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„BAROMETRULUI VIEÞII RELIGIOASE DIN ROMÂNIA“

VICTOR OPASCHI*

Domnule Preºedinte al Academiei Române,
Domnule Vicepreºedinte al Academiei Române,

Domnule Consilier Prezidenþial, Stimaþi reprezentanþi ai Cultelor religioase,

Distins auditoriu!

În octombrie 2017, la invitaþia profesorului Dan Dungaciu, participam la
lansarea „Laboratorului de sociologia ºi geopolitica religiilor“.

Spuneam atunci cã înfiinþarea unui centru de studiu care sã reuneascã specia-
liºti în domenii conexe interacþiunii delicate ºi complexe dintre religios ºi politic
este de o mare importanþã în contextul în care, atât la nivel european cât ºi naþional,
fenomenul religios este din ce în ce mai analizat din perspectivã interdisciplinarã.
Spuneam atunci cã în mod sigur noul Laborator va oferi publicului ºi inclusiv

nouã, Secretariatului de Stat pentru Culte, rezultate relevante care sã aprofun-
deze înþelegerea diferitelor aspecte ale fenomenului religios.
Iatã cã astãzi, sub egida Academiei Române, lansãm împreunã proiectul

„Barometrul Vieþii Religioase din România“ – prima iniþiativã de acest gen din
þara noastrã care surprinde dimensiunile multiple ale manifestãrii libertãþii religi-
oase. Acest instrument sociologic poate fi un bun mod de lansare publicã a unei
platforme de identificare a principalelor mize ale agendei vieþii religioase din
România, dar ºi a unei platforme naþionale pentru dezbatere publicã a acestor
chestiuni, o bunã cale pentru iniþierea unor politici publice sau a unor iniþiative
de optimizare, inclusiv a domeniului legislativ.

Distins Auditoriu,

Credinþa a fost întotdeauna ºi continuã sã fie ºi în zilele noastre o parte impor-
tantã în viaþa cetãþenilor români de toate naþionalitãþile ºi afilierile religioase.
Dupã Revoluþie, existã un interes crescut al românilor pentru viaþa religioasã

ºi de aceea statul român înþelege sã asigure tuturor cetãþenilor ºansa de a-ºi prac-
tica religia în cele mai bune condiþii.
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Într-o lume secularizatã, deschiderea societãþii româneºti spre credinþã este o
ºansã pe care puþine societãþi europene o mai au astãzi. Este o ºansã spiritualã pentru
cã omul care crede are un temei în plus pentru a avea o viaþã împlinitã, îºi descoperã
mai repede ºi îºi dezvoltã cu mai mult entuziasm vocaþia slujirii oamenilor.
Dupã Revoluþia din decembrie 1989, România a avut capacitatea sã promo-

veze politici publice echilibrate ºi democratice în domeniul vieþii religioase. Mo-
delul românesc de relaþie stat – culte este centrat pe sprijinirea exercitãrii libertãþii
religioase a cetãþenilor, neutralitatea statului în privinþa credinþelor religioase,
autonomia cultelor faþã de stat ºi promovarea unui parteneriat echilibrat ºi pre-
dictibil între stat ºi culte.
În context european, modelul românesc de valorizare a dimensiunii pozitive

a libertãþii religioase este privit ca unul de succes în special prin prisma rezulta-
telor concrete, þara noastrã fiind feritã de discursuri ºi practici extremiste, rela-
þiile dintre diferitele organizaþii religioase fiind cordiale ºi materializate prin pro-
iecte comune sau platforme comune de dezbatere, precum Consiliul Consultativ
al Cultelor (2013).
România are ºansa ca în ultimii 30 de ani sã nu fi neglijat dimensiunea reli-

gioasã a societãþii ºi mai ales dimensiunea pozitivã a libertãþii religioase. La fel ca
în majoritatea þãrilor europene, în România s-a optat pentru un regim de neutra-
litate pozitivã, de cooperare între stat ºi culte.
România are ºansa de a fi o þarã în care sã domneascã pacea interconfesionalã,

sã existe relaþii de prietenie ºi cooperare între cultele religioase nu doar la nivelul
conducerii acestora, ci ºi la nivelul de jos, al comunitãþilor locale. Acest dialog
interreligios ºi interconfesional se desfãºoarã, în mod natural, fãrã intervenþia ºi
impulsul statului, lucru care subliniazã dinamismul organizaþiilor religioase din
România ºi faptul cã acestea sunt capabile sã-ºi asume vocaþia teologicã, moralã
ºi civicã într-o logicã perfect democraticã.

Distinsã Asistenþã,

Ca instituþie cu un rol bine definit, Secretariatul de Stat pentru Culte a apelat
la metodología ºtiinþificã de care dispune colectivul coodonat de dl. profesor
Dan Dungaciu pentru a ne oferi un Barometru al vieþii religioase, într-o perioadã
în care ºi statul, ºi Cultele, sunt supuse unor provocãri fãrã precedent.
ªi asta pentru cã 2020 este anul în care þara, dimpreunã cu întreaga lume, a

fost lovitã de valul nãucitor al pandemiei.
Este o experienþã unicã pe care o traversãm cu toþii, sub diferite forme. Este

pentru prima datã în istorie când economia lumii se închide în mod voluntar;
când sfârºitul chinului nu este previzibil; când efectele psihologice asupra oame-
nilor sunt mult mai perverse, mai profunde ºi mai extinse decât cele biologice.
Efectele medicale sunt comensurabile în spaþiu ºi timp, dar ele vor fi îngrãdite,

la un moment dat, de vaccinuri sau pe cale naturalã. Efectele de naturã psihicã sunt
însã necuantificabile, nu au graniþe definite, sunt remanente ºi vor traversa generaþiile.
Fiecare dintre noi s-a aflat ºi se aflã într-un permanent balans, în cãutarea

unui echilibru dinamic extrem de complicat de atins, între douã stãri sufleteºti

6 VICTOR OPASCHI 2



contradictorii: pe de o parte, impulsul de a ne respecta tabieturile ºi a ne urma
obiceiurile, inclusiv cele trecute în calendarul religios; pe de altã parte, instinctul
de conservare, stimulat de ceea ce vedem în jurul nostru ºi invocat prin mãsurile
luate de autoritãþi.
Restricþiile – care au fost ºi câte au fost – nu sunt invenþii mioritice, ci sunt

practici urbi et orbi, inspirate de la þãri sau organisme internaþionale cu expertizã
mai bogatã în gestionarea unor astfel de epidemii.
Mai trebuie spus ºi cã mãsurile de prevenire a îmbolnãvirilor nu sunt un

atribut facultativ, ci o obligaþie constituþionalã a autoritãþilor statului. În legea
fundamentalã a þãrii se aratã, la art. 53, cã „exerciþiul unor drepturi sau al unor
libertãþi poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune pentru (...)
apãrarea sãnãtãþii“, ca ºi a ordinii ºi securitãþii naþionale. Deci apãrarea sãnãtãþii
este în statul român pe acelaºi plan de importanþã ºi rigoare cu apãrarea sigu-
ranþei naþionale, nefiind o chestiune de capriciu administrativ.
Covidul este o „boalã fãrã istorie“, cum spun toþi marii specialiºti ai lumii.

Nu existã încã proceduri precise ºi reþete clare care sã previnã îmbolnãvirile ºi
sã asigure vindecãrile oamenilor.
În efortul desfãºurat pe plan mondial de importante autoritãþi mondiale ºi sta-

tale sunt cãutãri, încercãri, bâjbâieli, reveniri – toate cu scopul de a se ajunge
treptat ºi cumulativ la formulele cele mai eficiente de combatere a acestui flagel.
Este un drum întortocheat, presãrat cu îndoieli, ezitãri, erori mai mari sau mai
mici, de care n-a scãpat nimeni.
Cu privire la mult invocatele mãsuri, este de subliniat un lucru important ºi

anume cã, în toate reglementãrile adoptate pentru prevenirea rãspândirii Covid,
Guvernul României nu a inclus activitãþile religioase în categoria adunãrilor
publice! Numãrul de participanþi la activitãþile religioase nu este limitat decât
prin normele sanitare de distanþare fizicã, în funcþie de spaþiul concret al activi-
tãþii respective. Iar stabilirea acestor norme n-a ieºit din imaginaþia cuiva, ci s-a
fãcut potrivit recomandãrilor internaþionale ºi preceptelor ºtiinþei medicale.
Diversele mãsuri adoptate în perioada pandemiei cu privire la activitãþile reli-

gioase au avut la bazã o dreaptã cumpãnire între sensibilitãþile oamenilor ºi
gravitatea situaþiei în care ne aflãm cu toþii, pe temelia de neclintit a Constituþiei.

Onoratã Adunare,

Reuniunea de astãzi a reprezentanþilorAcademiei ºi ai Cultelor în acest areopag
al valorilor naþiunii române ne oferã prilejul sã subliniem încã o datã menirea pe
care Academia ºi Cultele religioase o au în viaþa societãþii româneºti.
Realizarea unui Barometru al percepþiei publice asupra Vieþii Religioase,

asupra relaþiei dintre Stat ºi Culte, este o premierã ºi mã bucur cã o asemenea
cercetare sociologicã a fost realizatã prin colaborarea cu un prestigios Institut al
Academiei Române.

16 decembrie 2020, Aula Academiei Române
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