă a unor teorii științifice. L-

am citit pe Boudon ca spunînd că ideologia, orice altceva ar mai fi, este înainte de 

toate folosirea științei greșită a științei. Această folosire greșită poate însemna 

două lucruri. Fie este vorba de apelul la anumite teorii științifice greșite sau care 

nu au fost intenționat să explice ceea ce ideologul încearcă să le facă să explice, 
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fie folosirea științei pentru a explica realități care depășesc terenul legitim de 

aplicare a științei. Cele două instanțe sînt de fapt strîns legate și de obicei merg 

mînă în mînă. Însă un exemplu tipic pentru primul caz ar fi teoria freudiană 

pentru religie. Pentru Freud, religia este nimic altceva decît “nevroză cosmică” 

reminiscentă din copilăria umanității, atunci cînd fricile și angoasele rasei umane 

au fost proiectate în realități cosmice, exterioare ei.  Pentru al doilea caz, anume 

pentru depășirea limitelor explicației științifice, un exemplu foarte bun este 

Richard Dawkins, pentru care Dumnezeu, dacă există, ar trebui să aibă efecte în 

universul fizic la fel ca soarele sau orice altă realitate fizică. Procedînd astfel, 

Dawkins ignoră faptul că, cel puțin în tradiția iudeo-creștină dar nu numai în 

aceasta, Dumnezeu este descris drept creator al unviersului, deci transcedent 

acestuia. Știința, fiind o îndeletnicire limitată, din motive foarte bine întemeiate, 

la acest univers, nu poate da în niciun fel socoteală de realități exterioare lui. 

Astfel, a propune investigarea lui Dumnezeu cu instrumente științifice înseamnă 

a ignora limitele științei, a propune o cercetare pentru care nicio metodologie nu 

este posibilă.  

Componenta ideologică a modernității occidentale la care mă refer în 

mod repetat în teza mea este un rezultat aproape firesc al instalării științei ca 

principală instnță regulativă a realității. Pentru modernitatea occidentală, real 

este doar ceea ce poate fi investigat științific. Deoarece conținuturile la care face 

refere relitia nu se pretează unei analize științifice, aceasta a fost declarată ca 

ireală, himerică în mod absolut (Comte). Am încercat să identific debutul itoric al 

acestui proces și să numesc principalii actori responsabili pentru succesul lui. 

Poate nu este întîmplător faptul că unii dintre cei mai importanți dintre acești 

actori sînt tocmai părinții fondatori ai sociologiei.  Cel puțin pentru disciplina 

sociologiei religiei, acest fapt nu a rămas fără urmări, ea fiind pentru cea mai 

mare parte dominată de teoria secularizării, teoria la care mă refer constant în 

desfășurarea argumentelor mele și care a fost, începînd cu a doua jumătate a 

secolului XX, criticată pentru orientarea ei ideologică. 

Pentru că obiectul declarat al tezei  este relația dintre modernitate și 

religie, era necesar ca de la bun început să arăt ce anume înțeleg prin fiecare 
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dintre acești doi termeni, așa că în secțiunile Care modernitate? și  Propunere de 

principiu metodologic pentru definirea religiei mă aplec asupra acestor două 

obiective. Am făcut deja în acest text referiri la modernitatea Europei occidentale 

a cărei relație cu religia face obiectul tezei mele. Europa occidentală a fost 

leagnul de naștere al științei moderne, al capitalismlui, dar și al secularizării. 

Toate aceste fenomene au o legătură cu specificul religios al Europei.  Relația 

dintre nașterea științei moderne și moștenirea creștină a Europei a fost mai puțin 

studiată decît relația dintre creștinism și capitalism, care a făcut obiectul tezei lui 

Max Weber în Etica protestantă și spiritul capitalismului, însă această relație a 

fost scoasă în evidență într-o serie de studii la care fac referire în text. 

Secularizarea este de asemenea un fenomen specific occidental care se 

datorează tot specificului religios bazat pe moștenirea iudeo-creștină, fenomen 

care i-a făcut pe unii (de exemplu Peter Berger) să afirme că Creștinismul și-a 

săpat singur  mormîntul. Din aceste motive și din altele pe care le discut mai în 

detaliu în text, canditatul natural pentru o astfel de analiză este modernitatea 

occidentală.  

Cînd vine vorba de religie, lucrurile par a fi și mai complicate, căci sub 

acest nume intră o diversitate uimitoare de fenomene, astfel încît mulți au 

argumentat că este cu totul inadecvat să se vorbească despre religie în general, 

fiind întotdeauna nevoie să se spună despre care religie este vorba. Totuși, 

esența fenomenului religios este de a face referire la o altă realitate, o realitate 

transcedentă acesteia. Rezultă că este posibil să vorbim despre religie în general, 

atîta timp cît avem de-a face cu un fenomen care propune o altă realitate, care 

uneori o face pe aceasta a lumii noastre derizorie.  

În finalul capitolului introductiv, am încercat o expunere succintă a 

raționamentelor și argumentelor care  formează coloana vertebrală a tezei mele, 

pe care îl redau aici în întregime. 

Ce este religia? 

În studiul științific al religiei, aceasta nu poate fi analizată decît în calitatea 

ei de construcție umană. Astfel, ceea ce este accesibil omului de știință este 
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forma ei empirică reprezentată pe de o parte de  dimensiunile ei sociale,  de 

exemplu un anume tip de relație cu politicul, viața economică, moralitatea și alte 

dimensiuni ale vieții sociale, iar pe de altă parte de dimensiunea ei subiectivă 

reprezentată de conținutul universului simbolic al indivizilor care compun o 

anumită societate, sau altfel spus, de credințele acestora. Însă presupoziția 

fundamentală a faptului empiric numit religie este aceea  că pune în relație 

lumea empirică cu lumea supraempirică, altfel el nu poate fi numit religie. 

Demersul specific științei, mai exact abordărilor de tip funcționalist, de a reduce 

întreg conținutul religiei la dimensiunile ei empirice, mecanism cunoscut și ca 

reducerea funcțiilor manifeste la funcțiile latente, dacă devine baza formulării 

unor definiții cu privire la natura ultimă a religiei,  are efectul de o anihila ca 

obiect de studiu, deoarece realitatea religiei stă tocmai în funcția ei manifestă de 

a pune realitatea empirică în raport cu o realitate supraempirică, de a fi o breșă 

în cadrul imanent către transcendent.  

Simplu spus, religia este pretenția ei de a pune în relație naturalul cu 

supranaturalul.  Prin religie înțeleg, deci, orice sistem de idei și practici care 

presupune împletirea realității naturale cu o alta, supranaturală. În măsura în 

care o concepție despre lume sau sistem de idei are această componentă care 

presupune supranaturalul, ea poate fi numită religie în sensul propriu al 

cuvîntului. Orice sistem de idei sau concepție despre lume care nu are această 

componentă, poate fi numit religie doar în sensul metaforic al cuvîntului. O 

dezvoltare a acestei teze o reprezintă capitolul despre despre abordările 

funcționaliste ale religiei care dovedesc, prin propozițiile substanțialiste la care 

ajung în mod inevitabil, efectul de anihilare pe care îl au asupra faptului pe care 

pretind doar să îl explice. 

Teoria secularizării 

În societatea tradițională, religia era coextensivă vieții sociale, de care era 

în mod inextricabil legată. Ceea ce religia pretindea a fi se reflecta sau milita 

pentru a se reflecta în totalitate în viața socială, căreia îi asigura legitimitatea și 

pentru care funcționa ca principal principiu normativ. Odată cu modernitatea, a 
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cărei principală trăsătură este de a fi reflexivă, deci de a-și pune la îndoială 

propriile fundamente, și al cărei principal instrument este știința, religia a devenit 

doar un alt obiect al investigației științifice printre altele. Astfel, religia a intrat 

într-un proces de localizare, adică ea a devenit o formă de viață socială printre 

altele, cum ar fi viața economică, politică și așa mai departe. Despre secularizare 

s-a spus că este tocmai acest proces de diferențiere (Casanova 1994:20-25) a 

religiei în raport cu celelalte sfere ale vieții sociale (economic, politic, etc.), însă 

tendința generală a fost de a se afirma că este mai mult decît atît. Modul în care 

modernitatea se raportează la religie este unul deliberat, conștient, reflexiv, deci 

intențional.  Faptul că religia a devenit, odată cu întreaga realitate, obiect al 

activității științifice exemplifică cel mai bine retrogradarea suferită de religie în 

modernitate. Astfel, specificul raportării modernității la religie este de a trece 

dincolo de ceea ce religia pretinde că este pentru a explica ceea ce ea este în 

realitate. În virtutea acestui proiect, secularizarea, un proces istoric fără îndoială 

real, a căpătat o dimensiune ideologică suplimentară. Procesul istoric real era 

acela al diferențierii sau al localizării religiei ca o sferă a vieții sociale printre 

altele. Dimensiunea ideologică ce s-a adăugat procesului istoric al secularizării 

este reprezentată de anihilarea ei în totalitate prin explicațiile științifice.  Că 

despre o mișcare ideologică este vorba, este limpede dacă avem în vedere faptul 

că pretențiile supraempirice ale religiei nu pot fi falsificate prin mijloace 

empirice, doar acestea fiind științifice.  

Așadar, procesul de secularizare are o dimensiune social-istorică care 

debutează odată cu instalarea modernității și care constă în localizarea religiei ca 

o dimensiune a vieții sociale printre altele, sau, în limbaj tehnic, un proces de 

diferențiere, și o dimensiune ideologică care constă în încercarea de eliminare a 

religiei prin reducerea ei la altceva.  În dimensiunea ei socială, secularizarea 

avansează în funcție de specificul contextului social în care ea are loc și poate fi 

înțeleasă și ca interacțiune a religiei cu anumite expresii instituționalizate ale 

modernității cum sînt știința, statul modern, industrializarea, urbanizarea etc. 

Dimensiunea ideologică a secularizării nu este limitată la un anumit spațiu social, 

deși se poate spune că este specifică proiectului modernității occidentale.  



Școala doctorală de sociologie                                                                        Universitatea din București 

Semnificația pluralismului 

Pentru religie, modernitatea a însemnat în primul rînd localizarea ei, adică 

determinarea ei ca sferă de sine stătătoare printre alte sfere de sine stătătoare 

ale vieții sociale. Aceasta s-a petrecut  ca urmare a instituirii politicului, 

economicului, științei etc. ca sfere de sine stătătoare organizate după principii 

rațional-instrumentale și birocratice. Avînd o existență separată ca sferă de sine 

stătătoare a vieții sociale, a devenit posibilă interacțiunea cu celelalte sfere, 

religia fiind, de exemplu, în conflict sau în colaborare cu știința, cu anumite 

forme de organizare politică,  economică și așa mai departe. Din acest punct de 

vedere, esențial este că aceste raporturi sînt exterioare sferei religioase înseși, în 

sensul că religia ca sferă de sine stătătoare se raportează la modernitate ca la 

ceva exterior, întreținînd cu acesta diverse raporturi. Pentru religie însă 

modernitatea a mai însemnat și altceva, și anume tendința imprimată acesteia 

către o continuă fragmentare prin producerea individualității, instituirea libertății 

ca valoare fundamentală și mai ales, dacă ne referim la Creștinismul european și 

în special la Reforma protestantă, prin asimilarea acestora în teologie. Această 

puternică tendință către o continuă fragmentare reprezintă cea mai articulată 

formă a reflectării modernității în însăși sfera religiosului. Deci, de această dată 

nu mai avem de-a face cu raporturile externe ale religiei cu alte sfere, toate 

produse ale modernității, ci cu efectele modernității în chiar interiorul sferei 

religiei.  

Fenomenul nu este specific doar religiei Creștine, ci tuturor religiilor care 

cunosc diverse mișcări fundamentaliste, relația dintre fundamentalism și 

modernitate fiind una bine stabilită în sociologia religiei. Această tendință a dus 

la creșterea constantă a diversității religioase. Avînd în vedere promovarea 

libertății ca valoare fundamentală în modernitate, diversitatea sau pluralitatea 

au ajuns să fie valorizate pozitiv sub forma pluralismului. Pluralismul, ca valoare 

reieșită dintr-o anumită realitate socială, se reflectă înapoi asupra acestei 

realități sociale contribuind la intensificarea creșterii diversității, ceea face posibil 

să  vorbim despre o anumită dialectică a pluralismului.  
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A analiza efectele pluralismului asupra vieții religioase înseamnă a scoate 

în evidență unele dintre cele mai relevante consecințe sociologice ale influenței 

modernității asupra religiei. Aceasta deoarece nu avem de-a face cu un raport 

extern al religiei cu modernitatea, ci de modul în care modernitatea acționează 

asupra religiei din chiar interiorul acesteia. În timp ce efectele celorlalte sfere ale 

vieții sociale, expresii instituționalizate ale modernității, cum sînt știința, statul 

modern, industrializarea, urbanizarea, sînt considerate ca cele mai relevante în 

disputa despre efectul lor asupra religiei în cadrul teoriei secularizării, efectele 

pluralismului nu sînt văzute în termenii unei relații ce pot contribui în mod 

decisiv la înțelegerea relației dintre modernitate și religie. Dar dacă pluralismul 

reprezintă calul troian al modernității în interiorul religiei, argumentele 

sociologice în favoarea acordării unei atenții deosebite efectelor acestuia au o 

greutate imposibil de ignorat.  

Dacă diversitatea religioasă și pluralismul asociat acesteia pot fi puse într-

o relație pozitivă cu intensificarea vieții religioase, cu alte cuvinte dacă se poate 

demonstra că pluralismul religios duce la intensificarea vieții religioase, atunci 

aceasta reprezintă un argument cu o greutate deosebită împotriva tezei că 

modernitatea ar avea un efect negativ asupra religiei, adică ar duce la 

secularizarea tot mai accentuată a societăților moderne și, în final, la dispariția 

religiei. 

În capitolul Problema definirii religiei,  argumentez că atunci cînd vine 

vorba religie  ca obiect de studiu pentru știință, momentul definirii ei este unul 

încărcat cu numeroase rațiuni extraștiințifice, fiind de fapt etapa din demersul 

științific cea mai încărcată cu moștenirea ideologică a modernității occidentale. 

Ceea ce vreau să scot în evidență este ceva ce am putea numi un a priori 

ideologic al științei, unul în virtutea căruia știința știe dinainte de a cerceta 

propriu-zis că religia este atlceva decît pretindea ea însăși că este. Aceasta se 

datorează în primul rînd funcționalismului, care reduce religia la funcția ei, 

comițînd astfel ceea ce Peter Berger numea asasinare prin definire. 

Substanțialismul, în schimb, nu caută să reducă religia la funcția ei, căutînd mai 
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degrabă să înțeleagă sensurile și semnificațiile pe care religia însăși le propune, 

anume o înțelegere din interior, din perspectiva actorului religios implicat.  

Pentru prima abordare reprezentativ este Emile Durkheim, iar pentru a 

doua Max Weber, motiv pentru care în secțiunea Biografia și opțiunea 

substanțial/funcțional, încerc o explicație sociologică pentru atitudinea celor doi 

în raport cu religia, prin referire la influențele din mediul social al fiecăruia 

încorporate în metoda lor științifică. Această secțiune este mai degrabă o 

divagație de la discursul tezei, însă are meritul de a atrage atenția asupra 

importanței caracteristicilor particulare ale biografiei cercetătorului în opțiunea 

acesteia pentru una dintre cele două abordări discutate. În finalul capitolului îmi 

exprim fără rețineri preferința pentru perspectiva substanțialistă, arătînd care 

sînt principalele avantaje ale acesteia. Dintre acestea cel mai important este 

acela că doar astfel se respectă principiul metodologic pe care îl anunțasem încă 

din capitolul introductiv și care este surprins în următorul pasaj din text: 

“În schimb, perspectiva substanțialistă, deși își propune să spună ce este 

religia, lasă suficient loc pentru analiza funcțiilor pe care aceasta le poate avea 

pentru o anumită societate.    Le explorează cu atenție în contextul lor socio-

istoric, însă totdeauna cu raportare la ce-ul care, deși nu poate fi definit ca orice 

altă realitate socială sau naturală, dat fiind că ce îl face religios este tocmai 

relația cu supranaturalul, este definit pornind de la sensul pe care actorii sociali îl 

dau realității pe care o trăiesc. Din acest punct de vedere, abordarea weberiană a  

fenomenului religios apare ca cea mai adecvată, o abordare suspendată între 

demersul reducționist al funcționalismului și paradoxul implicat în mod necesar 

în substanțialism- căci are de-a face cu un transcendent imanentizat (Berger)- 

însă tinzînd fără îndoială către acesta din urmă.“ 

 Capitolul intitulat Secularizarea îşi propune mai multe obiective, fiecare 

dintre ele foarte ambiţioase. Unul dintre acestea este să ofere o explicaţie pentru 

faptul că teoria secularizării a constituit, încă de la începuturile disciplinei 

sociologiei religiei, cadrul teoretic de referinţă principal şi foarte rar pus la 

îndoială. Argumentul meu este că această stare de lucruri a  fost determinată de 
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componenta ideologică foarte pronunţată în modul în care ştiinţa în general şi 

sociologia în special s-au raportat la religie, căreia Auguste Comte şi alţi părinţi 

fondatori ai sociologiei i-au dat greutate ştiinţifică. Cînd vine vorba de conceptul 

de secularizare, singurul consens care există în literatura de specialitate este cu 

privire la ambiguitatea acestuia şi la modurile extrem de variate în care el este 

folosit. Astfel, un obiectiv al acestui capitol a fost şi acela de a contribui într-o 

anumită măsură la clarificarea conceptului de secularizare.  

S-a spus că dezbaterea despre secularizare este una interminabilă, fapt 

care este fără îndoială adevărat. Căci chiar şi atunci cînd în demersul ştiinţific sînt 

implicate mai puţine elemente ideologice (elemente ideologice care nu lipsesc 

niciodată în totalitate din demersul ştiinţific), dezbaterile ştiinţifice ajung doar 

foarte rar la concluzii necontroversate. În dezbaterea despre secularizare 

ideologia joacă un rol central, fiind o componentă esenţială a teoriei însăşi, ceea 

ce contribuie într-o măsură foarte mare la caracterul interminabil al dezbaterii. 

Aceasta nu înseamnă că în dezbaterea despre secularizare nu există şi elemente 

foarte bine ancorate empiric. De exemplu, se poate identifica un moment istoric 

esenţial pentru evoluţia Europei moderne şi care poate fi considerat debutul 

politic al secularizării, anume pacea de la Westphalia, cînd, printre altele, s-a 

decis şi suspendarea chestiunilor religioase în relaţiile dintre puterile politice. 

Deşi, după cum spuneam, dezbaterea despre secularizare este una interminabilă 

şi cu numeroase nuanţe, am încercat gruparea ideilor vehiculate conform unui 

criteriu pe care îl consider esenţial în această dezbatere. Teoria secularizării a 

fost un rezultat direct al gîndirii părinţilor sociologiei cu privire la inevitabilitatea 

declinului religiei în faţa modernităţii.  Această convingere, după cum am 

încercat să argumentez, era mai degrabă un a priori ideologic decît un rezultat al 

observaţiei empirice. În consecinţă, teoria secularizării   a fost nu atît o încercare 

de a analiză a relaţiei dintre modernitate şi religie, ci descrierea modului în care 

religia pierde teren în faţa modernităţii. Cel puţin aşa au stat lucrurile pînă pe la 

mijlocul secolului XX, cînd o serie întreagă de sociologi ai religiei au provocat 

hegemonia teoriei secularizării. Astfel, în sociologia religie a luat naştere un 

curent care punea la îndoială postulatul (reminiscenţă a Iluminismului) 
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incompatibilităţi dintre modernitate şi religie. De aici am extras criteriul de 

organizare discuţiei mele despre secularizare, referindu-mă  la două categorii de 

sociologi ai religiei. Pe de o parte cei care, în tradiţia părinţilor fondatori, 

continuă să afirme incompatibilitatea dintre modernitate şi religie, iar pe de altă 

parte cei care au găsit în realitatea socială contemporană suficiente temeiuri 

empirice pentru a afirma compatibilitatea dintre religie şi modernitate.  

Spre finalul capitolului încerc eu însumi o analiză a cîtorva aspecte din 

realitatea socială contemporană pe care le pun în relaţie cu teoria secularizării. 

De exemplu, încerc să arăt că amploarea unei mişcări ca noul ateism, o mişcare 

militantă care consideră că religia este un rău social de care lumea modernă 

trebuie să se descotorosească definitiv, este de fapt un indicator pentru 

persistenţa vitalităţii religiei, care altfel nu ar putea fi percepută ca un duşman de 

temut în vederea învingerii căruia e nevoie de mobilizarea unor resurse serioase. 

De asemenea, fac cîţiva paşi în încercarea de a analiza semnificaţia pe care 

postmodernitatea le are pentru religie, pornind de la provocările pe care 

modernitatea recentă le aduce modernităţii clasice. 

A doua jumătate a secolului XX a fost chiar martora naşterii unei 

paradigme alternative la teoria secularizării, reprezentată de teoria alegerii 

raţionale. Este vorba de o altă paradigmă deoarce protagoniştii teoriei alegerii 

raţionale (cel mai notabil dintre aceştia fiind Rodney Stark) funcţionează cu totul 

în afara postulatelor de bază ale teoriei secularizării. Pentru această teorie,  

pluralismul religios este principala variabilă de care depinde soarta religiei în 

modernitate, celelalte raţiuni, centrale teoriei secularizării (raţionalizare, 

industrializare etc), fiind secundare. Teoria alegerii raţionale, prin accentul pus 

pe importanţa pluralismului religios, joacă un rol important pentru şirul 

argumentelor tezei mele, motiv pentru care cercetarea mea empirică a căutat să 

arate în ce măsură această teorie, căreia i s-a adus critica de a nu fi aplicabilă în 

alte contexte decît cel al Statelor Unite ale Americii unde a luat naştere, găseşte 

susţinere empirică în România.   
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Pluralismul este un argument central al tezei mele pentru că în funcţie de 

influenţa acestui factor asupra religiei, conjecturile teoriei secularizării pot fi 

inversate. Teoria secularizării prezice retragerea treptată a religiei din faţa 

modernităţii, dar dacă pluralismul religios contribuie la vitalitatea vieţii 

religioase, dat fiind că pluralismul religios este un fenomen eminamente modern, 

atunci modernitatea însăşi contribuie la vitalitatea vieţii religioase, ceea ce este 

evident o răsturnare a ipotezei centrale a teoriei secularizării. 

Aşadar, pluralismul religios este un concept central al tezei mele, motiv 

pentru care era necesar să înţeleg foarte bine sensul acestui cuvînt. Cea mai 

bună clarificare conceptuală asupra conceptului de pluralism religios identificată 

de mine a fost cea realizată de James Beckford, clarificare pe care o prezint în 

capitolul Dimensiuni teoretice ale pluralismului religios. Pentru a pregăti micro-

analiza pluralismului religios din România, care a făcut obiectul  cercetării mele 

empirice, era necesară o analiză la nivel macro a principalelor caracteristici la 

nivel naţional în raport cu pluralismul religios. România este o ţară ortodoxă, ni 

se spune. Înseamnă aceasta că poate fi şi pluralistă în acelaşi timp? Aceasta este 

una dintre întrebările la care încerc să răspund în capitolul  Pluralismul religios în 

România: o analiză la nivel macro, contribuind astfel la clarificarea contextului 

micronalizei care urmează. 

Cercetarea mea empirică, a cărei prezentare este capitolul Pluralismul 

religios: o micro analiză, a fost realizată în localitatea Ţigăneşti, judeţul 

Teleorman. Partea de sud a ţării este caracterizată de o diversitate religioasă mai 

scăzută, dacă o comparăm cu zonele centrale şi de vest ale ţării. Criteriul care a 

determinat alegerea localităţii Ţigăneşti a fost existenţa unei diversităţi religioase 

semnificativ mai mari comparativ cu specificul regiunii de sud. Astfel, o localitate 

în care existau două locaşuri de cult ortodoxe, două baptiste şi trei adventiste a 

îndeplinit satisfăcător acest criteriu. În încercarea mea de a descrie raporturile 

dintre majoritatea şi minoritate, am fost nevoit să introduc concepte ca 

majoritate simbolică şi numerică, pe de o parte, iar pe de altă parte conceptele 

de minoritate  simbolică şi numerică. Locuitorul tipic din Ţigăneşti se consideră 

ortodox, dar nu frecventează biserica decît foarte rar, la Paşti şi la Crăciun, sau 
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niciodată. Am numit masa de cetăţeni care se consideră ortodocşi dar nu 

frecventează biserica, majoritate simbolică. În schimb, credinciosul ortodox care 

frecventează biserica şi îndeplineşte celelalte ritualuri specifice credinţei lui, 

reprezintă minoritatea  numerică a ortodoxiei. Căci adventiştii şi baptiştii care 

frecventează săptămînal biserica reprezintă un procent mai mare din populaţia 

localităţii Ţigăneşti decît ortodocşii care fac acelaşi lucru cu propria lui biserică. 

Astfel, deşi minoritari simbolic, într-o ţară ortodoxă, aceste grupuri 

neoprotestante reprezintă majoritatea religioasă numerică a localităţii Ţigăneşti. 

Aceste consideraţii au fost punct de pornire pentru analiza reprezentărilor pe 

care membrii celor trei grupuri religioase le au unii despre alţii, modul în care ei 

interacţionează şi în cele din urmă identificarea unui spaţiu  pe care l-am numit 

pluralist. Fără a intra aici în detaliile analizei mele empirice, o să mă refer doar la 

faptul că unele rezultatele propun o înţelegere a pluralismului religios radical 

diferită de cele mai multe construcţii teoretice ale acestuia. Dacă în cele mai 

multe dintre acestea pluralismul religios înseamnă valorizarea pozitivă a 

diversităţii religioase, cercetarea mea sugerează că în funcţionarea pluralismului 

religios diferenţa religioasă este suspendată, nu valorizată pozitiv. Pentru a fi 

valorizată pozitiv, diferenţa trebuie adusă în prim planul interacţiunii sociale, însă 

pentru funcţionarea cotidiană a relaţiilor sociale aducerea diferenţei religioase ar 

însemna mai degrabă conflict, motiv pentru care ea este împinsă în spatele 

scenei interacţiunii sociale, de unde influenţează conduitele actorilor religioşi, 

dar fără a face ea însăşi obiectul direct al negocierilor sociale. 

Pe deplin conştient de faptul că în vederea analizei impactului 

pluralismului asupra vieţii religioase, cercetarea empirică a unui context social 

izolat nu este suficientă, în acest scop fiind nevoie de analize statistice sofisticate 

capabile să includă regiuni mari ale ţării sau chiar întreaga ţară, am argumentat 

totuşi că cercetarea mea oferă suport empiric pentru ipoteza că pluralismul are 

un impact pozitiv asupra vieţii religioase. Am identificat chiar elemente empirice 

care confirmă teoria alegerii raţionale, o teorie bazată  pe numeroase elemente 

din economie (cerere, ofertă, servicii, piaţă, cost etc), în special în cazul 

înmormîntărilor religioase în care ortodocşi (nepracticanţi) apelează la serviciile 
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religioase oferite de grupurile religioase neoprotestante, pentru motivul principal 

că acestea sînt oferite la un cost mai redus decît cel din oferta Bisericii Ortodoxe.  

Însă faptul pe baza căruia argumentez că pluralismul religios contribuie la 

intensificarea vieţii religioase este de altă natură. Admit că simplitatea extremă a 

acestui argument poate fi problematică pentru unii, însă validitatea lui, bazată pe 

observarea unei stări de fapt, poate fi cu greu contrazisă. Redau aici paragraful 

din teză care conţine argumentul la care mă refer: “Dacă în Ţigăneşti 

frecventarea Bisericii Ortodoxe se situează la un nivel mediu  (pentru satele din 

sudul ţării), cu un total de aproximativ 200 de credincioşi în fiecare duminică, 

atunci banala observaţie că în Ţigăneşti 600 de credincioşi adventişti şi baptişti 

care freventează săptămînal o biserică, impune concluzia că pluralismul religios, 

aşa cum l-am descris în analiza precedentă, are ca efect creşterea numărului 

total de indivizi care practică o anumită religie, căci aceşti 600 de credincioşi 

practicanţi reprezintă o sumă de indivizi cîştigaţi pentru o formă anume de religie 

din masa credincioşilor ortodocşi nepracticanţi”  

 

Dacă cercetarea mea a contribuit într-o aumită măsură la investigarea 

impactului pluralismului asupra  vieţii religioase, iar ca obiectiv secundar la 

soluţionarea întrebării dacă teoria alegerii raţionale este aplicabilă şi în alte 

contexte decît cel al Statelor Unite ale Americii, atunci această contribuţie 

completează încercarea teoretică de a scoate la iveală nucleul ideologic al teoriei 

secularizării, cu rezultatul falsificării unei propoziţii care foarte mult timp a avut 

greutate ştiinţifică, anume că modernitatea şi religia sînt în mod necesar 

incompatibile. 

 

 

 


