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Abstract. Faith as the main „object“ of religion and religion as a system
of „objects“ of faith are interconditioned to the extent that these helps us
to believe in the „virtual“ reality of another world, more and more foreign
for us. But from a political perspective, religion no longer sends today to
the sacred idea, but, in the best case, to a kind of respect for the historical
“tradition“.
The purpose of this study is to show that beyond cultural values indicating
the permanence of an European spirit, the European Romania’s identity
involves also questions about the meaning of faith and religion, about
local forms of manifestation of the religious spirit which after 1989 became
increasingly prominent. Whether works from the past or personalities who
suffered in prisons for their faith are updated, whether new forms of
manifestation of religious spirit or godliness appear, these are possible thanks
to the freedom of expression which represents one of the most important
democratic acquisitions after 1989. At the same time, this phenomenon
involves questions about the creative potential of religion in the order of
identity, but also about identification or distinction between faith and
religion, taking into account the basic definitions according to which faith
is the personal conviction in regard to the sacred thing, while the religion
represents a system of religious beliefs.
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Argument

În contextul secularizãrii ºi globalizãrii, una dintre cele mai importante pro-
bleme teoretice este aceea a identitãþii religioase ºi a conotaþiilor naþionale ale
acesteia, dar aceasta poate fi corect formulatã pornind de la premisa cã identi-
tatea religioasã se bazeazã pe credinþã în orice context politic, iar istoria oferã
dovezi incontestabile ale supravieþuirii credinþei individuale sau chiar colective,
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puterii politice. Prin urmare, este încã relevant ca, vorbind despre religie în re-
laþia ei cu filosofia ºi politica, sã ne amintim care este nucleul religiei, ºi anume
credinþa, care poate fi revelaþie, convingere în existenþa sacrului invizibil, relaþia
dintre om ºi Dumnezeu, mãrturisire, evlavie, înþelepciune, formã de cunoaºtere,
dar în niciun caz sursã de conflict. Conflictul în sensul propriu al cuvântului ºi
nu în sensul extins al conflictului de interpretare poate apãrea între religii numai
atunci când acestea sunt instrumentalizate ideologic. Un om cu adevãrat credin-
cios este preocupat sã-l gãseascã pe Dumnezeu ºi binele, conform credinþei sale,
iar binele, desigur, exclude orice formã de violenþã, în ciuda faptului cã de-a
lungul istoriei „puterea culturalã“ a religiei a coincis cu influenþa directã exerci-
tatã asupra puterii civile ºi militare1. Cãci, aºa cum observa Ioan Petru Culianu,
dacã religia deþine instrumentul foarte puternic al constrângerii psihologice,
atunci nu este mai puþin adevãrat cã are ºi tehnici de eliberare a individului de
orice instanþã exterioarã ºi de pericolele sale2.

De exemplu, pacea este cerutã, în Biserica Creºtinã, în una dintre rugãciunile
cãtre Dumnezeu rostite la finalul Sfintei Liturghii: „Pace lumii Tale dãruieºte,
bisericilor Tale, preoþilor, binecredinciosului popor român de pretutindeni ºi
armatei þãrii noastre“. Cred cã am putea vorbi despre credinþã fãrã religie, dar
nu este posibil sã vorbim despre religie fãrã credinþã. Iar dacã despre religie
putem vorbi din afara ei, cu legitimarea epistemicã a ºtiinþelor sociale, despre
credinþã se poate vorbi întemeiat numai din perspectiva practicanþilor credin-
cioºi, a teologilor ºi filosofilor.

1. Credinþã ºi religie: Ce înseamnã identitatea religioasã?

În principiu, identitatea religioasã este o identitate individualã, se referã la viaþa
profundã a omului ºi exclude instinctele gregare. Uneori, când aspectul colectiv
al religiei este supraevaluat, existã ºi riscul manipulãrii cinice a sentimentelor
religioase. Dincolo de orice concept postmodern, experienþa religioasã în care
este înrãdãcinatã identitatea religioasã substanþialã (ºi nu religia declaratã sau
convenþionalã) este una personalã. A fi credincios înseamnã a trãi într-o religie.

În plus, dupã cum a arãtat Mircea Eliade, religiozitatea implicã relaþia identi-
tate-alteritate: „Ceea ce ne caracterizeazã ca oameni ºi ne defineºte faþã de alte
ordine ale naturii ºi în faþa lui Dumnezeu este instinctul de transcendenþã, dorinþa
de a ne elibera de sine ºi de a trece în celãlalt, nevoia urgentã de a sparge cortina
individualitãþii“. Religiozitatea implicatã de „instinctul de transcendenþã“ poate
fi manifestatã ºi comunicatã în forme complexe, precum visul, arta, magia, iubi-
rea, dar „toate acestea mãrturisesc din diverse unghiuri instinctul fundamental al
naturii umane de a ieºi din sine ºi a fuziona cu celãlalt, de a fugi de solitudinea
limitatã ºi de deplasare cãtre libertatea perfectã în libertatea celuilalt“3.
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Potrivit lui William E. Paden, la Eliade gãsim ideea cã „religia însãºi se dove-
deºte a fi o parte naturalã a experienþei lumii“. ªi în acest context „existã o sacra-
litate ataºatã menþinerii oricãrui sistem mondial, codificatã printr-un fel de sine-
docã în graniþe, teritoriu, legãturi, roluri sociale ºi autoritate, iar acesta este în
sine un fel de universal legat de simþul oricãrei culturi a ordinii lucrurilor“4.

Pentru creºtini, identitatea religioasã este una substanþialã, ontologicã, în
sensul cã este primitã prin botez. Cel puþin în creºtinismul ortodox, catolic ºi
protestant botezul nu este o opþiune, ci o tradiþie moºtenitã. Dacã cel botezat îºi
asumã ulterior sau nu aceastã identitate, este o altã poveste. În neoprotestantism,
botezul face obiectul unei opþiuni, dar asta nu înseamnã cã dupã ce are loc, este
mai puþin substanþial pentru cel în cauzã. Botezul schimbã statutul ontologic al
fãpturii cãzute, îl transfigureazã ºi pe acest fapt se întemeiazã credinþa creºtinã a
restaurãrii omului.

Oricine îºi pune problema identitãþii religioase (pentru cã mulþi nu o iau în
considerare) poate avea mica sa naraþiune despre modul în care l-a descoperit pe
Dumnezeu. Dar dincolo de aceasta, creºtinul se identificã cu marea naraþiune
biblicã ºi cu cea a comunitãþii sale istorice. Totuºi, este greu de asumat o ase-
menea poziþie în contextul secularizãrii ca ideologie a absenþei religiei ºi ca
excludere a valorii formatoare a credinþei în viaþa secularã, când dizolvarea
noþiunii de sacru lasã loc modelului profan. Dar chiar ºi în societatea secularizatã
se poate vorbi despre aspectele definitorii ale credinþei, religiei, identitãþii religi-
oase ºi anume: Credinþa ca formã de cunoaºtere; Credinþa ca iubire de Dumnezeu ºi
de semeni; Credinþa ca act personal ºi mãrturisire publicã; Semnificaþia credinþei
în definirea unei persoane spiritual-religioase; Religia ºi crizele existenþiale;
„Realitatea religioasã“ ºi experienþa religioasã; Abordãri filosofice ale religiei.

2.1. Credinþa ca formã de cunoaºtere

Pentru o expunere aplicatã a problemei, pornesc de la exemplul concret al
credinþei creºtine (fãcând oarecum abstracþie de marea schismã din 1054 ºi de
proliferarea modernã a sectelor protestante ºi neoprotestante), în cadrul cãreia
credinþa în Dumnezeu se întemeiazã pe convingerea în adevãrul Evangheliilor.
Acesta este un sens al credinþei apropiat de cel filosofic: Credem, aºadar, pentru
cã în ciuda unor probe „neconcludente“ (Evangheliile sinoptice, Faptele Apos-
tolilor, Epistolele, Actele martirice) considerãm totuºi drept adevãrate propo-
ziþiile evanghelice.

Credinþa noastrã, în sens filosofic ºi psihologic, este mai tare decât simpla
opinie lipsitã de temeiuri, dar mai slabã decât cunoaºterea în sens deplin. Pentru
creºtini, obiectul esenþial ºi scopul credinþei este Dumnezeu ca Fiinþã personalã,
autodefinindu-se drept „Calea, Adevãrul ºi Viaþa“ pe care credinciosul le regã-
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seºte în el însuºi prin Iisus Christos, dincolo de orice alt adevãr abstract al minþii.
Dintr-o minimã experienþã religioasã creºtinã ºtim cã Adevãrul la care ajungem
prin credinþã este Cineva, este o persoanã în trei ipostaze pe care le avem deopo-
trivã în minte, chiar dacã actul de adresare directã ºi intimã privilegiazã Persoana
Fiului. Pentru a „percepe“ într-un anumit sens obiectul credinþei apelãm, între
altele, la imagini, concepte, articole de credinþã, la naraþiunea biblicã ºi toate
celelalte forme de discurs apologetic care decurg din toate acestea, participãm la
Sfânta Liturghie ºi la alte slujbe, ne închinãm la icoane. În plus, ne creãm fiecare
în minte o imagine personalã, intimã a Adevãrului în care credem.

Atitudinea spiritualã a credinciosului, spune Jean Mouroux comentându-l pe
Toma d’Aquino, constã într-o miºcare de adeziune, afirmare ºi dorinþã, realizatã
prin mijloace perceptive tinzând spre obiectul unic, iar pentru susþinerea acestei
observaþii este adus ca probã un citat din De Veritate, XIV, 8, II m: „Reprezentãrile
prin care credinþa percepe realitatea divinã nu sunt ele însele obiect al credinþei,
ci mijloacele prin care credinþa îºi atinge obiectul“5.

2.2. Credinþa ca iubire de Dumnezeu ºi de semeni

Angajatã în cãutarea adevãrului imperceptibil cu simþurile (cãci „este cu
neputinþã oamenilor a-L vedea pe Dumnezeu“ sau „Fericiþi cei ce nu au vãzut ºi
au crezut“), dar, paradoxal, resimþitã ca formã internã a sensibilitãþii, credinþa este
o afirmaþie ºi este totodatã iubire în creºtinism, „iubirea care cautã o Persoanã ºi
care o afirmã pentru a o poseda“6.

Chiar dacã în zilele noastre spiritul care guverneazã lumea este acela al egois-
mului ºi exclude iubirea pentru Dumnezeu ºi implicit pentru semeni, în principiu,
ca experienþã intimã public mãrturisitã, ca rãspuns uman la harul divin, credinþa
creºtinã este o cãutare iubitoare, o recunoaºtere a sensului jertfei Mântuitorului,
la care singurã replicã umanã adecvatã este iubirea aproapelui.

Întrebarea privind credinþa ca experienþã religioasã, implicã sensul creºtin al
experienþei iubirii în dimensiune misticã, eticã, esteticã. Niciun act, nicio virtute
în creºtinism nu are valoare dacã nu este un rod al credinþei, dacã nu vine din
credinþã.

2.3. Credinþa ca act personal ºi mãrturisire publicã

Mãrturisirea (care la începuturile creºtinismului, dar uneori ºi în timpul pre-
zent este o formã de curaj) reprezintã o condiþie a credinþei, pe lângã aceea de
adeziune la propoziþiile evanghelice, împreunã cu iubirea. Iar aceasta implicã ºi
evlavia (personalã sau publicã) faþã de imaginile si simbolurile recunoscute prin
tradiþie, care dincolo de a fixa sau de a contrazice dogma, þin de memoria istoricã
ºi afectivã, de legãturile emoþionale profunde dintre credincios ºi reprezentarea
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lui Dumnezeu. ªi aici intervine o altã componentã esenþialã a credinþei, constând
în vocaþia interioarã, finalmente, darul de a ne putea mãrturisi, instinct cultivat
în om de Dumnezeu însuºi, prin care omul este chemat la credinþã.

În creºtinism mãrturisirea lui Dumnezeu se insereazã firesc în psihologia con-
cretã a fiinþei umane, deoarece aceasta din urmã este pusã în faþa unui Dumnezeu
care vorbeºte ca un om, printr-un om, Fiul Sãu iubit întru care a mãrturisit,
adresându-se deopotrivã sensibilitãþii ºi gândirii, prin Logosul Sãu ordonator.
Dumnezeu se mãrturiseºte prin ºi mãrturiseºte despre Cuvântul Întrupat. Raportul
între cuvântul dumnezeiesc ºi cuvântul omenesc deschide una dintre cele mai
fascinante cãi pentru hermenutica biblicã, iar înþelegerea cuvântului omenesc
drept cuvânt dumnezeiesc, reaminteºte Jean Mouroux, este una dintre condiþiile
accesului la credinþã. Dupã ce li s-a adresat direct Apostolilor ºi acelora care
L-au ascultat în timpul sãu istoric, Cuvântul lui Dumnezeu se transmite mai
departe, prin Bisericã, prin intermediul preoþilor ºi al credincioºilor, se mãrtu-
riseºte ºi prin imagini, veritabile „Evanghelii vizuale“.

Aºadar, credinþa este un act la care „Dumnezeu invitã“ (cum îl traduce Jean
Mouroux pe Toma d’Aquino) prin graþia, cuvântul ºi semnele Dumnezeului
Personal care cheamã fiinþa umanã la El, altfel spus, este mai întâi un act de în-
credere. Chiar dacã sunt puþini contemporanii care împãrtãºesc o credinþã mãrtu-
risitã public, sentimentul sacrului supravieþuieºte camuflat în diverse forme, aºa
cum a arãtat-o în repetate rânduri Mircea Eliade.

2.4. Semnificaþia credinþei în definirea unei persoane
spiritual-religioase

Capacitatea de a crede, în contextul unor condiþii istorice nefavorabile, repre-
zintã ea însãºi o mãrturie a puterii spirituale a omului. Prin reflecþia personalã,
actul de credinþã este întãrit deoarece interogheazã conþinutul realitãþii în care
credem.

Unii teologi catolici fac distincþia între credinþa care desemneazã adeziunea
personalã ºi Credinþa care desemneazã conþinutul revelat ºi transmis. Într-un
mod mai puþin confesional, în prima jumãtate a secolului XX s-a fãcut distincþia
între „credinþã“ ºi „religie“, fiind uneori puse în opoziþie. (Cazul lui Karl Barth,
care considera cã omul se poate mântui doar prin credinþã).

Se poate vorbi despre credinþã ca relaþie personalã ºi subiectivã cu Dumnezeu
ºi despre un conþinut al credinþei (expus în simbol, în cazul creºtinismului),
transmis prin tradiþie. Prin religie sunt desemnate, în acest cadru, toate sistemele
de gestionare a relaþiei cu sacrul, care riscã întotdeauna sã se interpunã – prin
constrângerile instituþionale ºi rituale pe care le impun – în relaþia personalã
dintre om ºi Dumnezeu în care constã credinþa purã.

Michel Kubler distinge urmãtoarele etape în elaborarea învãþãturii creºtine:
perioada biblicã sau timpul revelaþiei; epoca apostolicã: lecþiile Întrupãrii; timpul
Bisericii: dezvoltarea dogmei. Credinþa este fixatã prin expresii, texte recunos-
cute ºi declarate „canonice“ (adicã având autoritate) ºi este mãrturisitã prin sim-
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bolul credinþei7. Aºadar, credinþa este un act subiectiv interior, religia este o
realitate obiectivã exterioarã. Principalele valori creºtine sunt numite virtuþi
teologice (credinþã, iubire, speranþã) ºi virtuþi morale (înþelepciune, smerenie,
respect pentru adevãr/onestitate, cumpãtare, rãbdare, blândeþe, pace, prietenie,
iertare, milã, dreptate, hãrnicie). Acestea, prin ele însele, sunt valori neconflic-
tuale. În schimb, contrariile lor intrã în conflict cu valorile creºtine: neîncrederea
sau fundamentalismul ateu, ura, disperarea; prostia, supãrarea / aroganþa / vani-
tatea, minciuna, lãcomia, rãutatea / asprimea, atitudinea rãzboinicã, mânia / trã-
darea, cruzimea ºi egoismul, nedreptatea, lenea. Conform acestor valori/virtuþi,
credinþa este un act interior, spiritual, care defineºte însãºi identitatea religioasã.

2.5. Religia ºi crizele existenþiale

Conform teoriei funcþionaliste a comunicãrii simbolico-religioase, religia
reprezintã o instituþie bazatã pe interacþiunea, condiþionatã de modele culturale,
cu fiinþe supraumane8. Adoptând o perspectivã fenomenologicã, în cartea sa
Nostalgia originilor, Eliade defineºte religia ca referindu-se „la experienþa sa-
crului ºi, în consecinþã, [ca] legatã de ideile de fiinþã, sens ºi adevãr“. Mai mult,
„religia este soluþia exemplarã a oricãrei crize existenþiale“, pentru cã „religia
începe când ºi acolo unde existã o revelaþie totalã a realitãþii; o revelaþie care este
în acelaºi timp aceea a sacrului – a ceea ce este suprem, a ceea ce nu este nici
iluzoriu, nici evanescent – ºi a relaþiei omului cu sacrul, o relaþie multiplã,
schimbãtoare, uneori ambivalentã, dar care îl plaseazã întotdeauna pe om în chiar
inima realului“. Aceasta este ºi soluþia crizelor existenþiale, cãci, aºa cum a afirmat
Eliade înMituri, vise ºi mistere, „aceastã dublã relaþie defineºte ºi în acelaºi timp
deschide existenþa umanã cãtre valorile Spiritului“9.

În societatea secularã ºi postsecularã, pentru persoanele nereligioase, susþine
Douglas Allen oarecum contrar convingerii lui Eliade, religia nu este „soluþia
paradigmaticã pentru orice crizã existenþialã“, deoarece „inconºtientul modern
cu structurile sale sacre ascunse nu este echivalent cu experienþa miticã, religi-
oasã“, iar „mitologiile private moderne“, aºa cum sunt exprimate prin vise, fan-
tezii ºi imaginaþie, „nu se ridicã niciodatã la statutul ontologic al mitului, tocmai
pentru cã nu sunt experimentate de toþi oamenii ºi, prin urmare, nu transformã o
anumitã situaþie într-o situaþie paradigmaticã“10.

De aceea, privitor la religie ºi crizele existenþiale, este semnificativã afirmaþia
lui Dumitru Stãniloae: „Ceea ce deosebeºte pe omul educat de Bisericã de oricare
altul, este raportul care se stabileºte între sufletul lui ºi problemele vieþii. Pe când
la omul care s-a depãrtat de Bisericã, fiecare problemã monopolizeazã întreg
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sufletul (…) fãcându-l inapt sã judece în comparaþie cu alte valori importanþa lu-
crurilor, la omul ce trãieºte sub suflul Harului din Bisericã, sufletul îºi pãstreazã
în toate împrejurãrile supremaþia. Sufletul unui adevãrat fiu al Bisericii nu uitã
când e impresionat de o nouã problemã socialã, de multe alte probleme ºi din
judecata aceasta comparativã îºi dã seama de relativitatea problemei prezente“11.

2.6. „Realitatea religioasã“ ºi experienþa religioasã

Dupã cum am spus, accesul la realitatea religioasã implicã credinþa ºi teologia.
Dar acest lucru poate fi abordat ºi dintr-o perspectivã filosoficã sau esteticã, aºa
cum a arãtat Steven Wasserstrom: „Potrivit abordãrii filosofice, «realitatea reli-
gioasã» a fost consideratã a fi oarecum dincolo de esteticã, eticã ºi logicã. Dar,
mergând pe urmele lui Kant, dacã religia se aflã cumva dincolo de bine, frumos
ºi adevãr, care este «realitatea» ei distinctivã ºi constitutivã?“. Eliade ºi Corbin,
aminteºte Wasserstrom, nu au acceptat metoda ºtiinþelor sociale, care, susþineau
ei, „reduceau“ religia la economie, psihologie, societate ºi altele asemenea.
Urmându-i pe Otto ºi Jung, precum ºi pe unii gânditori ezoterici, Eliade a numit
o astfel de experienþã „numinoasã“. Experienþa „sacrului“, „numinosului“ sau
„sfântului“ pe scurt, a fost afirmatã a fi constituentul fundamental al religiei12.

Pentru exprimarea experienþei religioase, credinciosul, teologul sau filosoful
religiei fac apel la simbolurile consacrate în diferite religii. Înainte de a ajunge
în „lumea“ semnificaþiilor care, potrivit perspectivei fenomenologice, se formeazã
ºi sunt modelate de conºtiinþa noastrã, experienþa religioasã în viziunea lui Mircea
Eliade se întemeiazã pe un act de credinþã. Atât intelectuale cât ºi afective, actele
de credinþã împlinite în mod ritual angajeazã individul cu întreaga lui persona-
litate ºi viaþã, îl angajeazã existenþial.

Creºtinismul, susþine Eliade, „aºa cum a fost cunoscut în societãþile arhaice
ºi tradiþionale“, „aºa cum a fost înþeles ºi trãit în cei douã mii de ani de istorie“
mai pãstreazã un comportament mitic, altfel spus, fondat pe „imitarea lui Christos
ca model exemplar, pe repetarea liturgicã a Vieþii, morþii ºi învierii Domnului, ºi
pe contemporanitatea creºtinului cu illud tempus care se deschide prin Naºterea
din Bethleem ºi se împlineºte provizoriu cu Înãlþarea“13. Experienþa omului
religios se deosebeºte de orice alt tip de experienþã prin faptul cã acela care o
efectueazã cu bunã ºtiinþã se sustrage timpului istoric. La limitã, aºa cum arãtam
dupã Eliade, experienþa religioasã înseamnã eliberarea de orice fel de condiþio-
nare a omului religios, graþie „rupturii de nivel“ pe care o provoacã întâlnirea cu
sacrul. Eliade postuleazã existenþa unor experienþe spirituale elementare ºi spon-
tane, care se confundã cu primele revelaþii sacro-metafizice ale umanitãþii. Altfel
spus, semnificaþiile se nasc „spontan“ în mentalitatea umanã14.
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2.7. Abordãri filosofice ale religiei

Dupã cum aminteºte Lezeck Kolakowski, în limbajul filosofiei anglo-saxone,
rolul filosofiei religiei este de a examina pretenþiile de adevãr ale credinþelor
religioase (ºi analiza conceptelor specifice terminologiei religioase). Aceastã
misiune este comparatã cu investigaþia antropologicã ºi psihologicã ce explo-
reazã diversele moduri în care miturile ºi riturile acþioneazã în viaþa umanã, care
le sunt funcþiile sociale, intelectuale ºi emoþionale ºi cum se transformã sau
sucombã ele sub impactul transformãrilor sociale.

În tradiþia germanã ºi italianã, îndeosebi de la Hegel, Schelling, Schleiermacher
ºi romantici încoace, reflecþia filosoficã despre religie s-a concentrat asupra semni-
ficaþiei sale în procesele istorice ºi asupra modului în care diferite civilizaþii sau
omenirea ca totalitate ºi-au exprimat prin simboluri religioase percepþia desti-
nului lor. Filosofia religiilor apãrea ca o parte constitutivã a filosofiei istoriei,
aceasta din urmã fiind înþeleasã nu atât ca analizã epistemologicã a aserþiunilor
istorice, cât ca o speculaþie asupra sensului global, scopurilor ºi principiilor
cãlãuzitoare ale proceselor istorice15.

Despre importanþa gândirii filosofice în aprofundarea religiei scria Piotr
Ceadaev în renumitele sale Scrisori, încã din prima jumãtate a secolului al XIX-lea:
„Meditaþiile despre religie ne-au condus la cugetãri filosofice, iar cugetãrile filo-
zofice ne-au reîntors la ideea religioasã (…). Atunci când se doreºte tratarea
chestiunii religioase prin raþionament pur, ea nu face decât sã completeze ches-
tiunea filozoficã. De altfel, oricât de puternicã ar fi credinþa, este bine ca spiritul
sã fie capabil a se sprijini pe forþele aflate chiar în sine“16. Unele reflecþii asupra
influenþei religiei creºtine în procesul globalizãrii care îi aparþin aceluiaºi filosof
sunt profunde ºi actuale: „Acþiunea creºtinismului nu se limiteazã câtuºi de puþin
la înrâurirea sa imediatã ºi directã asupra sufletului oamenilor. Rezultatul uriaº
pe care este el destinat a-l produce nu poate fi decât efectul unei multitudini de
combinaþii morale, intelectuale ºi sociale, în care libertatea deplinã a spiritului
uman trebuie necesarmente sã-ºi afle spaþiul corespunzãtor de manifestare. Se
înþelege, prin urmare, cã tot ceea ce s-a fãcut încã din prima zi a erei noastre sau,
mai bine zis din clipa în care Mântuitorul omenirii le-a spus discipolilor sãi:
«Mergeþi în toatã lumea ºi propovãduiþi Evanghelia la toatã fãptura» (Marcu, 16, 15),
chiar ºi atacurile îndreptate împotriva creºtinismului sunt cuprinse în aceastã
idee generoasã a influenþei sale“. Mai mult, „Pentru a recunoaºte sãvârºirea
proorocirilor lui Hristos este de ajuns sã vezi caracterul universal al statornicirii
stãpânirii Sale în inimi, fie cã aceastã statornicie se înfãptuieºte cu bunã ºtiinþã
sau în neºtiinþã, fie de bunã voie sau cu forþa. Astfel, în ciuda a tot ceea ce este
imperfect, pãcãtos, vinovat în sociatatea europeanã aºa cum e ea alcãtuitã în
zilele noastre, nu e mai puþin adevãrat cã ea a realizat într-un anumit sens Împã-
rãþia lui Dumnezeu, întrucât înglobeazã principiul progresului infinit ºi conþine
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în germen tot ceea ce îi trebuie pentru ca într-o bunã zi aceastã Împãrãþie sã se
stabileascã definitiv pe pãmînt“17.

Într-adevãr, în filosofia integrãrii europene a seolului XX, existã referiri la
Uniunea Europeanã ca realizare a Împãrãþiei lui Dumnezeu pe Pãmânt, tocmai
datoritã scopurilor pacifiste ale acestei uniuni ºi datoritã respectului acordat
persoanei umane ºi libertãþii sale de gândire ºi exprimare. De exemplu, Julien
Benda considera cã unitatea europeanã bazatã pe un sistem de valori morale ºi
estetice comune „se va face ca naþiunile, care nu reprezentau un simplu grup de
interese materiale“18, iar Europa înseamnã, aºa cum acelaºi filosof afirmã mai
târziu, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, o victorie a „abstractului asupra concre-
tului“ sau chiar „un moment de realizare a împãrãþiei lui Dumnezeu în lume“19.
Este o afirmaþie despre identitatea creºtinã a Europei la care oficialii Uniunii
Europene de astãzi ar trebui sã mediteze.

În definirea experienþei religioase din perspectiva axiologiei, aºa cum o face
Tudor Vianu, regãsim acelaºi sens al depãºirii limitelor umanului, „intenþionalitate“
sesizatã prin trimitere la Mircea Eliade, de la bun început: „actul de cuprindere
a valorilor religioase (diferitele forme ale sacrului, bunãtatea ºi puterea divinã,
caracterul ei august, perfect, omniprezent ºi providenþial, sunt valori personale
ºi spirituale) este un act de ieºire din noi înºine“20, iar trãsãtura prin care valorile
religioase se deosebesc de toate celelalte valori spirituale se regãseºte, dincolo
de caracterul lor integrator, în caracterul lor identificator-aspiraþional21.

Astfel, de la definirea filosoficã a religiei, ne reîntoarcem la credinþã: Ca act
sinergic, cum se spune în limbaj teologic, ca împreunã lucrare divinã ºi umanã,
ca rãspuns la harul Dumnezeiesc, credinþa este un lucru care se trãieºte ºi se
mãrturiseºte. Cel care gândeºte despre ea, poate depune mãrturia gândului a
cãrui autenticitate, mai mult decât o confesiune sau un act privat, intim, personal,
trebuie sã întruneascã condiþia „lucrului“ public.

2. „Instituþia“ religiei, crize politice, unitatea religiilor

Biserica este în primul rând o realitate misticã, dar devine în timp o expresie
a instituþionalizãrii credinþei, a religiei. Despre Bisericã, Dumitru Stãniloae spunea
cã „de fapt în ea realitatea de temelie este Duhul Sfânt“, care totuºi „nu lucreazã
decât prin voinþele omeneºti“. Fãrã acestea „nu se poate realiza nici transmiterea
tradiþiei ºi manifestarea acelui Duh Sfânt, deci nu se poate vorbi de o identitate
a Bisericii. Biserica ºi, implicit, identitatea ei existã numai ca o virtualitate voitã
de Dumnezeu, pânã nu consimt voinþele omeneºti la realizarea ei concretã“22.
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Dar dincolo de aceasta, problema fenomenologicã a interpretãrii semnificaþiei
religiei implicã, printre altele, problema semnificaþiilor politice ºi geopolitice
finale ale acesteia, în termenii manifestãrii „spiritului universal“ în fenomene
istorice, care pot fi recunoscute în simbolisme locale sau regionale.

Eliade dezvoltã ipoteza unei unitãþi istorice a conºtiinþei umane, cu implicaþii
importante nu numai pentru alte aspecte ale hermeneuticii sale, dar ºi pentru
proiectul relaþiilor paºnice dintre naþiuni ºi zone de civilizaþie. „Unitatea spiritului
uman la Eliade se regãseºte în conceptul antropologic de homo religiosus, un
construct ireductibil în care persoana întâlneºte sacrul prin simboluri“23.

Deja în deceniile ’60-’70, dupã cum a remarcat Guilford Dudley, Mircea
Eliade devine purtãtorul de cuvânt al unei noi discipline care a început sã devinã
autonomã, „Religionswissenschaft“, mai nouã decât istoria religiilor. Metodologia
istoriei religiilor ajutã fiinþa umanã modernã „sã se înþeleagã pe sine“, iar motivul
non-academic al acestei predicþii este legat de observaþia cã, de exemplu, ameri-
canii au nevoie de o înþelegere din ce în ce mai mare a popoarelor asiatice24. Este
ceea ce a observat Mircea Eliade în legãturã cu intrarea în istorie a noilor naþiuni,
situaþie care necesitã un „nou umanism“. Adicã, metoda eliadeanã este legatã de
specificarea alteritãþii non-europene ºi non-americane într-o lume globalã.

Faptul cã fiinþa umanã se studiazã pe sine ºi propria identitate în religia com-
paratã, cã diversitatea religioasã este o problemã umanã comunã este subliniat ºi
de Wilfred C. Smith. El aratã cã în istoria ºi filosofia religiilor omul este studiat
în unele dintre cele mai profunde, mai complicate, „potenþial cele mai explo-
zive“ aspecte ale situaþiei sale moderne25.

De asemenea, pentru extinderea posibilitãþii de reconciliere ºi înþelegere în
cadrul comunitãþii umane, metoda propusã este dialogul, iar spaþiul public euro-
pean oferã, în principiu, aceastã posibilitate, mai ales în ultimii ani. Afirmând
sensul religios al posibilitãþilor creative ale faptelor istorice în diferite zone geo-
politice, dar într-o unitate secretã a spiritului, prin importanþa acordatã relaþiei
dintre unitate ºi diversitate, Eliade cultivã o politicã a pluralismului cultural.
Având în vedere pledoaria lui Eliade pentru hermeneutica încrederii ºi respectul
pentru diversitate, savantul religios poate fi considerat un predecesor al ideilor
de multiculturalism, toleranþã, locuire pluralã cultivate în spaþiul european ºi
american.

Credinþa ca „obiect“ principal al religiei ºi religia ca sistem de „obiecte“ ale
credinþei sunt intercondiþionate în mãsura în care acestea din urmã ne ajutã sã
credem în realitatea „virtualã“ a unei alte lumi, din ce în ce mai strãinã pentru
noi. Din perspectivã politicã, religia nu mai trimite astãzi la ideea de sacru, ci, în
cel mai bun caz, la un fel de respect pentru „tradiþia“ istoricã.
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Se ºtie cã ipoteza „clasicã“ conform cãreia modernizarea genereazã declinul
inevitabil al religiei ºi-a pierdut mult din puterea de convingere. Sociologi
influenþi precum J. Casanova (Public Religions in the Modern World, 1994) ºi
P. L. Berger (The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World
politics, 1999) au înlocuit viziunea teologicã a modernizãrii ca secularizare cu
ideea de desecularizare a religiei. Potrivit acestora, faptul cã religia a revenit în
centrul spaþiului public demonstreazã caracterul greºit al ipotezei incompatibi-
litãþii dintre modernitate ºi religie. În acest sens, dupã cum remarcã Camil Ungu-
reanu, referitor la trecutul recent din timpul Rãzboiului Rece, religiozitatea nu
a scãzut semnificativ. În plus, comunismul a reprezentat, cu miturile ºi ritualurile
sale, o continuare a experienþei religioase, dar ºi o pervertire a acesteia. Deci
nu este de mirare cã experienþa comunistã a fost analizatã, de la J. Benda ºi
E. Voegelin la M. Eliade ºi R.Aron, ca „religie politicã“ sau, paradoxal, „secularã“.
Dupã prãbuºirea comunismului ºi accelerarea globalizãrii, diverse forme de
religiozitate au revenit la dezbaterea politicã ºi intelectualã centralã, implicând
sociologii ºi filosofii26. ªi o primã observaþie în acest sens este cã modelul
multicultural se concentreazã pe recunoaºterea pluralitãþii comunitãþilor etnice ºi
cultural-religioase ca element constitutiv al corpului politic, astfel încât multi-
culturalismul este, la nivel sociologic, un fapt definitoriu al democraþiilor de
astãzi27.

3. Despre redescoperirea identitãþii religioase
a românilor în postcomunism

Religiozitatea postmodernã este foarte difuzã. Totuºi, în România, identifi-
carea populaþiei cu credinþa creºtinã este evidentã la nivel individual. Un total de
18.861.900 de persoane ºi-au declarat religia la Recensãmântul din 2011, 86,5%
arãtând cã sunt ortodocºi, 4,6% romano-catolici, 3,2% reformaþi, 1,9% penti-
costali ºi 0,2% % „fãrã religie“ sau atei. Populaþia stabilã a României la 20
octombrie 2011 era de 20.121.641 de persoane, în scãdere cu 1.559.300 faþã de
recensãmântul anterior din 2002, conform rezultatelor finale ale Recensãmântului
Populaþiei ºi Locuinþelor din 2011. Dar ºi în spaþiul public, Biserica este recu-
noscutã ca sursã de pãstrare a identitãþii de-a lungul istoriei, ca element de legã-
turã între provinciile româneºti.

Revenind la identitatea religioasã creºtinã individualã a poporului român, în
ciuda aderãrii majoritãþii românilor la creºtinism, influenþa principiilor morale
creºtine asupra comportamentului acestora rãmâne minimã. Potrivit lui Daniel
Barbu, majoritatea românilor folosesc biserica în mod sezonier, la nunþi, bote-
zuri, înmormântãri, pelerinaj, dar nu ºi-au însuºit învãþãturile morale ºi spirituale
ale acesteia28. Evident, aceste observaþii ale lui Daniel Barbu nu pot fi genera-
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lizate, fie ºi numai dacã ne gândim la exemplele admirabile de rezistenþã din
timpul regimului comunist, consemnate, de exemplu, de Nicolae Steinhardt
(Jurnalul fericirii, 1991) sau Ioan Ioanid (Închisoarea noastrã cea de toate
zilele, 1999).

Vorbind despre religiozitatea cetãþenilor României (deoarece statul român,
deºi nu este declarat laic, este neutru faþã de religie), tema redescoperirii iden-
titãþii religioase a românilor de dupã 1989 poate fi abordatã din mai multe
perspective, mergând de la teologie ºi psihologie la sociologie ºi de la filosofie
la teoria politicã. Pe lângã acestea, existã ºi abordãri extreme (jurnalistice ºi nu
numai, de la teoriile conspiraþiei antireligioase pânã la radicalizarea criticilor
privind prezenþa publicã a religiei ºi menþinerea fricii de o eventualã slãbire a
vigilenþei seculare faþã de fundamentalism), dar se poate spune cã între extreme
se desfãºoarã manifestãrile care definesc normalitatea, tendinþa generalã. În studiul
„Dileme ale relaþiei dintre ortodoxie ºi democraþie“, Radu Preda îºi îndreaptã
atenþia cãtre acele gesturi publice ºi documente oficiale care au contribuit la
articularea poziþiei instituþionale adoptatã de Biserica Ortodoxã Românã faþã de
procesul de democratizare a þãrii, la o asumare informatã a responsabilitãþilor
comunitare ºi la identificarea unui discurs social-teologic propriu, altul decât cel
activist-patriotic. Conform noii paradigme post-seculare, definiþia restrictivã
potrivit cãreia religia ar fi normativã doar în domeniul privat este depãºitã, ca ºi
convingerea cã secularizarea este un proces de excludere absolutã a referinþei
religioase în viaþa cetãþii.

Pornind de la ideea lui J. Habermas de a reconsidera rolul religiei în socie-
tatea pluralistã ºi laicã, Radu Preda propune o analizã a specificului „întoarcerii
lui Dumnezeu în Europa de Est dupã 1989/1990“. ªi observã cã nu este vorba
despre o renaºtere a unei tradiþii culturale religioase scurtate brusc cu aproxi-
mativ o jumãtate de secol în urmã, ºi, de asemenea, cã în postcomunism noul
ºi vechiul coexistã intim. Cu alte cuvinte, „întoarcerea lui Dumnezeu“ nu în-
seamnã „plecarea ateilor“, întrucât „instaurarea democraþiei nu înseamnã dis-
pariþia reflexelor ºi practicilor totalitare“29. Potrivit acestei analize, se poate
observa nu doar faptul cã religia rezistã, ci mai ales cã societatea secularã în care
ar fi trebuit sã disparã are periodic momente de afirmare a fondului sãu religios,
contribuind la coeziunea socialã, dar ºi la perspectiva criticã asupra unor feno-
mene extreme30.

Concluzii

În primul rând, trebuie spus cã redescoperirea postcomunistã a identitãþii
religioase în cadrul democraþiei liberale româneºti este legatã de paradigma
post-secularã. În postmodernism, valorile se bazeazã pe alegeri individuale în
domeniul libertãþii personale, la confluenþa dintre viaþa socialã ºi viaþa religioasã.
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În ceea ce priveºte redescoperirea identitãþii religioase a românilor dupã
1989, poate fi studiatã construcþia narativã a identitãþii religioase post-comu-
niste, specificã în primul rând omului capabil sã-ºi recunoascã identitatea reli-
gioasã individualã, deoarece religiozitatea este unul dintre sentimentele cele mai
intime. ªi în acest sens cred cã putem vorbi despre o redescoperire în sensul elia-
dean al sacrului ca element în structura conºtiinþei ºi nu o etapã a istoriei sale.

Cu siguranþã, în elemente comune religiei diverºilor indivizi sau diverselor
comunitãþi, vom descoperi ºi elemente de universalitate. Diferenþa este realizatã
de personalitãþile la care se referã credincioºii, de conotaþia sacrã a unui spaþiu
sau a unui timp. De exemplu, unii români îºi exprimã identitatea religioasã nu
doar urmând principiile învãþãturii creºtine, ci ºi aducând la conºtiinþã publicã
sau venerând deþinuþii politici consideraþi mãrturisitori.

Mulþi români ºi-au pãstrat conºtiinþa religioasã ºi au trãit religios ºi în comu-
nism. Faptul cã unii au fost conºtienþi de acest lucru dupã 1989 este cu totul
diferit. Unii dintre ei ºi-au „activat“ identitatea religioasã în spaþiul public, în
timp ce alþii ºi-au schimbat radical identitatea optând pentru o religie. Senti-
mentul individual al credinþei a fost cultivat de obicei în familie. Înainte de 1989,
viaþa religioasã nu lipsea nici în viaþa privatã, nici în spaþiul public. Numai
posibilitãþile de manifestare au fost restrânse. Cu toate acestea, propaganda atee
nu ºi-a atins scopul. În viaþa religioasã româneascã postcomunistã existã ºi ade-
vãrate revelaþii pe drumul Damascului, dar ºi superstiþii sau snobism. A devenit
o modã sã ai un duhovnic sau sã ceri un „cuvânt de folos“. Deºi mulþi o practicã
pentru cã „aºa este bine“, prin valoarea emoþionalã, credinþa este o formã de
rezistenþã la dramele individuale ºi colective (când sunt trãite sau descoperite în
istorie).

La nivel public, existã un discurs oficial al bisericii, un discurs al intelectua-
lilor (de obicei critic), comentarii, publicaþii ºi opinii pe platformele online. De
asemenea, în spaþiul public, existã numeroase edituri dedicate cãrþilor religioase
a cãror diversitate acoperã subiecte precum literatura cateheticã, cãrþile sacre,
vieþile sfinþilor, exegeza biblicã ºi facultãþi în special de Teologie Ortodoxã ºi
Teologie Romano-Catolicã au apãrut în mai multe oraºe.

Uneori, discursul demagogic se referã la dimensiunea colectivã, naþionalã, a
credinþei. În aceastã privinþã, consider cã identitatea religioasã definitã prin
credinþã trebuie sã rãmânã o experienþã pentru fiecare sau pentru un grup care
împãrtãºeºte aceleaºi valori, altfel spus, religia nu poate fi subiectul propagandei
politice.

Una dintre cele mai importante valori postcomuniste este libertatea religi-
oasã, cu alte cuvinte posibilitatea manifestãrii publice în numele unei religii. Pe
lângã aceasta, pentru populaþia sãracã, religia nu este numai un element identitar,
ci o formã de ajutor: fie spiritual, fie pur ºi simplu material. Fapta creºtinã ºi
cuvântul creºtin se completeazã reciproc, dar acesta este un model de credinþã
greu de realizat în vremurile secularizãrii la nivel instituþional, mental ºi com-
portamental. Uneori, la nivelul trãirii personale, creºtinismul seamãnã tot mai
mult cu o formã de individualism, cu o înþelegere contractualistã între om ºi
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Dumnezeu – ºi aceasta este o consecinþã a secularizãrii care pãtrunde ºi la ni-
velul mentalitãþii individuale. Cum arãtam deja, mulþi dintre practicanþii creºtini
îndeplinesc ritualurile fiindcã aºa este bine, nu pentru a face binele. Dimen-
siunea eticã a darului, comuniunea de spirit sunt raritãþi ale trãirii ºi mãrturisirii
pe mãsurã ce ne îndepãrtãm de aproapele nostru, ignorând porunca iubirii.

Pe de altã parte, faptul cã în acest timp al maximei emancipãri de Dumnezeu
(fenomenul „revolta maselor“, incapacitatea funciarã a omului lipsit de nobleþe
de a crede de bunãvoie ºi de a se supune unui principiu care îl transcende) unii
continuã sã creadã, iar alþii descoperã credinþa – constituie un miracol. La
nivelul experienþei individuale a religiei se pãstreazã spiritul ºi sensul credinþei
ca posibilitatate de depãºire a limitelor, dat fiind cã la nivel colectiv religia poate
fi politizatã, înstrãinându-se astfel de propria naturã.
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