În cadrul societăţii româneşti, din dorinţa de clasiﬁcare, raportândune la societăţile rurale sau urbane, identiﬁcăm două tipuri de personalităţi
sociale: omul urban şi omul rural. Prin această clasiﬁcare nu avem pretenţia
de a încadra toate personalităţile din România ca într-un pat a lui Procust, în
cele două categorii, însă ﬁecare se disting prin caracteristici speciﬁce atunci
când sunt puse în comparaţie. Dincolo de amprenta pe care mediul social de
la sat sau de la oraş o imprimă asupra personalităţii persoanei umane,
rămâne ca un element al personalităţii tuturor nevoia de manifestare a
sentimentului religios, care în funcţie de formare îmbracă forme speciﬁce.
Revoluţia din anul 1989 a adus în ţara noastră mult aşteptata şi
râvnita democraţie. Constrângerile de orice tip au dispărut şi s-a permis
manifestarea liberă a sentimentului religios. Constituţia României
garantează cetăţenilor ei: libertatea conştiinţei, care trebuie să se manifeste
”în spirit de toleranţă şi de respect reciproc” (Constituţia României, art. 29,
al. 2), iar adepţii cultelor recunoscute de către statul român pot să îşi
manifeste sentimentul religios conform tradiţiilor proprii.
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INTRODUCERE
Studierea unei comunităţi religioase rurale din România, judeţul Iaşi, la
începutul acestui mileniu, este o temă provocatoare care îndeamnă la numeroase
dezbateri şi generează reacţii diverse. Este mileniul „vitezei”, al informaţiilor din
diferite domenii, este timpul dispariţiei graniţelor dintre popoare şi comunităţi, atât
fizice cât şi mentale sub presiunea globalizării.
În cadrul societăţii româneşti, din dorinţa de clasificare, raportându-ne la
societăţile rurale sau urbane, identificăm două tipuri de personalităţi sociale: omul
urban şi omul rural. Prin această clasificare nu avem pretenţia de a încadra toate
personalităţile din România ca într-un pat a lui Procust, în cele două categorii, însă
fiecare se disting prin caracteristici specifice atunci când sunt puse în comparaţie.
Dincolo de amprenta pe care mediul social de la sat sau de la oraş o imprimă asupra
personalităţii persoanei umane, rămâne ca un element al personalităţii tuturor nevoia
de manifestare a sentimentului religios, care în funcţie de formare îmbracă forme
specifice.
Revoluţia din anul 1989 a adus în ţara noastră mult aşteptata şi râvnita
democraţie. Constrângerile de orice tip au dispărut şi s-a permis manifestarea liberă
a sentimentului religios. Constituţia României garantează cetăţenilor ei: libertatea
conştiinţei, care trebuie să se manifeste ” în spirit de toleranţă şi de respect reciproc”
(Constituţia României, art. 29, al. 2), iar adepţii cultelor recunoscute de către statul
român pot să îşi manifeste sentimentul religios conform tradiţiilor proprii.
Motivele care m-au făcut să aleg această temă – „Dinamica fenomenului religios
şi modernizarea rurală” au fost următoarele:
 fenomenul religios este o constantă a tuturor societăţilor umane în timp şi în
spaţiu;
 puternica influenţă a Bisericii Ortodoxe Române în viaţa socială a
comunităţilor rurale;
 transformările din viaţa Bisericii Ortodoxe Române după 1989 determinate
de câştigarea libertăţii conştiinţei;
 faptul că pentru o perioadă mi-am exercitat profesia de asistent social în
mediul rural;
 relaţionarea cu elevi din mediul rural, în calitate de profesor în cadrul unor
şcoli post-liceale din municipiul Iaşi, pentru disciplinele: asistenţă socială,
psihologie, sociologie, psihologie medicală, consiliere vocaţională;
 alegerea comunităţii rurale – comuna Leţcani pentru cercetarea sociologică
se datorează faptului că timp de 5 ani împreună cu familia mea am fost
direct implicată în viaţa subiecţilor chestionaţi, derulând activităţi religioase
specifice.
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Lucrarea este una care se doreşte a fi deodată o incursiune în sociologia
religiilor, dar şi o analiză detaliată a manifestărilor religioase ale unui grup social
dintr-o localitate rurală.
Demersul ştiinţific ne-a condus la structurarea materialului în patru capitole
după cum urmează:
În primul capitol ne-am propus să definim fenomenul religios prin
intermediul concepţiilor care îi sunt conexe, prin prezentarea relaţiilor existente între
societate şi anumite religii, prin delimitarea fenomenului religiilor în societatea
contemporană şi prin diferenţele existente între religiile clasice şi deviaţele religioase
cu enumerarea celor din urmă.
Al doilea capitol al lucrării tratează o temă de mare actualitate – secularizarea
– care tocmai din acest motiv este de o complexitate care nu poate fi ascunsă.
În primul subcapitol ne-am propus să analizăm conceptul de secularizare
care deşi volatil, totuşi se pretează la anumite încercări de definire. De asemenea, se
doreşte a fi identificate etapele istorice pe care fenomenul secularizării le-a parcurs
începând cu naşterea sa, cu dezvoltarea şi continuând cu delimitarea problemei
studiate în prezent.
Al doilea subcapitol are în vedere secularizarea în mediul rural cu precădere
zăbovind asupra factorilor care concură la înnoirile sociale şi religioase în
comunităţile oarecum omogene şi mai puţin expuse agresiunilor modernităţii.
Ca o realitate diferită, în al treilea subcapitol este studiată secularizarea în
mediul urban întrucât factorii care o determină, o întreţin şi o fac să-şi multiplice
aspectele sunt în mare parte diferiţi comparativ cu societăţile rurale.
Pe lângă factorii exteriori cu rol secularizant pentru religii au fost analizaţi şi
cei din interiorul acestora printre care sectele ocupă un loc de frunte.
În capitolul al treilea demersul s-a dorit a trata factorii generali care
determină modernizarea, religiozitatea rurală, evidenţierea importanţa preotului în
comunitatea rurală şi schimbările sociale din mediul rural românesc.
Al patrulea capitol analizează sociologic comunitatea ortodoxă rurală din
comuna Leţcani, judeţul Iaşi aparţinând Bisericii Ortodoxe Române. Parohia
Leţcani se subordonează canonic şi administrativ Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
prin Protopopiatul I Iaşi. S-a efectuat analiza societăţii rurale în general şi a
aspectelor privind viaţa religioasă a acesteia în special.
În cadrul comunităţii din Leţcani am cercetat modul în care Biserica îşi
exercită influenţa asupra solidarităţii sociale, a producerii de bunuri şi valori perene,
precum şi a transformărilor pozitive în plan moral a membrilor comunităţii.
Volumul de față este rezultatul cercetării doctorale cu titlul „Dinamica
fenomenului religios şi modernizarea rurală”, cercetare realizată sub atenta
coordonare a Domnului Profesor Univ. Dr. Vasile MIFTODE, susținută în cadrul
Universității „Alexandru I. Cuza” din Iaşi, România.
Doresc să aduc sincere mulțumiri Domnului Profesor Univ. Dr. Vasile
MIFTODE pentru colaborarea de extraordinară calitate ştiințifică şi pentru
îndrumarea continuă şi formarea profesională.
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Capitolul 1
DEFINIREA FENOMENULUI RELIGIOS
1.1. Noţiuni introductive.
1.1.1.Terminologie. Delimitări conceptuale.
Tertullian asociază termenul latin religio cu verbul ligare („a lega”) sau cu religare
(„a relega”, „a lega din nou”). Deci, religia (religio) leagă pe om de Dumnezeu. Pe
măsură ce a trecut timpul termenul de religie a dobândit un conţinut mult mai larg,
el făcând „referire la acele credinţe, comportamente şi instituţii sociale care au ceva
în comun cu speculaţiile asupra fiecăruia din următoarele concepte: originea,
sfârşitul şi semnificaţia universului; ce se întâmplă după moarte; existenţa şi voinţa
unor fiinţe non-umane puternice precum strămoşii, îngerii, demonii şi zeii; şi modul
în care toate acestea îşi pun amprenta asupra comportamentului uman„
(Christopher Partridge, 2009, pp. 10-11)
”Despre anumite fenomene se crede că ar fi o manifestare a prezenţei zeilor.
În antichitatea romană, termenul religio desemnează acea sferă, independentă de stat,
care defineşte practicile şi credinţele legate de sacru. În De natura rerum, epicurianul
Lucreţiu arată că omul se teme de puterea zeilor, pe care şi-i imaginează ca aflânduse la originea ordinii lumii; el îşi exprimă prin rituri, şi îndeosebi prin sacrificiu,
dependenţa şi supunerea în loc să dobândească adevărata cunoaştere filosofică.
Conform stoicului Cicero, religia (din cuvântul relegere, a primi cu băgare de seamă, a
avea grijă, opus lui neglegere, a nu lua în seamă) se defineşte prin cultul închinat zeilor,
adevăraţii cârmuitori ai lumii (De natura deorum)” (Claude Riviere, 2000, p. 16).
Filosoful Plutarh scria „Priviţi pe faţa pământului. Veţi vedea poate cetăţi
fără întărituri, fără legi, veţi întâlni popoare care nu cunosc scrierea şi întrebuinţarea
banilor, dar un popor fără Dumnezeu n-a văzut încă nimeni” (George Remete, 1997,
p. 52).
Cercetând mărturiile istorice putem constata că nu a existat un timp în istoria
umanităţii în care omul să nu fi avut religie. Acest fapt este confirmat de prezenţa
certă şi universală la toate popoarele primitive cunoscute a dovezilor privind
manifestările religioase printre care le enumerăm pe cele legate de cultul morţilor şi
desenele sacre de pe pereţii peşterilor din perioada preistorică. Oratorul şi filosoful
roman Cicero spunea: „nu e nici un popor atât de înapoiat şi de sălbatic ca să nu
creadă într-un Dumnezeu, chiar dacă nu ştie cum este” (George Remete, 1997, p. 52).
Aceste mărturii ne oferă o imagine holistică despre răspândirea religiei în timp şi spaţiu,
constituindu-se în surse de cercetare pentru lucrarea de faţă.
Credinţa în Dumnezeu, indiferent cum este El conceput, este o realitate
confirmată de istorie, dar şi dovedită de către capacităţile persoanei umane de a avea
experienţă religioasă. În acest sens Cicero afirma că: „ceea ce este admis de toţi nu
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se poate să fie fals, pentru că trebuie să-şi aibă rădăcina în însăşi fiinţa omului”
(George Remete, 1997, p. 52).
Ilustrul teolog Evagrie Ponticul afirma în sensul celor de mai sus: „credinţa
este un bun intrinsec – prin natură este dată chiar şi celor ce nu cred încă în
Dumnezeu” (Evagrie Ponticul, 1997, p. 106). Aşa cum persoana umană este dotată
în plan biologic cu funcţii de nutriţie şi de reproducere, în plan spiritual omul are
capacitatea de a crede într-o divinitate. Acest mod de a gândi este asemănător cu
teoria ideilor a lui Platon, cu deosebirea că adevărurile care se descoperă prin
inteligenţă şi care sunt sădite în fiinţa umană sunt cele teologice, nu cele filozofice.
În sprijinul acestor afirmaţii stă faptul că nu este posibil ca sentimentul
unanim al credincioşilor din toate vremurile să fie pur şi simplu iluzoriu, ci acesta se
întemeiază pe o experienţă specifică.
Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Evrei defineşte credinţa care are
caracter de experienţă personală cu caracter dinamic ca fiind:”fiinţarea celor
nădăjduite, dovada lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11,1).
Explicaţia pe care o dă acestei definiţii ÎnaltPreaSfinţitul Părinte Bartolomeu
Valeriu Anania este următoarea:”În clipa’n care crezi (total) în obiectul speranţei tale
acesta devine deja o realitate, capătă substanţă; virtualul se converteşte în real”(Noul
Testament, 1993, p. 400).
Analizând definiţia apostolului neamurilor se poate afirma că expresia de
”fiinţarea celor nădăjduite” vizează evenimentele viitoare ca obiect al nădejdii, pe
când sintagma ”dovada lucrurilor nevăzute” se referă la realităţi deja existente,
inaccesibile simţurilor, dar care devin sesizabile prin mijlocirea credinţei. Această
definiţie introduce două componente subiective care compun credinţa: cunoaşterea
raţională a divinului şi experienţa religioasă iraţională, în teologie acestea purtând
numele de cunoaştere catafatică şi cunoaştere apofatică.
Datul fiinţial intrinsec este numit şi religiozitate, aceasta fiind “funciarmente
o atitudine de respect şi de atracţie pentru invizibil, şi, în consecinţă, o raportare a
acestuia la vizibil, ea se arată a fi şi o caracteristică atestată a umanului, a umanităţii
în general. Oriunde şi mereu, omul a fost, este şi neândoios, va fi homo religiosus (om
religios), tot aşa cum este şi homo faber (om creator), homo ludens (om ce se joacă etc)”
(Vladimir Grigorieff, 1999, p. 9).
Roadele religiozităţii în funcţie de timp, loc şi civilizaţii au fost diferite religii.
Religiozitatea se aseamănă aşadar cu o ghindă care plasată în soluri diverse în
condiţii de climă diferite, dă naştere la acelaşi tip de stejar, însă exemplarele între ele
au o vigurozitate distinctă.
În sinteză religiosul, privit din mai multe perspective, poate fi descris
schematic astfel:
 ”Religia are ca obiect, pe de o parte, puterile (Dumnezeu, genii, mana, fetişuri,
strămoşi, demoni …) şi, pe de altă parte, mediile sacre în care se ascund
forţe (pietrele, copacii, apa, focul, animalele etc.);
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Subiectul religiei este, desigur, omul sacru (regele, preotul, sfântul, magicianul)
dar şi comunitatea cultuală (clan, biserică, sectă, confrerie), precum şi
elementele aşa-zis spirituale din om (suflet, umbre, duhuri);
Expresiile experienţei religioase sunt deopotrivă teoretice (credinţe, mituri,
doctrine), practice (culte, rituri, sărbători, acte magice), sociologice (tipuri de legături
sociale în cadrul unei organizaţii religioase), culturale (variabile de la o arie la alta,
precum şi în funcţie de formele de economie dominantă: religia războinicului, a
negustorului, a agricultorului) şi istorice, de vreme ce, de-a lungul epocilor, viaţa
religioasă înregistrează mutaţii” (Claude Riviere, 2000, p. 19).
De religiozitate, ca fapt latent, trebuie să ţină cont“orice religie care vrea să
fie mai mult decât o simplă credinţă tradiţională, întemeiată pe autoritate, orice
religie care, aşa cum face mai ales creştinismul, vrea să dea naştere unei convingeri,
unei încredinţări proprii, lăuntrice şi personale, adică să ducă la o cunoaştere
interioară a adevărului ei, trebuie să presupună că există în suflet nişte principii în
virtutea cărora să poată fi recunoscută ca adevărată în sine” (Rudolf Otto, 2002, p.
201). Aceste principii fac parte din structura spirituală a persoanei umane şi prin
activarea lor se asigură funcţionarea superioară a sufletului omenesc. Activarea
acestor principii se face prin sensibilizarea spirituală şi ele sunt un bagaj de
cunoştinţe a priori pe care orice om dotat cu raţiune le are, fiind înnsăcute, ele
nefiind rodul amăgirii sau al imaginaţiei colective a psihologiei popoarelor.
În cele ce urmează vom prezenta câteva dintre definiţiile care s-au dat în
decursul timpului religiei de către diferite ştiinţe sociale, precum: teologia, filozofia,
psihologia, istoria religiilor, doctrinari politicii socialiste ş.a. şi nu în ultimul rând de
către sociologie.
Ştiiţele sociale enumerate au fost clasificate de către J. Martin Velasco ca şi
forme de cunoaştere ale faptului religios astfel:
A. Studiul pozitiv al faptului religios. Ştiinţa religiilor:
a. Nivelul Ştiinţific. Studiul analitic, din diferite perspective:
1. Istoria religiilor. Perspectiva istorică.
2. Sociologia religiilor. Perspectiva sociologică.
3. Psihologia religiilor. Perspectiva psihologică
b. Nivelul fenomenologic. Studiul sintetic, global al fenomenului religios:
1. Fenomenologia religiei.
B. Reflecţie normativă asupra faptului religios.
a. Filosofia religiei.
b. Teologia.
Din punctul de vedere al teologilor religia este mijlocul prin care omul intră
în legătură cu Dumnezeu, nefiind “un lux, ci o necesitate existenţială” (Ioannis
Zizioulas, 1996, p. 7).
Într-o formulare mai nuanţată, din perspectiva teologiei ”religia înseamnă
mai mult decât o simplă morală, infinit mai mult decât o simplă concepţie de viaţă,
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deşi le implică pe acestea, întrucât ea este un mod aparte de a fi, este trăire şi viaţa
autentică, e experienţă vie a Absolutului, a legăturii cu El” (Nicolae Achimescu,
1998, p. 7).
Din perspectiva filozofiei care caută un sens pentru existenţa omenească
“religia are de-a face cu anumite adevăruri. Poate să fie adevărată în alt sens, poate
să constituie o concepţiune, o înţelegere a vieţii întrucât este interpretare într-un fel
oarecare a vieţii, valorificare într-un fel oarecare a vieţii“ (Nae Ionescu, p. 20).
Există şi în domeniul psihologiei o definiţie care a făcut carieră pentru
religie. Ea este creaţia lui Sigmund Freud izvorâtă dintr-un amestec de teorie
psihanalitică generală şi de ostilitate personală faţă de religie. El susţinea că religia e
doar o “iluzie şi îşi derivă puterea din faptul că se potriveşte cu dorinţele noastre
instinctuale“ (Christopher Partridge, 2009, p. 26).
Studiile de istoria religiilor menţionează că termenul de religie a început să
fie folosit în Europa, în preajma veacului al XVI-lea, cu sensul oarecum similar cu
cel pe care i-l dăm noi astăzi şi anume religia este ”ansamblu instituţional de credinţe
şi practici axate pe salvgardarea omului, lăsând însă o relativă autonomie raţiunii şi
activităţii umane ce au drept obiect căutarea adevărului şi studierea ordinii sociale,
sub rezerva de a nu intra în contradicţie cu imperativul mântuirii (salvarea sufletului,
viaţa de apoi etc.)” (Vladimir Grigorieff, 1999, p. 8).
În concepţia socialistă care are în vedere efectele asupra persoanei umane a
manifestării religioase ”prin cuvântul religie se desemnează o stare spirituală a
individului care înalţă personalitatea sa deasupra intereselor de moment, un fel de
idealism etic excesiv” (Charles Hainchelin, 1956, p. 11). Dorind să distrugă religia ca
fenomen social, doctrinarii socialişti în contradictoriu cu cei care susţineau
caracterul înnăscut şi sau revelat al religiei, o definesc pe aceasta ca fiind un:
„fenomen istoric de masă, o concepţie despre lume la care masele ajung nu prin
propria lor experienţă, ci o primesc, prin credinţă, de la o autoritate care se situează
deasupra lor şi fac din ea principiul conducător în gândurile şi acţiunile lor“ (Charles
Hainchelin, 1956, p. 12).
Pentru a-şi susţine concepţia lor cu privire la religie, gânditorii materialişti se
prevalează de formulări ale filosofilor importanţi. Astfel, ei afirmă că: ” idei
asemănătoare găsim şi la Benedict Spinoza (1632-1677), care vedea rădăcinile religiei
în lipsa de încredere a omului în propriile sale forţe, în permanenţele sale oscilări
între speranţă şi teamă. El sublinia că religia n-a existat întotdeauna (starea naturală
precede religiei atât ca natură, cât şi ca timp). În efortul lui de a explica cum au
apărut credinţele religioase, el atribuia o mare importanţă analogiei” (S.A. Tokarev,
1982, p. 19).
În aceeaşi notă se înscrie şi o altă definiţie dată religiei de socialişti care leagă
existenţa ei de insuficienta dezvoltare a societăţii atunci când spun că: ”religia este o
oglindire deosebită, fantastică şi falsă în conştiinţa socială a relaţiilor dintre oameni
şi a relaţiilor dintre ei şi natură, reflectare care apare din cauză că oamenii, atât în
societatea primitivă cât şi în societăţile împărţite în clase (sclavagistă, feudală,
capitalistă), se află sub dominaţia unor forţe exterioare lor, pe care ei nu le pot
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cunoaşte în întregime, pe care nu le pot domina, controla, şi în faţa cărora ei
încearcă deci o frică misterioasă, acea frică despre care poetul a spus că i-a creat pe
zei” (Charles Hainchelin, 1956, p. 2).
Plecând de la această ipoteză privind existenţa religiei, socialiştii au prezis că
religia ca fenomen istoric “va dispărea ca un vis urât după ce oamenii vor deveni
conştienţi de forţele lor, vor cunoaşte şi vor controla relaţiile care îi unesc între ei şi
cu natura; o asemenea cunoaştere şi o asemenea practică vor duce la dispariţia
oglindirii religioase a lumii reale” (Charles Hainchelin, 1956, p. 9).
Un alt teoretician al socialismului, Karl Marx definea religia ca fiind ”o
formă de ideologie susţinută de clasele sociale conducătoare pentru a controla
masele cât şi una de protest împotriva unei astfel de opresiuni – oftatul creaturii
oprimate. Religia este opiu pentru popor în sensul că amorţeşte durerea celor oprimaţi şi,
astfel, îi împiedică să se mai revolte. De aceea, aceştia recurg la religie ca să îi ajute în
viaţă, iar clasele conducătoare o promovează pentru a-i ţine sub control. Ea va
dispărea pur şi simplu, atunci când vor fi înlăturate condiţiile care i-au dat naştere”
(Malcolm Hamilton, apud. Christoper Partridge, 2009, pp. 23-24).
Religia ca obiect de studiu al sociologiei “reprezintă un sistem de credinţe şi
practici prin care un grup de oameni interpretează şi răspund la ceea ce ei simt că
este supranatural şi sacru în lume. Ea oferă răspunsuri la dilemele şi problemele
existenţei umane, oferind explicaţii şi înţelesuri pentru realitatea naturală şi cea
socială” (Alfred Bulai, p.133).
Părintele sociologiei religiei Emil Durkheim, considera religia ca o proiectare
a vieţii sociale şi o definea ca fiind un sistem solid, dar de credinţe şi practici, unite
într-o comunitate morală numită biserică sau instituţie sacerdotală care are rostul de
a păstra, de a răspândi şi de a întări religia, precum şi pe acela de a oficia ritualuri.
Într-o altă abordare sociologică ”religia nu este numai (şi nici neapărat în
chip primordial) o formulare intelectuală a cerinţelor de bază ale ordinii sociale. Ea
şi-a îndeplinit funcţiile sociale prin mobilizarea unor dispoziţii evaluative şi afective
şi prin răspândirea de motivaţii adecvate, înglobând astfel un spectru foarte larg de
experienţe umane. A avut afinităţi cu arta şi poezia, de fapt cu tot ceea ce, în om,
ţine de imaginaţie şi creaţie. A stimulat, canalizat şi reglementat emoţiile umane
fundamentale. A stârnit simpatie, altruism şi dragoste, insuflând sau sugerând
deziderate de amănunt şi adeseori subtile care au modelat comportamentul uman”
(Bryan Wilson, 2000, p. 19).
Privită sub aspectul consecinţelor pe care le generează religia a fost definită
ca fiind ”un sistem de simboluri care acţionează astfel încât să trezească în oameni
motivaţii şi dispoziţii puternice, profunde şi durabile, formulând concepţii de ordin
general cu privire la existenţă şi conferind acestor concepţii o aparenţă de realitate
atât de credibilă, încât motivaţiile şi dispoziţiile respective par să se sprijine numai pe
realitate” (Clifford Geertz, apud. Claude Riviere, 2000, p. 19).
Dacă este să vorbim despre leagănul sociologiei religiei este de spus că ea îşi
găseşte ”explicaţia naşterii sale în criza naraţiunilor teologice. Ştafeta o preia apoi
caracterul constitutiv al fenomenelor religioase. Fustel de Coulanges acordă sacrului
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o importanţă comparabilă cu cea pe care Marx o atribuie raporturilor sociale de
producţie” (Dicţionar al gândirii sociologice, 2009, p. 665). Într-o altă încercare de
identificare a originilor se precizează că ”sociologia religiilor s-a născut realmente în
miezul interogaţiei sociologice asupra modernităţii şi toţi marii întemeietori ai
disciplinei (Durkheim şi Weber în primul rând) au propus o analiză sociologică a
fenomenelor religioase. În centrul cercetărilor lor se aflau societatea modernă şi
schimbările profunde pe care le implica aceasta în ceea ce privea religia” (Jean-Paul
Willaime, p.13).
Este de menţionat şi faptul că între teologie şi sociologia religiei s-a născut
un conflict determinat de nemulţumirea teologilor cu privire la eliminarea din cadrul
studiului credinţelor religioase a elementului transcendent, conflict care a generat
frânarea instituţionalizării sociologiei religiei.
Conflictul este generat şi de faptul că sociologul religiilor operează în mod
conştient şi voluntar cu concepţii de provenienţă creştină, neavând la dispoziţie alte
modalităţi de exprimare a ideilor care rezultă în urma analizelor, fapt care atentează
la conţinutul total teologic al termenilor. De altfel sarcina sociologului religiilor este
de a traduce conceptele creştine ”în limbajul disciplinei sale, deşi şi acest limbaj este
condiţionat din punct de vedere cultural. […] El trebuie mai întâi să înţeleagă, atât la
nivel raţional cât şi empatic, sensurile şi scopurile, conştiinţa şi atmosfera,
simbolismul şi organizarea celor ale căror activităţi le studiază. Sarcina sa nu se
opreşte însă aici. El trebuie să transmită informaţiile obţinute într-un limbaj pe
înţelesul publicului care-i finanţează activitatea sau care măcar o recepţionează” (Bryan
Wilson, 2000, p.35).
Pe de altă parte, ca rod al Iluminismului, sociologia religiei va trebui ”să se
desprindă de interpretarea evoluţionistă a societăţii moştenită de la Iluminism şi de a
face religia o variabilă dependentă căreia trebuie să i se studieze mai ales funcţiile”
(Dicţionar al gândirii sociologice, 2009, p. 665).
Sociologia contemporană a renunţat în mare parte la atitudinea deschis
critică a pretenţiilor pe care le are teologia că deţine adevărul în privinţa religiei, însă
şi-a păstrat “principiul esenţial conform căruia, pentru înţelegerea religiei trebuie să
se recunoască faptul că ea este, cel într-o anumită măsură, un construct social şi că
procesele sociale au un rol fundamental în producerea, dezvoltarea şi răspândirea
credinţelor şi practicilor religioase” (Christoper Partridge, 2009, p. 23).
Cristalizarea conceptului sociologic de “fapt uman particular – a religiei, a făcut
posibilă emanciparea studiului religiei în raport cu filosofia şi teologia şi naşterea, în
secolul XIX, a ştiinţei religiilor, înţeleasă ca studiu pozitiv al fenomenului religios, cu
metodele proprii cunoaşterii ştiinţifice” (J. Martin Velasco, 1997, p. 49).
Dacă în trecut sociologii aveau dispute asupra faptului că o anumită credinţă
religioasă este falsă sau adevărată, de acest lucru depinzând înţelegerea faptului
social, astăzi poziţia dominantă în sociologie este aceea de “agnosticism metodologic.
Această metodă susţine că nu este nici posibil, nici necesar să se decidă dacă sunt
sau nu adevărate credinţele pentru a le studia din punct de vedere sociologic. Nu
sociologia, ci teologia şi filosofia religiei dezbat chestiuni legate de adevărul religios.
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Condiţiile care sprijină acceptarea sau respingerea unor credinţe şi practici religioase,
care guvernează răspândirea lor şi impactul pe care îl au asupra societăţii toate pot fi
investigate fără a stabili în prealabil dacă acestea sunt adevărate sau false”
(Christoper Partridge, 2009, p. 23).
Sociologul este de partea profanului atunci când abordează problema
religiei, el trebuind ”să reducă sacrul la profan, dacă doreşte să îl abordeze raţional”
(Jean Baechler, apud. Raymond Boudon, 2005, p. 501).
Diferenţele şi asemănările dintre sociologia religiilor şi istoria religiilor sunt:
acelaşi obiect de studiu, metode diferite, preocupări diferite în cazul istoriei religiei
pentru redarea obiectivă, iar în cazul sociologiei religiei pentru prezentarea din
perspectiva societăţii a realităţilor religioase. În demersul nostru de cunoaştere,
redăm în continuare şi o definiţie mai complexă care s-a dat religiei. Astfel:
“abordarea modernă a religiei se caracterizează prin aceea că pleacă de la supoziţia că
termenul religie desemnează în principal un fapt uman complex şi specific: un ansamblu
de sisteme şi credinţe, de practici, simboluri şi structuri sociale prin intermediul
cărora omul, în diferitele epoci şi culturi, trăieşte relaţia sa cu o lume specifică:
lumea sacrului. Acest fapt se caracterizează, din punct de vedere extern, prin
complexitatea sa – în el se pun în joc toate nivelurile conştiinţei umane - şi prin
intervenţia în cadrul său a unei intenţii specifice de raportare la o realitate superioară,
invizibilă, transcendentă, misterioasă, de care depinde sensul ultim al vieţii ” (J. Martin
Velasco, 1997, p. 49).
Pentru a exista o religie trebuie să existe cel puţin un grup de persoane care
o practică, un sistem de valori religioase şi anumite practici concrete de manifestare
a credinţei. Lipsa uneia din aceste condiţii transformă realitatea rezultată într-o
istorie a unei religii dispărute, într-o formă de activism social sau într-o filozofie a
religiilor.
Din dorinţa de a determina originile religiei ” unii cercetători argumentează
că religia a izvorât din magie, o încercare primitivă de a controla mediul înconjurător
cu ajutorul ritualurilor. Dar această interpretare omite sensul sacrului şi dorinţa de
a-l celebra, care pare crucială în religiile primitive. În multe societăţi magia a fost
precursoarea ştiinţei şi nu a religiei şi poate reprezenta un domeniu total diferit de
activitate” (Enciclopedie Ilustrată de Istorie Universală, 2006, p. 499).
Această interpretare deschide discuţia legată de înţelesul termenului sacru. În
cele ce urmează vom analiza aspectele sacrului privitoare la realităţile pe care le
desemnează, modul în care este recepţionat şi reprezentat la nivelul subiecţilor
umani şi formele prin care el se manifestă.
Sensul cuvântului sacru păstrează întelesurile etimologice. Este de menţionat
că în rădăcina greacă sak are sensul unui ”sac de pânză groasă, din păr de capră,
folosit ca filtru (sakkeo – a filtra – după Herodot). Lichidul filtrat se separă de
impurităţi. Kadosh, în ebraică, înseamnă deopotrivă sacru şi despărţit. În arabă, din
harram, pe care noi îl traducem prin sacru şi care înseamnă dat la o parte, interzis, a
derivat harem, clădirea separată destinată femeilor.
15
Extras din volumul: Necula, M. R. (2015).
Dinamica fenomenului religios şi modernizarea rurală.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

În cadrul societăţii româneşti, din dorinţa de clasiﬁcare, raportândune la societăţile rurale sau urbane, identiﬁcăm două tipuri de personalităţi
sociale: omul urban şi omul rural. Prin această clasiﬁcare nu avem pretenţia
de a încadra toate personalităţile din România ca într-un pat a lui Procust, în
cele două categorii, însă ﬁecare se disting prin caracteristici speciﬁce atunci
când sunt puse în comparaţie. Dincolo de amprenta pe care mediul social de
la sat sau de la oraş o imprimă asupra personalităţii persoanei umane,
rămâne ca un element al personalităţii tuturor nevoia de manifestare a
sentimentului religios, care în funcţie de formare îmbracă forme speciﬁce.
Revoluţia din anul 1989 a adus în ţara noastră mult aşteptata şi
râvnita democraţie. Constrângerile de orice tip au dispărut şi s-a permis
manifestarea liberă a sentimentului religios. Constituţia României
garantează cetăţenilor ei: libertatea conştiinţei, care trebuie să se manifeste
”în spirit de toleranţă şi de respect reciproc” (Constituţia României, art. 29,
al. 2), iar adepţii cultelor recunoscute de către statul român pot să îşi
manifeste sentimentul religios conform tradiţiilor proprii.
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