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Tabel bibliografic1

1898 Se na[te la Chemnitz, în Germania, Joachim Wach. Dup\ studiile primare [i gimnaziale,
Joachim Wach s-a înscris la Universit\]ile din München, Berlin, Freiburg, Leipzig. La
aceasta din urm\ î[i va începe [i cariera universitar\ ca Privatdozent, în 1924.

1922 Joachim Wach ob]ine doctoratul în filosofie. Public\ Grundzüge einer Phänomenologie
des Erlösungsgedankens (Principiile unei fenomenlogii a ideii de mântuire) [i Der
Erlösungsgedanke und seine Deutung (Ideea de mântuire [i sensul ei), Leipzig,
J.C. Hinrichs, 104 p.

1923 Exege]ii confirm\ pentru acest an apari]ia a înc\ dou\ studii. Este vorba de Bemerkungen
zum Problem der «extremen» Würdigung der Religion (Remarci asupra problemei
necunoa[terii «extreme» a religiei) [i Zur Methodologie der allgemeinen Religions-
wissenschaft (Despre metodologia [tiin]ei generale a religiei). Ambele apar în revista
�Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft�, Berlin, 1923.

1924 Acest an consemneaz\ apari]ia primei c\r]i semnate de Joachim Wach, Religions-
wissenschaft; Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung ({tiin]a
religiei; Introducere în fundamentele sale teoretico-[tiin]ifice), Leipzig, J.C. Hinrichs,
1924, 209 p. Volumul cuprinde probleme de metodologie [i de sociologie a religiilor
cre[tine [i necre[tine. Se remarc\ profunda influen]\ a doi dintre mentorii s\i spirituali:
Wilhelm Dilthey [i Ernst Troeltsch.

~n aceea[i revist\ berlinez\ (�Zeitschrift ...�), Joachim Wach mai public\ un studiu
(«Nur». Gedanken über den Psychologismus) [i o recenzie despre Ludwig Klages.

1925 Dou\ c\r]i [i un articol sub semn\tura autorului german vor vedea lumina tiparului.
Prima dintre ele este Mah³ y³ na, besonders im Hinblick auf das Saddharma-Pundarika-
-S¿tra. Eine Untersuchung über die religionsgeschichtliche Bedeutung eines heiligen
Textes der Buddhisten (Mah³ y³ na, privit\ mai ales din perspectiva Saddharma-Punda-
rika-S¿tra. O cercetare despre semnifica]ia pentru istoria religiilor a unui text sacru al
budi[tilor), München-Neubiberg, Schloss, 1925. A doua este Meister und Jünger.
Zwei religionssoziologische Betrachtungen (Maestrul [i discipolii. Dou\ cercet\ri de
sociologie a religiilor), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1925. ~ntemeiat pe o excelent\ cunoa[-
tere a religiilor cre[tine [i necre[tine, textul este un admirabil exemplu de cercetare
sociologic\ a rela]iei maestru-discipol.

~n revista �Zeitschrift ...�, 1925, vol. 40, pp. 66-81, Joachim Wach va publica [i
articolul Wilhelm Dilthey über «Das Problem der Religions» (Wilhelm Dilthey despre
«Problema religiei»).

1926 ~n afar\ de o recenzie (asupra lui Ruhle) [i un mic articol (Henri de Montherlant),
Wach va publica primul volum din opera sa filosofic\, Das Verstehen. Grundzüge einer
Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundert. I. Die grossen Systeme
(~n]elegerea. Bazele unei istorii a teoriei hermeneutice în secolul al XIX-lea. I. Marile
sisteme), Tübingen, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1926. Termenul �Verstehen� este
susceptibil de mai multe semnific\ri: �în]elegere�, �percep]ie�, �interpretare�. M-am
oprit asupra primeia dintre ele. Volumul întâi cuprinde o ampl\ analiz\ a gândirii
hermeneutice din secolul XIX.

1. Bibliografia a fost realizat\ folosindu-se informa]iile din num\rul special, consacrat memoriei lui
Joachim Wach, al revistei �Archives de Sociologie des Religions�, nr. 1, 1956. Autorii care s-au
ocupat în mod deosebit de biografia sociologului german au fost Joseph Mitsuo Kitagawa (Universi-
tatea din Chicago), Friedrich Heiler [i dr. Neumann (Universitatea din Marburg-Lahn).
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1927 ~ncepând de acum [i pân\ în 1935, Joachim Wach va func]iona ca profesor extraordinar.
Din punct de vedere editorial, anul 1927 consemneaz\ apari]ia a dou\ texte. Primul,
intitulat Jakob Burckhardt und die Religionsgeschichte (Jakob Burckhardt [i istoria
religiilor), în revista �Zeitschrift ...�, Berlin, vol. 42, pp. 97-115. Al doilea studiu este
Bruderschaften. I. Bruderschaft, Religionsgeschichtlich (Congrega]iile. I. Congrega]ia
din perspectiva istoriei religiilor), in �Die Religion in Geschichte und Gegenwart�,
Tübingen, vol. I, 1927, pp. 1270-1271.

1928 Joachim Wach va recenza (în �Orientalische Literaturzeitung�, Leipzig, 1928, pp. 459-463)
lucrarea lui Karl Barth, Religion und Magie (Religie [i magie).

1929 Apare volumul al doilea din lucrarea sa esen]ial\, Das Verstehen. Grundzüge einer
Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundert. II. Die theologische
Hermeneutik von Schleiermacher bis Hofman (~n]elegerea. Bazele unei istorii a teoriei
hermeneutice în secolul al XIX-lea. II. Hermeneutica teologic\ de la Schleiermacher
pân\ la Hofman), Tübingen, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1929. ~n �Zeitschrift...�
(Tünbingen, 1927, pp. 334-364), Wach public\ un studiu intitulat Idee und Realität in
der Religionsgeschichte (Idee [i realitate în istoria religiilor). Anul 1929 îi mai aduce
lui Joachim Wach [i varianta scris\ a unei convorbiri cu Paul Althaus, Und die Religions-
geschichte? Eine Auseinandersetzung mit Paul Althaus ({i istoria religiilor? O
discu]ie cu Paul Althaus), in �Zeitschrift...�, 1929, pp. 484-497.

Tot în acest an, sociologul mai public\ articole [i studii în diferite reviste de specia-
litate. Dintre acestea, enum\r\m urm\toarele: Zur Beurteilung Friedrich Schlegels
(Asupra aprecierii lui Friedrich Schlegels), in �Phil. Anz.�, vol. 4, 1929-1930,
pp. 13-26; Inkarnation (Incarna]ie), vol. 3, 1929, pp. 268-269; Jüngerschaft (Calita-
tea de discipol), vol. 3, 1929, pp. 504-506, [i Messias. I. Religionsgeschichtlich
(Mesia. I. Considera]ii de istorie a religiei), vol. 3, 1929, p. 2142, in �Die Religion
in Geschichte und Gegenwart�.

1930 Este anul în care sociologul german public\ studii precum: Zur Hermeneutik heiliger
Schriften (Despre hermeneutica scrierilor sfinte), in �Theologische Studien und Kriti-
ken�, 1930, pp. 280-290; Die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts und die
Theologie der Geschichte (Filosofia istoriei în secolulul al XIX-lea [i teologia istoriei)
in �Historische Zeitschrift�, 1930, pp. 1-15; Mittler. I. Religionswissenschaftlich
(Mijlocitorul. I. Considera]ii despre [tiin]a religiilor), vol. 4, 1930, pp. 121-122;
Religionsphilosphie (Filosofia religiei), vol. 4, 1930, pp. 1914-1921; Religionssozio-
logie (Sociologia religiei), vol. 4, 1930, pp. 1929-1934; Religionswissenschaft ({tiin]a
religiei), vol. 4, 1930, pp. 1954-1959, in �Die Religion in Geschichte und Gegenwart�
[i Philosphische Strömungen der Gegenwart in Frankreich (Orient\ri filosofice contem-
porane în Fran]a), in �Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung�, 1930,
pp. 282-285.

1931 Joachim Wach scrie Einführung in die Religionssoziologie (Introducere în sociologia
religiei), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1931, pp. XVI-98. Textul va fi reluat, în 1944, la
Chicago, în Sociology of religion, tradus\ acum [i în limba rom^n\. Prima variant\ a
c\r]ii cuprindea o descriere a grupurilor religioase naturale, a organismelor specifice
[i, nu în ultimul rând, a rela]iei dintre religie, stat [i societate. Partea ultim\ era
consacrat\ tipurilor de autoritate religioas\. Dup\ Friedrich Heiler, �intui]ia sa psiholo-
gic\, sagacitatea filosofic\ [i universalismul s\u religios sunt unice în literatura
[tiin]elor religioase� 1. Contribu]ia lui Joachim Wach devine astfel la fel de important\
pentru fenomenologia religiilor, cât [i pentru sociologia religiilor.

Tot în 1931, Joachim Wach mai public\ Religionssoziologie (Sociologia religiei), in
�Handwörterbuch der Soziologie�, 1931, pp. 479-494; Staat. II. A. Religion und
Staat in der ausserchristlichen Welt (Statul. II. A. Religie [i stat în lumea necre[tin\),
vol. 5, 1931, pp. 727-729; Stadtkult (Cultul ora[ului), vol. 5, 1931, pp. 744-746;
Hochschule und Weltanschauung (Universitate [i concep]ia asupra lumii), in �Das
akademische Deutschalnd�, Berlin, 1931, vol. 3, pp. 198-204.

1. Souvenirs sur Joachim Wach, in �Archives de Sociologie des Religions�, 1956, nr. 1, p. 23.
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1932 Sociologul Joachim Wach scrie în acest an o carte [i dou\ remarcabile studii. Este
vorba de Typen religiöser Anthropologie. Ein Vergleich der Lehre vom Menschen im
religionsphilosophischen Denken von Orient un Okzident (Tipuri ale antropoligiei
religioase. O compara]ie a teoriei despre om în gândirea filosofic\ religioas\ a Orien-
tului [i a Occidentului), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1932. Studiile publicate sunt, în
ordine, urm\toarele: Typen der Anthropologie (Tipuri ale antropologiei), in �Wissen-
schaft d. am Scheidewege v. Leben u. Geist. Festschrift Ludwigs Klages zum 60.
Geburtstag, 10 Dez.�, 1932, Leipzig, pp. 240-248, [i Das religiöse Gefühl (Sentimentul
religios), in �Vorträge des Instituts für Geschichte der Mediyen an der Universität
Leipzig�, 1932, nr. 4, pp. 9-33.

1933 Este anul în care Joachim Wach va publica cel de-al treilea volum al c\r]ii sale Das
Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhun-
dert. III. Das Verstehen in der Historik von Ranke bis zum Positivismus (~n]elegerea.
Bazele unei istorii a teoriei hermeneutice în secolul al XIX-lea. III. ~n]elegerea în
cercetarea istoriei de la Ranke pân\ la pozitivism), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1933.

1934 Das Problem des Todes in der Philosophie unserer Zeit (Problema mor]ii în filosofia
timpurilor noastre), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1934. ~n acest studiu este adâncit\
reprezentarea mor]ii a[a cum apare ea în gândirea a patru autori germani: Arthur
Schopenhauer, Ludwig Feuerbach, Georg Simmel [i Martin Heidegger. Joachim Wach
mai public\ în acest an un studiu intitulat Religiöse Existenz (Existen]a religioas\), in
�Zeitschrift...�, 1934, vol. 49, pp. 193-201.

1935 Anul 1935 este cel în care Wach ofer\ revistelor [i editurilor dou\ studii, trei recenzii
[i o carte. Studiile sunt urm\toare: Eine neue katholische Philosphie der Religions-
geschichte (O nou\ filosofie catolic\ a istoriei religiei), in �Zeitschrift...�, 1935,
vol. 50, pp. 375-385; Sinn und Aufgabe der Religionswissenschaft (Sensul [i scopul
[tiin]ei religiei), in �Zeitschrift...�, 1935, vol. 50, pp. 133-147. Lucrarea care apare
sub form\ de carte este Religion und Geschichte (Religie [i istorie), Stuttgart,
Kohlhammer, 1935. Recenziile au în aten]ie lucr\ri semnate de Alexandre David-Neel,
(Meister und Schüler, in �Zeitschrift...�, 1935, vol. 50, pp. 357-358), Alfred Bertholet
(Das Geschlecht der Gottheit, in �Zeitschrift...�, 1935, vol. 50, p. 358) [i Ad. Erman
(Die Religions der Agypter, in �Zeitschrift...�, 1935, vol. 50, p. 390).

1936 Este anul consemnat în bibliografia lui Joachim Wach sub semnul a dou\ apari]ii
editoriale. Este vorba de Eigenart und Bedeutung der American Episcopal Church
(Particularitatea [i însemn\tatea Bisericii episcopale americane), in �Zeitschrift...�,
1936, vol. 51, pp. 373-378, [i Interpretation of Sacred Books (Interpretarea c\r]ilor
sfinte), in �Journal of Biblical Literature�, 1936, vol. 55, n° 1, pp. 59-63.

1939 Religionssoziologie (Sociologia religiei), in �Gesammelte kleine Schriften zur Ethno-
logie und Soziologie�, 1939, pp. 479-494.

1942 Este anul marcat prin apari]ia unui studiu consacrat lui Johann Gustav Droysen,
Heimatklange, Treptow a.d. Rega 19 J., 1942, 24 p.

1944 Joachim Wach a fost profesor la Universitatea Brown din Providence (Rhode Island)
între anii 1935-1945. ~n aceast\ perioad\ apare varianta american\ a lucr\rii sale
Sociology of Religion (Sociologia religiei), Chicago, Ill., The University of Chicago
Press, 1944, XII-412 p.

1946 Este primul an din perioada universitar\ desf\[urat\ de Joachim Wach la Chicago
(1946-1955). Public\ o recenzie la lucrarea lui A.M. Coomaraswamy, Hinduism and
Buddhism (Hinduism [i budism), in �Journal of Religion�, vol. XXVI, n° 1, ian. 1946,
p. 59 [i urm. De asemenea, mai recenzeaz\ un text semnat de H.A. Hodges, Wilhelm
Dilthey. An Introduction, in �Journal of Religion�, vol. XXVI, n° 3, iul. 1946, p. 217
[i urm. Tot în acest an, Joachim Wach public\ [i un eseu intitulat The Role of Religion
in the Social Philosophy of Alexis de Tocqueville, in �Journal of History of Ideas�, vol.
VII, n° 1, ian. 1946, p. 74 [i urm.

1947 Biografii sociologului german consemneaz\ pentru acest an apari]ia lucr\rii Sociology
of Religion (Sociologia religiei), Londra, K. Paul, Trench, Trubner, 1947, XII-429 p.
Tot acum Wach mai public\ în anumite reviste de specialitate recenziile unor apari]ii
editoriale, cum ar fi: John Clark Archer: The Sikhs in Relation to Hindus, Moslems,

TABEL BIBLIOGRAFIC
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Christians and Ahmadiyyas. A Study in Comparative Religion, in �Journal of Religion�,
vol. XXVII, n° 1, ian. 1947, p. 62 [i urm.; J. Milton Yinger: Religion in the Struggle
for Power. A Study in the Sociology of Religion, in �Journal of Religion�, vol. XXVII,
n° 2, apr. 1947, p. 131 [i urm.; René Guénon: Introduction to the Study of the Hindu
Doctrines, in �Journal of Religion�, vol. XXVII, n° 2, apr. 1947, p. 136 [i urm.,
precum [i lucrarea aceluia[i autor, Man and his becoming According to the Ved³ nta, in
�Journal of Religion�, vol. XXVII, n° 3, iul. 1947, p. 221 [i urm.; G.E. von Grunebaum:
Medieval Islam. A Study in Cultural Orientation, in �Journal of Religion�, vol. XXVII,
n° 3, iul. 1947, p. 219 [i urm.

1948 Bibliografia autorului se întrege[te cu înc\ trei recenzii: Carl Heinz Ratschow: Magic
and Religion, in �Journal of Religion�, vol. XXVIII, n° 4, oct. 1948, p. 286 [i urm.;
Bronislaw Malinowski: Magic, Science and Religion and other Essays, in �Journal of
Religion�, vol. XXVIII, n° 4, oct. 1948, p. 288, [i Vergilius Ferm: Religions in the
Twentieth Century, in �Journal of Religion�, vol. XXVIII, n° 4, oct. 1948, p. 288
[i urm. ~n �Journal of Religion�, vol. XXVIII, n° 4, oct. 1948, p. 263 [i urm.,
Joachim Wach public\ un articol intitulat Spiritual Teachings in Islam. A Study.

1949 Joachim Wach va traduce în limba englez\ Hugo of St. Victor and Vices, in �Anglican
Theological Review�, vol. XXXI, n° 1, ian. 1949. De asemenea, va recenza lucrarea
lui Sebastian de Grazia: The Political Community. A Study of Anomie, in �Journal of
Religion�, vol. XXIX, n° 2, apr. 1949, p. 157 [i urm.

1950 Principalele texte ap\rute în aceast\ perioad\ sunt urm\toarele: Im Rückblick aus
Vereinigten Staaten (Privire retrospectiv\ asupra Statelor Unite), in �Carl Heinrich
Becker. Ein Gedenkenbuch�, Hans Heinrich Schaeder, Göttingen, 1950; de asemenea,
o recenzie a lucr\rii lui E.T. Clark: The Small Sects in America (Sectele mici în
America), in �Theology Today�, vol. VII, n° 1, apr. 1950, p. 122 [i urm.

1951 Dou\ c\r]i sunt consemnate drept apari]ii editoriale importante ale anului 1951. Este
vorba de Types of Religious Experience, Christian and non-Christian (Tipurile expe-
rien]ei religioase, cre[tine [i necre[tine), Chicago, University of Chicago Press, 1951,
XVI-275 p. ~i mai apare în limba german\ [i Religionssoziologie (Sociologia religiei),
Tübingen, J.C.B. Mohr, 1951.

1952 Cele trei recenzii ap\rute în acest an sunt: J.H. Fichter: Southern Parish, vol. I:
Dynamics of a City Church, in �Journal of Religion�, vol. XXXII, n° 2, apr. 1952,
p. 139 [i urm.; Leo Sherley-Price: Confucius and Christ. A Christian Estimate of
Confucius, in �Church History�, vol. XXI, n° 2, iun. 1952, p. 179, [i Robert Lawson
Slater, Paradox and Nirvana. A Study of religious Ultimates with special Reference to
Burmese Buddhism, in �Journal of Religion�, vol. XXXII, n° 3, iul. 1952, p. 224
[i urm. ~n revistele de specialitate, Joachim Wach va publica Radhakrishnan and
the comparative Study of Religion, in �The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan�,
New York, Tudor Publisching Co., 1952, pp. 443-458, [i Why We Can�t mind our own
Business, in �Advance Magazine�, (Chicago), vol. 65, n° 1, ian. 1952.

1953 Pasiunea lui Wach pentru R. Otto devine înc\ o dat\ argumentat\ prin studiul consacrat
acestuia, Rudolf Otto und der Begriff des Heiligen (Rudolf Otto [i conceptul de Sacru),
in �Deutsche Beiträge�, Chicago, Henry Regnery Co., 1953, pp. 200-217.

1954 ~n �Journal of Bibleand Religion�, vol. XXII, n° 2, apr. 1954, p. 83 [i urm., Joachim
Wach va publica un eseu intitulat General Revelation and the Religions of the World
(Marea revela]ie [i religiile lumii).

1955 ~n ultimul an al vie]ii sale, opera lui Joachim Wach a început s\ fie publicat\ [i în
Fran]a. Apare, în traducerea lui M. Lefèvre, Sociologie de la religion (Sociologia
religiei), Paris, Payot, 1955, 367 p.

Nicu Gavrilu]\
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STUDIU INTRODUCTIV

Despre cum este cu putin]\
o nou\ sociologie a religiilor

I. Joachim Wach [i studiul [tiin]ific al religiilor

Sociologul german Joachim Wach a încercat s\ edifice o adev\rat\ [tiin]\ a religiilor
(Religionswissenschaft), sum\ a tuturor interpret\rilor posibile. Principalele ei domenii,
�în num\r de trei, ar fi hermeneutica, experien]a religioas\ [i, în sfâr[it, sociologia
religiei�1. La toate acestea, Mircea Eliade mai adaug\ istoria religiilor. Indiferent de
num\rul disciplinelor componente, Religionswissenschaft se situeaz\ sub posibilitatea a
dou\ interpret\ri extreme: cea a filosofiei, care ar sfâr[i în [tiin]\, sau, dimpotriv\, cea
a [tiin]ei, care s-ar deschide spre filosofie. Ambele sunt de evitat deoarece privilegiaz\
doar anumite p\r]i ale întregului: aspectul teoretic, respectiv cel empiric. O semnificativ\
distinc]ie între filosofia [i [tiin]a religiilor (reluat\ mai târziu [i de Joachim Wach) o
realizeaz\ Max Scheler. Dup\ gânditorul german, filosofia religiilor ar fi o cercetare
fenomenologic\, iar [tiin]a religiilor una pozitiv\. Ar exista, totu[i, o disciplin\ care ar
face posibil\ medierea între cele dou\ interpret\ri: Koncrete Phänomenologie der Reli-
gionsgegenstände und Akte (Fenomenologia concret\ a obiectelor [i actelor religioase).

J. Wach preia [i el distinc]ia [colii germane între filosofia [i [tiin]a religiilor. ~n timp
ce filosofia procedeaz\ dup\ o metod\ deductiv\ a priori, [tiin]a religiilor evit\ total
speculativul. Ea ar viza, dup\ Wach, doar semnifica]ia fenomenului religios. ~n cuprinsul
Religionswissenschaft interpretarea este cu totul alta, deoarece ea dep\[e[te cercetarea
semnifica]iei unei singure p\r]i componente a sistemului, [i numai dintr-un singur punct
de vedere. Dimpotriv\, se va avea acum în aten]ie �referin]a fenomenului la contextul s\u
global� 2.

~[i mai afl\ în acest caz filosofia religiei o importan]\? Wach este convins c\ da. Dup\
opinia lui, în studiul religiilor filosofia ar avea întotdeauna o tripl\ contribu]ie:

1) în afirmarea modelelor logice ale [tiin]ei religiilor;
2) în determinarea unui procedeu de investiga]ie [i în clara conturare a obiectului de

studiu;
3) în ordonarea fenomenelor din sfera întreag\ a cunoa[terii.

Concluzia este deja conturat\: doar împreun\ filosofia [i [tiin]a pot da seama cel mai
bine de studiul exhaustiv al sacrului [i fenomenului religios. Un istoric american (de
origine nipon\) al religiilor � Joseph Mitsuo Kitagawa � scrie urm\toarele: �J. Wach
distinge în studiul religiei dou\ dimensiuni: pe de o parte, disciplinele normative ale

1. Michel Meslin, {tiin]a religiilor, traducere de Suzana Russo, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1993,
p. 102.

2. Joseph Mitsuo Kitagawa, Joachim Wach et la sociologie de la religion, in �Archives de Sociologie
des Religions�, nr. 1, 1956, p. 27.
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teologiei [i filosofiei religiei; pe de alt\ parte, disciplina empiric\ a [tiin]ei religiilor
(Religionswissenschaft)� 1. Ulterior, aceasta din urm\ se va diviza într-o component\
istoric\ [i alta sistematic\. {tiin]a istoric\ a religiilor ar cuprinde istoria general\ a religiei
[i istoria religiilor particulare. Dimpotriv\, [tiin]a sistematic\ ar avea ca obiect tipurile
istorice [i pe cele psihologice. Schematic, sinteza lui Wach v\zut\ de Kitagawa ar putea fi
reprezentat\ astfel:

Personajul principal al oric\rei componente structurale din studiul religiilor este
experien]a religioas\. Oprindu-se asupra ei, J. Wach pleac\ de la supozi]iile mentorului
s\u, Rudolf Otto 2. Aceasta este inefabil\, de nedefinit � în esen]a ei � cu ajutorul
conceptelor. Ele nu ar face nimic altceva decât s\ îndep\rteze numinosul ca esen]\ a
sacrului. Totu[i, avându-se în vedere ipostazele foarte diferite ale experien]ei religioase,
J. Wach le-a sistematizat dup\ anumite criterii formale. Astfel:

a) Experien]a religioas\ este un r\spuns la ceea ce se tr\ie[te drept realitate ultim\;
b) Mai mult, este un r\spuns total al creaturii la tot ceea ce exist\ [i se poate cunoa[te

sub semnul realit\]ii ultime;
c) Este experien]a cea mai intens\ de care omul este capabil;
d) Este o experien]\ practic\, deoarece st\ sub semnul unui imperativ care pune omul

în ipostaza f\ptuitorului.

Dup\ mul]i istorici [i sociologi ai religiei, marea contribu]ie a lui Joachim Wach ar sta
în formularea expresiilor experien]ei religioase. ~n joc ar fi trei tipuri de expresii:
teoretic\, practic\ [i sociologic\. Fiecare dintre ele sunt semnificate prin ceva anume.
Astfel, cea �teoretic\ prin simbol, concept, doctrin\ [i dogm\; practic\, prin cult [i
adorare; [i sociologic\, prin grup\ri [i asocia]ii de cult� 3.

1. J.M. Kitagawa, op. cit., p. 28.
2. Cf. �Rudolf Otto and the Idea of the Holy�, in Types of Religions Experiences, pp. 209-227; a se

vedea [i �R. Otto und der Begirff des Heiligen�, in Deutsche Beiträge, ed. de A. Bergstasser,
Chicago, Henry Regnery Co., 1953, pp. 200-217.

3. Joseph Mitsuo Kitagawa, ~n c\utarea unit\]ii. Istoria religioas\ a omenirii, traducere de Claudia
Dumitriu, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1994, p. 28.



15PROLEGOMENE METODOLOGICE

*
1. Expresia teoretic\. �~n intui]ia sau experien]a religioas\ originar\ exist\ totdeauna

o minim\ expresie teoretic\.� (infra, p. 48). Ea va lua forma simbolului, conceptului sau
pe cea a sistemului dogmatic.

2. Expresia practic\. Cuprinde întreaga fenomenologie a cultului [i vener\rii, prezent\
în orice tip de religie cunoscut\.

3. Expresia sociologic\ studiaz\, de fapt, influen]a reciproc\ dintre religie [i societate.
Astfel formulat, obiectivul sociologiei religiei ar fi cercetarea rela]iei sistemelor religioase
cu specificul societ\]ilor care le cuprind [i în care se manifest\. Aceea[i disciplin\ ar mai
avea [i privilegiul analizei sistemice [i comparative a grupurilor religioase [i a tipurilor de
socializare pe care interac]iunea acestora le-ar face cu putin]\. Plecând de la supozi]ia c\
orice grup religios î[i are propria personalitate [i propriul stil, apare întrebarea: cum
poate sociologia religiilor s\ evite tr\darea diferen]elor specifice dintre grupuri? Prin
�metoda tipologic\�, r\spunde Joachim Wach. Mai întâi, se vor studia toate grupurile
religioase �cre[tine [i necre[tine, trecute [i prezente, în rela]iile lor cu diferen]ierile
etnice, cu civiliza]iile [i societ\]ile care traverseaz\ lumea� 1. Apoi se va avea în aten]ie
rela]ia reciproc\ dintre religie [i societate [i, în special, cercetarea func]iilor [i efectelor
sociologice semnificative ale religiei în societate. Tot sub semnul acestui aspect al analizei
tipologice st\ [i examinarea originilor [i func]iilor sociologice ale miturilor, doctrinelor [i
dogmelor, a cultelor [i asocia]iilor.

*

Un fapt cu totul salutar în colegiul sociologilor religiei este acceptarea cercet\rii
interdisciplinare, deschiderea spre alte puncte de vedere. Niciodat\ sociologul Wach nu a
fost ispitit de radicalismul interpret\rilor sociologizante. Nu a crezut nicicând c\ se poate
explica originea religiilor [i fenomenologia faptelor sacre numai pe cale sociologic\. ~n
The comparative Study of Religions, sociologul german î[i propune o interpretare fenome-
nologic\ a experien]elor [i expresiilor religioase ale umanit\]ii. ~ntrebarea capital\ pe care
[i-o pune aici este urm\toarea: �religia interioar\ [i personal\ este un reflex al coeziunii
sociale?� 2. Mai simplu spus, determin\ societatea religia, sau nu? R\spunsul lui J. Wach
este categoric negativ. Religia [i societatea sunt dou\ realit\]i diferite, care totu[i inter-
ac]ioneaz\ [i se condi]ioneaz\ reciproc. ~ntâlnirea lor este obiectul de studiu al sociologiei
religiei, [i nu prevalen]a uneia sau alteia dintre cele dou\.

Joachim Wach, �istoric al religiilor prin forma]ie, specialist în budism, mare c\l\tor,
cre[tin militant, s-a preocupat mai ales de întâlnirea religiilor caracteristic\ timpului
nostru� 3. A iubit nespus [i problemele metafizice pe care aceast\ întâlnire le f\cea cu
putin]\. ~n cuprinsul sistemului general al studiului religiilor, hermeneutica ideii religioase
trebuie s\ prevaleze. Nu poate exista comprehensiune a sacrului decât în cuprinsul
Zusammenleben-ului, a unei �tr\iri cu�. Sociologia religiilor angajeaz\ direct pe cel care
o practic\. Nimic nu este în aceast\ economie a spiritului indiferent.

Prin urmare, erau absolut fire[ti anumite principii metodologice pe care Wach [i le-a
asumat întreaga via]\:

a) �Atitudinea religioas\ nu poate fi redus\ la epifenomenul unei structuri sociale� 4;

1. Joseph Mitsuo Kitagawa, Joachim Wach et la sociologie de la religion, ed. cit., p. 39.
2. Michel Meslin, �L�Histoire des Religions�, in Histoire des Religions, volum publicat sub coordona-

rea lui Henri-Charles Puech, Encyclopédie de la Pléiade, Éd. Gallimard, 1976, vol. III, p. 1323.
3. Jean Séguy, Expérience religieuse et sociologie des Religions. Joachim Wach sociologue des

religions, p. 30.
4. Michel Meslin, {tiin]a religiilor, ed. cit., p. 103.
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b) �Ideea marxist\ conform c\reia atitudinea religioas\ nu este decât expresia ideo-
logic\ a unei clase sociale [i reflectarea exclusiv\ a intereselor ei materiale nu i se
pare acceptabil\� 1.

*
Format ca om [i intelectual în cadrul [colii clasice germane, J. Wach a fost sensibil [i

la rela]ia dintre singularitatea unei tr\iri sacre [i un ideal-tip, sau o �atitudine religioas\
de baz\�. Aceste structuri psihomentale [i sacre, în func]ie de care un individ sau o
comunitate î[i tr\ie[te întâlnirea destinal\ cu Cerul unui anume P\mânt, func]ioneaz\
asemeni unor arhetipuri sau matrici stilistice. De aceea nu consider îndrept\]ite criticile
unor sociologi pragmatici care i-au repro[at o anume ambiguitate în analiz\ 2.

J. Wach s-a impus ca specialist în sociologia religiei prin temperamentul s\u [i prin
forma]ia sa clasic\ german\. N-a fost frecventat de duhul grandorii definitive. Nu a
încercat, cu alte cuvinte, s\ explice doar sociologic morfologia [i fenomenologia sacrului.
Faptul acesta ultim l-a diferen]iat [i singularizat comparativ cu colegii s\i din Anglia [i
Fran]a. A[a se explic\ [i proliferarea în aceste spa]ii istorice [i culturale a studiilor sociale
[i cercet\rilor statistice asupra religiei. Ele se autodefinesc ca fiind în m\sur\ a da seama
de toate ipostazele sacrului. Sunt trecute astfel în umbr\ încerc\rile hermeneutice sau cele
de istoria [i filosofia religiilor. Atitudinea aceasta îi pare lui Mircea Eliade � pân\ la un
anumit punct � de în]eles. Motivul ar fi c\ �fiecare ramur\ a cunoa[terii tinde s\ acopere
cât mai mult teren posibil� 3. Timpul modern a privilegiat din spectrul mai larg al
Religionswissenschaft sociologia religiilor. Ea pare �mai «[tiin]ific\» [i mai «folositoare»,
cel pu]in în contextul culturii occidentale� 4.

*
Dac\ ar fi s\ numesc un alt savant care prin sensibilitate [i gândire s-ar apropia de

Joachim Wach, acesta ar fi Mircea Eliade. Autorul rom^n l-a cunoscut personal pe Wach 5,
iar dup\ moartea acestuia, în august 1955, i-a urmat la Catedra de Istoria Religiilor din
Chicago. ~ntâlnirea celor doi a fost [i începutul unei spirituale prietenii. La Ascona, în
Elve]ia, grupul Eranos se întâlnea anual. Erau întotdeauna prezente marile nume ale
[tiin]ei religiilor: C.G. Jung, K. Kerènyi, G. Scholem, H. Corbin, R. Pettazzoni [i, nu
în ultimul rând, J. Wach 6.

1. M. Meslin, ibidem.
2. Henri Desroche, Sociologie et Théologie dans la typologie religieuse de Joachim Wach, in �Archives

de Sociologie des Religions�, nr. 1, 1956, pp. 41-63. Textul a fost reluat par]ial în Sociologies
religieuses, P.U.F., Paris, 1968, p. 51 [i urm.

3. Mircea Eliade, Nostalgia originilor. Istorie [i semnifica]ie în religie, traducere de Cezar Baltag,
Bucure[ti, Editura Humanitas, p. 39.

4. Idem.
5. ~ntâlnirea [i rela]ia dintre cei doi istorici ai religiilor a fost mediat\ de Anton Galopen]ia. Iat\ un

fragment semnificativ din Memoriile lui Eliade: �Printre «tehnicienii» Comisiei de la Conferin]a de
Pace se g\sea [i un bun prieten al lui Coste, Anton Galopen]ia. L-am re`ntâlnit cu bucurie. Am aflat
c\ expediase fostului s\u profeor, Joachim Wach, cele trei volume ale revistei «Zalmoxis», iar într-o
scrisoare îi vorbise de mine, rugându-l s\-mi d\ruiasc\ ultimele lui lucr\ri. ~ntr-adev\r, Wach, care
preda istoria religiilor la Universitatea din Chicago, mi-a trimis Sociology of Religion [i mi-a scris,
anun]ându-m\ c\ va veni curând în Europa�. (Mircea Eliade, Memorii. Recoltele solsti]iului, edi]ie
îngrijit\ de Mircea Handoca, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1991, vol. II, p. 87).

6. Surprins [i onorat de entuziasmul lui J. Wach, Eliade scria în Memoriile sale: �Joachim Wach, care
î[i petrecea vacan]a la sora lui stabilit\ la Locarno, m-a invitat s\ dejun\m într-o trattorio. Admira Traité
[i Le Mythe de l�éternel retour, c\r]i pe care le discuta în cursul lui de istoria religiilor de la
Universitatea din Chicago. Notam în Jurnal: «Ar vrea s\ fac\ ceva ca s\ m\ invite în S.U.A., dar nu
prea [tie ce [i cum!» (A f\cut-o, totu[i, cinci ani mai târziu.).� (M. Eliade, Memorii, ed. cit., p. 120).
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Autorul Sociologiei religiilor a fost cel care l-a invitat pe Mircea Eliade la Chicago,
mai întâi pentru a ]ine un num\r de [ase conferin]e, apoi pentru a r\mâne ca visiting
professor. Faptul s-a întâmplat în urma comunic\rii ]inute de Mircea Eliade, în aprilie
1955, la Roma, în cadrul Congresului Interna]ional de Istorie a Religiilor. Ea se intitula
Le vol magique, [i a avut un neobi[nuit succes, încât Wach a vorbit despre con]inutul ei
tuturor cuno[tin]elor sale. �A]i reu[it, îmi spunea el, s\ stabili]i originile psihologice [i
existen]iale ale transcenden]ei [i ale libert\]ii� 1.

~n august 1955, la Locarno, J. Wach va muri. Catedra de Istorie a Religiilor din
Chicago r\mâne vacant\. Va fi ocupat\ de Mircea Eliade. ~n aprilie 1986, la Chicago,
Mircea Eliade va muri. Catedra de Istorie a Religiilor r\mâne vacant\. Va fi ocupat\ de
Ioan Petru Culianu. ~n mai 1992, tot la Chicago, I.P. Culianu va muri. Catedra... ~mi vine
greu s\ spun ce �întâmplare destinal\� i-a adus pe cei trei speciali[ti în ale sacrului sub
semnul aceluia[i ad\post al mor]ii.

II. Sociologia charismei [i autorit\]ii religioase. Aspecte contemporane

Indiferent de specificul lor, tipurile de autoritate religioas\ pe care le analizeaz\ Joachim
Wach în Sociologia religiei se întemeiaz\ toate pe ideea de charism\ [i pe cea de
autoritate. ~ntemeitorul de religii, reformatorul, profetul, vizionarul, magicianul, sfântul,
preotul, �homo religiosus� sunt de negândit [i de neanalizat sociologic f\cându-se
abstrac]ie de charism\ [i autoritate. Este motivul pentru care m\ voi opri asupra semanticii
fiec\ruia dintre ei. Un asemenea tip de analiz\ d\ în cea mai bun\ m\sur\ seama de
rosturile sociale/sociologice pe care charisma [i autoritatea le comport\ în Sociologia
religiei a lui J. Wach.

a) Istoria [i sociologia religiilor re]in termenul de charism\ ca apar]inând definitiv [i
deplin cre[tinismului. Totu[i, în afara religiei lui Isus, termenul mai poate fi
reg\sit sub forma uzual\ a acelui donatinum sau charisma. Numea dona]ia de bani
a unui rege sau împ\rat cu ocazia încoron\rii sau a s\rb\toririi zilei de na[tere.
Charisma, darul gratuit, se opunea opsoniei (salariului de soldat) cu care era
remunerat periodic specialistul r\zboiului.

b) Sensul de dar dat termenului de charisma se reg\se[te [i în vechile papirusuri.
Aici, un om î[i putea delimita proprietatea sub semnul a dou\ categorii: prima,
apo agorasias, numea avutul dobândit prin cump\rare. A doua, apo charismatos,
reprezenta averea primit\ �în dar�.

c) Charisma va cunoa[te îns\ consacrarea definitiv\ abia în cuprinsul Noului Testa-
ment [i, evident, al cre[tinismului. Aici charisma va desemna �darul harului�.
Apostolul Pavel vizita Roma pentru a împ\r]i oamenilor locului Charisma (Rom. 1, 11).
Nu le cerea altceva decât s\ râvneasc\ charismata (harurile vie]ii cre[tine).

d) Anumite versete neotestamentare re]in printr-o expresie concis\, aproape lapidar\,
de genul: �plata p\catului este moartea, dar charisma lui Dumnezeu este via]a
ve[nic\� 2. Sensul termenului este acum altul. El nume[te �harul [i iertarea lui
Dumnezeu�, atunci c^nd judecata [i sentin]a au fost drepte.

e) Un alt în]eles îl po]i avea în aten]ie urm\rind permanentele chem\ri ale lui Petru
adresate celor mul]i de a se sluji unii de al]ii, dup\ propria lor charism\ dat\ de
Dumnezeu. Aici sensul trimite direct la �înzestr\rile naturale� pe care le posed\ în
mod firesc f\ptura lui Dumnezeu.

1. Mircea Eliade, Jurnal, edi]ie îngrijit\ de Mircea Handoca, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1993,
vol. II, p. 345.

2. Cf. William Barclay, Analiza semantic\ a unor termeni din Noul Testament, Societatea Misionar\
Rom^n\, Wheaton, Illinois, S.U.A., 1992, p. 152.
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f) Nu în ultimul rând, charisma a fost folosit pentru a semnifica �darurile speciale
care pot fi exersate în serviciul Bisericii�. Noul Testament con]ine, în acest sens,
urm\toarele: profe]ia, slujirea, înv\]area, altruismul, milostivirea etc. Indiferent
de contextul semantic, �întreaga idee de baz\ a cuvântului este aceea a unui dar
gratuit [i nemeritat, ceva ce i se d\ unui om, f\r\ ca acesta s\ fi câ[tigat sau s\ fi
meritat acel lucru, ceva ce vine din harul lui Dumnezeu [i care nu ar fi putut s\ fie
niciodat\ realizat, ob]inut sau posedat prin efortul propriu al omului� 1.

Joachim Wach preia în]elesurile testamentare ale charismei la care mai adaug\ mana 2

comunit\]ilor vechi necre[tine, precum [i hvarnah-ul vechilor persani. Toate sunt lecturate
de sociologul german din perspectiva unei hermeneutici sociale. ~n acest tip de discurs, de
neocolit este numele lui Max Weber, cel care �a introdus în limbajul sociologic termenul
fericit de «charism\» pentru a desemna puterea specific\ de a postula [i exercita autoritatea
asupra celorlal]i� (infra, p. 212). Exist\ diferite tipuri de charism\ [i de personaje
charismatice. Sociologic, Weber le grupeaz\ sub semnul �charismei personale� [i sub
acela al �charismei func]iei�. Prima solicit\ mai mult emo]ia [i afectivitatea f\pturii
umane, cea de a doua ra]iunea. De multe ori cele dou\ charisme devin indistincte. Profetul
unei comunit\]i, de exemplu, î[i poate întemeia charisma func]iei chiar pe cea personal\.
Este dificil de spus unde începe una [i unde se încheie cealalt\. Ambele se identific\ pân\
la indistinc]ia total\. Joac\ împreun\ roluri specifice în cuprinsul fiec\rui grup social
(inclusiv religios), în func]ie de ierarhii, privilegii [i distinc]ii.

Semnificativ ne pare a fi faptul c\ Wach re]ine din sociologia lui Weber ideea charismei
ca mijlocitor în exercitarea autorit\]ii. Am expus succint semantica termenului de charism\ �
urmeaz\ acum s\ delimitez reperele etimologice [i sociologice ale autorit\]ii.

*

Giambattista Vico, în {tiin]a uman\, leag\ autoritatea de anumi]i termeni grece[ti.
Printre ace[tia, autós (proprietate), autores (cei care aveau un drept de proprietate),
autoritas (domeniul însu[i al propriet\]ii). Pierre Grimal, într-o lucrare de acum clasic\,
Civiliza]ia roman\, apropie auctoritas de augur. Ultimul numea pe hermeneut, pe singurul
în m\sur\ a interpreta voin]a zeilor. Numai acesta avea cuvântul ultim [i autoritatea
deplin\. Hannah Arendt se opre[te asupra etimologiei autorit\]ii în dou\ din textele sale.
Este vorba de Ce este autoritatea? [i Criza culturii. ~n con]inutul lor, coreleaz\ latinescul
auctoritas cu verbul augere (a cre[te). Cei ce de]in autoritatea cresc, sporesc în mod
constant. Acest privilegiu sacru îl aveau ini]ial ctitorii. Titus Livius, în Ab urbe condita,
vede autoritatea ctitorului Romulus ca un semn al voin]ei celeste. Nu îns\ [i al puterii
sacre. Autoritatea, asemenea vocii daimonului, doar inspir\, roste[te o aprobare sau
respingere. ~n nici un caz nu are însemnele depline ale puterii [i nu poate, prin urmare,
duce la cap\t o ac]iune efectiv\. Edward Schils este sociologul care va impune conceptul

1. W. Barclay, op. cit, p. 153.
2. No]iunea de mana nu a cunoscut nicicând o definire limpede [i definitiv\. Faptul este de altfel

imposibil, c\ci rosturile ei sunt, nu de pu]ine ori, contradictorii. O po]i întâlni în Melanezia, unde
este departe de a numi esen]a fiin]ei sau for]a ultim\. ~nseamn\ deopotriv\ o ac]iune (verb), o
calitate (substantiv), o stare (adjectiv). Cuprinde subiectul ac]iunii, obiectul asupra c\ruia se
ac]ioneaz\, cât [i sim]ul propriu-zis. La indienii din America de Nord apare drept orena [i reprezint\
puterea mistic\. Sub forma de manitu în acelea[i comunit\]i, mana relev\ neobi[nuitul unor for]e
obscure, magice. �Pentru a exprima mai bine felul în care lumea magiei se suprapune celeilalte f\r\
a se desprinde de ea, s-ar putea spune c\ totul se petrece ca [i cum (subl.n.) ar fi construit\ într-o
a patra dimensiune a spa]iului, a c\rei existen]\ ocult\ ar explica-o, dac\ putem spune a[a, o no]iune
ca aceea de mana.� (Marcel Mauss, Henri Hubert, Teoria general\ a magiei, traducere de Ingrid
Ilinca [i Silviu Lupescu, prefa]\ de Nicu Gavrilu]\, Ia[i, Editura Polirom, 1996, p. 148).
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de autoritate total\. Orice societate cuprinde, dup\ Schils, un centru simbolic care
modeleaz\ mentalit\]ile, credin]ele [i comportamentele. Evident, el nu poate fi cuantificat
[i localizat spa]ial. Fiind ultim [i ireductibil, acest centru simbolic se circumscrie sacrului.
El face cu putin]\ o anume �religie social\�, chiar dac\ membrii comunit\]ii percep
fenomenul ca fiind cu totul natural.

Acela[i centru simbolic � sub chipul unei persoane sau a unui grup elitist � exercit\ o
autoritate total\ asupra celorlal]i. O po]i în]elege a[a [i pentru faptul c\ ac]ioneaz\ la
nivelul incon[tientului colectiv. Dincolo de ea, nimic nu mai este cu putin]\.

~ntâlnirea autorit\]ii cu charisma poate fi reg\sit\ [i sub semnul autorit\]ii totale.
Profunda autoritate o are cel care ne frecventeaz\ � regulat [i eficient � incon[tientul
colectiv cu anumite imagini [i fantasme. Totu[i, autoritatea charismatic\, drept form\
special\ a autorit\]ii, l-a re]inut, în mod special, pe Max Weber. Ea se reg\se[te în figura
ideal-tipic\ a profetului, sfântului sau sub cea a lui �homo religiosus�. Legitimitatea ei st\
în deplina credin]\ în puterea revela]iei. Autoritatea tradi]ional\ conturat\ de figura tipic\
a patriarhului re]ine prin respectul manierelor de ac]iune tradi]ionale. Credibilitate au
figurile impuse de tradi]ie [i de respectul aproape sacru fa]\ de aceasta. ~n sfâr[it,
autoritatea legal\ apare atunci când actorii sociali recunosc � în deplin\ libertate �
regularitatea [i legitimitatea documentelor [i func]iilor sociale. Emblematice pentru acest
tip de autoritate sunt birocra]ia [i func]ionarul organiza]iei birocratice.

Cele trei tipuri fuzioneaz\. Când unul tinde spre o hipertrofiere maxim\, se poate
transforma în opusul s\u. Tipul autorit\]ii charismatice poate deveni astfel tradi]ional.
Observ\m c\, de fapt, tradi]ia nu este numai dat\, expus\ definitiv, ci [i construit\ în
forme [i reevalu\ri permanente. Prin acest imprevizibil [i fascinant joc, autoritatea devine
pentru comunitate o surs\ de ordine, [i nu neap\rat de constrângere. Invers, comunitatea
devine pentru autoritate o surs\ de legitimitate. Pentru a st\pâni, nu este nevoie numai de
for]\, ci [i de legitimitatea recunoscut\ a acestei for]e. Exist\ grupuri sociale care de]in
privilegiul [i monopolul puterii recunoscute, legitime. Printre acestea, sociologia religiilor
recunoa[te grupul birocratic, întemeiat pe posesiunea lucrurilor sacre. Este vorba aici,
dup\ cum arat\ C. Noica, de o sublim\ form\ a posesiunii: aceea a posesiunii f\r\
proprietate!

Dincolo îns\ de aceast\ tipologie tripartit\ a autorit\]ii expus\ ini]ial de Max Weber,
r\mâne îns\ întrebarea simpl\ [i dificil\: Ce este în sine autoritatea? Este un lucru, o
proprietate sau o rela]ie? J.M. Bochenski 1 analizeaz\ logic fiecare din cele trei posibi-
lit\]i. Un lucru poate avea autoritate prin el însu[i. O anumit\ persoan\, de asemenea:
�J.W. este o autoritate în sociologia religiilor�. Invers, o autoritate poate func]iona în
virtutea unei propriet\]i atribuite. Profetul are autoritate în virtutea faptului c\ Zeul însu[i
i-o atribuie. Autoritatea suprem\ o are sacrul. Un obiect din comunit\]ile tradi]ionale este
tabu prin sine însu[i. O femeie îns\rcinat\ este [i ea tabu, dar în virtutea unei propriet\]i
temporar atribuite. Diferen]a se p\streaz\. Autoritatea ca rela]ie nume[te, în fond, toate
ipostazele celorlalte dou\ aspecte. Nu poate exista autoritate (în]eleas\ ca lucru sau
proprietate) în afara unei rela]ii. ~n sine, ea n-ar putea fi gândit\ [i definit\. Ar fi un
nonsens. Wach are în aten]ie fenomenologia autorit\]ii distribuite tipurilor religioase.
~ntotdeauna îns\ autoritatea este ceva ce fiin]eaz\ numai în rela]ie cu absolutul. Reluând
diferen]ierea lui Bochenski între autoritatea epistemic\ (întemeiat\ pe cunoa[tere [i [tiin]\)
[i autoritatea deontic\ (�deomoi� � trebuie �, deci autoritate întemeiat\ pe temeiul urgen]ei,
al imperativului), cred c\ ea poate func]iona [i atunci când analiz\m tipurile religioase.
�Homo religiosus�, auditoriul, reformatorul pot, în anumite ipostaze, s\ stea mai curând
sub semnul deonticului. Nu întotdeauna ei surprind profunzimea unui mesaj divin ce le-a
fost comunicat. ~ns\ întotdeauna l-au dus la bun sfâr[it. Nu po]i gândi pe marii reformatori

1. Cf. J.M. Bochenski, Ce este autoritatea? Introducere în logica autorit\]ii, traducere din german\
de Thomas Kleininger, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1992.
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(Luther, Calvin etc.) în afara împlinirii actului lor sacru [i social. Cred îns\ c\ în cazul
magicianului, al preotului sau fondatorului s-a impus mai curând aspectul epistemic al
autorit\]ii. {amanul sau magicianul comunit\]ii are autoritate pentru c\ el [tie. Nu-i sunt
str\ine legile firii, ale creaturii sau cele ale universului. Ei nu sunt o autoritate pentru c\
au autoritate, ci pentru simplul fapt c\ sunt �speciali[tii sacrului�. ~n timpurile moderne,
arat\ logicianul polonez, privilegiul autorit\]ii epistemice îl au Bisericile, Conciliile sau
Papa, supremul ierarh.

Totu[i, aceste nuan]\ri pe tema autorit\]ii (mai ales sacre) î[i au reu[itele [i neîmpli-
nirile lor. Nu întotdeauna po]i disocia logic între epistemic [i deontic: de altfel, nici nu
ar fi potrivit s\ o facem, atunci când avem în aten]ie realitatea sacr\. Ea reprezint\
~ntregul. Cuprinde în sine totul: ~naltul [i Adâncul, R\ul [i Binele, Lumina [i ~ntunericul.
Limitele gândirii logice cultivate de autorul polonez se întrev\d foarte bine aici. Gândirea
logic\, ra]ional\, discursiv\ se cere transfigurat\ prin ceea ce s-a numit a fi �antinomie
transfigurat\� (L. Blaga). ~n cuprinsul ei totul devine cu putin]\, chiar [i ceea ce nu putem
în]elege. Mai ales aceasta. Apare, altfel spus, misterul. El este poate sintagma cea mai
potrivit\ pentru a numi nenumitul, a rosti inefabilul [i a explica inexplicabilul. Sociologia
religiei, a tipurilor religioase în special, nu-l poate surprinde [i explica. Nici n-ar mai fi
mister în acest caz. ~l poate îns\ p\stra [i cultiva în cuprinsul cercet\rilor [tiin]ifice. Cred
c\ foarte pu]ini sunt sociologii care au atins aceast\ reu[it\. Joachim Wach este, cu
certitudine, unul dintre ei.

*

1. ~ntemeietorul de religie. Lectura atent\ [i motivat\ sociologic a textelor lui
Joachim Wach [i, în special, a Sociologiei religiei, te îndrept\]e[te s\ ai anumite
certitudini. Una dintre ele se refer\ chiar la limitele analizei [tiin]ifice în istoria [i
sociologia religiilor. Dup\ rostirea îns\[i a autorului, este suficient de dificil a analiza pe
marii fondatori de religii [i �a trage concluzii generale asupra efectului social al activit\]ii
lor� (infra, p. 215). Mult mai simplu este s\ accep]i adev\rurile certe care ]i se impun.
�~ntr-o ultim\ analiz\ nu se pot face compara]ii între Isus Christos, Buddha, Jina,
Mohamed, Zoroastru, Mani, Confucius [i Lao-Zi. Fiecare dintre aceste nume sacre
reprezint\ o experien]\ unic\ [i a devenit un simbol non-interschimbabil al credin]ei [i
speran]ei oamenilor� (infra, p. 215). Ceea ce sociologic este cu putin]\ vizeaz\, în primul
rând, descrierea [i explicarea efectelor directe/indirecte determinate de apari]ia marilor
fondatori în organizarea [i stratificarea unei societ\]i. Este tocmai ceea ce î[i propune
Joachim Wach în Sociologia religiei. Aceste efecte sunt departe de a fi normale, obi[nuite.
Ineditul lor cred c\ se poate în]elege avându-se în aten]ie, mai întâi de toate, tocmai
condi]ia marilor fondatori de a fi mesageri ai Cerului. Orice întemeietor de religie î[i face
intrarea în lume legitimându-se printr-un mandat divin. Isus îl primise de la Tat\l ceresc,
Mohamed de la al s\u Allah, Zoroastru de la Ahura Mazda, Lao-Zi de la tainicul [i
inefabilul Tao.

Un prim efect social al acestei condi]ii speciale cu care este investit întemeietorul este
crearea unei comunit\]i a discipolilor 1. Dup\ J.M. Kitagawa 2, ace[tia din urm\ aveau

1. Ideea este reluat\ [i nuan]at\ de Wach, în 1925, într-un studiu intitulat Meister und Jünger (Maestrul
[i discipolii).

2. ~n comentariile textelor lui Joachim Wach apare constant numele unui profesor american de origine
japonez\: Joseph Mitsuo Kitagawa. Referin]a din text este îns\ la unica sa carte tradus\ în limba
rom^n\ � ~n c\utarea unit\]ii. Istoria religioas\ a omenirii, ed. cit, 1994, p. 28. O ampl\,
pertinent\ [i p\trunz\toare analiz\ a lui J. Wach realizat\ de acest istoric japonez al religiilor o
putem întâlni în Verstehen and Erlosung: Some Remarks on Joachim Wach�s Work, in �History of
Religions�, vol. 11, nr. 1, august 1971, pp. 31-53.
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dou\ roluri esen]iale. Primul era acela de a-[i înso]i în permanen]\ maestrul. Al doilea era
cel de a fi interpretul mesajului s\u. Discipolul î[i atinge împlinirea în figura primului
hermeneut. El mijloce[te astfel între simbolistica rostirilor sacre ale Magistrului [i
posibilit\]ile de în]elegere ale celor mul]i. Arhetipal\ îmi pare aici a fi prezen]a lui Philon,
întâiul hermeneut în sens secund 1. El f\cea cu putin]\, în timpurile de început ale
cre[tinismului, lectura alegoric\ [i inteligibil\ a textelor sacre.

*

2. Reformatorul. Sub chipul unui Moise, {abbatai }vi, Igna]iu de Loyola, Ioan
Damaschinul, Serafim din Sarov, Luther, Zwingli, Calvin, G. Fox, W. Penn, J. Wesley,
reformatorul face o figur\ cu totul aparte în istoria [i sociologia religiilor. Devo]iunea lui
pe altarul unei idei este întotdeauna exemplar\. Au �fost mari erudi]i [i profunzi gânditori�
(infra, p. 219), scrie Joachim Wach. Fervoarea [i emo]ia religioas\ tr\it\ întotdeauna la
paroxism nu i-a împiedicat s\ fie, în acela[i timp, mari `nv\]a]i [i des\vâr[i]i predicatori.
Uneori persuasiunea lor era cu totul deosebit\. �Din punct de vedere cantitativ, reforma-
torul este caracterizat prin ̀ ntinderea [i gradul activit\]ii sale; calitativ, el este caracterizat
prin puterea sa de a crea [i de a construi, care va fi totu[i mereu inferioar\ celei a
reformatorului.� (infra, p. 219).

Comentariile (inclusiv sociologice) asupra marilor reformatori sunt numeroase [i
remarcabile 2. Interesant îmi pare a fi ast\zi altceva. ~ncerc a compune figura postmodern\
a reformatorului din fragmentele realit\]ii prezente. Ceea ce ni se impune este, în primul
rând, numele monseniorului Lefebvre 3. ~n spiritul unei gândiri confesionale duse la
limit\, monseniorul schismatic refuz\ �Drepturile Omului�, opunându-le �Drepturile lui
Dumnezeu�. Activitatea sa social\ [i religioas\ a fost remarcabil\: a hirotonisit preo]i, a
oficiat slujba religioas\ în latina veche, dup\ ritualul vechi al Conciliului celor 30, a
stigmatizat înv\]\tura ultimilor papi. ~nfiin]eaz\ st\re]ii [i case de studiu, cump\r\
m\n\stiri, relanseaz\ pelerinajele tradi]ionale.

Nu putem acum [ti în ce m\sur\ �episcopul de fier� a reu[it s\ reînvie spiritul originar
al cre[tinismului. Cert este îns\ c\ a reu[it � din punct de vedere social � s\ creeze
premisele marginaliz\rii propriilor prozeli]i. Dup\ moartea lui, în mai 1991, Fr\]ia
sacerdotal\ Sfântul-Pius-al-X-lea va continua s\ fiin]eze. Este adev\rat, din ce în ce mai
modest în spa]iul european, cât [i în cel al Statelor Unite ale Americii.

Sociologia reformismului religios începe cu Moise, Luther, Calvin etc. Se continu\ în
cuprinsul acestui secol cu Marcel Lefebvre, Luigi Giussani, Chiara Lubich. Dup\ 1990,
condi]ia reformatorului îmi pare a fi cel pu]in stranie. Amestecul baroc al tuturor interpre-

1. Philon din Alexandria (Despre via]a contemplativ\) nu este hermeneutul esen]ial, originar. Acesta
din urm\ poate fi reg\sit mai curând sub semnul lui Hermes, Theuth sau Isus. Ace[tia întrupau
însu[i Logosul. Numeau relevan]a de sine a în-sinelui divin, ipostazele în care Zeus [i Dumnezeu
Tat\l se spuneau pe ei `n[i[i ca zei. Prin Hermes sau Isus, Zeul se exprim\ pe sine ca zeu. Prin
Philon, niciodat\. L-am numit pe acesta hermeneut secund tocmai pentru c\ era Mijlocitor. Philon
interpreta situându-se între rostirile lui Isus [i în]elesurile proprii celor mul]i.

2. Enum\r doar câteva dintre ele: Mircea Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. I, II, III,
1976-1983; M. Eliade, I.P. Culianu, Dic]ionar de religie, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1993;
Joseph Mitsuo Kitagawa, ~n c\utarea unit\]ii. Istoria religioas\ a omenirii, ed. cit.; Jean Delumeau,
Religiile lumii, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1996 etc.

3. �Marcel Lefebvre s-a n\scut în nordul Fran]ei, la 29 noiembrie 1905. Tân\r preot, el este trimis
misionar în Africa. Fost arhiepiscop de Dakar, unde este numit în 1957, va pronun]a la conciliul
Vatican II (1962-1965) aceste cuvinte edificatoare pentru viitorul s\u dezacord: «Biserica era respec-
tat\ în Africa pentru c\ spunea adev\rul. Dar Vatican II a l\sat impresia c\ un adev\r putea fi la fel
de bun ca un altul. A urmat de aici o dezvoltare general\ a valorilor morale»� (Henri Tincq, Exacer-
barea extremismelor religioase în lume, in Jean Delumeau (coord.), Religiile lumii, ed. cit, p. 680).
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1. Issiaka-Prosper Laleye, Religiile Africii Negre, in Jean Delumeau (coord.), Religiile lumii, ed. cit,
p. 660.

2. O foarte bun\ expunere a teoriilor referitoare la profetism [i la rela]ia lui cu lumea politicului [i
socialului este cea semnat\ de Moshe Idel, Mesianism [i mistic\, traducere de }. Goldstein,
Bucure[ti, Editura Hasefer, 1996.

t\rilor posibile eclipseaz\ oarecum figura clasic\ a acestuia. Reinterpretarea textelor sacre
[i muta]ia social\ pe care aceasta ar face-o cu putin]\ devine acum una din multe altele
posibile. Nu mai exist\, în aceast\ situa]ie, interpretare, ci interpret\ri. Nu mai spune
nimic Adev\rul, ci doar adev\rurile. Reformatorul tr\ie[te în acest timp postmodern o
ciudat\ disolu]ie în chiar actul ac]iunii sale. Dispare persoana reformatorului, r\mânând
doar fapta sa. Ironie sau blestem al Providen]ei? Greu de spus. Africa, de exemplu, pe
care o invoca Marcel Lefebvre ca p\str\toare a Bisericii cre[tine întemeiate pe adev\r, î[i
arat\ ast\zi cel\lalt chip. Cel tradi]ional, negru. Nu întâmpl\tor se discut\ în sociologia
religiilor de un �cre[tinism negru�, cât [i de un �islamism negru�. Paradoxul este izbitor.
Religiile istorice (cre[tinismul [i islamismul) devin masc\, trup perfect ce ad\postesc
ritualurile str\vechi africane! Este în joc o cumplit\ [i misterioas\ Reform\ ce dep\[e[te
cu mult imagina]ia primilor reformatori: cre[tinism formal cu temeiuri [i con]inuturi de
magie neagr\ african\! Nu po]i invoca nume de reformatori ale acestui fenomen. Po]i
îns\ lesne în]elege c\ ai în fa]\ o reform\ din temelii a vechiului cre[tinism.

Acest tip de reform\ f\r\ reformatori are uneori [i chipul social al disolu]iei vechilor
tradi]ii. ~n Africa de ast\zi, ea se combin\ cu hipertrofierea frontierei occidentale. Conse-
cin]ele se întrev\d [i asupra anumitor categorii de popula]ie. Dintre acestea, drama
semnificativ\ o tr\iesc b\trânii. Marea lor suferin]\ nu ]ine � a[a cum ar crede sociologul
gr\bit [i superficial � de lipsurile materiale, de fenomenele marginaliz\rii, excluderii [i
stigmatului. Ei se arat\ însp\imânta]i de superficialitatea [i nep\sarea tinerelor genera]ii
fa]\ de tradi]iile [i cultul str\mo[ilor. Visul ultim al b\trânului african a fost dintotdeauna
integrarea în �universul etern al str\mo[ilor�. Or, convingerea [i teama lor este legat\
ast\zi de faptul c\ �descenden]ii lor nu le mai pot asigura parcurgerea f\r\ gre[eal\ a
acelui drum misterios ce conduce la rangul de str\mo[� 1. Poate c\ viitorul Reformator �
dac\ acesta va mai fi cu putin]\ � ar fi tocmai acela care le va reda acestor f\pturi speran]a
vie]ii eterne [i a continuit\]ii spirituale.

*

3. Profetul. Tema profetismului � legat\ de fenomenul mesianismului � este studiat\
din mai multe puncte de vedere, nu întotdeauna complementare. Istoria social\ a profetis-
mului este ast\zi surprinz\tor de actual\. Pentru a-i releva îns\ actualitatea, vom avea în
aten]ie, pentru început, câteva considera]ii sociologice prezentate de Joachim Wach.

Exist\, arat\ Wach, autori care circumscriu profetismul spa]iului veterotestamentar.
Al]ii, dimpotriv\, îl extind pân\ în cuprinsul societ\]ilor tradi]ionale din America sau
Africa de Nord. Dincolo de aceste polemici, to]i profe]ii stau � arat\ Joachim Wach � sub
semnul unei caracteristici fundamentale: �posed\ o sensibilitate excep]ional\ [i o via]\
emo]ional\ intens\� (infra, p. 220). Faptul nu i-a împiedicat s\ fie [i în mijlocul unor
�activit\]i politice, na]ionale [i sociale� 2.

Poate c\ islamismul [i iudaismul ar reprezenta situa]iile istorico-simbolice cele mai
semnificative din istoria [i sociologia religiilor de întâlnire a profetismului cu lumea
politicului [i socialului. Plecând de la ideile lui Joachim Wach, cred c\ o nuan]are a lor
ar fi bine venit\.
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*
3.1. Profetismul islamic. O ipostaz\ special\ a acestui vechi profetism se poate reg\si în

secolul al XVIII-lea sub forma wahhabismului (de la numele lui �Abd al-Wahh³ b, 1703-1787).
Acesta refuza, simplu [i categoric, toate inova]iile moderniste ale Occidentului. ~n secolul
al XIX-lea s-a impus reformismul salafi. El cultiva eterna reîntoarcere la credin]a vechilor
evlavio[i (salafi), �la înso]itorii Profetului, la califii cei mai respecta]i� 1. Dar poate cea
mai semnificativ\ ipostaz\ social\ modern\ a Profetului islamic o putem reg\si sub chipul
Societ\]ii Fra]ilor Musulmani. Apari]ia ei se leag\ de numele lui Hassan al-Banna
(1906-1949). Apare în Egipt, în 1929, [i este structurat\ pe un model întru câtva modern:
un �ghid suprem�, un consiliu de conducere, o adunare [i reprezentan]i locali. Membrii
ei practicau rug\ciunea, studiul [i efortul conversiunii interioare. Coranul era citat [i
interpretat literal, refuzându-se sensurile moderne, socotite a fi radical diferite fa]\ de
inspira]ia divin\. Toate acestea devin foarte limpezi dac\ avem în aten]ie �arº �a (str\vechea
Lege a islamului). �Dumnezeu este scopul nostru, spune carta. Profetul este unicul nostru
ghid, Coranul � Constitu]ia noastr\, r\zboiul sfânt � calea noastr\, moartea în r\zboiul
sfânt � dorin]a noastr\ suprem\� 2. Cu asemenea neobi[nuite convingeri, islamistul
încearc\ [i ast\zi s\ ofere o alternativ\ total\ lumii occidentale.

O form\ mai temperat\ a profetismului islamic contemporan este Tabligh-ul. Fondat în
India de Mawlana Muhammad Ilyas (1885-1944), el va lua numele de Jama�at el-Tobligh
(Congrega]ia pentru r\spândirea islamului). Veritabil profetism social, Tabligh-ul tr\ie[te
doar în �mediile s\race [i populare�. Refuz\ calea violent\, practicând studiul, cultul [i
credin]a tradi]ional\.

Toate aceste organiza]ii [i congrega]ii sociale islamice încearc\ s\ argumenteze actuali-
tatea ve[nic\ a Profetului. Cerul [i P\mântul vie]ii [i mor]ii Profetului devin sacre,
inviolabile. Orice posibil\ maculare a lor aduce cu sine blestemul [i moartea. Totu[i, în
timpurile postmoderne au fost situa]ii în care sacralitatea p\mântului profetic a fost
înc\lcat\. ~n 1990-1991, de exemplu, autorit\]ile de la Riad (Arabia Saudit\) au permis
str\inilor occidentali accesul pe p\mântul [i sub cerul sacru al Profetului. Mai mult, au
sus]inut armatele americane în r\zboiul din Golf împotriva lui Saddam Hussein.

*
Analizând simbolic [i sociologic islamul, avem în aten]ie, în primul rând, figura

neobi[nuit\ a Profetului. Mohamed nu este asemenea lui Isus sau Buddha. Departe de a
numi Logosul sau Dumnezeul întrupat, Profetul islamic este Haqq-ul (Adev\rul). El-Haqq
(Adev\rul) este numele Divin. Prin El se reveleaz\ însu[i misterul esen]ei lui Allah. Cum
bine remarca {tefan Afloroaei, nu mai întâlnim în islam �însemn\tatea special\ a mijlocirii
[i Mijlocitorului, a descoperirii de sine� 3. Misterul esen]ei lui Allah î[i exhib\ în islam
mai curând unicitatea. Exist\ un singur Dumnezeu, un singur Profet, o singur\ revela]ie.
�Tradi]ia sacr\ (Sunna) nu prive[te decât faptele [i cuvintele singurului Profet al des\vâr-
[irii divine, încât teologia ortodox\ a islamului, anume Kal³ m, interzice tot ceea ce
înseamn\ disput\, analogie, confruntare, competi]ie, interpretare sau întrebare din partea
credinciosului� 4.

Altfel spus, întreaga cultur\ [i civiliza]ie islamic\ se întemeiaz\ pe unica revela]ie a lui
Allah s\vâr[it\ asupra lui Mahomed. Dup\ Frithjof Schuon, Profetul arab se distinge prin
trei tr\s\turi: evlavie, combativitate [i generozitate. �Prin «evlavie» în]elegem leg\tura

1. Henri Tincq, Exacerbarea extremismelor religioase în lume, in Jean Delumeau (coord.), Religiile
lumii�, ed. cit., 1996, p. 685.

2. Idem.
3. {tefan Afloroaei, Despre refuzul interpret\rii în discursul �postmodern�, in �Xenopoliana�, II,

1994, 1-4, p. 31.
4. Idem.
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funciar\ cu Dumnezeu, sim]ul lumii de dincolo, absoluta sinceritate... ea prefigureaz\,
într-un fel, climatul spiritual al islamului� 1. S\r\cia, posturile [i privegherea se cer
în]elese tot în cuprinsul evlaviei. Poligamia 2, arat\ Schuon, nu anuleaz\ asceza vie]ii
profetice. La acest prag al spiritualit\]ii, întreaga via]\ a trupului este transfigurat\ în
�dinamisme transpersonale�. Combativitatea Profetului islamic [i generozitatea lui prover-
bial\ sunt prezentate de discipolul lui R. Guénon, oarecum în antitez\ cu însemnele date
profe]ilor de cre[tinism sau budism. Acestea din urm\ ar sta mai curând sub semnul
teandricului, a naturii umane preluate [i deplin spiritualizate. Atât de reprezentativ\ a
devenit figura Profetului încât �Profetul este islamul: dac\ islamul se prezint\ ca manifes-
tare a adev\rului, frumuse]ii [i puterii..., atunci Profetul întruchipeaz\ senin\tatea,
generozitatea [i for]a� 3. Ultimele dou\ tr\s\turi, al\turi de evlavie, sunt esen]iale în
islamism. «Combativitatea» Profetului islamic ia � nu de pu]ine ori � [i chipul cruzimii.
Obiectul ei, arat\ Schuon, nu este atât du[manul, cât tr\d\torul. For]a pedepsei se cere
interpretat\ ca o manifestare a Drept\]ii divine. «Generozitatea» n-ar avea în aceast\
logic\ a interpret\rii nici o alt\ justificare, decât aceea de a amorsa oarecum combativitatea
dus\ la limit\.

*
Semnele arhetipale l\sate de pa[ii Profetului se întrev\d lesne [i ast\zi în societatea

islamic\. Atmosfera care te întâmpin\ aici este auster\, sepulcral\. �Pretutindeni se
sim]ea rug\ciunea [i moartea. Sunt semne incontestabile ale urmelor l\sate de sufletul
Profetului.� 4 Prin simplu fapt de a fi musulman, orice b\rbat î[i este propriul preot. Este
patriarhul, imamul sau Califul propriei familii. Sacralitatea islamic\ func]ioneaz\ chiar [i
la nivelul faptului cotidian din cadrul unei familii obi[nuite. Aici survine [i î[i face sim]it\
prezen]a in nuce întregul cosmos sacralizat de pa[ii Profetului. �Familia este o unitate,
este societate în societate, un bloc impenetrabil, la fel cu omul responsabil [i supus �
muslim �, la fel cu lumea musulman\, de o omogenitate [i stabilitate aproape incoruptibile.
Omul, familia, societatea sunt modelate dup\ ideea de Unitate; sunt tot atâtea adapt\ri
ale acesteia. Sunt unit\]i, ca [i Allah, ca [i Cuvântul S\u, Coranul.� 5 Unitatea islamic\
este cuaternar\. Patru pare a fi, dup\ Schuon, cifra privilegiat\ a musulmanilor. Simbolul
ultim este Ka�bah-ul, blocul p\trat, însemn al stabilit\]ii ultime. Mai mult, familia
musulman\ perfect\ este cea cu trei so]ii. Casa arab\ este p\trat\, închis\ spre exterior [i
deschis\ spre curtea din mijloc. Unitatea din patru a singurului Profet devine astfel
simbolul cel mai reprezentativ al islamismului.

Din punctul de vedere al sociologiei religiilor, întâlnirea unei spiritualit\]i sacre cu
lumea profan\ este posibil\, dar nu obligatorie. Când îns\ cele dou\ s-au întâlnit, de
pierdut a avut întotdeauna religia. A[a s-a întâmplat [i în cazul islamismului. Timpurile
moderne devin ele însele un argument în acest sens. Spiritualitatea revelat\ de Allah
singurului Profet este ast\zi ocultat\. Se impune, mai curând, voin]a ultim\ � mijlocit\ de
violen]\ � a celor mai radicali musulmani 6. Cu to]ii sunt de acord în a respinge �valorile
fundamentale� întemeiate pe democra]ie [i cre[tinism ale Occidentului.

1. Frithjof Schuon, S\ în]elegem islamul. Introducere în spiritualitatea lumii musulmane, traducere de
Anca Manolescu, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1994, p. 116.

2. Pentru a limpezi [i deconstrui orice prezum]ie vulgar\ asupra sensibilit\]ii profetice, Schuon
recomand\ capitolele despre Mahomed [i Solomon din ~n]elepciunea Profe]ilor a lui Ibn �Arabº .

3. Frithjof Schuon, op. cit., p. 121.
4. Ibidem, p. 111.
5. Frithjof Schuon, Despre unitatea transcendent\ a religiilor, traducere de Anca Manolescu, Bucu-

re[ti, Editura Humanitas, 1994, p. 134.
6. ~ncepând cu anii 1970-1980, islamismul provoac\ din ce în ce mai evident [i insistent lumea

occidental\. Câteva situa]ii sociale [i istorice ale fenomenului sunt, în acest sens, semnificative.
Generalul pakistanez Zia Ul-Haq preia, în 1977, puterea. ~n februarie 1979 se întoarce la Qom
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3.2. Profetismul [i mesianismul iudaic. Pentru vechii iudei, profetul Ilie a devenit
emblematic. �El este purt\torul soliilor divine prin toate genera]iile.� 1 Deslu[irea prezen-
]ei sale în lume solicit\ permanentul antrenament în spa]iul unei hermeneutici a facticit\]ii.
Ilie poate fi surprins în întregul spectru de realit\]i, de la autentica viziune pân\ la locurile
cele mai comune. Orice chip, privire sau întâmplare poate ascunde prezen]a disimulat\ �
tainic\, dar vie � a profetului. ~n realitatea lui, contrariile se întâlnesc [i tot aici î[i afl\
împlinirea. Nu întâmpl\tor în mentalul social iudaic se crede [i ast\zi c\ Ilie însu[i �va
împ\ca între ele toate conceptele, tradi]iile [i înv\]\turile, opuse unele altora, a[a cum ni
se înf\]i[eaz\ ele în mo[tenirea iudaic\� 2. ~n figura profetului, timpul î[i afl\ des\vâr[irea.
El devine eternitate. Visul dintotdeauna al b\trânului evreu r\t\citor î[i poate afla � în
sfâr[it � împlinirea. ~n a[teptarea [i c\utarea acestui timp al împlinirilor, evreul [i-a
asumat o odisee cu totul special\. Despre ea d\ cel mai bine seama mesianismul 3. El
reprezint\ o constant\ a istoriei evreie[ti. Textele de istorie [i sociologie a religiilor
(inclusiv cele care poart\ semn\tura lui Joachim Wach) îl reiau [i (re)interpreteaz\
permanent. Voi încerca de aceea s\ insist pe aspectele ultime, contemporane, ale acestui
tip de profetism [i mesianism.

Anul 1948 a fost unul de gra]ie pentru poporul iudeu. Evreii credincio[i îl în]eleg ca
pe �începutul mântuirii noastre� (Moshe Idel). Se deschide calea spre actualizarea vechii

[i Teheran ayatollahul Khomeiny: revolu]ia islamic\ din Iran atinge apogeul ei. Jihad-ul islamic
asasineaz\, în 1981, pe pre[edintele Egiptului, Anwar al-Sadat. �Din Sudan pân\ în Indonesia,
islamul este în fl\c\ri� (Henri Tincq, Exacerbarea extremismelor religioase în lume, in Jean Delumeau
(coord.), Religiile lumii, ed. cit, p. 683). Totu[i, cred c\ forma ultim\ prin care islamul a fost
confiscat de puterea politicului a fost provocarea lui Saddam Hussein. ~n 2 august 1990, acesta
invada Kuweitul declarând r\zboi sfânt Occidentului.

1. Gershom Scholem, Cabala [i simbolistica ei, traducere din german\ de Nora Iuga, Bucure[ti,
Editura Humanitas, 1996, p. 28.

2. Idem.
3. De referin]\ în problematica mesianismului evreiesc este cartea lui Moshe Idel, Mesianism [i

mistic\, ed. cit. ~ntâlne[ti aici [i o concis\ exegez\ a principalelor teorii referitoare la originea
mesianismului. Una dintre ele ar fi �explica]ia prin traumatism istoric�. Conform ei, asasinatele
colective, pogromurile, expulz\rile [i opresiunile neîncetate au f\cut cu putin]\ apari]ia unor mesia
[i a unor fenomene mesianice. Bernard Mc Ginn (Apocalyptic Spirituality, Paulist Press, N.Y., 1979)
este îns\ de alt\ p\rere. El minimalizeaz\ rolul contextului istoric [i social. Acesta poate fi cel mult
o ocazie, un prilej de aducere la fiin]\ a mesianismului, nicidecum o cauz\ a lui. �Ar fi f\r\ îndoial\
mai corect s\ descrii personalitatea apocaliptic\ ca pe cineva care î[i face apari]ia odat\ cu trecerea
crizei (subl.n.), decât ca pe o persoan\ care se mul]ume[te s\ reac]ioneze la o criz\ cu care e
contemporan.� (Moshe Idel, op. cit., p. 16). Sociologia mesianismului re]ine ca semnificativ\ [i
ipoteza �existen]ial\� (Frank Kermode, The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction,
Oxford University Press, Londra, 1966). Conform acesteia, mesianismul, cu toate consecin]ele sale
sociale, ar da un sens, un rost istoriei oamenilor [i chiar unui Mesia. Investindu-[i cu sens
eshatologic vie]uirea, viitorul Mesia î[i va transfigura efemera existen]\ în eternitatea nemuririi
sacre. ~n aceast\ marc\ a în]elegerii mesianismului, Mesia devine hermeneutul prin excelen]\.
~ncearc\ s\ în]eleag\ sensul ascuns al timpului [i istoriei [i, plecând de aici, momentul redemp]iunii.
Anun]\ apoi sensul descoperit întregii comunit\]i. Faptul devine o terapie îndelung verificat\ [i
absolut necesar\ în a întâmpina [i transfigura un e[ec istoric sau o simpl\ neîmplinire.
M. Idel, dimpotriv\, crede c\ speran]a unei comunit\]i este cea care ar face cu putin]\ izbucnirile
de natur\ mesianic\. Fenomenul apocaliptic evreiesc din secolele VII-VIII ar fi fost o consecin]\ a
�speran]ei� puse de evrei în victoriile arabe asupra cre[tinilor. De asemenea, mesianismul evreiesc
al secolului XIII ar fi fost o reac]ie provocat\ de a[teptarea împlinit\ a evreilor în raport cu
cuceririle mongole din Europa [i bazinul mediteranean. ~n fond, nu este îns\ obligatoriu ca orice
criz\ social\ [i istoric\ s\ genereze mesianism. Traumatismul provocat de {oa (holocaust) nu a
suscitat evreului nici o atitudine mesianic\. ~n schimb, crearea statului Israel a fost în]eleas\ ca o
teofanie a lui Iahve.
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limbi [i a culturii tradi]ionale evreie[ti. Dup\ împlinirile lor, �P\rin]ii întemeietori� vor
fi urma]i acum de fenomenul social al sionismului religios. Pentru acesta, evenimentul
politic [i istoric al timpului prezent este transfigurat de prezen]a miraculoas\ a lui Iahve.
Scopul este acum buna a[ezare a evreilor sioni[ti în teritoriile ocupate. �Un mesianism
religios evreiesc din ce în ce mai partizan îi urmeaz\ mesianismului realist al avangardei
sionismului.� 1

Dincolo de faptul c\ statul Israel a fost creat de avangarda sionist\, încrederea în
str\vechile profe]ii [i în venirea lui Mesia continu\ s\ fie vie. ~n Ierusalimul de ast\zi,
exist\ cartierul ultraortodox Mea {earim, locuit de fiii supravie]uitori ai familiilor hasidice
decimate în Europa secolului XIX. Adoptând o vestimenta]ie tradi]ional\ în plin\ moder-
nitate (redingot\ neagr\, p\l\rie de fetru, capul ras [i acoperit la femei), ultimele vl\stare
hasidice refuz\ actuala putere laic\, recit\ psalmi [i declam\ apocaliptic �timpuri de
nenorocire [i dezn\dejde�.

Spectaculoasa revenire în Israelul contemporan a spiritului tradi]ionalist este explicat\
sociologic prin existen]a a numeroase familii de evrei ortodoc[i, la care s-au ad\ugat [i
evrei religio[i din emigra]ie (fosta Uniune Sovietic\, Europa de Vest, Statele Unite ale
Americii). Toate acestea au f\cut cu putin]\ întreb\ri de genul: va ap\rea o versiune
iudaic\ a integrismului oriental? Va constitui ea o autentic\ alternativ\ la modelul
occidental? Avea, sau nu, dreptate Francis Fukuyama atunci când profe]ea �sfâr[itul
istoriei� o dat\ cu democra]ia occidental\ [i cu înst\pânirea �Drepturilor Omului�? Doar
un profet poate r\spunde acum cu certitudine. Sociologul religiilor va formula doar
ipoteze, va gândi situa]ii posibile. Sigur ne pare a fi acum îns\ altceva. Faptul c\ revenirea
spectaculoas\ a vechilor tradi]ii [i a sacralit\]ii originare nu mai poate fi pus\ pe seama
unor nemul]umiri politice sau sociale. Mai curând a[ invoca � drept o posibil\ argumen-
ta]ie � una dintre ideile esen]iale ale lui Mircea Eliade. Tradi]ia [i sacralitatea unor
semin]ii, arat\ savantul rom^n, nu pot fi niciodat\ extirpate definitiv. Pot fi doar maculate
[i ocultate periodic. Pot fi chiar substituite de anumite surogate ale absolutului. Mai
devreme sau mai târziu îns\, ele vor reveni cu o mai mare amploare, chiar în condi]iile de
limit\ ale unei societ\]i.

Toate aceste ipostaze ale mesianismului modern reprezint\ încerc\ri � mai mult sau
mai pu]in întemeiate � ale comunit\]ilor tradi]ionale neeuropene �de a reda vie]ii un sens
[i societ\]ii un fundament sacru� 2. Este în joc o replic\ special\ dat\ modernit\]ii
occidentale întemeiat\ pe laicitate, ra]ionalism [i etatizare. Conform afirma]iilor clare [i
concise ale lui Henri Tincq, mi[c\rile mesianice ale secolului XX �propun o alternativ\
la ideologia materialist\ a Occidentului, modelului s\u de dezvoltare neoliberal [i care îi
îmbog\]e[te pe cei boga]i [i îi s\r\ce[te pe cei mai s\raci; o alternativ\ religioas\ [i la
ateismul marxist, la «socialismul real», la «paradisul muncitorilor», devenit infernul
libert\]ilor în Uniunea Sovietic\ [i în ]\rile Europei de Est; o alternativ\ islamic\ la
na]ionalismul de tip marxist, mult timp dominant în ]\rile arabe; o alternativ\, de
asemenea, ultraortodox\ la ideologia laic\ în Israel sau în India; în fine, o alternativ\
integrist\ în interiorul Bisericii catolice, la «ideologia» schimb\rii n\scut\ la conciliul
Vatican II (1962-1965) care a modernizat cre[tinismul� 3.

Sociologia religiilor a lui Joachim Wach constituie, în acest sens, o lectur\ clasic\ [i
esen]ial\ pentru autentica în]elegere a mesianismelor moderne, a ideilor religioase [i a
mecanismelor sociale care le-au f\cut pe acestea cu putin]\.

1. Alain Dieckoff, Les politiques de Dieu. Sionisme, messianisme et tradition, Paris, Seuil, 1993.
2. Henri Tincq, Exacerbarea extremismelor religioase `n lume, in Jean Delumeau, op. cit., p. 697.
3. Ibidem, p. 698.
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*
4-5. Vizionarul [i ghicitorul. Sunt alte dou\ tipuri de autoritate religioas\ ce re]in

aten]ia lui Joachim Wach. Primul este analizat comparativ cu profetul. Wach îl în]elege pe
acesta ca pe un precursor al profetismului. Charisma vizionarului � ca [i cea a profetului �
se întemeiaz\ pe o experien]\ religioas\ autentic\, �dar mai pu]in creatoare�. Amploarea
social\ a vizionarului este mai pu]in relevant\. Ea se circumscrie sociologic la nivelul
grupurilor mici. Are îns\ rostul de anun]a venirea viitorului profet. Vechiul Testament
con]ine, în acest sens, o întreag\ list\ a vizionarilor care l-au anun]at pe Mesia: Samuel,
Balaam, Debora, Amos, Isaia, Ieremia. To]i au fost mesageri sau înso]itori al lui Iahve
însu[i. Vizionarul vechii Grecii se putea reg\si sub chipul mantisului. Prin el Zeus însu[i
vorbea, se exprima pe sine ca zeu. Pythia, preoteasa templului din Delphi, devine un
exemplu clasic de prim hermeneut al zeului, în istoria [i hermeneutica religiilor.

Ghicitorul, ca autoritate sacr\, este specialistul în arta divina]iei. Polinezienii, mexi-
canii, chinezii, sumero-babilonienii, etruscii, grecii [i romanii i-au consacrat un loc
privilegiat în ierarhia sacr\ a societ\]ii. De[i charisma era, la origine, de ordin personal,
�ea se transform\ cu u[urin]\ [i `n mod regulat în institu]ie� (infra, p. 226). Specialitatea
ei era acum aceea de a r\spunde la �întreb\rile ce sunt puse de indivizi [i grupuri� (idem).
Ghicitorul lui Joachim Wach este ipostaza teoretic\ a magicianului. Spre deosebire de
magician, care privilegiaz\ doar aspectele practice, ghicitorul �î[i bazeaz\ explica]iile pe
o vedere sau o «teorie» general\ a cosmosului, care pretinde a stabili o coresponden]\
între domeniul uman [i domeniul divin� (idem), pe în]elegere. Observ\m c\ sociologul
german r\stoarn\ raportul clasic dintre magician [i ghicitor. Astfel, ghicitorul înceteaz\ a
mai fi ipostaza simplist\ [i profan\ a magicianului. Dimpotriv\ � sub chipul anticului
divinator �, el st\pâne[te o cunoa[tere ini]iatic\ a misterelor lumii [i universului.

*
6. Magicianul. �Povestirile c\l\torilor, ale misionarilor [i antropologilor ne-au furnizat

o enorm\ documenta]ie asupra naturii [i rolului magicianului în societ\]ile primitive.� 1

Bibliografia asupra magiei tradi]ionale este ast\zi suficient de bine prezentat\. Mai
semnificativ\ îmi pare a fi � dincolo de textul lui Wach � fenomenologia contemporan\ a
magiei. Ea te întâmpin\ cu un amestec baroc de rituri [i tehnici meditative, de credin]e [i
practici cel pu]in stranii. Magia postmodern\ continu\ s\ privilegieze �for]ele�, �vibra-
]iile�, �energiile�. Locurile în care ele î[i fac sim]it\ prezen]a sunt acum altele: cristalele,
piramidele, copacii mari. Spa]iul privilegiat este îns\ mentalul omenesc. �Jocurile min]ii�,
asemenea programului unui imens computer, modific\ imaginea lumii, dezv\luindu-i
totodat\ [i esen]a sa ludic\ 2. Aceast\ lume se arat\ a fi o crea]ie magic\ a unei imense
iluzii (M³ y³ , în filosofia indian\). Esen]a ei este jocul, cel prin care Creatorul acestei
lumi, din naivitate sau mali]iozitate, se recunoa[te pe sine drept demiurg.

Magicianul contemporan mai poate fi reg\sit sub chipul �[amanului� din curentul New
Age. De[i vine din ]inuturile vechi, tradi]ionale, totu[i practicile sale sunt acum �deconectate
de la sistemul de semnifica]ii din cadrul comunitar în care î[i au, în mod tradi]ional, locul� 3.

1. Marcel Mauss, Henri Hubert, Teoria general\ a magiei, ed. cit, pp. 316-317.
2. Semnificative sunt, în acest caz, ultimele texte ale lui I.P. Culianu. Magia min]ii este cea care face

cu putin]\ crearea unor universuri paralele [i a unor realit\]i stranii. Tehnicile meditative, rug\ciunile
[i extazul nu ar fi, în acest caz, decât ni[te chei speciale de acces la tainele mentalului omenesc...
Magia lumilor create de mintea omeneasc\ sau de computere ascunde golul nefiin]ei ce se ad\poste[te
în orice col] al acestei lumi. Paralel\ între lumea computerelor [i cea a tehnicilor tantrice apare
astfel perfect îndrept\]it\.

3. Françoise Champion, Spirit religios difuz, eclectism [i sincretism, in Jean Delumeau, op. cit.,
p. 720.
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Din practici sacre, tehnicile magice ajung ast\zi a fi doar mijloace de divina]ie
sau vindecare. Rezultatele lor pot fi verificate, cuantificate, legitimate [tiin]ific. Fa]a
ultim\ a magiei contemporane este îns\ cea ecologic\. Leg\tura perfect\ dintre om,
mediul ambiant [i natur\ ajunge a fi invocat\ în cuprinsul discursului ecologist. S-a ajuns
pân\ acolo încât comunitatea actual\ a magicienilor nu mai privilegiaz\ tr\irea [i sim]\-
mântul sacru, ci �noua alian]\� dintre om [i natura `nconjur\toare, care încearc\ din nou
s\ [i-l apropie.

*
7. Sfântul. Rezerva pe care o formuleaz\ Wach atunci când studiaz\ sociologic acest

tip special de autoritate religioas\ este urm\toarea: sfin]enia devine cu totul irelevant\
dac\ este circumscris\ doar spa]iului cre[tin, în special romano-catolic. Ea cuprinde, de
fapt, întreaga via]\ religioas\, de la vechiul Orient, trecând prin toate comunit\]ile
tradi]ionale [i ajungând la cre[tinismul ortodox. Ceea ce îi diferen]iaz\ pe sfin]ii din
întreaga lume este nu atât o conjunctur\ social\ ci, mai degrab\, o anume �întâmplare
destinal\� ({tefan Afloroaei). �Biografiile multor sfin]i vorbesc despre o «convertire»
decisiv\. El tr\ie[te comuniunea cu Divinitatea într-un mod deosebit de intens.� (infra,
p. 228). De aceea nu exist\ o via]\ a sfin]ilor, ci numai una a sfântului. Fiecare î[i tr\ie[te
destinal [i cu totul altfel întâlnirea cu sacrul 1. Ceea ce îi poate îns\ aduna împreun\ este �
din punct de vedere social � un anume tip de autoritate. Combinat\ (uneori) cu o s\r\cie
[i peniten]\ asumate, autoritatea sfin]ilor �î[i g\se[te expresia social\ fie în cercurile sau
grupurile uni]i prin charisma personal\ a [efului�. ~n afara ei, sfântul devine anonim sau
ascuns.

Dou\ categorii de sfin]i par a-l re]ine în mod deosebit pe Joachim Wach. Prima ar fi
cea a sfin]ilor martiri. A doua cuprinde pe sfin]ii ascun[i. �Ideea de martiriu, sacrificiu
al slujitorului credin]ei, nu se limiteaz\ numai la domeniile marilor religii monoteiste�
(infra, p. 228). Sub forme diferite, ea se reg\se[te în întreaga istorie religioas\ a umani-
t\]ii. Oriunde este prezent, martirajul devine fie o cale a lumii spre cer, fie o mijlocire
între lumea de aici [i zeul celei de dincolo. Parabola apostolului irlandez descris\ de
Denis de Rougemont 2 devine emblematic\ pentru condi]ia martirului. Despre ce este
vorba? Unul dintre apostolii primelor veacuri a încercat s\ cre[tineze ]inuturile p\gâne
din Alpii elve]ieni. Le-a vorbit f\pturilor locului despre Tat\l ceresc, despre Fiul s\u
r\t\citor, permanent r\stignit [i înviat. A cuvântat îns\ cu o patim\ aparte despre martir,
ca cel mai bun mijlocitor pe care l-ar avea ei pe lâng\ Zeul cre[tin. Oamenii locului � de
altfel, cucernici p\gâni � l-au ascultat nu f\r\ o anumit\ uimire, dar [i cu o decent\
aten]ie. Totul era nou pentru ei. Scena discursului lui Dionisie în Areopagul grec se
repeta. Mai mult, ea sfâr[e[te prin a deveni emblematic\ pentru orice martir cre[tin, inclu-
siv pentru cel irlandez. }\ranii elve]ieni l-au ascultat, l-au crezut atât de mult, încât � în
cele din urm\ � l-au ucis. Prin moartea lui îns\ ei au devenit cre[tini. ~n schimb, l-au
�ajutat� pe apostol s\ devin\ martir. Martirajul � drumul prin moarte � reprezint\ astfel
apogeul apostolatului. Nimic nu poate convinge mai mult decât asumarea propriului
sacrificiu.

Cealalt\ categorie de sfin]enie avut\ în aten]ie de Joachim Wach este cea a sfin]ilor
ascun[i. ~n volumul colectiv The Messianic Idea in Judaism, Gershom Scholem stabilea
originea ideii de sfânt � în în]elesul de om ascuns � în versetul 25 al capitolului 10 din

1. Asupra inefabilei [i unicei revel\ri a sacrului s-a oprit, printre al]ii, Rudolf Otto. Semnificative sunt
textele sale, Sacrul. Despre elementul ira]ional din ideea divinului [i rela]ia lui cu ra]ionalul,
traducere de Ioan Milea, Editura Dacia, Cluj, 1992; Mistica Orientului [i mistica Occidentului,
traducere de M. Gr\dinaru [i Fr. Michael, Editura Septentrion, Ia[i, 1993.

2. Denis de Rougemont, Partea Diavolului, traducere de Mircea Iv\nescu, Bucure[ti, Editura Anastasia,
1994.
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Cartea pildelor lui Solomon: �iar dreptul este ca o temelie neclintit\ a lumii�. Numai
temeiul necunoscut poate asigura permanen]a unei lumi, a unei crea]ii. Temelia cunoscut\,
în schimb, devine prin aceasta [i anulat\, distrus\. De aceea este necesar ezoterismul, cel
care face cu putin]\ ca lumea sfin]ilor s\ existe. Sfântul este, altfel spus, �temelia neclin-
tit\� [i ascuns\ a lumii. Sociologia religiilor re]ine [i exegezele întemeiate pe existen]a
unui num\r exact de sfin]i ce ar face cu putin]\ via]a lumii. Astfel, în Geneza 18, 18,
Iahve îl asigur\ pe Abraham c\ nicicând lumea nu va fi lipsit\ de prezen]a a 30 de oameni
în]elep]i, asemenea b\trânului profet. Ideea va fi reluat\ [i în scrierile târzii ale seco-
lului IV dup\ Christos, invocându-se acum num\rul sacru al celor 36 de în]elep]i ce sus]in
lumea. Num\rul 36 este înc\rcat de o sacralitate universal\. El nu este str\in nici tradi]iilor
precre[tine (egiptene, grece[ti, asiro-babiloniene). Mistica iudaic\ îl re]ine sub sintagma
�drep]i ascun[i� (nistar) 1. Nimeni nu [tie cine sunt, to]i [tiu îns\ c\ ei exist\. Ascunderea
devine îns\[i condi]ia lor de a fi. La limit\, ace[ti sfin]i devin f\pturi ascunse chiar [i
pentru ei în[i[i! Dezv\luirea identit\]ii lor ar echivala cu trecerea în nefiin]\. Printre ei �
cred înc\ iudeii � s-ar afla însu[i Mesia. Doar decrepitudinea [i nep\sarea timpului nostru
`l fac ascuns, cu neputin]\ de recunoscut.

La rândul s\u, universul sacru al islamului invoc\ tradi]ia celor 4.000 de sfin]i
necunoscu]i. Hujwiri, mistic persan din secolul al XI-lea, în lucrarea sa Dezv\luirea celor
înv\luite se refer\ la vechii mae[tri sufi]i care nu se cuno[teau între ei [i poate nici de ei
în[i[i! Motivul celor patru mii de sfin]i este reluat [i de Itries Shah în Sufismul (1971).
Suflete loiale, bun\tate întruchipat\, blânde]e a figurii [i tonului, sfin]ii ascun[i tr\iesc
ne[tiu]i de nimeni, nici chiar de ei în[i[i. R\mân îns\ în anonimatul lor modele de via]\
cu totul independente de lauda [i blamul celor mul]i. �Numai în mod excep]ional [i pentru
binele Bisericii Sale, îng\duie Dumnezeu ca sfin]enia unuia dintre fiii S\i s\ devin\
manifest\ [i s\ genereze un cult (...). ~n mod normal, sfin]ii r\mân ascun[i ochilor no[tri
(...) [i lumea nu subzist\ decât datorit\ lor.� 2 Societatea îns\[i n-ar putea func]iona f\r\
unitatea [i coeziunea interioar\ pe care i-o asigur\ sfântul. Aureliu Augustin a gândit
chiar o cetate a sfin]ilor [i a lui Dumnezeu (De civitate Dei). Ie[irea din ascundere,
abandonarea anonimatului va avea loc o dat\ cu Sabbatul sfin]ilor � prolog al celei de-a
opta zile [i al survenirii ~mp\r\]iei lui Dumnezeu pe p\mânt.

Abia atunci spusele pauline referitoare la sfin]enie ca ideal al omului deplin se vor
împlini. Deocamdat\ sfântul r\mâne o figur\ alogen\, cu totul str\in\ acestei lumi. �Tu
Solus Sanctus� (Numai Dumnezeu este sfânt), scrie în Apocalips\ 15, 4. Omul devine
sfânt doar prin participare sinergic\ la realitatea ultim\. Sfin]enia nu face altceva decât s\
anuleze imensa distan]\ dintre creatur\ [i Creator. ~n acest sens, Paul Evdokimov, în
Iubirea nebun\ a lui Dumnezeu, arat\ limpede c\ semantica termenului de sfin]enie
sugereaz\ dislocarea distan]ei dintre om [i zeul s\u. Cei doi se pot reg\si împreun\ sub
chipul sfin]eniei. Sfântul, spre deosebire de mire sau pelerin, transfigureaz\ condi]ia
uman\, tr\ind în sine însu[i realitatea prezen]ei lui Dumnezeu (N. Ionescu). Aceasta îl
con]ine, con]inând-o, cum ar spune Aureliu Augustin. Riscul este enorm, fiind egalat doar
de starea beatific\ a sacraliz\rii. Sfântul p\time[te ispita orgoliului ultim, acela de a se
crede el însu[i zeu. ~n aceast\ ipostaz\, scrie Nae Ionescu în Metafizica sa, mai aproape
de mântuire s-ar afla f\ptura p\c\toas\ care tr\ie[te cu con[tiin]a p\catelor sale. �A te
crede prea tare este un p\cat mai mare decât a te crede prea slab.� A fi tare te poate duce
pe calea înfrunt\rii lui Dumnezeu, a fi prea slab este condi]ia situ\rii pe un drum care
ocole[te supremul p\cat, cel al ispitirii Sf^ntului Duh.

1. �~n fiecare genera]ie � a[a sun\ o veche m\rturie din epoca talmudic\ � exist\ treizeci [i [ase de
oameni drep]i, pe care se bazeaz\ toat\ alc\tuirea lumii� (Gershom Scholem, Cabala [i simbolistica
ei, ed. cit, p. 11).

2. Henri-Irénée Marrou, Teologia istoriei, Ia[i, Editura Institutul European, 1996.
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*
Sociologia sfin]eniei privilegiaz\ nu atât aspectele metafizice cât, mai curând, tipul de

socializare pe care sfântul îl face cu putin]\. Dup\ mai mul]i autori, el s-ar întemeia pe
miracol. Relicvele sfin]ilor de pretutindeni s\vâr[esc minuni nea[teptate, fapt care adun\
sub semnul supremei devo]iuni un imens grup al credincio[ilor. Exist\ mai întâi miracolul,
apoi se constituie grupul credincio[ilor. Cred c\ un asemenea tip de lectur\ f\cut\
sfin]eniei este cel pu]in superficial\. De ce? ~n primul rând, pentru c\ sfântul adev\rat nu
caut\ niciodat\ s\ fac\ din miracolele s\vâr[ite un scop în sine. Grupul devo]ional dac\
exist\, trebuie s\ se întemeieze nu pe miracolul s\vâr[it, ci pe credin]a (ne)m\rturisit\.
Miracol [i credin]\ sunt dou\ realit\]i care pot foarte bine s\ nu se întâlneasc\. Mai exact,
miracolul nu trebuie s\ devin\ un început [i un argument al credin]ei, ci doar o form\ de
�concesie acordat\ de îndurarea divin\ sl\biciunii credin]ei de care dau dovad\ cei mai
mul]i dintre oameni în conformitate cu cuvântul lui Christos: «Ferici]i cei care cred f\r\
s\ fi v\zut»� 1. Adev\rata credin]\ nu se întemeiaz\ pe miracol, pe argumente sau pe
dovezi ale ra]iunii. Dac\ ar fi a[a, atunci am avea de a face cu credulitatea [i nu cu
credin]a. Ultima cunoa[te ca expresii absurdul, hilarul, groaznicul, tocmai pentru c\ se
are în aten]ie misterul ultim. Omene[te, acestuia nu i se pot g\si expresii analoage mai
potrivite decât cele men]ionate.

Miracolul [i credin]a nu sunt îns\ singurele motive luate în aten]ie atunci când gândim
sociologic sfin]enia. Mai poate intra în jocul social [i mormântul sfântului. Exemplar\ îmi
pare a fi, în acest sens, analiza lui Peter Brown. Cultul sfin]ilor, dup\ acest autor, apropie
p\mântul de un cer al lui. P\mântul � în ipostaza mormântului sacru � devine transfigurat.
Tocmai de aceea el �a devenit accesibil tuturor [i s-a transformat într-un centru al formelor
de ritual comune întregii comunit\]i� 2. Fenomenul devine de o mare amploare în cre[ti-
nism o dat\ cu secolele III-IV. S-a scris chiar despre proprietatea public\ a mormântului
[i despre privatizarea sfin]ilor. Aceste expresii ale discursului economic sunt cu totul
deplasate pentru analiza unor realit\]i sfinte. Dincolo de aceasta, ele numesc îns\ fenomene
cre[tine reale ale timpului de început. Mormântul �s-a putut extinde spre a ad\posti un
martir [i a scoate astfel un mormânt sfânt, fie direct, fie indirect, în afara comunit\]ii
cre[tine [i a-l aduce în sfera unei singure familii� 3. Numele unui sfânt devine astfel [i
blazon al unei familii. Mormântul acestuia va fi revendicat � dincolo de puterea comuni-
t\]ii � doar de o singur\ familie. Aceste realit\]i sunt pertinent [i minu]ios prezentate de
Peter Brown [i nu pot fi ignorate de nici o cercetare sociologic\.

Analizând, pe baz\ de texte, realitatea cre[tin\ a primelor secole, un alt fapt se impune
sub semnul eviden]ei. Este vorba de s\raci [i de femei, categorii care stau cel mai clar sub
semnul coeziunii sociale a sfin]eniei cre[tine. Poate c\ era singura lor cale de a c\uta o
justificare suferin]elor lume[ti [i o încercare de a le g\si împlinirea în lumea de dincolo.
Totu[i, cultul sfin]ilor nu a re]inut � indiferent de timpul s\u � doar pe femei [i pe ultimul
s\rman. Prin mijlocirea lui, întreaga comunitate avea posibilitatea � cel pu]in o dat\ pe
an � s\ se priveasc\ pe sine îns\[i în oglind\, direct, nemijlocit. Distan]a comunit\]ii fa]\
de ea îns\[i, defardarea [i privirea chipului gol, era o terapie sigur\ [i îndelung exersat\.
Iat\ un exemplu semnificativ: de ziua Sf^ntului Hippolit, Roma întreag\ peregrina la
mormântul acestuia. �Patricienii [i mul]imea plebee se amestecau, um\r la um\r, deoarece
credin]a [terge diferen]ele de origine.� 4 Anulând distan]ele sociale [i ierarhiile, sfântul
adun\ în jurul s\u totul: s\raci, n\p\stui]i, bicisnici [i nevolnici, dar [i femei, b\trâni sau
aristocra]i. A[a cum arat\ Brown, cultul sfin]ilor a însemnat �o cald\ speran]\ de

1. René Guénon, Sfântul Bernard, in Via]a [i lucr\rile câtorva mari sfin]i în viziunea unor comentatori
celebri, traducere de Ion Papuc, Bucure[ti, Editura Crater, 1994, pp. 51-52.

2. Peter Brown, Cultul sfin]ilor, traducere de Doina Lic\, Timi[oara, Editura Amarcord, 1995, pp. 20-21.
3. Ibidem, p. 43.
4. Prudentius, Periste phanon, 11, 191-192.
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solidaritate pierdut\ [i de ridicare a unor bariere sociale existente în comunit\]ile cre[tine
din lumea mediteranean\� 1. Faptul este re]inut [i conving\tor argumentat [i de Alphonse
Dupront. Dup\ autorul francez, �societatea pelerinului este o societate amestecat\, deci
o societate eminamente unit\, în care vârstele, sexele, ierarhiile [i chiar clericii [i laicii
coexist\ într-o comuniune eterogen\� 2.

Toat\ aceast\ socializare determinat\ de cultul sfin]ilor se întemeiaz\ [i pe potentia
acestora. Dup\ Brown, ea poate fi structurat\ într-un model vertical [i în unul orizontal.
Primul propune dependen]a sacr\ [i în acela[i timp social\ a celui vindecat de Biserica
unde se afl\ nev\zutul dominus. Modelul orizontal al puterii de cult prezint\ eterna rela]ie
stabilit\ prin �fire liliputane ale tradi]iilor difuze [i aparent nelimitate ale propriului
mediu� 3. Este deci o rela]ie care pune accentul pe mediul social [i, mai pu]in, pe
însemnele prezente ale transcenden]ei. Grigore din Tours prezint\ în scrierile sale antino-
mia celor dou\ modele sub forma perechii reverentio-rusticitas. Primul termen reprezint\
respectul [i venera]ia adev\ra]ilor cre[tini fa]\ de calendarul sacru, de mormintele [i
relicvele sfinte. Din punct de vedere social, ace[tia pot fi reg\si]i � scrie Brown � în
rândul celor educa]i [i eleva]i spiritual. Ei formau elita cultural\ a timpului. Invers,
rusticitas numea � în accep]iunea autorilor cre[tini � vulgul, mojicul, fiin]a împu]inat\ a
unui timp tr\it sub semnul crepusculului. Sociologic, reverentio definea zonele aflate sub
semnul unei depline socializ\ri, în virtutea unui stil de via]\ motivat de �rafinamentul
urban [i aristocratic�. Culoarea acestor realit\]i este prezentat\ de erudi]ii cre[tini ai
primelor veacuri sub o aur\ aproape serafic\. Nu acela[i este discursul p\strat atunci când
se are `n aten]ie comunit\]ile mari, rustice. Printr-un �inteligent� [i argumentat refuz de
a în]elege [i a accepta [i altceva decât spiritualitatea cre[tin\, scriitorii cre[tini ai primelor
veacuri stigmatizau rusticitas-ul. El era locul blestemat al cultelor [i ritualurilor p\gâne,
al unor leg\turi magice între om, natur\ [i cosmos 4.

Sunt toate acestea argumente ce se doresc inspirate de lectura paginilor lui Joachim
Wach consacrate sfântului ca tip de autoritate social\ [i religioas\. Ele pot fi acceptate
drept note înso]itoare pentru o mai complet\ inteligibilitate a textelor sociologului german.
Imaginile create pot fi, de asemenea, argumentate cu ipostaze sociale ale cultului rom^nesc
al sfin]ilor. ~ncercarea aceasta dep\[e[te, credem, limitele unui simplu studiu introductiv.
Ea poate face obiectul unei viitoare cercet\ri.

*
8. Preotul. Simpla numire a acestui tip de autoritate trimite pe lectorul valah la în]e-

lesul cre[tin al preo]iei. De fapt, ea dep\[e[te orice tradi]ie uman\ [i consacrare profan\.

1. Peter Brown, op. cit., p. 52.
2. Alphonse Dupront, Pèlerinages et lieux sacrés, in Mélanges F. Braudel, Privat, Toulouse, 1973,

vol. II, p. 201.
3. Peter Brown, op. cit., p. 122.
4. Sfântul Martin este numai unul dintre autorii care au atacat [i anatemizat acele locuri în care sacrul

[i natura se întâlnesc. Sub semnul acestor verdicte ultime, au fost t\ia]i arborii sacri [i împr\[tiate
procesiunile. Tehnicile sacre de divina]ie a naturii au fost [i ele trecute sub semnul diabolicului [i
blasfemiate. Apari]ia calendarului cre[tin poate simboliza aceast\ violent\ ruptur\ dintre magie [i
cre[tinism. Timpul înceteaz\ a mai fi m\surat dup\ �rotirea lent\ a soarelui, lunii [i planetelor pe
cer�. Repere temporale devin acum �mor]ile indivizilor importan]i�, în special ale sfin]ilor. Dispar
[i str\vechii zei grece[ti care prin cultele lor mascau diferen]ele �dintre sate [i grani]ele dintre
terenul cultivat [i cel necultivat. ~n toat\ Spania, ele mascau punctele critice din ecosistem �
punctele de contact cu alte lumi.� (William A. Christian, Jr., Person and God in a Spanish Valley,
Seminar Press, New York, 1972, p. 181). Faptul ruperii religiilor monoteiste de cultele ancestrale
este `ns\ mult mai vechi. Dup\ Mircea Eliade, Moise [i profe]ii se fac �vinova]i� de desacralizarea
cosmosului. Religia cosmic\ întemeiat\ pe sacralizarea naturii, pe hierogamie [i orgie nu spunea
nimic primilor iudei. Prin urmare, distrugând templele [i anatemizând ritualurile, profe]ii iudei au
alungat to]i zeii din Cosmos. Locurile vacante au revenit în totalitate veterotestamentarului Iahve.

STUDIU INTRODUCTIV



SOCIOLOGIA RELIGIEI32

Dup\ Paul Evdokimov, �puterea sacerdotal\ este insuflat\ de Christos celor doisprezece
apostoli� 1. Prin mijlocirea lui Isus, ea va face cu putin]\ preo]ia cre[tin\. A[a poate fi citit
fragmentul neotestamentar din Ioan 15, 16: �Nu voi M-a]i ales pe Mine ci Eu v-am ales
pe voi [i v-am rânduit�. Realitatea sacr\, neobi[nuit\ a preo]iei este anun]at\ [i în anumite
texte veterotestamentare. Astfel, dup\ Evrei 7, 3, preo]ia este �f\r\ tat\, f\r\ mam\, f\r\
neam�. Le cuprinde pe toate, dep\[indu-le [i justificându-le în economia mai înalt\ a
cerului.

Tradi]ia cre[tin\ aduce cu sine dou\ tipuri de preo]ii. Primul tip este acela al preo]iei
împ\r\te[ti. El este reprezentat de Mântuitorul însu[i. Ungerea este calea de consacrare
a preo]iei împ\r\te[ti; �Christos este singurul preot prin ungere�, arat\ Evdokimov.
Ceilal]i sunt doar preo]i prin hirotonire. Exemplul care poate fi invocat aici este cel al
sfin]irii unui episcop. ~n acest ultim caz, charisma func]ioneaz\ diferit. Ea nu mai este
înso]it\ prin ungere, ci prin participare. ~n timpul consacr\rii, episcopul urc\ treptele cele
mai înalte de ierarhiei, iar ceilal]i sacerdo]i � simbolizând mul]imea din jurul Mântuito-
rului � r\mân undeva jos. Este astfel reactualizat modelul originar al consacr\rii preo]iei
de c\tre Isus. El devine pentru întregul cre[tinism unicul model exemplar.

Din punct de vedere sociologic, Wach afirm\ dintru început c\ �autoritatea preotului
depinde de charisma func]iei sale� (infra, p. 230). Ea exist\ în urma consacr\rii. Viitorul
preot ajunge a fi �un mediator între Dumnezeu [i om�. Leg\tura o mijloce[te întotdeauna
sub semnul institu]iei sacerdotale. Acesta din urm\ nu se identific\ cu charisma propriu-
-zis\ a preotului: �Institu]ia sacerdo]iului este inferioar\ comparativ cu marile tipuri de
charism\ personal\, `ns\, de-a lungul istoriei, charisma preotului este cea mai bogat\
dintre activit\]ile specific religioase� (infra, p. 230). Ultima precede în multe spa]ii
istorico-simbolice institu]ia sacerdotal\. Nu po]i vorbi de a[a ceva în cuprinsul comuni-
t\]ilor vechi, tradi]ionale. Totu[i, charisma preotului exist\. �Deseori, `n condi]iile
civiliza]iilor primitive, capul familiei este cel care func]ioneaz\ ca «preot»� (infra, p. 232).
Alterori, preotul mai putea fi reg\sit în ipostaza social\ a [efului de clan sau trib, a regelui
dintr-o semin]ie sau dintr-un popor 2. Joachim Wach propune o tipologie special\ a
grupurilor care cuprind, toate, anumite tipuri [i ordine speciale de preo]ii:

1. Paul Evdokimov, Ortodoxia, traducere de Irineu Ioan Popa, Bucure[ti, Editura Institutului Biblic [i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom^ne, 1996, p. 179.

2. Un text esen]ial care poate fi invocat ca argument `n favoarea acestei idei este cel al lui Marc Bloch,
Regii taumaturgi, lucrare a c\rei variant\ rom^neasc\ urmeaz\ s\ apar\ la Editura Polirom, Ia[i.
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~ntotdeauna, dincolo de grupul social de apartenen]\, preotul a avut drept scop
�sistematizarea miturilor [i a doctrinei, formularea simbolurilor credin]ei, reunirea,
redactarea [i codificarea sfintelor scrieri� (infra, p. 233). Acestea sunt însemnele originare
[i universale ale func]iei sale.

III. Histrionismul contemporan [i �Religiile paralele�

Timpurile moderne � lecturate de Joachim Wach în Sociologia religiei � vin cu anumite
nuan]e [i diferen]e fa]\ de preo]ia clasic\. �Progresul specializ\rii [i al diferen]ierii
profesionale din perioada modern\, [i deci secularizarea general\, a f\cut ca sacerdo]iul
sau slujitorii s\i s\ piard\ enorm din prestigiul [i autoritatea lor. Una dup\ alta, func]iile
au fost restrânse; în via]a modern\, religia tradi]ional\ � în Occident [i în Orient � [i-a
pierdut puterea de integrare; astfel, acolo unde autoritatea preotului nu a fost sl\bit\, ea
s-a v\zut din ce în ce mai limitat\ la anumite grupuri din interiorul comunit\]ii mai
vaste.� (infra, p. 235). Altfel spus, societatea a `nceput s\ stea tot mai pu]in sub semnul
sacrului [i tot mai mult sub cel al laiciz\rii [i indiferen]ei religioase.

*
Desacralizarea lumii moderne anun]at\, printre al]ii, [i de Joachim Wach a determinat

nu neap\rat o societate atee. Aceasta, în fond, ar fi de neconceput. Ea este o contradic]ie
în termeni, dup\ cum ar\ta Mircea Eliade. Dac\, prin absurd, sacrul ar fi extirpat dintr-o
societate, aceasta ar pieri, sau genera]iile ei târzii s-ar sinucide din plictis, neurastenie sau
insuportabil\ osteneal\. ~n locul societ\]ii tradi]ionale, clar structurat\ religios în virtutea
unor tipuri de autoritate, apare acum un histrionism al �religiilor paralele�.

Acest amestec baroc de credin]e [i ritualuri cu care te întâmpin\ timpul postmodern
este [i o urmare a dezinstitu]ionaliz\rii cre[tinismului. Limitându-se autoritatea preotului,
�lectura Bibliei nu se mai face într-o experien]\ de credin]\ comun\; nu mai este supus\
controlului unei comunit\]i de credincio[i [i nici m\car nu mai are loc sub autoritatea unui
comentator ecleziastic care � a[a cum se întâmpla odinioar\ � i-ar fi dat adev\ratul sens.
Biblia este deschis\ tuturor interpret\rilor [i reinterpret\rilor [tiin]ifice, sociale � f\cute
de arti[ti, publici[ti � sau strict individuale� 1. Nici una nu pare a fi mai adev\rat\ dec^t
cealalt\.

Interpret\rile comune [i literale ale Bibliei au f\cut cu putin]\, în S.U.A., o hipertro-
fiere a evangheliz\rii sub toate formele sale protestante. Cred c\ autoritatea unor tipuri
clasice religioase analizate de Wach în Sociologia religiei se transfer\ acum �în grupuri
restrânse de rug\ciune [i de misiune evanghelizatoare� 2. Predicatorul teleevanghelist,
folosindu-[i cu abilitate [i eficien]\ charismele, anatemizeaz\ avortul [i homosexualitatea,
practic\ vindecarea numit\ de el miraculoas\ sau slujba de exorcizare. ~l po]i recunoa[te
cu u[urin]\ prin exhibi]ionismul credin]ei [i rug\ciunii, prin sentimentalismul fad [i incult
al predicii s\vâr[ite oriunde, oricum [i adresat\ democratic tuturor.

Dup\ Michel de Certeau, cre[tinismul contemporan se reg\se[te doar sub forma unor
fragmente de cultur\. ~n rest, el poate fi întâlnit � crede Certeau � sub chipul activit\]ilor
pedagogice, filantropice, care continu\ de fapt clasicul misionarism al str\vechilor sacer-
do]i. ~n S.U.A., practica religioas\ nu a disp\rut, pentru c\ reprezint\ o garan]ie a
responsabilit\]ii sociale. Astfel, ea nu ar mai spune nimic omului modern. ~n Fran]a
contemporan\, �importan]a social\ a Bisericii� devine evident\ la nivelul componentelor
politice specifice grupurilor electorale.

STUDIU INTRODUCTIV

1. Françoise Champion, op. cit., p. 704, in Jean Delumeau, op. cit.
2. Henri Tincq, op. cit., p. 677, in Jean Delumeau, op. cit.
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Cercet\rile sociologice franceze recente dezv\luie o sc\dere a subiec]ilor practican]i:
o neîncredere crescând\ în ~nviere [i în Dumnezeul personal. Faptul nu se consum\ în
favoarea atei[tilor. Num\rul acestora r\mâne relativ constant 1. Mai curând, revin în
actualitate motive sacre mult timp stigmatizate de cre[tinismul institu]ionalizat: supra-
vei]uirea [i nemurirea de dup\ moarte, tehnicile de magie neagr\, miracolele etc. Unele
îmbrac\ haina cre[tinismului institu]ionalizat. Acesta ajunge a fi din acest motiv foarte
difuz. R\mânând adep]i oficiali, formali, ai unei confesiuni, ei încearc\ nu s\-[i interio-
rizeze revela]iile sacre, ci dimpotriv\, s\-[i p\streze în timp un reper de identitate. Mai
exact, riturile de trecere (botezul, cununia, nunta) adun\ mai multe genera]ii ale aceleia[i
familii, reactualizând trecutul [i f\când cu putin]\ înscrierea unei istorii familiale în
eternitate.

Alexandrinismul religios al timpului modern cuprinde, dup\ Raymond Lemiaux2,
patru tipuri principale: elementele de cre[tinism clasic, elemente cosmice, Eul sublimat
[i universul valorilor reificate (dragostea, libertatea, pacea). Toate se întemeiaz\ pe
experien]\. ~n func]ie de ea, aceste ideal-tipuri weberiene î[i îndrept\]esc, sau nu,
existen]a. Deviza timpului prezent pare a fi: �Nu crede, experimenteaz\!� Reflexul
spiritului scientist [i al individualismului este mai mult decât evident.

Personal, îmi asum o distan]\ [i o rezerv\ fa]\ de aceste concluzii radicale. De ce?
Pentru c\ nu sunt convins de faptul c\ simpla analiz\ statistic\ a unor variabile (frecven-
tarea Bisericii, lectura textelor sacre, ritmul de cump\rare a c\r]ilor religioase, comple-
tarea unui chestionar) ne poate îndrept\]i în formularea unor afirma]ii atât de categorice.
Continuu s\ cred în ideea lui Mircea Eliade, conform c\reia sacrul nu poate fi extirpat din
realitatea omeneasc\. El continu\ s\ fiin]eze camuflat în jocurile cotidianului. De aceea
sociologul ar fi mai îndrept\]it s\ cultive, în primul rând, o hermeneutic\ a mentalit\]ilor
sociale [i nu o simpl\ analiz\ statistic\. Nu exist\ nici un risc de ne[tiin]ificitate, cum ar
crede anumi]i autori. Vreau doar s\ remarc nu excluderea analizelor cantitative, ci
continuarea [i des\vâr[irea lor printr-o interpretare profund\ pe m\sura temei alese.
Formalismul [i caracterul descriptiv al unor texte de sociologie a religiilor au fost cu
putin]\ avându-se în vedere [i str\lucitorul e[ec al teologilor secolului XX. Dup\ Mircea
Eliade, ace[tia n-ar fi fost la în\l]imea timpurilor moderne. Mai exact, nu au reu[it s\ dea
o justificare religioas\ faptului tehnic [i industrial al epocii contemporane. {tim din
istoria [i sociologia religiilor c\ vechile tehnici ale agriculturii [i ale metalurgiei erau
dublate de un simbolism sacru, de mituri specifice [i de ritualuri religioase. Nimic din
toate acestea în acest secol dominat de o sofisticat\ tehnologie [i de o lume inepuizabil\
a calculatoarelor. {tiin]a tr\ie[te un permanent divor] fa]\ de spiritualitatea religioas\.
Paradoxal, acesta a fost anulat doar în ceea ce prive[te rela]ia [tiin]elor exacte (fizica
cuantic\, [tiin]a computerelor etc.) cu religia. M\ refer la apropierile pe care marii
fizicieni ai acestui secol le-au f\cut între teoria fizicii [i misticile orientale, de exemplu.
Ei bine, sociologia, psihologia, [tiin]ele umaniste, în general, continu\ s\ stea sub
ubicuitatea mitului scientist [i a legii obiectivit\]ii.

Joachim Wach face o fericit\ excep]ie de la regula amintit\. Devine ast\zi, la acest
sfâr[it de secol, un minunat exemplu al modului nou în care trebuie gândit\, f\cut\ [i
interpretat\ sociologia religiilor.

Nicu Gavrilu]\

1. Pentru Fran]a contemporan\, semnificativ este [i studiul lui Y. Lambert, Le catholicisme à la
croisée des chemins, in Sortie des religions. Retour du religieux, L�Astragale, 1992.

2. R. Lemiaux, Le catholicisme québécois: une question de culture, in �Sociologie et Sociétés�,
num\rul Catholicisme et société contemporaine, nr. 2, 1990.



35PROLEGOMENE METODOLOGICE

Cuv^nt `nainte

Introducerea în sociologia religiei (Einführung in die Religionssociologie), pe care
autorul a publicat-o mai înt^i în limba german\, s-a bucurat de o primire favorabil\.
Aceast\ primire, precum [i dorin]a autorului de a preg\ti o schi]\ în limba englez\ pentru
cursurile sale de sociologie a religiei, ]inute la o universitate american\, l-au determinat
s\ î[i continue eforturile. Prezentul rezumat are deci scopul de a servi drept baz\ de
pornire pentru cursuri, de unde [i caracterul s\u concis.

Anumite probleme, înrudite cu cele abordate de noi, sunt studiate din perspectivele
oferite de teologia sistematic\ [i istoric\, [tiin]a religiei, teoria politic\, în [tiin]ele
sociale, filosofie, filologie [i antropologie. Specializat nu în [tiin]ele sociale, ci în religie,
autorul are convingerea c\ este de dorit a se arunca o punte deasupra abisului care mai
separ\ [i ast\zi studiul religiei de [tiin]ele sociale, sarcin\ în îndeplinirea c\reia antro-
pologia cultural\ va trebui s\ joace un rol important. El î[i consider\ contribu]ia mai
degrab\ drept o modest\ încercare de sintetizare, decât un inventar ce se pretinde a fi
exhaustiv.

Pe autor l-a ajutat experien]a personal\ în mod deosebit, pentru a în]elege importan]a
vital\ [i semnifica]ia religiei ca factor integrant al societ\]ii umane [i s\ î[i dea seama de
rolul ei în criza care afecteaz\ ast\zi at^t civiliza]ia oriental\, c^t [i cea occidental\. ~n
pofida existen]ei unor studii preliminare [i a numeroase monografii scrise de savan]i
eminen]i, prezentul eseu î[i propune o expunere a propriei metodologii. Autorul este
con[tient de unele neajunsuri, pe care speciali[tii din unele domenii atinse aici le vor
descoperi cu u[urin]\.

...Ut desint vires, tamen sit laudanda voluntas.

Va trebui s\ spunem c^te ceva [i despre planul schi]ei noastre. Materialele sunt
prezentate într-o ordine care ]ine cont de faptele istorice, dar [i de logic\. Dup\ preciz\rile
generale [i c^teva considera]ii asupra metodei utilizate, în prima parte (cap. I-III), studiul
rela]iilor dintre religie [i societate în ordinea sa natural\ (coinciden]a grup\rilor naturale
cu cele religioase) deschide partea a doua, cu capitolul IV. Aceasta este continuat\
(cap. IV) cu examinarea influen]ei diferen]ierii sociale asupra religiei [i viceversa. Studiul
organiz\rii religioase specifice (cap. V) preg\te[te expunerea raporturilor dintre religie [i
întreaga varietate de forme de organizare, inclusiv statul (cap. VII), precum [i un eseu
despre analiza tipurilor de autoritate religioas\ (cap. VIII). Concluziile (cap. IX) prezint\
unele considera]ii mai generale, sugerate de cercetarea noastr\.

R\m^n dator doctorului R.M. MacIver pentru sfaturile [i încuraj\rile sale. Dl Max
Vorspan i-a adus autorului mari servicii acceptînd s\ revizuiasc\ stilul manuscrisului. ~n
fine, a[ dori s\ le mul]umesc doctorului E. Broome, doctorului E. Kretzman [i lui
M.E. Szarama, pentru ajutorul pe care mi l-au acordat.

Joachim Wach
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PARTEA ~NTÂI
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CAPITOLUL I

Metoda

1. Metoda

De la bun început, a expune o întreag\ metodologie a studiului religiei, fie [i numai
în linii mari, ar însemna a dep\[i limitele unei lucr\ri de acest gen. Este [i motivul
pentru care ne vom m\rgini la a trata pe scurt raporturile existente între diferitele
ramuri ale [tiin]elor religiei. Disciplin\ normativ\, teologia are drept scop analiza,
interpretarea [i expunerea unei credin]e date. {tiin]a general\ a religiei, f\c^nd apel
la fenomenologia, istoria, psihologia [i sociologia religiilor, este în mod esen]ial
descriptiv\; nu are alt scop decât acela de a mijloci în]elegerea oric\rei religii.
Exist\ a[adar o diferen]\ cantitativ\ [i calitativ\ între tipurile de abordare, metodele
[i scopurile celor dou\ genuri de discipline; at^t una c^t [i cealalt\ au drept obiect
al cercet\rii o religie sau un grup de religii diferite, îns\ metodele lor sunt una
normativ\, iar cealalt\ descriptiv\. De[i se apropie de teologie, prin interesul pe care
îl manifest\ fa]\ de problemele normative, filosofia religiei are acela[i obiect de
studiu ca [i [tiin]a religiei.

Exist\ numeroase [i excelente studii de istoria [i psihologia religiei, îns\ mult mai
rare sunt studiile metodice [i comparative referitoare la formele variate de expresie a
experien]ei religioase. Numero[i cercet\tori insist\ cu prec\dere asupra formelor
teoretice, cum ar fi mitul, doctrina sau dogma. Desigur, aceste aspecte au importan]a
lor, îns\ cel pu]in la fel de important\ este [i expresia practic\ a cultului [i a formelor
pe care le îmbrac\ credin]a. Al\turi de doctrin\ [i ritualuri, mai exist\ [i un al treilea
c^mp al manifest\rilor religioase, care începe s\ se bucure de aten]ia meritat\ abia în
zilele noastre: este vorba despre grupul religios, confreria [i asocia]ia religioas\;
studiul tipologic [i comparativ al fiec\ruia dintre aceste grupuri este adev\ratul obiect
al sociologiei religiei. Lucrarea noastr\ tocmai schi]a unui astfel de studiu î[i propune
s\ prezinte.

S-a plecat de la premisa c\ cititorul este familiarizat cu evolu]ia istoric\ a diferitelor
religii [i culte, abordate în volumul de fa]\ prin prisma cercet\rii sociologice. F\r\
ajutorul istoricului religiilor, sociologul nu ar putea realiza nimic în acest domeniu.
~n egal\ m\sur\ îns\, nici unul, nici cel\lalt nu se vor putea înlocui: în vreme ce
primul se intereseaz\ de liniile orizontale ale dezvolt\rii, al doilea încearc\ s\ realizeze
sondaje pe vertical\. Iar speran]a sociologului este aceea de a face aceste categorii
suficient de fertile, pentru a-i permite istoricului s\ î[i organizeze documenta]ia.

Meritul de a fi fost primul care a elaborat o sociologie sistematic\ a religiei îi
revine lui Max Weber. Interesant de remarcat este faptul c\ în operele sale s-a v\zut
mai ales studiul s\u asupra calvinismului, dar cea mai mare parte a contribu]iilor sale
la o sociologie metodic\ a religiilor a fost l\sat\ în umbr\. Ne vom ocupa aici, înainte
de orice, de aceast\ vedere general\ sistematic\ [i de studiile sale despre lumea
religioas\ necre[tin\.
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~mpreun\ cu colegii s\i, [i în special cu Werner Sombart, Weber a f\cut o munc\
de pionierat, explor^nd domeniile insuficient delimitate care unesc [tiin]a economic\
[i religia. Cu toate acestea, studiul economiei [i al raporturilor sale cu religia nu
vizeaz\ dec^t o parte a formelor activit\]ii sociale [i nu poate fi considerat dec^t unul
dintre numeroasele aspecte ale sociologiei religiei. La fel ca [i studii de tipul �religie
[i art\� sau �religie [i institu]ii juridice�, cercetarea complexelor raporturi reciproce
dintre economie [i religie are o mare importan]\ în analiza raporturilor dintre religie
[i întreaga gam\ de activit\]i sociale. Dar studiul �economie [i religie� nu poate fi în
nici un caz acela[i lucru cu o sociologie a religiei.

Weber a l\sat destule de continuat în urma lui. A neglijat s\ introduc\ în tabloul
religiilor întregul grup al celor numite �primitive�, precum islamul [i alte sisteme de
credin]e la fel de importante. Mai mult, se poate spune c\ deosebita inteligen]\ a
acestui erudit a fost oarecum orbit\ de atitudinea sa critic\. Categoriile în care a
clasificat fenomenele religioase nu sunt pe deplin satisf\c\toare, deoarece nu a
acordat o suficient\ importan]\ semnifica]iei lor primare.

Opera lui Weber a fost des\v^r[it\, din multe puncte de vedere, de studiile exhaustive
ale prietenului s\u, Ernst Troeltsch. Din nefericire îns\, acesta se limiteaz\ în mod
exclusiv la cre[tinism. Cercet\rile sale l-au incitat pe H.R. Niebuhr s\ studieze
denomina]ionalismul american [i s\ scrie una dintre cele mai prestigioase contribu]ii,
la ora actual\, la sociologia cultelor. De asemenea, tot sub influen]a lui Max Weber
[i a sociologiei lui Leopold von Wiese, Howard Becker s-a interesat [i el de aspectul
sociologic al religiei. Este regretabil faptul c\ nu totdeauna a fost urmat exemplul
demn de laud\ al celor doi erudi]i germani, unul sociolog [i cel\lalt teolog, care au
refuzat s\ se lase influen]a]i de metafizica lor personal\, de concep]iile [i teoriile lor,
în îndeplinirea acestui demers cu caracter impersonal, care are drept scop analiza [i
descrierea fenomenelor sociale de natur\ religioas\.

Trebuie evitate [i gre[elile în care au c\zut fondatorii noii psihologii a religiei, în
urm\ cu c^teva decenii. Orbi]i de luminile acestea absolut noi, unii cercet\tori [i-au
închipuit c\ de acum ]ineau în m^ini cheia universal\ ce le va oferi o în]elegere
complet\ a religiei. Aceia dintre noi care se ocup\ cu studiul implica]iilor sociologice
ale religiei se vor în[ela, dac\ î[i închipuie c\ lucr\rile lor vor fi în m\sur\ s\
dezv\luie natura [i esen]a religiei în sine. Avertismentul nostru se adreseaz\ în
particular teoreticienilor care utilizeaz\ filosofia lui Marx [i a lui Compte în studiul
religiei [i al societ\]ii. Durkheim, spre exemplu, a diminuat valoarea analizei sale
asupra institu]iilor religioase primitive, pornind de la premisa neargumentat\ a
identit\]ii dintre subiectul religios [i obiectul religiei.

Inten]ia noastr\ va fi ceva mai modest\. Sper\m, gra]ie unei examin\ri a multiple-
lor interrela]ii dintre religie [i fenomenele sociale, s\ contribuim la o mai bun\
apreciere a rolului pe care îl are religia, poate nu primul s\u rol, dar, cu siguran]\,
cel esen]ial. Prin aceast\ lucrare, sper\m s\ aducem nu numai o mai bun\ clarificare
a semnifica]iei culturale a religiei, dar [i o mai bun\ punere în lumin\ a rela]iilor
dintre diferitele forme de expresie ale experien]ei religioase, precum [i s\ contribuim,
eventual, la mai buna în]elegere a diferitelor aspecte ale experien]ei religioase în sine.

~n captivantul s\u studiu despre modelele culturale, Ruth Benedict, unul dintre cei
mai distin[i antropologi moderni, opune atitudinea predominant\ pe vremea c^nd
�religia mai era înc\ vie� atitudinii, mai sofisticate, care permite în]elegerea religiei
�plec^nd de la datele studiate în mod obiectiv�. Nu ne putem însu[i acest punct de
vedere, dup\ cum nu ne vom însu[i nici alte pozi]ii similare, care afirm\ �moartea�
religiei, deoarece acestea se bazeaz\ înainte de orice pe identificarea eronat\ a
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experien]ei religioase cu una sau alta dintre expresiile sale istorice. Nu ne putem
lipsi, în nici un caz, de categoriile de �adev\rat� [i �fals�, a[a cum a fost c^ndva la
mod\ printre istorici. Problema care se pune este aceea de a interpreta în mod corect
sensul fenomenelor pe care ne-am propus s\ le evalu\m. Lucrul acesta l-a v\zut cu
limpezime acum o jum\tate de secol William James. Multele erori grave pot fi evitate,
dac\ hermeneutica, teorie a interpret\rii, ar g\si resurse pentru o revitalizare. ~n
[tiin]a religiei, avem nevoie de defini]ii precise [i de dezbateri complete, de metode
[i limite ale interpret\rii, care s\ fie comparabile cu marile sisteme hermeneutice ale
teologiei, filosofiei [i dreptului.

Pe scurt, sociologia religiei va acoperi multe lacune, dar nu se va putea substitui
niciodat\ fenomenologiei, psihologiei [i istoriei religiei, sau � cu at^t mai pu]in �
teologiei. ~i vom l\sa acesteia din urm\ grija s\ formuleze normele religioase [i
valorile ce ne vor ghida vie]ile [i faptele. Dac\ metoda noastr\ în aceast\ carte este
cu prec\dere descriptiv\, aceasta nu înseamn\ c\ rezultatele noastre vor fi pur
teoretice. Aceasta nu presupune c\ am dori s\ tragem concluzii triumf\toare, deter-
minate de noi anterior. Lucrul acesta înseamn\ c\ un observator impar]ial va c\p\ta
cu surprindere convingerea c\ între societate [i religie exist\ rela]ii de o mare
varietate [i complexitate; el va fi impresionat de prodigioasa putere instigatoare [i
integratoare pe care o are religia. ~n cursurile sale sugestiv intitulate Weltgeschichtliche
Betrachtungen, care includ contribu]ii str\lucite la subiectul nostru [i care nu au fost
traduse în limba englez\ dec^t foarte recent, elve]ianul Jacob Burckhardt, marele
istoric al culturii, reaminte[te lapidara formul\ a lui Bacon: Religio praecipuum
humanae societatis vinculum (�Religia este principalul liant al umanit\]ii�). ~n lumina
catastrofei care a lovit civiliza]ia contemporan\, o în]elegere complet\ a rolului jucat
de religie în trecut [i în prezent este de cea mai mare importan]\. Epoca în care
erudi]ii din domeniul studiului comparativ al religiilor î[i puteau etala g\selni]ele cu
un aer de suprem\ indiferen]\ apar]ine de acum trecutului. Foarte instructiv ar fi de
adunat laolalt\ judec\]ile dogmatice ale majorit\]ii g^nditorilor de la sf^r[itul secolu-
lui XIX, care tr\deaz\, mai mult sau mai pu]in direct, o argumentare [i ni[te moduri
de a g^ndi mo[tenite din perioada �luminilor�, adic\ dintr-o epoc\ a intelectua-
lismului unilateral [i a scepticismului. Sentimentul de superioritate, care îi împingea
pe at^]ia comentatori pozitivi[ti s\ ridiculizeze manifestarea �grosier\� [i �bizar\� a
ignoran]ei, a disp\rut aproape în totalitate. A[a cum studiul atent al istoriei artei ne-a
permis o nou\ în]elegere [i ne-a oferit criterii noi pentru a judeca opere de art\
diferite de ale noastre, tot a[a [i istoricul religiilor încearc\ ast\zi s\ p\trund\
simbolismul mistic al religiei [i s\ ne dezv\luie semnifica]ia sa real\, dezgropat\, s\
zicem a[a, din limbajul exotic. Nu pu]ini dintre noi s-au emo]ionat c^nd au în]eles
leg\tura ce ne une[te de ceea ce, p^n\ acum, în religie se numea cu naivitate
�primitiv�. Unii dintre cercet\tori au ajuns îns\ în extrema cealalt\: nu s-au mul]umit
numai s\ exclud\ sentimentul modern al propriei superiorit\]i, dar au sim]it o iubire
nostalgic\, oarecum neproductiv\, fa]\ de �epocile trecute� [i, în pu]ina lor sagacitate,
i-au invidiat pe oamenii care alt\dat\ posedaser\ ceva ce �lumea modern\� a pierdut.
Cel mai realist demers const\ în a combina p\trunderea simpatetic\ a sensului
experien]elor religioase diferite de ale noastre, în timp [i în spa]iu, cu o cunoa[tere
critic\ a raporturilor acestora cu via]a [i problemele moderne.

Mai este îns\ o problem\ metodologic\, ce nu trebuie s\ ne scape din vedere.
Trebuie f\cut\ o diferen]iere serioas\ între filosofia social\ (teorie normativ\ a
societ\]ii) [i sociologie. Propriu-zis, nu exist\ sociologie cre[tin\, iudaic\ sau isla-
mic\. ~n schimb, exist\ filosofii sociale care sunt implicit sau explicit cre[tine,
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islamice sau iudaice. Este evident faptul c\ exist\ o confuzie între filosofia social\ [i
sociologie prin concep]ia normativ\ numit\ în mod frecvent �sociologie cre[tin\�,
subiect a numeroase studii referitoare la implica]iile sociale ale cre[tinismului.
Valoarea acestora, precum [i a celor c^torva monografii ap\rute cu privire la alte
religii conteaz\ mai pu]in în cadrul discu]iei de fa]\. Dar risc\m s\ ne angaj\m pe o
pist\ fals\, a[a cum deseori s-a înt^mplat în epoca de aur a proclam\rii �evangheliei
sociale�, dac\ vom considera c\ sociologia religiei trebuie s\ se identifice cu progra-
mele de reform\ social\. A avea o asemenea concep]ie despre sociologie înseamn\ a-i
tr\da veritabilul s\u caracter, care este acela al unei [tiin]e descriptive.

Mai r\m^ne o ultim\ întrebare. Exist\ motive întemeiate de a continua astfel de
studii, at^ta vreme c^t problema fundamental\, referitoare la rolul [i natura sociologiei
înse[i, nu va fi primit o solu]ie mul]umitoare? Am putea r\spunde c\ întrebarea ce
prive[te natura [i func]iile sociologiei nu va putea primi r\spuns, dec^t dac\ este
precedat\ de analiza prealabil\ a fenomenelor sociale, analiz\ care, la r^ndul ei,
implic\ în mod necesar studii ca al nostru, referitoare la natura manifest\rilor
religioase.

Studiul implica]iilor sociale ale religiei necesit\ o abordare impar]ial\ [i obiectiv\,
[i o examinare f\r\ prejudec\]i a faptelor, sine ira ac studio. Totu[i, unele principii
se impun. Prima condi]ie este aceea de a aprecia bog\]ia [i varietatea imens\ proprii
experien]ei religioase la justa lor valoare. Aceasta presupune c\ fundamentul oric\rei
cercet\ri sociologice a religiei trebuie s\ rezide mai înt^i în vasta colec]ie de tipuri
fenomenologice [i psihologice, a c\ror existen]\ este recunoscut\ ast\zi de toat\
lumea gra]ie celebrei analize a lui James [i, în al doilea r^nd, în tipurile istorice
variate ale experien]ei religioase. Cu alte cuvinte, orice tentativ\ de a limita obiectul
studiului nostru la o singur\ religie, a noastr\ sau alta care ne este mai apropiat\,
risc\ s\ ne conduc\ la concluzii incomplete [i viciate. Cu c^t gama de expresii
caracteristice [i diferite ale experien]ei religioase la care are acces cercet\torul va fi
mai larg\, cu at^t mai complet\ va fi [i abordarea subiectului. Studiile contemporane
de istorie a religiilor, antropologie [i sociologie ne-au fost de mare ajutor pentru a
dep\[i relativa s\r\cie a documenta]iei disponibile cu numai un sfert de secol în
urm\. Abordarea pe care o vom efectua aici, cunoscut\ sub numele de studiu
tipologic, reprezint\ calea de mijloc ̀ ntre istoricismul f\r\ discern\m^nt, care exclude
dreptul de selec]ie, [i, pe de alt\ parte, importan]a acordat\ unei singure forme
religioase [i limit\rii reduc]ioniste la o singur\ credin]\, de obicei cea a autorului,
atitudine at^t de bine ilustrat\ de formula lui Harnack, ce sus]ine c\ cel care cunoa[te
o religie le cunoa[te pe toate. ~ntr-o alt\ lucrare, am încercat s\ scot mai bine în
eviden]\ avantajele studiului tipologic.

Nu de pu]ine ori se înt^mpl\ ca utilizarea metodelor noastre s\ constituie un
avantaj [i în studiul altor discipline. ~n aceast\ privin]\, din punctul nostru de vedere,
cercet\rile lui Vinogradoff asupra dreptului [i institu]iilor au o mare valoare. Acesta
î[i caracterizeaz\ metoda în felul urm\tor: �Atunci c^nd ne aplec\m asupra unor
fapte [i doctrine de ordin ideologic, nu ne g^ndim nici o clip\ s\ neg\m sau s\ trat\m
cu insuficien]\ condi]iile geografice, etnologice, politice sau culturale care au deter-
minat cursul real al evenimentelor�. Punctul acesta de vedere poate fi aplicat întocmai
încerc\rii noastre de a studia metodic sau fenomenologic fapte socio-religioase.
Cercet\torul nostru subliniaz\ c\ perspectiva statistic\ a construc]iei unei �teorii
tipice� (a jurispruden]ei) suport\ completarea adus\ de perspectiva dinamic\. �Nu
este u[or, admite el, de ]inut cont în mod egal de ambele aspecte ale procesului [i, în
mod necesar, orice cercet\tor va acorda mai mult\ aten]ie unuia sau altuia dintre cele



43PROLEGOMENE METODOLOGICE

dou\ aspecte.� ~n viziunea lui Vinogradoff, esen]ial este �s\ recuno[ti valoarea
tipurilor istorice ca fundament al teoriei juridice�. ~n ceea ce ne prive[te, la r^ndul
nostru, nu vom reu[i s\ descriem [i s\ analiz\m diferitele tipuri de grup\ri motivate
religios, dac\ nu vom utiliza documenta]ia furnizat\ de istoria religiilor.

A doua condi]ie necesar\ pentru reu[ita unei cercet\ri a lumii religioase este
în]elegerea [i aprecierea just\ a naturii [i semnifica]iei fenomenelor religioase.
Cercet\torul trebuie s\ aib\ o anumit\ afinitate fa]\ de subiectul s\u [i trebuie s\ fie
familiarizat cu interpretarea simpatetic\ [i inteligent\ a documenta]iei avute la dispozi]ie.

Este u[or de remarcat c\ celui care studiaz\ fenomenele, atitudinile, personalit\]ile
[i grupurile religioase îi sunt deschise dou\ c\i. Una dintre ele este motivat\ [i
determinat\ de convingerea c\ acolo este adev\rul. Este calea abord\rii �imanente�,
utilizat\ pentru a interpreta cel pu]in jum\tate dintre sursele din care se inspir\
sociologul, la fel ca [i istoricul religiilor, în general. Cealalt\ cale nu neag\ faptul c\
afirma]ia �acolo este adev\rul� poate fi valid\, îns\ încearc\ s\ exploateze întreaga
documenta]ie � indiferent c\ este considerat\ de credincios pozitiv\ sau negativ\ �
trec^nd-o prin sit\ [i supun^nd-o unui examen critic; plas^nd-o apoi la loc în
contextul s\u (social, istoric, cultural, psihologic) [i interpret^nd fenomenul mai înt^i
în sine, iar ulterior în raport cu planurile secunde, pe care le-am amintit. Aceste dou\
metode nu sunt sinonime cu o alternan]\ a studiului naiv [i necritic cu studiul
�[tiin]ific� sau critic, a[a cum s-ar putea presupune la o prim\ vedere. Ambele
tentative nu pot fi efectuate, fiecare în parte, mai înt^i cu naivitate [i apoi cu spirit
critic. Studiul comparativ al biografiilor personalit\]ilor religioase sau al istoriei
mi[c\rilor [i grupurilor religioase o dovede[te în mod elocvent.

~n fine, ne putem întreba dac\ nu cumva ar fi de mare folos ca cei care studiaz\
religia [i filosofia [i, pe de alta parte, cei care studiaz\ [tiin]ele sociale s\ se poat\
înt^lni la intervale regulate, pentru a se `ncuraja reciproc. Fiecare dintre ace[tia ar
putea contribui la dezvoltarea sociologiei religiei, în limitele lucr\rilor proprii.
Preocupa]i de studiul societ\]ii, al teoriilor politice [i al formelor de guvernare,
sociologii ar putea expune o latur\ a subiectului, în vreme ce aceia care, sprijini]i de
filologie, arheologie [i diferite teologii, se consacr\ studiului comparativ al religiilor
ar putea dezvolta cealalt\ latur\, at^t unii c^t [i al]ii elabor^nd împreun\ o sociologie
a religiei.

2. Domeniul cercet\rilor

Scopul nostru este de a studia rela]iile care exist\ între religie [i societate [i formele
de ac]iune reciproc\ ce exist\ între acestea. ~n principiu, o discu]ie pur teoretic\ ar
putea s\ par\ suficient\, dar studiul concret al manifest\rilor empirice este indispen-
sabil unei mai bune în]elegeri a subiectului. Lucr\rile teoretice ne vor furniza
categoriile necesare pentru ordonarea documenta]iei avute la dispozi]ie. Gra]ie mani-
fest\rilor empirice, vom acumula un num\r mare de date, ce ne vor conduce la
confirmarea expunerii principiilor noastre.

Interesul acordat din ce în ce mai mult implica]iilor religiei dintr-o perspectiv\
sociologic\ a permis aprofundarea studiilor filosofice, istorice [i psihologice. Savan]ii
au început s\-[i concentreze aten]ia asupra investiga]iilor din planul secund, în care
ap\reau diferite religii ale istoriei, asupra implica]iilor sociale ale mesajului lor,
precum [i asupra transform\rilor sociale ce au avut loc sub ac]iunea lor. La drept
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vorbind, s-a mers mult prea departe în direc]ia aceasta. Ca reac]ie fa]\ de exager\rile
comise prin acordarea unei importan]e prea mari influen]elor politice, sociale [i
culturale ale religiei, a ap\rut, gra]ie dezvolt\rii rapide a studiilor sociologice în
secolul trecut, tendin]a de a deplasa accentul [i de a interpreta religia, în primul r^nd
[i chiar în mod exclusiv, ca un produs al for]elor [i tendin]elor culturale [i sociale. Ar
fi multe de spus în leg\tur\ cu sugestiile ce au fost posibile în baza unei asemenea
abord\ri. Desigur, s-au înregistrat rezultate foarte interesante, care au contribuit la
l\rgirea c^mpului nostru de cunoa[tere a presupozi]iilor economice [i sociale ale
g^ndirii [i activit\]ii religioase. ~n acela[i timp, va trebui s\ ne ferim de a ne angaja
într-o cercetare prea unilateral\. Max Weber, care, a[a cum am ar\tat, a contribuit
mai mult ca oricine la formarea unei sociologii a religiei, este primul care protesteaz\
împotriva presupozi]iei unilaterale a materialismului sociologic [i economic, [i
respinge într-un mod energic interpretarea conform c\reia �tr\s\tura caracteristic\ a
unei atitudini religioase poate fi doar o rezultant\ a condi]iei sociale a unei p\turi
sociale, ap\r^nd ca o reprezentare a sa, aceast\ atitudine fiind numai manifestarea sa
«ideologic\» sau reflectarea intereselor sale materiale [i spirituale�. Aceast\ concep]ie
a fost [i r\m^ne cea a lui Marx; o reg\sim ca atare, spre exemplu, în Manifestul
comunist. Ea a exercitat o influen]\ cov^r[itoare asupra studiilor sociologice.

Recent, o autoritate de prim\ m\rime în ceea ce prive[te religia evreilor a declarat
c\ tradi]iile israelite (profetice, fariseice [i rabinice) ar trebui considerate drept
�produsul unei lupte culturale persistente între grupurile submerse [i vagabonzi, [i
opresorii acestora, marii proprietari funciari�. Finkelstein insist\ asupra �opozi]iei
primitive care exist\ între p\storul semi-nomad [i agricultorul sedentar� [i asupra
luptei �dintre ]\ranul modest din zonele de munte [i fermierul mai fericit din v\i sau
de la c^mpie�. El acord\ o mare importan]\ �conflictului care domne[te în ora[e [i
care se traduce prin rezisten]a negustorilor [i me[te[ugarilor ̀ n fa]a nobililor [i curtenilor�.
Finkelstein pretinde c\ este vorba despre unul [i acela[i conflict, care ne poate trimite
la distinc]ia fundamental\ dintre �patricieni� [i �plebei�. Explica]ii de genul acesta
domin\ studiile efectuate în perioada Reformei [i a înmul]irii sectelor protestante.
Troeltsch s-a num\rat printre primii care au protestat împotriva acestui tip de abordare
unilateral\. Cercet\torii au fost tenta]i s\ uite c\ indiferent de dimensiunea imens\ a
influen]ei cauzelor sociale asupra religiei, [i oric^t de incontestabil\ va fi fost aceasta,
influen]a pe care a exercitat-o religia asupra structurii sociale a avut o importan]\
egal\. Un studiu complet al efectelor religiei asupra vie]ii sociale a umanit\]ii [i a
influen]ei sale asupra coeziunii grupurilor, asupra evolu]iei [i diferen]ierii atitudinilor
[i cadrelor sociale [i asupra dezvolt\rii [i declinului institu]iilor sociale este, f\r\ nici
o îndoial\, în m\sur\ s\ ne furnizeze rezultate de cea mai înalt\ valoare.

3. Religie [i societate

~nainte de a trece la examinarea direct\ a rela]iilor reciproce [i a interac]iunii dintre
religie [i societate, precum [i la un studiu tipologic al grup\rilor ce au rezultat din
aceste rela]ii [i interac]iuni, este necesar s\ reflect\m pu]in asupra c^torva chestiuni
preliminare. Mai înt^i, religia este problema unui grup sau a unui individ? Religia
este fundamental pozitiv\, negativ\ sau indiferent\ fa]\ de grupul social �laic�? Cu
alte cuvinte, unde se afl\ punctele de contact între religie [i societate?

Problema noastr\ nu este aceea de a analiza diferitele defini]ii care au fost date
religiei. Cu toate acestea, cea mai bogat\ pare a fi cea mai scurt\ [i cea mai simpl\:
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�Religia este experien]a sacrului�. Aceast\ în]elegere a religiei pune accentul pe
caracterul obiectiv al experien]ei religioase [i se opune teoriilor psihologice, care
insist\ asupra naturii sale pur subiective (iluzorii), at^t de la mod\ printre antropologi.
Suntem de acord cu MacMurray, atunci c^nd spune c\ cea mai mare parte a celor care
au studiat religia în timpurile moderne încearc\ s\ ofere elemente de r\spuns f\r\ a
]ine seama de �stimulus�. ~ns\, în ceea ce prive[te acest �stimulus�, am vrea s\ îl
caracteriz\m într-un mod cu totul diferit dec^t o face el. Este vorba despre concep]ia
obiectiv\ ce confer\ religiei întreaga sa bog\]ie de semnifica]ii, at^t de lamentabil
diluat\ de teologii [i filosofii, majoritatea protestan]i, care, în cursul secolelor XVIII
[i XIX, au cedat unui subiectivism pe care teologii catolici erau mai degrab\
predispu[i s\ îl resping\. Trecerea din secolul XIX în secolul XX a marcat o schimbare
de atitudine. Operele unor speciali[ti ai religiei, precum Robert Ranulph, Marett,
Nathan Söderblom, Wilhelm Schmidt [i Rudolf Otto, se afl\ într-un virtual acord,
de[i nu totdeauna con[tient, cu tendin]ele filosofice moderne referitoare la �obiecti-
vism�. Antipsihologismul [colii fenomenologice austriece [i germane (Franz Brentano,
Alexius Meinong, Edmund Husserl) este împ\rt\[it [i de filosofia religioas\ expus\
de g^nditori ca Romano Guardini, Max Scheler, Jacques Maritain [i al]ii. Experien]a
a ceea ce Otto a caracterizat cu at^ta fine]e sub numele de �mysterium tremendum et
fascinosum� sfideaz\ în definitiv orice tentativ\ de descriere, analiz\ [i abordare
[tiin]ific\ a semnifica]iilor. Energia creatoare religioas\ este inepuizabil\, ea tinde
mereu c\tre noi [i mai depline realiz\ri. Experien]a religioas\ nu se exprim\ direct,
în mod deschis [i f\r\ ambiguit\]i; [i totu[i, numai prin formele pe care le îmbrac\
aceast\ experien]\ i se poate contura [i în]elege caracterul într-un mod adecvat. To]i
cei care au încercat s\ analizeze religia ca fiind subiectiv\ s-au lovit de urm\torul
�cerc vicios�: în]elegerea experien]ei interioare nu este posibil\ dec^t prin inter-
pretarea expresiei sale obiective, dar interpretarea adecvat\ ̀ ns\[i presupune mai înt^i
analiza experien]ei interioare.

Experien]a fundamental\, autentic\, pe care o numim �religioas\� are tendin]a de
a se exprima sau de a se obiectiva în diferite moduri. Se simte în acest domeniu
nevoia unei fenomenologii a diferitelor manifest\ri ale experien]ei religioase, a unei
�gramatici� a limbajului religios, fondate pe un studiu empiric, fenomenologic [i
comparativ. Cei care au în]eles de mult\ vreme aceast\ necesitate au fost filosofii. ~n
cadrul grandioasei sale fenomenologii a spiritului, Hegel a analizat stadiile succesive
ale obiectiv\rii. El a inclus în aceast\ gam\ toate activit\]ile omului care pot fi
concepute, dar a f\cut o distinc]ie c^t se poate de prudent\ între spiritul obiectiv [i
spiritul absolut, ar\t^nd c\, la nivelul spiritului absolut, coresponden]a dintre expe-
rien]\ [i expresia sa este mai adecvat\ dec^t în sfera antitezei, adic\ în cea a �spiritului
obiectiv�. Pentru Hegel, religia este unul dintre aspectele spiritului absolut. Conti-
nu^nd tentativele moderne de a adapta [i reinterpreta intui]ia hegelian\, am dori s\
suger\m c\ toate produsele activit\]ii culturale a omului, cum ar fi realiz\rile tehnice,
sistemele economice, operele de art\, dreptul, sistemele de g^ndire, pot fi considerate
drept construc]ii obiective ale culturii [i c\, în fond, acestea sunt diferite de toate
�tipurile de organizare a societ\]ii�, precum c\s\toria, prietenia, rudenia, asocia]iile
[i statul. Primele, în calitate de sisteme obiective ale culturii, nu privesc sociologia
dec^t în mod indirect. ~n ceea ce prive[te îns\ experien]a religioas\, nu o vom putea
include în prima categorie dec^t cu anumite rezerve, deoarece ne este foarte limpede
c\ nucleul [i substan]a acestei experien]e sfideaz\ orice obiectivare adecvat\. Situa]ia
aceasta face ca interpretarea experien]ei religioase s\ fie, deseori, de natur\ s\
încurce lucrurile mai mult dec^t s\ le limpezeasc\. O doctrin\ religioas\, un rit sau
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o rug\ciune sunt mai pu]in �obiective� dec^t o lege sau un produs industrial.
Este evident c\ studiul rela]iilor dintre �formele� economice, artistice sau juridice
ale unui grup dat [i formele sale religioase, [i cel al grup\rilor sociale [i al corela]iilor
acestora cu faptele religioase sunt pline de dificult\]i. Dup\ Hegel, Dilthey a demon-
strat clar interrela]ia existent\ între diferitele sisteme obiective de cultur\, precum
dreptul, arta, [tiin]a [i, dup\ opinia sa, religia, pe de o parte, [i organiza]iile cores-
punz\toare ale societ\]ii, cum ar fi triburile, statele, na]iunile [i bisericile, pe de alt\
parte. Se opune astfel construc]iei metafizice a lui Hegel, celei a lui Lazarus [i
�psihologiei popoarelor� (Völkerpsychologie) a lui Steinthal. ~n acela[i timp, Dilthey
a fost [i el prea înclinat s\ considere f\r\ rezerve religia ca fiind unul dintre sistemele
spiritului obiectiv. Baillie, care ne-a oferit o analiz\ str\lucitoare a g^ndirii con]inute
în Philosophie der Geisteswissenschaft de Dilthey, în limba englez\, se în[al\ ca [i
acesta, atunci c^nd prive[te religia doar ca o form\ în plus a expresiei culturale.

Suntem de acord cu un alt filosof al religiei, D.M. Edwards, care sus]ine c\
�sacrul� reprezint\ mai pu]in o a patra valoare, ce s-ar ad\uga Binelui, Adev\rului [i
Frumosului, fiind tocmai �matricea din care iau na[tere aceste valori, forma [i
originea lor comun\�. Recurg^nd la o imagine, religia nu este o ramur\, ci tocmai
trunchiul arborelui. Astfel, analiza unei culturi date nu implic\ numai studiul doctri-
nelor teologice, al miturilor sau ritualurilor ce servesc drept mijloace de descifrare a
atitudinii religioase, dar implic\ în mod necesar cercetarea adev\ratei atmosfere [i
studiul atent al atitudinilor generale pe care le ilustreaz\ expresia integral\ a vie]ii
respectivei culturi. Constat\m cu bucurie c\ antropologia modern\ insist\ cu t\rie
asupra interrela]iei func]ionale a diferitelor activit\]i [i diferi]ilor factori ce ac]ioneaz\
în s^nul unit\]ilor culturale.

O alt\ problem\ ce ne mai re]ine aten]ia este aceea a spontaneit\]ii [i a tradi]iei în
manifest\rile experien]ei religioase. Cunoa[tem ast\zi inclusiv faptul c\ participarea
omului primitiv la via]a societ\]ii înseamn\ un schimb de lucruri d\ruite [i primite.
El preia tot ce i se transmite, dar nu f\r\ a participa în mod activ la modificarea [i la
transformarea conceptelor [i a institu]iilor pe care le mo[tene[te (�modelele�). Studii
recente asupra religiei popoarelor primitive au demonstrat c\ în interiorul aceleia[i
unit\]i etnice sau geografice exist\ un grad ridicat de variabilitate. Unul dintre cele
mai bune exemple de astfel de studii este str\lucitoarea monografie, excep]ional de
revelatoare, a lui Benedict, intitulat\ The Concept of the Guardian Spirit in North
America. Trec^nd în revist\ diferitele forme pe care le îmbrac\ acest concept în
diferite medii culturale ale Americii, Benedict arat\ limpede, pe de o parte, imensa
variabilitate ce merge de la acceptarea pasiv\ a tradi]iei p^n\ la transformarea
creatoare [i, pe de alt\ parte, �enorma conven]ionalizare� a manifest\rii, chiar [i la
acest nivel al civiliza]iei. S-a demonstrat astfel c\, de-a lungul întregii istorii a
cultelor, se poate descoperi o interpretare extrem de complex\ a experien]ei indivi-
duale a religiei [i forme variate de manifest\ri tradi]ionale, toate acestea alc\tuind
împreun\ o parte esen]ial\ a elementelor dinamice ale religiei.
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CAPITOLUL II

Experien]a religioas\ [i manifestarea sa

1. Experien]a religioas\ [i formele sale de manifestare

Dac\ am trece în revist\ legendele religioase, ar fi interesant de constatat efortul
constant [i mai mult sau mai pu]in încununat de succes de a manifesta [i exprima
experien]a religioas\ într-un mod adecvat. Crea]ia [i distrugerea formelor, conservarea
[i revolu]ia, reforma [i rena[terea reprezint\ tot at^tea faze din desf\[urarea acestei
lupte niciodat\ încheiate. ~n egal\ m\sur\, ar fi foarte interesant de stabilit analogii
[i paralele între formele religioase [i cele ale altor activit\]i culturale precum arta,
jurispruden]a, economia [i [tiin]a. Cu toate acestea, vom rezista tenta]iei de a ie[i din
limitele prezentului studiu [i ne vom ocupa de urm\toarele probleme: �~n ce consist\
pentru noi natura religiei? Unde se afl\ în aceasta partea de g^ndire, emo]ie sau
voin]\?� Teoriile unilaterale referitoare la aceast\ problem\ nu au lipsit: senti-
mentul, g^ndirea, voin]a au fost privite, r^nd pe r^nd, drept esen]a experien]ei
religioase. F\r\ a ne propune s\ determin\m în detaliu constitu]ia psihologic\ a
acestora, suntem de p\rere c\ o defini]ie ar trebui s\ ]in\ cont de complexitatea
fenomenelor în cauz\. Schleiermacher se în[ela afirm^nd c\ toate ideile sunt str\ine
religiei; de asemenea, este greu de sus]inut afirma]ia c\ �religia are un caracter
esen]ialmente reflexiv... ([i c\ este) n\scut\ din reflec]ie, constituit\ prin reflec]ie�.
Religia nu poate fi nici identificat\ cu unul sau altul dintre instinctele sau impulsurile
noastre. S-a spus, pe bun\ dreptate, c\ fiecare concep]ie unilateral\ despre natura
religiei con]ine numai o parte de adev\r [i c\ fiecare dintre acestea este, de obicei,
inspirat\ de dorin]a de a minimaliza importan]a celorlalte aspecte. A pune accentul pe
sentiment sau pe instinct tr\deaz\ intelectualism, iar a identifica religia cu reflec]ia
înseamn\ a face dovad\ de ira]ionalism. Oricum ar fi, în]elegem c\ experien]a
religioas\, definit\ mai sus ca experien]\ a sacrului, este cuprins\ în atitudini [i
forme de manifestare diferite între ele.

S-a scris mult despre raporturile dintre credin]\ [i practica religioas\. Expresia
cultual\ (practic\) a experien]ei religioase preced\ expresia teoretic\, sau elementele
doctrinare sunt cele care determin\ formele în care trebuie s\ se exerseze cultul?
Care sunt rela]iile dintre mit [i ritual, dintre doctrin\ [i cult [i, respectiv, dintre teorie
[i credin]\? Cea mai plauzibil\ interpretare pare a fi aceea conform c\reia teoria [i
practica sunt legate între ele într-un mod inextricabil [i condamn\ orice tentativ\ de
a impune primatul uneia sau al alteia. Nici un act de credin]\ nu poate exista f\r\ o
idee oarecare despre divinitate, dup\ cum nici o religie nu se poate practica f\r\ un
minimum de expresie cultual\. Suntem de acord cu Scheler în a zice despre cunoa[-
terea religioas\ c\ este �o în]elegere ce nu î[i preced\ pe de-a întregul expresia
cultual\, dar pentru care credin]a este vehicolul necesar propriei sale sporiri. Acesta
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este motivul pentru care actul religios nu poate fi în mod fundamental unul al spiritu-
lui (geistiger), ci este mereu unul de natur\ psihofizic\, nu numai de natur\ psihic\�.

~n cele ce urmeaz\, vom trece în revist\ fenomenele constatate în cadrul acestor
dou\ mari domenii ale expresiei religioase, care sunt doctrina [i practica, ceea ce va
constitui o preg\tire pentru analiza noastr\ asupra structurii celui de-al treilea
domeniu, anume domeniul sociologic.

2. a) Expresia teoretic\ : doctrina

~n intui]ia sau experien]a religioas\ originar\ exist\ totdeauna o minim\ expresie
teoretic\. Deseori, aceast\ intui]ie este reprezentat\ sub forma unui simbolism ce
con]ine `n sine elemente de g^ndire [i doctrin\. Percep]ia sa primar\ este formulat\
în afirma]ii teoretice mai mult sau mai pu]in bine definite [i coerente.

Bog\]ia acestui gen de simboluri a fost superb ilustrat\ de c\tre doi mari poe]i:
�Ceea ce nu s-a descoperit dec^t dup\ secole întregi de matur\ chibzuin]\ a fost
revelat cu mult înainte g^ndirii omului copil în întunecate împ\r\]ie a frumuse]ii [i
grandorii� (Goethe) [i: �Aici este vorba despre o simbolizare autentic\, în care
particularul reprezint\ generalul, dar nu a[a cum o face un vis sau o apari]ie, ci ca o
revela]ie vie [i important\ a inexplicabilului� (Schiller).

De[i veche, opera romanticului Friedrich Creuzer, intitulat\ Simbolik, este plin\
de observa]ii spirituale referitoare la limbajul experien]ei religioase arhaice [i la
gramatica sa. Cit^ndu-l pe filosoful grec Proclus, el reia împ\r]irea experien]ei
religioase în �sugestii� prin simboluri (di� eikonon) [i în expresia �f\r\ voaluri� a
ra]iunii discursive (aparakalyptos). ~n leg\tur\ cu aceasta, ne g^ndim de asemenea la
defini]ia pe care o d\ Chrysostomos puterii teologiei, facultate de a recunoa[te, de-a
vedea [i explica semnele: �Vim cognoscentem et videntem et explicantem signa�.
Plec^nd de la sursele clasice, un savant modern preocupat de religia clasic\, J.E. Harrison,
[i-a fondat împ\r]irea celebr\rilor (dromena) vechilor culte mistice pe diferen]a
dintre lucrurile f\cute (dromena în sensul propriu) [i lucrurile rostite (legomena). Ne
vom ocupa acum de dezvoltarea concep]iilor religioase, mai înt^i din punctul de
vedere al formei [i apoi din punctul de vedere al con]inutului.

Ceea ce spiritul primitiv exprim\ sub forma mitului se reg\se[te într-un grad mai
avansat al civiliza]iei în termeni doctrinari. Cu toate acestea, limbajul mitic nu este
cu nimic mai pu]in logic [i are regulile sale particulare. Din acest punct de vedere,
studiul no]iunilor primitive despre timp, spa]iu, cauzalitate [i personalitate din mituri
este foarte elocvent. Deseori, stadiul polimorfismului, caracterizat printr-o mare
varietate de povestiri [i tradi]ii mitologice lipsite de unitate, persist\ de-a lungul
întregii istorii a unei civiliza]ii date: �Impresia de dificultate insurmontabil\, spune
un savant modern interesat de indigenii din Pacific, provine din tendin]a prea des
înt^lnit\ în scrierile despre Polinezia c\ trebuie s\ existe pe undeva ni[te «versiuni
adev\rate» ale tuturor miturilor polineziene [i c\ sinteza lor ar trebui s\ conduc\ la
un sistem coerent al ideologiei lor religioase, ale c\rei diferite versiuni contradictorii
nu ar fi dec^t ni[te alter\ri regretabile.� Aceasta este cu adev\rat o eroare, deoarece
versiunile divergente ale unui mit sau ale unui ciclu de mituri pot coexista de foarte
mult timp. Aceea[i tendin]\ poate fi observat\ în libertatea cu care, în conformitate
cu o excelent\ lucrare despre locuitorii insulelor Andaman, acei oko-jumu (p\str\torii
tradi]iei) modific\ povestirile miturilor tribului lor. A[adar, nara]iunile se schimb\ în
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mod constant. Totu[i, de-a lungul dezvolt\rii istorice, discernem tendin]e precise ce
duc c\tre o sistematizare. Ciclurile de mituri sunt sistematizate [i pot s\ se cristalizeze
în jurul unui personaj central. Anumite tr\s\turi se accentueaz\, iar altele sunt
abandonate. Se contureaz\ arbori genealogici [i, dac\ procesul continu\, se produce
o compilare, o reglementare [i o unificare a povestirilor. Rolul jucat de ra]iune [i
reflec]ie este semnificativ, deoarece este un factor important pentru continuitatea
dezvolt\rii. Un alt factor demn de remarcat este dorin]a natural\ de a comunica [i de
a propaga propriile experien]e.

Atunci c^nd situa]ia o permite [i c^nd exist\ condi]iile sociale necesare, calea
c\tre stabilirea unei autorit\]i superioare care va decide [i va defini doctrina este
deschis\. Atunci, sistemul mai mult sau mai pu]in unificat, cu caracter normativ
(doctrina), se substituie variet\]ii de tradi]ii mitologice independente, a c\ror asociere
nu este dec^t efectul hazardului. Aceast\ substitu]ie reprezint\ punctul de plecare al
�teologiei� propriu-zise. Procesul de compilare, de redactare [i de codificare conti-
nu\. Tradi]ia scris\ înlocuie[te deci tradi]ia oral\, sub forma scrierilor sacre. ~n
vederea ra]ionaliz\rii concep]iilor fundamentale care constituie expresia experien]elor
religioase particulare, teologii construiesc sisteme normative de credin]e, sprijinite
pe o apologetic\ adecvat\. Rezumate concise sunt încorporate în simboluri ale
credin]ei, în vreme ce reflec]iile mai aprofundate [i medita]iile asupra con]inutului
credin]ei sunt l\sate în seama teologilor. Eventual, teologia d\ na[tere filosofiei.
Mitologiile africane [i polineziene ilustreaz\ primul stadiu al acestui proces de
cre[tere [i sistematizare a expresiei intelectuale a experien]ei religioase. Religiile
babilonian\, egiptean\, mexican\, chinez\ [i greac\ ilustreaz\ al doilea stadiu, adic\
tendin]a clar\ de unificare [i codificare. Religiile C\r]ii, cu dogma lor bine evoluat\,
cre[tinismul, iudaismul, mahomedanismul, religia lui Zoroastru, a lui Mani, a lui
Buddha, jainismul, hinduismul, confucianismul [i taoismul ilustreaz\ cel de-al treilea
stadiu. Aceste religii au contribuit la dezvoltarea filosofiei prin discu]iile provocate de
dogmele lor fundamentale.

Con]inutul expresiei intelectuale a experien]ei religioase poate fi cercetat `n
leg\tur\ cu trei subiecte de o importan]\ deosebit\: Dumnezeu, Lumea [i Omul. Cu
alte cuvinte, concep]iile teologice, cosmologice [i antropologice sunt exprimate în
mod continuu în termenii proprii mitului, doctrinei [i dogmei. Natura lui Dumnezeu
sau a zeilor, originea [i evolu]ia zeit\]ilor (teogonia) [i atribu]iile lor, rela]ia divinit\]ii
cu lumea [i justificarea sa (teodiceea) reprezint\ tot at^tea subiecte tratate [i expuse
în teologie. Cosmologia se ocup\ de originea, dezvoltarea diferitelor faze [i de
destinul lumii, în vreme ce antropologia teologic\, inclusiv soteriologia [i eshatologia,
se ocup\ cu originea, natura [i destinul omului.

Este interesant de comparat unele dintre concep]iile mitologiilor primitive ale
cosmosului, complet intacte, cu sistemele mai pu]in omogene [i mai diferen]iate ale
unei teologii [i filosofii extrem de evoluate. De c^nd sistemele din Africa occidental\
[i Polinezia, din sud-vestul Americii [i regiunea Pueblo sau a Mexicului sunt cunos-
cute mai bine, pr\pastia ce mai exista înc\ pentru noi între lumea popoarelor foarte
primitive [i marile civiliza]ii vechi, precum cele ale Chinei, Indiei, Babilonului,
Greciei [i Romei, este, ca s\ spunem a[a, acoperit\. O mare parte dintre aceste
sisteme sunt cosmocentrice [i teocentrice. Cu toate c\ multe dintre elementele
filosofice se pot g\si incluse în mitologia unui popor, în stadiile originare, se insist\
pu]in asupra teoriilor. Totemismul, de exemplu, este în parte teoretic, dar el insist\
îndeosebi asupra unui regim de moral\ practic\, acest lucru fiind eviden]iat mai bine
în marile teologii ale religiilor mai avansate.

EXPERIEN}A RELIGIOAS| {I MANIFESTAREA SA
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Pe m\sur\ ce evolu]ia [i diferen]ierea avanseaz\ într-un ritm tot mai sus]inut, a[a
cum se înt^mpl\ în iudaism, parsism, hinduism [i confucianism, o nou\ faz\, foarte
interesant\, este inaugurat\ o dat\ cu apari]ia �literaturii sapien]iale�. Teoria [i
practica r\m^n indisolubil legate, îns\ prima se subordoneaz\ încetul cu încetul celei
de-a doua [i omul devine, mai mult dec^t Dumnezeu, centrul de interes. Asist\m la
primele eforturi ale moralei de a se emancipa de teologie [i doctrinele religioase.
Procesul acesta poate fi urm\rit cu claritate în istoria religiei grece[ti de la origini
p^n\ la transformarea sa în filosofie a religiei. Grecia a descoperit o theoria, iar în
sistemul lui Aristotel g\sim un tablou al organiz\rii cunoa[terii, pun^nd `n lumin\
primele `nceputuri ale cercet\rii unei teorii construite numai pentru ea îns\[i (�[tiin]a�).
Ne afl\m departe de epoca eroic\ [i de explica]iile sale mitologice ale universului,
acceptate ca atare, de în]elepciunea unor teologi ca Ferekydes, [i acestea din urm\ sunt
departe de enciclopedia cunoa[terii metodologice [i ra]ionale a sistemelor stoicilor.

~n lumina acestei evolu]ii ar trebui s\ fie pus\ [i contribu]ia marilor conduc\tori
religio[i pe care îi numim �fondatori de religie�. ~n viziunea (prima intui]ie) a
fiec\ruia dintre ei tr\ie[te germenele unei teorii care, mai t^rziu, urmeaz\ s\ fie
dezvoltat în doctrin\ [i ulterior, probabil, în dogm\, fie de c\tre fondatorul însu[i, fie
de c\tre succesorii s\i. ~n acela[i timp, în experien]a originar\ sau în expresia sa
primitiv\, este dificil de f\cut o distinc]ie între teorie [i practic\, între teologie [i
moral\. Dac\ am încerca s\ analiz\m viziunea originar\ a lui Mahomed sau marea
experien]\ iluminatoare a lui Buddha, vom c\p\ta convingerea c\ ele nu permit
stabilirea unei linii de demarca]ie între teorie [i practic\.

3. b) Expresia practic\ : cultul

~nc\ de la bun început, este evident c\ a doua categorie a expresiei experien]ei
religioase, expresia cultual\ sau practic\, este intim legat\ de prima categorie. Ceea
ce se formuleaz\ în afirmarea teoretic\ a credin]ei este înf\ptuit în actele inspirate de
religie. ~ntr-un sens mai larg, toate ac]iunile care decurg din experien]a religioas\ [i
sunt determinate de aceasta trebuie s\ fie privite ca expresia sa practic\: cultul.
Totu[i, într-un sens mai restr^ns, vom numi cult actul sau actele lui homo religiosus:
adora]ia. Religia ca atare a fost definit\ drept o adora]ie; experien]ele sacrului sunt
exprimate în toate religiile prin acte de reveren]\ în fa]\ divinit\]ii, a c\rei existen]\
este definit\ intelectual în termenii unui mit, ai unei doctrine sau ai unei dogme. Van
der Leeuw ne-a oferit o vast\ vedere de ansamblu fenomenologic\ a actelor cultuale,
baz^ndu-se pe un amplu studiu al religiei sub toate formele sale. Underhill, c\reia îi
dator\m una dintre cele mai importante contribu]ii la studiul adora]iei, împarte aceste
acte în 1. ritualuri (modelul liturgic), 2. simboluri (imagini), 3. sacramente (obiecte
sau acte vizibile) [i 4. sacrificii. Aceast\ clasificare este foarte util\ pentru o cercetare
metodic\ a naturii, a raporturilor [i semnifica]iei actelor cultuale. Suntem înclina]i s\
ne exprim\m acordul cu un savant, autor al unor excelente studii despre Vechiul
Testament, atunci c^nd afirm\: �Adora]ia nu este pur [i simplu un accident, ci este
expresia autentic\ [i esen]ial\ a religiei, c\reia îi place s\ p\trund\ via]a omeneasc\
în totalitate, f\c^nd din aspectele sale nu numai spirituale [i personale, dar [i
materiale, vehiculul [i mediatorul efectelor sale�. Am putea evita sofismul funda-
mental, at^t de frecvent în ziua de azi, care consist\ în confuzia dintre formularea
intelectual\ a religiei cu natura sa [i func]ia ei esen]ial\, dac\ vom recunoa[te c\
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teoria nu este latura cea mai important\ [i nici cea esen]ial\ a religiei. ~n fapt,
adora]ia este at^t de intim integrat\ religiei, înc^t este îndoielnic c\ aceasta din urm\
ar continua s\ existe f\r\ ea. Problema interrela]iei dintre cult [i doctrin\ `n diferite
religii a f\cut deseori obiectul unor discu]ii [i a primit solu]ii dintre cele mai diverse.

O scurt\ trecere în revist\ a studiilor dedicate folclorului [i religiei nordice aduce
acestui punct de vedere l\muriri deosebite. Fondatorul studiilor nordice, la începutul
secolului XIX, Jacob Grimm, al\tur\ interesului pe care îl poart\ expresiei teoretice
(mitologice) o analiz\ p\trunz\toare a elementelor cultuale, juridice [i institu]ionale.
Schwartz, urm^ndu-l pe Grimm, insist\ asupra interpret\rii tradi]iilor mitologice,
îns\ Mannhardt, în a doua jum\tate a secolului, se limiteaz\ la a face o vast\
cercetare a riturilor populare. Acelea[i varia]ii le reg\sim în aspectele eviden]iate de
studiile asupra religiilor semitice. Robertson Smith a pornit s\ scrie a sa Religion of
the Semites deoarece era indignat de faptul c\ savan]ii neglijau aspectul cultual al
religiei. Pe terenul studiilor referitoare la Vechiul Testament, controversele asupra
interpret\rii Psalmilor au ajuns la paroxism cu ocazia teoriei lui Mowinckel despre
originea lor cultual\. ~n prestigioasele sale lucr\ri referitoare la cultele primitive,
Brinton a comb\tut teoria dezvoltat\ de Otto Gruppe, conform c\reia ritul este �sursa
tuturor religiilor�. El a comb\tut, de asemenea, punctul de vedere al lui Robertson
Smith, în opinia c\ruia miturile deriv\ din rit, [i a sus]inut c\, dimpotriv\, �orice rit
se bazeaz\ la origine pe un mit�.

Cele mai simple acte [i rituri în onoarea zeilor au n\scut modelele complexe [i
evoluate ale ritualurilor proprii unor religii precum iudaismul, parsismul, brahma-
nismul, romano-catolicismul [i greco-catolicismul. La un nivel intermediar, respec-
tarea tabuist\ a timpului [i a locurilor sacre [i celebrarea actelor cultuale fac parte
dintr-un vast sistem de interpretare a cosmosului [i a voin]ei divine (vezi sistemele de
divina]ie japoneze, chineze, babiloniene, etrusce, romane [i mexicane), sau nu sunt
dec^t rituri particulare, ce au drept scop ob]inerea unui rezultat precis (educa]ie,
rug\ciune, sacrificiu). Putem g\si aceste rituri bine organizate [i codificate, grupate
într-un sistem liturgic variabil în func]ie de loc, epoc\ [i indivizi sau, dimpotriv\,
legate între ele într-un mod destul de liber [i accidental, asociate înt^mpl\tor, pentru
a servi celor îns\rcina]i cu anumite func]ii religioase. Istoria cultului reveleaz\
continua reciprocitate dintre obliga]ie [i tradi]ie, pe de o parte, [i, pe de alt\ parte,
eforturile constante ale libert\]ii individuale, ce tind s\ dea na[tere unor noi impulsuri,
[i activitatea creatoare a homines religiosis. Aceea[i reciprocitate o observ\m [i în
evolu]ia cadrelor de g^ndire. De fapt, dinamica istoriei religiei poate fi redus\ în
mare parte la dialectica sa.

4. c) Expresia sociologic\ : comuniunea ;
Religia colectiv\ [i religia individual\

Expresia teoretic\ [i expresia practic\ ale experien]ei religioase î[i g\sesc complementul
într-un al treilea aspect, anume aspectul sociologic. �O religie vie trebuie s\ creeze
[i s\ între]in\ rela]ii sociale prin îns\[i natura sa.� ~n interesantele sale cursuri despre
structura experien]ei religioase, John MacMurray încearc\ s\ ne conving\ c\ domeniul
religiei este acela al rela]iilor dintre persoane, teorie care face dreptate elementului
distributiv [i comunitar al religiei, dar care risc\ s\ se apropie de gre[eala poziti-
vi[tilor, care consider\ colectivitatea îns\[i ca fiind obiectul adora]iei. Ar fi eronat s\



SOCIOLOGIA RELIGIEI52

credem c\ �în toate rela]iile noastre de la om la om ne afl\m pe teren religios� [i c\
�religia este con[tiin]a unei interdependen]e mutuale�. Aceast\ con[tientizare nu este
dec^t consecin]a social\ a experien]ei religioase fundamentale, care ne reveleaz\
dependen]a noastr\ de sacru; ea nu este dec^t secundar\, indiferent de importan]a ei.
MacMurray, care are dreptate atunci c^nd insist\ asupra aspectelor sociale ale religiei,
dar se în[al\ c^nd face din veritabilul s\u nucleu rezultatul unei deriva]ii, are f\r\
îndoial\ concep]ii sublime despre activit\]ile simbolice ale comunit\]ii. Interpretarea
sa, care const\ în a vedea nu numai �celebr\ri ale con[tientiz\rii comuniunii�, ci [i
ceremonii motivate de con[tiin]a �precarit\]ii� oric\rei comuniuni, este cu adev\rat
profund\ [i sugestiv\. Pentru el, ceremonialul religios nu este niciodat\ o simpl\
expresie a comuniunii, ci o modalitate de a o ]ine în via]\. Ca s\ spunem a[a,
raporturile omene[ti se înnobileaz\ în m\sura în care devin �inten]ionale�, a[a cum
este cazul atunci c^nd în acestea se face sim]it stimulentul experien]ei religioase. Cu
toate acestea, credem c\ într-o religie superioar\ conservarea religioas\ a raporturilor
sociale rupe leg\turile naturale cu aceea[i u[urin]\ cu care le poate [i înt\ri. Comu-
niunea spiritual\ nu este o simpl\ continuare a comuniunii naturale (cf. mai jos,
cap. V, 1).

S\ nu anticip\m, îns\. Inten]ia noastr\ este aceea de a examina documenta]ia
oferit\ de istoria religiei, pentru a studia efectele sociale ale fenomenelor pe care ni
le face cunoscute. Primul nostru demers const\ în a determina dac\ activitatea
comunitar\, cooperativ\, comun\, în domeniul religios, face parte integrant\ [i
fundamental\ din experien]a religioas\ sau dac\ este numai un fenomen accidental.
Exist\ atitudini religioase at^t de radical individuale, înc^t acestea s\ exclud\ prin ele
însele orice idee de participare sau de comuniune cu cel\lalt? Este u[or de constatat
c\ r\spunsurile la o asemenea întrebare vor reflecta concep]iile fiec\ruia despre
natura, rolul [i semnifica]ia religiei. ~n lucrarea sa Principles of corporate Worship,
Evelyn Underhill face urm\toarea remarc\ p\trunz\toare: �Din cauza aceasta ado-
ra]ia comunitar\ [i adora]ia individual\, de[i, în practic\, una tinde s\ o ia înaintea
celeilalte, ar trebui s\ se completeze, s\ se înt\reasc\ [i s\ se sus]in\ reciproc.� F\r\
nici o îndoial\, Scheler exprim\ punctul de vedere al filosofiei catolice, atunci c^nd
afirm\ c\, în fond, �orice act religios este totdeauna un act individual [i în acela[i
timp unul social, [[i c\] formula «Unus Christianus, nullus Christianus» (un singur
cre[tin nu este cre[tin) este aplicabil\ în general oric\rei religii�.

Chiar dac\ prive[te Biserica asemenea unei comuniuni a sfin]ilor [i av^nd o con[tiin]\
ad^nc\ a unit\]ii acestui grup, protestantismul este, în pofida acestor aspecte, înclinat
s\ insiste mai degrab\ asupra individului [i asupra responsabilit\]ii sale directe în fa]a
lui Dumnezeu. ~n acela[i timp, în interiorul protestantismului exist\ mari divergen]e
în estimarea rolului individului, variind în func]ie de diferitele concep]ii la mod\ în diverse
secte. Aceast\ estimare poate varia considerabil în s^nul unuia [i aceluia[i grup, fie
în faze diferite ale evolu]iei sale, fie în cursul oric\rei faze date. A[a cum, în general,
protestantismul insist\ asupra individului mai mult dec^t greco-catolicismul, tot a[a
metodismul insist\ mai mult asupra individului dec^t anglicanismul. Mai mult, în
biserica luteran\, perioada pietismului [i a Erweckungsbewegung-ului din secolul
al XIX-lea, în pofida înclina]iei sale de a alc\tui mici grupuri intime, este caracterizat\
printr-o recrudescen]\ a interesului pentru pietatea individual\, mai pronun]at\ dec^t
cea din perioada ortodoxiei sau a confesionalismului (secolele XVII [i XIX). Anumite
secte reflect\ aceea[i tendin]\; atitudinile individualiste ale sfin]eniei [i, p^n\ la un
anumit punct, mi[c\rile de reform\ se afl\ într-un contrast violent cu sentimentele
mai colectiviste ale grupurilor charismatice (spiritualiste) sau �comuniste�.
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C\tre sf^r[itul secolului XIX, mul]i savan]i credeau c\ dezvoltarea religiei este
caracterizat\ de un �progres� gradual dar ireversibil, merg^nd de la colectivism la
individualism, [i c\ aceast\ tendin]\ universal\ are un str\lucit exemplu în progresul
cre[tinismului fa]\ de p\g^nism, în cel al protestantismului liberal fa]\ de protestan-
tismul clasic, de inspira]ie luteran\ sau calvinist\. Gra]ie cunoa[terii detaliate a
istoriei [i a interesului manifestat tot mai mult în acea perioad\ fa]\ de toate formele
cre[tinismului, oficiale sau nu, prima jum\tate a secolului nostru ne-a înv\]at s\
privim cu circumspec]ie generaliz\rile de genul acesta. Anumite tipuri de atitudini
religioase precum misticismul, ra]ionalismul [i spiritualismul tind s\ se reproduc\
sub o form\ sau alta în contexte istorice considerabil distan]ate [i permit conturarea
unei idei exacte despre elementul individual în raport cu comunitatea. Atitudinile de
acest gen, din diferitele medii cre[tine, au fost studiate în matricea lor social\ de c\tre
Troeltsch [i al]ii. Ace[ti savan]i au ar\tat c\ dezvolt\rile privite p^n\ atunci ca fiind
specifice lumii moderne î[i aveau deja precedente la vechii greci sau în Evul Mediu.

Vedem astfel c\ no]iunea de subiect fundamental al religiei, indiferent c\ este
vorba despre individ sau grup, a variat în mod considerabil. Concep]ia despre
comunitatea religioas\, ilustrat\ de cultele civice ale lumii antice, era foarte diferit\
de cea a noastr\. Anticii insistau înainte de orice asupra adora]iei f\cute de c\tre grup
[i ar fi considerat adora]ia individual\ ca o derogare f\r\ prea mult\ valoare în sine,
presupun^nd c\ s-ar fi g^ndit la a[a ceva. Religia primitiv\ pare s\ mearg\ [i mai
departe, din acest punct de vedere. �Religia greac\, se afirm\, era o afacere de
grupuri sociale precum familia, tribul sau statul, înainte de a fi o afacere individual\.
Dezvoltarea conceptului de individualitate, în lumea roman\, a fost înt^rziat\ de
dezvoltarea excesiv\ a ideii sociale.� Individul nu exista dec^t pentru familie [i
derivatele sale, clanul [i statul. ~n leg\tur\ cu aceasta, despre societatea japonez\ s-a
putut spune: �~n acest sistem, concep]iei despre familie îi era asociat un sens sacru.
Individul era absorbit în via]\ comun\ a familiei nu pentru o bucat\ de vreme, ci în
mod permanent.�

Aceste generaliz\ri at^t de încrez\toare neglijeaz\ totu[i f\r\ ru[ine numeroase
excep]ii. Chiar dac\ suntem convin[i c\ religia colectiv\ reprezint\ un element
important în contextele culturale amintite, trebuie s\ recunoa[tem rolul de prim\
m\rime jucat de conduc\torii religio[i [i contribu]ia lor eminamente individual\; [i
nu vom evita s\ constat\m existen]a unor experien]e religioase foarte personale, chiar
[i la nivelul primitivilor. A[a cum formula una dintre autorit\]ile cele mai eminente
în studiul religiei primitive, �fapte precum recluziunea celor ce se preg\tesc pentru
ini]iere, eforturile lor individuale [i personale din timpul încerc\rilor la care sunt
supu[i, comuniunea cu spiritele ne dovedesc faptul c\ religia primitiv\ era tr\it\ în
mod frecvent în solitudine�. Acela[i savant se crede îndrept\]it s\ concluzioneze:
�A[adar, aceste fapte, chiar dac\ nu ne dovedesc cu siguran]\ c\ religia ar fi exclusiv
individual\, ne interzic s\ o privim ca pe un fenomen social pur [i simplu.� Noi
prefer\m formula mai moderat\ a lui Malinowski: �De[i se intersecteaz\, aspectele
colectiv [i religios nu sunt cele mai pu]in coextensive din lume.� Sau, a[a cum spune
Benedict: �~n realitate, societatea [i individul nu sunt adversari.�

~n dezvoltarea unei religii mai individualiste, esen]iali par a fi doi factori: o
emancipare gradual\ a individului fa]\ de influen]ele mediului s\u cultural [i social [i
un proces continuu de diferen]iere în interiorul aceleia[i civiliza]ii. Acest dublu
proces exist\ chiar [i în lumea omului primitiv. Dup\ ce a analizat concep]ia pe care
o au despre proprietate anumite triburi primitive precum indienii crows, kai din Noua
Guinee [i eschimo[ii, Lowie concluzioneaz\: �Chiar [i în aceste societ\]i comuniste,
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într-un grad necunoscut, de altfel, motivul individual, de[i submers, nu este în
întregime absent.� ~n Orient, aceast\ tendin]\ este [i mai pronun]at\, dar individua-
lismul ajunge la cel mai înalt grad în civiliza]iile Occidentului, preg\tit fiind de
tradi]ia unic\ a culturii clasice, ea îns\[i aprofundat\ prin aportul iudaismului profetic
[i al cre[tinismului. Perioada elenistic\ a exercitat o influen]\ imens\, din acest punct
de vedere, contribuind la disolu]ia organiza]iilor �identice� tradi]ionale [i, pe de alt\
parte, la na[terea unor noi tipuri de pietate [i a unor asocia]ii cu specific religios,
corespunz\toare acestor forme de pietate. Din punct de vedere sociologic, unul dintre
cele mai importante aspecte ale dezvolt\rii individualismului religios este separarea
tot mai pronun]at\ a comunit\]ilor religioase de comunit\]ile naturale. Aceast\
chestiune o vom studia în detaliu mai t^rziu (cf. mai jos, cap. V).

~n acela[i timp, se cuvine s\ spunem c^teva cuvinte în leg\tur\ cu importan]a
conceptului cre[tin de individ pentru problema care ne preocup\. Fondat\ la origine
pe Scripturi [i reluat\ de marii reformatori, aceast\ no]iune devine dominant\ în
filosofiile lui Pascal, Kant [i Kierkegaard. Acesta din urm\, a c\rui teologie este de
mare interes � de[i negativ � pentru sociologul religiei, ajunge în ultim\ analiz\ la
concluzia logic\ în conformitate cu care individul (der Einzelne) este categoria
fundamental\ a societ\]ii [i a religiei. Idei similare au exprimat filosofia modern\ [i
teologia protestant\. Whitehead, de exemplu, definind religia drept �arta [i teoria
vie]ii interioare a omului�, consider\ aceast\ afirma]ie drept �nega]ia direct\ a
teoriei conform c\reia religia este înainte de orice un fapt social�. Pentru el, religia
poate fi redus\ la �aceea c\ individual este mul]umit de singur\tatea sa� [i în actele
colective nu descoper\ dec^t �deghiz\ri ale religiei�. Departe de a diferi de individual,
dup\ spusele unui psiholog modern, Gordon Allport, religia de tip personal �rezist\
oric\rui tip de comunicare cu ceilal]i�. Din acest punct de vedere, care nu este str\in
sectarismului cre[tin [i teologiei budiste, problema posibilit\]ii, a legitimit\]ii [i a
limitelor comuniunii experien]ei religioase apare sub aspectul unei gravit\]i excep]io-
nale. Numai cei care resping orice organizare sub form\ de Biseric\, orice disciplin\
de Biseric\ [i orice lege ecleziastic\ fondat\ pe premise solide concep experien]a
religioas\ ca pe ceva exclusiv personal. ~ntr-un capitol urm\tor al acestei c\r]i, vom
lua în discu]ie eternul protest care s-a f\cut auzit de-a lungul întregii istorii a religiei
în numele experien]ei [i ini]iativei individuale împotriva sistemelor care par a pune în
pericol cre[terea [i libertatea individului. Dac\ este admis în interiorul grupului
tradi]ional, conceptul spiritualizat de comunitate religioas\ se poate dezvolta pentru
a-i uni pe cei care aspir\ în mod independent la perfec]iunea religioas\ (paralelismul
spontaneit\]ilor individuale) sau, dac\ nu, acest ideal poate conduce în cele din urm\
la o comunitate �adev\rat\� întru credin]\, independent\ de orice alt\ asociere
existent\ (cf. mai jos, sec]. 10-12).

Sociologului religiei îi revine sarcina de a clasifica atent structurile diferite tipo-
logic [i care rezult\ din concep]ii diferite despre comunitatea religioas\. Acesta le va
trasa din nou dezvoltarea istoric\ [i va avea de studiat diferitele idei despre frater-
nitatea religioas\, concept pe care îl înt^lnim în toate epocile [i în toate zonele lumii.
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CAPITOLUL III

Consecin]e sociologice

1. Rolul sociologic al religiei

Din punct de vedere tipologic, pot exista trei atitudini distincte fa]\ de fraternitatea
religioas\: atitudinea naiv afirmativ\, ce caracterizeaz\ grupurile în care organizarea
natural\ [i organizarea religioas\ coincid; a doua atitudine, negativ\, este ilustrat\
îndeosebi de ascetismul radical; a treia, de un realism selectiv, delimiteaz\ comuni-
tatea religioas\ fie cantitativ, fie calitativ.

Studiul comparat al tipurilor de comuniuni religioase implic\ în mod necesar
analiza motivelor stabilirii sale, a semnifica]iei sale [i a efectelor pe care le are asupra
membrilor. De aici decurge necesitatea ca ancheta pur sociologic\ s\ fie completat\
cu examinarea autointerpret\rii grupului (ideologia), a organiza]iei sau a corpului
constituit. Termenul �ideologie� este utilizat aici în sensul larg al unei explica]ii
teoretice [i al unei autodescrieri, [i nu în sensul modern [i limitat de concept pur
subiectiv sau de iluzie. Am insistat anterior asupra caracterului unilateral al unei
interpret\ri pur psihologice sau sociologice, care, dac\ ne permite s\ în]elegem
scheletul [i structura unei forme, nu ne poate explica [i nici reproduce prin ea îns\[i
con]inutul acesteia. Analiza psihologic\ sau sociologic\ a valorilor religioase pe care
[i le reclam\ un grup, indiferent de modul de abordare, nu poate nega caracterul de
constr^ngere al acestor valori care exercit\ o influen]\ asupra grupului. Lucrurile se
petrec la fel cu orice experien]\: existen]a experien]elor comune sau paralele în
interiorul unui grup produce, ca s\ spunem a[a, o puternic\ for]\ de coeziune.
Nevoile de protec]ie sau de perpetuare ale grupului au de asemenea rolul lor în
crearea sentimentelor de solidaritate care îi unesc pe membri.

Aceasta nu înseamn\ în mod neap\rat c\ credo-ul oficial sau enun]ul credin]elor
în care un grup dat vede formularea experien]ei religioase fundamentale trebuie privit
ca expresia sau descrierea adecvat\ a motivelor sociale sau psihologice care se afl\ la
originea sa. Trebuie s\ ]inem cont de posibilit\]ile de eroare [i, probabil, de iluziile
mai mult sau mai pu]in subtile c\rora le sunt subiec]i cei care formuleaz\ experien]a
religioas\ fundamental\ sau succesorii lor. Istoria spiritului de sect\ furnizeaz\
asemenea exemple. Din acest punct de vedere, psihologia, psihosociologia [i psiho-
patologia (analiza) ar putea veni cu contribu]ii importante, deoarece aceste [tiin]e
încearc\ s\ descifreze [i s\ interpreteze concepte [i forme pentru a le c^nt\ri puritatea,
semnifica]ia ulterioar\ (incon[tient\) [i motiva]ia (Freud, Jung, Pareto). ~n acela[i
timp, sociologia este interesat\ tocmai de aceste concepte, rituri [i forme care reflect\
o experien]\ foarte precis\, care integreaz\ un grup religios [i îl separ\ totodat\ de
lumea exterioar\, pentru a face din el o unitate sociologic\. Este deosebit de interesant
de comparat atitudinile [i ideologiile grupurilor specific religioase (biserici, secte) cu
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cele ale grupurilor religioase [i naturale (familie, trib) în acela[i timp. O atitudine
diferit\, prescris\ de teorie [i urmat\ în practic\, se observ\ în ambele cazuri fa]\ de
profani [i �necredincios�; în al doilea caz, este separat de dou\ ori: o dat\ prin
s^nge [i prin credin]\.

Sociologic vorbind, influen]a religiei este a[adar dubl\: integrare pozitiv\ sau
coeziv\, [i influen]\ negativ\, distrug\toare [i dezintegrant\. Orice credin]\ nou\
creeaz\ o lume nou\, în care vechile concep]ii [i vechile institu]ii î[i pot pierde
semnifica]ia [i ra]iunea de a fi. Mo[tenirile naturale [i istorice sunt pe punctul de a
se vedea revocate [i o nou\ ordine a lucrurilor o înlocuie[te pe cea veche. Aceste
schimb\ri pot fi revolu]ionare; totul depinde de ̀ ntinderea care va fi acordat\ reinter-
pret\rii (consider\rii) elementului tradi]ional. Predicarea unei credin]e noi, chiar
dac\ ea nu prezint\ un caracter de universalitate, este adresat\ înainte de toate unui
grup, care poate fi mai mult sau mai pu]in omogen. ~n societ\]ile a c\ror cultur\ este
avansat\ [i diferen]iat\, mediul din care provin cei converti]i este deseori foarte
eterogen.

Cum se poate produce integrarea unui grup at^t de disparat? Exemple ne sunt
furnizate de dezvoltarea Bisericii cre[tine primitive, de budism sau de sa- gha jainist\,
sau de comunit\]ile mahomedane sau zoroastriene. La nivelul acesta, apar probleme
specifice, care sunt rezultatul experien]elor religioase mai intense. Se insist\ cu
prec\dere asupra nucleului acestei experien]e, adic\ asupra comuniunii cu Dumne-
zeu; în consecin]\, raporturile cu Dumnezeu primeaz\ în fa]\ tuturor celorlalte
raporturi (raporturile dintre oameni). Dar, o dat\ cu dezvoltarea [i intensificarea
vie]ii religioase a noului grup, comunicarea experien]ei se dovede[te a fi din ce în ce
mai dificil\. Av^nd în vedere c\ simbolul, mijlocul comun de expresie în primele
stadii ale dezvolt\rii, a suferit un anumit grad de elasticizare [i u[urin]\ a interpret\rii,
înmul]irea concep]iilor mai ra]ionale [i a riturilor mai evoluate tinde s\ îi complice
în]elegerea. Cu alte cuvinte, dac\ simbolurile tradi]ionale sunt destinate s\ serveasc\
în continuare drept baz\ a comunit\]ii, va trebui ca ele s\ primeasc\ o defini]ie mai
precis\. Deseori exist\ factori ce conduc la o repetare, la un nivel superior, a
integr\rii religioase descrise mai sus: se formeaz\ atunci o elit\, mai pu]in nume-
roas\, mai profund religioas\ (ecclesiola in ecclesia), al c\rei liant este format din
experien]e mai profunde, din precepte mai stricte sau dintr-o organizare mai sever\
dec^t cea accesibil\ maselor. Nu trebuie neglijat\ nici reac]ia lumii exterioare, care
are tendin]a de a-i uni [i mai mult pe membrii noului grup.

Atunci c^nd studiem fraternitatea religioas\, nu trebuie s\ uit\m c\ exist\ o
reciprocitate în procesul prin care spiritul [i atitudinile comunit\]ii sunt create de
c\tre membrii s\i. Atitudinile lor, concep]iile lor individuale sunt, în schimb, influen-
]ate în mod sensibil de c\tre grup (dezvoltarea unei terminologii specifice, a unor
moravuri, obiceiuri). Aceast\ stimulare mutual\ a fost observat\ în studiul limbajului
[i al altor activit\]i creatoare. Marele Wilhelm von Humboldt, spre exemplu, a c\rui
filosofie a limbajului mai este [i ast\zi una dintre cele mai profunde [i mai bogate, a
enun]at principiul acesta foarte important, conform c\ruia grupul, vorbind, creeaz\
limbajul, dar, la r^ndul s\u, limbajul contribuie la crearea grupului. ~n afar\ de
problemele obi[nuite, cum este cea a limbii sacre, a terminologiei speciale, ar mai fi
de studiat destule paralele interesante între sociologia limbajului, c\ruia Humboldt îi
este unul dintre fondatori, [i sociologia religiei, dar lucrarea de fa]\ nu î[i propune
expunerea lor.



57PROLEGOMENE METODOLOGICE

2. a) Puterea integratoare a doctrinei

~ntruc^t ne ocup\m de integrarea grupurilor religioase, de condi]iile care o favorizeaz\
sau îi împiedic\ dezvoltarea [i de mijloacele de care ea dispune, ne-am putea întreba
în ce m\sur\ contribuie la ea diferitele tipuri de expresie religioas\. Experien]a
religioas\ decisiv\, care îi împinge s\ se asocieze pe cei care îi sunt beneficiari, este
de obicei, a[a cum am v\zut, formulat\ în termenii [tiin]ei sacre, exprimat\ în rituri
[i forme de pietate [i aplicat\ unor puncte de vedere caracteristice (morale) [i unor
activit\]i practice.

Efecte sociologice similare se pot observa în toate epocile [i toate locurile în care
se înregistreaz\ o tradi]ie sacr\. G\sim mai înt^i grupul unit de recitarea miturilor
tribului. Mesajul acesta exprim\ [i proclam\ o nou\ experien]\ a necunoscutului sau
a sacrului. {tiin]a sacr\ poate fi formulat\ prin declara]ii individuale (profe]ie,
apoftegme) sau prin predici [i opuscule ce cap\t\ valoare de revela]ii. Se ajunge în
felul acesta la unirea celor care î[i deschid urechile pentru a auzi [i inima pentru a
primi credin]a adev\rat\. Cei care nu r\spund sunt exclu[i. Fie sistematic\ sau
codificat\ sub form\ de dogm\, doctrina este deseori formulat\ sub influen]a pole-
micilor. Aceast\ doctrin\ contribuie la insuflarea primelor elanuri de organizare
oficial\ a mi[c\rii în interiorul grupului deja unificat. Eventuala definire [i codificare
a unei dogme nu pune cap\t discu]iilor, deoarece persist\ dorin]a de a expune
con]inutul implicit al experien]ei caracteristice [i de a-l ap\ra împotriva îndoielii care
îi amenin]\ pe cei din interior [i împotriva atacurilor din partea celor din exterior. Se
poate înt^mpla ca unele divergen]e de opinii, bazate pe diferen]e de caracter [i de
temperament, precum [i pe interpret\ri diferite ale experien]elor de baz\, s\ conduc\
la formarea unor �[coli�, reunite în jurul unor predicatori, exege]i sau teologi
eminen]i. Ulterior, societatea religioas\ î[i încheie consolidarea unit\]ii sale prin
formularea unor simboluri ale credin]ei [i crezuri, destinate s\ exprime [i s\ încurajeze
solidaritatea celor ce conduc [i inspir\ experien]e identice sau similare. ~n treac\t, se
poate remarca faptul c\ termenii de �dogm\� [i �crez� [i-au pierdut, în lumea
modern\, mult din sensul lor originar de expresii mai mult sau mai pu]in adecvate ale
credin]ei. Cu vremea, standardizarea lor s-a transformat într-o împietrire vulgar\,
ceea ce explic\ de ce au constituit ]inta anumitor atacuri (cf. cap. V, sec]. 10 [i urm.).
~n anumite cercuri, termenul în sine a c\p\tat o valoare negativ\. �Este un dogmatic�
reprezint\ o formul\ eficace pentru a te debarasa de un adversar [i de convingerile
sale religioase. Aplica]ii ale dogmei pot fi g\site în Crezul cre[tin, în triratna budist\
sau în Shah³ dah-ul mahomedan. Shema evreiasc\ [i profesiunea de credin]\ iranian\
au scopuri similare.

Anticip^nd pu]in discu]ia despre influen]a cultului asupra integr\rii grupurilor
religioase, vom sublinia extraordinara influen]\ a [colilor teologice din anumite
regiuni, precum Tapu-tapu-atea din Insulele Societ\]ii, Heliopolis din Egipt, Srirangam
sau Dakschineshvara din India [i Hiei Zan din Japonia. Aceste [coli au ac]ionat în
sensul dezvolt\rii doctrinei [i a vie]ii comunit\]ii religioase, în general. Cu greu se
pot supraestima implica]iile politice ale unei asemenea integr\ri sociologice. Istoria
unor imperii precum cele din Orientul Apropiat, din Mexic [i din Japonia constituie
un exemplu elocvent. Varietatea de opinii [i înv\]\turi oferite [i discutate de c\tre
diferite grupuri reunite în jurul unor conduc\tori [i mae[trii plini de autoritate din
interiorul unei comunit\]i religioase conduce nu numai la diversificarea dialectic\ a
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g^ndirii, a teologiei [i a filosofiei, dar se dovede[te a avea [i o importan]\ cov^r[itoare
în ceea ce prive[te via]\ social\. Istoria religiilor aduce numeroase dovezi în sprijinul
acestei afirma]ii. Pitagora [i Empedocle, Platon [i Plotin, marii mae[trii gnostici,
teologii filosofi ca Shankara, R³ m³ nuja, R³ makriÌñ a în hinduism, N³ g³ rjuna [i
Tsong-kha-pa, Bodhidharma [i Huineng în budismul chinez, [i Dengyo Daishi, K½b½
Daishi, H½nen, Shinran [i Nichiren în budismul japonez au exercitat prin înv\]\tura
[i autoritatea lor o influen]\ foarte mare asupra succesorilor lor [i, prin ace[tia,
asupra tuturor celorlal]i coreligionari.

3. b) Puterea integratoare a piet\]ii

~n continuare, urmeaz\ s\ examin\m importan]a sociologic\ [i implica]iile expresiei
cultuale [i practice ale experien]ei religioase. ~n vreme ce activitatea intelectual\
poate conduce la diferen]ierea [i chiar la izolarea grupurilor sau chiar a individului
în interiorul unei comunit\]i, pietatea, în schimb, formeaz\, integreaz\ [i dezvolt\
gruparea religioas\. Underhill este cea care a f\cut în]eleapta observa]ie c\ pietatea
pune obstacole �egoismului religios [i suprim\ diferen]ele sociale [i denomina]io-
nale.� Actele cultului tind s\-i lege [i s\ îi uneasc\ pe cei care sunt mi[ca]i de aceea[i
experien]\ central\. Aceast\ tendin]\ poate fi observat\ cu claritate în religiile
primitive. Profesorul Malinowski constat\ �prezen]a unui element creator în riturile
cu caracter religios� [i sus]ine c\ �actele cele mai sacre se desf\[oar\ în cadrul unor
reuniuni; la drept vorbind, atitudinea solemn\ a credincio[ilor uni]i în rug\ciune,
sacrificiu, implorare sau sub ac]iunea harului reprezint\ prototipul veritabil al ceremo-
niei religioase�. El rezum\ afirm^nd c\ �în societ\]ile primitive, caracterul public al
piet\]ii [i schimburile dintre credin]a religioas\ [i organizarea social\ sunt cel pu]in
la fel de accentuate ca [i în cultele superioare�. Este vorba despre simple rituri sau
simple ceremonii, care permit integrarea grupului, fie c\ este cazul unei familii, al
unui clan, al unui trib sau al unei na]iuni. A[a cum spune autorul unei monografii
despre o sect\ religioas\ modern\, �orice aport al unei doctrine teologice nu va avea
probabil acela[i efect pe care îl au riturile lor relativ simple [i nu va fi capabil s\
creeze individului care particip\ la aceste ritualuri sentimentul realit\]ii credin]ei sale
religioase�. Doctorul Pratt a ar\tat ce influen]\ enorm\ au tendin]ele cultuale chiar [i
asupra unui grup at^t de ra]ionalist cum este Ârya Sam³ j, un grup hindus reformat
bine cunoscut. Conform unui eminent filosof [i sociolog modern, �cultul are o
valoare misterioas\, legat\ de ceea ce ne este imposibil s\ ra]ionaliz\m pe deplin,
acesta fiind motivul pentru care este conservat în forma pe care a avut-o dintotdeauna,
la fel ca [i condi]iile sale sociale�.

Rug\ciunea, sacrificiul [i ritualul nu servesc numai la exteriorizarea experien]ei
participan]ilor, ci contribuie într-o bun\ m\sur\ la modelarea [i precizarea organiz\rii
[i spiritului grupului. Underhill a distins trei tipuri de uniune în adorarea comun\ a
bisericii cre[tine: lini[tea mul]imii, actele de adora]ie îndeplinite de conduc\torul
religios sau asisten]ii s\i `n numele tuturor [i, în sf^r[it, actele rituale sau liturgice la
care particip\ toat\ lumea. Num\rul ideilor teoretice pe care le posed\ un grup al
unui popor primitiv este neglijabil. Astfel, triburi ca indienii Picioare-Negre sau
Corbii au, dup\ cum se [tie, o cosmologie minimal\ [i nici un fel de panteon. De
obicei, [tiin]a sacr\ este privit\ ca singura preocupare [i unicul privilegiu al celor
care sunt primii responsabili: vr\jitorul, maestrul, preotul. Un minimum de rituri
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este celebrat de c\tre întregul grup, care formeaz\ un tot, dar acesta î[i asigur\
perfecta continuitate tocmai prin intermediul acestor rituri populare. Vom vedea mai
departe c\ în triburile agrare [i, în general, în popula]iile rurale ale practic tuturor
societ\]ilor s\r\cia cuno[tin]elor religioase teoretice este asociat\ în permanen]\ cu
interesul [i tenacitatea dovedite fa]\ de problemele cultuale.

Pe m\sura dezvolt\rii unui sistem mai minu]ios [i mai complicat de practici
cultuale, necesitatea unor exper]i devenind tot mai sim]it\, se ajunge la a se rezerva
în principiu sau practic un anumit num\r de acte cultuale [i la formarea unui corp de
func]ionari, care se vor îns\rcina cu anumite activit\]i liturgice [i pe care le vor
monopoliza. ~n felul acesta, se formeaz\ încetul cu încetul un sacerdo]iu, care î[i
asum\ func]iile îndeplinite la origine de pater familias, de [efi, func]ionari sau rege,
a[a cum a fost cazul în Israel, Egipt, Grecia, Roma, Mexic, China [i Japonia. Studiul
comparat al rug\ciunii [i al sacrificiului dovede[te c\, în pofida prezen]ei expresiilor
personale ale experien]ei religioase, chiar [i în religiile primitive, p^n\ la un stadiu
ulterior, actele de pietate superioare din punct de vedere individual nu joac\ nici un
rol în dezvoltarea religiilor. Religiile ebraic\, precum [i cea babilonian\ constituie o
dovad\ în acest sens. Merit\ s\ constat\m faptul c\ toate concep]iile culturale din
fazele importante din via]a individului, în mod deosebit la primele nivele ale dezvol-
t\rii culturale, insist\ numai asupra momentelor care pun individul în rela]ie direct\
cu grupul. Aceste momente sunt na[terea, pentru familie, pubertatea, pentru majori-
tate, c\s\toria, r\zboiul [i v^n\toarea, activit\]i ale grupului, [i moartea, care
înseamn\ desp\r]irea de grup. Nu exist\ nici o activitate din via]a omului primitiv
care s\ nu fie marcat\ prin celebrarea unui rit. �Nu se va insista niciodat\ îndeajuns
asupra faptului c\ religia este un factor mult mai important în via]a profan\ a
popoarelor primitive dec^t în comunit\]ile civilizate. La drept vorbind, ea este cel
mai important factor. P\trunde în toate rela]iile familiale [i sociale, în activit\]ile cele
mai obi[nuite [i în ocupa]iile cotidiene; pe scurt, nu exist\ aspect al vie]ii indigene
care s\ nu aib\ o semnifica]ie religioas\.� Nu este deloc exagerat s\ concluzion\m c\,
de fapt, cultul este primul factor de integrare a societ\]ii primitive [i care îi permite
acesteia, mai mult dec^t oricare alt factor, s\ î[i exprime unitatea. Toate aceste
afirma]ii r\m^n valabile inclusiv la nivele superioare ale dezvolt\rii culturale. Chiar
mai mult dec^t ideile [i doctrinele profesate, cultul privat [i cel public au simbolizat
unitatea vie]ii din ora[ele-stat din vechea lume oriental\, Israel, Grecia, Roma, India,
China, Mexic, Peru [i în alte p\r]i. ~n cele ce urmeaz\, vom studia mai în profunzime
interrela]iile dintre grupurile sociopolitice [i grupurile religioase [i vom examina cu
o oarecare precizie implica]iile sociale ale cultului în marile religii mondiale. Pentru
moment îns\, este suficient s\ not\m c\ importan]a acordat\ ast\zi piet\]ii în cre[ti-
nismul ortodox, în cel romano-catolic [i în Biserica anglican\, dar [i în budismul
Mah³ y³ na, în hinduism, în parsism, iudaism [i anumite ramuri ale mahomedanismului
este datorat\ în parte con[tiin]ei pe care o au aceste religii despre puterea de integrare
de care se bucur\ riturile. Aceast\ convingere î[i g\se[te expresia cea mai con[tient\
la to]i marii fondatori de religie [i în mod deosebit la Confucius, în Analectele sale
canonice, de fapt, o culegere a dialogurilor sale.

Puterea integratoare a piet\]ii este ilustrat\ de crearea de organiza]ii, trec\toare
sau permanente. Exemple de asemenea forma]iuni sunt asocia]iile care au drept scop
îndeplinirea unor func]ii cultuale speciale (sepulturi, banchete, jocuri), precum
�societ\]ile de mistere� din cadrul popoarelor primitive [i Grecia, confreriile de la
Roma, breslele, ordinele [i societ\]ile din toate religiile mondiale [i, în sf^r[it,
condefera]iile de grupuri, triburi [i cet\]i legate de un centru. S\rb\torile [i pelerina-
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jele sunt ocazii excep]ionale, deoarece reg\sim în ele o corelare str^ns\ între diferite
activit\]i cultuale, cum ar fi purific\rile, îmb\ierile, rug\ciunile, ur\rile, ofrandele,
sacrificiile [i procesiunile � fapte la fel de interesante at^t pentru istoricul, c^t [i
pentru sociologul religiei. Ne putem imagina cu u[urin]\ ce influen]\ pot avea
organiza]iile pe care le-am men]ionat asupra spiritului [i a atitudinilor adoratorilor,
atunci c^nd ace[tia se reunesc pentru îndeplinirea unei func]ii speciale, [i ce rezultat
pot avea asupra religiei în `ntregul s\u.

Cu toate acestea, este foarte important s\ recunoa[tem c^t este de ambigu\
interpretarea formelor religioase, precum [i cea a expresiei lor cultuale. Observa]ia
aceasta este valabil\ în special în ceea ce prive[te aspectul practic [i cultual. Din acest
punct de vedere, doctrinele sunt salvate de defini]ii foarte precise, care le cristalizeaz\
[i le clarific\ inten]iile [i influen]a. Actele cultuale, dimpotriv\, sunt susceptibile de
interpret\ri variate, mult mai extensive [i, în felul acesta, deseori pot servi mai
multor inten]ii, fie în mod deliberat, fie accidental. Un excelent exemplu cu privire
la complexitatea unei asemenea motiva]ii ne este oferit de un specialist în civiliza]ia
pueblo: �La popula]ia zuni, construirea unei case face parte din preg\tirile ritualu-
rilor de seceri[; se profit\ de seceri[ pentru a face o important\ distribuire a
terenurilor, ceea ce pentru cei boga]i constituie o obliga]ie social\ [i un mijloc de
integrare social\� (Bunzel). ~n întreaga istorie a religiilor pot fi g\site o mul]ime de
asemenea exemple. Dac\ actele cultuale pot îmbr\ca cu u[urin]\ varii semnifica]ii,
noi [i poate chiar divergente, diferen]ele de interpretare pot provoca unele disensiuni.
Chestiunea aceasta va trebui analizat\ pe larg mai t^rziu.

Dup\ cum [tim, artele sunt favorizate [i cultivate sub egida inspira]iei religioase.
Chiar [i crea]iile artistice nereligioase, cum ar fi artele decorative, nu vor putea fi
invocate dec^t cu mare dificultate pentru a dovedi c\ modestele lor începuturi nu au
fost la origine, m\car în parte, de inspira]ie religioas\. Evident, nu vom nega faptul
c\ pl\cerea oferit\ de frumuse]e sau jocuri nu este ireductibil\ la altceva dec^t
inspira]ia religioas\, cu toate c\ arta de dragul artei (l�art pour l�art) este o cucerire
relativ t^rzie. Semnifica]ia cultual\ a epopeei, a dramei, a picturii, a sculpturii,
arhitecturii, muzicii [i dansului este evident\ în religiile primitive [i orientale. Pentru
ea îns\[i, expresia artistic\ joac\ un rol destul de redus. ~n lumea occidental\,
emanciparea artei fa]\ de condi]ia sa originar\ nu a început dec^t în Rena[tere. At^ta
vreme c^t crea]ia artistic\ [i-a p\strat scopul originar, influen]a sa integrant\ asupra
grupurilor religioase a fost incomensurabil\; pentru a ne convinge de acest lucru,
este suficient s\ ne g^ndim la rolul jucat de drama greceasc\ în interpretarea misterelor
dionysiace, drama [iit\, ilustrare a pasiunii Alidelor, recitarea marilor epopei grece[ti
[i hinduse, lirismul chinez, tamil [i persan. De asemenea, am putea sublinia efectul
construc]iei artistice [i al decor\rii locurilor de cult în practic toate religiile superioare,
precum [i importan]a pe care a avut-o muzica medieval\ clasic\ [i cea protestant\ în
integrarea slujbelor cre[tine. S-a n\scut astfel o varietate enorm\ de organiza]ii
special desemnate pentru a favoriza [i dezvolta aceste activit\]i ce servesc la îndepli-
nirea riturilor cultuale. Influen]a pe care au avut-o asupra vie]ii [i culturii religioase
a fost foarte mare. Datorit\ marii lor importan]e sociale, ar trebui s\ mai semnal\m
[i institu]ii minore cu caracter cultual, precum concursurile [i jocurile, probele [i
institu]iile cu drept de azil.
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4. Experien]a religioas\ [i atitudinea fa]\ de �lume�

Am studiat p^n\ aici rolul social al doctrinei [i al cultului, ca expresie teoretic\ [i
expresie practic\ ale experien]ei religioase. Trebuie s\ analiz\m acum atitudinea
grupurilor religioase fa]\ de lume, în general, [i societate, în particular.

Ca stare interioar\ sau ca experien]\ subiectiv\, religia nu poate ac]iona asupra
realit\]ii, at^ta vreme c^t nu este obiectivat\ în ni[te dispozi]ii, o atmosfer\, o
atitudine sau o form\ concrete. Religia pur personal\ nu poate reu[i s\ ias\ din
subiectivism. Pentru a fi în]eleas\ [i a produce un efect social, trebuie ca g^ndirea
sau emo]ia s\ fie exprimat\. Nu poate exista comuniune între doi indivizi care sunt
subiectul aceleia[i experien]e, dac\ aceasta nu se traduce prin gest, cuv^nt sau
ac]iune. Numai aceste elemente pot oferi consisten]\ [i confirmare sentimentului,
g^ndirii sau ac]iunii presupuse a fi similare. ~n]elegerea imediat\ a experien]ei
suflete[ti a celuilalt este un lucru rar [i extraordinar. Aceast\ în]elegere direct\ [i
mutual\ nu este de conceput dec^t între dou\ sau cel mult c^teva persoane ce se
cunosc în mod intim, dar este dificil ca ea s\ serveasc\ drept baz\ pentru stabilirea
unui schimb [i a unei comuniuni mai largi ale experien]ei religioase. ~n]elegerea
aceasta determin\ prin ea îns\[i dezvoltarea unor atitudini caracteristice. La r^ndul lor,
aceste atitudini se concretizeaz\ în g^ndire [i ac]iune, a[a cum am constatat anterior.
Este dificil, dac\ nu imposibil, de definit �atitudinea� cre[tin\, mahomedan\, budist\
[i hindus\ izvor^t\ din experien]a autentic\ a sacrului, a[a cum a fost tr\it\ de
fondatorii acestor religii, [i care a fost ulterior transmis\ prin intermediul individuali-
t\]ii lor. Tocmai în aceast\ �atitudine� poate fi g\sit �spiritul� religiei. Ea este cea
care a creat, determinat [i reglementat aplicarea unor principii, idei, norme [i precepte
de conduit\ efectiv\. Cu toate c\ metoda sa speculativ\ exercit\ pu]in\ atrac]ie asupra
genera]iei noastre, în Filosofia istoriei [i Filosofia religiei Hegel ne-a l\sat descrieri
magistrale ale c^torva mari religii istorice, descrieri care merit\ în continuare s\ fie
citite. Cine nu ar putea fi de acord cu el, atunci c^nd caracterizeaz\ religia chinez\
ca pe o religie a m\surii, religia sirian\ ca pe o religie a suferin]ei, religia evreiasc\
drept una a perfec]iunii, religia greceasc\ drept una a frumuse]ii [i religia roman\ ca
una a utilit\]ii? Dac\ vom examina, de exemplu, atitudinea poporului evreu, rezultat
al experien]elor religioase tr\ite `n perioada exilului [i pu]in de dup\ aceea, vom avea
cheia ce ne permite s\ în]elegem atitudinea evreilor fa]\ de via]\, societate [i univers,
fie ea exprimat\ formal sau nu, con[tient sau nu, în g^ndire sau ac]iune. O cercetare
de acela[i tip asupra experien]ei centrale a [intoismului ar facilita în]elegerea atitudinii
poporului japonez fa]\ de via]\, natur\, stat [i lume. Cu condi]ia de a putea p\trunde
suficient de ad^nc dincolo de înveli[ul de obiceiuri [i idei, care de fapt nu sunt dec^t
manifest\ri exterioare, [i de a putea dezgoli atitudinea de baz\, conceput\ [i între]inut\
de experien]a religioas\ decisiv\, avantajul exemplelor anterioare este acela de a ar\ta
c\ diferi]ii factori de expresie religioas\ devin imediat inteligibili, iar opiniile [i
actele ce p\reau divergente [i incompatibile se dovedesc a con]ine o singur\ motiva]ie
central\.

Religiile pot diferi prin modul în care concep, apreciaz\ [i interpreteaz\ importan]a
fraternit\]ii, a comuniunii [i a societ\]ii. ~n cadrul religiilor superior dezvoltate [i
introspective, sunt stabilite norme care definesc, în cazul fiec\reia, ideea unei lumi
sau a unei societ\]i care ar fi p\trunse de spiritul lor. Istoricul [i sociologul vor avea
de studiat dezvoltarea acestor religii în lumina idealurilor lor particulare.
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~ntr-un str\lucit studiu, Max Weber a încercat s\ caracterizeze tipologic diferitele
atitudini religioase pe care le-a descoperit în anumite religii mondiale. Av^nd în
vedere c\ societatea este o parte a lumii finite � fiind distinct\ de lumea absolutului �,
ea particip\ la caracterul ce îi este atribuit în concep]iile centrale ale diferitelor
credin]e. Concep]ia fundamental monist\ se poate nuan]a în diferite grade de dualism.
~n religia primitiv\, de exemplu, experien]a de grup a condus la o împ\r]irea dualist\
a lumii vizibile în lumea tabu-ului [i în lumea a ceea ce a fost numit noa, în sacru [i
în profan. Distinc]ia este esen]ialmente religioas\, îns\ are implica]ii morale. Aceast\
`mp\r]ire este suficient\ pentru a nuan]a etalonarea f\r\ rezerve, ceea ce constituie
acceptarea lumii a[a cum este. La baz\, lumea este considerat\ ca fiind bun\ [i
frumoas\, dar anumite ra]iuni, explicate de mituri [i teologie, restr^ng aceast\
bun\tate, o limiteaz\ [i o pervertesc. Problema r\m^ne aceea[i [i pentru cultele mai
dezvoltate.

Lumea epopeilor homerice [i vedice este fundamental �bun\�, cu toate c\ unele
for]e [i tendin]e temporale caut\ în mod constant s\ îi bulverseze bun\tatea. Geneza
calific\ rezultatul crea]iei drept �foarte bun�, dar în decursul dezvolt\rii religiei
ebraice apar unele distinc]ii nuan]ate, care sunt codificate în Levitic.

Spre deosebire de aprecierea optimist\ [i entuziast\ pe care o au anumite religii
despre lume, altele, cu un caracter mai diferen]iat [i mai sofisticat, iau o atitudine
hot\r^t negativ\ fa]\ de lume. Gnosticismul, mandeismul, maniheismul [i budismul
sunt exemple frapante în acest sens. ~n cazul acestora, lumea este v\zut\ în cele mai
sumbre culori; r\ul [i suferin]a domnesc nestingherite asupra lumii [i nu prezint\
nici un simptom de abdicare voluntar\. Singura atitudine rezonabil\ ce poate fi luat\
fa]\ de o asemenea lume este aceea a unui pesimism lipsit de nuan]e. Teologia [i
filosofia budiste sunt fondate pe o interpretare special\ a conceptului tipic indian de
sa- s³ ra. De asemenea, este interesant de comparat utilizarea cuv^ntului grecesc
kosmos în poezia clasic\ cu cea din neoplatonism [i de notat schimb\rile de sens ale
acestui cuv^nt de la Plotin, la care î[i p\streaz\ vechea conota]ie, p^n\ la sensul pe
care i-l dau neoplatonicienii t^rzii.

O a treia concep]ie despre univers este aceea care p\streaz\ aceast\ interpretare
negativ\ din punct de vedere metafizic [i moral, fiind în acela[i timp gata s\ îi adauge
anumite nuan]e. Se insist\ asupra posibilit\]ii de sanctificare, fie total\, fie par]ial\.
~n mare, aceast\ concep]ie este reprezentat\ de teologiile cre[tin\, evreiasc\ [i
mahomedan\. Din acest punct de vedere, religia iranian\ prezint\ un interes deosebit.
Omnipoten]a lui Ahura Mazda, Domnul ~n]elepciunii, este temperat\ de existen]a
oarecum independent\ a r\ului, dualism ce confer\ teologiei acestei credin]e o for]\
dinamic\ unic\ în felul s\u. Dinamismul acesta este exprimat într-un mod plin de
via]\ în filosofia istoriei (cosmologie, eshatologie) [i morala iranian\. Conform
acestei concep]ii, universul se înf\]i[eaz\ sub aspectul unui gigantic c^mp de lupt\.
Armatele prezente se înfrunt\ de pe picior de egalitate; for]ele r\ului sunt înver[u-
nate, viclene [i puternice. Ele amenin]\ o dat\ în plus s\ cucereasc\ fort\rea]a
advers\, îns\ triumful final al Binelui este asigurat. ~n mod obi[nuit, se admite faptul
c\ teodiceea iranian\ a influen]at modul în care evreii, cre[tinii [i mahomedanii au
interpretat istoria [i lumea. Aceast\ influen]\ poate fi descoperit\ chiar [i în filosofiile
moderne ale istoriei � la Herder, Kant, Schelling, Baader, Hegel � [i la diferi]i
scriitori cre[tini din Rusia. Marele istoric von Ranke a rezumat undeva filosofia sa a
istoriei în ni[te termeni care reflect\ vechea perspectiv\ iranian\: �Ormuzd [i
Ahriman se afl\ într-o lupt\ perpetu\. Ahriman caut\ f\r\ încetare s\ r\stoarne
ordinea universului, dar nu reu[e[te.�
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Determinat\ [i motivat\ de o experien]\ religioas\ caracteristic\, atitudinea fa]\
de lume influen]eaz\ aprecierea omului cu privire la aspectele fundamentale ale
existen]ei omene[ti [i la formele sale de activitate. Weber ne ofer\ o dat\ în plus o
perspectiv\ tipologic\ extrem de clar\ asupra acestui punct de vedere. De altfel, am
putea extinde aceast\ perspectiv\. Astfel, compararea judec\]ilor religioase ale naturii,
f\cute de c\tre greci, budi[ti [i hindu[i, reveleaz\ reac]ii ce difer\ în mod caracteristic.
Diferen]ele ̀ n modul de interpretare a naturii sunt ilustrate superb în analiza atitudinii
luate în aceast\ privin]\ de romano-catolicism, greco-catolicism [i anumite tipuri de
protestantism. Dup\ caz, natura este acceptat\ cu naivitate a[a cum este ea sau
dispre]uit\ cu hot\r^re, sau este considerat\ capabil\ de a fi sanctificat\. Via]a
sexual\, cu toate problemele sale, prime[te solu]ii aflate în acord cu punctul de
vedere al experien]elor religioase diferite tipologic. R\zboiul, fenomen fundamental
în cadrul experien]ei umane, este acceptat cu entuziasm de un anumit num\r de religii
de un nivel cultual de obicei inferior sau, dimpotriv\, este respins cu violen]\ de unii
mari conduc\tori religio[i ai umanit\]ii. ~n func]ie de anumite condi]ii, r\zboiul poate
fi sanc]ionat de c\tre Dumnezeu, a[a cum sus]in teologiile iudaic\, mahomedan\ [i
cre[tin\. Atitudinea fa]\ de frumuse]e [i art\ variaz\ de asemenea în mod considerabil,
conform principiilor fundamentale ale diferitelor religii. Chiar [i în interiorul cre[ti-
nismului se manifest\ din acest punct de vedere o întreag\ gam\ de opinii. ~n general,
romano-catolicismul, greco-catolicismul [i anglicanismul favorizeaz\ artele, luteranii
le admit cu anumite rezerve, iar calvinismul, cel pu]in în stadiul s\u ini]ial, le
dezaprob\. Cu to]ii au opinii diferite despre muzic\, pictur\, teatru [i dans. Recent,
au fost consacrate mai multe studii str\lucite influen]ei exercitate de concep]iile
religioase asupra unui domeniu înc\ [i mai diferit, anume cel economic. ~nsu[i Max
Weber a analizat atitudinea iudaismului, hinduismului, parsismului, budismului,
confucianismului [i taoismului fa]\ de munc\, proprietate, comer], bani [i cam\t\.
Opera sa a fost pertinent completat\ [i criticat\ de Sombart, Troeltsch, Kraus, Tawney,
Niebuhr, Hyma [i al]ii, în ceea ce prive[te denomina]iile cre[tine. Ar fi u[or de
multiplicat exemplele ce ilustreaz\ motiva]ia religioas\ a atitudinilor umane fundamen-
tale. Diferitele culturi se deosebesc chiar [i prin ideile lor despre concepte foarte
abstracte, în func]ie de principiile lor religioase. Pentru a ne convinge, este suficient
s\ efectu\m compara]ii între diferite culturi [i religii cu privire la modul lor de
evaluare a timpului.

Se în]elege cu u[urin]\ c^t de important\ este contribu]ia acestor studii pentru
sociologie. Atitudinea individului fa]\ de societate sub toate formele sale [i influen]a
religiei asupra rela]iilor [i institu]iilor sociale depind în mare parte de spiritul de care
sunt p\trunse doctrinele, cultul [i organizarea grupului religios. Raporturile dintre
oameni într-o societate dat\ sunt determinate de acest spirit. Institu]ii precum
c\s\toria, familia, rudenia [i statul sunt concepute în lumina experien]ei religioase
centrale [i conform lor se formuleaz\ idealul unei societ\]i. Totodat\, acesta nu
reprezint\ dec^t un singur aspect al interac]iunii dintre religie [i societate, deoarece,
a[a cum vom vedea, înse[i expresiile experien]ei religioase sunt destinate s\ sufere
influen]e [i schimb\ri foarte profunde, datorate for]elor sociale ce ac]ioneaz\ din
exterior.
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5. Ordinea universal\ [i societatea. Morala.
Ideal [i realitate

Av^nd în vedere c\ am limitat studiul comparat al concep]iilor religioase despre lume
la analiza atitudinilor fa]\ de fenomenele sociale, este necesar ca acum s\ ne ocup\m
de dezvoltarea unei întregi serii de idei ce unesc între ele aceste fenomene diferite.
Ne referim la concep]iile despre ordinea cosmic\. Bine organizat [i foarte bogat,
sistemul mitologic înt^lnit la multe dintre �popoarele primitive� con]ine de obicei un
element normativ ce dep\[e[te limitele domeniului pur speculativ. Marea idee a unei
ordini universale, cosmice, morale [i rituale, la care de acum înainte vom face aluzie
în mod frecvent, impune tuturor celor care o recunosc anumite obliga]ii. Regulile de
conduit\ [i moral\, chiar dac\ pot p\rea incoerente unui spirit modern metodic, sunt
expresia unui efort de a în]elege �ordinea� divin\, cu scopul de a-i adapta realitatea
[i de a asigura prin aceasta func]ionarea unei ordini de care depind existen]a [i
fericirea omenirii sau a unui anumit grup uman.

�Codul etic al oric\rei societ\]i, afirm\ Williamson, în magistralul s\u studiu
despre cultura [i religia din Oceanul Pacific, formeaz\ o parte a sistemului s\u
normativ [i prin el se exprim\ ansamblul legilor juridice, practice, estetice etc., legi
prin care este reglementat comportamentul individului. Tot acest corp de legi este
integrat într-un sistem unitar [i nici unul dintre aspectele sale, nici un grup izolat de
norme... nu poate fi considerat ca fiind independent de întregul sistem.�

Societatea antic\ abund\ în obiceiuri [i legi. Legea (lex) ajunge s\ fie formulat\
urm^nd obiceiul (mos) [i dreptul (jus). �Themis reprezenta ordinea lumii dorit\ de
zei: ea ajungea deci o for]\ constr^ng\toare. Personifica de fapt con[tiin]a colectiv\,
sanc]iunea social\, imperativul social, mai înt^i difuz, vag, rudimentar, dar care mai
t^rziu s-a cristalizat în conven]ii [i obiceiuri stricte, pentru a ap\rea în cele din urm\
în polis sub forma legii [i a justi]iei� (Robson). Distinc]ia net\ între legea civil\ [i
legea penal\ nu a ap\rut dec^t într-un stadiu tardiv. Pe m\sura progresului civiliza]iei,
idealul de via]\ [i de conduit\ î[i g\se[te promulgarea. El permite, numai cu pu]ine
excep]ii, p\strarea caracteristicilor concep]iilor religioase de baz\ (concep]ii mitolo-
gice sau teologice). Aceast\ tendin]\ este ilustrat\ de legile hinduse ale lui Manu,
sistemul juridic din Pentateuh, din Coran, legea lui Zoroastru, codul lui Confucius.
~n aceste documente, abia dac\ poate fi f\cut\ o distinc]ie între codul religios [i codul
juridic. �La drept vorbind, legea era un aspect al religiei� (Robson).

La popoarele primitive [i în ]\rile orientale, întorc^ndu-ne în vremuri imemoriale,
g\sim o literatur\ sapien]ial\ sub form\ de proverbe, în cadrul c\reia sunt amestecate
norme de conduit\ [i reflec]ii. O analiz\ recent\ a literaturii sapien]iale ebraice
(Harry Ranston) distinge în aceasta dou\ aspecte: primul se refer\ la �subiecte de
filosofie practic\ [i moral\�. Conform autorului, aceste subiecte expun în]elepciunea
popular\ a experien]ei [i con]in maxime referitoare la conduit\. Cealalt\ serie trateaz\
probleme ale vie]ii morale [i religioase, sub form\ de filosofie speculativ\. Acest grup
este reprezentat de Cartea lui Iov [i de Proverbe. ~n]elepciunea str\veche a poporului
s-a exprimat în diferite civiliza]ii sub o multitudine de forme: ghicitori, proverbe,
aforisme, anecdote etc. Av^nd în vedere c\ aceast\ [tiin]\ este aproape totdeauna
izvor^t\ pu]in c^te pu]in din experien]a practic\ a vie]ii, ea serve[te drept adaos
eficient al specula]iei pur teoretice [i contribuie în acela[i timp la dezvoltarea g^ndirii
teologice [i filosofice [i la organizarea societ\]ii.
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Pe m\sur\ ce doctrina progreseaz\, morala se deta[eaz\ din ce în ce mai mult de
lege [i obicei. Dar chiar [i acolo unde apare un sistem etic independent, originea,
motiva]ia [i formarea ideilor sale morale decurg dintr-o experien]\ religioas\ hot\-
r^toare. Pratt distinge ca semne caracteristice ale tuturor religiilor cunoscute în
istorie atitudinea fa]\ de �St\p^nul care conduce destinele� [i un �sistem de înv\]\turi
cu privire la conduita în via]\�. El le consider\ pe am^ndou\ ca fiind �corelative�,
dar practic imposibil de distins una de alta. Abia în stadii superioare [i în circum-
stan]e deosebite se dezvolt\ sisteme filosofice morale. Din acest punct de vedere,
filosofia greac\ este probabil cel mai remarcabil exemplu. Din nefericire, interesul pe
care savan]ii l-au ar\tat fa]\ de istoria moralei s-a concentrat p^n\ în prezent aproape
în exclusivitate asupra genezei idealului `n Vechiul Testament [i asupra moralei
grece[ti, cre[tine [i a Occidentului modern. S-a insistat în mod deosebit asupra
aspectului lor teoretic. Dar gra]ie interesului tot mai mare acordat civiliza]iilor primi-
tive, ast\zi avem la dispozi]ie o nou\ documenta]ie. Cu toate acestea, ne lipsesc înc\
studii exhaustive despre evolu]ia [i tipurile diferitelor concep]ii morale. Mai avem
înc\ multe de aflat cu privire la gradul în care experien]a religioas\ se reflect\ în
ideile despre moral\, cu privire la inciden]ele sociale ale acestor idei, la influen]a lor
asupra concep]iilor caracteristice despre societate [i organizarea sa, [i cu privire la
realitatea imperativelor impuse de c\tre religie.

Este de datoria at^t a sociologului c^t [i a istoricului de a fi preocupa]i de rela]iile
complexe dintre ideal [i real. ~ncercarea de a interpreta natura [i evolu]ia grupurilor
religioase va trebui f\cut\ av^nd `n aten]ie aceast\ preocupare. ~n]elegerea rela]iilor
care exist\ în realitate între ace[ti doi factori a fost deformat\ de dou\ doctrine
în[el\toare, ele cauz^nd acelea[i erori [i în istorie. Prima doctrin\ const\ într-o
spiritualizare excesiv\ a istoriei: ea neglijeaz\ efectele cauzate de realitatea brutal\
asupra ideilor [i a conduitelor, exagereaz\ importan]a acestor idei [i consider\ sinteze
magnifice drept fapte reale. Cealalt\ doctrin\ const\ într-un materialism superficial
ce reduce teoriile la o consecin]\, la o simpl\ rezultant\ a condi]iilor �materiale�. Ea
gole[te idealul de orice valoare proprie [i de orice eficien]\ (exemplu: conceptul de
�ideologie� în terminologia marxist\). O obliga]ie imperativ\ a sociologului religiei
o reprezint\ aceea de a se elibera de mirajul cauzat de aceste dou\ puncte de vedere.
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PARTEA A DOUA
Religie [i societate
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CAPITOLUL IV

Religie [i societate.
I. Religia [i grupurile naturale

Toate civiliza]iile cunoscute în istorie au fost create de societ\]i care, la r^ndul lor,
au fost integrate [i organizate de activitatea lor civilizatoare într-o asemenea m\sur\,
înc^t nici cultura [i nici societatea nu pot fi considerate drept entit\]i suficiente lor
înse[i. Sarcina istoricului, atunci c^nd studiaz\ [i interpreteaz\ evolu]ia civiliza]iei
umane, este u[urat\ de o cercetare metodic\, efectuat\ numai asupra caracterului
unei civiliza]ii [i structurii societ\]ii sale într-o perioad\ dat\ [i pe o arie bine
determinat\. Gra]ie acestei metode, se poate ajunge la cunoa[terea tr\s\turilor indivi-
duale ce caracterizeaz\ un grup istoric dat [i, în acela[i timp, la familiarizarea cu
elementele constitutive comune tuturor societ\]ilor. O societate istoric\ precum cea a
imperiului inca[, a regatului Egiptului, monarhia ebraic\ din Vechiul Testament,
societatea Evului Mediu occidental, cea a Rena[terii sau din secolul XVIII din
Occident apare ca o aglomerare de grupuri [i institu]ii [i formeaz\, în acela[i timp,
un tot unitar. Cu c^t privim mai îndeaproape o form\ social\ de o întindere at^t de
vast\, cu at^t vom în]elege mai bine caracterul s\u complex [i compozit, chiar [i
atunci c^nd este vorba despre o societate în aparen]\ simpl\. Orice societate con]ine
un num\r infinit de grupuri, efemere sau permanente, inconsistente sau organizate,
omogene sau eterogene, mari sau mici. Ele au origini, structuri [i scopuri diferite.
Unele î[i g\sesc unitatea în leg\turile �naturale de rudenie�, altele sunt asocia]ii
libere sau organizate, ce cuprind indivizi pe care îi apropie o experien]\ comun\, cu
sau f\r\ accentuarea deosebit\ asupra scopurilor [i idealurilor lor comune. Chiar [i
cei mai înver[una]i sceptici sunt for]a]i s\ admit\ existen]a unit\]ilor sau a grupurilor
sociale a c\ror origine este datorat\ unei experien]e religioase [i a c\ror conduit\ este
`ntemeiat\ pe aceasta. Coeziunea unui grup este deseori sporit\ [i înt\rit\, uneori
chiar provocat\ de impulsurile provenite din experien]ele religioase [i dictate de
acestea. De altfel, evolu]ia conceptelor, a institu]iilor [i riturilor religiei depinde de
necesit\]ile, dorin]ele [i ideile grupurilor religioase. Autorul unei lucr\ri interesante,
publicat\ recent, despre un subiect apropiat de al nostru afirm\ c\ �religia mai mult
reflect\ dec^t dicteaz\ raporturile sociale� (H.J. Hogbin). Aceast\ �reflectare� nu
exclude totu[i posibilitatea de �a dicta� raporturile sociale. Cu toate c\ ceremoniile
religioase [i conceptele mitologice prezint\ deseori tr\s\turi explicabile prin caracterul
unei unit\]i etnice sau politice (familie, na]iune, stat) noi [i creatoare, experien]a
religioas\ a personalit\]ilor charismatice [i a discipolilor acestora a �dictat� în mai
multe r^nduri, de-a lungul istoriei, schimb\ri profunde în tipurile existente [i uneori
chiar a pus bazele unor noi tipuri de grup\ri sociale.

Antropologia fizic\ [i cultural\, precum [i sociologia ne-au revelat evolu]ia
istoric\, natura [i diversitatea grupurilor ce alc\tuiesc societatea. O împ\r]ire semni-
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ficativ\, recunoscut\ de to]i, este aceea care face distinc]ia între grupurile religioase
�naturale� [i grupurile �fondate�. �Orice fiin]\ uman\, spune un specialist al religiei
semi]ilor, W. Robertson Smith, devine un membru a ceea ce numim o societate
natural\ f\r\ nici o alegere din partea sa, ci pur [i simplu prin na[tere [i educa]ie� [i
r\m^ne membru al acestei societ\]i. Chiar dac\ ajunge s\ renun]e la leg\turile
naturale, cum ar fi leg\turile tat\-fiu, frate-sor\, va r\m^ne în mod virtual prizonierul
acestor leg\turi. Cu toate acestea, într-o societate evoluat\, la un nivel primitiv sau
mai avansat, individul î[i poate crea în mod voluntar sau se poate al\tura unei
confrerii ce îi pretinde mai mult\ sau mai pu]in\ fidelitate. Aceste dou\ fidelit\]i, una
fa]\ de grupul natural [i cealalt\ fa]\ de grupul creat, pot fi compatibile sau,
dimpotriv\, se pot exclude una pe cealalt\, a[a cum se înt^mpl\ în mod frecvent
atunci c^nd motivele care determin\ adeziunea la noul grup sunt de ordin religios.

1. Identitatea grup\rii naturale [i a grup\rii religioase

Orice societate este format\ dintr-o varietate de unit\]i mai mult sau mai pu]in
importante. Unele dintre acestea sunt �naturale�, adic\ sunt alc\tuite din membri
uni]i prin s^nge sau c\s\torie. Rela]iile membrilor în interiorul familiei, clanului sau
tribului sunt determinate de factorul fiziologic sau biologic. Oricare ar fi for]a acestei
leg\turi, ea îi apare sociologului ca o baz\ �minim\�, c\reia diferite activit\]i îi pot
ad\uga o nou\ for]\ [i o nou\ coeziune. Chiar în stadiile primitive ale civiliza]iei,
membrii unui grup natural se g\sesc reuni]i mai str^ns de alte activit\]i [i interese,
cum ar fi c\utarea hranei, construirea unor ad\posturi, fabricarea uneltelor, a
instrumentelor [i a armelor, [i ac]iuni ca v^n\toarea sau r\zboiul. Prea pu]in conteaz\
în acest caz dac\ persoanele sunt cu adev\rat �`nrudite� sau dac\ se consider\ sau
sunt considerate în felul acesta. Printre leg\turile suplimentare care contribuie la
cre[terea coeziunii grupului natural, exist\ una care prezint\ pentru noi un interes
deosebit, anume leg\tura religiei. Atitudinea religioas\ a unui grup natural este
determinat\ de doi factori: 1. o experien]\ personal\ caracteristic\, mai mult sau mai
pu]in clar exprimat\ (colectiv\ sau individual\), a necunoscutului sau a sacrului, [i
2. influen]a tradi]iei.

Primul factor este un dat fundamental, pe care cu greu îl putem �explica� [i pe
care, cu siguran]\, nu îl putem reduce la influen]ele sau la reflect\rile mediului,
climatului sau ale altor condi]ii exterioare. ~ntrebarea de ce exist\ at^ta varietate [i
eterogenitate în experien]a religioas\ a r\mas p^n\ acum f\r\ r\spuns [i probabil c\
a[a va r\m^ne mereu.

Al doilea factor este mai pu]in constant dec^t primul. De[i relativ tenace, chiar [i
la nivelul culturii primitive, tradi]ia religioas\ face obiectul schimb\rilor [i evolu]iei.
Ambii factori determin\ atitudinea religioas\ at^t din punct de vedere psihologic, c^t
[i în ceea ce prive[te formele pe care le creeaz\ experien]a religioas\ caracteristic\
tr\it\ de membrii s\i. Membrii unei aceleia[i familii povestesc cu to]ii acelea[i
mituri, celebreaz\ acelea[i rituri simple sau complicate [i respect\ cu to]ii opiniile [i
`ndrumarea aceluia[i interpret al divinit\]ii [i p\str\tor al tradi]iei. Cu alte cuvinte,
cultul, cu tot ceea ce implic\ el, nu este numai o leg\tur\ suplimentar\, ci, foarte
probabil, este cea mai puternic\, chiar dac\ nu este de natur\ psihologic\ sau
biologic\. Nu ne vom ocupa aici de rela]iile dintre interesele materiale [i spirituale [i
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activit\]ile umane. Este suficient s\ spunem c\ religia, conceptele [i riturile religioase
confer\ o for]\ enorm\ [i poate decisiv\ coeziunii unui grup natural. Grupul de
rudenie, în calitate de unitate social\ [i economic\, a f\cut obiectul altor studii. Nu
vom re]ine aici dec^t aspectul s\u religios.

Nu este greu de g\sit exemple de tipul grupului definit de noi prin cuv^ntul
�identic�, deoarece în cadrul acestuia leg\turile cultuale sunt acelea[i cu leg\turile
naturale.

~n Roma antic\, larii familiei sau gens î[i invitau membrii la un cult comun.
Numim grup exclusiv identic grupul al c\rui obiect de cult [i ale c\rui forme
particulare de adora]ie îi sunt rezervate acestuia (familie, clan) în mod exclusiv [i nu
sunt împ\rt\[ite de alte unit\]i înrudite sau aliate (alt\ familie din acela[i clan, alt clan
din acela[i trib etc.). Miturile religioase, feti[urile sacre, procesiunile [i asocia]iile
pot fi comune membrilor a dou\ triburi: tribul A [i tribul B sunt unit\]i cultuale, dar
nu sunt exclusive unul fa]\ de cel\lalt. Pe de alt\ parte, este posibil ca un trib s\ fie
divizat într-un anumit num\r de grupuri, fiecare av^nd riturile sale religioase; acolo
unde aceast\ divizare nu mai corespunde limitelor tribului, ea este reglementat\ de
un principiu diferit [i obedien]a religioas\ fa]\ de un [ef are un caracter spontan.
Putem numi atunci acest al doilea tip de prietenie grup specific religios.

Genul acesta de grup este reprezentat printr-un cult special în interiorul unei
unit\]i sociale sau politice care î[i dep\[e[te limitele (trib sau na]iune) sau printr-o
religie practicat\ de fideli de provenien]\ etnic\ sau politic\ disparat\. Religiile
universale reprezint\ prin excelen]\ exemple de asemenea grupuri: ele cuprind
triburi sau na]iuni diferite. Mai t^rziu, vom vorbi pe larg despre acest tip de grup
integrat exclusiv din motive religioase (cap. V). Pentru moment, ne vom ocupa numai
de grupurile naturale [i religioase în acela[i timp. Este motivul pentru care vom
împ\r]i acest tip de unitate social\ în trei subdiviziuni: grupurile bazate pe rudenie,
grupurile locale, care, înrudite sau nu, nu pot fi tratate în nici un caz în aceast\ parte
a lucr\rii; în sf^r[it, asocia]iile fondate pe afinitatea natural\ (aceea[i v^rst\, acela[i
sex etc.). Vom examina ulterior asocia]iile cu scop specific, în momentul în care vom
studia modul în care stratificarea social\ rezult\ din diferen]ierea datorat\ profesiei,
propriet\]ii [i clasei sociale (cap. VI).

Ar fi o eroare s\ pretindem c\ clasificarea de mai sus, în grupuri naturale [i
grupuri specific religioase, reprezint\ o evolu]ie cronologic\, cu toate c\, în sens
larg, religiile universale nu apar dec^t t^rziu în istorie. Grupuri specific religioase
g\sim inclusiv în societ\]ile primitive. ~n acela[i timp, ceea ce înt^lnim la nivelele cel
mai pu]in avansate ale societ\]ii nu este grupul �laic�, ci mai degrab\ un grup care
identific\ leg\turile religioase [i leg\turile seculare. Spre exemplu, la greci, romani,
evrei, cel]i, egipteni, persani, indieni, chinezi, japonezi [i la vechile civiliza]ii
precolumbiene, familia este o unitate în acela[i timp cultual\ [i social\. Cet\]ile din
Grecia, Asia, vechea Americ\ [i China erau de asemenea unit\]i socio-cultuale.
Na]iunile în cadrul c\rora supunerea fa]\ de religie [i supunerea fa]\ de ordinea
politic\ au coincis sunt evreii, egiptenii, babilonienii, asirienii, hitti]ii, persanii,
grecii, romanii, chinezii, japonezii, mexicanii [i peruvienii. Toate aceste na]iuni au
evoluat conform unui proces de integrare, plec^nd de la cele mai mici unit\]i tribale
sau locale, pentru a ajunge la un �Stat� (Reich). ~n mai toate cazurile, aceast\
evolu]ie a antrenat în acela[i timp o transformare a structurii sociale originare,
transformare c\reia îi corespunde o evolu]ie religioas\. Vom studia interrela]ia dintre
ace[ti doi factori în capitolul VII.

RELIGIA {I GRUPURILE NATURALE
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2. Cult [i familie

Antropologia modern\ consider\ familia drept cea mai mic\ unitate social\. Conform
lui Lowie, �suntem în m\sur\ s\ concluzion\m c\, spre deosebire de orice alt\ form\
de organizare social\, familia, luat\ individual, este o unitate social\ omniprezent\�.
Ipoteza ra]ionalist\, care presupune existen]a individului izolat, ipotez\ care alt\dat\
a jucat un rol important în filosofia social\ [i politic\, este ast\zi abandonat\. Studiul
preliminar care ne-a condus la constatarea c\ individualismul era opus colectivis-
mului, în evolu]ia istoric\ a religiei, ne-a permis s\ concluzion\m c\ societatea
primitiva era organizat\ în mare parte pe baze colectiviste. Deoarece antropologia are
privilegiul de a explora rela]iile dintre diferitele principii care determin\ organizarea
societ\]ilor, de a clasifica grupurile într-o ordine ierarhic\ [i de a studia interrela]iile
acestora, ne vom m\rgini s\ examin\m principalele unit\]i sociale în conexiunile lor
cu religia. Va trebui s\ l\s\m de o parte problemele mai complexe, precum aceea de
a determina dac\ un clan este rezultatul diviz\rii unei unit\]i mai vaste sau dac\
aceasta din urm\ reprezint\ unirea a mai multe clanuri, sau problema de a [ti ce a
ap\rut mai înt^i, organizarea bilateral\ sau organizarea unilateral\.

Chiar [i nivelul presupus a fi cel mai de jos al civiliza]iei poate s\ prezinte mai
mult dec^t un singur tip de familie. Tipurile nu variaz\ numai în func]ie de bazele
economice, ci [i în func]ie de locul acordat copilului [i de modul de a concepe
genealogia (matern\, patern\, în raport cu un unchi sau o m\tu[\) [i, ca s\ utiliz\m
terminologia lui Linton, conform metodei de a concepe raporturile conjugale sau
consangvine, precum [i de modul de a le calcula. Familia l\rgit\ (Grossfamilie) este
cunoscut\ în China, Japonia, India, Israel [i la popoarele indo-europene, în mod
deosebit la slavi (zadruga). Cel mai simplu tip de familie r\m^ne totu[i acela care nu
con]ine dec^t mama, tat\l [i copiii. Aceast\ unitate se reg\se[te de-a lungul întregii
istorii umane [i formeaz\ inclusiv în zilele noastre baza societ\]ii moderne. Iat\ de ce
se cuvine s\ examin\m cu aten]ie rela]iile existente între familie [i religie.

Exist\ unele tr\s\turi comune tuturor familiilor unui grup cultual [i religios dat,
îns\ altele nu se înt^lnesc dec^t în cazul anumitor familii. Pentru a analiza aceste
tr\s\turi, trebuie s\ examin\m importan]a atribuit\ rela]iilor fundamentale dintre
membrii familiei, precum situa]ia religioas\ a acestor membri (tat\, mam\, frate,
sor\, copil adoptiv etc.) fa]\ de cult.

~ncep^nd abia din a doua jum\tate a secolului XIX, s-au dezvoltat studiile sociale
[i s-a adunat o documenta]ie din ce în ce mai bogat\ referitoare la religia familiei;
aceasta fiind opera antropologilor, a istoricilor, sociologilor [i a filologilor. Rolul
predominant acordat familiei în istoria evreilor, rol pus în lumin\ de tradi]ia patriar-
hilor, a atras aten]ia savan]ilor, care [i-au propus s\ studieze din acela[i punct de
vedere [i via]a celorlalte popoare semitice. Cultul familiei la greci presupunea c\
afilierea la familie [i la demos era singura care determin\ îndatoririle religioase ale
cet\]eanului atic; [i, în ceea ce prive[te Roma, studii str\lucite au ar\tat cu ce grad
de precizie juridic\ era stabilit\ aceast\ situa]ie. S-au cunoscut astfel organiz\rile
familiale din China, Egipt, India, Iran, Mexic [i Peru, iar studiile tipologice despre
unit\]ile socio-religioase din societatea primitiv\ au prilejuit numeroase controverse
[i discu]ii. S-au conceput teorii antropologice privind cultul familial, considerat drept
realizarea ultim\ a evolu]iei religioase. Unii priveau �manismul� drept adev\rata
surs\ a religiei. Aceste teorii sunt exagerate, dar ast\zi s-a stabilit clar c\, în istoria
universal\ a religiei, cea mai elementar\ unitate social\ este [i unitatea fundamental\.
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Mai mult dec^t oricare alt grup, familia î[i g\se[te integrarea în comunitatea
cultului. Cu toate c\ ritul [i cultul sunt dou\ lucruri str^ns înrudite, a[a cum sunt
cultul [i teologia în stadiile superioare, r\m^ne totu[i adev\rat faptul c\ celebrarea
acelora[i rituri, oric^t de simple ar fi ele, este mai eficient\ [i mai important\ dec^t
convingerile [i credin]ele comune. Lucrul acesta poate fi ilustrat de faptul c\, chiar
[i la popoarele care practicau cultul con[tient al str\mo[ilor, ideile despre supra-
vie]uirea [i destinul defunc]ilor r\m^n foarte vagi; aceasta este [i situa]ia din vechiul
Israel, din Grecia, de la Roma, din China, Japonia [i din religiile popoarelor primitive.
Din acest punct de vedere, societatea african\ ne ofer\ un exemplu revelator: conform
lui Herskovits, cultul str\mo[ilor trebuie privit ca punctul focal al organiz\rii sociale
din Dahomey. Inaugurarea unui nou stabiliment (clan) este caracterizat\ prin instalarea
cultului str\mo[ilor. Toate actele rituale conexe acestui tip de cult sunt reglementate
[i observate cu cea mai mare grij\. �Prima îndatorire a unui [ef de familie, afl\m `n
aceast\ monografie, era îndeplinirea în mod regulat [i cu scrupulozitate a sacrificiilor
c\tre str\mo[i.� ~n general, este foarte probabil s\ fi existat un contrast între practicile
de înmorm^ntare, chiar [i la triburile cele mai înapoiate, [i fragilitatea credin]elor
legate de acestea; de exemplu, g\sim o dovad\ în rolul jucat de locul de înmorm^ntare
în istoria patriarhilor din Vechiul Testament.

Cultul familiei poate fi caracterizat prin modurile diferite în care sunt îndeplinite
func]iile regulate [i naturale, cum ar fi m^ncatul (termenul ekapakena vasatam, �comuni-
tatea celor care preg\tesc m^ncarea împreun\�, este expresia obi[nuit\ prin care
hindu[ii desemneaz\ familia), contractarea leg\turilor conjugale (de remarcat asocia-
]iile din religia roman\ care se refer\ la �genii�), joaca, munca, sau prin executarea
unor acte specific religioase. Liba]ia, care este legat\ de mesele obi[nuite, este o
ilustrare a primelor demersuri citate mai sus, în vreme ce mesele ceremoniale,
rezervate unui cult special, t\m^ierea, sacrificiul [i rug\ciunea sunt o ilustrare a celor
din urm\. ~ns\ linia de demarca]ie `ntre acestea nu este clar\. Actele de cult înse[i au
loc fie în mod regulat (în fiecare zi, lun\, an), fie în mod spontan, cu ocazia unor
evenimente importante din via]a grupului sau a individului. Cele mai obi[nuite
ceremonii religioase în familie sunt cele care se prezint\ sub form\ de ofrande,
rug\ciuni, invoc\ri, fie individuale, fie colective, îndeplinite de to]i membrii familiei.
De obicei, tat\l sau mama îndeplinesc func]ia de [efi. ~n familia egiptean\, conform
lui Erman, via]a de familie este centrat\ pe mam\ [i nu pe tat\, deoarece ea este �cea
care conduce casa�, �]ine focul în vatr\�. Uneori, în numele grupului ac]ioneaz\
pater familias sau un func]ionar. ~n Iran, tat\l dar [i [eful neamului, al tribului sau
al ]\rii aduce sacrificii lui Mithra, protectorul vie]ii întregului grup. Sacerdo]iul
domestic al triburilor germane este rezervat tat\lui. ~n familia greac\, tot tat\l era
protectorul [i reprezentantul natural al familiei în fa]a oamenilor [i a zeilor; el
trebuie s\ asigure cultul divinit\]ilor casnice, s\ vegheze la conservarea obiceiurilor
speciale ale familiei [i la înv\]area acestora de c\tre fiii s\i. Patriarhul evreu era, ca
s\ spunem a[a, Baal-ul casei sale. Conform fericitei formule a lui Pedersen, acest
titlu determina �o comunitate psihic\, a c\rui emblem\ era�, ceea ce este adev\rat
pentru marea majoritate a culturilor. �Respectul de care se bucura [eful familiei se
datora mai pu]in în]elepciunii [i for]ei sale superioare, c^t rolului sacerdotal pe care
îl juca în cadrul familiei. Autoritatea sa nelimitat\ avea un fundament spiritual.
Familia era o societate a c\rei leg\tur\ era comunitatea practicilor religioase.� Mai
t^rziu, vom studia în detaliu tipologia autorit\]ii religioase [i modul de repartizare a
func]iilor în grupul religios. Este suficient acum s\ men]ion\m ideea conform c\reia
cultul familial nu era localizat în mod necesar în cas\. Cultul triburilor [i al
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popula]iilor din Africa [i nord-estul Asiei nu este limitat la nici un loc special, ci, a[a
cum corect a remarcat Lowie, familia tinde s\-[i piard\ caracterul de unitate social\,
atunci c^nd membrii s\i nu se mai învecineaz\ între ei. Dup\ Lowie, membrul
vagabond mai apar]ine familiei din punct de vedere biologic, dar nu [i din punct de
vedere social. ~n sedentarism, p\m^ntul, proprietatea sau casa, în special vatra,
pragul, c\mara, bucat\ria, ni[ele sau alte puncte din cas\ ori dependin]ele sale sunt
centrele obi[nuite ale devo]iunii familiale, în acela[i timp cu hornurile, c\minele,
�capelele� particulare etc. Prezen]a divinit\]ii este indicat\ prin simboluri (statui,
imagini, embleme) rudimentare sau chiar rafinate (divinit\]i chineze, pena]ii la Roma,
geniile, larii, icoana ruseasc\). ~n China, se celebreaz\ ceremonii specifice în onoarea
lui Tsao-wang, divinitate a vetrei foarte popular\ la taoi[ti, al c\rei rol este similar cu
cel al divinit\]ii locuitorilor ora[elor. �To]i locuitorii din casa hindus\, b\rba]i [i
femei, spune Jolly, trebuie s\ asiste la puja cotidian\, celebrat\ de preotul ereditar al
familiei, [i s\ aduc\ omagii imaginii pietrei sau metalului zeului tutelar al casei.�
Acel lar familiaris al romanilor �constituia centrul sentimental al tuturor fazelor
vie]ii de familie; la toate anivers\rile din familie, i se aduceau ofrande de coroane,
t\m^ie [i vin. Larul reprezenta conceptul primitiv al vetrei [i era imaginea ideal\ în
jurul c\reia se grupau toate reuniunile familiei.� (Samter). ~n fa]a larilor avea loc
`mbr\carea togii, iar aceasta era `nso]it\ de ofrande aduse zeilor.

Dac\ examin\m conceptele teoretice ale religiei familiale, vom constata c\ teolo-
giile polineziene, africane, hinduse, chineze [i toate teologiile indo-europene prezint\
o mul]ime de divinit\]i ce r\spund de prosperitatea grupurilor domestice. ~nt^lnim în
cadrul acestora concepte similare celor de spirite, îngeri, patroni tutelari ai nivelelor
cultuale [i religioase superioare ale marilor religii monoteiste. Panteonul familial
con]ine at^t elemente masculine, c^t [i feminine. Uneori, este dificil de determinat
dac\ o divinitate domestic\ trebuie s\ fie considerat\ drept o personificare a mana
sau a �destinului� membrilor s\i, sau dac\ este func]ia unei divinit\]i mai vechi, care
a fost divizat\ [i acaparat\ de grupul ce locuie[te casa.

Na[terile, c\s\toriile, decesele au loc în colib\ sau în casa familial\. Nu ar fi o
eroare a[adar s\ trat\m aici raporturile dintre evenimentele importante [i specifice ale
vie]ii de familie [i religie. Cultura noastr\ modern\ în]elege na[terea, pubertatea,
c\s\toria [i moartea mai înt^i ca momente ale vie]ii individuale, îns\ antropologii au
descoperit c\ în societatea primitiv\ acestea priveau grupul din care individul f\cea
parte într-un mod inseparabil. Mai mult, civiliza]ia noastr\ crede în mod obi[nuit c\,
cel pu]in în sensul restr^ns al cuv^ntului, familia este o unitate de fiin]e ce tr\iesc
împreun\, dar în societatea primitiv\ c\s\toria nu implic\ în mod necesar via]a în
comun; tat\l poate s\ nu fie dec^t un vizitator temporar. ~n triburile din Gran Chaco,
copiii tr\iesc o jum\tate de an cu tat\l lor, [i cealalt\ jum\tate cu mama. Termenul de
�familie� cap\t\ deci un sens mai larg, incluz^nd grupuri patrilineare [i matrilineare.
Na[terea unui copil este un eveniment care intereseaz\ întregul grup; aceasta este
salutat\ prin complicate ceremonii comunitare, în cursul c\rora copilul prime[te un
nume în mod oficial.

Referitor la importan]a acordat\ atribuirii unui nume, cu tot ceea ce implic\ acest
lucru, s-a adunat o vast\ documenta]ie. Conform unei excelente autorit\]i în materie
(Groenbech), în ]\rile nordice, copilul nu se n\[tea cu adev\rat dec^t în cursul
ceremoniei de acordare a numelui. Cu alte cuvinte, p\rin]ii îi insuflau via]\ o dat\ cu
atribuirea numelui; atribuirea acestui nume, ce con]inea sufletul, era înso]it\ de un
cadou destinat s\ �lege (festmachen) numele de copil [i s\ îi dea for]a de a vitaliza
noul membru al grupului�.



75PROLEGOMENE METODOLOGICE

~n mod obi[nuit, sarcina [i na[terea sunt înso]ite de ceremonii complicate. Pentru
`nt^mpinarea noului n\scut se iau precau]ii nu numai în comunitatea în care va trebui
s\ tr\iasc\, ci [i în întreaga unitate cultual\. Zeii grupului vor fi [i zeii s\i, iar el va
fi responsabil de cultul acestora. �Sacramentele popoarelor simple� (Marett) cuprind
ceremonii similare botezului. Al doilea pas important în via]a individului, ini]ierea în
toate drepturile adultului, are loc la pubertate. O dat\ în plus, b\ie]ii [i fetele
particip\ la ceremonii nu at^t ca indivizi, ci în calitate de membri ai grupului.
Aceast\ ini]iere cuprinde introducerea solemn\ în [tiin]a ezoteric\ (mit, doctrin\) [i
în tradi]iile rituale ale grupului, motiv pentru care ea are o valoare religioas\ de prim
ordin. Practic, în toate religiile, acceptarea ini]ia]ilor este marcat\ de o solemnitate
special\. ~n alt\ parte, vom studia în detaliu acest tip de institu]ie religioas\ [i vom
c\uta s\ determin\m dac\ exist\ institu]ii similare [i în religiile mai evoluate.

Dup\ pubertate, principalul eveniment din via]a individului [i a grupului este
c\s\toria. Inutil s\ mai insist\m aici asupra variet\]ii tipurilor de c\s\torie: polian-
drice, poligame, levirat, c\s\torie între frate [i sor\ etc. Acest aspect al vie]ii din
societatea primitiv\ este caracterizat prin clasific\ri complicate [i reglement\ri
minu]ioase (endogamie etc.). Ceea ce ne intereseaz\ în mod deosebit este endogamia:
indiferent de originea sa, aceasta a determinat obiceiuri precise [i este reg\sit\ în
tipuri foarte diferite de civiliza]ii (par[i în India, evrei [i catolici în Statele Unite).
Multe �popoare simple� celebreaz\ taina c\s\toriei prin rituri religioase complicate.
Conceptul de �c\s\torie sacr\� (hieros gamos) a zeilor, a[a cum exista în religiile
Orientului antic, ale Greciei [i Japoniei, este un exemplu de no]iune destul de veche
despre consacrarea unui fapt fizic, transportat într-un stadiu religios mai evoluat.

Nu numai c\s\toria, dar [i celibatul poate îmbr\ca o semnifica]ie [i poate primi
o sanc]iune [i o motiva]ie religioase. Ini]ierea în celibat este marcat\ la azteci, evrei,
mahomedani, manihei [i budi[ti de jur\minte solemne de renun]are. Fa]\ de conti-
nen]\, grupurile au reac]ii foarte diferite. Unele au oroare de continen]\ [i o consider\
o impietate, deoarece priveaz\ str\mo[ul de o posteritate ce ar continua s\ îl adore.
Membrii acestor grupuri au convingerea c\ asemenea devieri atrag nenorociri asupra
grupului.

Mister al misterelor, moartea prilejuie[te, a[a cum este de a[teptat, numeroase
specula]ii teoretice, miturile, precum [i rituri magice [i religioase de tot felul. Din
punct de vedere social, principalul s\u efect este acela de a-l `ndep\rta pe individ din
grup [i de a priva familia de unul dintre membri sau chiar de [eful s\u. Ceremoniile
desf\[urate în jurul defunctului au drept scop cur\]area murd\riei sau evitarea altor
efecte periculoase [i intrarea în gra]iile divinit\]ii, în vederea ob]inerii bun\voin]ei spiri-
tului celui mort. �Indianul nu fuge de nimic altceva ca de demoni, pentru el ace[tia
fiind adev\ratele cauze ale bolilor, c^t [i de contactul cu moartea, care, într-un anume
sens, îi personific\� (Karsten). Adunarea oamenilor în doliu în jurul muribundului se
bucur\ de perfecta sa integrare prin celebrarea �ultimelor rituri�. Indienii din
California meridional\ îndeplinesc ceremonii funebre deosebit de complicate. Nu de
pu]ine ori, în anumite societ\]i, se înt^mpl\ s\ g\sim muribundul total izolat.

Grija cu care este tratat\ moartea, cu întregul [ir de ceremonii, arat\ limpede ce
team\ teribil\ provoac\ [i influen]a pe care o are asupra vie]ii grupului. Riturile
ebraice, grece[ti, etrusce, persane, egiptene, ale budismului Mah³ y³ na [i ale cre[ti-
nilor reprezint\ tot at^tea exemple ce ilustreaz\ clar aceast\ atitudine. Mortul ori este
considerat plecat, [i atunci, printr-o serie de rituri, se caut\ o protec]ie în fa]a
eventualei sale reîntoarceri [i în fa]a bulvers\rilor pe care le-ar provoca în noul
echilibru al grupului supravie]uitor, ori continu\ s\ fac\ parte din grup, chiar [i dup\
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moarte, caz în care este foarte venerat, de[i invizibil. Acesta este motivul pentru care
cultul str\mo[ilor este at^t de important în via]a marii majorit\]i familiilor peruviene,
chineze, japoneze, indiene [i romane, a c\ror integritate este asigurat\ de onorurile
cu care î[i înconjoar\ descenden]ii. Conform lui Ruth Bunzel, în cazul indienilor zuni
din sud-vest, fundamentul tuturor activit\]ilor cultuale este cultul str\mo[ilor, la care
particip\ toat\ lumea, �f\r\ deosebire de v^rst\ sau sex, [i f\r\ a ]ine cont de afilierea
la alte culte�. Un clan tanala con]ine dou\ sec]iuni, în egal\ m\sur\ de �reale�, cea
a viilor [i cea a mor]ilor. Un sat tipic din China posed\ o cas\ veche pentru str\mo[ii
din toate neamurile, dou\ mai moderne pentru cele dou\ �jum\t\]i�, c^teva mai mici
[i, în fine, mici celule în fiecare ferm\. Se spune despre chinezii moderni c\ se
îndoiesc c\ cre[tinii ar avea str\mo[i, din moment ce nu-i ador\. Toate evenimentele
de importan]\ primordial\ pentru via]a familial\ sunt marcate de solemnit\]i adecvate,
celebrate în onoarea p\rin]ilor. Ace[tia sunt reprezenta]i prin statui, imagini sau
picturi. Prin prezen]a lor, str\mo[ii binecuv^nteaz\ toate func]iunile religioase impor-
tante din cas\. �De la primul str\mo[ [i p^n\ la ultima genera]ie, familia forma o
unitate�, [i esen]ialul este ca leg\tura s\ nu fie pierdut\. �Chiar dac\ nu este specific\
doar Japoniei [i este înt^lnit\ la toate popoarele ce prezint\ structuri de clan, adorarea
str\mo[ilor atinge în aceast\ ]ar\ o fervoare remarcabil\, deoarece japonezii au un
sim] profund al unit\]ii familiale; iar [intoismul, credin]a cea mai japonez\ prin
îns\[i esen]a sa, s-a dezvoltat încep^nd din perioada în care adorarea str\mo[ilor a
devenit un fenomen vital, de o for]\ primordial\� (James Thayer Addison).

Ca unitate cultual\, în afar\ de membrii înrudi]i, familia mai cuprinde sclavi [i
servitori, precum [i persoane aflate în trecere, str\ini sau invita]i. Str\inul, primit ca
oaspete, î[i asum\ în mod tacit drepturile [i îndatoririle cultuale ale casei. De altfel,
în treac\t fie spus, lucrul acesta se aplic\ institu]iei permanente a fr\]iei de s^nge.
Sclavii greci, romani [i iranieni îmbr\]i[au cultul zeilor st\pînilor lor; în vechiul
Israel, servitorii îl adorau pe Dumnezeu împreun\ cu patriarhii. Robul evreu era un
adev\rat membru al familiei. Era circumcis [i respecta Pa[tele. Era admis în cultul
familial. Se ruga la zeii st\p^nului s\u (Gen. 17, 12). C\minul era un adev\rat azil
pentru to]i cei care se refugiau acolo. Reguli detaliate prescriu atitudinea grupului
fa]\ de str\in at^t în societatea primitiv\, c^t [i în religiile superioare nomistice, cum
ar fi iudaismul [i parsismul recent.

~n fine, trebuie notat c\ rolul familiei nu se reduce la bucuria unei în]elegeri,
asisten]e sau protec]ii reciproce. Aceast\ unitate are [i o importan]\ socio-economic\
considerabil\. Deseori, familia forma o �economie fondat\ pe religie� (cf. revenirea
acestui rol în sectele cre[tine ale moravienilor, ale amish-ilor, duhoborilor etc.).
Anumite ocupa]ii [i meserii, deseori ereditare, erau exersate sau chiar monopolizate
de anumite familii, fenomen cu care ne vom reînt^lni mai t^rziu, c^nd vom studia
influen]a diferen]ierii sociale asupra organiz\rii religioase (cap. VI).

~n civiliza]ia occidental\ modern\, procesul continuu de secularizare, care a creat
în mod gradat o ruptur\ între func]ia religioas\ [i corpul social tradi]ional, a privat în
bun\ m\sur\ familia de caracterul s\u de unitate cultual\. Mult mai conservatoare,
]\rile din Orient au rezistat �acizilor modernismului� p^n\ în secolul XX, adic\ p^n\
în clipa în care au început [i ele s\ urmeze exemplul occidentalilor, de[i într-un ritm
[i în grade diferite. Transformarea brusc\ a Japoniei feudale într-un imperiu modern
(restaura]ia Meiji din 1868) reflect\ pe scurt efectele sociale ale moderniz\rii [i
occidentaliz\rii Orientului. Unitatea familial\ tradi]ional\, fondat\ pe colectivismul
antic, a fost zdruncinat\ serios de importan]a acordat\ individului de lumea modern\.
Declinul religiei tribale în toate civiliza]iile a preg\tit terenul unor concep]ii univer-
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saliste. Influen]a marilor religii charismatice asupra structurii sociale a civiliza]iilor
tradi]ionale a avut dou\ rezultate principale: noua concep]ie despre Dumnezeu, om
[i societate a determinat sl\birea [i distrugerea leg\turilor naturale, dar, totodat\, [i
crearea unor noi leg\turi, dublate uneori de cele vechi, consacrate de primele. Acesta
este modul în care a putut fi salvat\ omogenitatea cultual\ a grupului familial,
amenin]at\ totu[i de atitudinea de negare radical\ a fundamentelor sale naturale.

Desp\r]irea, în interiorul aceleia[i familii, a unit\]ilor cultuale sau a diferitelor
�denomina]ionale� nu este înt^lnit\ dec^t în cele mai complexe culturi. Ea este chiar
un caz destul de rar. Astfel de exemple g\sim în primele perioade ale civiliza]iei
romane, în timpul Reformei, în India, în China [i Japonia, unde toleran]a sau indife-
ren]a fa]\ de diferitele tipuri de devo]iune sau confesiune permite asemenea rupturi.

3. Cultele de rudenie

Ocup^ndu-ne de cultul familiei, am constatat existen]a unei mari variet\]i de tipuri
familiale. De exemplu, în societ\]ile primitive, copilul poate tr\i în rela]ii str^nse fie
cu rudele paterne, fie cu cele de pe linie matern\. Numim sib grupul unilateral a c\rui
unitate este constituit\ dintr-o leg\tur\ de rudenie [i deseori dintr-o comunitate a
reziden]ei. Mai multe siburi se pot îngloba reciproc, prin adoptarea unui nume
comun, semn al unirii. Oric^t de slab\ ar fi `n realitate exigen]a unor rela]ii de s^nge,
recunoa[terea existen]ei lor este suficient\ pentru a suda siburile. Adop]ia poate
legaliza fic]iunea unui str\mo[ comun: ea înlocuie[te rudenia de s^nge. La Roma, de
exemplu, copilul adoptat putea ie[i din vechea sa familie pentru a fi primit în �sacra�
celei noi. Cu alte cuvinte, unitatea siburilor se poate baza pe presupozi]ii foarte
diverse [i poate avea, în egal\ m\sur\, func]ii diferite de la un grup la altul. Termenul
�jum\tate� a fost ales pentru a desemna cele dou\ sec]iuni complementare ale unui
trib (ele sunt numite: r\zboi [i pace, sau p\m^nt [i ap\, sau cer [i p\m^nt); fiecare
con]ine subsiburi. Jum\t\]ile exogame sunt rare în Africa, mai frecvente în Australia
[i în Melanezia. ~n Peru, a[a-numitele ayllu erau împ\r]ite în dou\ grupe locuind în
cartiere diferite (Cuzco de Sus [i de Jos). ~ntre dou\ unit\]i de acest tip înt^lnim
exemple de �ostilitate liturgic\�. Deseori, a[a cum o dovedesc mai multe exemple din
Africa [i Oceania, se formeaz\ o stratificare sau o ierarhie; anumitor siburi li se
atribuie un rang sau un prestigiu superior, în vreme ce altele sunt obligate s\ se
mul]umeasc\ cu o condi]ie mai modest\. Mai înt^lnim, de asemenea, pe de o parte,
triburi f\r\ sib, în care familia persist\ sub forma unei unit\]i de munc\, sau, pe de
alt\ parte, confedera]ii de triburi, ca prime schi]\ri ale unui stat (liga irokezilor,
statele din Sudan, confedera]ia turco-mongol\).

Nu de studiul originii, dezvolt\rii [i interac]iunii acestor grupuri ne vom ocupa,
ci de influen]a lor asupra activit\]ii religioase (func]ii liturgice, concepte mitolo-
gice etc.). Raporturile dintre grupul natural [i grupul religios sunt de o varietate
infinit\, chiar [i în teritorii relativ omogene: lucrul acesta îl putem constata în
analiza at^t de interesant\ a lui Strong despre indienii din sud-estul Americii. ~n
societatea relativ diversificat\ a popula]iei zuni din New Mexico, un sistem complicat
reglementeaz\ raporturile dintre indivizi [i grupuri cu asocia]iile cultuale, care au
caracter de clan sau de trib. ~n anumite societ\]i, toate grupurile cultuale sunt
omogene din punct de vedere tehnic, iar în altele, cultele sibului sau ale tribului nu
sunt dec^t un tip al unei asocieri religioase existente. Din punct de vedere social,
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organizarea sibului în paralel cu unitatea cultual\ are un dublu efect: pe de o parte,
regulile [i statutul s\u servesc la integrarea grupului, reglement^ndu-i activit\]ile [i
definind atitudinile membrilor s\i fa]\ de un alt grup [i de str\inii de grup; pe de alt\
parte, acelea[i reguli tind s\ separe [i chiar s\ izoleze indivizii de lumea exterioar\.
�~n comunit\]ile primitive, spune Lowie, putem g\si un mod de conduit\ specific,
determinat în mod riguros pentru fiecare din formele de rela]ii posibile.� Astfel,
individul este �obligat s\ fac\ un serviciu unui individ apar]in^nd unei anumite clase,
cu un altul îi este permis s\ glumeasc\ [i s\ î[i asume anumite libert\]i, [i cu o a treia
categorie de persoane nu are voie s\ între]in\ nici un fel de rela]ii, altfel dec^t prin
intermediari, [i a[a mai departe.� Institu]ia exogamiei [i a endogamiei, problem\ at^t
de discutat\, reprezint\ o dovad\ a acestei în\spriri a rela]iilor dintre grupuri. Au fost
avansate o mul]ime de ipoteze pentru a explica acea practic\ în conformitate cu care
dreptul, obiceiul sau obliga]ia moral\ decreteaz\ ca mariajul s\ fie contractat numai
în afara grupului, a tribului sau a �jum\t\]ii�. Vom în]elege mai u[or aceste concep]ii
[i dependen]a lor de expresia religioas\, dac\ vom observa c\ acelea[i grupuri sunt,
f\r\ nici o îndoial\, reprezentate de anumite simboluri (plante, animale, obiecte sau
fragmente de obiecte), care au o importan]\ deosebit\ în men]inerea unit\]ii lor.
Deseori, de[i nu în mod constant, aceste simboluri servesc grupurilor ca eponime [i,
în numeroase cazuri, în acestea se poate distinge cu claritate o motiva]ie religioas\.
Atunci c^nd aceasta lipse[te, înseamn\ de cele mai multe ori c\ ne afl\m în fa]a unui
lung proces de �secularizare�, care a penetrat mai mult sau mai pu]in întreaga
institu]ie. De[i nu toate totemurile sunt tabu [i nu peste tot este interzis s\ fie ucise
sau m^ncate, de obicei sunt privite cu o anumit\ team\. Pe de o parte, animalul totem
este un str\in pentru om, ciudat de diferit [i pu]in inteligent; pe de alt\ parte, el îi
este omului foarte apropiat [i familiar. Amestecul acestor dou\ aspecte ne ajut\ s\
în]elegem de ce este venerat totemul ca �animal divin�. Aceasta dovede[te faptul c\
aceste simboluri se aflau în trecut în str^ns\ leg\tur\ cu manifest\rile divine, ceea ce
explic\ astfel caracterul misterios [i aparent ira]ional al unei grup\ri imposibil de
explicat printr-o interpretare pur pragmatic\.

Dat fiind c\ experien]a religioas\ se exprim\ simultan în g^ndire [i ac]iune, este
firesc s\ înt^lnim în cadrul sibului mituri [i rituri. ~n anumite medii, constat\m
existen]a ceremoniilor `ncredin]ate unor grupe anumite de indivizi apar]in^nd unui
sib sau unui clan diferit. Coresponden]a dintre gruparea social\ [i gruparea religioas\
din cadrul anumitor triburi, clanuri [i confrerii permite eviden]ierea intimit\]ii
raporturilor dintre acestea. Evident, divergen]ele de doctrin\ [i de rituri din interiorul
aceluia[i grup natural sunt frecvente. Riturile [i doctrinele de baz\ pot fi diferite sau,
dac\ nu, se poate înt^mpla ca un grup s\ elaboreze forme ale aceluia[i mit, variind
în func]ie de cult sau moral\. De asemenea, un anumit rol îl poate juca [i ini]iativa
individual\. Un [ef religios inspirat, un [aman, un profet sau un preot pot avea
într-un anumit ]inut o asemenea influen]\, înc^t s\ ajung\ s\ formeze un grup nou,
mai mic sau mai mare dec^t cel vechi, adic\ cel �natural�. Numeroase exemple g\sim
în religiile indienilor din America [i `n nord-estul Asiei. ~n mod obi[nuit, schimbarea
are loc f\r\ a se aduce atingere structurii societ\]ii tradi]ionale, dar se poate înt^mpla
ca un conduc\tor religios sau un profet s\ fie capabil s\ aduc\ unele inova]ii radicale.
Similitudinea formelor mistice [i cultuale din diferite clanuri [i jum\t\]i ale unei
confrerii se pot limita la c^teva tr\s\turi speciale, cum ar fi tradi]iile cosmologice,
dansurile sacre, ceremoniile de ini]iere. Sarcina de a depista influen]ele insidioase,
care au modificat caracterul social [i religios tradi]ional pe care îl avea o societate
într-o epoc\ dat\, îi revine istoricului.
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Uneori pot fi g\site grupuri str^ns înrudite prin leg\turi de s^nge, care au doctrine
[i institu]ii total opuse. Chiar [i grupurile religioase mai dezvoltate de]in no]iuni
teoretice care, în realitate, reprezint\ o pervertire a doctrinelor primite de la grupuri
înrudite. Acesta este cazul conceptului de deva din India antic\, unde servea la
desemnarea zeilor, devenit la iranieni, înrudi]i cu hindu[ii, da¶va, adic\ demon;
Perkun, numele unei vechi divinit\]i a stejarului la lituanieni, pentru cre[tini indic\
Diavolul: Isus, salvatorul divin al cre[tinilor, era un diavol la mandeeni; Yazº d,
interesanta sect\ apropiat\ de islam, îl venera pe Iblis, teribilul înger c\zut al
mahomedanismului, care s-ar fi c\it.

S\ trecem acum în revist\ anumite tipuri de sub-organiza]ii ce alc\tuiesc unit\]i
cultuale. Vom g\si astfel o form\ interesant\, intermediar\, între marea familie, at^t
de comun\ la popoarele indo-europene, [i trib: fr\]ia (bratsvo) slavilor din sud. Un
bratsvo cuprinde fra]ii naturali care au p\r\sit comunitatea domestic\ (zadruga) a
marii familii: ace[tia între]in între ei o comunitate asem\n\toare, politic\, teritorial\
[i religioas\. Temple �sociale� ata[ate unui clan (mare), asem\n\toare celor din
Polinezia, nu înt^lnim numai în culturile mai pu]in avansate, ci chiar [i în civiliza]iile
superioare, eterogene din punct de vedere rasial, în care grupuri etnice pot forma
unit\]i cultuale. Cu toate c\ importan]a lor scade pe m\sura apari]iei organiza]iilor
politice mai puternice [i mai centralizate, precum [i pe m\sura cre[terii concuren]ei
dintre societ\]ile locale, ele pot supravie]ui pe o perioad\ nedeterminat\ [i s\ r\m^n\
în stadiul de unit\]i cultuale.

Dac\ riturile [i cultele particulare pot diferen]ia anumite familii ale clanului, se
poate înt^mpla de asemenea s\ apar\ diviziuni [i în interiorul unui trib sau al unei
societ\]i naturale; acolo unde diferen]ierea provoac\ stratific\ri, înt^lnim aristocra]ii,
caste [i ierarhii, c^t [i corespondentele lor cultuale (cf. cap. VI). Faptul acesta poate
fi ilustrat de anumite exemple. ~n Egipt, evolu]ia cultual\ este determinat\ mai pu]in
de diferen]ele de neam dec^t de diferen]ele locale, care se reflect\ în structura
politic\ [i religioas\. Sistemul politic din Peruul imperial reprezint\ în mod clar o
organiza]ie fondat\ pe consangvinitate, organiza]ie ce cuprindea c^ndva afilieri
cultuale. Se crede c\ împ\ratul [i so]ia sa reprezentau fiecare c^te una din cele dou\
�jum\t\]i� tradi]ionale [i erau marele preot al soarelui [i, respectiv, marea preoteas\
a p\m^ntului. Despre acei calpulli azteci, exogami, se presupune a fi fost o sec]iune
tribal\ care a c\p\tat mai t^rziu, pe l^ng\ importan]a sa religioas\, un rol local,
militar [i politic. Pe vremuri, în Mexic proprietatea era posedat\ în comun de fiecare
calpulli. Ace[tia o `mp\r]eau pe buc\]i mici anumitor familii [i o puteau lua înapoi,
dup\ bunul lor plac. Un calpulli era suveran pe domeniul s\u. Fiecare avea casa lui
de reuniuni [i propriul s\u zeu, dup\ cum avea [i propriul loc de cult. ~n China,
coeziunea [i unitatea satului erau determinate în mare m\sur\ de gradul de rudenie
bazat\ pe s^nge. Deosebit de interesant este vechiul uji japonez. Uji înseamn\ �clan�,
de[i la origine însemna �gospod\rie�. Mai t^rziu, aceste unit\]i au fost subdivizate în
grupuri mai mici de rude, �ce îi cuprindeau pe to]i membrii unei familii date� [i
�luau un nume acordat de c\tre uji-ul regal, sau provenind din utilizarea lui de c\tre
membrii s\i sau de la locul lor de reziden]a� (Hozumi). Mai t^rziu, s-au transformat
în comunit\]i mai mult sau mai pu]in independente din punct de vedere economic sau
politic [i au format cele mai importante unit\]i ale societ\]ii japoneze, mai ales în
perioada feudal\. Puterile patriarhului erau aproape nelimitate, dar oarecum temperate
de consiliul rudelor. Patriarhul renun]a de obicei la func]ia sa de [ef al grupului
(inkyo) atunci c^nd i-o impuneau v^rsta (ast\zi, pu]in peste 50 de ani) sau alte
obstacole. La fel ca [i familia, clanul era o unitate foarte activ\ [i foarte integrat\,
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care cuprindea at^t membri în via]\, c^t [i mor]i [i care avea propriul s\u cult. Mai
recent, influen]a institu]iilor europene a avut drept rezultat legisla]ia Meiji, care a
modificat sistemul în mod radical, dar acesta a supravie]uit par]ial p^n\ în zilele
noastre.

~n str\lucitele sale lucr\ri despre Iranul antic, profesorul Nyberg atrage aten]ia
asupra concep]iei despre zeul Mithra, personificare a coeziunii sociale ce exista între
membrii grupului social, a[a cum o înt^lnim într-un imn (ya�t) din Avesta. El descrie
urm\toarea ierarhie: �Zeul se afl\ de 100 de ori între tat\ [i fiu, de 99 de ori între
doi fra]i, de 70 de ori între elev [i profesor, dar se g\se[te de 1000 de ori între
membrii comunit\]ii (daena) care îl ador\ pe Ahura Mazda�. Sentimentul de coeziune
este deci relativ puternic în grupurile bazate pe leg\tura de s^nge, mai pu]in puternic
în rela]iile spirituale intime, dar cel mai puternic este în comunit\]ile de credin]\.
Conform lui Nyberg, exist\ o alt\ personificare social\, Srao�a, ce reprezint\ comuni-
tatea discipolilor lui Mithra. Nyberg sugereaz\ c\ anumite concepte ale religiei
iraniene, incomode prin caracterul lor �abstract�, î[i g\sesc cea mai bun\ [i mai
fecund\ explica]ie prin terminologia sociologic\, de[i nu în stilul Comte-Durkheim.

Coeziunea siburilor germanice era deosebit de puternic\. Membrii acestora erau
riguros obliga]i s\ se ajute reciproc [i trebuiau s\ evite între ei luptele s^ngeroase.
~ntre ei î[i spuneau �prieteni�. Grupul lor se numea un mogburg. Fiecare mogburg
func]iona ca o unitate cultual\ [i a supravie]uit chiar [i form\rii unor unit\]i mai vaste
[i organizate în stil autoritar. ~n acela[i timp, este semnificativ de remarcat c\ una
dintre cele mai autorizate voci din domeniu, von Gierke, afirm\ în mod expres c\
leg\tura natural\ a clanului (das natürliche Geschlecth) era baza vie]ii comune, în
vreme ce clanurile artificiale (künstliche Geschlechtsverbände), asemenea celor ale
evreilor, afganilor [i sco]ienilor, nu au exercitat niciodat\, dup\ cum este dovedit, o astfel
de func]ie. Acele Geschlechtsverbände, ce uneau membrii familiilor patriciene [i nobile
din Evul Mediu, au exercitat o considerabil\ influen]\ politic\, economic\ [i cultual\.
Ele aveau o puternic\ organizare cultual\ [i, în general, ofer\ o paralel\ interesant\
organiza]iile etnice [i cultuale din Grecia [i Roma.

~n vechiul Israel din perioada nomad\, mishpacha sau clanul, ce cuprindea beth-ab
(casa tat\lui), a jucat importantul rol pe care ast\zi `l au unit\]ile similare înt^lnite la
arabii nomazi. At^ta vreme c^t a se proteja [i a se ap\ra reciproc a constituit o
necesitate, acest grup, ai c\rui membri se numeau �fra]i� [i se reclamau dintr-un
str\mo[ comun, a avut o mare utilitate practic\. Conform celor mai mari autorit\]i
din domeniu, clanul constituia �o comunitate religioas\ mic\ [i închis\ în ea îns\[i�,
ai c\ror membri se adunau pentru un sacrificiu anual, p^n\ în vremea lui Saul.
Unitatea imediat superioar\ clanului era tribul (matteh, shebet), probabil o confede-
ra]ie temporar\, a c\rei istorie este prea complex\ pentru a fi reconstituit\ aici, dar
care apare la mult timp dup\ cucerirea [i stabilirea în Canaan. Vechile triburi, a c\ror
origine rezid\ în grup\rile consangvine, au devenit unit\]i teritoriale. Toate grupurile,
inclusiv na]iunea îns\[i, au fost integrate de cultul lor, care avea un caracter exclusiv.
~n leg\tur\ cu aceasta, Robertson Smith scrie: �~n aceea[i m\sur\ în care zeul unui
clan sau al unui beth-ab avea dreptul indiscutabil de a fi venerat [i de a i se oficia
servicii religioase de c\tre comunitatea c\reia îi apar]inea, acest zeu era în mod
necesar du[manul du[manilor clanului, un str\in pentru str\inii clanului�. Oamenii
împreun\ cu zeii lor formau în comunit\]ile semite un tot social, politic [i religios.

Imigran]ii greci erau organiza]i în gene formate din descenden]i ai acelora[i
str\mo[i [i din adoratori ai aceleia[i divinit\]i. Tr\iau împreun\, se considerau fra]i
(kasignetoi) [i aveau un [ef care oficia în calitate de preot al clanului. La origine,
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grecii dorieni erau diviza]i în phylai (hylloi, dymanoi, pamphyloi), fiecare dintre
acestea cuprinz^nd nou\ fr\]ii, diviziune care, mai t^rziu, avea s\ fie redus\ doar la
semnifica]ia sacr\, atunci c^nd organiza]iile locale le-au uzurpat celelalte func]ii. De
asemenea, g\sim [i în Creta ordin gentilic, ce exercit\ acelea[i func]ii, a c\rei unitate
era fondat\ pe trib [i nu pe loc. Acela[i gen de grupare îl înt^lnim la Atheses: de
altfel, cele patru phylai nu erau lipsite de o importan]\ local\ [i chiar profesional\.
~n afar\ de faptul c\ erau subdivizate în trittai locale, phylai mai cuprindea un anumit
num\r de fr\]ii ce adorau toate aceia[i str\mo[i. Din aceast\ organizare gentilic\
provine aristocra]ia. Angehisteia (marea familie) este definit\ de Busolt drept o comu-
nitate juridic\ (Familienrechtliche) [i sacr\. Ea cuprinde persoanele care aveau de
mo[tenit titluri în cadrul s\u [i obliga]ii relative la sepulturi: cultul mor]ilor,
lamenta]ia, îngrijirea lor. Nici m\car reformatorul Clistene nu a îndr\znit s\ schimbe
nimic din caracterul cultual al vechilor phylai [i fr\]ii.

Istoria [i tipologia asocia]iilor grece[ti au pentru noi o importan]\ deosebit\,
deoarece ele prezint\ fapte cu origini foarte diverse [i au fuzionat pentru a forma
tipuri foarte diferite. La origine s-a aflat probabil thiasos, grup de persoane din
acela[i neam [i, mai t^rziu, f\r\ nici o îndoial\, o unitate cultual\ bine organizat\
(konion tôn thiasotôn). Poland este nedrept atunci c^nd minimalizeaz\ caracterul
fundamental religios pe care îl are thiasos. Totu[i, rela]ia dintre thiasoi [i stat trebuie
în]eleas\ [i interpretat\ ca o consecin]\ a structurii lor gentilice, caracter care lipse[te, de
exemplu, acelor orgeones [i therapeutes (cf. cap. V, sec]. 3). Totu[i, Poland admite c\
aceste ultime asocia]ii trebuie considerate ca av^nd un caracter cultual.

Exemplele precedente pun în lumin\ rela]iile intime ce existau între organiza]iile
tribale [i organiza]iile religioase în diferitele tipuri [i stadii ale societ\]ii. Coeziunea
grupului de rudenie este înt\rit\ [i mai mult de influen]a activit\]ii sale cultuale; în
schimb, aceasta din urm\ nu atinge eficien]a maxim\ dec^t în m\sura în care grupul
este integrat.

4. Cultele locale

Antropologii au demonstrat c\ organizarea [i stratificarea societ\]ii nu depinde numai
de rudenie, ci acestea se datoreaz\ de asemenea, într-o bun\ m\sur\, vecin\t\]ii.
Comunitatea de reziden]\ exercit\ o mare influen]\ asupra unific\rii grupului familial.
Aristotel consider\ kome, comunitate a unui sat format din mai multe case, drept o
�colonie� a familiei, unitatea imediat superioar\ dup\ aceasta. Ceea ce spune Jolly
despre civiliza]ia hindus\ este valabil, cu siguran]\, pentru multe altele. El afirm\ c\
�starea unei familii unite implic\ locuirea în comun, dar [i comunitatea de proprietate,
a hranei [i a cultului�. Grupurile familiale învecinate aveau tendin]a de a-[i dezvolta
solidaritatea. Lowie consider\ chiar c\ �regula reziden]ei poate acorda importan]\
unei singure laturi a familiei [i, într-o anumit\ m\sur\, s\ ̀ mpiedice simetria rela]iilor
familiale�. Cu toate acestea, de fapt, centrul de greutate se poate deplasa continuu de
la o latur\ la alta. Evolu]ia celor mai r\sp^ndite forme de organizare social\ (clanuri,
fr\]ii, triburi) este de asemenea rezultatul reziden]ei comune. Chiar [i un tip de grup
de rudenie at^t de primitiv precum cel al australienilor sau al indigenilor din insulele
Andaman ajunge s\ formeze, la fel ca [i celelalte, un grup teritorial, prin repartizarea
[i distribuirea p\m^ntului. Leg\tura care une[te asemenea grupuri locale poate varia
de la prietenia lipsit\ de obliga]ii reciproce, p^n\ la exigen]ele draconice ale statelor
teritoriale.
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Anumite grupuri de rudenie posedau p\m^ntul în comun. Deseori, locuitorii
aceluia[i sat practicau exogamia, pentru a ar\ta c\ se consider\ rude între ei. Dup\
Radcliffe-Brown, aceast\ form\ de exogamie local\ este înt^lnit\ de regul\ în Australia.
Reziden]a acestor grupuri poate fi ori patrilocal\, ori matrilocal\. ~n Africa occi-
dental\, zon\ înclinat\ prin excelen]\ spre organizarea metodic\, înt^lnim o ordine
sau o ierarhie distincte, fondate pe afilierea regional\. Astfel, în Dahomey exist\ trei
tipuri diferite de habita]ie, corespunz\toare diviziunilor sociale: casa, în care tr\iesc
femeile [i copiii; �compound�-ul, ansamblu de cl\diri a c\ror `n\l]ime indic\ rangul
social, av^nd în interior incinta în care locuie[te familia primar\; în fine, locuin]ele
comunit\]ii, care ad\postesc întreaga familie. Locul de reziden]\ al [efului de sib este
strict determinat de locul de origine al grupului. Chiar [i în regatele foarte centralizate
din Africa occidental\, organizarea politic\ a satului a p\strat pu]in din cea originar\.
Frobenius ne ofer\ descrierea dublei obliga]ii religioase a familiei yoruba: una fa]\
de zeul clanului, [i cealalt\ fa]\ de marii zei ai tribului. Pentru fiecare dintre aceste
obliga]ii religioase exist\ un preot special: preotul obosha pentru familie [i adje
pentru comunitate. Influen]a afinit\]ii locale asupra diferen]ierii locurilor de reziden]\
(baz\ gentilic\) a fost pus\ foarte bine în lumin\ de lucr\rile lui Schurtz despre
societ\]ile superioare din Africa (Suand).

Pe m\sur\ ce ne ridic\m la nivele superioare de civiliza]ie, descoperim un raport
din ce în ce mai intim între religie [i formarea unit\]ilor teritoriale mai vaste.
Thurnwald eviden]iaz\ tendin]a general\ a extinderii: satul devine un ora[, ora[ul
devine un stat etc. S-a spus c\ epopeea sumerian\ a lui Ghilgame[ este, dup\ toate
probabilit\]ile, �cea mai veche m\rturie a unui contact între locuitorii civiliza]i ai ora[elor
[i semi]ii din de[ert� [i c\ �istoria religiei din peninsula arab\ poate fi în]eleas\ în
lumina acestei opozi]ii�. Evolu]ia religiei [i a civiliza]iei ebraice a fost studiat\ recent
de c\tre Finkelstein sub aspectul unui conflict dintre ora[e [i zonele rurale.

Cultul unei comunit\]i poate fi exclusiv sau inclusiv. Prin aceasta în]elegem c\
anumite concepte sau modele de rituri pot caracteriza sau integra popula]ia unui sat
fie prin opozi]ie fa]\ de al]ii, fie la unison cu al]ii. Drept exemplu poate servi satul din
China meridional\, a c\rui structur\ a fost analizat\ într-un mod at^t de interesant de
c\tre Kulp. G\sim în acest sat dou\ tipuri de culte. Unitatea social\ [i cultual\
format\ de sat se poate extinde în trei direc]ii: se poate dezvolta devenind centrul
unei linii tribale, cum este federa]ia satelor din anumite triburi ale indienilor ameri-
cani, cu simbolismul s\u cultual corespunz\tor; î[i poate întinde autoritatea asupra
unui teritoriu din ce în ce mai vast: devine astfel centrul unui district; de asemenea,
popula]ia [i prestigiul îi pot cre[te p^n\ ajunge s\ formeze un ora[. Ca district,
aceast\ unitate poate r\m^ne independent\ din punct de vedere teritorial sau poate
s\-[i alipeasc\ alte p\r]i, pentru a forma o organiza]ie mai vast\ [i mai puternic\ (stat,
imperiu). Aceast\ ultim\ evolu]ie î[i g\se[te ilustrarea în Egiptul antic, în Babilon
(unde patesi era privit ca reprezentantul zeului urban, so]ia sa ca tovar\[\ a zeului, iar
copiii s\i ca progenituri divine), în India, China, Mexic [i în Europa medieval\ [i
modern\.

Integrarea teritorial\ a Egiptului din prima perioad\ a influen]at în mod deosebit
cultul [i formele de adora]ie existente. �Astfel, faptul c\ pe cuprinsul ]\rii minorit\]ile
s-au dezvoltat în state numite nome, ce cuprindeau de obicei o cetate [i teritoriul
dimprejur, a avut o anumit\ influen]\ asupra religiei� (Erman). La fel se explic\ [i
caracterul local al unor mari sisteme teologice (Heliopolis, Memphis etc.). ~n egal\
m\sur\, conform lui Olmstead, Assur [i-a inaugurat existen]a ca stat urban, iar
aceast\ form\ de guvern\m^nt a l\sat urme în întreaga istorie a organiz\rii sale
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imperiale. Calpullii din Mexic nu [i-au pierdut niciodat\ independen]a, îns\ �nu au
fost federalizate dec^t într-un mod destul de flexibil, pentru a forma cetatea-stat a
aztecilor� (Thompson). Cinci calpulli formau o sec]iune [i fiecare dintre cele patru
sec]iuni avea foarte probabil o semnifica]ie religioas\. Fiecare sec]iune avea zeul s\u
[i templul propriu. Weber a studiat importan]a ora[ului [i a cultului chinez în istoria
politic\ [i economic\ a �}\rii de Mijloc�. El insist\ asupra absen]ei drepturilor
politice (Stadtrecht, �cart\�). Dup\ p\rerea sa, aceasta distinge ora[ul chinez de
ora[ele occidentale din aceea[i perioad\. Rolul ora[ului în istoria Japoniei, în calitate
de sediu al guvernului, centru de afaceri, port [i nucleu cultual, a f\cut obiectul unei
excelente analize a lui Takekoski. ~n imperiul hittit existau cet\]i teocratice (Gottes-
städte), în care preo]ii exercitau o considerabil\ autoritate politic\. Ramsey a studiat
acela[i fenomen în Asia Mic\ elenistic\ [i în cea de la începuturile cre[tinismului.
Dezvoltarea acestor cet\]i este asociat\ în mod inextricabil cre[terii religioase a
fiec\reia dintre ele.

Unele cet\]i au r\mas independente de-a lungul întregii lor istorii, altele, de voie
sau de nevoie, s-au aliat [i chiar au reu[it s\ formeze un stat. ~n asemenea condi]ii,
cultul cet\]ii este capabil doar rareori s\ se sustrag\ unei transform\ri sau chiar
dispari]iei. Religiile statelor urbane din Etruria, Asiria [i Fenicia au pierit o dat\ cu
ora[ele. Cultele din cet\]ile egiptene, asiriene [i hittite au adus elemente de doctrin\
[i credin]\ religiilor imperiilor din care au f\cut parte. Religia Greciei a c\p\tat un
contur panelenic f\r\ a sacrifica în mod complet tradi]iile locale, în vreme ce istoria
Romei ofer\ exemplul unic al unui cult urban ce s-a extins în beneficiul unei
organiza]ii ce cuprindea întreaga lume. Putem urm\ri progresul acestui imperialism
religios studiind rolul jucat de pomerium [i pantheon-ul s\u, de la origini [i p^n\ în
ultimele zile ale imperiului. Vom constata astfel în ce m\sur\ at^t unul c^t [i cel\lalt
au influen]at evolu]ia religioas\ a cet\]ii [i a statului.

Atunci c^nd centrele se dezvolt\ din punctul de vedere al întinderii [i al influen]ei,
nu este obligatoriu ca metropola politic\ s\ r\m^n\ capitala religioas\. Noi influxuri
religioase pot aduce c^[tig de cauz\ altor localit\]i. ~n alte cazuri, vechiul ora[ î[i
poate p\stra prestigiul religios, dar s\ fie privat de rolul s\u politic. Exemple pentru
prima variant\ g\sim în fondarea locurilor sacre budiste [i confucianiste, iar pentru
a doua variant\ în rolul jucat de Ise [i Kyoto în Japonia, de Benares, Allahabad [i
Amritsar în India, de Hebron, Sichem [i Mizpah în Israel; de Mecca, Medina [i
Kairuan pentru islam, de Memphis, Heliopolis [i Teba în Egipt, de Chichen Itza în
Yucatán, de Cholula în Mexic, de Cuzco în Peru, [i de Delphi în Grecia. De asemenea,
s-a înt^mplat ca în decursul dezvolt\rii lor istorice anumite locuri sacre s\ sucombe
în fa]a domina]iei str\ine, p\str^ndu-[i totu[i prestigiul [i importan]a ca locuri de
pelerinaj. Acesta este cazul, se pare, al celor dou\ coline sfinte ale tribului chibcha
(Columbia), situate acum pe teritoriu str\in. �Membri ai tribului chibcha f\ceau
acolo pelerinaje secrete în timpul nop]ii, chiar [i cu riscul de a fi masacra]i de inamicii
lor din tribul muzo.� (Joya). La fel, anumite locuri sfinte ale iudaismului [i cre[tinis-
mului au c\zut uneori în m^inile �necredincio[ilor�, iar în India, unele locuri sfinte
ale budismului apar]in hindu[ilor, iar locuri sfinte hinduse apar]in mahomedanilor.

Organizarea clanului sau a tribului nu este distrus\ de dezvoltarea cet\]ilor, cu
toate c\, mai vaste dec^t grupul tradi]ional de rudenie, asocia]iile cet\]ii pot fi mai
puternice dec^t acesta. Grecia, China [i Japonia, India [i Mexicul au avut comunit\]i
urbane a c\ror unitate era accentuat\ de rituri precum banchete sacre, s\rb\tori,
purific\ri. Multe cet\]i aveau divinit\]ile lor protectoare particulare, ceremonile lor [i
sanctuare proprii. Pe m\sura evolu]iei cet\]ii, se produce un fenomen de stratificare,
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determinat de domiciliu, proprietate [i rang. El influen]eaz\ atitudinile [i formele
religioase. Planul de realizare a cet\]ilor africane, peruviene, mexicane, chineze,
etrusce, grece[ti [i romane reflect\ în mod evident exemplul primitiv al familiei,
clanului, fr\]iilor [i triburilor. Deseori, conturul cet\]ilor din India era desenat
urm^nd forma corpului zeilor ViÌñ u sau GaruÃa sau reproducea lotusul sacru. Un alt
exemplu îl ofer\ calpullii mexicani (20 dintre ace[tia, în perioada cuceririi), care au
fost, se pare, exogami; dar, dup\ Thompson, �în epoca ruin\rii aztecilor, calpullii
alc\tuiau o organiza]ie fondat\ mai mult pe topografie dec^t pe rudenie. Erau relativ
autonomi.� Fiecare calpulli poseda templul s\u [i zeul s\u protector, care juca acela[i
rol cu al unui sf^nt patron al unei parohii din Europa.

Unit\]ile mici î[i p\streaz\ deseori un oarecare grad de independen]\; ele au
privilegiul de a-[i rezolva problemele f\r\ prea multe interven]ii din partea autori-
t\]ilor locale. De asemenea, ele pot continua s\ func]ioneze [i ca unit\]i religioase, în
ciuda concuren]ei cultelor cet\]ii. Dup\ Grube, în China imperial\, zeii ora[ului
(Cheng Hoang-ye, �tat\l zidurilor�) aveau un cult bine organizat [i popular. Manda-
rinul divinizat juca în mod frecvent rolul de divinitate protectoare. Aceste divinit\]i
erau ordonate într-o ierarhie, în func]ie de m\rimea, importan]a [i rangul cet\]ii pe
care le reprezentau. Cetatea înconjurat\ de ziduri se bucura de un rang mult mai înalt
dec^t un sat mai mare, dar lipsit de împrejmuire. Zeul ora[ului era intendentul s\u
oficial: el raporta în mod regulat divinit\]ilor celeste [i infernale cele ce se petreceau
în ora[. Statuia sa trona într-un mod impun\tor în sanctuarul ce îi era dedicat,
înconjurat\ de asisten]ii s\i, între care [i spionul oficial, Pai-tou-tieh, �mo[ule]ul cu
t\bli]\�. Zeul [i familia sa aveau în templu o camer\ de dormit, complet mobilat\.
Grube spune ca acest cult al zeului ora[ului nu a încetat s\ creasc\ în popularitate,
mai ales dup\ primul împ\rat Ming [i p^n\ la sf^r[itul secolului XV. ~n aceast\
perioad\, cele mai importante personalit\]i aflate în trecere prin ora[ erau invitate s\
î[i petreac\ prima noapte în acest sanctuar. Se desf\[urau ceremonii complicate, mai
ales cu ocazia anivers\rii protectorului divin. Aveau loc consacr\ri de amulete sau ale
altor obiecte, toate acestea sub sigiliul s\u, care era încredin]at spre p\strare guverna-
torului ora[ului. ~n perioadele de secet\, nefericitul prefect împreun\ cu asisten]ii s\i
aveau datoria de a-l îmbuna efectiv zeul înfuriat. ~n toate circumstan]ele importante,
precum mobilizarea armatei în caz de r\zboi, reunirea consiliului pentru luarea unor
hot\r^ri extreme [i cu ocazia s\rb\torilor solemne, vechiul zeu al ora[ului era scos
afar\ în toat\ gloria sa.

~n Grecia, divinit\]ile anumitor clanuri [i ale anumitor familii intrau `n cultul
ora[ului, o dat\ ce acesta a fost reorganizat. Pentru a realiza potrivirea necesar\
fuziunii lor, au fost inventate legende [i rituri adecvate, organiza]ii [i o nou\ serie de
func]ionari. S-a ajuns astfel la inventarea unui cult în onoarea fondatorului cet\]ii
(theos polieus). Primirea drepturilor de cet\]enie era înso]it\ de ceremonii, exact ca
în cadrul vechilor grupuri de rudenie. Tinerii se prezentau la aceast\ admitere la
v^rsta de 16 sau 18 ani. �~n ziua aceea, în fa]a unui altar [i a trupului fumeg^nd al
unei victime, (t^n\rul) pronun]\ un jur\m^nt prin care se angajeaz\, printre altele, s\
respecte totdeauna religia cet\]ii. ~ncep^nd cu acea zi, el este ini]iat în cultul public
[i devine cet\]ean� (Fustel de Coulanges).

Amphictyonia reprezint\ un stadiu tipic în evolu]ia cultelor locale. Anumite
grupuri, fondate pe baza tribului sau a locului, aveau obiceiul de a se instala în
proximitatea unui sanctuar, precum cel de la Delphi, de a-i recunoa[te autoritatea [i
de a se angaja sub jur\m^nt s\ îl p\zeasc\ [i s\ îl apere. Astfel de ligi s-au format în
jurul sanctuarului lui Poseidon la Onchestos [i la Calauria, [i în jurul templului lui
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Apollo la Delos [i Pytho. Un consiliu (synedrion), alc\tuit din doi reprezentan]i ai
fiec\rui trib (hieromnemonoi), numi]i, probabil, pe o perioad\ de un an, se reunea de
dou\ ori pe an pentru s\rb\torile tradi]ionale. O institu]ie paralel\ exist\ în insulele
Pacificului [i la maya[i. Mai trebuie men]ionat\ aici [i importan]a ligii cet\]ilor
etrusce. Recent, speciali[tii în Vechiul Testament au descoperit o institu]ie similar\ [i
în vechiul Israel.

Cu toate c\ în multe imperii mari frontierele diviziunilor ecleziastice [i sociale au
coincis, identitatea dintre organiza]ia politic\ [i organiza]ia religioas\ nu reprezint\
deloc o necesitate inevitabil\. Mai multe provincii ale Imperiului Roman, Bizan]ului
sau Occidentul medieval recuno[teau tocmai metropola ecleziastic\. La fel de frecvent
îns\ descoperim c\ exist\ o centralizare politic\ în afara unui cult regulat [i particular,
oficiat în sanctuare antice, [i rituri speciale, cum ar fi pelerinajele [i s\rb\torile
dedicate unor locuri ce se bucur\ de un prestigiu [i de tradi]ii mai vechi.

Faptul c\ unele unit\]i teritoriale ajung s\ se extind\ foarte mult, p^n\ la a forma
ceea ce numim o �]ar\�, a avut o influen]\ corespunz\toare asupra religiei din regiune.
�}ara� [i �statul� nu sunt identice în mod obligatoriu. Primul termen reprezint\ înainte
de orice o unitate geografic\, dar nu neap\rat administrativ\. Fenomenul numit
�stat� va fi studiat ulterior, av^nd în vedere c\ reprezint\ un concept ce nu include
numai un teritoriu, ci [i un popor [i o guvernare. O ]ar\ poate fi o unitate religioas\
sau nu. Ea se poate forma în mod progresiv, din mai multe unit\]i mai mici, cum sunt
districtele [i cet\]ile, pentru a ajunge ulterior la o unitate geografic\ [i politic\ mai vast\
sau, de asemenea, a putut fi creat\ în mod arbitrar de o putere str\in\. Religia sa
poate fi cea tradi]ional\, a nucleului originar, ajuns\ s\ domine întreaga ]ar\, sau poate
fi o sintez\, voit\ [i care a evoluat în mod gradual, a diferitelor institu]ii religioase din
]ar\. Religiile maya[\, peruvian\, mexican\, chinez\, egiptean\, babilonian\ [i persan\
reprezint\ exemple din primul caz. Religiile lui Akbar, Ikhnaton [i ale anumitor împ\ra]i
romani din ultimele secole ilustreaz\ cel de-al doilea caz. ~n cadrul capitolului VII
vom studia raporturile dintre marile religii universale [i centrele teritoriale politice.

5. Cultele rasiale

~nainte de a aborda cea mai complex\ dintre toate structurile sociale, adic\ statul,
este necesar s\ limpezim anumite concepte, c\rora le-a lipsit p^n\ în prezent o
defini]ie precis\. Ca sociolog, m\ intereseaz\ toate formele sociale: familie, clan,
ras\, popor [i na]iune, [i raporturile acestora cu religia. ~ns\ prima problem\ care ne
opre[te în loc este aceea care, datorit\ unor recente evenimente politice, a c^[tigat o
popularitate dispropor]ionat\ în raport cu interesul s\u [tiin]ific: m\ refer la cuv^ntul
at^t de discutat de �ras\�. Cuv^ntul acesta este at^t de ad^nc `mpotmolit `n confuzii
[i ambiguit\]i, chiar [i la erudi]ii foarte serio[i, înc^t, av^nd în vedere situa]ia dat\,
ne-am putea întreba dac\ este posibil s\ îl utiliz\m sau s\ încerc\m s\ definim
raporturile dintre �ras\� [i religie. Studiul rasei î[i are originea în biologie [i
antropologie, acolo g\sindu-[i în continuare locul s\u legitim. Cu toate acestea, a
început s\ p\trund\ în for]\ în celelalte [tiin]e naturale [i sociale, [i recent i se ofer\
accesul p^n\ [i la studiul religiei. Presupun^nd c\ este posibil ca oamenii s\ fie
clasifica]i ̀ n tipuri rasiale, plec^nd de la criterii fizice, putem stabili vreo rela]ie între
ras\, pe de o parte, [i, pe de alt\ parte, via]a lor mental\ [i emo]ional\ [i atitudinea lor
spiritual\? {i dac\ într-adev\r exist\ o rela]ie, în ce m\sur\ sunt afectate facult\]ile
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mentale sau emo]ionale de factorul social? Mai mult, rela]iile acestea sunt suficient
de bine definite [i delimitabile pentru ca o serie de judec\]i [i atitudini s\ sugereze
automat c\ singura lor origine posibil\ este un tip social dat? Dac\ acestor întreb\ri
li se poate da un r\spuns afirmativ, atunci imediat apare o a treia: sunt constante
tipurile psihologice sau, dimpotriv\, acestea fac obiectul unor schimb\ri de-a lungul
timpului? Ce factori le-ar provoca � ereditate sau mediu? ~ntreb\rile acestea nu au
primit înc\ r\spunsuri precise, dar în orice caz se admite `n general c\, de[i justificat
de studii empirice, conceperea de tipuri rasiale nu poate ajunge dec^t la schi]area
tipurilor �ideale�, a categoriilor ipotetice, f\r\ coresponden]\ în realitatea existent\,
deoarece în realitate nu înt^lnim dec^t rase amestecate. Nici un savant demn de
considera]ie nu ar îndr\zni s\ afirme c\ la ora actual\ exist\ rase pure, sau m\car
aproximativ pure. Dup\ Haddon, �este foarte îndoielnic c\ în prezent exist\ rase
ce î[i pot spune «pure», chiar dac\ anumite popoare, precum locuitorii insulelor
Andaman, bo[imanii sau popula]iile veddas din jungl\ par a nu fi suferit practic nici
un amestec�.

Faptul c\ rela]iile dintre tipurile fizice sau, dac\ exist\, tipurile psiho-fizice [i o
form\ sau alta de expresie a experien]ei religioase sunt ni[te concep]ii vaporoase
neînchegate, pe punctul de a se risipi ca un fum, sare în ochi. Recente studii
comparative ale religiilor indo-europene (�ariene�) [i semitice au dovedit c\ este
absolut imposibil de stabilit o corela]ie între �modelele� spirituale cunoscute [i
tipurile fizice, a[a cum sunt ele definite de teoreticienii raselor. Astfel, sociologul
trebuie s\ î[i ia multe precau]ii înainte de a adopta rezultatele acestui tip de studii. ~i
este permis doar s\ adune faptele la un loc, pentru a descrie care unitate spiritual\ sau
intelectual\ identificabil\ poate exista într-un grup integrat din punct de vedere
rasial. Familia, grupul local sau na]iunea sunt integrate de sentimentul de solidaritate;
îns\ nu acela[i lucru se petrece de fiecare dat\ în interiorul aceleia[i rase. Anumite
ideologii moderne, precum pan-mongolismul, pan-turanismul, pan-arianismul, nu au
fost create dec^t în vederea încuraj\rii con[tiin]ei de ras\. Ele nu reprezint\ o cercetare
a unei unit\]i reale, integrate, ci servesc ca instrument în încercarea de a crea o astfel
de unitate. ~n orice caz, nu ne vom ocupa aici de aspectul normativ al problemei.
Deseori, este dificil, ca s\ nu spunem imposibil, de izolat factorul rasial. Negrii
americani, de exemplu, au avut o evolu]ie cu totul independent\ de negrii africani, iar
studiile despre religiile negrilor din America se lovesc de probleme mult mai mari
dec^t cea a rasei. Aceasta nu înseamn\ c\, sub pretextul inutilit\]ii, trebuie respinse
cercet\rile asupra eredit\]ii culturale [i religioase a negrilor americani, asupra asem\-
n\rilor [i deosebirilor fa]\ de confra]ii lor de ras\, negrii africani. Studii de acest tip
au fost efectuate cu succes de c\tre Wetherford, Herskovits [i al]ii. Aceast\ problem\
o vom aborda mai departe (cap. VI).

Unii au c\utat s\ sugereze c\ întreaga istorie a religiei ar trebui rescris\ ]in^nd
cont de teoriile rasiale. ~n ciuda a orice, o aventur\ de acest gen ar risca s\ conduc\
la doctrinele unilaterale ale luptei de clas\ [i ale psihanalizei, care au generalizat
puncte de vedere particulare, p^n\ la transformarea lor în dogme. Pe noi ne intereseaz\
o singur\ problem\: unit\]ile sociale ca atare au avut o influen]\ asupra evolu]iei
religioase?

Toate popoarele cunoscute în istorie apar ca amestecuri de rase. P^n\ în prezent,
ipotezele referitoare la originea diferitelor rase nu ies din sfera ipotezei. Aprecierea
duratei necesare dezvolt\rii raselor istorice este variabil\. Lingvistica [i arheologia
sunt singurele discipline ce ne permit s\ ne facem o oarecare idee cu privire la ceea
ce erau la origine �arienii�, �semi]ii� sau �mongolii�. Cultura religioas\ a acestor
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nuclee nu poate fi caracterizat\, cu orice pre], numai negativ, iar aceasta în termeni
generali. Din nefericire, [tim foarte pu]ine lucruri despre religia indo-europenilor
înainte de dispersarea lor. Diferitele subgrupuri ale acestui trunchi au fost at^t de
profund influen]ate de noul lor mediu [i de destinul istoric respectiv, înc^t diferen]ele
dintre ele au ap\rut ca fiind mult mai importante dec^t asem\n\rile. Cele mai clare
exemple în acest sens le g\sim în religiile iranienilor [i arienilor din India. Punctele
în care se aseam\n\ anumite concep]ii [i institu]ii ale lor sunt nesemnificative fa]\ de
diferen]ele dintre ele. Hauer, pe care îl putem considera un moderat printre partizanii
unei religii indo-europene cu tr\s\turi mai mult sau mai pu]in distincte în mod net,
enumer\ urm\toarele caracteristici esen]iale: valoare deosebit\ acordat\ experien-
]elor mistice [i filosofice; atitudine conservatoare [i universalist\; ideea c\ anumite
tipuri etnice se bucur\ de calit\]i specifice particulare (Artgemässheit); tendin]a de a
avea concep]ii impersonale despre absolut; ideea unei comuniuni intime cu divini-
tatea, realizat\ mai mult sau mai pu]in de pe picior de egalitate; atitudine realist\ fa]\
de lume; importan]a acordat\ ideilor de lumin\, infinit [i ordine cosmic\; în sf^r[it,
atitudinea specific �eroic\� în fa]a destinului [i a mor]ii, deci expresia unei concep]ii
specifice despre om (antropologie), fondat\ pe principiul naturii sale esen]ialmente
divine. Nu este deloc dificil de ar\tat c\ nici una dintre aceste tr\s\turi nu este
exclusiv indo-european\. Hauer r\spunde acestei obiec]ii argument^nd c\ dovada
validit\]ii afirma]iilor sale nu se g\se[te în elementele comune tuturor religiilor, ci în
diferen]ele specifice descoperite numai la grupul indo-european. I se poate r\spunde
c\ este posibil s\ se demonstreze c\ acele caracteristici sus]inute de el, precum
atitudinea mistic\ fa]\ de natur\, recunoa[terea particularit\]ilor etnice, conceptul de
impersonalitate a rela]iilor dintre Dumnezeu [i om [i ideea unui drept cosmic, moral
[i ritual î[i g\sesc coresponden]e [i în alte religii, [i c\ numai ignoran]ii nu ar reu[i
s\ le descopere. Semnificativ de remarcat este faptul c\ Hauer a ajuns s\ izoleze
aceste caracteristici pretinse unice pun^ndu-le în contrast cu religiile semitice, a c\ror
descriere � at^t la el, c^t [i la al]i rasi[ti � este simplificat\ p^n\ la extrem, dac\ nu
falsificat\. De[i mai pu]in eficient pentru teza lui, ar fi fost mai instructiv s\ compare
aceste concep]ii cu cele turaniene [i mongole. Mai mult, Hauer se str\duie[te s\
determine natura �dualismului� indo-european [i semitic. ~n realitate, diferen]ele
mitologice, teologice, cultuale [i de organizare religioas\ sunt la fel de mari între
semi]ii `n[i[i, ca [i între ace[tia [i popoarele indo-europene. Numai c\ fenomenul
religios din Israel este f\r\ precedent; mai mult, în mahomedanism exist\ tr\s\turi
complet absente în alte religii semitice. A le l\sa deoparte, sub pretextul c\ aceste
elemente sunt împrumutate (de ce împrumutate [i cum ar putea fi ele împrumutate,
dac\ sunt complet �str\ine�?), este la fel de lipsit de sens ca [i a rezolva problema
clasific^nd islamul drept sect\ evreiasc\, sub pretextul c\ reg\sim elemente comune
celor dou\ religii. A[a cum vom vedea, islamul t^rziu este o institu]ie la fel de
complex\ precum anumite forme t^rzii [i mixte ale religiei teutonice, considerate
totu[i de anumi]i rasi[ti drept o culme a credin]ei �ariene�.

6. Cultele na]ionale

~n mod obi[nuit, orice unitate de rudenie este caracterizat\ printr-un anumit grad de
con[tientizare sau de sentimentul unei comunit\]i de istorie [i tradi]ie. Dac\ l\rgim
grupul, ajungem la popor sau la na]ionalitate (folk, Volk). Preten]iile acestor grupuri
la o comunitate a str\mo[ilor pot s\ fie justificate sau nu. Grecii, japonezii, evreii [i
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englezii, fiecare dintre aceste popoare consider\ c\ provin dintr-o singur\ surs\, dar
este bine cunoscut faptul c\ factorii de unitate nu sunt omogenitatea rasial\, ci
experien]ele [i destinul comune. Ata[amentul fa]\ de teritoriu nu este esen]ial pentru
un popor. ~n nord-estul Africii [i în Asia exist\ popoare f\r\ o a[ezare permanent\;
în acela[i timp, de obicei, stabilirea în comun indic\ stadiul cel mai important al
dezvolt\rii unui popor. Religia unui popor este fie un amalgam destul de difuz al
cultelor tribului, dominat de cel a unui anumit trib, fie o form\ sintetic\ de devo]iune
creat\ ad-hoc. Israelul este un exemplu deosebit de interesant, în care factorul decisiv
în formarea sa a fost adorarea comun\ a lui Iahve. Credin]ele [i riturile comune au
men]inut existen]a na]ional\ a acestui popor mult\ vreme dup\ ce [i-a pierdut
teritoriul. Studiind apari]ia evreilor ca popor, Pedersen atrage aten]ia în mod semnifi-
cativ asupra sensului triplu al cuv^ntului �am în ebraic\: el înseamn\ �popor�, dar
se refer\ [i la familie, la grupul de rudenie [i la na]iune. Cuvintele kahal [i edah, care
de asemenea înseamn\, [i unul [i cel\lalt, �popor�, sunt utilizate [i pentru a desemna
întrunirile de circumstan]\ ce au drept scop credin]a. Pedersen afirm\: �Unitatea
Israelului depinde de rudenie, de comunitatea de suflet ce rezult\ din cea a caracterului
[i a istoriei. Ea î[i g\se[te expresia în faptul c\ poporul urc\ înapoi în timp p^n\ la
un str\mo[ comun.� Este sugestiv de remarcat c\, spre deosebire de ce s-a înt^mplat
în cadrul altor na]iuni, dup\ ce a fost realizat\, unitatea religioas\ a acestui popor nu
a fost amenin]at\ niciodat\ în mod serios. Din momentul în care cultele triburilor au
fost înlocuite cu o form\ centralizat\ de credin]\, orientarea central\ a evreilor a
trecut din domeniul fizic în sfera spiritual\, fapt care ne ofer\ cheia în]elegerii
supravie]uirii miraculoase a iudaismului actual.

~n Grecia, cursul istoriei a fost cu totul altul. ~n ciuda unor evenimente precum
r\zboaiele medice, care au contribuit la a ̀ ncuraja unificarea eforturilor, intransigen]a
sentimentului de mic\ patrie [i diferen]ele zonale au împiedicat integrarea complet\
a grecilor într-un popor unic. Cultele distincte ale diferitelor cet\]i au r\mas vii [i
active p^n\ la sf^r[it, în ciuda sl\birii credin]ei tradi]ionale (decaden]a mitologiei [i
a cultului). Singurele rudimente ale unei religii panelenice nu se constat\ dec^t în
jocuri, concursuri etc.

~ntr-un mod oarecum asem\n\tor evreilor, teutonii alc\tuiau popoare pe care nu
le uneau nici ata[amentul fa]\ de p\m^nt, nici comunitatea real\ a descenden]ei, ci
numai istoria [i tradi]ia; î[i manifestau unitatea prin adun\ri [i cooperare pe timp de
r\zboi, precum [i prin activit\]i comune pe timp de pace. Astfel, Gierke i-a definit ca
fiind o comunitate moral\ [i religioas\, av^nd un sacerdo]iu [i un cult na]ionale.
Aceste popoare (Völkerschaften) erau la drept vorbind ni[te unit\]i cultuale. Adun\rile
lor erau protejate de zeii proprii, pe care îi onorau cu ofrande. Popoarele germanice
s-au unit în na]iuni abia într-o perioad\ t^rzie, iar aceasta gra]ie în special convertirii
lor la cre[tinism.

A[a cum am constatat deja, termenul de �popor� nu implic\ în mod necesar ideea
unei unit\]i politice, a[a cum se înt^mpl\ în cazul unui stat. Integrarea unui popor,
am v\zut, poate avea drept cauze înrudirea, tradi]ia, limba, cultura, religia, în mod
separat sau concomitent. ~n plus, poporul poate avea o form\ particular\ de guvernare,
care îl caracterizeaz\ [i îl diferen]iaz\. Este [i ra]iunea pentru care am stabilit
distinc]ia `ntre na]ionalitate [i na]iune: primul termen desemneaz\ un popor, al
doilea un stat. Germanii [i elve]ienii constituie dou\ na]iuni diferite, `ns\ ei sunt `n
mare parte acela[i popor. Odinioar\, existau multe state germane, totu[i supu[ii lor
apar]ineau `n mare parte aceleia[i na]ionalit\]i. O terminologie lipsit\ de critic\ a
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f\cut deseori sinonime din ace[ti termeni, ̀ ns\ s-a ̀ n[elat. Termenul de �stat� trebuie
s\ fie rezervat pentru a semnifica unit\]i politice [i teritoriale investite cu drepturi
suverane (cap. VII).

Spuneam c\ o unitate na]ional\ nu este în mod necesar o unitate religioas\, cu
toate c\ deseori a[a stau lucrurile în cazul civiliza]iilor mai pu]in complexe. Am
remarcat c\, de asemenea, comunitatea cultului favorizeaz\ în schimb integrarea unui
popor. Anumi]i istorici se întreab\ dac\ peste tot comunitatea de adora]ie a existat la
începutul unei unit\]i na]ionale sau dac\, dimpotriv\, cultul nu era dec^t expresia
natural\ [i accidental\ a experien]ei de grup. F\r\ nici o îndoial\, prima ipotez\ s-a
realizat în mod frecvent, [i am explicat deja de ce nu o admitem pe a doua. Dup\ cum
multe religii s-au n\scut dintr-o alta, iar aceasta s-a datorat diversit\]ii experien]elor
religioase din interiorul aceleia[i na]iuni, la fel s-au produs adesea conflicte din ce în
ce mai violente, pe m\sur\ ce societatea [i politica au creat diferen]ieri. Vom studia
aceast\ problem\ mai pe larg atunci c^nd vom discuta rela]iile dintre Biseric\ [i stat
(cap. VII).

~ntre [efii na]ionali [i [efii religio[i exist\ dou\ surse de conflict. Prima este
ambi]ia personal\ [i gelozia autorit\]ilor religioase [i a autorit\]ilor �laice�, a doua
este lupta dintre principii rivali, fiind posibil ca una sau am^ndou\ s\ prevaleze
pentru a reclama suprema]ia. Totu[i, aceast\ ultim\ cauz\ de conflict nu este frecvent\
în societ\]ile mai pu]in complexe. Pu]ine religii au tendin]a de a zeifica în mod expres
grupul na]ional, a[a cum încearc\ s\ ne conving\ Compte [i Durkheim, care pretind
c\ între subiectul [i obiectul adora]iei exist\ o identitate. ~n aceast\ categorie nu intr\,
decât p^n\ la un anumit punct, cultul zeului asirian Assur. ~n Asiria, �Zeu, cetate,
na]iune, toate acestea purtau acela[i nume [i erau str^ns unite� (Olmstead). Adorarea lui
Assur s-a extins în acela[i timp cu expansiunea consecutiv\ cuceririlor na]iunii, dar
centrul s\u, capitala na]ional\, a r\mas mereu cartierul s\u general. Este semnificativ
faptul c\, de[i nu a fost dec^t una dintre numeroasele divinit\]i semitice adorate de
asirieni, Assur a fost singurul zeu pur asirian.

Dac\ vom compara dezvoltarea religiei ebraice cu cea a asirienilor, vom remarca
o deosebire hot\r^toare. ~nc\ de la începuturile cultului s\u, Iahve are cu siguran]\ un
caracter exclusiv na]ional. Cu toate acestea, profunzimea concep]iei ebraice despre
divinitate, în m\sura în care aceasta [divinitatea � n.trad.] s-a îndep\rtat de om, a
împiedicat o identificare prea grabnic\ a lui Dumnezeu cu poporul, chiar dac\ unii
cred c\ au descoperit-o în anumite pasaje din Vechiul Testament. Existen]a altor zei
la alte popoare era admis\ în mod tacit sau explicit, îns\ interpretarea profetic\ a dat
un sens mai larg conceptului de Iahve, p^n\ la a face din el o divinitate universal\
(Ieremia), dup\ cum a [i aprofundat-o insist^nd asupra naturii sale spirituale. Oric^t
de intim\ ar fi rela]ia dintre poporul evreu [i Dumnezeul s\u, o identificare a unuia
cu cel\lalt este de neconceput.

Ideile de na]ionalitate [i divinitate se întrep\trund în conceptul roman de genius
populi romani, adorat de comunitate la fel ca [i genius patris familias în cazul casei.
Primul, care, conform lui Wissowa, era la origine o persoan\, nu a c\p\tat o
semnifica]ie local\ dec^t mai t^rziu (genius collegii, scholae, loci etc.) [i nu a avut
niciodat\ tr\s\turi at^t de nete ca cele ale spiritului tat\lui de familie. La origine, nici
m\car nu avea sex. ~ncep^nd cu secolul III, [tim c\ exist\ sacrificii publice, iar mai
t^rziu jocuri în onoarea sa. Poporul tr\ia sub tutela sa [i spiritul era comes al s\u.

De-a lungul vremii, multe din marile religii na]ionale cunoscute în istorie au
disp\rut. Altele au supravie]uit, dar au suferit schimb\ri [i restaura]ii. {intoismul
este un exemplu interesant al unei religii care [i-a p\strat, cu un minim de trans-
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form\ri, caracterul s\u originar. De pu]in timp, cunoa[tem mult mai bine acest cult
na]ional al Japoniei. Nici unul dintre marile culte str\ine introduse în imperiul nipon
nu a reu[it s\-l dezr\d\cineze complet. Dup\ ce a fost introdus budismul, [intoismul
l-a absorbit în mare parte, iar Ry½bu-Shint½, rezultatul acestui amestec, a r\mas
secole de-a r^ndul un puternic factor de integrare al vie]ii japoneze, p^n\ c^nd
restaura]ia Meiji din 1868 a restabilit un [intoism purificat [i a f\cut din el religia de
stat. Dezbaterea referitoare la separarea dintre [intoismul de stat [i [intoismul privat
nu s-a încheiat nici la ora actual\. {intoismul este unul dintre cele mai frapante
exemple de cvasi-identificare a unui popor sau a unei na]ionalit\]i cu divinit\]ile
considerate drept reprezentan]i ai s\i (str\mo[ii). Chiar dac\ Amaterasu, marea zei]\
a soarelui, fiic\ a pam^ntului [i a cerului, nu este identic\ cu �spiritul poporului
japonez�, rolul s\u este similar celui al unui genius populi romani, deoarece ea îi
reprezint\ [i îi integreaz\ pe adoratorii s\i, japonezii. Aceasta explic\ faptul, altfel de
neîn]eles, c\, în ciuda luptelor [i a ciorov\ielilor seculare, zei]a r\m^ne, în termenii
unui bine cunoscut specialist în [intoism, Holtom, �centrul loialit\]ii [i al patrio-
tismului ce une[te na]iunea în jurul tronului�. Ea �reprezint\ coeziunea ideal\ a
statului [i este emblema spiritului întregii na]iuni�. Loialitatea poporului fa]\ de
descenden]ii lui Jimmu Tenn½, primul împ\rat, [i, prin ace[tia, fa]\ de Amaterasu [i
Ninigi nu a fost pus\ niciodat\ în discu]ie. Venerarea str\mo[ilor imperiali era o
tr\s\tur\ esen]ial\ a riturilor [i atenta sa respectare garanta continuitatea existen]ei [i
a prosperit\]ii na]iunii. Shintai, sau embleme ale zei]ei soarelui (spada, piatra
pre]ioas\, oglinda), sunt simboluri ale unit\]ii na]ionale. Cuprinz^nd o teogonie [i o
cosmogonie, mitologia [intoist\ p\trunde în istorie f\r\ nici o dificultate, tradi]ia sa
sacr\ reprezent^nd în felul acesta o imagine unificat\ a trecutului [i prezentului. Cu
toate c\, la origine, primii [efi, care erau descenden]i ai soarelui, nu reprezentau
dec^t una dintre liniile rasiale ce alc\tuiesc ast\zi na]iunea japonez\, ideologia acestui
grup a devenit cur^nd cultul întregii Japonii, iar marile divinit\]i ale tribului s-au
constituit rapid în elementele primare ale mul]imii de nenum\rate spirite (kami), între
care Amaterasu este �cel mai puternic� (Holtom). Referitor la acest subiect, este
suficient s\-l cit\m pe unul dintre speciali[tii de prim plan: �Interesele dinastice au
acordat primul loc unicit\]ii [i maiest\]ii derivate din preten]iile liniei imperiale la o
descenden]\ solar\. ~n secolul al VI-lea al erei noastre, descenden]a solar\ a `mp\ra-
]ilor a devenit motivul principal al cultului de stat din Yamato. Influen]a sa dureaz\
de secole, p^n\ a ajunge ast\zi s\ constituie obiectul predominant de interes al
`ntregului [intoism.� (Holtom). Se în]elege acum de ce dintre mae[trii Japoniei,
relativ pu]ini, av^nd în vedere lungul lor [ir, nu au existat dec^t trei care au devenit
obiectul unui cult special: ace[tia sunt împ\ra]ii sub care �au fost realizate eforturi
notabile în vederea unirii [i a progresului vie]ii na]ionale� (Jimmu, Kwammu [i
Meiji Tenn½). Devine explicabil acum paradoxul acestui popor, care în ciuda m^ndriei
pe care o manifest\ cu tradi]ia sa [i cu mo[tenirea sa na]ional\, în ciuda con[tiin]ei
misiunii [i a mandatului cu care se crede îns\rcinat de divinitate, nu [i-a imaginat
totu[i o încarnare divin\ [i suveran\ a caracterului s\u [i a virtu]ii sale na]ionale,
dup\ modelul nordic al lui Thor, al lui Assur din Ninive sau al lui Huitzilopochtli
din Mexic.

Faptul acesta surprinz\tor, c\ Shint½ nu a reu[it s\ impun\ pe primul plan o figur\
mai central\ a zeului r\zboiului, are ca motiv, f\r\ îndoial\, preeminen]a divinit\]ilor
locale [i tribale. Motivul pentru care anumi]i zei r\zboinici au avut un rol dispropor-
]ionat fa]\ de importan]a lor pur religioas\ rezid\ în importan]a c\p\tat\ de elementul
militar în consolidarea [i expansiunea imperiului.
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7. Asocia]iile pe baza sexului [i a v^rstei

Am studiat p^n\ aici trei tipuri de grupuri sociale [i raporturile lor cu religia: grupul
de rudenie, grupul local [i un tip mai larg, ce include persoane cu o descenden]\
comun\, real\ sau fictiv\, [i care se bucur\ de o tradi]ie [i o cultur\ comune. Vom
aborda acum un al patrulea tip de grup, ale c\rui baze sunt tot leg\turile naturale.
Este necesar s\ examin\m semnifica]ia religioasa pe care o pot avea asocia]iile
fondate pe criteriul sexului [i al v^rstei. Studiul acesta se bucur\ de o mare aten]ie din
partea antropologilor, mai ales dup\ apari]ia monografiilor hot\r^toare ale lui Schurtz,
Alterklassen und Mänerbünde, Webster, Primitive Secret Societies, [i Wissler [i
Lowie, Plains Indians Age Societies. Studiul clasic al cultelor antice, antropologia [i
filologia au furnizat în egal\ m\sur\ o interesant\ documenta]ie referitoare la acest
tip de asociere.

O asocia]ie fondat\ pe afinit\]i naturale este, în principiu, diferit\ de cea cu un scop
practic sau ideal. Persoanele de aceea[i v^rst\ [i acela[i sex se reunesc într-un mod
cu totul natural [i formeaz\, f\r\ un scop bine definit, grupuri mai mult sau mai pu]in
unite. Chiar dac\ aceste grupuri intime sunt înc\ departe de institu]ia asocia]iilor bazate
pe v^rst\, a[a cum o reg\sim în at^tea societ\]i, ele sunt de acela[i gen, fondate fiind
pe leg\turi naturale. Chiar [i la nivelul grupului cel mai intim g\sim asemenea leg\turi,
care apar în mod spontan, se dezvolt\ în urma unei reuniuni fortuite, iar altele sunt
fondate în mod con[tient, create de c\tre indivizi sau autorit\]i, pentru a favoriza coeziunea
persoanelor de aceea[i v^rst\. Cu toate acestea, av^nd în vedere scopurile precise
incluse în �programul� acestui gen de asocia]ii sau insinuate în reuniunile recunoscute
la origine ca av^nd numai baze naturale, devine din ce în ce mai dificil s\ le distingem
de un alt tip de asocia]ii, fondate în mod expres în vederea favoriz\rii unei comunit\]i
a intereselor materiale sau spirituale, f\r\ nici un raport cu leg\turile naturale.

S\ studiem acum asocia]iile fondate pe leg\turile naturale de sex [i v^rst\. Cel mai
mic grup de acest tip cuprinde doi sau cel mult c^]iva indivizi cu o oarecare afinitate
natural\, de exemplu persoane de aceea[i v^rst\. Prietenia nu are un �scop�, dar se
bazeaz\ pe asem\nare. Ceea ce cunoa[tem din punct de vedere sociologic despre
prietenie las\ înc\ destul loc pentru cercet\ri. Unul dintre primii antropologi care a
atras aten]ia asupra importan]ei sociale a prieteniei este Herskovits, care, în monogra-
fia sa despre Dahomey, afirm\: �Aspectul lor fundamental [al grupurilor care nu
provin din rudenie] [i cel mai u[or de observat imediat este în acela[i timp [i unul
dintre cele mai neglijate de antropologi, anume prietenia.� Aceast\ lacun\ poate fi
explicat\ p^n\ la un anumit punct prin faptul c\ de obicei prietenia nu este considerat\
o institu]ie, [i din acest motiv nu a atras aten]ia în aceea[i m\sur\ ca [i c\s\toria,
autoritatea unui [ef sau altele de acela[i tip. Herskovits ne informeaz\ c\ în anumite
p\r]i ale Africii �cel mai bun prieten� era o adev\rat\ institu]ie. S\ rezum\m c^teva
din descoperirile sale. ~n Dahomey, orice b\rbat sau femeie are trei prieteni: cel mai
bun prieten, al doilea cel mai bun prieten [i al treilea cel mai bun prieten. Primul
spune tot ce [tie; al doilea spune jum\tate din ce [tie; [i al treilea �st\ în prag [i
ascult\ ce poate.� La moartea celui mai bun prieten, nr. 2 [i nr. 3 avanseaz\ c^te o
pozi]ie [i este numit un nou nr. 3. Rela]ia bazat\ pe afec]iune este a[adar garantat\
printr-o semi-institu]ie: se a[teapt\ de la prieteni ca ace[tia s\ îndeplineasc\ anumite
rituri, în caz de moarte sau alte evenimente asem\n\toare.

Ne putem îndoi c\ se poate vorbi în cazul celor numi]i philoi [i systatai (grup de
doi efebi) din Grecia antic\ de o prietenie institu]ional\. Leg\tura care îi unea pe
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hetairoi în perioada eroilor a fost descris\ ca fiind exact asemenea celei de s^nge,
care îi unea pe membrii unei familii. La teutoni se încheia un pact de s^nge, care unea
doi sau mai mul]i b\rba]i pe via]\, cu obliga]ia de a-[i asigura reciproc protec]ia,
r\zbunarea [i înmorm^ntarea.

Exist\ o diferen]\ de principiu între ceea ce am putea numi asocia]ii �deschise�,
ce accept\ sau cuprind toate persoanele, b\rba]i sau femei, dintr-o societate [i asocia]iile
�închise�, adic\ cele care î[i aleg sau î[i selec]ioneaz\ membrii pentru a-i primi
într-un grup fondat pe criteriul v^rstei, cu sau f\r\ condi]ii precise. Chiar dac\ aceste
condi]ii pot deveni conven]ionale [i stereotipe, natura grupului închis este esen]ial
diferit\ de cea a grupului deschis. Studii antropologice recente au demonstrat coexis-
ten]a a dou\ tipuri de organiza]ii în cadrul aceleia[i societ\]i [i a unor reguli
complicate ce instituie rela]iile dintre ele. Astfel, Rivers a atras aten]ia asupra
diferen]ei ce exista, în Melanezia, între societatea satului (ukwe), grupul de rudenie
[i societatea bush (societate secret\).

~n mod frecvent, înt^lnim grupuri în care cele trei principii de asociere fuzio-
neaz\: leg\tura natural\, scopul [i comunitatea condi]iei (profesia, de exemplu). Al
doilea [i al treilea principiu nu sunt identice (cf., pentru cel din urm\, cap. VI).
Astfel, avem asocia]ii fondate pe deosebirea de ocupa]ie [i de societate, dar în care
subdiviziunile sunt organizate în func]ie de v^rst\ (ucenici), iar alegerea divinit\]ilor
protectoare ale grupului depinde de o experien]\ religioas\ individual\. Mai mult,
factorul în func]ie de care se decide admiterea în cadrul grupului poate fi de ordin
economic (plata unui drept), reglementare care, la r^ndul s\u, poate fi condi]ionat\
de v^rst\ sau de sex. Un grup de acest gen poate s\ fie exclusiv sau nu în raport cu
exigen]ele ce condi]ioneaz\ admiterea în interiorul s\u. Lowie a ar\tat c\ în societ\]ile
indienilor din C^mpii exista �un amestec al factorului v^rst\ [i al factorului cump\rare�.
Cump\ratorul [i, respectiv, v^nz\torul de privilegii sunt numi]i, la indienii hidatsa,
�tat\� [i �fiu�. Pe bun\ dreptate, în compara]ie cu Schurtz, Lowie sus]ine c\ gruparea
de v^rst\ nu se înt^lne[te în mod necesar peste tot [i nu are un caracter mai ̀ ndelungat
dec^t orice un alt tip de asociere. ~n Africa occidental\ [i oriental\, în Melanezia [i
în anumite societ\]i ale indienilor din America, g\sim cu toate acestea, în mod frecvent,
asocia]ii bazate par]ial sau în întregime pe v^rst\. Conform lui Lowie, factorul v^rst\
este �tr\s\tura unificatoare ce formeaz\ grupurile [i le permanentizeaz\ gra]ie
experien]ei colective ini]iale a colectivit\]ii tribale�. El demonstreaz\ c\, la indieni,
anumite dansuri rituale caracterizeaz\ anumite grupuri bazate pe v^rst\ [i probabil le
apar]in de drept numai acestora; gradul atribuit v^rstei variaz\ de altfel în cadrul
diferitelor societ\]i (cf. v^rstele diferite ale membrilor societ\]ii C^inelui în diferite
triburi din C^mpii). Acela[i ritual (precum cel al C^inelui) distinge la indienii kiowa
un grad superior, iar la Picioarele Negre un grad inferior. ~n ceea ce prive[te Africa,
un specialist afirm\ c\ gradul în func]ie de v^rst\ reprezint\ �un factor primar în
organizarea [i conducerea societ\]ii, la popula]iile galla, masai [i manda (Wilfrid
D. Hambly). Adaug\ c\ la negri, gradele sunt �mai pu]in specifice, mai pu]in compli-
cate [i nu sunt fundamentale pentru organizarea militar\, precum formele de grup\ri
în func]ie de v^rst\ pur hamitice.� S-a demonstrat a[adar cu claritate existen]a unei
rela]ii intime între grupurile de v^rst\ [i alte criterii, ca factori de integrare social\.

Ne vom ocupa acum într-un mod cu totul deosebit de formele mai rare de asociere
fondate pe leg\turi naturale. La acestea, ca [i în cazul altor grupuri, gradul de
coeziune are o mare variabilitate. Exist\ asocia]ii permanente, altele nu sunt dec^t
trec\toare, unele sunt mai mici, altele mai mari. Problema este de a [ti dac\
experien]ele comune trebuie privite ca ni[te cauze sau drept consecin]a form\rii unor
asemenea grupuri. ~n realitate, observ\m c\ ele îndeplinesc ambele roluri [i c\ între
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ele exist\ o cauzalitate reciproc\. Leg\turile de prietenie determin\ activit\]i [i
interese comune, îns\ remarc\m c\ în acest caz comunitatea scopului, fie el practic
sau spiritual, este esen]ialmente de ordin secundar. Afinitatea bazat\ pe identitatea de
sex sau de v^rst\ este suficient\ pentru a stabili prietenia [i a o men]ine. Experien]a
[i integrarea se influen]eaz\ în mod reciproc: constat\m clar acest lucru în anumite
tipuri de asocia]ii cultuale ale oamenilor cu aceea[i meserie. Asupra acestui aspect
vom reveni la capitolul VI.

S-a observat pe bun\ dreptate c\ tendin]a de a forma asocia]ii bazate pe sex [i
v^rst\ a fost totdeauna mult mai pronun]at\ [i mai constant\ la b\rba]i dec^t la femei,
chiar dac\ at^t în civiliza]iile primitive, c^t [i în cele superioare se înt^lnesc numeroase
asocia]ii feminine. Dup\ ce a studiat ceremoniile de ini]iere din Noua Guinee,
comune at^t b\ie]ilor c^t [i fetelor, [i le-a enumerat caracteristicile cultuale, Lowie
adaug\: �~ns\ importan]a social\ a ceremoniei fetelor este relativ nesemnificativ\
sau, mai degrab\, semnifica]ia sa are un caracter esen]ialmente privat. La popoarele
africane, dimpotriv\, ini]ierea semnific\ intrarea într-o organiza]ie feminin\ compara-
bil\ cu cea a b\ie]ilor; în Noua Guinee, ele nu au acela[i scop.� Asocia]iile feminine
sunt mai degrab\ inspirate de spiritul de imita]ie, nu au coeziunea [i organizarea
asocia]iilor masculine. ~n studiul s\u despre indienii din America de Sud, Karsten
men]ioneaz\ c\ exist\ credin]a c\ �puterea magic\ natural\ a b\rba]ilor este mai mare
dec^t cea a femeilor [i este mai mare la b\tr^ni dec^t la b\rba]ii tineri�.

~mp\r]irea în func]ie de sex este combinat\ uneori cu diferen]ierea în func]ie de
v^rst\. ~n Grecia, Hercule era patronul b\rba]ilor [i Afrodita era protectoarea
femeilor. Dup\ Lowie, în insulele Banks, repartizarea pe categorii în func]ie de sex
este at^t de pronun]at\, înc^t b\rba]ii m\n^nc\ [i dorm împreun\ [i formeaz\ un fel
de �organiza]ie tribal\ secret\�. ~n acela[i timp, repartizarea în func]ie de sex este
mai pu]in pronun]at\ în cazul b\tr^nilor. Forma cea mai comun\ de demarcare între
b\rba]i în interiorul unei unit\]i mai vaste este aceea care îi distinge pe adul]i de
ceilal]i. Deseori, to]i b\rba]ii adul]i, f\r\ deosebire de v^rst\, se reunesc în grupuri
precum kachina, din cadrul popula]iei zuni din New Mexico, sau poro, din cadrul
popula]iilor kpelle din Africa occidental\, care exclud femeile, copiii [i str\inii.
Linia de demarca]ie `ntre v^rsta adult\ [i tinere]e este trasat\ de riturile pubert\]ii.
Ceremoniile de ini]iere care urmeaz\ unor perioade de recluziune [i preg\tire cuprind,
conform lui Malinowski, trei p\r]i: mai înt^i, o serie de încerc\ri ce presupun o
mutilare oarecare, în leg\tur\ cu ideea de moarte [i rena[tere, deseori înf\ptuit\ în
decursul unui joc dramatic; în al doilea r^nd, �o ini]iere metodic\ a tinerilor în
miturile [i tradi]iile sacre, revelarea gradual\ a misterelor tribului [i prezentarea
obiectelor sacre� [i, în sf^r[it, �riturile de trecere la virilitate�. Thurnwald interpre-
teaz\ ceremoniile de acest tip ca fiind ni[te tentative de a asigura progresul agriculturii
[i de a stabili [i confirma autoritatea b\tr^nilor tribului asupra celor mai tineri.
Deseori înt^lnim un tip de grupare împ\r]it\ pe trei v^rste: �Cele trei stadii �
copil\ria, v^rsta matur\, b\tr^ne]ea � sunt clasele naturale� (Weiser). V^rsta interme-
diar\ este marcat\ de participarea deplin\ la toate activit\]ile [i la toate privilegiile
tribului. Triburile masai din Africa oriental\ au o tripl\ organizare, îns\ grupul
intermediar, subdiviziunea în care intrarea este marcat\ de circumcizie, este singurul
care are o oarecare con[tiin]\ a propriului grup. ~n civiliza]iile mai pu]in avansate,
maturitatea sexual\ marcheaz\ un stadiu, iar al doilea este marcat de c\s\torie.
Tinerii [i b\rba]ii formau astfel trei sau patru grupuri. De preferin]\, femeile erau
repartizate pe trei grupe (prepubertate, pubertate, c\s\torie). Foarte interesante sunt
asocia]iile feminine ale indienilor teton dakota, foarte m^ndre de a constitui societ\]i
�pentru doamnele singure�, care accept\ toate femeile de 40 de ani [i mai mult [i
care au fost `ntotdeauna fidele numai so]ilor lor.
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Se pot g\si cazuri în care tineretul este împ\r]it în copii [i oameni tineri. Se
înt^mpl\ uneori ca [i unii, [i ceilal]i s\ poarte costume sau simboluri distinctive.
Copiii egipteni sau ai indienilor omaha din c^mpiile de nord ale Americii poart\ o
coafur\ special\. Autorul acestor r^nduri a observat un obicei asem\n\tor la copiii
mahomedani din Maroc. Pe m\sur\ ce cre[te unitatea politic\ [i social\ [i cuprinde
mai mul]i b\rba]i în putere, capabili s\ participe la r\zboi, s\ munceasc\ [i s\ se
recreeze, procesul de organizare se complic\.

Asocia]ii ale tinerilor cu reziden]\ comun\ (Mänerhaus), obiceiuri, îndatoriri [i
]eluri speciale sunt cunoscute în multe societ\]i primitive (Australia, Africa, Polinezia),
precum [i în societ\]i evoluate. {tim c\ în Mexic educa]ia tineretului se f\cea în
�colegii� stabilite în fiecare dintre cele 20 de calpullii (districte geografice, probabil
de origine tribal\); pentru nobilime exista o institu]ie special\ în cadrul colegiului
central (calmecac-ul) din Tenochtitlan. Educa]ia b\ie]ilor începea la [ase ani [i dura
între [ase [i opt ani, centrat\ fiind pe ocupa]iile pe care le vor avea. B\ie]ii erau
supu[i unui regim special de austeritate c^nd, la 15 ani, î[i începeau educa]ia militar\.
~n fond, [coala servea oarecum de club de �hidalgos�. La Cuzco, capitala vechiului
Peru, ceremonia de Huarachicu, adic\ de acordare a gradului de cavaler tinerilor n\scu]i
în familii nobile, era legat\ de cultul Huanacaurihuaca. De asemenea, foarte mult se
preocupau de preg\tirea [i educa]ia grupurilor de v^rst\ triburile grece[ti [i germanice.

Conform lui Poland, una dintre cele mai mari autorit\]i din domeniu, spre deose-
bire de romani, unul dintre fenomenele cele mai caracteristice antichit\]ii grece[ti îl
constituie existen]a asocia]iilor pe criteriul v^rstei: paides, epheboi, neoi [i gerontes,
care au ap\rut în epoca hegemoniei.

~n Sparta existau [ase clase în func]ie de v^rst\ (de la 8 la 13 ani). Fiecare b\iat
care avea v^rsta necesar\ pentru a merge la [coala public\ era afiliat unei agele.
Membrii acesteia se preg\teau, se jucau, m^ncau [i dormeau împreun\. Sub condu-
cerea unui eiren, ei formau o comunitate. De la 14 la 20 de ani, t^n\rul apar]inea unui
irenii, de unde pleca în deplin\tatea drepturilor [i a privilegiilor de cet\]ean. Cel care
a studiat asocia]iile de tineret romane din perioada lui Augustus a fost Rostovtzeff.
Aceste asocia]ii erau bine organizate; în cadrul lor se desf\[urau rituri complete de
ini]iere, conduse de magistri. Leg\tura lor cu organiza]ia militar\ era mai pu]in
accentuat\ dec^t în Grecia.

Respectul datorat v^rstei înaintate variaz\ considerabil de la o na]iune la alta. La
australieni, africani, chinezi, japonezi, evrei, greci (gerontes), romani [i vene]ienii
din Evul Mediu, b\tr^nii, fie în calitate de indivizi, fie ca grup, se bucurau de o
ad^nc\ venera]ie. De fapt, via]\ public\ a indigenilor australieni este dominat\ de
b\tr^ni. Vinogradoff consider\ �institu]ia B\tr^nilor� ca fiind cea mai puternic\
organiza]ie primitiv\.

Ne lipse[te aici spa]iul necesar pentru a trata în detaliu dezvoltarea ierarhiei
grupurilor fondate pe v^rst\ [i diferen]ierile corespunz\toare din cadrul societ\]ii.
Faptul c\, în multe triburi din Africa, r\zboinicii sunt repartiza]i într-un anumit
num\r de clase, în func]ie de v^rst\, indic\ limpede existen]a unei fuziuni între acest
sistem de organizare social\ [i cel fondat pe distinc]iile de ordin profesional, social
sau de alt tip. La greci înt^lnim o interesant\ institu]ie a efebiei, asocia]ie a tinerilor,
cu un caracter semi-public. ~n ultima parte a existen]ei sale, ea a creat un puternic
sentiment de solidaritate [i s-a bucurat de o conducere autonom\ � un alt exemplu de
subdiviziune social\ rezultat\ din amestecul asocia]iilor naturale cu cele artificiale.
Suntem foarte bine informa]i în leg\tur\ cu efebia atic\. Plec^nd de la o organiza]ie
general\, s-au format ramifica]ii mai mici, precum cele de synepheboi (camarazi),
philoi (prieteni), adelphoi kai systatai (fra]i [i înso]itori) etc. Patronii lor erau Hercule
[i Hermes.
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Studii recente asupra triburilor germanice meridionale indic\ existen]a unor
grupuri ale tinerilor, distincte de cele ale copiilor [i ale adul]ilor prin privilegiul de
a purta arme [i un echipament special; tinerii din aceste grupuri erau obliga]i s\
exerseze anumite atitudini (extazul), erau consacra]i zeilor. Caracterul militant al
acestor grupuri marcheaz\ trecerea de la asocia]ia natural\ la societatea secret\ [i la
corpora]ia profesional\. Chiar [i în cadrul civiliza]iilor avansate, înt^lnim vestigii
interesante ale diviziunii în func]ie de v^rst\, comport^nd [i o semnifica]ie religioas\.
Fraternitatea mahomedan\ de la Basra (Ikhwan as-safa) din secolul X era împ\r]it\ în
patru grupe: b\rba]ii între 15 [i 30 de ani, între 30 [i 40, între 40 [i 50 [i cei peste
50 de ani; pentru fiecare dintre aceste grupuri existau rituri de ini]iere.

A[adar, semnifica]ia religioas\ a grup\rii naturale are o mare importan]\, iar
tentativele de a-i asocia motive [i interese sociale risc\ s\ nu corespund\ realit\]ii în
întregime. Numeroasele concep]ii [i numeroasele rituri, pe care le descoperim at^t de
inseparabil legate de grupurile naturale, nu pot fi explicate numai ca ad\ugiri de
ordin secundar, chiar dac\ deseori asocia]iile evolueaz\ [i degenereaz\ cu timpul,
l\s^nd s\ apar\ al]i factori [i alte interese, cum ar fi progresul sim]ului artistic,
influen]a [i ambian]a cresc^nd\ a func]ionarilor îns\rcina]i cu p\strarea doctrinelor [i
a riturilor, precum [i influen]a factorilor economici. Semnifica]ia cultual\ a asocia-
]iilor naturale pare s\-[i fi pierdut din importan]\ în multe societ\]i, pe m\sura
trecerii timpului [i a dispari]iei treptate a atmosferei religioase; riturile au c\zut în
desuetudine, au început s\ fie reinterpretate în termeni profani [i, uneori, au devenit
chiar scene de pantomim\ sau bufonerie. Este deosebit de interesant de studiat
supravie]uirea [i pseudomorfoza acestor vechi elemente ale [tiin]ei naturale, la origine
[tiin]\ sacr\, în cadrul civiliza]iei occidentale (culturile germanice, celtice [i clasice),
chiar dac\ putem înt^lni peste tot cazuri asem\n\toare acestui proces (acesta a
constituit subiectul predilect al unor studii vaste, precum cele ale lui Frazer [i ale
multor al]i savan]i). Important pentru noi este s\ constat\m importan]a integr\rii
indivizilor în asocia]ie, integrare fondat\ pe rela]ii naturale: aceasta permite reconsti-
tuirea cu o mai mare u[urin]\ a structurii complexe a unei societ\]i mai diferen]iate.
~n capitolul V, vom face o trecere în revist\ mai complet\ a c^torva dintre aceste
grup\ri pe care aici abia le-am schi]at.

8. Concluzie

Dup\ ce am examinat raporturile dintre religie [i diferitele grup\ri fondate pe leg\turi
naturale, suntem în m\sur\ s\ le apreciem importan]a în dezvoltarea religiei [i în
acela[i timp a societ\]ii. Am remarcat for]a de coeziune care exist\ în grupurile în
care leg\turile religioase se suprapun cu cele naturale. Aceast\ coeziune apare at^t de
complet\, înc^t factorii sociali [i religio[i par s\ alc\tuiasc\ împreun\ un amestec
perfect. Toate func]iile sociale, care servesc într-un fel sau altul integr\rii grupului,
pot fi privite ca expresii de loialitate fa]\ de valori superioare [i, în consecin]\, cap\t\
o semnifica]ie semireligioas\. ~n mod firesc, de aici nu mai este dec^t un pas p^n\ la
a trece la acte de adora]ie, procedeul cel mai profund [i mai eficace pentru a
consolida leg\turile deja existente. Cu toate acestea, sociologul nu se va l\sa în[elat,
a[a cum s-a înt^mplat cu [coala pozitivist\, de aparenta identitate dintre gesturile
religioase [i gesturile sociale. Grupul, familia, clanul sau tribul, luate ca unitate
social\ [i religioas\, este adev\rat, sunt identice, dar sensul coeziunii sociale [i cel al

RELIGIA {I GRUPURILE NATURALE



SOCIOLOGIA RELIGIEI96

coeziunii religioase difer\ în fiecare caz. Unitatea familiei este creat\ de credin]a,
chiar [i imaginar\, în înrudirea tuturor membrilor s\i. Normele ce stabilesc drepturile
[i îndatoririle reciproce pot decurge dintr-un sentiment comun de obliga]ie familial\,
dar rela]iile fundamentale r\m^n cele dintre un individ [i alt individ. ~n cazul religiei,
rela]iile dintre indivizi sunt de ordin secundar, lucrul cel mai important fiind comuniu-
nea cu divinitatea, în aceasta const^nd fundamentul pe care se sprijin\ integrarea
religioas\. Coeziunea unui grup nu este niciodat\ static\; un singur lucru este inevi-
tabil: schimbarea. Via]a unui grup este totdeauna în devenire, în autotransformare.
Ceea ce se preg\tea ieri s-a realizat ast\zi [i preg\te[te ziua de m^ine. Coeziunea
grupurilor �identice� este dinamic\; ea face obiectul unor schimb\ri survenite din
toate direc]iile. Cadrele sociale [i religioase nu sunt totdeauna echilibrate [i sociologul
trebuie s\ ]in\ cont mereu de faptul c\ exist\ grupuri în care integrarea social\ [i
religioas\ nu este încheiat\. Este de datoria istoricului s\ descrie procesul de organi-
zare [i integrare a societ\]ii [i el se va g\si deseori în fa]a unor ascensiuni religioase
înso]ite în alte medii de o decaden]\ a culturii; dar va înt^lni [i situa]ia contrarie. A
privi religia ca o func]ie a unei grup\ri sociale naturale pare a[adar de acum înainte
o adev\rat\ iluzie.

~n capitolele introductive ale acestui volum, am negat necesitatea de a accepta o
concep]ie ultra-individualist\ despre societate, precum [i una ultra-colectivist\. Faptele
prezentate în acest capitol ar trebui s\ dovedeasc\ fundamentul solid al pozi]iei
noastre. Din punct de vedere individualist, familia, tribul sau grupul de v^rst\ nu este
dec^t rezultatul însum\rii rudelor sau a indivizilor considera]i ca atare; din punct de
vedere colectivist, grupul nu este dec^t o colectivitate nediferen]iat\. Nici una, nici
cealalt\ dintre aceste concep]ii nu ni se pare a fi rezonabil\, c\ci sociologul religiei
g\se[te în cultul familiei o unitate str^ns legat\, format\ din tat\, mam\, copii sau
alte rude, în care individul nu este [ters, ci îndepline[te un rol caracteristic, aflat în
acord cu situarea sa în cadrul grupului. Pe de alt\ parte, grupul este singurul în
m\sur\ s\ asigure fundamentul celebr\rii riturilor religioase, ce îl disting de o
mul]ime eterogen\ [i de alte grupuri familiale. {i în cazul acesta, la fel, nu putem
g^ndi dec^t în termeni dinamici.

~ntre exigen]ele individuale [i exigen]ele colective din orice civiliza]ie, societate
sau grup, în care func]ioneaz\ asemenea unit\]i de cult, se poate stabili un echilibru;
dar este foarte u[or ca acest echilibru s\ fie perturbat sau distrus, chiar dac\ se poate
înt^mpla ca ulterior acesta s\ fie restabilit. Va fi interesant ca din acest punct de
vedere s\ observ\m în capitolul urm\tor rolul individului în tipul de grupare descris
acolo [i rolul acestei grup\ri în structura ansamblului social, tratat în capitolul VI. A
devenit evident faptul c\ ceea ce prevaleaz\ este comunitatea de structur\. Atunci
c^nd sunt factori dominan]i, autoritatea [i legile nu ]in cont de conceptul sau de ideea
de egalitarism strict. Tipul de legi ale unui grup �identic� prezint\ o complexitate
caracteristic\; autoritatea tat\lui, a mamei, a [efului, a maestrului unui grup de
v^rst\ este natural\, social\, politic\ [i religioas\. {eful exclusiv religios reprezint\
o excep]ie, cu toate c\ îl g\sim chiar [i în societ\]ile primitive cu grupuri mai ales
�identice�. Numai în m\sura în care în]elegem c\ diferen]ierea func]iilor apare înc\
de la nivelul grupurilor �identice�, care cunosc fie [i numai activit\]i simple, [i c\ în
acestea î[i face deja apari]ia un personal specializat, îns\rcinat cu ̀ ndeplinirea cultului
comunitar, numai în aceast\ m\sur\ vom fi preg\ti]i s\ studiem acest aspect al
tematicii noastre în capitolele VI [i VIII.
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CAPITOLUL V

Organizarea specific religioas\
a societ\]ii

1. Un nou principiu de grupare : grupurile specific
religoase

Am studiat p^n\ acum tipurile de organiza]ie religioas\ [i social\ �identice� [i am
remarcat c\ aceast\ identitate este cea mai frecvent înt^lnit\ în culturile mai pu]in
complexe. Schimbarea acestei st\ri de lucruri tinde s\ fie provocat\ de doi factori:
diferen]ierea tot mai accentuat\ a structurii sociale, politice [i culturale [i, pe de alt\
parte, îmbog\]irea experien]ei religioase a indivizilor sau a grupurilor. ~nceputurile
acestui proces se pot distinge foarte limpede în socie]\]ile primitive. Chiar dac\
cre[terea numeric\ a unit\]ilor sociale, familie, clan sau trib, nu altereaz\ în mod
necesar situa]ia religioas\, ea conduce în mod inevitabil la diviz\ri [i subdiviz\ri ale
activit\]ilor cultuale. Grupurile de v^rst\, care aveau la origine scopul de a-[i preg\ti
membrii pentru deplina participare la drepturile [i îndatoririle corespunz\toare v^rstei
mature [i de a r\spunde nevoilor membrilor s\i, urmau s\ sufere ulterior o diferen]iere
progresiv\. De asemenea, diferen]ele cresc^nde de avu]ie, meserie [i rang favorizeaz\
varia]ii corespunz\toare în g^ndirea, activitatea [i organizarea religioas\. ~n fine,
ini]iativa conduc\torilor de excep]ie, r\spunz^nd unor evenimente critice din via]a
poporului, cum ar fi r\zboaiele, cataclismele sau alte portenta, are o influen]\ consi-
derabil\ asupra comportamentului religios al grupului [i asupra expresiei sale, oric^t
de conservatoare ar fi tradi]ia g^ndirii religioase, care are tendin]a de a se mula în
cadrele unei afabula]ii anterior determinante.

Totu[i, aceasta nu reprezint\ dec^t o latur\ a problemei. A[a cum am mai spus-o,
nu trebuie s\ ]inem cont numai de schimb\rile [i evolu]ia structurii sociale [i politice
a unui popor [i de efectele avute asupra religiei tradi]ionale, ci [i de dezvoltarea
religioas\ autonom\. Ne putem întreba dac\ activitatea religioas\ poate fi izolat\ de
celelalte func]ii ale grupului, în cadrul societ\]ii primitive; or, un studiu serios al
realit\]ii ne arat\ c\, p^n\ [i în civiliza]iile inferioare, experien]a religioas\ are
dialectica sa particular\. Mai mult, apari]ia mi[c\rilor individuale [i a [efilor exclusiv
religio[i dovede[te c\, în ciuda frecventei identit\]i [i a întrep\trunderilor dintre
activit\]ile socio-politice [i cele religioase, religia î[i rezerv\ o dezvoltare distinct\ [i
autonom\.

Apare atunci un nou tip de grupare, a c\rui existen]\, de[i este cunoscut\ în
întreaga istorie a civiliza]iei, nu s-a bucurat totdeauna de recunoa[terea pe care o
merita. Sentimentul de solidaritate, care începe s\ se dezvolte în acest nou tip de
unitate, este revolu]ionar, într-o anumit\ m\sur\. Con[tiin]a acestei solidarit\]i este
variabil\; ea cre[te sau descre[te în func]ie de evolu]ia noii unit\]i. Noua form\ de
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grupare are drept caracteristic\ imaginarea conceptelor de paternitate [i fraternitate
spirituale. Ea difer\ de grupurile naturale nu numai prin modul de organizare, prin
rituri [i credin]e, ci, înainte de toate, prin noul spirit de unitate. Consider\m c\ nu
cre[terea organic\ a fost cea care a condus la apari]ia acestei unit\]i, ci mai cur^nd
ruptura definitiv\ de trecut [i de leg\turile naturale ce o caracterizeaz\. Cu c^t
ruptura este mai violent\, cu at^t devine mai clar faptul c\ se cuvine s\ consider\m
noua unitate ca fiind un grup specific religios. Atunci c^nd aceast\ ruptur\ se
produce în mod con[tient, simbolurile sale, chiar [i la nivelul culturilor primitive,
sunt conceptele de regenerare, de rena[tere, de convertire, împreun\ cu riturile
corespunz\toare lor. Cei care tr\iesc aceast\ experien]\, fie la nivel colectiv, fie, mai
rar, la nivel individual, sunt înclina]i s\ se reuneasc\ în cadrul unei societ\]i închise.
Caracterul de intimitate al noii experien]e religioase conduce noua confrerie c\tre
aceea[i intimitate. La început, este posibil ca ea s\ nu reprezinte dec^t o schimbare,
în mic\ m\sur\, a noii cunoa[teri; prin urmare, discipolii [i adep]ii devin mai
numero[i; apoi, asocia]ia poate sf^r[i prin a c\p\ta un caracter permanent, prin a se
obliga singur\ s\ caute un compartiment specific `n via]\ [i s\ î[i sudeze membrii
într-o comunitate str^ns unit\. Diferen]ele ce domneau c^ndva în �lumea veche�,
abandonat\ acum, sunt destinate dispari]iei. Ele sunt respinse într-un mod fie implicit,
fie explicit, chiar dac\ uneori noua comunitate le poate face s\ reapar\, mai accen-
tuate. Teoretic, se poate conveni c\ nu se va permite apari]ia nici unei diferen]e sau
distinc]ii, dar, `n practic\, acestea renasc, [i noile grupuri le-au cerut [i le-au
recunoscut deseori de bun\ voie [i f\r\ ocoli[uri. Acolo unde diferen]a de sex nu are
nici o importan]\, se afirm\ o alt\ diferen]\, mo[tenit\ din lumea organizat\ în
func]ie de leg\turile �naturale�, [i anume diferen]a de v^rst\. ~n continuare, ne vom
ocupa de cel mai important criteriu de discriminare: recunoa[terea charismei religi-
oase. Cu toate c\ se poate decela o minim\ diferen]iere în aproape toate cazurile,
noul grup este dominat de spiritul de solidaritate. Noua experien]\ îi une[te [i îi
integreaz\ într-un mod cu adev\rat intim pe to]i membrii. ~n schimb, îi izoleaz\ de
restul lumii, care nu particip\ la ea. A o face s\ participe la aceast\ experien]\ este
scopul mai mult sau mai pu]in precis al grupurilor specific religioase. Una dintre cele
mai importante diferen]e între acestea din urm\ [i comunitatea �identic\�, studiat\ ̀ n
capitolul IV, este caracterul lor virtual misionar. Spiritul apostolatului poate fi limitat
sau, din contr\, (virtual) universalist. Prima situa]ie o înt^lnim în cadrul grupurilor
unite printr-o experien]\ considerat\ ca fiind rezervat\ unei minorit\]i sau unei
majorit\]i delimitate de ras\, religie sau al]i factori. Este vorba, a[adar, de o elit\
religioas\ (care, în mod evident, poate fi departe de a constitui o elit\ social\ sau
politic\). ~n primul caz, ordinea �natural\� a lucrurilor poate fi par]ial `ncorporat\
noii concep]ii religioase; în cel de-al doilea (al criteriului religios), este necesar\
existen]a unei explica]ii teologice, care s\ justifice dualismul mai mult sau mai pu]in
irevocabil pe care îl presupune existen]a ale[ilor [i a celor refuza]i. Vom vedea c\ în
felul acesta î[i g\se[te justificarea exclusivismul anumitor grupuri numite �sectare�.
Atitudinea grupului specific religios fa]\ de cei din afara sa variaz\ în func]ie de
interpretarea pe care o d\ propriei naturi, importan]ei sale, precum [i mesajului al
c\rui depozitar este. ~n cazul în care constituirea sa este selectiv\, grupul stabile[te
o discriminare între cei care se pot [i cei care nu se pot converti. Primii vor fi trata]i
cu solicitudine (�fra]i întru putere�), iar ceilal]i cu indiferen]\ sau dispre]. Vom vedea
c\ societ\]ile secrete, religiile de mistere [i anumite secte au f\cut dovada acestei
duble atitudini. Dac\ grupul religios admite un scop (virtual sau real) universalist,
atunci el nu admite nici o diferen]\ esen]ial\ între raporturile avute cu membrii s\i [i



99PROLEGOMENE METODOLOGICE

cele cu str\inii, chiar dac\ se înt^mpl\ cu u[urin]\ s\ manifeste fa]\ de ei un adev\rat
sentiment de superioritate [i un dublu fel de ac]iona. ~n definitiv, Binnenethik (morala
valabil\ numai în interior) nu se limiteaz\, a[a cum o arat\ clar istoria religiei, numai
la grupurile naturale, pentru care reprezint\ de altfel un comportament caracteristic.

~n cele ce urmeaz\, vom studia diferite tipuri de grupuri specific religioase,
încep^nd cu formele cele mai rudimentare, pentru a ajunge la cele mai complexe. Se
în]elege cu u[urin]\ faptul c\ exist\ dou\ feluri de asemenea grupuri: cele a c\ror
origine o putem reg\si gra]ie studiilor istorice [i cele ale c\ror începuturi r\m^n
necunoscute at^t membrilor lor, c^t [i nou\.

2. Societatea secret\

Primul tip pe care va trebui s\-l examin\m în acest capitol este cel pe care îl numim
�societate secret\�. De[i s-au scris multe lucr\ri în leg\tur\ cu istoria sa, de obicei
termenul nu este definit în mod clar. Un studiu de ansamblu al acestei chestiuni va
include, de exemplu, cultele de mistere (cf. mai jos, sec]. 3), asocia]iile druizilor,
care formeaz\ un grup profesional religios (cap. VIII), Templierii, care sunt un ordin
(sec]. II, c), precum [i numeroase asocia]ii filosofice sau numai politice. Societatea
secret\ ar trebui s\ nu mai fie confundat\ cu grup\rile întemeiate în func]ie de v^rst\
[i sex, studiate la capitolul IV, nici cu grupurile profesionale, pe care le vom studia
la capitolul VI. Ca grup deschis pentru oricine pretinde a avea o experien]\ special\
sau îndepline[te anumite condi]ii necesare, acest gen de societate nu este o asocia]ie
exclusiv\, de tipul asocia]iilor profesionale limitate la persoane ce au aceea[i meserie,
cum ar fi, de exemplu, cea a func]ionarilor religio[i (cf. cap. VIII). ~nt^lnim societ\]i
secrete în cadrul multor societ\]i primitive. Radin, de exemplu, distinge la indienii
winnebage patru tipuri de grupuri religioase, cu practici [i rituri precise [i bine
dezvoltate: 1. clanuri [i grupuri naturale, la ceremoniile c\rora numai membrii au
dreptul s\ asiste; 2. societ\]ile religioase limitate la cei care au ob]inut binecuv^ntarea
unui spirit special sau, pentru a utiliza terminologia ce ne este proprie, asocia]ii
specific religioase fondate pe experien]e individuale (de[i devenite stereotipe cu
timpul); 3. �grupurile de vraci�, în care sunt admi[i numai ini]ia]i, sau, cu alte
cuvinte, ceea ce noi numim �societ\]i de mistere�; 4. organiza]ii semi-permanente
(de exemplu, asocia]iile de r\zboinici), ce se bucurau de privilegii speciale în vederea
îndeplinirii unor rituri deosebite. A[adar, în afar\ de grupurile naturale, descoperim
[i alte grupuri, a c\ror apari]ie poate fi atribuit\ sl\birii [i decaden]ei vitalit\]ii de
care se bucurau anterior unit\]ile tradi]ionale.

Cercet\torii specializa]i în civiliza]iile clasice s-au aflat mereu în dificultate,
atunci c^nd au încercat s\ explice marile schimb\ri ce au înso]it declinul cultelor
tradi]ionale [i apari]ia unor noi atitudini religioase. Fapt este c\, în Grecia, asist\m
la na[terea unei noi grup\ri, încep^nd din clipa în care grupul tradi]ional, fondat
numai pe criterii naturale, a fost considerat insuficient. Acele orgeones grece[ti, care
au existat cel pu]in p^n\ în secolul VI [i au format probabil societ\]i de indivizi
ata[a]i unui cult al unor divinit\]i speciale, erau cu totul diferite de asocia]iile
gentilice (thiasoi) [i de asocia]iile profesionale cu o semnifica]ie cultual\ (cf. cap. VI).
Asclepiadai, adoratori ai zeului vindec\rii, nu reprezentau corespondentul grecesc
al American Medical Association, ci, conform lui Poland, ni[te grupuri private de
devo]i ata[a]i unei divinit\]i speciale. Fondatorii acestor societ\]i sunt necunoscu]i.
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Printre grupurile cultuale str\ine Romei imperiale, al\turi de asocia]ii bazate pe
identitatea de na]ionalitate sau de meserie, existau [i grupuri unite înainte de orice
printr-o religie sau o experien]\ mistic\.

Cu toate acestea, nu orice grup religios nou ap\rut trebuie considerat drept un
progres spontan, religios, intelectual [i moral. Noua credin]\ nu este tocmai �rezul-
tatul� dec\derii celei vechi. Indiferent care ar fi cauza declinului sau a falimentului
cultului tradi]ional, noul principiu de asociere eviden]iaz\ mereu elanul creator al
unei experien]e religioase. Fondatorul sau fondatorii noii institu]ii specific religioase,
ai unei societ\]i secrete pot fi cunoscu]i sau, dimpotriv\, este posibil ca societatea
respectiv\ s\ se organizeze în negurile unui trecut obscur [i s\ nu fi p\strat tradi]ia
care ar fi permis amintirea lor. ~n ceea ce prive[te societatea primitiv\, trebuie s\ se
]in\ cont mereu de aceste dou\ posibilit\]i. {tim despre anumi]i indivizi c\ se
presupune a fi fondat asocia]ii religioase ale indienilor din America sau Africa, dar
nu putem [ti cu certitudine dac\ ace[tia au fost creatori veritabili [i ini]iatori sau dac\
nu au f\cut dec^t s\ insufle revenirea la via]\ a vechii tradi]iei religioase.

MacLeod face aluzie la interesanta organizare a indienilor kwakiutl din America
de Nord; pe timp de r\zboi [i în perioada dansurilor de iarn\, gruparea lor natural\
este înlocuit\ cu o ordine diferit\. �~n aceste împrejur\ri, b\rba]ii au o unitate social\
[i politic\ fondat\ în mod esen]ial pe o comunitate a experien]ei mistice; sunt deci
organiza]i în societ\]i sacre.� Uneori se înt^mpl\ ca asocia]ii fondate din ra]iuni pur
religioase s\ se sudeze cu altele bazate pe v^rst\, meserie, proprietate sau clas\
social\. O asemenea dispari]ie treptat\ a scopurilor religioase sub influen]a unor
motive secundare se constat\ în unele societ\]i din America, Oceania [i Africa.

~n tabloul s\u general [i în analiza sa a societ\]ilor secrete din Africa, Hambly
men]ioneaz\ urm\toarele tipuri: 1. tipuri bazate pe afinit\]ile de v^rst\ [i de sex; 2. tipuri
ce presupun o ini]iere; 3. tipuri care au un scop [i o importan]\ politic\, exercit^nd
o anumit\ jurisdic]ie asupra vie]ii [i propriet\]ii membrilor s\i; 4. tipuri bazate pe o
diferen]iere economic\ [i care reclam\ anumite drepturi de admitere. Dintre acestea,
numai tipul al doilea corespunde veritabilei idei de societate secret\. Autorul nu abordeaz\
problema cronologiei [i a clasific\rii. Totu[i, un alt africanist, Butt-Thompson,
încearc\ s\ stabileasc\ o cronologie a numeroaselor tipuri de societ\]i din Africa
occidental\, acestea fiind obiectul lucr\rilor sale. El le repartizeaz\ în societ\]i
religioase (juridice, religioase, sacerdotale, prohibitive, protectoare, purificatoare),
patriotice (de agricultur\, cooperare, sport, comer], r\zboi) [i, în fine, �subversive�.

Ceea ce numim �societate secret\� este forma de organizare specific religioas\
care nu a evoluat foarte mult. Membrii unei societ\]i secrete nu sunt rude [i nu au în
mod necesar aceea[i v^rst\, dar particip\ la experien]e religioase comune, care îi
conduc la dezvoltarea cultului unor divinit\]i specifice, considerate drept protectoare,
[i la îndeplinirea unor rituri aflate în acord cu acest cult. Asocia]ia astfel format\ este
relativ permanent\; deseori, ea este puternic\ [i diversificat\. ~n excelenta sa analiz\
a grupurilor cultuale din Dahomey, Herskovits descrie casa `n care se oficiaz\ cultul,
noviciatul, educa]ia general\, înv\]area dansurilor, complicatele ceremonii de ini]iere,
f\r\ a uita examenul novicilor [i nici sacerdo]iul zeului, al lui vodu. ~n Dahomey,
exist\ patru clase de membri ai acestor grupuri cultuale: 1. voduno, cel care posed\
feti[ul; 2. hunso, cel care �îl poart\�; 3. vodunsi, cel care s-a dedicat serviciului
s\u; 4. legbans, cel care încarneaz\ puterea vodu-ului. Despre triburile yoruba din
Africa occidental\, Lowie scrie: �Ceea ce îi une[te pe to]i membrii asocia]iei oro
este adorarea unei divinit\]i distincte, în acela[i timp cu îndeplinirea unor ceremonii
funebre, în cadrul c\rora nu se ]ine cont nici de rudenie, nici de reziden]\.�
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Anumite rituri ale societ\]ilor secrete au drept scop cre[terea fecundit\]ii solului
sau a animalelor, avantaj ce îi intereseaz\ pe to]i membrii s\i în cel mai înalt grad. De
asemenea, ei pot fi interesa]i de îngrijirea bolnavilor sau de cultul mor]ilor, sau pot
fi preocupa]i de dorin]a de a se bucura de fericire etern\ [i nemurire. ~n toate aceste
exemple, elanul originar, care d\ na[tere asocia]iei, are un caracter magic sau religios.
Nu totdeauna natura acestor asocia]ii a fost bine definit\. Unii savan]i le-au exagerat
caracterul �social�. Or, except^nd formele t^rzii sau decadente, interesele pur sociale
au avut de obicei o importan]\ secundar\. Criticismul se vede obligat s\ vin\ cu o
teorie mai aprofundat\: ceea ce a determinat formarea unor grupuri lipsite de
leg\turi de rudenie a fost, dup\ unii cercet\tori, instinctul sau impulsul social special.
Nu inten]ion\m s\ spunem c\ societ\]ile secrete ar fi exclusiv religioase; dar motive
precum dorin]a arz\toare a puterii [i c\utarea s\n\t\]ii, bog\]iei sau protec]iei caracte-
rizeaz\ formele cele mai degenerate ale societ\]ilor secrete. Este sigur faptul c\
societatea bine cunoscut\ a tribului arioi, din insulele Societ\]ii, a degenerat `ntr-un
grup de comedian]i. Reprezent\rile lor erau la origine cele ale misterelor unei
divinit\]i personale. Tatuajul [i costumul distingeau cele opt grade diferite de ini]ia]i.
Este exact ceea ce afirm\ Ruth Benedict, anume c\ �religia era un instrument� [i c\
�ceremonia avea drept scop agrementul, [i religia era înainte de orice [i mai presus
de toate o tehnic\ a succesului�, lucru adev\rat pentru acest caz, c^t [i pentru altele
similare, dar nu este valabil pentru tipul de grup pe care îl studiem. Ne putem deci
întreba dac\ este legitim s\ tragem concluzia, a[a cum face ea, c\ �spiritualitatea [i
virtu]ile sunt dou\ valori sociale care nu au fost descoperite dec^t pe m\sura
progresului vie]ii sociale�. Probabil c\ nu au fost dec^t redescoperite.

Este interesant s\ facem unele compara]ii între societ\]ile indienilor din C^mpii [i
cel ale melanezienilor. At^t o civiliza]ie, c^t [i cealalt\ abund\ în asocia]ii de tipuri
foarte variate. Admiterea în cadrul sukwe-ului melanezian este un demers individual,
depinz^nd de plata unui drept de intrare. ~n interiorul acestei societ\]i, g\sim o
întreag\ ierarhie; membri de toate gradele formeaz\ sukwe-ul [i împart acela[i
centru comunitar sau cas\ a b\rba]ilor. La indienii din prerii, calitatea de membru
este determinat\ de v^rst\; ea confer\ privilegiul de a participa la activit\]i [i
ceremonii speciale, cu caracter colectiv [i nu individual. Fiecare grup are casa sa
special\, spre deosebire de domiciliul melanezian, care este de tip comunitar.

~n toate grupurile organizate în societ\]i secrete, admiterea nu este, ca în cazul
grupurilor naturale, ceva ce vine de la sine; este subordonat\ unei selec]ii [i unei
alegeri. Tradi]iile, riturile [i ceremoniile sunt drepturile exclusive ale ini]ia]ilor.
Deseori, secretul este p\strat într-un mod at^t de strict, înc^t profanii, f\r\ a-i uita pe
savan]i, sunt în[ela]i total în leg\tur\ cu adev\rata natur\, scopul [i caracterul acestor
grupuri. Numai membrii, ale[i de multe ori în urma unei perioade de prob\, încep s\
î[i formeze o idee despre semnifica]iile conceptelor [i practicilor asocia]iei. Prin
încerc\ri din ce în ce mai severe, sunt verificate aptitudine subiec]ilor ce urmeaz\ a
fi admi[i în asocia]ie; acestea sunt înc\ [i mai severe pentru cei care trebuie s\ intre
în cercul intim. Admiterea nu are loc dec^t dup\ o perioad\ de ini]iere complet\ în
ceea ce prive[te scopurile [i inten]iile grupului, simbolizat\ printr-un fel de �moarte�,
�rena[tere� [i �ini]iere�, precum [i probabil de un nume nou [i de cunoa[terea
limbajului sacru. Comportamentul acestor asocia]ii fa]\ de profani este unul variat. ~n
cele mai degenerate, ace[tia sunt trata]i cu dispre] [i cu o ostilitate care ajunge uneori
p^n\ la persecu]ie.

Pentru a împiedica pierderea sau deformarea sa, tradi]ia religioas\ a societ\]ii
secrete este codificat\ în doctrin\, rituri [i organizare. Concepte mitologice speciale
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explic\ [i justific\ actele de pietate, utilizarea obiectelor de cult, alegerea locurilor
sacre, ceremonialul, titlurile [i îndatoririle ofician]ilor. Condi]iile necesare admiterii
sau ocup\rii unei func]ii sunt determinate de tradi]ie, exprimat\ `n mituri [i doctrin\.
De asemenea, se cere ca ofician]ii [i chiar membrii obi[nui]i s\ fie capabili de
experien]e extatice. A[a se explic\ faptul c\ experien]e extraordinare, inaccesibile
neini]ia]ilor, sunt accesibile membrilor societ\]ii secrete. Extazul joac\ un rol vital în
societ\]ile secrete din Africa, nord-estul Asiei [i la indienii din America. Aici, ca [i
în alte p\r]i, rug\ciunile, sacrificiile [i purific\rile se des\v^r[esc în reprezenta]iile
dramatice [i în dansurile sacre, în special în dansurile cu m\[ti.

~n m\sura în care aceste activit\]i implic\ [i rudimente de educa]ie [i instruire, ele
se bucur\ de o valoare cultural\ considerabil\ [i risc\ s\ devin\ factori determinan]i
ai vie]ii economice [i politice a grupului. Bun\ sau rea, influen]a lor asupra dreptului
[i a cutumei nu este mai pu]in important\. Mai ales în formele sale cele mai evoluate,
religia a suferit o influen]\ profund\ din partea acestui tip de organiza]ie religioas\.
A cultiva o experien]\ religioas\ autentic\ a sacrului, a favoriza sentimentul de
supunere tem\toare, a insista asupra unei preg\tiri demne, a disciplina spiritul [i
corpul prin ascez\, medita]ie [i solitudine, iat\ tot at^tea moduri de a ac]iona care au
contribuit din plin la evolu]ia vie]ii religioase, de la taton\rile de început [i p^n\ la
religiile superioare.

Asocia]iile religioase ale indienilor din America par a se fi p\strat mai bine dec^t
cele ale altor popoare. ~nt^lnim aici mai pu]in pragmatism degradant dec^t la cele din
Oceania; concep]iile sunt mai elevate [i mai subtile, practicile mai serioase, disciplina
mai rigid\. La ace[ti arborigeni se poate distinge o tripl\ tendin]\, care anun]\ deja
un tip de comuniune religioas\ mult mai elevat: prima caracteristic\ este rolul jucat
de indivizii excep]ionali [i puternici, �profe]ii primitivi�, cum sunt numi]i. Inspira]i
de viziunile lor, profe]ii se cred chiar ei instrumente ale divinit\]ii. Av^nd un
antrenament deosebit [i aptitudini speciale, [efii lor dezvolt\ `n ei facult\]i extraordi-
nare de intui]ie [i se bucur\ de un prestigiu surprinz\tor în ochii poporului lor.
�Profetul� sau clarv\z\torul poate fi un personaj izolat sau s\ conduc\ personal un
grup de discipoli; activitatea sa poate fi sporadic\ sau, dimpotriv\, s\ aib\ un caracter
continuu [i profesional. Se poate ajunge ca priva]iunile sau chiar suferin]ele s\ devin\
hrana sa cotidian\. ~n astfel de circumstan]e, experien]a religioas\ se apropie de
plenitudine, se îmbog\]e[te [i cap\t\ un caracter mai individual, venind cu o contri-
bu]ie fecund\ la via]a colectivit\]ii. Adun^nd ni[te discipoli, [eful asigur\ mi[c\rii pe
care a lansat-o progresul religios [i o dezvoltare permanent\. Persoana [i cultul
�oamenilor diviniza]i� din antichitate, care s-au impus într-o m\sur\ excep]ional\
admira]iei [i afec]iunii compatrio]ilor lor, au f\cut recent obiectul unui studiu str\lucit
(Ludwig Bieler). ~ntre concep]ia grecilor [i a evreilor despre conducerea religioas\
exist\ o diferen]\ semnificativ\. Cu toate acestea, at^t una c^t [i cealalt\ pot fi reduse
la no]iunea primitiv\ de charism\ sau de aptitudine pentru un rol religios. Un caz
similar ne ofer\ Asia oriental\. C^nd, în 1822, în Japonia a fost stabilit [intoismul ca
fiind religia oficial\ [i c^nd s-a consumat divor]ul de [intoismul privat, criteriul dup\
care au fost grupate diferitele culte a fost urm\torul: s-a afirmat c\ [intoismul oficial
�s-a dezvoltat în mod spontan în via]a na]ional\, f\r\ sprijinul unor fondatori
individuali�, în vreme ce kyokai erau �secte private, dominate de credin]a în ni[te
fondatori istorici� (Holtom).

~n afar\ de conducerea exercitat\ de un singur individ, în dezvoltarea societ\]ii
secrete se distinge o a doua tendin]\: aceea de a complica progresiv structurile
interioare grupului. Constitu]ionale sau dob^ndite, diferen]ele `ntre indivizi devin
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fundamentul diferen]ierii pe nivele [i grade de prestigiu, dup\ genul de func]ie
religioas\. A treia tendin]\, mai bine dezvoltat\ în cazul cultelor de mistere dec^t în
cel al societ\]ilor secrete, este tendin]a de ierarhizare. ~n acest stadiu, un excelent
exemplu îl g\sim în Polinezia [i în Africa.

3. Societatea de mistere : Grecia [i Roma

Al doilea tip de organiza]ie specific religioas\ este societatea de mistere. Deseori,
termenul de �religie de mistere� este utilizat într-un sens foarte larg. Unele dintre
aspectele sale teologice nu pot servi la a o distinge de alte tipuri, deoarece le reg\sim
la grupuri diferite. De exemplu, entuziasmul, ideea de nemurire [i de rena[tere [i
jur\mintele sacre sunt caractere comune unor grupuri foarte diferite unele de altele,
cum ar fi grupurile cultelor na]ionale, asocia]iile libere de adoratori ai unei divinit\]i
speciale sau grupurile de elit\, care î[i restr^ng num\rul de membri la cei cu
descenden]\ comun\, cunoa[tere ezoteric\ sau profesie comun\. Cu toate acestea,
societ\]ile de mistere reprezint\ un tip distinct de asocia]ie religioas\ [i sunt înt^lnite
chiar [i în culturile primitive, precum cea din Polinezia. Membrii acestor societ\]i î[i
revendic\ originea din zei, venereaz\ spiritele str\mo[ilor [i se preg\tesc pentru
fericirea de pe lumea cealalt\ particip^nd la riturile sacre ale ligii.

Din multe puncte de vedere, societatea de mistere se aseam\n\ cu societatea
secret\. Ea se dezvolt\ de obicei în medii culturale destul de complexe [i se caracteri-
zeaz\ prin concepte teoretice superior diferen]iate: mituri, o doctrin\, o teologie, un
ritual mai minu]ios, un sentiment de solidaritate mai profund [i mai evident. Toate
acestea î[i g\sesc expresia în defini]ia sensului [i a scopului urm\rit. De obicei,
societatea de mistere î[i atribuie originea unui fondator mitic, ceea ce nu este absolut
necesar în cazul unei societ\]i secrete. S-au f\cut multe încerc\ri pentru a determina
dac\ Orfeu, eroul eponim al societ\]ii orfice, a existat sau nu. Grupul religios ajunge
la un al treilea grad de dezvoltare, acela de religie fondat\, atunci c^nd î[i atribuie
primelor sale origini un caracter istoric, dar între tipul acesta [i cele precedent nu
exist\ o linie de demarca]ie precis\.

S\ examin\m acum atmosfera cultural\ ce favorizeaz\ organizarea unei societ\]i
de mistere: condi]iile politice [i sociale cu un caracter deosebit tind s\-i ofere un
teren fertil. Fundalul ideal pentru dezvoltarea sa este o unitate geografic\ [i politic\
relativ complex\, cu centre religioase pu]in importante sau amenin]ate de decaden]\.
Grupurile cultuale din ultimele zile ale Romei [i unele societ\]i chineze, cel pu]in una
dintre acestea acuz^nd o influen]\ budist\ sau taoist\, au prins r\d\cini pe un teren
astfel preg\tit.

Grupurile de mistere pot fi de tipuri variate, toate net diferite de grupurile de
v^rst\ sau de cele pur profesionale. Unele dintre ele au un caracter exclusiv religios,
altele au în plus scopuri politice, sociale sau economice. Aceste societ\]i iau na[tere
dintr-un impuls religios autentic, fie individual, fie colectiv, [i se dezvolt\ raliind
grupuri de discipoli ale[i [i încorpor^ndu-i fraternit\]ii lor. Se înt^mpl\ ca ele s\
`ntregeasc\ uneori religia local\ sau tribal\ sau s\-i serveasc\ drept motiv de evaziune.
Ele pot favoriza o pietate care nu falsific\ aspectele teoretice ale religiei tradi]ionale
sau se pot ocupa de dezvoltarea [i interpretarea unui mit sau a unei teorii teologice.
Cei care g\sesc noi principii de organizare, care hot\r\sc schimbarea sau respectarea
structurii teologice sau practice sunt devo]ii. Sistemul de repartizare natural\ [i de
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orientare socio-politic\ este deci modificat prin intermediul unor principii de selec]ie
[i calificare religioas\. S-a spus despre misterele clasice c\ �nu erau numai o religie
dezna]ionalizat\, ci f\ceau din religie o problem\ ce ]ine de alegerea personal\,
determin^nd-o dintr-o dat\ s\ devin\ universal\ [i individual\, cosmic\ [i personal\�
(Samuel Angus). Autoritatea tradi]ional\ este deci completat\ sau subminat\ de o
autoritate nou\, cu un caracter net religios. ~n cadrul noii ideologii, conceptul de
rena[tere joac\ un rol important. Cultul de mistere poate avea un caracter tranzitoriu
sau poate fi stabilit pe o baz\ permanent\. Secretul cu care este înconjurat cultul î[i
g\se[te ra]iunea de a fi în aten]ia cu care sunt ale[i discipolii, în ezoterismul doctrinei,
în caracterul exclusiv al riturilor [i în rela]iile membrilor cu comunitatea, pe care o
consider\ ca pe un tot. ~n cazul în care comunitatea mai vast\ se vede obligat\ s\ se
opun\ societ\]ii de mistere, din ra]iuni ce ]in de principii sau din motive specifice,
atunci intimitatea se accentueaz\, sub pretextul ap\r\rii [i al asigur\rii în fa]a
persecu]iilor. Confreria karma]ienilor, din mahomedanism, este un exemplu în acest
sens. La origine, ace[tia constituiau un grup etnic distinct, dar mai t^rziu au format
o societate cultual\ cu grade deosebite de ini]iere, cu o teologie proprie [i un ritual
de corpora]ie. Ei reprezint\ un exemplu de antagonism ce poate exista între organi-
za]iile sociale naturale sau tradi]ionale [i cele specific religioase; în structurile mai
complexe, acest tip de ruptur\ va deveni un fapt absolut banal.

Cultele de mistere clasice trebuie c\utate îns\ în antichitatea greco-roman\.
Erudi]ia modern\ a lucrat mult la interpretarea adev\ratei lor naturi [i a adev\ratei lor
situ\ri în raport cu religiile din care provin; în felul acesta s-a adus o contribu]ie
important\ la studierea diferitelor variet\]i de experien]e religioase. Misterele de la
Eleusis, la origine �cult secret, care s-a dezvoltat într-un mod excep]ional, plec^nd de
la rituri familiale, limitate c^ndva la un cerc restr^ns, a c\rui manifestare exterioar\
era supus\ judec\]ii familiei� (Martin Nilsson), reprezint\ probabil cel mai vechi
exemplu de un asemenea tip de organiza]ie specific religioas\ din Grecia. Acest tip se
afl\ în rela]ie cu localitatea sa de origine, ceea ce dovede[te c\, mai înt^i, cultul s\u
era unul tribal. Riturile sale se aseam\n\ din multe puncte de vedere cu riturile agrare
ale societ\]ilor primitive din Mexic, China [i India.

~n dezvoltarea religiilor de mistere, Gilbert Murray distinge patru stadii. ~n prima
perioad\, misterele nu formau grupuri specific religioase, ci �religia unui întreg
popor de p\stori sau agricultori primitivi�; în al doilea stadiu, misterele devin
credin]a celei mai joase clase a societ\]ii; în cea de-a treia perioad\, credincio[ii se
reunesc singuri în asocia]ii private. Acestea f\ceau parte dintre religiones licitae [i au
existat încep^nd de la introducerea orfismului în Grecia p^n\ în timpul lui Caligula:
`n sf^r[it, în a patra perioad\, adic\ în epoca imperial\, misterele au fost deschise
lumii întregi.

Cultul de la Eleusis difer\ din multe puncte de vedere de cea mai mare parte a
societ\]ilor de mistere: posed\ o mai mare bog\]ie a experien]ei religioase, are o
interpretare a acestei experien]e [i expansiunea sa teritorial\ a f\cut ca, în final, s\
devin\ o mi[care panelenic\. Este interesant de remarcat faptul c\ doctrinele filosofice
ale grupului izvor\sc din vechile mituri (Demetra [i Kore), care s-au pretat unei
reinterpret\ri în acord cu ni[te experien]e religioase [i cu aprofundarea con[tiin]ei
morale. �Religia lui Apollo, dup\ Nilsson, difer\ de toate celelalte religii ale Greciei
prin prozelitismul s\u caracteristic.�

Al doilea exemplu de religie de mistere greac\ este orfismul. Fondatorul s\u mitic
a jucat un rol semnificativ în tradi]ia sa. {i aici, ca [i în cazul cultului lui Dionysos,
conceptele mitologice î[i g\sesc adesea o reinterpretare alegoric\, iar riturile ce le
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înso]esc îi unesc pe adep]i într-o asocia]ie religioas\ cu tendin]e exclusiviste accen-
tuate. Principalele teme de specula]ie sunt cosmogonia, antropologia [i soteriologia.
Pe alocuri, acestea cap\t\ conturul unei doctrine mistice despre natur\ [i destinul
oamenilor. Stadiul acesta marcheaz\ abandonarea colectivismului tradi]ional [i forma-
rea unei organiza]ii specific religioase.

Conform lui Foucart, Ziebarth [i Poland, orgeonai din Grecia au fost asocia]ii
cultuale libere, la origine probabil locale, diferite de grup\rile gentilice tradi]ionale.
Drepturile [i îndatoririle lor erau stabilite prin legea lui Solon. Ziebarth a descris
orgeonai din Magna Mater, Pireu, Rhodos [i Delos, cu statuturile, sanctuarele,
administra]ia financiar\, adun\rile [i ofician]ii lor. Este foarte greu de stabilit o
distinc]ie între synodoi therapeuton [i vechile comunit\]i cultuale �identice�. Primele
par a fi fost puternice în Asia Mic\. Unele symbiosis nu cuprindeau dec^t pe tineri,
altele numai oamenii de aceea[i profesie. Acestea din urm\ par a fi fost `n mod
excep]ional exclusiviste (symbiosis philia).

Anumite culte orientale de origine local\ sau consangvin\ au fost introduse în
Grecia, în Imperiul Roman [i chiar la Roma, în calitate de culte de mistere. ~n patria
lor, ele erau obiectul credin]ei triburilor sau a unor întregi teritorii. Adorarea �Marii
Mame� era o religie tribal\ [i local\ din Asia Mic\, patria lui Mithra era islamul,
Seraphis a fost un zeu na]ional egiptean. Riturile acestea au o origine na]ional\, dar
au format societ\]i de mistere, în care rudenia sau descenden]a contau la admiterea în
cadrul lor mai pu]in dec^t dorin]a de a deveni membru al acestora. Deseori, ele au
devenit culte instituite. La Piana, c\ruia îi dator\m cea mai bun\ analiz\ a grup\rilor
cultuale din perioada t^rzie a Romei, at^t din punct de vedere religios, c^t [i din punct
de vedere sociologic, a studiat în detaliu procesul de imigrare la Roma [i dezvoltarea
coloniilor str\ine în capital\, din epoca republican\ p^n\ în cea imperial\. Face o
distinc]ie net\ între asocia]iile în principal de natur\ religioas\ [i cele în care se reg\sesc
al]i factori decisivi (profesionali, sociali). Din primul tip de asocia]ii, în mod cu totul
deosebit, ne intereseaz\ cultores. Scopul lor era acela de a asigura exercitarea cultului
na]ional [i, în acela[i timp, de a se ocupa de mor]i. Se impune s\ facem o distinc]ie
între cultele strict na]ionale [i cele care au tendin]a de a deveni universale. Atunci
c^nd a fost sf\r^mat\ bariera ce se opunea interzicerii cultelor divinit\]ilor str\ine [i
pe m\sur\ ce cre[tea interesul fa]\ de acestea, aspecte pe care La Piana le leag\ în
special de politica împ\ratului Claudius [i de adaptarea par]ial\ a cultelor orientale
unui cadru roman, a devenit posibil ca non-na]ionalii s\ intre într-o sodalitas de
adoratori ai unei divinit\]i str\ine [i chiar s\ fac\ parte din sacerdo]iul acesteia. Cu
toate acestea, cultele care atr\geau cel mai mult nu erau cele cu o profund\ amprent\
na]ional\ (frigian\, egiptean\, african\ etc.). Este vorba despre cele care revelau
mistere soteriologice. �Cultele de mistere introduse la Roma de c\tre str\ini [i aflate
la mare cinste printre ace[tia nu au înt^rziat s\ tind\ spre universalitate [i s\ se deschid\
candida]ilor proveni]i din diferite grupuri ale popula]iei cosmopolite a Cet\]ii.� La
Piana insist\ asupra �efortului constant� pe care îl reprezenta conflictul dintre religiile
ce p\strau un caracter local [i na]ional [i cele care deveneau �cu adev\rat universale�.
Primei tendin]e �i-a luat mult timp pentru a se stinge�. Acela[i autor a formulat foarte
bine condi]iile necesare apari]iei unui universalism veritabil. Dup\ el, aceasta necesit\
�posesia unui con]inut moral [i religios de valoare universal\ [i o organiza]ie religioas\
care s\ aduc\ o religie de tipul acesta, în m\sur\ s\ penetreze [i s\ influen]eze toate
activit\]ile vie]ii individuale [i sociale, s\ ofere modele [i programe de conduit\
social\ [i politic\ [i s\ î[i extind\ înv\]\tura [i practicile la nivelul tuturor realit\]ilor
acestei vie]i, precum [i la nivelul speran]elor pentru via]a viitoare�.
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Egiptul elenistic a cunoscut asocia]ii cultuale de tip grecesc, anume acele thiasoi
synodoi. Totu[i, în cadrul acestora erau adora]i zei pur egipteni. Asocia]iile acestea
erau prezidate de un prostates sau hiereus. Uni]i prin credin]a comun\, adesea fervent\,
prin adev\ruri revelate într-o teologie, o eshatologie [i o soteriologie mai avansate
dec^t cele pe care le-au ap\rat predecesorii lor, uni]i de asemenea printr-un minu]ios
ritual sacramental, credincio[ii participau la experien]e religioase intense.

Terapeu]ii [i mi[tii prezentau cu aceste ultime culte diferen]e caracteristice. Este
greu de precizat în ce m\sur\ se bucurau adep]ii lui Dionysos de o organiza]ie
puternic\. Av^nd la dispozi]ie documente originale: tratate teologice, imnuri, liturghii
[i descrieri f\cute fie de profani, fie de adep]i, putem evalua importan]a rolului jucat
de aceste asocia]ii `n religia Romei imperiale. F\r\ îndoial\, experien]a religioas\ a
membrilor lor a fost mai incisiv\ [i mai profund\ dec^t cea a credincio[ilor apar]in^nd
riturilor tradi]ionale. Nucleul teologic pare s\ fi fost ideea de nemurire personal\, iar
nucleul cultului acestor noi grupuri ini]ierea [i sacramentele. ~n mod necesar, organi-
zarea unui grup bazat pe autoritatea pur spiritual\ conduce, la r^ndul s\u, la o
ierarhie fondat\ pe distinc]ia charismatic\.

Cultul lui Mithra este cel mai frapant exemplu al unei religii de mistere. Lucr\rile
str\lucite ale lui Cumont au limpezit în mod considerabil istoria, natura [i importan]a
acestei religii. ~n virtutea descenden]ei sale din religia tradi]ional\ a Iranului, printr-un
proces oarecum obscur, ea a p\strat unele elemente zoroastriene. Renun]^nd la un
anumit num\r de concepte teologice [i practici cultuale, ad\ug^nd elemente noi [i
cre^nd o interpretare mai semnificativ\ a articolelor fundamentale de credin]\, dup\
ce a traversat Asia Mic\, aceast\ religie a cucerit lumea occidental\. R^nd pe r^nd,
limba aramaic\, apoi greaca, iar mai t^rziu limba latin\ au înlocuit iraniana. Cultul
lui Ahura Mazda, zeul suprem, disp\r^nd în spatele figurii lui Mithra, m^ntuitorul
r\scump\rat, a fost pus în eviden]\. G^ndirea speculativ\ a grecilor a insistat asupra
doctrinei despre Eon, dup\ cum sacramentul p^inii [i al vinului devenise expresia
simbolic\ a fraternit\]ii grupului. Acest grup era împ\r]it în [apte grade, dominate de
c\tre un demnitar numit pater patrum. Se pare c\ între Mithra [i religia oficial\ a
statului nu a existat nici un conflict, caz at^t de des înt^lnit în celelalte comunit\]i.
Din contr\, în[i[i împ\ra]ii s-au ini]iat în acest cult [i au combinat noua credin]\ cu
religia tradi]ional\ sau, cel pu]in în devo]iunea lor personal\, au înlocuit complet
religia tradi]ional\ cu cea a lui Mithra. Mai mult, s-a înt^mplat ca ofi]eri [i solda]i
romani s\ treac\ la cultul lui Mithra, fie individual, fie în grup.

4. �Sampradaya� din hinduism

Hinduismul îl oblig\ pe sociolog s\-[i asume o sarcin\ dificil\. Ne putem întreba care
este tipul de organiza]ie specific religioas\ reprezentat\ în India de unele grupuri
mari, cum este VaiÌñ ava, care îl ador\ în special pe ViÌñ u, sau �aiva, care profeseaz\
marele cult al puternicului �iva. Compozi]ia hinduismului depinde de un anumit
num\r de factori, între care religia nu este cel mai pu]in important. O defini]ie a unui
corp de doctrine sau de practici, care s\ permit\ delimitarea structurii unei mi[c\ri
at^t de complexe, nu exist\.

~n general, religiile Indiei sunt clasificate prin tradi]ie în dou\ grupe principale:
ortodoxia [i heterodoxia, cele mai des avute în vedere din ultima grup\ fiind budismul
[i jainismul. Heterodoxia este credin]a care nu recunoa[te autoritatea Vedelor [i tradi-
]ia sacr\. Dar în acest cadru exist\ suficient spa]iu pentru o enorm\ varietate de
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concep]ii, rituri [i comunit\]i �ortodoxe�. Majoritatea hindu[ilor nu apar]ine unui
grup distinct, cu aceea[i teologie [i acelea[i rituri. Hindu[ii sunt sincretici `n idei [i
`n practic\. Nici m\car diferitele tipuri de sampradaya viÌ nuiste nu sunt la fel de
exclusive cum sunt, spre exemplu, diferitele denomina]ii cre[tine. Motivul evident al
unei asemenea st\ri de lucruri este absen]a oric\rei concep]ii unificatoare, similar\
celei înt^lnite în Biserica cre[tin\.

Dup\ Grierson, Baktimala, acta sanctorum a hinduismului, enumer\ drept funda-
mante esen]iale ale religiei: bhakti (credin]a), bhakta (devotul), bhagavanta (a fi
demn de adora]ie) [i guru (maestrul). No]iunea de I�tadevata, specific hindus\,
semnific\ faptul c\ o divinitate special\ este privit\ de adorator ca divinitate protec-
toare a sa, f\r\ a exclude din cauza aceasta al]i zei. Alegerea acestui zeu favorit putea
fi influen]at\ de tradi]ia familial\ sau de autoritatea unui maestru religios. Dat fiind
c\ alegerea individual\ nu conduce în mod necesar la o asociere, ea nu are o influen]\
imediat\ asupra organiza]iei generale ca atare. Un devot al lui K³ lº  nu îi p\r\se[te din
acest motiv pe [ivai]i. Pe de alt\ parte, aceste sampradaya au influen]at via]a social\.
Sampradaya nu se poate traduce prin cuv^ntul �sect\� [i nici prin cuv^ntul �denomi-
na]ie�, care implic\ ideea separ\rii de un corp mai vast (de o Biseric\). Termenul
hindus are mai pu]in un sens negativ dec^t unul pozitiv: el semnific\ un grup care
posed\ concepte, forme de adora]ie speciale [i accept\ conducerea exclusiv\ a unei
personalit\]i religioase excep]ionale sau a unuia dintre descenden]ii s\i naturali sau
spirituali. Grierson insist\ asupra faptului c\ aceste sampradaya se diferen]iaz\ în
func]ie de �preferin]ele (ruchi) fa]\ de un maestru sau altul, insist^nd asupra anumitor
puncte ale înv\]\turii acestuia, dar form^nd teoretic un corp unic de adoratori ai lui
ViÌñ u (bhagavata); ei practic\ bhakti (raporturile emo]ionale cu divinitatea), distin-
g^ndu-se astfel de spiritul intelectualist al Vedantei�.

~n mod evident, fundamentul organiza]iei este o experien]\ religioas\ special\,
care poate fi atribuit\ unui personaj mitologic sau istoric, inspirat sau divin, a[a cum
se înt^mpl\ în viÌñ uism (ViÌñ u � K•Ìñ a � VaÌ udeva), sau care se poate pierde într-un
trecut înnegurat (�ivaism [i �aktism). VaiÌñ ava are ni[te sampradaya ce î[i plaseaz\
fondarea într-un trecut îndep\rtat, sub mae[trii religio[i eminen]i, alvars [i acarvas:
R³ m³ nuja, M³ dhva, Nimbaditya, Vallabha, Chaitanya, care adorau împreun\ divi-
nitatea viÌñ uismului, dar care aveau despre aceasta concep]iile lor personale. O
traducere a Sakalacarya-matasamgrahah (înv\]\turile tuturor acarya [mae[trii]) o
dator\m lui Rudolf Otto. Acest document con]ine o expunere a sistemelor lui
R³ m³ nuja (fondator al Srisampradaya), discipol al lui Yamuna-Muni [i celebru
comentator al Ved³ nta-S¿tra, deosebit de popular în sudul Indiei, al lui Nimbaditya,
fondatorul Sanokodi-sampradaya, al lui M³ dhva, maestru al Bahma-sampradaya, care
încearc\, asemeni fondatorului s\u �ivait, s\ armonizeze viÌñ uismul cu �ivaismul, [i
ale lui ViÌñ u-Svamin (Rudra-sampradaya), care a devenit mai t^rziu baza doctrinei lui
Vallabha. Ace[ti mari mae[tri au devenit centru al unui grup pe care l-au condus [i
care a fost reorganizat ulterior, cu o moral\, o tradi]ie [i simboluri specifice. Condu-
cerea viÌñ uismului de c\tre acarya, cu dubla sa sarcin\, aceea a exegezei scrierilor
sfinte [i cea de ap\rare a credin]ei, urc\ în timp p^n\ la Natha-Muni, primul acarya.
R³ m³ nujacarya [i Ved³ nta-DeÌ ika, succesorul s\u în tradi]ia Vadakalai (sec. XIII), au
devenit ei în[i[i obiect de cult, probabil cu propriul lor consim]\m^nt. De asemenea,
unite în adorarea divinit\]ii concepute sub aspectul s\u terifiant, diferitele grupuri �aiva
î[i plaseaz\ originea în experien]ele specifice ale unor mari asce]i precum Lakuli�a,
fondator al cultului lui Pa�upata, [i Gorak�natha, fondator al Kaupata-Yogi. Compara-
tiv, �ivaismul are mai pu]ine subdiviziuni dec^t viÌñ uismul.
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Una dintre cele mai importante subdiviziuni este Lingayat, fondat\ în secolul XII,
de c\tre Barava. Aceasta num\ra mai multe milioane de discipoli, care se disting prin
emblema pe care o poart\, falusul. De inspira]ie dravidian\, ei reprezint\ o reac]ie
împotriva sistemului brahmanic. Ei critic\ suprema]ia brahmanilor [i a sistemului de
caste; odinioar\, de[i f\r\ succes, propov\duiau egalitatea tuturor claselor. Au opt
sacramente (astavarna). Lingayat num\r\ ast\zi mai multe subdiviziuni. Casta supe-
rioar\ este format\ din cei care au trecut prin cele opt grade (panchamsali), respect^nd
tabuurile c\s\toriei referitoare la preo]i [i la marii negustori. Clasele profesionale
sunt endogame. Exist\ de asemenea o a treia clas\, care nu are rituri caracteristice,
dar care admite existen]a castelor: conform defini]iei hinduiste, este vorba despre
�castele impure�. La origine, Lingayat reprezenta a[adar tendin]a de a stabili o
societate lipsit\ de caste, unit\ prin cultul lui �iva. Cu toate acestea, ulterior avea s\
se subdivizeze în caste puternice, legate împreun\ printr-o nou\ concep]ie despre
obedien]a religioas\. Mai t^rziu, admiterea în comunitate avea s\ depind\ nu numai
de adorarea lui �iva, dar [i de investitura linga, ceremonie care modifica situa]ia
individului (continu^nd îns\ s\ prevaleze tabuurile ce interziceau c\s\toriile între
membrii castelor diferite [i servirea mesei în comun).

~n acest caz, integr\rii grupului i-au servit practicile cultului, devo]iunea [i asceza,
precum [i anumite particularit\]i teologice.

~n pofida asem\n\rilor evidente dintre structura acestor asocia]ii religioase [i cea
a societ\]ilor de mistere, grupuri precum Vallabha-sampradaya, cu teologia sa supe-
rioar\, cu practicile sale sacramentale [i conducerea sa spiritual\ puternic organizat\,
apar]in unui tip social distinct [i constituie o tranzi]ie între cultul de mistere [i tipul
cel mai înalt [i mai complex de fraternitate. Mai pot fi considerate ca alc\tuind
grupuri de tranzi]ie înc\ dou\ institu]ii: [colile budismului Mah³ y³ na [i ceea ce
numim �sectele� [intoismului privat sau denomina]ional. Primele nu au ajuns nicio-
dat\ la independen]\, ci au r\mas în stadiul de grup\ri în interiorul marii comunit\]i
budiste. Grupurile [intoismului privat, de[i au fost independente, nu au avut niciodat\
suficient\ importan]\ pentru a fi puse al\turi de marile religii fondate. Prin importan]a
acordat\ anumitor detalii ale credin]elor comune, ca [i prin preferin]ele pentru
divinit\]i caracteristice, ele se aseam\n\ mai cur^nd cu sampradaya. Grupurile
confucianiste, `n [intoismul denomina]ional, sunt mai cur^nd sincretice [i lipsite de
caracteristici distincte. Grupurile [intoismului pur, care insist\ asupra aspectelor
na]ionaliste [i patriotice, sectele din mun]i, care pun accentul pe aspectele practice
ale religiei, [colile de purificare, ce acord\ ritualului o importan]\ deosebit\ [i
grupurile ce profeseaz\ vindecarea prin credin]\, toate acestea reflect\ varia]iile [i
reforma [intoismului tradi]ional, pe care o vom studia mai departe.

5. Religia fondat\

Studiul religiei a alunecat deseori în antagonimsul existent `ntre cele dou\ [coli de
g^ndire numite pe bun\ dreptate individualism [i colectivism. Conform celei de-a
doua [coli, evolu]ia religioas\ este condi]ionat\ cel mai adesea de grup [i activitatea
sa; indivizii influen]i nu sunt dec^t ni[te instrumente [i ni[te reprezentan]i ai voin]ei
grupului. Prima [coal\ sus]ine c\, din contr\, activitatea grupului este determinat\ de
impulsul [i for]a creatoare a individului care determin\ activitatea grupului [i c\
acesta este singurul criteriu valabil pentru un istoric.
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Cu toate acestea, istoria real\ nu prezint\ distinc]ii at^t de clare. Exist\ persona-
lit\]i excep]ionale, dotate cu aptitudini religioase unice, care joac\ un rol important
chiar [i în societatea primitiv\, societate marcat\ totu[i de un spirit colectivist.
Cultele de mistere î[i revendic\ originea de la un fondator mitic sau istoric, oric^t de
vag\ [i de slab conturat\ i-ar fi silueta. Putem g\si [i tipuri mixte, spre exemplu în
concep]ia jainismului referitoare la acei tº rtha- kara (ilumina]i) din linia mae[trilor
divini. Ultimul dintre ace[tia, Mah³ vº ra, este un personaj cu adev\rat istoric;
predecesorul s\u, P³ r�vanatha, poate fi [i el considerat astfel. De asemenea, tradi]iile
comunit\]ii hinduse con]in figuri în parte mitice, în parte istorice, precum seria de
acarya (mae[tri) ai viÌñ uismului, mai ales în cazul [colii lui Visti�tadvaita [i în
�ivaism. Discipolii lui R³ m³ nuja au primit doctrina de la zei]a �ri, care l-a instruit pe
divinul Vi�vakana, al c\rui descendent din a opta genera]ie a fost marele teolog
R³ m³ nuja.

Dac\ mai exist\ vreo îndoial\ cu privire la rolul decisiv jucat de conducerea
exercitat\ de personalit\]ile religioase, este suficient s\ studiem marile religii fondate,
pentru ca aceasta s\ dispar\. Schimb\rile efectuate în cadrul acestor religii în urma
unor ini]iative personale sunt enorme; [i chiar ]in^nd cont de faptul c\ vie]ile
fondatorilor au fost deseori înv\luite de legend\ [i tradi]ie, aceasta nu constituie un
motiv pentru a nega influen]a lor imens\ asupra marilor comunit\]i c\rora le-au dat
na[tere. ~n plus, ar mai trebui men]ionat excelentul studiu f\cut de Bieler despre
Gottesmann (theios aner) din lumea veche, deoarece acesta face mai mult\ dreptate
diferen]elor individuale `ntre oamenii lui Dumnezeu, dec^t studiile [colii extremiste
a Religionsgeschichte. Din multe puncte de vedere, conceptul de theios aner, formulat
în perioada elenistic\ [i devenit curent în timpul Imperiului, a preg\tit terenul marilor
fondatori. Ca theoi andres de acest gen au fost privi]i eroi, regi [i clarv\z\tori,
preo]i, poe]i [i filosofi, kathartai [i magicieni. Din punct de vedere sociologic, chiar
dac\ nu [i din punct de vedere teologic, ei pot fi compara]i cu marii fondatori.

Istoria religiilor reprezint\ un aspect important al istoriei universale, iar epocile
ce au marcat întemeierea fiec\reia dintre ele inaugureaz\ o dezvoltare istoric\ de o
importan]\ extrem\. Noile experien]e religioase ale marilor fondatori de religii au
fost traduse în g^ndire [i în ac]iuni de mare anvergur\, precum [i în concep]ii noi
despre solidaritatea grupurilor. ~n cele ce urmeaz\, vom analiza inciden]ele sociale
ale activit\]ilor acestor �oameni ai lui Dumnezeu� [i vom descrie efectele operei lor
asupra structurii [i organiz\rii societ\]ii.

~n istoria religiei au existat mul]i conduc\tori inspira]i. Unii dintre ei s-au mul]umit
s\-[i muleze revela]iile în formele tradi]ionale, renov^nd, revitaliz^nd [i reform^nd
credin]a [i cultul printr-o deplasare a centrului de interes sau prin introducerea unor
nout\]i în g^ndirea, practica sau organizarea social\. Dup\ caz, aceste personaje se
numesc Profet, Reformator, Maestru sau Doctor. Ele apar la diferite popoare, na]iuni
[i religii, mai mult sau mai pu]in frecvent. Ne vom ocupa aici numai de marile religii
fondate [i de cele din care rezult\ o experien]\ religioas\ profund\, proasp\t\ [i
nou\: cre[tinismul, budismul, jainismul, zoroastrismul, mahomedanismul, maniheis-
mul, confucianismul [i taoismul. ~n pofida num\rului mai restr^ns de adep]i, mai
putem ad\uga acestei liste sikhismul, babismul [i religiile similare, în m\sura în care
acestea sunt mai mult dec^t ni[te mi[c\ri reformatoare.

Abord^nd fenomene at^t de complexe, precum marile religii fondate, este prefe-
rabil ca mai înt^i s\ efectu\m un studiu asupra genezei acestor noi comunit\]i.
Proced^nd în felul acesta, va trebui s\ încerc\m a le explica evolu]ia, cel pu]in în
primele lor faze, ca o interac]iune a experien]ei religioase [i a ideilor proiectate
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asupra acesteia. Idealurile de fraternitate [i comuniune sunt rezultatul experien]ei
centrale a fondatorului; ele se concretizeaz\ în structura [i organizarea grupului.
Atitudinile diferitelor grupuri reunite în jurul personalit\]ii centrale a fondatorului
variaz\ în mod necesar în func]ie de fiecare caz în aparte, dar se pot face paralele
interesante cu privire la cre[terea [i formarea societ\]ilor p\trunse de acest spirit.

Este u[or de în]eles faptul c\ nu este deloc comod de f\cut un studiu sociologic
referitor la personalitatea marilor fondatori. De[i nu are calificarea de a le infirma
sau confirma preten]iile religioase, totu[i sociologul nu le poate ignora. Apreciind
efectele ini]iativei lor, trebuie s\ ]inem cont de ideile lor teologice, deoarece efica-
citatea social\ a operei lor depinde de semnifica]ia pe care ei o acord\ propriei
persoane [i propriului mesaj. Din acest punct, este evident faptul c\ exist\ o ac]iune
reciproc\ între teologie, care formuleaz\ conceptele fundamentale destinate inter-
pret\rii experien]ei religioase, istoria religiilor, care descrie manifest\rile [i dez-
volt\rile sale, psihologia religiei, care analizeaz\ aspectele sale subiective [i, în
sf^r[it, sociologia religiei, care analizeaz\ natura [i varietatea grup\rilor c\rora le d\
na[tere religia.

6. a) Cercul de discipoli

Conform biografiilor marilor fondatori, ale lui Isus, Buddha, Mahomed, Confucius
[i Lao Zi, [tim c\, în urma unei experien]e religioase decisive, interpretat\ ca o
�chemare� intim\ pe o anumit\ perioad\ a carierei lor, au început s\ recruteze
discipoli. Unii dintre ace[tia au venit în mod spontan la mae[trii lor, al]ii, din contr\,
au fost atra[i (chema]i). Primii discipoli ai fiec\rui cerc erau foarte diferi]i unii de
al]ii, at^t prin caracterul lor, c^t [i prin mediile sociale, culturale [i intelectuale din
care proveneau. Erau diferi]i de asemenea prin temperament [i nivel moral, precum
[i prin devotamentul [i ata[amentul lor fa]\ de maestru. Asupra caracterului [i
activit\]ilor anumitor discipoli ai lui Isus, Buddha, Mah³ vº ra, Mahomed, Zoroastru,
Mani [i ai unor mari g^nditori chinezi suntem foarte bine informa]i. Mai avem [i
unele informa]ii despre rolul pe care l-au jucat în grupurile ce urmau s\ devin\
germenii noilor comunit\]i, devenite mai t^rziu universale.

Grupul pe care îl atrage în jurul s\u omul lui Dumnezeu poate s\ apar\ ca o
asocia]ie destul de dispersat\ sau, dimpotriv\, ca o unitate str^ns\ într-un mod intim,
unit\ de o experien]\ religioas\ comun\, c\reia fondatorul i-a revelat [i interpretat
natura. Sentimentul tot mai mare de solidaritate îi leag\ pe membri între ei [i îi
diferen]iaz\, prin faptul însu[i, de orice alt\ form\ de organizare social\. O fraternitate
de acest gen poate fi numit\ cerc: se indic\ în felul acesta c\ ea este orientat\ spre
o figur\ central\, cu care fiecare dintre discipoli se afl\ într-un contact intim. Dubla
semnifica]ie a fondatorului, aceea de prim beneficiar al noii viziuni din care decurg
inspira]ia [i directivele fraternit\]ii [i aceea, mai general\, de instrument al puterii [i
al gra]iei supranaturale, se reg\se[te în reac]ia discipolilor s\i [i în varietatea func]iilor
asigurate de ace[tia.

Discipolii pot fi considera]i drept înso]itorii fondatorului, ata[a]i de acesta prin
devotament personal, prietenie [i loialitate. Deseori se înt^mpl\ ca un discipol s\
devin\ confidentul intim al maestrului [i s\ fie îns\rcinat special cu îngrijirea sa.
Totu[i, ca grup, discipolii nu sunt numai înso]itori, ci [i apostolii fondatorului; to]i
sunt r\spunz\tori de succesul de care trebuie s\ se bucure viziunea maestrului. Ei î[i
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sus]in maestrul prin simpatia lor [i îl ajut\ în misiunea pe care o are, m\rturisindu-i
persoana [i mesajul, [i f\c^ndu-i cunoscut\ evanghelia. Num\rul adep]ilor îl dep\[e[te
mereu pe cel al apostolilor [i al discipolilor. Par]ial sau temporar, adep]ii pot tr\i în
comunit\]i ce caracterizeaz\ noul grup. Aderarea la grup poate implica o ruptur\
complet\ de via]a obi[nuit\, precum [i o schimbare radical\ în rela]iile sociale [i
religioase. Cel pu]in pentru o perioad\, leg\turile de familie, leg\turile de rudenie [i
obedien]ele de diferite tipuri sufer\ o sl\bire sau o ruptur\. O ilustrare a acestui
fenomen o înt^lnim în budism. Pabbajja, sau plecarea, este condi]ia prealabil\ unei
upasampada, sau sosiri, pe malul cel\lalt, iar cei care consimt la aceast\ plecare
formeaz\ noua sa- gha (comuniune). Afirma]ia prin care Isus d\ asigurarea c\ �ori-
cine va face voia lui Dumnezeu, acela ~mi este frate, sor\ [i mam\� (Marc. 3, 31-35;
Mat. 12, 47-50; Luc. 8, 19-21) este asem\n\toare cu cea a lui Buddha: �Pentru unii,
nici mama [i nici tata nu pot însemna o piedic\ (Visuddhimagga)�. Concep]ii similare
înt^lnim [i în cadrul cercului oamenilor lui Dumnezeu: philia pitagoreic\, despre
care ne vorbe[te Iamblichos, a fost comparat\ cu grupurile de �iubire fr\]easc\� din
monahismul cre[tin [i cu acea conceptio fraterna a c\lug\rilor benedictini.

Priva]iunile, suferin]ele, persecu]iile [i chiar martirajul, ce se întrez\resc amenin-
]\toare la orizont, reprezint\ pentru cei care împ\rt\[esc soarta noului grup ni[te rele
contrabalansate de marile lor speran]e [i de siguran]a cu care le a[teapt\. Noua [i
importanta experien]\ religioas\, care i-a determinat s\ opteze pentru a urma chema-
rea, reclam\ o revizuire a atitudinii lor fa]\ de adev\rurile ultime, precum [i fa]\ de
lume [i cei care o locuiesc.

Cercurile lui Isus, Buddha [i Mahomed erau unite prin leg\turi de solidaritate
excep]ional de puternice. ~n cadrul acestora s-a dezvoltat un nou sim] al responsa-
bilit\]ii fiec\ruia, acest sim] trebuind s\ devin\ mai t^rziu baza eticii cre[tine, budiste
[i mahomedane. La musulmani, termenul de a�ab (înso]itor al Profetului) a fost
atribuit ini]ial celor care s-au bucurat de familiaritatea personal\ a Profetului; mai
t^rziu, termenul cap\t\ o accep]iune mai larg\. Dintre to]i cei numi]i a�ab, cei patru
khalifa care au primit o îndrumare special\, împreun\ cu alte [ase personaje, au fost
trata]i în mod separat, deoarece Mahomed afirmase c\ ace[tia �tr\iau deja via]a din
Paradis�. Cei numi]i a�ab în islamismul sunnit sunt considera]i drept fondatori ai
practicii religioase autentice (sunna).

Cercul nu este o organiza]ie strict reglementat\, îns\ diferen]ele de caracter [i
v^rst\ anun]\ deja diferen]ierea ce se va manifesta mai t^rziu în func]iile membrilor
religiei. ~nc\ din primele zile, discipolii marcan]i se bucur\ de privilegii speciale [i
fac parte din �cercul de intimi�. Totu[i, g^ndirea [i activitatea membrilor acestui cerc
sunt orientate c\tre personalitatea dominatoare a fondatorului, în care rezid\ autori-
tatea spiritual\ [i disciplinar\.

Este remarcabil faptul c\ via]a noului grup este integrat\ încep^nd de la rituri [i
practici religioase simple (medita]ie, rug\ciune, c^ntec, exorta]ie). Aceste practici pot
fi împrumutate de la alte culte [i reintegrate conform noii experien]e (Kiddush-ul
evreiesc, care aparent a fost practicat, dar în cele din urm\ transformat de c\tre Isus
[i discipolii s\i, vizita la Ka�aba a lui Mahomed, punerea centurii sacre a lui
Zoroastru) sau pot fi create ad-hoc, a[a cum s-a înt^mplat cu Patimokkha budist\
(confesiunea). Oricare ar fi originea lor, noile concepte rezum\ credin]a [i speran]ele
grupului; un simbolism nou exprim\ solidaritatea sa, iar o atitudine nou\ îi determin\
viitorul. Aici se reg\sesc dezvolt\rile deosebit de importante, at^t din punct de
vedere social, c^t [i punct de vedere religios. ~n aceste condi]ii, este pe cale de a se
forma o nou\ religie.
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7. b) Fraternitatea

Prima criz\ care marcheaz\ trecerea într-o nou\ etap\ a dezvolt\rii unei religii tinere
[i care îi transform\ structura este moartea fondatorului s\u. El era cel de care
depindea solidaritatea cercului; at^t timp c^t era în via]\, el era cel care îl conducea
[i îl sus]inea. Dispari]ia sa creeaz\ noi probleme. Ce mai înseamn\ cuv^ntul discipol,
atunci c^nd nu mai exist\ maestru? Cum s\ c^[tigi noi adep]i ai mi[c\rii? La
origine, condi]ia sine qua non, a fi discipol al acestei personalit\]i, nu mai are nici o
ra]iune de a exista, [i totu[i discipolii ce i-au supravie]uit c^[tig\ `n mod considerabil
`n prestigiu [i autoritate. Toat\ aten]ia se orienteaz\ de acum înainte asupra nout\]ii
mesajului, a comportamentului, a spiritului [i a tradi]iei l\sate de fondator în urma
sa. Acesta din urm\ este ̀ ntotdeauna privit ca o personalitate sui generis; [i, deoarece
rolul s\u nu poate fi repetat [i nici imitat, deoarece nici un virtual candidat nu poate
pretinde a avea aceea[i charism\ [i acela[i prestigiu, nu se poate vorbi despre o
veritabil\ �succesiune�. Nici un discipol al nici unui mare fondator, cum au fost Isus,
Buddha sau Mani, nu ar fi putut s\ revendice, [i nici nu a revendicat, o charism\ egal\
cu cea a maestrului (singur Bah³ �ullah, succesorul lui B³ b, fondatorul babismului, a
emis asemenea preten]ii, dar condi]iile nu erau acelea[i). ~nc\ de la început, discipolii
au avut impresia c\ fondatorul avea un caracter unic în felul s\u; de acum înainte,
aceast\ idee va provoca o transformare important\, pe care o reg\sim practic în toate
marile religii. Aceast\ transformare trebuie s\ aib\ o mare influen]\ asupra dezvolt\rii
lor ulterioare. ~nsu[i fondatorul devine un obiect de adora]ie. Credin]a sau încrederea
în el [i misiunea sa devin piatra unghiular\ [i criteriul de admitere în grup. Din clipa
aceasta, grupul înceteaz\ s\ mai fie un cerc, pentru a deveni o fraternitate.

Noile unit\]i sociale difer\ între ele prin interpretarea pe care acestea o dau
propriei naturi [i rolului lor. Fapt este c\ primele fraternit\]i cre[tine, mahomedane,
budiste [i zoroastriene au fost foarte diferite sub aspectul caracterului, al constituirii
[i al scopului; ele nu avut o aceea[i opinie asupra interpret\rii teologice a comuniunii
lor. Era de în]eles ca to]i cei uni]i prin aceea[i experien]\ religioas\ [i prin aceea[i
tradi]ie s\ tind\ s\ formeze un singur mare grup sau s\ se organizeze în asocia]ii
locale independente. Concep]ia musulman\ despre �umma-ul credincio[ilor, condus
de un imam (khalifa), este un exemplu al primului tip; sa- gha budist\ este un
exemplu al celui de-al doilea.

�Organiza]ia central\ [i organiza]iile locale, spune Harnack, referindu-se la
biserica cre[tin\ primitiv\, se aflau într-un conflict permanent tocmai deoarece fiecare
avea nevoie de cealalt\ [i moartea uneia conducea în mod necesar [i la moartea
celeilalte.� F\r\ a ne însu[i nici una dintre teoriile cu privire la originea [i natura a
ceea ce a fost ecclesia primitiv\, putem spune cu siguran]\ c\ o condi]ie pentru a fi
admis în fraternitate a fost de obicei, la origine, mai mult o problem\ de spiritualitate,
dec^t de organizare. Cu toate acestea, tendin]a de organizare nu a fost niciodat\
absent\, deoarece aceasta este vizibil\ chiar [i în cadrul �cercurilor�. Fraternitatea
este similar\ cercului prin con[tiin]a sa spiritual\ [i charismatic\. �Protestele� grupu-
rilor reformatoare vizeaz\ adesea, a[a cum vom vedea, tocmai restaurarea st\rii primitive.
Afirma]ia aceasta este valabil\ at^t pentru mi[c\rile de reform\ din cadrul marilor
religii, c^t [i pentru cele din cadrul ordinelor [i al sectelor. ~n cazul acestora din
urm\, preocuparea de a imita vizeaz\ deseori nu numai reg\sirea spiritului, ci [i
copierea detaliilor practicilor originare. De asemenea, prin îns\[i existen]a sa, frater-
nitatea este o dovad\ c\ religia evolueaz\ în sensul unei organiz\ri ecleziastice;
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progresele constante ale doctrinei, cultului [i organiz\rii vor sf^r[i prin a o transforma
pe aceasta din urm\ din subiectiv\ [i personal\, cum era, într-o organizare obiectiv\.

~n interiorul fraternit\]ii domnesc libertatea [i simplitatea; nu exist\ o linie de
demarca]ie [i nici limite precise; în aceast\ perioad\, spiritul este receptiv la idei,
impresii [i influen]e noi. Prestigiul marilor [efi charismatici (apostoli, înso]itori,
profe]i) înc\ mai este dominant [i nu se va [terge dec^t treptat. La anumite intervale
au loc reînnoiri ale practicilor charismatice. Urm^nd normele l\sate de fondator, noua
experien]\ religioas\ comun\ începe s\-[i g\seasc\ o formulare. Se na[te teologia,
care î[i începe munca perpetu\ de interpretare, construire [i sistematizare a datelor tradi-
]ionale. Este frapant de remarcat similitudinea ce exist\ `ntre metodele, tendin]ele [i
subiectele tratate de teologia primilor cre[tini [i cea a musulmanilor sau a zoroastrienilor.

Pentru a exprima `ntr-o manier\ dramatic\ acelea[i adev\ruri pe care teologia se
str\duia s\ le explice într-un mod intelectual, se utilizeaz\ simboluri simple. Modurile
de adorare se dezvolt\ încep^nd cu formele elementare de rug\ciune, adorare [i
c^ntare practicate [i recomandate de fondatori [i cercul s\u ini]ial de discipoli. Lui
Mahomed i se recunoa[te onoarea de a fi definit el însu[i exigen]ele islamismului:
�Pe Allah trebuie s\ îl ai [i nimic altceva l^ng\ el; trebuie s\ faci salat (rug\ciune),
s\ practici zakat (milostenia) [i s\ p\strezi leg\turile sfinte de rudenie�, esen]a a ceea
ce va fi mai t^rziu formularea �st^lpilor� islamului.

Cultul une[te [i integreaz\ fraternitatea mai mult dec^t expresia sa doctrinar\.
Sacramentele cre[tine, confesiunea budist\, comuniunea zoroastrian\ [i mesele cultu-
ale ale maniheilor reprezint\ o dovad\ în acest sens. C\lug\rii (bhikkhu), predicau
legea c\tre laici în cadrul adun\rilor solemne ale budismului; în schimb, primeau
cadouri. �Aceste daruri reciproce � darul legii fiind cel mai înalt dintre toate �
contribuie la p\strarea coeziunii [i a unit\]ii unei sa- gha� (Przyluski). Anun]at\ deja
prin practicile cercului intim de discipoli, se dezvolt\ o atitudine caracteristic\, ce se
manifest\ în spiritul de care sunt p\trunse via]a [i activitatea fraternit\]ii. Regulile
simple, ce tind mai mult s\ exprime sentimentele fidelilor, dec^t s\ le impun\ un
anumit comportament, sunt supuse unor dezvolt\ri, preciz\ri, interpret\ri constan-
te, pe m\sur\ ce adep]ii nou veni]i, prin num\rul lor tot mai mare, creeaz\ noi
condi]ii [i probleme. Atunci devine necesar\ luarea unor decizii [i stabilirea unor noi
reglement\ri.

Cur^nd îns\ charisma [i b\tr^ne]ea nu mai sunt suficiente pentru a asigura
autoritatea. ~n aceste condi]ii, se procedeaz\ la o organizare, se stabile[te o disciplin\,
vremea fraternit\]ii ia sf^r[it; aceasta trebuie s\ fie înlocuit\ cu un nou tip de
organiza]ie: corpul ecleziastic.

8. c) Corpul ecleziastic : Biserica [i bisericile

Organiza]ia alc\tuit\ pe comunitatea de credin]\ ajuns\ la acest stadiu variaz\ în
func]ie de loc (ora[e, zone rurale [i �diaspora�) [i se adapteaz\ condi]iilor locale,
împrumut^nd grupurilor secundare sau tradi]ionale unele dintre formele [i mijloacele
sale de a ac]iona. Atitudinea lumii fa]\ de ea este corolarul dezvolt\rii acestui grup
religios. Tipuri ale acestei atitudini pot fi analizate cu deosebit\ precizie în reac]iile
societ\]ii moderne fa]\ de denomina]ionalism [i sectarism, în perioada lor de început.
Totodat\, nu trebuie s\ lu\m în sens negativ aceast\ afirma]ie, atunci c^nd aplic\m
rezultatele acestui gen de studii la interpretarea istoriei Bisericii ini]iale. Dac\ este
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suficient de unit [i de organizat pentru a ac]iona ca un corp constituit, grupul
minoritar trebuie s\ î[i justifice existen]a [i s\ arate c\ vrea [i poate continua s\
tr\iasc\. Apologetica [i polemica se nasc din necesitate. ~n Biserica cre[tin\ ini]ial\,
la dezvoltarea teologiei sistematice au contribuit ideile evreie[ti [i grece[ti; cele trei
elemente, cre[tin, evreiesc [i grec, se combin\ pentru a crea teologia musulman\. ~n
stadiul acesta, reflec]ia [i discu]iile permanente, elaborarea [i sistematizarea doctrinei
contribuie împreun\ la imprimarea unei forme îngrijite [i cu largi perspective at^t
regulii de credin]\, c^t [i crezului, la standardizarea formelor de rug\ciune colectiv\
[i, eventual, la stabilirea unei constitu]ii destinate s\ sus]in\ organiza]ia de acum
stabilizat\. Tradi]ia oral\ este transpus\ în scris, tradi]ia scris\ este adunat\ în culegeri
[i standardizat\, doctrina prime[te noi defini]ii; de aici înainte, toate devia]iile, toate
opiniile ce se îndep\rteaz\ de înv\]\tura oficial\ sunt clasate sub numele de erezii.
Harnack enumer\, dup\ cum urmeaz\, factorii care au influen]at formarea ereziilor
cre[tine: 1. ideile provenite din scrierile canonice; 2. tradi]ia ini]ial\; 3. nevoile
cultuale [i constitu]ionale; 4. alinierea la ideile vremii; 5. condi]iile politice [i
sociale; 6. schimbarea principiilor morale; 7. coeren]a logic\ [i analogia; 8. ten-
din]a de a armoniza diferen]ele existente; 9. excluderea erorilor; [i 10. puterea
obi[nuin]ei. Multiplicarea f\r\ încetare a formelor de expresie cultual\, cum sunt
practicile devo]ionale, riturile, calendarele, s\rb\torile, face necesar\ o repartizare
sau diferen]iere mai minu]ioas\ a func]iilor [i a func]ionarilor. ~n ceea ce prive[te
Biserica ini]ial\, se face trimitere la fondarea unui colegiu apostolic [i la însu[i
fondatorul s\u (Mat. 16, 13; 18, 72; Fapt.), iar acest colegiu cuprindea func]ii ce
trebuiau îndeplinite de diferite grupuri (ordine) (Efes. 4 [i 2). Diaconatul (Fapt. 6),
prezbiteratul (Fapt. 2) [i episcopatul (Apoc. 2, 3 [i 1 Tim.) se succedau într-o ordine
fireasc\. Cele trei ordine, ale c\ror raporturi [i legitimitate aveau s\ fie discutate mai
t^rziu at^t de aprins, au fost înfiin]ate în acea perioad\; la început probabil, ele
prezentau unele diferen]e în func]ie de loc. Dar chiar [i în acel moment, era admis\
autoritatea unor personaje dotate cu o spiritualitate extraordinar\. Pe m\sur\ ce
conducerea charismatic\ se îndrepta spre declin, ap\rea un tip diferit de autoritate:
�clerul�, distinct de laici. Personalit\]i înconjurate de venera]ie, precum v\duvele [i
celibatarii, indic\ tranzi]ia. Sunt reglementate `ndatoririle, privilegiile, salariile.
Disciplina se precizeaz\. ~n cercurile ascetice cre[tine este creat un dublu ideal; la
fel se petrec lucrurile în mahomedanism, maniheism [i budism.

Av^nd în vedere faptul c\ ne lipse[te o terminologie oficial\, vom numi un corp
astfel constituit [i dezvoltat �o organiza]ie ecleziastic\� sau �semiecleziastic\�. ~n
cazul ei [i numai al ei poate fi utilizat termenul de �institu]ie�, termen utilizat deseori
într-un sens prea larg. Corpurile ecleziastice se pot asem\na din multe puncte de
vedere, dar prezint\ [i diferen]e considerabile în interpretarea pe care [i-o dau lor
înse[i, teologiei, soteriologiei [i eshatologiei lor. Nici un cuv^nt din englez\, francez\
sau german\ nu va fi suficient de satisf\c\tor pentru a desemna acest gen de corp. Cei
mai mul]i dintre savan]i se folosesc, pentru a desemna institu]iile necre[tine, de
cuvintele �Church(es)�, �Kirche(n)� sau �Église(s)�, aceste institu]ii av^nd, totu[i,
toate calit\]ile necesare pentru a fi numite corpuri ecleziastice. Este u[or de în]eles
faptul c\ teologii cre[tini ezit\ s\ numeasc\ astfel �bisericile� str\ine de cre[tinism.
Refuzul lor are la baz\ considera]ii teologice: în fond, cuv^ntul �biseric\� nu este un
termen pur descriptiv, ci normativ, care implic\ un con]inut definit (doctrina), rapor-
t^ndu-se la un ideal anume. ~n felul acesta, nu poate exista dec^t o biseric\, Biserica
cre[tin\, chiar dac\ ea este împ\r]it\ într-un anumit num\r de corpuri, fiecare dintre
acestea pretinz^nd c\ reprezint\ întreaga Biseric\ [i idealul s\u.
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Cu toate acestea, în afara cre[tinismului exist\ diferite tipuri de comunit\]i, care
au dep\[it definitiv stadiul de fraternitate. ~n iudaism, �Kahal Adonai� sau �Knesseth
Israel� reprezint\ practic echivalentul unei �Biserici� evreie[ti. ~n zoroastrism, înt^l-
nim un corp ecleziastic care în perioada sasanid\ a cunoscut o glorie ca nici un alt
corp similar. De asemenea, budismul Mah³ y³ na a dat na[tere unor organiza]ii
ecleziastice, iar termenul de �corp semiecleziastic� poate fi utilizat în cazul anumitor
grupuri mahomedane sau confucianiste, av^nd în vedere particularit\]ile structurii
lor, a[a cum vom vedea în cur^nd.

9. Evolu]ie : Organizare; ideal egalitarist [i ideal ierarhic

Organizarea corpurilor ecleziastice are o mare variatate. Conform unei observa]ii
foarte juste a unui istoric modern al Bisericii (Allen), �forma pe care o ia conducerea
Bisericii într-o perioad\ dat\ nu este înt^mpl\toare [i trebuie privit\ ca o expresie
exterioar\ a unui spirit ce ac]ioneaz\ în interior, fiind întruparea unui scop inteligibil.
A[a cum au o semnifica]ie profund\ varia]iile docrinare cre[tine, la fel [i schimb\rile
din organizarea ecleziastic\ au [i ele un sens.� Exist\ un tip de organizare maxim\ [i
un tip de organizare minim\. Cel din urm\ este reprezentat de o în]elegere la un înalt
nivel de spiritualitate a fraternit\]ii, care respinge par]ial sau total organizarea, legea,
disciplina în interiorul corpului [i insist\ cu prec\dere asupra principiului egalit\]ii,
revenind astfel periodic la idealul de început. Primul tip este caracterizat în principal
de o acceptare mai mult sau mai pu]in absolut\ a tradi]iei. Aceast\ atitudine nu este
numai rezultatul unui proces istoric, în decursul c\ruia se formeaz\ tradi]ia, ci este
justificat\ prin ra]iuni de principiu (continuitatea cre[tinismului, �succesiunea aposto-
lic\�). O a doua caracteristic\ este puternica încurajare dat\ evolu]iei, standardiz\rii
[i codific\rii expresiei experien]elor religioase, considerate conforme cu ansamblul
doctrinei. Din punct de vedere minimal, istoria Bisericii cre[tine primitive a fost
descris\ [i interpretat\ cu cea mai mare eficacitate de c\tre Sohm.

Putem g\si unele paralele la condi]iile concepute de Sohm, ce sunt în acord cu
constituirea comunit\]ilor cre[tine de tip disident sau sectar (cf. mai jos, sec]. 10-12).
Budismul vechi reprezint\ de asemenea un tip de constitu]ie minimal\. Pe de alt\
parte, în islamism, concep]ia central\ a egalit\]ii tuturor credincio[ilor, cea de ��umma
a fidelilor, nu a ajuns niciodat\ s\ dep\[easc\ întru totul venera]ia pe care o au arabii
fa]\ de linia autentic\ a descenden]ilor (lui Mahomed)�. Astfel, descenden]ii autentici
ai lui Mahomed (a�raf), la origine [efii unor familii, ast\zi membri ai casei Profetului,
s-au bucurat totdeauna de un loc de onoare special în comunitatea mahomedan\.
Regulile piet\]ii mahomedane au fost stabilite `n mod diferit de c\tre Profetul însu[i.
�Elementul nou [i dominant era îns\[i personalitatea lui Mahomed; el nu avea nevoie
de un cod, deoarece propria lui voin]\ era suficient\�, în timpul vie]ii sale.

~n afar\ de elaborarea doctrinei [i a devo]iunilor, în tipul maxim g\sim dezvoltarea
unei structuri ierarhice, distinc]ia între laici [i cler, o organizare pe grade a acestuia
din urm\, ce se bucur\ de privilegii [i prerogative proprii, un drept canonic [i o
disciplin\. Nici tipul minim, nici tipul maxim nu pot fi explicate numai prin progresul
istoric, ci ambele sunt, într-o foarte mare m\sur\, dac\ nu neap\rat într-un mod exclusiv,
bazate pe principii care, la r^ndul lor, reflect\ experien]e religioase caracteristice.

Deseori, diviz\rile importante care se produc în interiorul marilor religii se
datoreaz\ unor diferen]e de principiu de acest gen; astfel, atunci c^nd savan]ii
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încearc\ s\ le descopere cauzele în analiza istoric\ a originii [i dezvolt\rii corpurilor
ecleziastice aflate în discu]ie, î[i pierd timpul. Grupurile cre[tine de tip minimal sunt
reprezentate de comunit\]ile protestante dizidente, precum anabapti[tii, bapti[tii,
quakerii, mennoni]ii, discipolii, spirituali[tii, misticii [i ra]ionali[tii (unitarienii [i
universali[tii) [i, de asemenea, secte ale Christian Science sau ale russeli]ilor.
Grupurile de tip maximal sunt: ortodoxia oriental\, romano-catolicismul [i greco-
-catolicismul, anglicanismul [i, într-o mai mic\ m\sur\, prezbiterianismul, lutera-
nismul, metodismul episcopal, Noua Comunitate Apostolic\ (irvingi]ii) [i Sfin]ii
zilelor din urm\.

Budismul Hº nay³ na cel mai vechi [i budismul Mah³ y³ na, prin concep]ia lor
divergent\ despre sa- gha, reprezint\ pozi]iile extreme, care ilustreaz\ în Orient
aceast\ diferen]\. Przyluski, care se al\tur\ lui Minayew [i lui Vallée-Poussin în
atitudinea lor critic\ fa]\ de cei care acord\ prioritate tradi]iei pali, distinge trei stadii
ale sa- gha: cel mai vechi, partizan al idealului egalitarist; al doilea, reprezentat de
Hº nay³ na, stadiul monastic [i aristocratic; al treilea, care reprezint\ culmea idealului
ierarhic, în Mah³ y³ na.

Definirea criteriilor de admitere în corpurile ecleziastice a f\cut obiectul unor
ample discu]ii în interiorul comunit\]ilor religioase. ~n acord cu concep]ia lor despre
natura comuniunii religioase, grupurile de tip minimal sunt partizane ale principiului
adeziunii voluntare [i ale ideii de contract sau de societate care îi leag\ pe �membri�
de o organiza]ie �liber\� (Freikirche). Termenul de �Biseric\ liber\� semnific\
totodat\ libertatea fa]a de interven]iile laice (spre exemplu, din partea statului) [i
eliberarea de orice constr^nge `n probleme religioase (exemplu: disciplin\ de intrare
obligatorie). Avoca]ii tipului maxim insist\ asupra fundamentelor metafizice (reve-
la]ia), pe care ar trebui s\ se afle institu]ia ecleziastic\, prev\zut\ cu ni[te c\i
sacramentale ale gra]iei divine, [i asupra necesit\]ii esen]iale a instrumentelor sale [i
a disciplinei sale riguroase (Anstaltkirche). De asemenea, ei insist\ cu putere asupra
purit\]ii unei doctrine bine precizate, considerate a fi ferit\ de erori [i compromisuri.
~ngustarea impus\ defini]iei ader\rii la corpul ecleziastic implic\ unele limit\ri ce pot
da na[tere la crize [i, eventual, unei schisme, [i excluderii unor minorit\]i, aceasta
din ra]iuni teologice, disciplinare sau etnice. Acesta a fost cazul iudeo-cre[tinilor [i
al cre[tinismului ini]ial.

~ntre membri, gradele se pot repartiza în �participan]i la comuniune� [i asisten]i,
�confirma]i� [i �neconfirma]i�, membri �cu rang important� [i membri nominali etc.
Problema disciplinei poate conduce, at^t la minimi[ti, c^t [i la maximi[ti, la aceea de
a [ti cum s\ se ac]ioneze fa]\ de cei nedemni, �c\ldu]i� sau lapsi. Se poate înt^mpla
ca unele considera]ii religioase, etnice [i sociale s\ fie coroborate cu decizii luate din
ra]iuni de principiu. ~n cele dou\ tipuri de grup, se constat\ existen]a rigorismului [i
a toleran]ei, at^t la minimi[ti, c^t [i la maximi[ti; uneori, cele dou\ polarit\]i
coexist\, alteori ele alterneaz\ în func]ie de epoci sau medii (cf. contrastul dintre
practica laicilor [i cea a ordinelor religioase catolice [i contrastul dintre diferitele
corpuri luterane [i diferitele corpuri metodiste, fie ele episcopale sau nazarinene).

Un alt punct de fric]iune: problema ortodoxiei. Nu intereseaz\ prea mult grupurile
minimiste, îns\ maximi[tii o rezolv\ printr-o concep]ie mai strict\ a autorit\]ii
(romano-catolici) sau �conciliar\� (ortodoxia r\s\ritean\, anglicanismul) a corpului
ecleziastic. ~n ultima perioad\ a Evului Mediu [i în epoca modern\, Biserica catolic\
a fost divizat\ relativ la chestiunea autorit\]ii supreme, p^n\ c^nd aceasta a sf^r[it
prin a fi solu]ionat\ la Conciliul de la Vatican. Biserica Ortodox\, pe de alt\ parte, a
experimentat conducerea autoritar\ a Bisericii p^n\ dup\ revolu]ia din 1917; în acel
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moment, principiul �conciliarist� a c^[tigat puncte noi. Grupurile religioase înclinate
c\tre o concep]ie minimist\ tind s\ pun\ accentul pe autoritatea Bisericii locale [i nu
au încredere într-o autoritate central\ sau colectiv\. Concep]ia eclezial\ a congrega]io-
nalismului difer\ de cea a celorlalte comunit\]i cre[tine prin faptul c\ respinge
organizarea ierarhic\ [i afirm\ principiul unei cristaliz\ri regionale. Grupurile de
acest tip, similare cercului sau fraternit\]ii, vor s\ scape de pericolul spiritual c\ruia,
cred ele, risc\ s\ îi cad\ prad\ marile organiza]ii ecleziastice. Ele privesc constanta
cre[tere numeric\ a acestora din urm\ ca pe o amenin]are la adresa prospe]imii [i a
caracterului imediat al experien]ei religioase a credincio[ilor lor. Pe bun\ dreptate,
mul]i se tem de sufocarea spontaniet\]ii de c\tre tradi]ie, ceea ce ar risca s\ antreneze
complacerea [i compromisurile, ar conduce la imobilism [i ar expune puritatea
spiritului unui grav pericol. Acest pericol este v\zut [i inspir\ team\ nu numai în
interiorul corpului ecleziastic, dar [i în afara lui, printre laici [i demnitari. At^t timp
c^t nu se insist\ prea mult în direc]ia asta, mai este înc\ posibil s\ se readuc\ în
aten]ie adev\rurile importante [i s\ se încerce o rea[ezare [i o reintegrare a experien]ei
religioase. G\sim exemple numeroase ale unor astfel de tentative în analele cre[tinis-
mului, budismului [i mahomedanismului.

Autoritatea caracterizat\ prin charisma personal\ poate produce schimb\ri radicale
în întregul corp ecleziastic sau în anumite grupuri selec]ionate din cadrul acestuia. ~n
aceste condi]ii, se poate înt^mpla s\ aib\ loc înc\ o dat\ un proces de cristalizare, de
natur\ s\ conduc\ la o secesiune, deci spre noi forma]iuni religioase. Fraternit\]ile
fondate de c\tre Marcion, Montan, Arius [i Nestorie în interiorul cre[tinismului, de[i
difer\ între ele ca structur\, se aseam\n\ prin faptul c\ se ridic\ împotriva doctrinei,
a cultului [i a organiz\rii �ortodoxe�. Procesul acesta, la origine intern, îns\ încurajat
adesea de un stimulent exterior, este urmat de obicei de o reac]ie intern\, ce poate
conduce la unele compromisuri.

Nu exist\ nici un motiv pentru a ne îndoi c\, în timpul vie]ii fondatorului [i în
perioada primei activit\]i misionare, unit\]ile locale ce reprezentau ecclesia, sa- gha
sau ijma se bucurau de o mare independen]\. Unitatea grupului local este asigurat\ de
puritatea credin]ei, respectarea cu con[tiinciozitate a cultului [i conformitatea deplin\
a organiza]iei cu idealul de comuniune implicat de experien]a central\ a fondatorului.
~n leg\tur\ cu aceasta, constat\m c\ aceste grupuri prezint\ o similitudine interesant\
cu grupurile naturale. ~n organiza]iile specific religioase, grupul local poate reprezenta,
teoretic, întreaga adunare, pu]in reunit\ `n jurul unui centru a credincio[ilor, în care
autoritatea î[i poate exercita func]iunile în virtutea charismei sale. Uneori înt^lnim
dou\ tipuri de organiza]ii în interiorul aceleia[i religii, a[a cum o dovedesc organiz\-
rile congrega]ioniste [i episcopale în cre[tinism, Sthavira [i Mah³ s³- ghika în budism.

De obicei, chiar de la începutul dezvolt\rii sale, este posibil s\ constat\m în
interiorul noii comunit\]i un anumit grad de diferen]iere. Aceasta poate s\ rezide în
diferen]ele de autoritate sau v^rst\ � presbyter-ul, în cre[tinism, [i B\tr^nii, în
budism, se bucurau de o autoritate special\ �, sau poate rezulta din divizarea tot mai
mare a func]iilor. Cele mai importante dintre acestea sunt înv\]\m^ntul [i instruirea,
fundamentale pentru r\sp^ndirea credin]ei, administra]ia cultului, fundamental\ pentru
interpretarea devo]iunii, îngrijirea bolnavilor, a s\racilor, a dezmo[teni]ilor, precum
[i disciplina, fundamental\ pentru men]inerea unit\]ii [i a moralei. ~n primele stadii
ale dezvolt\rii, nu este nevoie absolut deloc ca raporturile dintre membri sau raportu-
rile acestora cu superiorii lor s\ fie reglementate, deoarece acest rol este îndeplinit de
spiritul de solidaritate, mai mult sau mai pu]in spontan [i într-un mod adecvat.
Criteriul autorit\]ii r\m^ne personalitatea charismatic\, criteriu pe care trebuie s\ îl
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accepte pu]in chiar [i grupurile radical egalitare. Este semnificativ de constatat faptul
c\ principiul acesta, chiar dac\ rareori s-a înt^mplat s\ supravie]uiasc\ p^n\ într-o
perioad\ avansat\ a dezvolt\rii, î[i g\se[te locul [i valoarea primordial\ în decursul
numeroaselor revolu]ii [i reforme, [i are mereu un ecou proasp\t de-a lungul întregii
istorii a unei Biserici. Cu toate acestea, se înt^mpl\ uneori ca autoritatea charismatic\
s\ fie eclipsat\ total sau par]ial de func]iile ecleziastice (Amtscharisma). Se poate ca
aceasta din urm\ s\ nu fie dec^t o excrescen]\ a repartiz\rii func]iilor, f\r\ �ministere�,
f\r\ onoruri [i f\r\ remunera]ii corespunz\toare. Astfel, voca]ia spiritual\ care
consist\ în îngrijirea s\rmanilor poate, de exemplu, s\ fie combinat\ cu o profesie
laic\. Aceast\ combina]ie este una dintre caracteristicile c^torva grupuri protestante
dizidente [i a anumitor secte.

~n opozi]ia fa]\ de concep]ia radical egalitar\, se poate produce o diferen]iere net\
între cei care se specializeaz\ în fapta religioas\ [i ceilal]i. ~n Biserica cre[tin\ ini]ial\
exist\ distinc]ii între cler [i laici, dup\ cum exist\ [i între arhat (c\lug\r) [i upasaka
(laic), în budism. Conform lui Przyluski, idealul arhat-ului este str\in concep]iei
budismului primar [i nu îi este caracteristic dec^t celui de-al doilea stadiu al s\u,
acela de Pali-Vinaya: la origine, to]i c\lug\rii [i laicii formau împreun\ sa- gha. O
distinc]ie similar\ apare în cele patru tº rtha din jainism [i diferitele clase din
gnosticism [i maniheism. La al doilea nivel, ajungem la o diferen]iere [i mai ad^nc\:
organizarea persoanelor admise s\ efectueze o munc\ specific religioas\ (hirotoni-
sirea) poate fi mai mult sau mai pu]in egalitar\ sau, dimpotriv\, poate s\ prezinte o
structur\ ierarhic\ (consacrarea). Prima reprezint\ idealul budismului primar [i,
p^n\ la un punct, al mahomedanismului; ultima caracterizeaz\ ortodoxia greac\,
romano-catolicismul [i anglicanismul, precum [i zoroastrismul, budismul t^rziu,
viÌñ uismul [i taoismul.

Termenul de kleros, care desemna la origine întregul corp al �poporului lui
Dumnezeu�, se refer\, în comunitatea cre[tin\, la cei care au fost îns\rcina]i înaintea
tuturor, [i excluz^ndu-i pe ceilal]i, cu înv\]area, administrarea cultului [i cu grija fa]\
de nevoile sociale. Dat\ fiind cre[terea grupului ecleziastic, care devine mai greu de
controlat, pe m\sur\ ce cre[te necesitatea de a veghea la unitatea doctrinei, a credin]ei
[i a administra]iei, [efii clerului se v\d nevoi]i s\ asigure anumite func]ii, în special
în ceea ce prive[te administra]ia central\ a cultului. ~n felul acesta, episcope [i
leiturgia, legate într-un mod intim în organizarea primar\ a Bisericii cre[tine, se
unesc prin v^rfurile lor în administrarea euharistiei. Elaborarea conceptului de
succesiune, familiar în egal\ m\sur\ budi[tilor, maniheilor [i mahomedanilor, ca [i
cre[tinilor organiza]i în circumscrip]ii episcopale, explic\ de ce transmiterea acestor
prerogative a fost limitat\ la succesorii spirituali ai discipolilor fondatorului. Acesta
este motivul pentru care consacrarea este o condi]ie necesar\ pentru asumarea în
deplin\ legitimtate a func]iilor sacerdotale. Biserica roman\ a instituit ca lege canonic\
distinc]ia `ntre potestas ordinis [i potestas jurisdictionis, ambele rezervate clerului
hirotonisit. Prima include dreptul de a asigura înv\]area [i administrarea sacramen-
telor, fiind rezervat\, prin autoritatea revela]iei, episcopilor, preo]ilor, diaconilor [i,
numai în cazuri excep]ionale, celor care au o situa]ie inferioar\. A doua se refer\ la
dreptul divin de a judeca [i de a guverna; ea este limitat\ episcopatului. Dup\
Harnack, �legea ecleziastic\ nu a ap\rut în nici un caz ca realizare a unui principiu,
ci s-a dezvoltat gradual [i, ca s\ spunem a[a, la înt^mplare, în func]ie de împrejur\ri.
Ideea c\ Biserica posed\ ni[te drepturi sau un drept (jura, jus) este mai veche dec^t
concep]ia sa ierarhic\�.

Nu se `nt^lne[te nic\ieri o centralizare unic\ a conducerii, similar\ Bisericii
romano-catolice. Lucrul acesta se datoreaz\ în parte influen]ei institu]iilor Romei
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antice. A[a se explic\ de ce a fost stabilit\ ierarhia metropolitan\ într-un mod c^t se
poate de natural în marile cet\]i [i organizat\ dup\ modelul de structurare politic\ a
provinciilor, exact în felul în care civitas guverna în antichitate territorium-ul. De
asemenea, dezvoltarea dreptului penal [i disciplinar acuz\ clar influen]a jurispruden]ei
romane. Puterile administrative [i juridice se aflau în întregime în m^inile episcopului
(episcopalism). Ubi episcopus, ibi ecclesia. Aceast\ stare de lucruri a înt^mpinat
obstacole acolo unde era incompatibil\ cu cea deja existent\: în Sf^ntul Imperiu
Roman [i în ]\rile germanice. Puterea [i influen]a cresc^nd\ a organiza]iilor eclezias-
tice riscau s\ provoace b\nuieli [i ostilitatea prin]ilor p\m^nteni. Din clipa aceasta,
putem întrevedea dificult\]ile [i conflictele din via]a Bisericii catolice din Evul Mediu
timpuriu.

Dintr-un punct de vedere oarecum abstract, p^n\ acum ne-am concentrat aten]ia
asupra procesului de formare a corpului ecleziastic. Am ar\tat c\ nu a fost vorba
despre o simpl\ dezvoltare �linear\�, ci despre o dezvoltare mult mai complex\,
cuprinz^nd reac]ii, reforme, contrareac]ii. Deseori, grupurile conduse de persona-
lit\]i dotate cu un mare ascendent spiritual s-au separat de ansamblul credincio[ilor.
~n cre[tinismul primar s-au v\zut form^ndu-se nu unul, ci mai multe corpuri eclezias-
tice. Cit^ndu-l pe Tertulian (�faciunt favos et vespae, faciunt ecclesias et Marcio-
nitae�), Harnack arat\ c\ Marcion împreun\ cu discipolii s\i a format de asemenea
o biseric\. Bisericile catolice occidentale, ortodoxia oriental\, bisericile din Orient,
precum [i schismele lui Montan, Marcion, Novatianus, Donat [i Arius, conform
terminologiei noastre, toate sunt corpuri ecleziastice; toate au pretins a fi Biserica.
Toate aveau o constitu]ie oarecum asem\n\toare, doctrin\, cult [i organizare similare,
de[i nu identice.

Gnosticismul, care va da na[tere unui mare num\r de grupuri [i [coli, este un
fenomen complex, multe grupuri gnostice anti- sau necre[tine ilustr^nd tipul de
grupare caracterizat mai sus drept societate de mistere sau drept cercuri (sec]. 3 [i 6).
Anumite comunit\]i gnostice cre[tine s-au constituit în corpuri ecleziastice (Marcion).
Modul în care ele insist\ asupra aprofund\rii unei exegeze �pneumatice� determin\
o deviere important\ de la doctrin\. Unele dintre aceste grupuri se disting prin
modific\ri ale formelor cultuale (ad\ugarea unor noi sacramente). Ele variaz\ de
asemenea [i prin critica pe care o aduc tradi]iei [i prin organizarea rezultat\ din
opozi]ia lor fa]\ de structura Bisericii-mam\.

~n Evul Mediu, procesul care a avut ca rezultat separarea Bisericilor apusean\ [i
r\s\ritean\ a condus [i la suprimarea oric\rei �competi]ii� [i a determinat grupurile
minoritare s\ nu mai aib\ dec^t o importan]\ local\. Cu toate acestea, încep^nd din
perioada modern\, se afirm\ un pluralism al forma]iunilor sociale, reduse în secolele
precedente la o diarhie. Aceasta este epoca Reformei.

Dezvoltarea [i cre[terea corpului ecleziastic se love[te de numeroase nevoi sociale
sau specific religioase. Peste tot unde administra]iile [i func]ionarii se dovedesc
inferiori sarcinilor ce le revin, este necesar s\ fie create organiza]ii specifice, pentru
a sigura esen]ialul: misiunile interioare [i exterioare, educa]ia, asisten]a public\.
Exist\ dou\ metode de natur\ s\ permit\ stabilirea unor asemenea organisme. Ele pot
fi fondate de c\tre autorit\]ile �de sus� sau, dimpotriv\, pot fi ini]iate [i sus]inute de
c\tre persoane private. ~n acest din urm\ caz, este de a[teptat ca persoanele private
s\-[i legitimeze existen]a cer^nd autorit\]ii confirmarea statutului lor sau proced^nd
la demersuri oficiale f\cute în acela[i spirit. Gradul de organizare a propriilor activit\]i
[i raporturile noii organiza]ii cu ansamblul credincio[ilor vor fi determinate prin
constituirea sa [i prin nevoile individuale. Pentru studiul acestor organiza]ii [i al
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acestor întreprinderi din interiorul diferitelor corpuri religioase, istoria religiei ne
furnizeaz\ o bogat\ documenta]ie; iar teoria dreptului canonic [i a asocia]iilor
religioase ne permite s\ stabilim o clasificare general\. Sociologul religiei este
interesat de ansamblul acestor fapte din dou\ motive: pentru c\ se creeaz\ institu]ii
oficiale ce respect\ un model definit, [i care intr\ prin aceasta în c^mpul s\u de
observa]ie; [i pentru c\ se creeaz\ astfel un grup spontan, ce conduce spre societ\]i,
consilii, comisii, întreprinderi ad-hoc, al c\ror interes nu poate s\ îi scape. Atunci
c^nd este vorba despre grupuri spontane, se contureaz\ anumite tendin]e care, în
anumite condi]ii, pot produce o separare de ansamblul credincio[ilor. S-ar putea g\si
cu u[urin]\ exemple asem\n\toare în societ\]ile Bisericii anglicane, dintre care c^teva
au disp\rut în momentul secesiunii metodiste. Studiul acestui tip de grupare ne-a
preg\tit pentru cel al numeroaselor forma]iuni apar]in^nd unui alt nivel. ~n cele ce
urmeaz\, ne vom îndrepta aten]ia c\tre un alt gen de grup.

10. Reac]ia : protestul

A. Tipurile individual [i colectiv de protest

Toate religiile universale au de f\cut fa]\ unor proteste periodice împotriva principa-
lelor tendin]e ale evolu]iei lor. Protestele au loc în cele trei domenii ale expresiei
religioase: teologie, cult, organizare. Ele sunt îndreptate, pe de o parte, împotriva
expansiunii excesive a corpului ecleziastic, împotriva compromisurilor [i modific\rilor
care rezult\ de aici [i, pe de alt\ parte, împotriva sc\p\rilor [i sl\biciunilor [efilor
unui corp care se complace [i nu se mai intereseaz\ dec^t alene de posibilit\]ile de
progres [i dezvoltare.

~n cazul în care protestul este radical, exist\ riscul serios de a se produce o sepa-
rare. Atunci c^nd ruptura nu are loc, se poate înt^mpla ca noua mi[care s\ fie
aprobat\ în ansamblu [i s\ fie creat\ în interiorul marii religii o organiza]ie special\,
destinat\ s\ primeasc\ discipolii noii doctrine. Dintr-un punct de vedere general,
exist\ patru tipuri de proteste: 1. protestul izolat, critica individual\ [i devia]ia de la
modul de via]\ al comunit\]ii; 2. protestul colectiv: ambele tipuri de proteste pot
r\m^ne în interiorul comunit\]ii; sau, 3. [i 4., s\ ias\ din cadrul grupului [i s\ se
separe. Cele patru tipuri sunt reprezentate în istoria Bisericii primitive, a Bisericii
medievale [i în cea a Reformei. Multe studii sociologice moderne asupra grupurilor
cre[tine [i asupra tipologiei lor î[i concentreaz\ aten]ia în direc]ia efectelor avute
asupra lor de separare de Biseric\ (Troeltsch, Kuehn, Burrage [i Niebuhr). {i cu toate
acestea, protestele din interiorul Bisericii (romano-catolice, greco-catolice, luterane,
anglicane, reformiste) sunt subiecte de studiu nu mai pu]in interesante.

a) Catolicii. � Un exemplu din primul tip � protestul individual interior � g\sim
în Biserica romano-catolic\ din secolul XVI. Philippe Neri (1515-1595), care a tr\it
`n prima parte a vie]ii sale sub influen]a umanismului, va adopta o atitudine critic\
fa]\ de via]a Bisericii din vremea sa [i va începe s\ tr\iasc\ în chip de eremit, pentru
a-[i realiza noul ideal. Este ceea ce am putea numi un protest individual interior. Mai
t^rziu, urm^nd exemplul Oratorului Dragostei Divine din Roma, numit de c\tre
istorici �primul leag\n al Reformei catolice�, a reunit discipoli [i i-a asociat la
practicarea unor exerci]ii spirituale [i a carit\]ii. Fondarea Oratoriului reprezint\, în
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aceast\ form\, un protest colectiv [i organizat. Nu era o asocia]ie monastic\, nu era
nici un ordin, nici o congrega]ie clerical\ regulat\, ci a trecut de la starea de
collegium la cea de fraternitas (cf. mai jos, sec]. 11). El nu implica jur\minte, ci
anumite statuturi numite constitu]ii [i, din principiu, refuza s\ se organizeze ca ordin,
precum [i s\ se separe de Biseric\. Dup\ ce a înl\turat primele b\nuieli, a fost
recunoscut în mod oficial ca [i congrega]ie a preo]ilor seculari în interiorul Bisericii
catolice. Avem, a[adar, aici un protest individual devenit colectiv, exprimat în cadrul
corpului ecleziastic, totu[i f\r\ voin]a de a se desp\r]i de acesta.

b) Puritanii. � Mi[carea puritan\ ini]ial\, studiat\ recent în detaliu de c\tre Charles
Edwin Whiting, va servi ca exemplu de protest colectiv. Influen]a]i de criticile
exprimate la adresa Bisericii din Anglia [i hr\ni]i cu g^ndirea lui Colet, Cartwright
[i al]i umani[ti, ace[ti protestan]i, adversari ai sacerdotalismului [i ai indiferen]ei ce
domnea în Biserica oficial\, catolic\ sau anglican\, au avut preten]ia de a face o a
doua Reform\. La început, mi[carea a fost condus\ de c\tre clerici, care alc\tuiau o
fraternitate spiritual\. S-a ar\tat c\ primii puritani au fost departe de a se g^ndi s\
organizeze o Biseric\ independent\ [i, cu at^t mai pu]in, de a se desp\r]i de ea. Nu
a fost dec^t un grup care a pledat în favoarea unei organiz\ri prezbiteriene. �S-a încercat
stabilirea unui sistem prezbiterian de conducere ecleziastic\, în cadrul Bisericii
stabilite� (Haller). ~n acela[i timp, au existat puritani [i printre episcopalieni, prezbi-
terieni, congrega]ioni[ti. Se `n]elegeau cu to]ii asupra necesit\]ii de a �purifica�, de
a intensifica tr\irea religioas\ [i de a restabili disciplina, toate acestea în interiorul
diferitelor corpuri ecleziastice. ~ntr-adev\r, ei constatau protestele, at^t cele indivi-
duale, c^t [i cele colective. Cur^nd, în cadrul puritanismului aflat în plin\ evolu]ie,
s-au conturat unele atitudini divergente. Probabil c\, la început, disiden]ii nu se priveau
ca fiind separa]i unii de al]i, dar au ajuns aici mai t^rziu, deoarece doreau s\ vad\
form^ndu-se un corp de �ale[i� [i pentru c\ simulau c\ privesc �congrega]ia� ca pe
o unitate independent\. Unii dintre ei s-au separat în mod individual de Biserica existent\;
al]ii, precum Robert Browne (care se va reîntoarce mai t^rziu la s^nul bisericii sale),
Henry Barrows, John Smyth [i John Robinson, au format comunit\]i separatiste, dar
nu [i revolu]ionare. G. Winstanley [i J. Lilburne au f\cut mai t^rziu dovada unui spirit
agresiv. Conform acestuia din urm\, �calea adev\rului este calea totalei separ\ri�.
Consecin]ele protestelor puritane au fost deci determinate, pe de o parte, de atitudini
psihologice [i convingeri teologice individuale [i, pe de alt\ parte, de condi]ii istorice,
politice [i economice. De aici au rezultat diferite tipuri de organizare religioas\.

c) Revivali[tii. � Un alt exemplu de protest colectiv este mi[carea numit\ �Trezi-
rea�, din Statele Unite, din secolul XVIII. De[i `ncurajat\ de [efi puternici, aceast\
mi[care nu poate fi considerat\ în mod exclusiv ca un protest individual. Criticile
explicite sau implicite sunt îndreptate împotriva tradi]ionalismului, intelectualismului
[i scepticismului corpurilor religioase aflate la putere, împotriva indiferen]ei [i
del\s\rii, a stagn\rii [i decaden]ei vie]ii religioase din ]ar\. Mi[c\rile str\ine, adic\
de pe Vechiul Continent, nu au r\mas f\r\ influen]\ asupra [efilor mi[c\rii americane.
Aceasta s-a dezvoltat mai repede sau mai încet, în func]ie de obstacole, [i a prezentat
un caracter psihologic [i social variind în func]ie de ]\ri [i epoci. Istoricii au distins
c^teva valuri diferite: Marea Trezire, Marele Revival [i reînnoirea revivalismului din
secolul XIX, dar aceste mi[c\ri au avut toate aceea[i atitudine religioas\. Important
este caracterul lor interdenomina]ional: mi[carea a atins corpuri ecleziastice [i
grup\ri diferite. Influen]a sa spiritual\ [i cultural\ asupra vie]ii religioase [i sociale
a ]\rii a fost profund\. A `ncurajat în mod deosebit misiunile, educa]ia [i activit\]ile
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umanitare. Importan]a contribu]iei sale nu a început s\ fie în]eleas\ în întreaga sa
amploare dec^t recent. Cu toate acestea, nu a dat na[tere unui num\r ridicat de
organiza]ii efectiv noi. ~n parte, aceasta se datoreaz\ faptului c\ s-a insistat mult
asupra experien]ei personale, caracteristic\ tuturor genurilor de revivalism. Astfel se
explic\ [i tendin]a sa de a se exprima într-un stil de un sentimentalism exagerat;
anumi]i speciali[ti, istorici sau psihologi, consider\ acest aspect ca fiind tipic oric\rui
gen de revivalism. Spre deosebire de to]i ceilal]i, interesul acestora din urm\ ar\tat
fa]\ de simptomele psihologice ar trebui echilibrat prin estimarea aspectelor sociolo-
gice. Atunci c^nd se acord\ o importan]\ deplin\ st\rilor subiective [i c^nd se face
dovada unei indiferen]e mai mult sau mai pu]in pronun]ate fa]\ de formele tradi]ionale
sau fa]\ de orice form\ de expresie, teologic\, ritual\ sau disciplinar\, se adopt\ o
pozi]ie apropiat\ de respingerea oric\rei devo]iuni oficiale. {i totu[i, în ceea ce
prive[te revivalismul, nu este cazul. ~n el s-a v\zut apari]ia unor moduri precise de
g^ndire [i exprimare, a unor proceduri [i rituri, a unor fraternit\]i [i asocieri. Aceste
moduri au variat în func]ie de mediul geografic, social [i cultural [i în func]ie de
tradi]iile religioase. Caracteristicile mi[c\rii, [i anume forma sa tranzitorie, �climatul�
s\u psihologic, intimitatea relativ\, îi confer\ alura unei secte (cf. mai jos, sec]. 12).
Prima caracteristic\ men]ionat\ aici este r\scump\rarea excit\rii [i exalt\rii, care
primeaz\ at^t de des într-o religie revivalist\; a doua rezult\ dintr-o promiscuitate
limitat\ [i din condi]ii fiziologice, cum ar fi lipsa hranei sau a somnului, care duc
exaltarea sensibilit\]ii la paroxism [i o fac contagioas\. A treia se poate distinge nu
numai în reuniunile interioare, într-o cas\ sau biseric\, ci [i în cadrul înt^lnirilor sub
un cort sau a ̀ nt^lnirilor de mas\, în aer liber. Devo]iunile revivaliste se caracterizeaz\
nu at^t prin con]inut, c^t prin form\, criteriul ce intereseaz\ acest grup fiind �spiritul�
în care se ac]ioneaz\ [i mai pu]in forma ac]iunilor. Rezultatul este acela c\ se pot
vedea institu]ii tradi]ionale func]ion^nd în paralel cu noile forme de expresie. Autoritatea
charismatic\ joac\ aici un rol important, ceea ce apropie revivalismul de �sect\�. ~n
fond, asist\m în cadrul acestor grup\ri la crearea unor ierarhii charismatice, ale c\ror
grade corespund gradelor de participare la �preafericire� � stare de excitare sau sanctifi-
care. Grupurile de acest gen se disting de asemenea printr-o anumit\ nelini[te amestecat\
cu o atitudine de reprobare fa]\ de asisten]ii sau spectatorii pur pasivi sau, dimpotriv\,
prin indiferen]a fa]\ de asisten]\, a[a cum se observ\ în cazul marilor grupuri
institu]ionale, care uit\ faptul c\ ace[ti membri particip\ [i ei la idealul de fraternitate.

Protestul colectiv al mi[c\rilor de Trezire a condus anumi]i indivizi sau anumite
grupuri la secesiune. Totu[i, aceasta este mai degrab\ excep]ia dec^t regula. Contro-
versele vehemente asupra caracterului [i valorii mi[c\rilor revivaliste ([i în special
asupra exerci]iilor lor extraordinare) au durat mult timp dup\ dispari]ia lor, ceea ce
dovede[te, chiar dac\ separarea nu s-a produs la scar\ mare, c\ problema delimit\rii
`ntre ortodox [i heterodox, dintre ce este permis [i ce este ilicit, a fost pus\ cu
precizie [i discutat\ cu ardoare în diferitele denomina]iuni interesate de revivalism
(bapti[ti, metodi[ti, prezbiterieni). Dat fiind c\ setea de emo]ii este una din cauzele
sectarismului, în]elegem m\sura în care, în cadrul mi[c\rii revivaliste, numeroase
grupuri [i numero[i indivizi au avut tenta]ia de a trece la disiden]\.

d) Ortodoc[ii. � Istoria Bisericii Ortodoxe Ruse ofer\ exemple de protest interior.
Prima form\ este protestul împotriva institu]iilor. Acesta a fost emis de c\tre indivizi
[i grupuri de credincio[i împotriva reformei patriarhului Nicon; protestul nu a
condus imediat la secesiune, ci la formarea unor cercuri de �credincio[i� (starover`).
Dat fiind c\ refuzau s\ respecte inova]iile lui Nicon, ace[ti �credincio[i de rit vechi�
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au ajuns, încetul cu încetul, în situa]ia de a decide c\ era necesar\ o nou\ organizare
a vie]ii lor religioase. Au existat dou\ atitudini: cea mai conservatoare era înclinat\
s\ re]in\ înv\]\turile, riturile [i institu]iile fundamentale din ansamblul corpului
ecleziastic, mul]umindu-se cu o reînnoire a formei [i cu �purificarea� ei. La început,
aceste grupuri nu se g^ndeau deloc s\ se separe, deoarece se considerau ca fiind
adev\rata comunitate sau Biseric\ ortodox\, dar au fost împinse spre schism\,
deoarece în Biserica oficial\ nu existau suficien]i preo]i consacra]i care s\ accepte s\
se identifice cu ele. A doua form\, atitudinea radical\, conducea în mod obligatoriu
la schism\, deoarece critica principiile fundamentale ale marelui corp ecleziastic
(opozi]ie nu empiric\, ci de principiu fa]\ de conceptele de tain\, sacerdo]iu [i
Biseric\). Teoretic, �sacerdotali[tii� ar fi putut r\m^ne în corpul ecleziastic; dar cei
care nu doreau preo]i s-au exclus în mod automat [i au fost nevoi]i s\ se separe.
Practic, ruptura a fost întîrziat\ de ni[te grupuri care, retr\g^ndu-se în p\duri, deci
în p\r]ile mai pu]in cultivate ale Rusiei septentrionale, au încercat s\ tr\iasc\ în
comunit\]i mici, reuni]i în jurul unor �mae[trii�, [i s-au lipsit de institu]iile sacramen-
tale [i sacerdotale. Grupurile de pe malul M\rii Albe [i fr\]ia de la Vigovsk, c\rora
le d\duse statuturi A. Denisov, au f\cut obiectul unui studiu al lui Miliukov. Aceast\
lucrare despre religia rus\ se ocup\ în principal de grupurile reformate [i de secte.

O dat\ cu Efim, fondatorul �R\t\citorilor�, [i Zimin, care se afl\ la originea
mi[c\rii celor �f\r\ rug\ciune�, asist\m la ruptura definitiv\ de ansamblu [i la
stabilirea unor secte complet independente.

~n Biserica r\s\ritean\ exist\ un al doilea tip de protest, intelectual [i spiritualist;
el a avut consecin]e sociale interesante. ~n el putem reg\si influen]a mi[c\rilor
evangheliste din Occident, de[i nu trebuie s\ subestim\m elanul imanent mi[c\rii în
sine. Feodor Necuratul (sec. XVI) a adunat în jurul s\u protestatari care se opuneau
oric\rui fel de rituri; el inten]iona s\-i reuneasc\ pe to]i adev\ra]ii �fii ai lui
Dumnezeu� într-o comunitate egalitar\ [i comunist\. Gruparea {aloput, a c\rei
fraternitate era ghidat\ de ra]iune [i de spiritul omniprezent, a fost adversar\ a
sfintelor taine [i a Bisericii. ~n Rusia Evului Mediu [i de mai t^rziu au tr\it �profe]i�
[i sfin]i, al c\ror comportament fusese dictat de Sf^ntul Duh [i a c\ror via]\ a fost
încoronat\ cu extazul religios, dar în s^nul Bisericii. O dat\ cu timpurile moderne [i
sub influen]a evanghelic\, spiritualismul a provocat în Rusia schimb\ri sociale mai
radicale. Kapiton, fondatorul �Jertfi]ilor de bun\ voie� sau al �Purt\torilor de
lan]uri�, ai c\ror discipoli �au locuit în p\duri p^n\ în 1691, f\r\ a asista la slujbe,
f\r\ a primi Sfintele Taine [i f\r\ a crede în vechea credin]\� (Miliukov), Suslov,
profetul sectei {listi, primul dintr-o suit\ de încarn\ri ale lui Christos [i primul
timonier al unei �cor\bii� [listi, Selivanov, al c\rui ascetism radical a condus la o
schism\ în comunitatea [listi [i care a devenit fondatorul sectei scape]ilor, cu o organi-
zare mai strict\ dec^t secta-mam\, p\rin]ii fraternit\]ii spirituale Duhobor, to]i ace[ti
protestatari radicali au devenit [efi ai unor mi[c\ri sectare independente, separate de
Biseric\, cu înv\]\turi, rituri [i organizare fa]\ de care ei [i înainta[ii lor s-au opus.

B. Formele de protest: individualism; noua grupare

Am v\zut deci c\ protestele pot s\ r\m^n\ individuale sau s\ devin\ colective, s\ fie
trec\toare sau permanente, s\ fie exprimate într-un mod colectiv în interiorul comuni-
t\]ii credincio[ilor sau, din contr\, s\ duc\ la o separare. Acestea sunt tot at^tea surse
ale unor noi forme de organizare, care trebuie s\ re]in\ aten]ia sociologului.
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~n studiul s\u despre doctrinele sociale ale protestantismului, Ernst Troeltsch
distinge în aceast\ mi[care urm\toarele tipuri de organizare: Biserica reformat\
(luterani, calvini etc.), spiritualismul [i misticismul [i, în sf^r[it, sectele. Conform
justei aprecieri a autorului, fiecare dintre aceste tipuri de protest reprezint\ atitudini
sociale caracteristice. Totu[i, Troeltsch nu l\mure[te într-un mod cu totul satisf\c\tor
criteriile care, urm^nd aceast\ împ\r]ire, permit o clasificare general\ a protestelor
cunoscute în istorie. Studiul s\u despre originea istoric\ a grupurilor ap\rute în urma
diferitelor proteste are o mare valoare, dar nu este suficient. De fapt, ar mai r\m^ne
de r\spuns la o întrebare: unele concepte sau atitudini religioase implic\ sau favori-
zeaz\ în mod necesar anumite consecin]e sociale?

La aceast\ întrebare s-ar putea da un r\spuns afirmativ invoc^nd misticismul, care
favorizeaz\ individualismul. Termenul de �misticism� are de obicei un sens larg [i
unul restr^ns. De preferat aici este cel din urm\. El semnific\ un tip de experien]\
religioas\, descris ca evolu]ie a datelor empirice care conduc la adev\rul însu[i sau,
dac\ ne place mai mult a[a, con[tiin]a pe care o cap\t\ individul despre propriul s\u
destin divin, în comuniune cu divinitatea. �Eul�, a[a cum spune Evelyn Underhill,
una dintre cele mai mari autorit\]i în domeniu, este �punctul de plecare�. ~n studiile
sale referitoare la misticism, ea descrie �trezirea�, �purificarea� [i �iluminarea�
eului utiliz^nd în analiza sa asupra c\ilor mistice exemple clasice. Termenul de
�introversiune�, de care se serve[te pentru a descrie acest tip de experien]\, este bine
ales, deoarece subliniaz\ tendin]a pe care o traduce grecescul myein: a se închide în sine
însu[i [i a se opune lumii exterioare [i societ\]ii, precum [i oric\rei influen]e de
natur\ s\ distrag\ sau s\ tulbure. Aceast\ interpretare a misticismului, care insist\
asupra caracterului s\u individualist, difer\ de cea a unui alt specialist al vie]i [i religiei
mistice, Rufus Jones. Acesta descrie cu mult\ simpatie [i în]elegere mi[c\rile colective
cu tendin]e mistice din Anglia [i Germania din Evul Mediu [i de la începuturile
perioadei moderne. ~ntr-una dintre ultimele sale lucr\ri, acest mare savant enumer\
implica]iile sociale ale doctrinelor mistice din secolul XVIII englez. Cu toate acestea,
chiar în grupurile studiate de el, r\zbate înclina]ia individualist\ a misticii. ~n
consecin]\, îndr\znim s\ credem c\ avem dreptate atunci c^nd afirm\m c\ elementul
constitutiv al unei religii mistice este �izolarea�. Fraternitatea mistic\ nu poate fi în
nici un caz caracterizat\ prin expresia inventat\ de Ernst Troeltsch, �paralelism de
spontaneitate�. Acest autor, care gre[e[te neîn]eleg^nd adev\rata natur\ a expresiei
mistice, nu reu[e[te s\ specifice [i s\ ilustreze tipurile de fraternitate mistic\.

Pornind de la faptul c\, în ultim\ instan]\, experien]a mistic\ este incomunicabil\,
nu mai r\m^n, de fapt, dec^t dou\ feluri de solidaritate la care misticul poate
consim]i s\ participe: fraternitatea uman\, în raporturile din via]a cotidian\, [i
spiritul de grup, în protestul îndreptat împotriva formelor [i institu]iilor religioase
tradi]ionale. Gradul de intimitate [i durata primei forme de solidaritate [i radicalismul
celei de-a doua forme variaz\ în func]ie de contextul geografic, cronologic [i cultural.
~n cadrul grupurilor mistice, g\sim foarte rar o organizare strict\. Acolo unde exist\
o organizare, aceasta se datoreaz\ de obicei altor factori. De asemenea, trebuie s\ ne
amintim c\ elemente mistice g\sim în toate tipurile de g^ndire religioas\ [i în multe
dintre formele de devo]iune, [i c\ pietatea pur mistic\ este un lucru rar. �Misticismul
cultual� nu este dec^t rezultatul interpret\rii mistice individuale [i subiective a
actelor de devo]iune [i adora]ie obiective [i comunitare.

~n �cercul fondatorului�, pe care l-am descris anterior (sec]. 6), exist\ de obicei
un element mistic ce caracterizeaz\ experien]a celor care îl alc\tuiesc. Alte exemple
de comunitate mistic\ se g\sesc în societ\]ile de mistere, `n fr\]ie [i sect\. ~n istoria
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grupurilor mai largi, înt^lnim deseori indivizi [i mici grupuri mistice (neoplatonicieni
în Grecia, sufi[ti în islam, cabali[ti hassidim în iudaism, taoi[ti în China [i tot felul
de devo]i brahmani [i hindu[i). ~n cre[tinism, comunit\]i mistice g\sim în Biserica
r\s\ritean\ (isiha[ti, starzi); în Biserica apusean\ din Evul Mediu (Sf^ntul Victor,
monahismul german [i italian din secolele XI [i XIV); în catolicismul de dup\
Conciliul de la Trento [i în protestantism (cercurile englez, olandez, mai t^rziu,
francez [i spaniol; grupurile luterane din epoca baroc\).

Exist\ un studiu exhaustiv al protestelor individuale (Wilhelm Dilthey [i Erich
Seeberg), care dovede[te faptul c\, printre protestatari, num\rul celor care resping
orice fraternitate este egal cu num\rul celor care o favorizeaz\. Cu alte cuvinte,
protestul împotriva formelor tradi]ionale ale expresiei religioase nu exclude în mod
necesar planuri ce stabilesc o nou\ comunitate religioas\ sau ini]iative ale unei
reorganiz\ri [i ale unei reorient\ri a comunit\]ii tradi]ionale. Dificult\]ile teoretice
pot fi rezolvate prin întoarcerea la originile credin]ei sau prin adaptarea la filosofia
momentului, iar conceptul teoretic al comunit\]ii poate admite atunci posibilitatea
unei alian]ei, a unei fraternit\]i sau societ\]i, care s\ înlocuiasc\ corpul ecleziastic
deja existent. Scopul urm\rit const\ în a stabili în interiorul sau exteriorul grupului
central un cadru de veritabil\ comuniune. Idealul Noilor Puritani din Anglia, a[a cum
îl formuleaz\ istoricul lor, Perry Milles, ar putea servi ca exemplu: �Sub influen]a
piet\]ii, a extraordinarului puseu al Reformei [i a activit\]ii teologice, a ap\rut
dorin]a de a realiza pe p\m^nt o Biseric\ perfect ordonat\, cur\]at\ de orice urm\ de
corup]ie [i eliberat\ de toate obstacolele puse în fa]a unei regener\ri. ~n acela[i timp,
izvor^nd din tradi]ia trecutului, din sim]ul profund [i nem\rturisit al tribului, al
comunit\]ii organice, s-a format dorin]a de a intensifica uniunea social\ [i de a înt\ri
coeziunea poporului.� Cursul urmat de dezvoltarea grupurilor protestatare este
determinat de diferi]i factori. Aparent, esen]ial\ pare a fi charisma personal\ a unui
[ef suficient de puternic pentru a atrage [i a uni adep]ii. De asemenea, este necesar
din partea [efului un anumit spirit creator, precum [i ni[te principii clare [i o
concep]ie despre o comunitate religioas\ care s\ permit\ dezvoltarea unei organiza]ii
permanente în interiorul sau exteriorul marelui grup religios. Inevitabil, se pune
problema dac\ noul grup poate s\-[i ating\ idealul în cadrul mai vast al societ\]ii, în
calitate de ecclesiola in ecclesia, a[a cum este cazul ordinelor sau al fr\]iilor
monastice, sau, dimpotriv\, dac\ trebuie s\ formeze o comuniune nou\. R\spunsul la
aceast\ întrebare poate fi anticipat: în primul r^nd, este suficient s\ se examineze
elanul ini]ial al mi[c\rilor religioase [i conceptele sale fundamentale, care determin\
înc\ de la început noua structur\; în al doilea r^nd, este suficient s\ se studieze
istoria grupului mai vast, pentru a determina în ce m\sur\ acesta este susceptibil s\
se lase influen]at de reformele personalit\]ilor marcante; [i, în al treilea r^nd,
trebuie studiate circumstan]ele interne [i externe care ar putea modifica direc]ia
reformei sau a idealurilor teologice ale noii mi[c\ri.

Exist\ trei mari categorii de proteste: divergen]e la nivel doctrinar, critici aduse
expresiei cultuale [i obiec]ii fa]\ de natura sau evolu]ia structurii organizatorice. ~n
majoritatea acestor cazuri, exist\ tendin]a de a reveni la experien]a originar\ a
fondatorului sau la cea a comunit\]ii primitive. Aceast\ reorientare c\tre fondator
poate varia de la contempla]ia mistic\, ce vizeaz\ unirea spiritual\, la imita]ia [i
emula]ia practicate de c\tre un individ sau un grup, cu scopul de a reg\si obiceiurile
[i modul de via]\ ale maestrului sau ale discipolilor s\i.

Deseori, protestul individual sau colectiv reu[e[te s\ aduc\ schimb\rile dorite f\r\
s\ rup\ leg\turile comunit\]ii; alteori, el reu[e[te s\ restabileasc\ unitatea, chiar [i
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dup\ ruptur\. Evolu]ia final\ a reformei poate fi determinat\ de motive de toate
tipurile: religioase, culturale, politice, sociale. Este semnificativ de remarcat faptul
c\ anumite mari mi[c\ri religioase moderne au ajuns s\ formeze noi corpuri eclezias-
tice, care au ca fundament puncte de vedere originale sau revizuirea doctrinei, a
cultului sau a organiz\rii tradi]ionale. Bisericile luterane, calvine [i anglicane s-au
n\scut din protestul Reformi[tilor [i al înainta[ilor acestora. Bisericile mennonite î[i
g\sesc originea în Menno Simons, adversar al Bisericii din epoca sa. Biserica
metodist\ are la baz\ protestul lui John Wesley, iar Armata Salv\rii pe cel al lui
William Booth.

De asemenea, acela[i gen de proteste g\sim [i în afara cre[tinismului, în alte
religii. La mahomedani, �i�a este rezultatul protestelor succesorilor lui �Alº . Comuni-
tatea kharijit\ a protestat [i s-a separat în perioada de ̀ nceput a islamismului. Wahhabii
din Arabia sunt deseori numi]i �Protestan]i puritani� ai islamismului. Grupul Sikh î[i
datoreaz\ existen]a protestului lui N³ nak; Brahmo Sam³ j exist\ ca urmare a protes-
tului lui Rammohun Rai împotriva hinduismului. Biserica Galben\ a lamaismului a
luat na[tere în urma protestului lui Tsong-kha-pa. Unele dintre marile comunit\]i ale
[colii Mah³ y³ na, comunitatea chinez\ [i cea japonez\, în particular, au origini
similare. Reac]ia �sectelor� numite ale �Marii Treziri� budiste era îndreptat\ împo-
triva practicilor intelectuale, culturale [i politice ale [colilor Nara. {colile Amida se
sprijineau pe ra]iuni teologice pentru a pune la îndoial\ necesitatea [i eficacitatea
ac]iunilor (rituri, moralitate, cunoa[tere, medita]ie) [i insistau asupra principiului
credin]ei care m^ntuie[te; de asemenea, ele se sprijineau pe ra]iuni sociale, pentru a
se ridica împotriva monopolului aristocratic al înaltului cler. Protestul lui Nichiren
]intea c\tre teologia complicat\ [i supranatural\, c\tre cultul ritualist [i se ridica
împotriva acapar\rii budismului epocii sale de c\tre aristocra]ie (sec. XIII). Cu alte
cuvinte, aceasta era o reac]ie teologic\, cultural\ [i social\. Astfel, protestul lui
Nichiren insista cu o for]\ nemaiînt^lnit\ asupra puterii ce o putea avea budismul în
integrarea na]iunii japoneze. Asem\narea cu protestele occidentale, precum cel al lui
Luther, este mai frapant\ dec^t în cazul oric\rui alt reformator al budismului. {coala
Zen s-a n\scut, de asemenea, din protestul manifestat fa]\ de orice religie intelectual\,
devenit\ o institu]ie; ea insist\ asupra experien]ei importan]ei exagerate ce se acord\
moralit\]ii exterioare; centrul s\u de interes era practica medita]iei asupra adev\ru-
rilor fundamentale.

Dup\ cum am v\zut, protestele pot fi par]iale sau generale, prudente sau violente,
cu referite la detalii sau la principii. Ele pot fi o ac]iune fie a func]ionarilor cultului,
g^nditorilor sau savan]ilor religio[i, fie a reprezentan]ilor diferitelor grupuri sau st\ri
sociale, fie a indivizilor, indiferent de origine, pozi]ie, meserie sau rang.

A[a cum am demonstrat anterior (cap. II, sec]. 2), modul de formare a expresiei
teoretice a experien]ei religioase centrale prezint\ o mare varietate. Lucrul acesta nu
se datoreaz\ numai temperamentelor [i caracterelor diferite ale celor care îl interpre-
teaz\, dar [i varia]iilor modurilor curente de g^ndire, moduri ra]ionale sau ira]ionale,
intelectuale sau mistice. Opiniile rezultate din aceast\ interpretare trec drept �orto-
doxe�, dac\ par a fi fondate pe o deducere �s\n\toas\� a principiilor stabilite sau pe
o exegez\ dogmatic\ apreciat\ drept corect\, chiar dac\ este tenden]ioas\. Ele sunt
privite ca fiind �teleogumena�, at^ta vreme c^t nu este stabilit\ nici o autoritate care
s\ decid\ �ortodoxia� lor sau p^n\ c^nd o astfel de autoritate nu le-a respins sau
ratificat. Diferitele mari corpuri ecleziastice nu au urmat totdeauna aceea[i procedura
pentru a stabili o autoritate normativ\ de acest gen. Biserica romano-catolic\ este cea
care a enun]at cel mai clar dreptul exclusiv al [efului s\u (înainte, în cooperare cu
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conciliile Bisericii) de a stabili dogma [i de a defini regula credin]ei. Biserica
greco-catolic\ rezerv\ dreptul de a determina ortodoxia oric\rei teleogumene propuse
de teologi sobor-ului (conciliului). Lipsit\ de o autoritate central\, Biserica luteran\
a rezervat Sinodului suprem dreptul de a decide într-un fel sau altul, dar las\
teologilor o marj\ larg\ în studiul [i interpretarea dogmei. La fel, Biserica anglican\
insist\ mai pu]in asupra elementelor doctrinare dec^t asupra conformit\]ii în credin]\,
las\ un mare c^mp de desf\[urare libert\]ii personale în materie de credin]\. Pe de
alt\ parte, Biserica reformat\ a insistat cu putere [i severitate asupra aspectului
doctrinar al religiei. ~n mahomedanism, încrederea fondatorului în comunitatea sa c\
aceasta nu va accepta niciodat\ eroarea este exprimat\ prin principiul �i»m³  (accepta-
rea în bloc), aceast\ încredere fiind pronun]at\ ini]ial de c\tre întreaga comunitate [i
devenind mai t^rziu privilegiul numai al celor ce studiaz\ dreptul [i tradi]ia religioas\.
Teologii musulmani sunt liberi s\-[i exprime ce idei doresc în limitele impuse de
sursele normative (scriptura, tradi]ia � hadith �, acceptarea � �i»m³  � [i analogia �
qiy³ s). ~n budism, nu exist\ o autoritate central\, care s\ stabileasc\ �ortodoxia�. Se
[tie c\, în perioada de `nceput, au existat mai multe concilii, care au respins anumite
idei [i anumite practici, în special în ceea ce prive[te disciplina, [i au ordonat
expluzarea nonconformi[tilor. Chiar [i în budismul Mah³ y³ na [i în subdiviziunile
sale, nu a fost stabilit\ niciodat\ defini]ia ortodoxiei. Dimpotriv\, corpul ecleziastic
zoroastrian a creat norme stricte în materie de credin]\ [i a insistat cu t\rie asupra
dezaprob\rii teoretice a heterodoxiei.

A[adar, �erezia� nu se poate produce dec^t în condi]iile descrise mai sus; ea
const\ fie în devierea involuntar\ de la o doctrin\ prestabilit\, fie într-un protest
con[tient [i deliberat. Marile mi[c\ri semi-ezoterice cu caracter cultual sau mistic
n\scute în iudaism de-a lungul întregii sale istorii, cum ar fi grupul Botez\torilor,
cabali[tii sau cel numit Hassidim, sunt, la fel ca sufismul în islam sau zenul în
budism, exemple de proteste al c\ror aspect, individual sau colectiv, ortodox sau nu,
a variat de-a lungul timpului. ~n cre[tinism, ortodoxia a numero[i mistici individuali,
discipoli, predicatori sau `ndrum\tori, a fost deseori pus\ în discu]ie. Drept m\rturie
avem procesele sus]inute în timpul vie]ii (Meister Eckhart), b\nuiala de erezie
(Ruusbroec, Jacob Böhme), anchetele post-mortem (David Joris, Valentin Weigel) [i
controversele pe care le-au provocat chiar [i dup\ secole de la moartea lor (Gioacchino
da Fiore). La fel stau lucrurile [i în cazul g^nditorilor spirituali[ti precum Kaspar
Schwenckfeld, Sebastian Franck [i Hans Denck.

Un mare num\r de critici au luat forma unui protest `n numele ra]iunii `mpotriva
credin]ei. Se poate alc\tui o lung\ list\ de [coli critice [i ra]ionaliste, între care se
num\r\ multe considerate drept eretice, în istoria comunit\]ilor religioase [i a
corpurilor ecleziastice: în cre[tinism: pelagianismul, nominalismul, arminianismul,
latitudinarismul, deismul, neologia, unitarismul; în iudaism: aristotelismul, �Ilumi-
narea�; [i, în islam, mutazilismul. Par]ial, studiul acestor tendin]e [i [coli ]ine de
istoria filosofiei; în general, istoria religiilor ofer\ o ampl\ documenta]ie pentru
studiul ereticilor [i al filosofiei lor, pentru studiul psihologiei [i sociologiei lor. Se
înt^mpl\ ca unii dintre ei s\-[i reformeze propriile doctrine sau s\ renun]e la ele
într-un mod mai mult sau mai pu]in solemn, în vreme ce al]ii, `ncuraja]i de opozi]ia
pe care au ridicat-o, ajung s\ adopte pozi]ii înc\ [i mai radicale. Toate aceste fapte au
inciden]e sociale foarte precise. Pe de o parte, ei pot fi abandona]i de propriii
discipoli [i se v\d constr^n[i s\ se izoleze. Uneori este dificil de determinat dac\
aceast\ �splendid\ izolare� este rezultatul sau cauza disensiunilor religioase. Pe de
alt\ parte, noile înv\]\turi pot atrage un mare num\r de adep]i [i, în mod voluntar sau
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nu, �ereticul� poate forma un grup nou, care particip\ la experien]a sa [i este integrat
prin direc]ia dat\ de el. Astfel, el devine în mod efectiv un schismatic. C^teodat\,
schisma nu se produce dec^t dup\ moartea maestrului, dar î[i extrage inspira]ia [i
normele din doctrina acestuia.

~n ciuda diferen]elor de con]inut, evident considerabile, în ceea ce prive[te aspectul
general al tuturor mi[c\rilor �eretice�, exist\ unele asem\n\ri. Devierile pot afecta
anumite puncte ale unei doctrine date (cosmologia, antropologia, soteriologia, eshato-
logia, morala) sau principii generale de metod\ [i procedur\. De exemplu, unul din
subiectele curente ce au generat controverse este utilizarea (limbajul) [i interpretarea
scrierilor normative. Devierile pot s\ rezide în eliminarea sau ad\ugarea anumitor
elemente, sau într-o deplasare a centrului de interes. Din acest punct de vedere, este
interesant de f\cut un studiu comparativ al istoriei unor gnostici, precum Valentin,
Basilide [i Marcion sau Montan, Novatianus, Arius, Notorius, Sabellius, Constanninus
Silvanus, Gioacchino da Fiore, Meister Eckhart, Hus, Luther, Karlstadt, Schwenkfeld,
Calvin, Zwingli, Spener, Labadie, Menno Simons, Zinzendorf, Fox, Wesley, Beissel,
William Miller, Joseph Smith, Mary Baker Eddy [i înc\ mul]i al]ii, în cre[tinism sau
în limitele sale; ¢asan BaÌ rº , al-Junaid, al-¢all³ j [i Ibn ul-Arabº , în islam; Mazdak
în Persia; Nichiren, Eisai, H½nen [i Shinran, în Japonia; �ankara, R³ m³ nuja,
Ramananda, Chaitanya, Rammohun Rai [i R³ makriÌñ a, în hinduism.

11. Consecin]ele sociologice ale protestului interior :
�ecclesiola in ecclesia�

S\ lu\m acum în discu]ie grupurile care se formeaz\ în interiorul corpului ecleziastic,
pentru a protesta împotriva �compromisurilor� [i a �moliciunii� sale, considerate a
fi p\gubitoare. ~n general rezervate, aceste critici pot viza principii doctrinare, elemente
ale cultului sau organizarea. Acest din urm\ subiect este primul cenzurat de c\tre cei
care doresc s\ vad\ o ridicare a nivelului religios [i moral al întregului corp, f\r\ a
provoca totu[i o ruptur\. ~n mod obligatoriu, deviza lor este �ecclesiola in ecclesia�.

Formula aceasta, pe care ne propunem s\ o utiliz\m aici într-un sens tehnic, a fost
inventat\ de c\tre Spener, p\rintele pietismului, pentru a-i desemna pe ai s\i collegia
pietatis. Adopt^nd împ\r]irea societ\]ii, curent\ pentru luterani, în clase conduc\toare,
de negustori [i domestic\, el a c\utat s\ provoace o reînnoire religioas\ în special în
cea de-a treia clas\. Consider^nd pia desideria credibile, r\sp^ndirea Evangheliei
(sacerdo]iul laic), cre[tinismul practic, toleran]a fa]\ de nonaderen]i, înv\]\m^ntul
teologic [i edificarea trebuiau încurajate prin adun\ri speciale. Reforma lui Luther ar
fi astfel completat\ [i cre[tinismul primar, vechea via]\ apostolic\ (die alte aposto-
lische Art), în care prevala principiul iubirii [i în care divergen]ele doctrinare p\reau
lipsite de importan]\, ar fi fost restaurat. Cu toate acestea, Spener refuza s\ pozeze
`n reformator, iar desp\r]irea nu a fost efectuat\ dec^t de grupuri care pretindeau c\
îl urmeaz\. El însu[i ezita s\ se separe de Biserica luteran\: cel mai eminent dintre
criticii s\i moderni, Albrecht Ritschl, a omagiat loialitatea concep]iilor sale teologice.
Prin criticile sale împotriva Bisericii [i prin indulgen]a sa fa]\ de experien]ele radicale
ale unei noi piet\]i, Spener nu a încurajat separatismul. De altfel, el s-a ridicat
împotriva unui predicator radical din epoca sa, care refuzase s\ împart\ sacramentele,
deoarece î[i considera parohia o adunare de p\c\to[i; acesta f\cea uz de o argumen-
ta]ie specific\ luteranilor: peste tot unde cuv^ntul lui Dumnezeu este primit în
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colectiv (in einem Haufen), unde sunt împ\r]ite sacramentale [i unde grupul î[i
m\rturise[te caracterul cre[tin, acolo se afl\ �Biserica�. Zinzendorf a sf^r[it prin a efectua
desp\r]irea pe care o evitase Spener, exact la fel cum avea s\ efectueze Labadie în Biserica
reformat\ desp\r]irea pe l^ng\ care trecuse predecesorul s\u Lodensteyn, prin tentati-
vele sale de reform\. {i nu trebuie considerat înt^mpl\tor faptul c\ Spener [i al]i organi-
zatori ai unor grupuri mici din cadrul protestantismului s-au bucurat de simpatia anumi-
tor grupuri de credincio[i ai Bisericii romano-catolice, ie[ite din misticismul cvietist
al secolelor XVI [i XVII (sf^nta Tereza, Molinos [i sf^ntul Ioan al Crucii). Terstegen,
influen]at de Poire [i cercul s\u, reprezint\ acela[i spirit în Biserica reformat\.

A. �Collegium pietatis�

Etapa intermediar\ între protestul individual [i desp\r]irea complet\ este caracterizat\
prin grupuri care nici nu se identific\ ele însele, în mod exclusiv, cu o comunitate
ideal\, nici nu încearc\ s\ constituie o unitate special\ în interiorul comunit\]ii, ci
prefer\ s\ p\streze o atitudine, ni[te forme de devo]iune sau concepte caracteristice,
care vizeaz\ deseori o eventual\ convertire a întregii comunit\]i. Ele se consider\ a
fi �pl\m\deala Evangheliei�. Exemple de grupuri de acest tip ar putea fi g\site la
Gerhard Groote [i, în fraternitatea primar\ a vie]ii comune, la Voet [i Lodensteyn în
Olanda, la Spener, la Zinzendorf, în perioada de început, la primii puritani, la primii
Fra]i Uni]i (Otterbein) [i în Mi[carea Tractarian de la Oxford, din secolul XIX. ~n
lipsa unei alte expresii mai bune, numim aceste grupuri collegia pietatis. Cu alte
cuvinte, exist\ grupuri cu o organizare destul de slab\, formate dintr-un num\r
limitat de membri, uni]i printr-un entuziasm comun al convingerilor particulare, o
devo]iune intens\, o disciplin\ rigid\, str\duindu-se s\ ating\ o perfec]iune spiritual\
[i moral\ superioar\ celei care poate fi atins\ în condi]ii obi[nuite. Ei se adun\ cu
scopuri precise, pentru rug\ciune, medita]ie, lectur\, edificare. �Adunarea� este
expresia social\ tipic\ a piet\]ii acestor collegia. Grupul lui Schwenckfeld, �C\ut\-
torii� englezi [i olandezi, pietismul german, stundi[tii ru[i, prima Societate a Priete-
nilor, metodismul englez din perioada de început, Marea Trezire din Statele Unite [i
grupurile oxoniene ale lui Buchman sunt alte exemple de acela[i tip.

Drumul parcurs de metodism poate fi urm\rit foarte clar: plec^nd de la collegia,
societ\]i, cluburi, �trupe�, s-a ajuns la formarea unor asocia]ii, care [i-au c^[tigat
repede independen]a. Cele mai importante dintre aceste collegia au sf^r[it prin a-[i
constitui un corp ecleziastic, în vreme ce altele s-au organizat într-un spirit egalitar
[i congrega]ionalist. Mai t^rziu, noi proteste împotriva organiz\rii [i disciplinei
Bisericii metodiste au condus la noi schisme. Armata Salv\rii, deosebit de interesant\
prin forma pe care a luat-o dup\ separarea sa de anglicanism, a devenit un corp
independent, combin^nd tr\s\turile unui ordin cu cele ale unei secte. ~n aceast\
enumerare, pot fi men]ionate [i grupurile perfec]ioniste care nu au ajuns la schism\.

Deseori, în aceste collegia, tenta]ia re`ntoarcerii la origini, pentru a recupera
�inspira]ia� fondatorului [i a cercului s\u, este mare. Conceptul philadelphian, care
încearc\ s\ realizeze comunitatea ideal\ din cartea Apocalipsei, constituie un exemplu
al acestei tendin]e [i al consecin]elor sale sociale. Ceea ce confer\ mi[c\rii puterea sa
de [oc poate fi c\utat într-o experien]\ individual\ mai intens\ sau într-o standardizare
la maxim a practicilor religioase comune. Exemple din primul caz se por g\si în
ascetismul din prima parte a Evului Mediu [i în �perfec]ionismul� din toate perioadele
cre[tinismului; în mi[carea isiha[tilor din Biserica Ortodox\, din secolul XIII; în
amidismul din budismul Mah³ y³ na, `n Japonia; în taoism [i în sufismul musulman.
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Cel de-al doilea tip de c\utare este bine ilustrat de grupurile ce practic\ o devo]iune
[i o liturghie speciale, cum ar fi anumite cercuri ale misticismului cvietist din
Biserica romano-catolic\, mi[carea liturgic\ modern\ din catolicism, raskol-ul rus [i
în special grupul lui Radaiev, Hochkirsche-ul din protestantismul german [i scandinav,
Tendai [i Shingon, mai t^rziu [coala Zen, în budism, [i diferitele tarika (ordine) din
islamism. Via]a cercurilor reformate este fie mai activ\, fie mai contemplativ\, în
orice caz mai cucernic\ dec^t în biserica normal\. ~n collegium-ul superior indivi-
dualizat exist\ chiar un puternic spirit de solidaritate.

~n vreme ce grupurile studiate p^n\ aici insist\ în principal asupra practicilor
devo]ionale ce tind s\ uneasc\ între ei membrii unui collegium pietatis, g\sim [i alte
grupuri, de acela[i gen, care insist\ mai mult asupra atitudinii individuale. ~n acest
caz, criteriile de admitere în grup sunt ascetismul [i faptele l\udabile. ~n cre[tinismul
[i mahomedanismul primitive, precum [i în sa- gha budist\, maximi[tii individuali
insistau asupra necesit\]ii unor concepte stricte, asupra unei respect\ri meticuloase a
canoanelor [i a unei selec]ii severe a fidelilor. S-au format mici grupuri de asce]i, cu
scopul de a realiza într-un mod logic idealul izvor^t din experien]a central\. Anumite
grupuri nu [i-au f\cut griji pentru profani [i nu s-au ocupat dec^t de propria lor
salvare [i de cea a apropia]ilor lor. Al]ii au f\cut dovada unui zel misionar, g\sindu-[i
m^ntuirea `n �salvarea� aproapelui. Chiar dac\ ace[tia nu se separ\ de comunitate, ei au
tendin]a de a men]ine distan]a pentru a-[i îndeplini mai bine programul. Acesta este cazul
asce]ilor, al celor intra]i în recluziune, al anahore]ilor cre[tini din secolele II [i III,
din Egipt, Siria [i Palestina. P^n\ la un anumit punct, acest ideal [i-a g\sit prototipul
în iudaism. Nazari]ii, spre exemplu, erau indivizi care se dedicau respect\rii unor practici
ascetice speciale, manifest^ndu-[i în felul acesta devo]iunea [i consacrarea personal\
fa]\ de divinitate. Tendin]a lor general\ era mai degrab\ recluziunea [i izolarea, dec^t
dorin]a de a se grupa. Re[abi]ii, de altfel, par a fi fost la origine un grup tribal nomad,
dedicat idealului ascetic. ~n perioada macedonean\, hassidim ha-rishonim formau de
asemenea mici grupuri ce se dedicau unei piet\]i extreme. Aceea[i atitudine o înt^lnim
în islamul primitiv, din primele secole ale istoriei sale. Primii musulmani care [i-au luat
religia în serios au fost misticii [i asce]ii. Cele dou\ tendin]e au fost favorizate de un
studiu aprofundat al Coranului (taqarraa [i taÌ awwafa). Abia mai t^rziu s-au lovit de
rezisten]a ortodoc[ilor [i a ra]ionali[tilor. Islamul sunnit s-a mul]umit s\ nu pedep-
seasc\ dec^t exager\rile sufismului; practicile moderate erau tolerate [i disiden]ii nu
au fost a[adar împin[i spre schism\. Lupta dintre ra]ionali[tii mutazeli]i [i adversarii
lor conservatori a determinat noi defini]ii cu privire la natura credin]ei [i a comunit\]ii.

Una dintre caracteristicile acestor mi[c\ri este critica lor implicit\ sau explicit\ a
marii comunit\]i. Separati[tii privesc Biserica precum acel �Babel� din Scripturi.
Aceast\ idee î[i g\se[te ecoul în revedinc\rile a ceea ce am numit collegia. P^n\
acum, nu am studiat înc\ suficient atitudinile membrilor din collegia, unii fa]\ de al]ii
[i fa]\ de profani. Diferen]ele teoretice din acest tip de grup sunt mai pu]in sensibile
dec^t în alte grupuri protestatare, deoarece accentul principal este pus pe aspectul
practic al vie]ii religioase. Am v\zut c\ acest grup protestatar are tendin]a de a insista
asupra elementului cultual. ~n cadrul acestuia se instituie [i intensific\ noi devo]iuni.
Astfel, la cre[tini, simboluri ca s\rutul p\cii, m^na dreapt\, m^na prieteniei, s\rb\toa-
rea iubirii [i sp\larea picioarelor s-au bucurat de o revenire la via]\ în comunit\]ile
mennoni]ilor, moravienilor etc. Atmosfera din cadrul acestor mi[c\ri este aceea de
contempla]ie (medita]ie, rug\ciune), disciplin\ ascetic\ [i caritate efectiv\.

Grupurile de acest gen, cu scopuri similare, s-au format de-a lungul istoriei
cre[tinismului, mahomedanismului [i jainismului. La jainism se face aluzie mai rar;
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de aceea, nu este inutil s\ men]ion\m c\ a cunoscut o mi[care protestatar\ în
comunitatea discipolilor lui Mah³ vº ra. Desp\r]irea [colilor jaina `n Digambara [i
�vet³ mbara pare s\ fi avut la origine protestul str\mo[ilor puritani ai digambara[ilor
împotriva laxismului întregului jainism, dup\ foamete [i exodul lui Bhadrabahu (în
jurul anului 300 î.Chr.). Cu toate acestea, schisma nu a avut loc dec^t mult mai t^rziu.

B. �Fraternitas�

Cele ce tind s\ îi grupeze pe oameni sunt experien]ele, aptitudinile [i idealurile
comune. La început, un �paralelism al spontaneit\]ii� poate fi suficient, dar în mod
obi[nuit acesta nu este dec^t un prim pas spre o asociere mai intim\ a celor care fac
împreun\ acela[i protest împotriva statu quo-ului [i au dorin]a comun\ de a reînnoi
[i intensifica experien]a religioas\ central\. Considera]iile practice au de asemenea
un rol în stabilirea grupurilor de via]\ în comun. Faris a studiat principalele motive
care determin\ omul s\ intre într-un grup religios. De[i este important\, similitudinea
de mentalitate nu reprezint\ singurul factor. �Pentru a intra într-un grup, spune el, nu
este nevoie s\ te consideri asem\n\tor cu membrii s\i; mai precis ar fi s\ spunem c\
exist\ ambi]ia de a deveni asem\n\tor cu ei, deci exist\ dorin]a de a te schimba.�
La fel cum în spatele acestor standarde se ascunde o mare varietate a concep]iilor
despre via]\, tot a[a exist\ o mare varietate de asocia]ii. Unele se retrag aproape
complet din lume (continen]\, s\r\cie) sau, prin alte mijloace, sunt bine unificate [i
organizate.

Un astfel de exemplu g\sim în comunit\]ile gnostice cre[tine, al c\ror scop era
acela de a-i uni pe cei care c\utau o cunoa[tere religioas\ mai aprofundat\; un alt gen
de asociere g\sim la �Prietenii lui Dumnezeu�, la Fra]ii [i Surorile Vie]ii Comune
(begini [i begarzi) din secolele XIII [i XIV, în Europa occidental\, la adep]ii devotio
moderna sub toate formele sale, precum [i la grupurile pietiste, �precististe� [i
metodiste din protestantismul german, olandez [i anglo-saxon, la disiden]ii ru[i
(�Locuitorii de pe ]\rm�, fr\]ia de la Vigosk), în fr\]iile mahomedane [i, în sf^r[it,
în asocia]iile similare din budism [i taoism. Dat fiind c\ aceste grupuri sunt integrate
în mod manifest mai mult prin spirit dec^t printr-o organizare strict\, ele iau frecvent
o atitudine �liberal\� [i critic\ fa]\ de doctrina, cultul [i modul de via]\ ale grupurilor
principale [i manifest\ fie indiferen]\, fie o tendin]\ de a adopta puncte de vedere
deosebite, dac\ nu chiar eretice. Nu este a[adar de mirare s\ vedem mai mult de unul
dintre aceste grupuri angaj^ndu-se într-un conflict, latent sau manifest, cu religia
oficial\ [i autorit\]ile acesteia. ~n interiorul fr\]iilor de acest gen, organizarea minim\
face de obicei cas\ bun\ cu o concep]ie egalitar\ despre comunitate; totu[i, de obicei
se înt^mpl\ ca atunci c^nd începe stratificarea [i specializarea func]iilor, fraternitas
s\ ating\ un stadiu superior.

Un str\lucit exemplu de fraternitas n\scut\ dintr-un collegium pietatis g\sim în
grupurile Fra]ilor Vie]ii Comune. Fondatorul, Gerhard Groote (1340-1384), admira-
tor al marelui mistic Jan Ruusbroec, avea un caracter cu totul diferit de cel al
maestrului s\u. Avea înclina]ii mai mult spre direc]ia activ\ dec^t spre retragere.
Protestul s\u împotriva decaden]ei Bisericii exprim\ dorin]a sa de reform\ [i rena[tere
a cre[tinismului, de imitare mai autentic\ a lui Christos, f\r\ a se g^ndi totu[i la o
secesiune. A `nceput prin a încuraja c^teva femei s\ duc\ acas\ la el o via]\ în
comun; mai t^rziu, la Deventer, a reunit 12 discipoli, form^nd astfel un grup str^ns
unit. ~nc\ nemul]umit, a fondat împreun\ cu discipolii s\i apropia]i (Florentius,
Radewijns [i Gerard Zervolt) �Congrega]ia de la Windesheim�, care a fost legitimat\
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gra]ie apropierii de augustini, recunoscu]i în mod oficial. De[i diferit de Deventer,
Windesheim s-a distins prin diferen]ierea sa structural\ (superiori etc.). Collegium-ul
se transformase în fraternitas. Diferite tipuri sociologice de organizare sunt reprezen-
tate mai t^rziu prin anumite mi[c\ri [i institu]ii care au suferit influen]a acestor
�Fra]i�. Reformatorii protestan]i [i catolici (Luther, Calvin, reformatorii englezi,
Igna]iu de Loyola, fondatorul iezui]ilor) erau la curent cu ideile lor [i cu modul lor
de via]\. Dar Fra]ii în[i[i nu au avut niciodat\ inten]ia de a forma nici un ordin, nici
o sect\.

C. Monahismul. Ordinul

Exist\ [i un al treilea tip de reac]ie împotriva dezvolt\rii ecleziastice; el tinde spre o
concep]ie mai strict\ [i mai rigid\ despre noua comunitate ce tr\ie[te în interiorul
marii religii. Coloniile de anahore]i cre[tini, care s-au dezvoltat în Egipt în secolul III,
ilustreaz\ trecerea de la recluziunea individual\ la institu]ia comunitar\ [i monahal\.
Introducerea monahismului în cre[tinism este legat\ de numele lui Pahomie. Grupul
monastic poate fi definit ca asocia]ia fondat\ [i organizat\ de cei care, av^nd în
vedere protestul lor, au hot\r^t s\ duc\ o via]\ comun\ de devo]iune, într-o comunitate
mai închis\, care nu poate [i nu dore[te s\ fie o fraternitas. Idealul avut în vedere este
determinat de experien]a central\ a începutului. El este exclusiv în exigen]ele sale,
insist\ asupra respect\rii individuale constante a canoanelor. Cele ce îi unesc pe membrii
m\n\stirii [i ai ordinului sunt supunerea absolut\, stabilitatea reziden]ei, `mbr\c\-
mintea special\, mesele în comun, devo]iunile particulare, munca ̀ n comun. C\lug\rii
sunt de asemenea uni]i în mod negativ prin renun]area lor comun\ la rela]iile [i
posesiunile p\m^nte[ti. Ideea de fraternitate spiritual\ înlocuie[te complet organiza]ia
natural\. Reguli generale [i locale determin\ situarea în interiorul ordinului monastic
(eliberare sau trimitere). ~n mod deosebit se insist\ asupra castit\]ii, rug\ciunilor, ascezei
[i armoniei dintre diferite activit\]i. Importan]a acordat\ celorlalte variaz\ în func]ie
de fiecare ordin. De exemplu, se poate insista fie asupra muncii manuale, fie asupra
studiului, fie asupra misiunilor, fie asupra înv\]\m^ntului sau a operelor de caritate.

Monahismul exist\ în Orientul [i Occidentul cre[tine, în islamism, maniheism,
budism, jainism [i taoism. Massignon explic\ modul în care s-au format grupurile
musulmane de �via]\ în comun�, care se supun unei serii de reglement\ri pe care [i
le impun, în plus fa]\ de canoanele obi[nuite ale islamismului. Termenul de tarika,
ordin, însemna la origine preg\tirea metodic\ a novicelui în mistic\. Via]a monastic\
musulman\ se caracterizeaz\ prin veghe, posturi, invoca]ii, litanii [i încerc\ri speciale. ~n
budism, jainism [i maniheism, comunitatea primitiv\, adic\ �cercul�, are într-o
anumit\ m\sur\ o organizare monastic\. ~n primele dou\ religii, protestele f\r\ sf^r[it
au condus la crearea ordinelor monastice. Reforma lui Tsong-kha-pa (1358-1419), un
Luther tibetan, numit al doilea Buddha, se baza pe protestul împotriva elementelor
p\g^ne care intraser\ în budismul din Tibet, stabilit de Padmasambhava în locul
vechii religii Bon. El era îndreptat de asemenea împotriva clerului [i a extravagan]elor
pe care le adusese tantrismul din Bengal (India). A avut loc, a[adar, o reform\
monastic\ similar\ celor de la Cluny [i Cîteaux din Occident. Cu toate c\ a avut loc
o separare între comunitatea �galben\� [i lama �ro[ii�, nu a fost totu[i o schism\
veritabil\.

Monahismul abund\ în personalit\]i extraordinare, care [i-au exercitat influen]a
asupra dezvolt\rii acestuia, precum [i asupra dezvolt\rii religiei în general. Unii
dintre [efii s\i au fost reformatori ai ordinelor existente [i au stabilit reguli noi,
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deseori mai stricte; s-a înt^mplat ca ei s\ formeze [i noi ordine. Prin urmare,
constituirea unei noi comunit\]i monastice (reformate) era supus\ autorit\]ilor, în
vederea aprob\rii sale, a[a cum se obi[nuie[te în Biserica romano-catolic\.

Mi[carea monastic\ este un proces dinamic superior: ea cunoa[te v^rfuri [i
c\deri, perioade de declin [i reînnoire. Ordinele au jucat un rol deosebit de important
în cre[terea Bisericii romano-catolice. Observa]ia c\ în romano-catolicism organizarea
[i scopul fiec\rei comunit\]i monastice sunt definite cel mai clar este tipic\. Un
�ordin� este caracterizat prin jur\minte publice [i solemne, o �congrega]ie� prin
jur\minte publice dar simple, `ns\ o �societate� nu are jur\minte publice. Ter]iarii
sunt b\rba]i [i femei afilia]i unui ordin, f\r\ a practica totu[i via]a în comun.

~n istoria ordinelor occidentale se pot discerne trei faze, fiecare faz\ corespunz^nd
cre\rii unui nou tip de ordin. La început a fost ordinul benedictin (secolul VI), apoi
au venit augustinii (secolul XI) [i Ordinele Cer[etorilor (franciscanii, dominicanii,
carmeli]ii), în secolul XIII, [i, în sf^r[it, iezui]ii, theatinii etc., în secolul XVI. Mi[carea
franciscan\, care ilustreaz\ tranzi]ia de la ordin la sect\, prezint\, a[a cum vom ar\ta,
un interes deosebit. Importan]a mi[c\rii spiritualilor franciscani nu a fost în]eleas\
dec^t recent. ~n vreme ce ordinul sf^ntului Francisc se organiza în interiorul Bisericii
[i al ierarhiei sale, grupurile mai radicale treceau la erezie [i schism\. ~ncep^nd din
secolul XVII, s-au format pu]ine ordine, dar s-a organizat un important num\r de
congrega]ii ecleziastice, între care putem men]iona trapi[tii în secolul XVII, mehitari[tii
[i redemp]ioni[tii în secolul XVIII. ~n Evul Mediu, au fost fondate organiza]ii semi-
-monastice, între care ordinele cavalere[ti sunt cele mai reprezentative. Toate erau
organizate în func]ie de un ideal militar [i religios [i integrate Bisericii catolice. ~n
Biserica greco-catolic\ înt^lnim un tip de monahism cu totul diferit (bazilieni etc.).

~n islam, ordinul dervi[ilor bekta[i a exercitat o influen]\ considerabil\, mai ales
în secolul XVI, în Turcia occidental\, unde, în anumite grupuri, prezenta mai cur^nd
tr\s\turile unei secte dec^t ale unui ordin. Grupul bekta[i practica celibatul; era
condus de un mare maestru, care locuia în casa-mam\. Fiind capelani ai ienicerilor,
c\lug\rii bekta[i au avut o influen]\ profund\. Totu[i, puterea lor a sc\zut conside-
rabil dup\ înl\turarea ienicerilor, ordonat\ de sultanul Mohamed al II-lea. Numeroase
alte ordine s-au stabilit în ]inuturile supuse Semilunii. Ele nu au fost suprimate dec^t
în Turcia, în timpul instaur\rii noii republici (1925).

12. Consecin]ele sociale ale protestului radical :
secesiunea

Protestul împotriva condi]iilor în care tr\ie[te corpul ecleziastic porne[te de obicei
din interior, f\r\ a exista în mod necesar [i inten]ia de a face o schism\. Dimpotriv\,
a[a cum am v\zut, uneori se fac toate eforturile pentru a o evita, deoarece este de
temut. Logica intern\, vitalitatea sau radicalismul noii mi[c\ri sau atitudinea intran-
sigent\ a comunit\]ii-mam\ sau a reprezentan]ilor ei pot totu[i s\ se dovedeasc\ a fi
mai puternice dec^t bun\voin]a disiden]ilor: atunci are loc secesiunea. Reformatorul
devine un separatist [i grupul de reformi[ti un corp independent sau o sect\. Aceasta
nu înseamn\ totu[i c\ nu exist\ mi[c\ri care, înc\ de la apari]ia lor, nu sunt deja în
mod con[tient revolu]ionare [i separatiste [i nu au în vedere t\ierea leg\turilor dintre
ele [i tradi]ia comunit\]ii istorice. ~n acest din urm\ caz, tentativa radical\ de a reveni
la experien]a originar\ a cercului fondatorului devine tema noii întreprinderi: deseori,
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ea este înso]it\ de insisten]a cu privire la stricta conformitate cu litera mesajului
originar [i la anumite elemente în detrimentul celorlalte.

Uneori, protestul secesionist ia forma unei critici adresate nu expresiei doctrinei,
cultului [i organiz\rii, ci atitudinii [i comportamentului general al comunit\]ii religi-
oase, al institu]iilor sociale sau politice, sub pretextul c\ acestea manifest\ un spirit
incompatibil cu idealul religios predicat, [i chiar o ostilitate fa]\ de acesta. �Perfec]io-
nismul� radical se ridic\ împotriva compromisurilor pe care corpul ecleziastic [i le
permite în ceea ce prive[te regulile religioase [i morale. Din acest punct de vedere,
mi[carea lui Novatianus, din secolul III, este o secesiune caracteristic\. Multe secte
perfec]ioniste au insistat necontenit asupra acestui punct pentru a-[i justifica istoric
sau sistematic secesiunea. Anumite secte, precum �neo-manihei[tii� din prima parte
a Evului Mediu sau anabapti[tii din secolul XVI, sunt reprezentante ale perfec]io-
nismului spiritual, în vreme ce metodi[tii [i mi[c\rile de �Sfin]enie� se intereseaz\
îndeosebi de perfec]iunea moral\. Idealul quaker armonizeaz\ ambele componente.

Protestele împotriva condi]iilor sociale ale comunit\]ii zoroastriene au provocat
mi[carea mazdeist\ în Iran [i cea a karmatienilor în islamism. Aceasta din urm\ a fost
o mare mi[care în favoarea drept\]ii [i a egalit\]ii sociale, care a traversat lumea
musulman\ din secolul IX p^n\ în secolul XII.

~n mod obi[nuit, secesiunea debuteaz\ sub forma unui protest împotriva condi]iilor
în care se afl\ unul dintre cele trei domenii ale expresiei religioase. Protestul separatist
poate lua na[tere în urma unei interpret\ri a credin]ei fie prea static\ [i rigid\, fie
prea larg\ [i deci ambigu\. Se pune atunci problema unei interpret\ri corecte
(ortodoxe) a surselor revela]iei (scrierile sfinte). ~n iudaism, cre[tinism [i mahomeda-
nism, se înt^lnesc indivizi sau grupuri care s-au ridicat violent împotriva stabilirii
unei tradi]ii semicanonice [i împotriva utiliz\rii sale în exegeza scriptural\. S-au
ridicat împotriva exegezei tradi]ionale fie deoarece era nedrept de minu]ioas\ [i
meticuloas\, fie dimpotriv\, deoarece nu era suficient de elaborat\. Criticile de
acest gen sunt înso]ite adesea de cele asupra altor puncte ale doctrinei, cultului [i
organiz\rii.

a) Doctrina. � Karai]ii din iudaism (secolul IX d.Chr.) aveau drept cuv^nt de
ordine �întoarcerea la scripturi�. Ei respingeau orice interpretare tradi]ional\ (Talmudul),
în vreme ce cabali[tii încercau s\ descopere în scripturi sensurile cele mai profunde
[i mai secrete. De asemenea, cei care apar]ineau mi[c\rii b³Ú inº  din islamism c\utau
un sens spiritual în tawil-ul lor (exegeza), în vreme ce wahhabi]ii respingeau orice
interpretare tradi]ional\. A[a cum era de a[teptat, definirea doctrinelor particulare a
provocat deseori în cre[tinism o opozi]ie violent\. Definirea doctrinelor Trinit\]ii, a
~ntrup\rii, ~nvierii, a gra]iei [i, în sf^r[it, a eshatologiei a ocazionat mereu discu]ii în
Bisericile catolic\, luteran\ [i reformat\, precum [i în grupurile cre[tine non-eclezias-
tice. ~nv\]\turile despre gra]ie, care au de altfel o paralel\ în afara cre[tinismului, au
provocat în mod constant controverse vehemente (pelagienii, arminienii), f\r\ a
conduce totu[i în mod necesar la o secesiune. ~n Biserica luteran\ primar\, aceast\
dogm\ a provocat discu]ii asupra sinergismului. ~n protestantismul modern, conflic-
tele cu privire la gra]ie [i-au g\sit ecoul în divizarea Bisericii baptiste în Biserica
regulat\ (calvinii) [i Biserica general\ sau �a Liberului Arbitru� (arminienii) [i în
ruptura ce s-a produs între prezbiterieni [i metodi[ti.

Teologii mahomedani au avut dispute în leg\tur\ cu conceptul de qadar (destin),
ceea ce a provocat vechea controvers\ dintre qadari]i [i djabri]i. Alte dispute doctrinare
au fost cauze ale unor secesiuni în interiorul islamului. De[i nu este o religie fondat\,
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hinduismul ofer\ paralele interesante ale acestui aspect cu religiile mai sus men]io-
nate: de exemplu, divergen]ele de opinii cu privire la natura divinit\]ii [i a gra]iei în
viÌñ uismul posterior lui R³ m³ nuja (secolul XIII). Ruptura dintre Vadakalai [i Tenkalai
este datorat\ preferin]elor fa]\ de unul sau altul din textele sacre (scris în sanscrit\ sau,
dimpotriv\, în tamil\) [i divergen]elor de opinii privind karma (ac]iune) [i bhakti
(iubire). Adep]ii Vadakalai credeau c\ eforturile omului contribuie la salvarea acestuia,
în vreme ce eficacitatea eforturilor omene[ti era negat\ de c\tre ceilal]i.

Toate religiile monoteiste au avut de suferit separ\ri datorit\ divergen]elor de
vederi asupra eshatologiei. Anumite grupuri evreie[ti sau mahomedane a[teptau
sosirea unor personaje speciale (Mesia, Madhi); milenarismul cre[tin [i a[teptarea
parusiei au jucat un rol considerabil în sectele cre[tine. Unele versiuni ale tradi]iei
cre[tine fie au l\rgit aceste concep]ii, a[a cum au f\cut universali[tii, fie le-au
completat, cum au f\cut adventi[tii. Este interesant de notat c\ cele ce au provocat la
ace[tia din urm\ divizarea între milenari[ti, adventi[ti de ziua a [aptea [i ruseli]i au
fost divergen]ele cu privire la calculele cronologice. O alt\ surs\ de schism\ la
cre[tini este doctrina despre Dumnezeu, despre natura sa, atributele [i raporturile
sale cu lumea; la musulmani, profetologia [i teoria califatului; în budism, concep]ia
despre natura lui Buddha [i dharma. ~n islamism s-au format concep]ii diferite asupra
[efului suprem al religiei; acesta a fost rezultatul protestelor împotriva califatului
sunnit, cele ale [ii]ilor, care pretindeau c\ imami nu pot fi dec^t descenden]ii lui
�Alº , cele ale zaydi]ilor din Yemen (sudul Arabiei), care voiau s\ înlocuiasc\ prin
alegere succesiunea ereditar\ a familiei lui F³Ú ima [i cea a [awariji-lor, care pretin-
deau c\ orice musulman este îndrept\]it s\ candideze pentru postul de Comandor al
Credincio[ilor.

b) Cultul. � Protestele separatiste pot fi îndreptate împotriva practicilor cultului [i
devo]iunii, în principal împotriva standardiz\rii expresiei practice a experien]ei
religioase. Astfel, conform lui Harnack, Marcion respingea nu numai doctrina, ci [i
�înmul]irea continu\ a riturilor marii Biserici�. Irineu descrie grupuri de gnostici
care practicau un botez, o onc]iune [i alte rituri speciale, îndeosebi un sacrament
numit apolytrosis. Paulicienii din secolul VII doreau eliminarea Vechiului Testament
[i a Trinit\]ii, precum [i abolirea ierarhiei, p\str^nd numai trei sacramente. Ace[tia
din urm\ aveau un singur ordin (alesul); ei respingeau venera]ia Mariei, a sfin]ilor
[i a icoanelor, consider^ndu-le �practici idolatre�; erau ni[te �protestan]i înaintea
protestantismului�. Albigenzii din secolele XII [i XIII au modificat concep]ia despre
Biseric\, au respins Vechiul Testament, taina c\s\toriei [i sacerdo]iul roman, justifi-
c^ndu-[i secesiunea prin ra]iuni de doctrin\, cult [i organizare. Ei aveau o doctrin\
dualist\ bine particularizat\, un sacrament caracteristic, �consolamentum�, ni[te
reguli deosebite [i o clas\ de �Perfec]i�. Bogomilii respingeau slujba înlocuind-o cu
rug\ciuni, combin^nd o teologie gnostic\ cu o teologie pur simbolist\ a Euharistiei.
Catharii din secolul XIII înlocuiau sacramentele Bisericii prin sacramentul lor, �consola-
mentum�. ~n timpul Reformei, [efii celor mai radicale grupuri respingeau formele
tradi]ionale ale piet\]ii [i în special liturghia.

Evelyn Underhill este de acord cu Troeltsch în a deosebi dou\ aspecte ale piet\]ii
în cre[tinismul primitiv, unul din ce în ce mai liturgic (Rug\ciunea Domnului) [i
cel\lalt const^nd în exerci]ii spirituale. Restaurarea sau accentuarea acestui din urm\
aspect a provocat rebeliunea mai multor grupuri din interiorul sau exteriorul Bisericii.
Marea Reform\ a operat o reducere drastic\ a num\rului de sacramente; s-au înre-
gistrat împotriviri fa]\ de cultul Fecioarei [i al Sfin]ilor, în special fa]\ de venerarea
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relicvelor; au fost suprimate s\rb\tori, pelerinaje [i alte forme de devo]iune. Aceasta
a fost atitudinea [efilor protestan]i de pe continent, precum [i cea a grupurilor
independente opuse cultelor oficiale. Anabapti[tii s-au ridicat împotriva sacramenta-
lismului [i a sacerdotalismului. Dup\ Allen, �încep^nd cu 1525, micile grupuri
religioase locale s-au înmul]it rapid: fr\]ii, congrega]ii sau comunit\]i ce pretindeau
toate în egal\ m\sur\ c\ posed\ adev\ratul cuv^nt al lui Dumnezeu [i toate îi
denun]au pe luterani, zwinglieni, precum [i pe papi[ti�. Quakerii [i multe alte grupuri
mai pu]in importante din secolul XVII s-au îndreptat cu insisten]\ spre �puritatea
credin]ei�; aceea[i insisten]\ o reg\sim [i la sectele moderne. ~n secesiunea �protes-
tant\� a Rusiei s-a manifestat o disput\ asupra respect\rii normelor cultului. Schisma
celor numi]i �raskol� (Vechii Credincio[i) nu a fost dec^t un protest împotriva
pretinselor inova]ii cultuale ale Biserici de stat, iar sectele [listi, duhobor [i molokan
s-au separat deoarece respingeau organizarea sacramental\ a Bisericii.

~n afara cre[tinismului, secesiunea mi[c\rii kharijite a fost motivat\ de asemenea
printr-un protest împotriva anumitor practici cultuale. Antecedentele istorice ale
primei schisme musulmane sunt oarecum obscure. Totu[i, se poate spune c\ a fost
inspirat\ de rigorismul, formalismul [i preten]ia de legitimitate exclusiv\ de care au
dat dovad\ cei care s-au ridicat împotriva lui Othman, al treilea khalifa, din cauza
`ndep\rt\rii de Coran, [i împotriva lui �Alº , datorit\ compromisurilor pe care le-a
acceptat (�Nu exist\ alt\ judecat\ dec^t a lui Dumnezeu�). Ra]iunea politic\ ce se
ascunde în spatele mi[c\rii kharijite explic\ de ce numai una dintre numeroasele sale
subdiviziuni a putut s\ supravie]uiasc\ (Ibadis). Disiden]ele murijiit\, wahhabit\ [i,
mai t^rziu, berber\ s-au datorat de asemenea, cel pu]in în parte, divergen]elor de
ordin cultual. Cele dou\ secte ale lui Salih ibn Tarif (750 d.Chr.) [i Hamir, profet al
ghummara]ilor (925 d.Chr.), din Africa de Nord, au avut la origine proteste la adresa
formelor cultuale, cum ar fi num\rul de rug\ciuni, alegerea lunilor de post, pomenile
de f\cut, impozitele de pl\tit, limba de rug\ciune [i scrierile sfinte. Rigori[tii
musulmani din India, influen]a]i în parte de ideologia wahhabit\, au protestat violent
împotriva practicilor hinduse (rituri ale fecundit\]ii, s\rb\tori ale anotimpurilor)
respectate de mul]i dintre musulmanii din ]ar\. ~n China exist\ patru secte ale
islamului, corespunz\toare a patru khalifa, c\rora li se atribuie introducerea unor
inova]ii rituale. Cea mai important\ este cea a lui Mahulung (fondat\ în 1871), care
pretinde a poseda o putere supranatural\, sub pretextul c\ în ea s-ar fi încarnat
spiritul lui Mahomed. Membrii s\i, care au adoptat o metod\ particular\ de rug\ciune
cu voce tare, au dreptul de a intra în moscheele oficiale, dar le prefer\ de obicei pe
ale lor. Cele precizate mai sus ilustreaz\ fenomenul trecerii de la erezie la schism\
din ra]iuni rituale. Atitudinea anumitor [coli reformate ale hinduismului (Brahmo
Sam³ j, Ârya Sam³ j) [i opozi]ia sectei sikh fa]\ de pietatea tradi]ional\ hindus\ pot
completa [i ele enumerarea noastr\.

~n sf^r[it, spiritul de opozi]ie împins p^n\ la paroxism îl g\sim în sectele antiritua-
liste de pe P\m^ntul Sf^nt, în budismul Mah³ y³ na. El se manifest\ în modul cel mai
evident la marele Shinran Suonid, discipol al lui H½nen, care respingea monismul
idealist, ascetismul [i monahismul secularizat din budismul tradi]ional (1224). Sh½nin
s-a c\s\torit, a m^ncat carne, a aruncat roba c\lug\reasc\ în urzici [i a negat posibilitatea
de a ob]ine merite prin virtute sau în]elepciune personal\; el a introdus, de asemenea,
o concep]ie nou\ despre via]a budist\. Sh½nin a fost fondatorul sectei shin.

c) Cele mai violente [i mai hot\r^te conflicte le înt^lnim în domeniul organiz\rii.
Cei care protesteaz\ împotriva aspectelor formale ale unei religii organizate consider\
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deseori orice constitu]ie [i orice func]ie nu numai o eroare, dar [i o apostazie, un
p\cat. Divergen]ele de opinii cu privire la validitatea ordinelor [i a hirotonisirii au
provocat în secolul IV erezia donatist\: ea a ajuns la o asemenea violen]\, înc^t s-a
transformat într-o schism\ capabil\ s\-[i fie suficient\. Pierre Waldo (secolul XII) s-a
ridicat într-un mod foarte violent împotriva sacerdotalismului Bisericii [i a avut
preten]ia de a încredin]a predicarea laicilor, simplific^nd cultul. Mi[c\rile puritan\,
baptist\, congrega]ionalist\ [i cea a Prietenilor s-au opus de asemenea sacerdota-
lismului, ca at^tea alte secte cre[tine.

A. Grupul independent

Ceea ce distinge dezvoltarea unei grup\ri de separati[ti într-un grup independent este
adoptarea unui principiu propriu de organizare. Aceste unit\]i pot avea toate tipurile
de constitu]ii, de la ierarhie [i p^n\ la alian]\, [i adopt\ atitudini variate în diferite
perioade ale dezvolt\rii lor. Anumite corpuri dispar sau sunt reintegrate în corpul
principal, altele se transform\ într-o organiza]ie ecleziastic\, în vreme ce altele
r\m^n înc\ secte. Un exemplu tipic este acela al începuturilor secesiunii anabaptiste:
�Micile societ\]i locale, formate din disiden]ii mi[c\rii principale (protestante), aveau
deseori o constitu]ie foarte slab\. ~ns\ ele au tins înc\ de la început spre o constitu]ie
mai mult sau mai pu]in definit\, cu un «Maestru» (înv\]\tor) sau «P\stor» sau ni[te
B\tr^ni, spre o form\ de cult, ni[te reguli [i reglement\ri, în fine, spre un crez mai
mult sau mai pu]in precis� (Allen). O transformare lent\ [i formarea gradual\ a unei
organiz\ri mai diferen]iate este o regul\. Concep]ia unui ordin diferen]iat, chiar
ierarhic sau ecleziastic, este o excep]ie în stadiile ini]iale ale unui grup independent.
Un astfel de exemplu g\sim în Biserica lui Isus Christos a sfin]ilor zilelor din urm\:
evolu]ia sa istoric\ a f\cut recent obiectul unui studiu complet (Nels Anderson,
Desert Saints).

Av^nd în vedere perioada scurt\ ce ne separ\ de începuturile sale, ne este dificil
s\ credem c\ e de g\sit un sistem la fel de elaborat de organizare ecleziastic\ [i de
conducere precum cel al acestui corp semi-ecleziastic. ~n istoria sa se pot distinge
diferite faze, marcate de dezvoltarea interioar\, precum [i de reac]ii ale celor care
tr\iesc în afara lui (Missouri-Illinois-Utah). Acest corp teocratic are o organizare
foarte complicat\, destinat\ s\ îl ]in\ unit; ea cuprinde reglement\ri ce vizeaz\ nu
numai via]a religioas\, dar [i via]a civil\ (economic\ [i politic\) a membrilor s\i.

Coloana sa vertebral\ este sacerdo]iul, care cuprinde dou\ ordine (�Aaronic\� [i
�Melchisedec�). Se presupune c\ Joseph Smith a fost primul hirotonit, `n sacerdo]iul
inferior, de Ioan Botez\torul [i a primit mai t^rziu ordinul superior din m^inile
marilor apostoli ai lui Isus. Primul este destinat predic\rii [i binecuv^nt\rii; al doilea
are func]ia de a vindeca [i de a face profe]ii. Slujitorii sacerdo]iului aaronic sunt:
diaconul, maestrul, preotul; cei ai ordinului Melchisedec: b\tr^nii, cei 70, marii
preo]i [i episcopul, patriarhul, apostolul, prezida]i de un mare preot. Biserica este
împ\r]it\ geografic în stakes [i acestea în arondismente. Guvernarea este exercitat\ de
quorum-ii sacerdo]iului: preo]ii inferiori, cei 70 [i marii preo]i.

�Biserica este corpul de credincio[i, organizat de sacerdo]iu dup\ Legea divin\�.
Conform defini]iei, scopul s\u este de a coordona, �prin filosofia [i organizarea sa,
toate activit\]ile, pentru a face s\ reu[easc\ proiectul de m^ntuire�. Este interesant de
urm\rit atitudinea pe care a avut-o acest corp semi-ecleziastic (din punct de vedere
istoric, grup separat; din punct de vedere sociologic, corp independent, cu o structur\
ecleziastic\) fa]\ de minorit\]ile religioase din teritoriul s\u [i efectele pe care le-au
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avut activit\]ile acestora din urm\ asupra vie]ii Bisericii sfin]ilor zilelor din urm\.
Problema a fost elucidat\ într-o oarecare m\sur\ prin investiga]iile unui savant
romano-catolic (Robert-Joseph Dwyer).

Dac\ aceast\ Biseric\ poate fi numit\ un corp independent de tip ecleziastic,
atunci Biserica lui Irving este cu adev\rat un corp ecleziastic sectar. O analiz\
recent\, foarte interesant\, a dezvolt\rii Bisericii Catolice Apostolice, care î[i dato-
reaz\ originea în special ̀ n protestul a trei b\rba]i, unul prezbiterian (E. Irving) [i doi
anglicani (H. Drummond [i J. Cardale), arat\ clar stadiile care au condus-o spre a
deveni un corp autoritarist, sacerdotal, sacramental [i ritualist. Primul stadiu, de
collegia, este reprezentat de reuniuni succesive, ]inute într-o cas\, sub conducerea lui
Drummond. Nici el, ca [i cofondatorul Irving, nu b\nuia c\ trebuia ca de aici s\
rezulte o secesiune. Al doilea stadiu este marcat de comunitatea din Newmann Street
Chapel [i apari]ia unor �îngeri�, �b\tr^ni�, �profe]i� etc. Introducerea unui apostol
era indicele de net\g\duit al unei secesiuni [i a transformat aceast\ comunitate în
grup ecleziastic sectar, aflat în posesia unui întreg aparat ritual. Pierre Butler, c\ruia
îi dator\m cea mai bun\ analiz\ a acestui grup, a sugerat s\ îl compar\m cu mi[carea
Tractarian\. Compara]ia este exact\, în m\sura în care se vorbe[te numai despre
motivele [i fundalul sociale, precum [i de tendin]e generale. Totu[i, din punct de
vedere sociologic, secesiunea [i noul ordin tind spre cele mai nete diferen]e, a[a cum
se înt^mpl\, din punct de vedere teologic, cu elementele chiliaste [i pneumatice.

B. Secta

Trebuie acum s\ studiem sectarismul propriu-zis. Termenul de sect\ a fost utilizat la
origine în mod abuziv, deoarece Bisericile se serveau de el pentru a desemna grupurile
schismatice. Utilizarea teologic\ a acestui termen î[i g\se[te justificarea în contextul
unei expuneri normative a credin]ei. (Pentru aceast\ distinc]ie, cf. cap. I, sec]. 1). ~n
[tiin]a modern\ a religiei s-au f\cut noi încerc\ri de a determina natura [i structura
sociologic\ a sectei. Ar trebui totu[i re]inut faptul c\ nu ne putem face o idee
adecvat\ despre caracterul s\u dec^t dac\ vom considera cu aten]ie interpretarea pe
care aceasta [i-o d\ sie[i, exigen]\ metodologic\ ce r\m^ne valabil\ pentru studiul
tuturor grupurilor religioase. Aspectul acesta va fi în mod necesar complementar
abord\rii pur istorice, care const\ în a merge la origine [i în a retrasa dezvoltarea
extern\ a acestui gen de grupuri.

Max Weber [i Ernst Troeltsch definesc secta ca fiind o societate contractual\,
distinct\ de corpul ecleziastic institu]ional. Cu toate acestea, anumite grupuri, care la
origine erau sectare [i depindeau la început de corpuri mai vaste, pot nutri speran]a
de a deveni o Biseric\ [i de a sf^r[i prin a forma un corp ecleziastic. La fel, un corp
ecleziastic poate ie[i dintr-o comunitate fondat\ la origine pe baza unui contract.
H.R. Niebuhr compar\ Biserica cu �gruparea social\ natural\�, deoarece în ea
individul se na[te, în vreme ce în sect\ trebuie s\ intre. Totu[i, lucrul acesta nu este
adev\rat dec^t p^n\ la un anumit punct. Nu se poate nega faptul c\ anumite persoane
intr\ într-o Biseric\ [i nu se nasc într-o sect\. Niebuhr recunoa[te acest fapt [i
concluzioneaz\ c\ adev\rata natur\ a sectei nu poate exista dec^t pe durata unei
genera]ii. Totu[i, nu acesta este întotdeauna cazul, în mod necesar; secte ruse[ti ca
[listi [i duhobor, anumite grupuri baptiste germane din Statele Unite (dunkers, amish)
s-au perpetuat genera]ii la r^nd. Din punct de vedere sociologic, Howard Becker
ofer\ o tipologie a grupurilor religioase ce cuprinde �ecclesia�, �secta�, �denomi-
na]ia� [i �cultul�, [i insist\ asupra caracterului de constr^ngere al primeia, asupra
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principiului electiv al celei de a doua, definind �denomina]ia� ca stadiu avansat al
sectei, în care fervoarea original\ a disp\rut, [i �cultul� ca religie personal\ [i
privat\, de tip mistic. Faris, a c\rui cercetare asupra sectarismului este interesant\
pentru sociologi, insist\ asupra importan]ei �sectei moderne izolate�, pentru studiul
naturii sale. El spune c\, dac\ sociologii �s-ar ocupa cu aceea[i grij\ [i aceea[i
precizie a detaliilor de studiul sp\l\rii picioarelor la dunkeri [i al dansurilor la
«tremur\tori» precum se ocup\ de studiul dansurilor totemice la australieni sau de cel
al tabuurilor bantu, ar avea la dispozi]ie nu numai fapte la fel de interesante, dar
probabil [i mai fertile în observa]ii�. {i are dreptate. Cu toate acestea, nu ne afl\m în
fa]a unei veritabile alternative. Studiul comparativ al tr\s\turilor religiilor primitive
reg\site în culturile avansate [i al sectarismului a dat rezultate de mult\ vreme. Faris
nu distinge secta care provine dintr-un protest specific [i care p\streaz\ o atitudine
particular\ de un alt tip de grupare religioas\, ce î[i poate datora originea [i existen]a
unei multitudini de factori [i poate prezenta tot felul de structuri diferite. C^nd spune
c\ �starea de tulburare [i confuzia distrug leg\turile de unitate [i [c\] uneori un mic
grup de spirite înrudite poate forma un nucleu�, el descrie geneza unui grup
independent, dar nu în mod necesar cea a unei secte. Faris are dreptate atunci c^nd
insist\ asupra faptului c\ nu totdeauna asem\n\rile din g^ndirea tradi]ional\ sau
individual\ exercit\ asupra omului o atrac]ie c\tre o comunitate �sectar\�, ci mai
cur^nd diferen]ele de g^ndire.

Nu toat\ lumea a în]eles c\ în formarea de noi grupuri religioase, chiar [i în
societatea primitiv\ diverse [i numeroase motive pot juca un rol important. �~n sate,
spune un specialist în indienii skidi pawnee (James R. Murie), s-au g\sit totdeauna
oameni ambi]io[i, incapabili s\ intre în organiza]iile supuse unor reguli. Nu este
niciodat\ dificil de asigurat la început un partid f\r\ func]ii publice, f\r\ o recunoa[-
tere oficial\. Cu toate acestea, în caz de nevoie, ei pot aduce servicii, ceea ce le
confer\ prestigiu în societatea lor.� ~n culturi dintre cele mai complexe, motive de
acest gen au contribuit foarte des la formarea unor secte. Suntem de aceea[i p\rere cu
Troeltsch, atunci c^nd afirm\ c\ o sect\, în calitatea sa de unitate diferit\ de un grup
independent în general, se distinge prin caracterul s\u selectiv (�elit\ religioas\�),
pune intensitatea mai presus de universalitate [i tinde s\ p\streze atitudini radicale
lipsite de compromisuri, cer^nd membrilor s\i totul în raporturile lor cu Dumnezeu,
lumea [i oamenii. Deseori, nivelele morale ale sectelor sunt foarte ridicate [i foarte
austere; adesea, sinceritatea religioas\ îi deosebe[te în mod favorabil pe membrii s\i
de masele ce apar]in corpurilor ecleziastice. Este [i motivul pentru care se ezit\
clasificarea în mod nediferen]iat a membrilor Societ\]ii Scientiste � în terminologia
noastr\, corp independent �, dunkerii, amish-ii etc., în aceea[i categorie cu Comuni-
tatea Oneida, Casa lui David sau cu ruseli]ii. Este aceea[i eroare ca [i aceea a
istoricilor, at^t de frecvent\, care pun pe acela[i plan grupuri total incompatibile [i
lipsite de asem\nare [i nu numai c\ le clasific\, dar le [i evalueaz\ num\rul sub
denumirea comun\ de �anabapti[ti�, �entuzia[ti�, �shwärmer� etc., obicei împotriva
c\ruia s-au ridicat recent proteste justificate.

Rigorismul sectei se exprim\ adesea `n detalii exterioare (îmbr\c\minte, nomen-
clatur\) [i se poate manifesta prin bizarerii [i inven]ii fantasmagorice. Atunci c^nd
rigorismul se exprim\ într-un mod negativ [i non pozitiv (antinomianism, libertinaj),
ne-ar pl\cea s\ vedem grupul acesta lu^nd numele de �ga[c\� (band) [i nu acela de
sect\. Rigorismul se poate reflecta în doctrin\ [i în disciplin\. ~ntr-o ultim\ analiz\,
spiritul, [i nu oricare manifestare net afirmativ\, distinge secta. ~n timp ce protestul
anumitor secte [i grupuri independente împotriva formelor tradi]ionale de credin]\,
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riturilor [i autorit\]ii duce la respingerea oric\rei expresii standardizate, în func]ie de
împrejur\ri, acelea[i forme tind s\ reapar\ sub diferite deghiz\ri [i s\ continue s\ î[i
joace rolul.

Suntem de acord cu autoritatea pe care o reprezint\ Gillin în sociologie, atunci
c^nd atrage aten]ia c\ sectele (sau, în general, grupurile independente) se nasc în
momentul în care ordinea încremenit\ începe s\ se pr\bu[easc\ � cu schimb\ri subite
în puterea politic\ sau reorientarea societ\]ii � [i interpreteaz\ acest fenomen în
modul urm\tor: �Secta este efortul întregii comunit\]i de a se integra din nou�.

De obicei, grupurile sectare au un mare respect pentru autoritatea charismatic\
(inspira]ie imediat\, spirit, lumin\ interioar\), care înlocuie[te tradi]ia. Ele se dezvolt\
într-una dintre direc]iile posibile. Fie r\m^n pu]in importante [i p\streaz\ o atitudine
rigorist\ (tip sectar), fie abandoneaz\ acest principiu, men]in^ndu-[i teoretic �idea-
lul�. Deci, fie devin un corp ecleziastic, fie se scindeaz\ mai departe în minorit\]i.
Aceste grupuri mici se pot topi în altele sau pot fi absorbite de c\tre corpul principal.
Primul tip, care ]ine cu t\rie la principiile sale originare, este reprezentat de bapti[tii
primitivi, primii quakeri sau amish. Grupul de expansiune este ilustrat prin marile
grupuri baptiste, metodi[ti [i mormoni, în vreme ce grupurile reabsorbite pot fi
recunoscute în tabori]i [i diferitele tipuri milenariste din primele secole. Deseori se
înt^mpl\ ca disensiunile din interiorul sectei s\ conduc\ la noi separ\ri. Acesta este
cazul diviz\rii survenite în comunitatea Fra]ilor de la Plymouth (secolul XIX), care
a dat [ase grupuri diferite (numerotate de la I la VI), precum [i al mennoni]ilor,
diviza]i în 16 corpuri separate. Faris citeaz\ exemplul Discipolilor, care s-au desp\r]it
pornind de la problema utiliz\rii orgii în biseric\, [i cel al dunkerilor, care nu au
reu[it s\ se în]eleag\ în problema riturilor de sp\lare a picioarelor. ~n leg\tur\ cu
influen]a dezvolt\rii istoriei asupra membrilor sectei, Faris face urm\toarea obser-
va]ie: �Deoarece sectantul este aspectul individual al sectei din care face parte, el se
schimb\ atunci c^nd se schimb\ grupul s\u, iar grupul s\u se schimb\ atunci c^nd se
schimb\ rela]iile sale�.

Troeltsch a remarcat c\ exist\ dou\ tipuri de atitudine separatist\ sau sectar\. Una
este puternic emo]ional\, activ revolu]ionar\, efectiv radical\; iar cealalt\ este mode-
rat\, pasiv\, sufer\ în t\cere. Aceast\ afirma]ie, rezultat al unui studiu asupra sectelor
cre[tine, este aplicabil\ în general tuturor credin]elor. Am vorbit deja despre grupurile
revolu]ionare ale Reformei engleze [i continentale. Irvingi]ii moderni [i penticostalii
î[i p\streaz\ cu o fervoare excep]ional\ spiritul �entuziast�, lucrul acesta fiind asociat
cu dispre]ul fa]\ de lege [i obicei (antinomianism). Aceea[i atitudine o înt^lnim la
montani[tii din cre[tinismul primar, la libertinii din secolele XIII-XV, la anumite
grupuri radicale din epoca Reformei, la milenari[ti [i, în cre[tinismul rus, la sectele
scape]ilor [i [listi. La determinarea caracterului cultelor sectare contribuie factori
varia]i; principali sunt temperamentul [i caracterul [efului � deseori un excentric �
[i al adep]ilor s\i, precum [i condi]iile culturale [i sociale.

~n general, sectele musulmane sunt mai active, mai agresive dec^t cele budiste,
dar reg\sim ambele tipuri la fiecare dintre cele dou\ credin]e. Khariji]ii, karma]ii [i
wahhabi]ii musulmani sunt activi, în timp de jurji]ii, Fra]ii din Basra [i secta Bathai
apar]in tipului pasiv. Cu toate acestea, se înt^mpl\ ca atitudinea lor s\ se schimbe
de-a lungul epocilor. ~n budism, sectele zen [i nichirin sunt active, dar majoritatea
grupurilor din Mah³ y³ na r\m^n lini[tite. Sikhismul, privit istorice[te ca o sect\
hindus\, form^nd îns\ din punct de vedere sociologic un corp independent, a mo[tenit
probabil caracterul militant al islamismului, c\ruia îi datoreaz\ multe. Dezvoltarea
acestui grup este interesant\, deoarece, `n stadiile sale succesive, au ap\rut diferite
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tipuri de grup\ri. Desp\r]irea sa de hinduism a fost provocat\ de protestul lui N³ nak.
Spiritul fondatorului s-a perpetuat gra]ie succesiunii apostolice a [efilor charismatici.
Cercul relativ democratic al adep]ilor s\i a devenit o fr\]ie condus\ de al doilea guru
[i a ajuns s\ formeze un corp puternic [i militant, organizat ierarhic, la ini]iativa celor
care au fost al patrulea [i al cincilea guru. Sub al doilea [ef, Amar D³ s, c\lug\rii
(udasi) au fost îndep\rta]i de laici. Al cincilea guru a renun]at la haina monastic\,
semn distinctiv p^n\ atunci, [i a transformat comunitatea într-un ordin militar, condus
de c\tre �purt\torul celor dou\ spade�. Se poate face aici o paralel\ interesant\ cu
concep]iile din Evul Mediu occidental. Sub cel de-al zecelea guru (însc\unat în 1676)
au fost instituite �garan]ii democratice�, gra]ie stabilirii unei �kh³ ls³  democratice�.
Acest ordin a fost suprimat, la r^ndul s\u, [i cel de-al unsprezecelea guru, Banda,
uzurpatorul, a stabilit o conducere autocratic\, cu caracter monarhic. Dup\ acest
interludiu, func]ia de guru a încetat complet s\ mai existe [i teritoriul Sikh a fost
divizat în mici state. Acestea [i-au ap\rat cu t\rie principiile, adic\ idealul democratic
[i teocratic al ordinului (kh³ ls³ ). ~n sikhism s-au dezvoltat de asemenea numeroase
subdiviziuni; cele mai importante sunt cea a concilian]ilor �sahijdari�, care au fost
în majoritate adep]i ai înv\]\turilor lui N³ nak, [i cea a sikhilor kesdhari �cu p\rul
lung�, organiza]i [i inclu[i în kh³ ls³ .

Putem deci concluziona cu certitudine c\ tipul sociologic al sectei sau, în anumite
cazuri, al grupului independent este determinat mai mult de atitudinile caracteristice
dec^t de doctrinele specific teologice [i filosofice. Teologumena, costumele, obiceiu-
rile [i practicile, precum [i constitu]ia acestor grupuri sunt justificate [i explicate în
ochii membrilor lor prin preten]ia de a reînnoi spiritul originar al începuturilor
absolute sau relative, adic\ al fond\rii sau al reformei religioase. Este aproape
imposibil de men]inut unitatea sectei recurg^nd în mod exclusiv la un ideal egalitar
(democratic sau autoritar, activist sau pacifist), deoarece condi]ii diferite determin\
dezvolt\ri diferite. Conducerea sectei poate lua forme diferite, dar putem cita dintr-o
recent\ monografie a unei secte ruso-americane o remarc\ plin\ de în]elesuri, ce se
aplic\ la toate sectele: �{eful molokanilor este personificarea grupului�.

Aceasta ne conduce la alte reflec]ii. Tipul de protest radical, pe care l-am studiat
în cadrul acestui paragraf, a fost deseori interpretat în mod exclusiv ca o reac]ie
religioas\, îns\ acest mod de a vedea lucrurile este la fel de fals ca [i exagerarea
opus\. Factorii istorici, sociali [i culturali au o mare influen]\ asupra mi[c\rilor
sectelor, a c\ror majoritate au la origine impulsuri mai mult sau mai pu]in complexe.
Aceast\ aser]iune este confirmat\ f\r\ t\gad\ de studiul istoriei marilor religii fondate,
al cre[tinismului, budismului, zoroastrismului, islamului [i al mi[c\rilor de reform\
sau al sectelor care î[i au originea în acestea. ~ntre religiile necre[tine, mazdeismul
din Persia este un exemplu relevant cu privire la complexitatea motivelor [i a
tendin]elor care exist\ în secte. Christensen define[te mazdeismul ca �o reform\ a
religiei lui Manu�, care are acelea[i principii teologice [i acela[i ideal de eliberare ca
[i aceasta în privin]a obstacolelor aflate în calea perfec]iunii, dintre care, pentru
Mazdak, inegalitatea social\ este cel principal. Aceast\ inegalitate trebuie s\ dispar\.
�A devenit necesar atunci s\ se ia de la bogat pentru a da s\racului, cu scopul de a
restabili astfel egalitatea originar\.� Protec]ia efemer\ a regelui Kavadh (531) nu a
fost suficient\ pentru a salva mazdeismul de la o dispari]ie definitiv\. Cu toate c\ a
fost larg r\sp^ndit în clasele inferioare [i aparent bine organizat în perioade în care
se bucura de protec]ie oficial\, intrigile politice ale [efilor sectei l-au for]at pe
protectorul s\u s\ o aboleasc\ în 520 d.Chr. A merge cu investiga]iile în planul
secund, economic, social, etnic [i cultural al grupului independent sau al sectei nu
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poate fi sarcina sociologului religiei, care nu are de studiat dec^t tipurile [i structurile
grupurilor religioase. Aceasta este munca istoricului, a economistului [i a sociolo-
gului; ne permitem aici s\ amintim o dat\ în plus ceea ce am mai spus în reflec]iile
preliminare din prima parte a acestei lucr\ri.

De altfel, a devenit recent o mod\ s\ se explice sectarismul drept rezultatul prim
sau chiar exclusiv al factorilor [i condi]iilor economice [i sociale. Exist\ cu certitudine
o anumit\ doz\ de adev\r în aceast\ teorie, dar acesta nu trebuie s\ afecteze, printr-o
ignorare excesiv\, experien]ele religioase autentice, care favorizeaz\ o dat\ în plus
impulsul ini]ial. Factorul socio-economic a devenit din ce în ce mai important în
dezvoltarea sectelor din timpurile moderne, mai ales în secolul XIX, at^t în Orient,
c^t [i în Occident. Dezvoltarea grupurilor sectare din Statele Unite a fost influen]at\
de ace[ti factori chiar mai mult dec^t oriunde în alt\ parte. Lucrul acesta este ilustrat
în mod admirabil de analiza pe care au f\cut-o Gillin [i Niebuhr asupra surselor
denomina]ionalismului american. Pare just\ afirma]ia c\ apari]ia [i dezvoltarea
sectarismului au fost influen]ate mult mai puternic de factorii externi dec^t de cei ce
]in de alte forme de organizare religioas\. {i cu toate acestea, în anumite cazuri, este
potrivit ca mi[c\rile secesioniste s\ fie privite ca fiind, la origine, dezvolt\ri seculari-
zate ale impulsurilor [i for]elor religioase, dec^t s\ interpret\m atitudinile [i activit\]ile
religioase drept o reflectare a condi]iilor materiale. ~n capitolul [ase al acestei lucr\ri,
vom studia, în general, contribu]ia pe care o aduc diferen]ierea economic\ [i cea
social\ la diferen]ierea religioas\.

Studiul raporturilor dintre sect\ [i societate în general se mai love[te [i de alte
probleme. Pentru a-[i p\stra caracterul particular [i integralitatea, secta, grup mai
�totalitar� dec^t oricare altul, are tendin]a de a se proteja c^t mai eficace cu putin]\
împotriva interven]iilor [i influen]elor exterioare. De obicei, prima genera]ie, unit\
prin experien]e decisive, reu[e[te s\-[i p\streze [i s\-[i men]in\ nivelul de via]\ [i
tradi]ia grupului mai u[or dec^t genera]iile urm\toare. Problema p\str\rii tinerilor [i
a protec]iei lor împotriva apostaziei reprezint\ o dificultate deosebit\, date fiind
condi]iile vie]ii moderne (u[urin]a contactelor în regiunile urbane, exigen]ele din
munca [i via]a social\). Mai multe secte au disp\rut ca urmare a faptului c\ puterea
de asimilare a mediului lor religios [i cultural era mai puternic\ dec^t puterea de a
rezista [i dec^t credin]a lor. A fi diferit fa]\ de al]ii devine cu u[urin]\ un handicap,
mai ales atunci c^nd e[ti obiectul curiozit\]ii [i b\nuielilor comunit\]ii principale sau
ale marilor corpuri religioase. Perioadele critice (catastrofe, r\zboaie) sunt de natur\
s\ înt\reasc\ antagonismul [i ostilitatea; ele pot conduce chiar la suferin]e [i perse-
cu]ii. La ie[irea din aceste încerc\ri, secta se poate reg\si consolidat\, dar mai poate,
[i sunt cazuri numeroase, s\ se f\r^mi]eze [i s\ dispar\.

A[a cum la originea sectei se afl\ secesiunea, tot a[a faza final\ a istoriei sale poate
fi reabsorb]ia de c\tre societate. La Chaffee (The Isolated Sect) g\sim o descriere
tipic\ a unei secte din Orientul Mijlociu: �Secta este o mi[care social\ spontan\,
care ia na[tere în condi]ii în care este u[or de descris, se separ\ de grupul în care
tr\ie[te, trece printr-o perioad\ de conflict [i con[tiin]\ accentuat\ a propriei sale
existen]e, care se concretizeaz\ într-o organiza]ie, trece apoi printr-o perioad\ de
izolare [i integrare, în care se poate înt^mpla s\ dezvolte o form\ comunitar\ de
via]\, reia în mod gradat contactele cu comunitatea mai vast\ [i prezint\ în cele din
urm\ tendin]a de a se l\sa absorbit\ de grupul din care s-a desprins.�

Am v\zut c\ protestul separatist originar împotriva comportamentului corpului
ecleziastic se poate baza pe raporturile acestuia din urm\ cu formele superioare ale
unei organiza]ii nereligioase, în particular statul. ~n mod frecvent se înt^mpl\ s\
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apar\ disensiuni politice. Ele pot avea drept fundament principii exclusiv religioase
sau morale, sau ra]iuni pur politice. Nemul]umirea care a provocat na[terea a
numeroase mi[c\ri influente, independente sau sectare, în cre[tinism sau în alte
religii, a fost deseori cauzat\ de obiec]iile ridicate împotriva aservirii statului a
corpurilor ecleziastice. Protestul poate fi îndreptat împotriva anumitor legi sau
constitu]ii considerate incompatibile cu convingerile religioase intime sau împotriva
unui [ef politic sau a unei autorit\]i. Uneori, se înt^mpl\ ca sectele, în raporturile lor
cu statul, s\ imite corpurile ecleziastice. Chiar dac\ este adev\rat faptul c\ majori-
tatea grupurilor sectare se tem de interven]ia statului, este totu[i posibil ca o sect\ s\
accepte protec]ia sau sprijinul puternic al autorit\]ilor oficiale. Din acest punct de
vedere, [intoismul japonez reprezint\ o situa]ie unic\. ~n afar\ de cultul oficial de
stat, exist\ grupuri ale [intoismului privat, care sunt recunoscute sub numele de
�secte�. De[i la origine se afl\ aproape întotdeauna un protest particular, unele dintre
ele încearc\ � ceea ce este o anomalie � s\ favorizeze din ce în ce mai mult o alian]\
intim\ a cultului lor cu statul [i se opun oric\ror tentative de separare. Acestea sunt
în particular sectele Shint½ Honkyoku, Shinri Ky½ [i Taisha Ky½ (numite de c\tre
Holton �Secte Pure�). Principalele înv\]\turi ale Taisha Ky½ sunt, din acest punct de
vedere, caracteristice: �1. acceptarea [i supunerea fa]\ de inten]ia divin\ a zeului
Okuni-Nushi-no Kami, care respect\ administra]ia de stat [i guvernarea lumii spiri-
tului; 2. înl\tur\ obstacolele de pe Marele Drum al Zeilor [i duc la deplina sa
expresie caracterul înn\scut al poporului nostru; 3. ̀ n sus, slujirea familiei imperiale
[i a statului, [i, `n jos, onorarea îndatoririlor noastre reciproce în societate�.

Astfel ia sf^r[it studiul nostru referitor la tipurile de organizare specific religioas\
din societate.
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CAPITOLUL VI

Religie [i societate.
II. Religie [i diferen]iere `n interiorul societ\]ii

Atunci c^nd definim �sociologia religiei� drept studiul raporturilor mutuale dintre
religie [i societate, b\nuim c\ prin acest studiu se în]elege cel al influen]ei reciproce
a tendin]elor ideilor [i institu]iilor religioase asupra for]elor, organiz\rii [i stratifi-
c\rii sociale. Am ar\tat la început c\, de-a lungul întregii istorii a civiliza]iei umane,
religia a avut o influen]\ absolut incontestabil\ asupra societ\]ii. ~n capitolul patru,
am ilustrat rolul jucat de inspira]ia [i motivele religioase în integrarea grupurilor
naturale. Capitolul acesta va fi consacrat analizei rela]iilor dintre religie [i societate
[i în special studiului efectelor diferen]ierilor sociale, adic\ ale variet\]ii de ocupa]ie,
rang [i condi]ie asupra atitudinilor [i institu]iilor religioase.

1. Societate simpl\ [i societate complex\

Nu ne este necesar s\ trecem în revist\ diferitele teorii cu privire la originea societ\]ii
emise de c\tre filosofi, juri[ti, sociologi [i antropologi. Avem [ansa de a putea evita
discu]iile interminabile referitoare la teoriile contractului, organismului, individului
[i colectivit\]ii. Dar trebuie s\ apreciem totodat\ la justa sa valoare complexitatea
unic\ [i natura dinamic\ a oric\rui fenomen social [i s\ nu arunc\m dec^t o privire
neîncrez\toare asupra schemelor mult prea simplificate [i sintezelor teoretice care au
preten]ia de a ne oferi o interpretare adecvat\ a societ\]ii. Dup\ McIver, societatea
trebuie privit\ ca o �structur\ indivizibil\�. Ea este �organiza]ia rela]iilor umane,
construit\ [i modificat\ continuu de c\tre fiin]ele umane�.

Structurile sociale sunt imposibil de analizat f\r\ a ]ine cont de procesele dina-
mice; numai studiindu-le pe acestea din urm\ vom putea în]elege apari]ia noilor
forme [i a noilor institu]ii în interiorul unei societ\]i date [i putem aprecia rolul jucat
de ele. Vom proceda mai înt^i într-un mod abstract, ocup^ndu-ne de factorii [i formele
de organizare tipice, care au o influen]\ asupra religiei, dup\ care vom studia impac-
tul factorilor dinamici de schimbare [i transformare asupra formelor [i institu]iilor
religioase.

Cu toate c\ ar fi o eroare grav\ s\ se reprezinte societ\]ile primitive în mod
indiferent ca unit\]i individuale, culturale [i sociale nediferen]iate, ce posed\ o
standardizare egalitar\ [i o identitate perfect\ de organizare religioas\ [i laic\, este la
fel de evident faptul c\ numai cu o diferen]iere în cre[tere se poate discerne o
influen]\ marcant\ a organiz\rii sociale asupra religiei [i viceversa. At^ta vreme c^t
nu exist\ o diviziune a muncii, a propriet\]ii, a rangului, at^ta vreme c^t nu exist\ o
dezvoltare a individualit\]ii, cu tot ce implic\ aceasta, nu vom putea vorbi în nici un
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caz despre varietatea produs\ de diferen]ierea social\ în expresia religioas\. Numai
acolo unde a avut loc un proces de stratificare social\, numai acolo conceptele
religioase, formele de pietate [i organizarea cultual\ pot acuza efecte produse asupra
lor de c\tre condi]iile sociale [i schimb\rile sociale, iar acestea din urm\ pot revela
cu claritate existen]a unui impuls [i a unui impact al motiva]iei religioase.

2. Generalit\]i cu privire la stratificarea [i diferen]ierea
sociale

At^ta timp c^t s-a continuat s\ se tr\iasc\ �fa]\ în fa]\�, dup\ formula lui Cooley,
regula a fost cooperarea direct\. �~n grupurile mici, membrii lucreaz\ împreun\,
ascult\ împreun\, se roag\ împreun\, discut\ împreun\, decid împreun\� (McIver).
Este domnia identit\]ii sociale [i a unit\]ilor cultuale. Atunci c^nd structura organi-
za]iei se complic\, membrii grupului �îndeplinesc sarcini diferite pentru îndeplinirea
unui ]el comun; ei nu au numai func]ii diferite, dar [i puteri diferite, grade de
participare, drepturi [i obliga]ii diferite� (ibid.). Chiar [i în societ\]ile pe care le
clasific\m printre �cele mai primitive�, expresie foarte în[el\toare, exist\ o minim\
diversificare. Modelul de comunitate simpl\ [i unit\, ce cuprinde un num\r minim de
diviziuni, este înt^lnit în anumite societ\]i din Australia (arunta), din sud-estul Asiei
(vedda) [i din sudul Africii (bo[imanii). Studiind via]a economic\ din acest stadiu al
civiliza]iei, un antropolog eminent, Richard Thurnwald, men]ioneaz\ ca form^nd
principalele trei tipuri de societ\]i �omogene� triburile de pr\d\tori, societ\]ile culti-
vatorilor ce lucreaz\ cu unelte din lemn [i simplele popula]ii de p\stori. Expresia
religioas\ din mituri, cult [i organizare este identic\ în interiorul fiec\rui trib, chiar
dac\ ea difer\ deseori de la un trib la altul. Spre exemplu, membrii diferitelor
grupuri totemice arunta au mituri, obiecte sacre (churinga), depozite (ertnatulunga)
[i ceremonii paralele. {efii lor (alatunja) prezideaz\ at^t în func]ii �laice�, c^t [i
�religioase�. Diviziunile sunt pe vertical\, nu pe orizontal\. Acest tip de diviziune,
cu diferen]ierea activit\]ilor, obiceiurilor [i atitudinilor, nu se impune dec^t atunci
c^nd cel care conduce [i cel condus, boga]ii [i s\racii grupului, încep s\ posede mai
pu]ine lucruri în comun [i deloc cu nivelurile corespunz\toare din grupurile vecine.
~n vreme ce în anumite societ\]i primitive, fiecare munce[te [i profit\ propor]ional de
produsele muncii sale, în altele, exist\ scutiri [i o participare inegal\ la activit\]ile
tribului [i la avantajele acestuia. Diferite sc\ri de valori determin\ tipul de bog\]ie
preferat, precum [i limitele func]iei sale. Acest aspect este foarte bine ilustrat de
studiul lui Ruth Bunzel asupra organiz\rii economice a popoarelor primitive, care
analizeaz\ raporturile dintre bog\]ie [i prestigiu [i indic\ trei tipuri de proprietate:
obiecte naturale (p\m^nt, animale), obiecte fabricate [i proprietatea imaterial\, care
cuprinde lucruri intangibile, precum numele, rug\ciunile [i formulele magice. Pornind
de la asemenea distinc]ii dintre om [i vecinul s\u, ce fac deja parte integrant\ din
societatea primitiv\, nu mai e dec^t un pas p^n\ la diferen]ierea economic\ de mare
anvergur\.

Studiul comparativ al dezvolt\rii situa]iei ce deriv\ din combinarea `ntre descen-
den]\, proprietate [i profesiune reveleaz\ similitudinile frapante între societ\]ile
primitive din Mesopotamia antic\ [i triburile indo-europene (greci, romani, teutoni,
persani, hindu[ii brahmanici). Triburile tanala din Madagascar obi[nuiau s\ recu-
noasc\ dou\ clase sociale: hova[ii liberi, cu afiliere gentilic\, [i descenden]ii
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prizonierilor de r\zboi. O alt\ societate primitiv\, cea a indienilor omaha, spre
exemplu, cuprinde mai multe clase distincte. R.F. Fortune enumer\ [efii, preo]ii,
doctorii, membrii societ\]ii [i persoanele lipsite de privilegii. Avantajele ereditare au
un prestigiu mai mare dec^t reu[ita individual\, atunci c^nd se pune problema
determin\rii condi]iei sociale. Exist\ tenta]ia de a vorbi deja despre �caste�, chiar [i
la nivelul acesta. Termenul de �cast\�, care, în sens strict, desemneaz\ o institu]ie
hindus\, serve[te într-un sens mai larg la a indica o organizare social\ sau ierarhic\
ce �fixeaz\� indivizii pe niveluri sociale diferite. Astfel, g\sim un fel de stratificare
pe caste în Roma imperial\, în Egipt, Persia, China, Japonia [i Peru. Superioritatea
grupului conduc\tor, în]eleas\ prin putere, proprietate [i rang, datorat\ deseori unor
cuceriri prealabile [i unei domina]ii, se reflect\ în structura religioas\, care este [i ea
diferen]iat\ (privilegii [i culte ale mae[trilor zilei etc.). Puterea se manifest\ în mai
multe moduri, fie ca o for]\ fizic\, fie ca o superioritate intelectual\; ea se poate
fonda pe reu[ita neobi[nuit\, prestigiul personal sau situa]ia administrativ\. �Puterea,
care este capacitatea de a exercita un control, «plute[te» liber\ în societatea uman\ [i
poate fi asociat\ oric\ruia dintre numeroasele sale atribute distinctive: for]ei fizice
(eschimo[ii), v^rstei (andamanii), faptului de a fi primul fiu n\scut al primului fiu
n\scut (Polinezia), cunoa[terii (zuni), capacit\]ilor psihice, valorii ca r\zboinic sau
faptului de a fi n\scut cu o membran\ pe cap� (Bunzel). ~n Polinezia, exist\ o societate
în care numai nobilii puteau spera la nemurire. Ei erau îns\ supu[i unor tabuuri care
nu îi legau de oamenii obi[nui]i. La fel, în Peru, inca[ii, care aveau onoarea de a fi
�Fiii Soarelui�, erau constr^n[i la un cult particular, unor norme canonice [i unor
tabuuri. ~nt^lnim de asemenea tendin]a de a rezerva toate sau anumite func]ii ale
cultului celor pe care îi desemneaz\ sau `i oblig\ descenden]a, pozi]ia sau bog\]ia.
Chiar [i în cele mai complexe culturi vedem ap\r^nd unele explica]ii teologice sau
mitologice în vederea justific\rii însu[irii, într-un mod discutabil, de c\tre clasele
mai puternice a anumitor drepturi [i privilegii (Egipt, Asia occidental\, India, China,
Japonia [i la teutoni). La Atena, Clistene abole[te monopolul [i privilegiile cultuale
ale nobilimii: �Poporul a fost atunci asigurat c\ poate participa la religie [i cult, [i
c\ nu mai este exclus prin capriciul familiilor nobile� (Nilsson).

Pe m\sur\ ce se accentueaz\ diviziunea muncii, diferen]ele de posesie a proprie-
t\]ii [i distinc]iile de rang, simpla dihotomie a conduc\torului [i a celui condus este
înlocuit\ cu o structur\ mai complex\. Se pot dezvolta trei, patru sau chiar mai multe
straturi, importan]a lor relativ\ fiind determinat\ de gradul de control pe care îl
exercit\ ele asupra societ\]ii. Societatea iranian\ din perioada Avestei era alc\tuit\
din trei st\ri, iar sub sasanizi, din patru: clerul, r\zboinicii, func]ionarii [i poporul
(]\rani [i me[te[ugari), fiecare fiind divizat\ în mai multe subgrupe profesionale.
Recentul studiu al lui S. Kraus distinge în vechiul Israel [ase grupe. ~n timpul
Imperiului, societatea chinez\ a fost întotdeauna împ\r]it\ în caste, totu[i într-un mod
mai pu]in sever dec^t în India. Atunci c^nd vechea ordine feudal\, bazat\ pe afilierea
gentilic\ [i privilegii, a fost înlocuit\ cu birocra]ia centralizat\ a statului, criteriul de
clasificare a individului nu a mai fost descenden]a sau proprietatea, ci educa]ia
(examenele). Sistemul acesta, a[a cum a fost codificat de confucianism, presupunea
în principiu o egalitate funciar\ a tuturor oamenilor, dar în practic\ a f\cut obiectul
unor mari modific\ri. Vreme îndelungat\, societatea chinez\ a cuprins patru sau cinci
grupuri: nobilii (mai t^rziu savan]i), ]\ranii, me[te[ugarii, negustorii [i clasele de
servitori (inclusiv solda]ii).

Stratificarea poate fi sever\, precis\ [i stabil\ sau, din contr\, mai slab\ [i
fluctuant\. Acolo unde criteriul este capacitatea, for]a sau îndemânarea individului,
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stabilitatea claselor are tendin]a de a fi mai pu]in accentuat\; dar acolo unde criteriul
este descenden]a sau na[terea, ea tinde s\ se rigidizeze. Situa]iile dob^ndite prin
ereditate favorizeaz\, prin natura lor, stratificarea în clase [i, în consecin]\, consoli-
darea nobilimii. Noble]ea, n\scut\ în mod frecvent din cucerirea unor grupuri etnice
diferite, se distinge prin proprietate, titluri [i specializare profesional\. Thurnwald
insist\ asupra faptului c\ preo]ii, [i nu r\zboinicii, sunt cei care alc\tuiesc prima
cast\ într-o societate primitiv\ stratificat\. Pentru el, cel mai important factor în
dezvoltarea unei stratific\ri în func]ie de rang este existen]a unor elemente etnice
diferite (comunit\]i) [i, în special, a unor grupuri în care domin\ diferen]e rasiale [i
culturale pronun]ate [i, deci, o tensiune etnic\ ridicat\.

Stabilirea unor reguli referitoare la c\s\torie [i comensurabilitate marcheaz\
începutul unui sistem autentic de caste, care î[i poate intensifica un control exclusiv
al anumitor activit\]i, privilegii, drepturi [i bunuri. Luptele, rivalit\]ile continu\
procesul de stratificare, iar apari]ia unui Dienstadel introduce mai mult în istorie o
civiliza]ie superioar\. Triburile natchez din nordul Americii aveau o ierarhie social\
foarte precis\, cuprinz^nd patru caste: �Sorii�, care practicau exogamia, nobilii,
onorabilii [i �cei care duhnesc�. Meritul religios putea face ca un natchez de grad
inferior s\ treac\ la gradul al treilea. Implica]iile religioase ale ierarhiei polineziene
sunt [i ele bine cunoscute: �Privilegiul social [i credin]a religioas\ erau intim
întrep\trunse� (Lowie).

~n India, sistemul de caste s-a dezvoltat gradual. Chiar dac\ ” g-Veda atest\ deja
începuturile diferen]ierilor între activit\]i (dou\ grupuri de culoare) [i st\ri sociale,
complicatul sistem de caste ce avea s\ înfloreasc\ ulterior nu este atestat înc\ în mod
clar în aceast\ perioad\. Sistemul î[i are r\d\cinile în multiple elemente, între care
diferen]ele etnice [i politice [i diviziunea muncii au o importan]\ excep]ional\.
Aservirea aborigenilor, specializarea în ocupa]ii precum r\zboiul, agricultura [i cultul,
[i cre[terea constant\ a puterii regale au fost tot at^]ia factori care au sanc]ionat [i
încurajat dezvoltarea unui sistem de caste ce î[i f\cea sim]it\ domina]ia pretutindeni.
Ceea ce a contribuit la crearea unei atmosfere favorabile pentru progresul [i prosperi-
tatea sistemului de caste a fost concep]ia religioas\ a unei ordini cosmice, morale [i
rituale (rita, dharma). Sacerdo]iul, organiza]ie probabil ereditar\ la fel de veche ca
” g-Veda, cu o putere [i un prestigiu greu de concurat, pe care le-a dob^ndit în timp,
furnizeaz\ confirmarea religioas\ a sistemului. Castele din India formeaz\ civitates in
civitate. Strict reglementate în chestiunea particip\rii la mese [i `n cea a c\s\toriei,
ele au panchayat-ul pentru a le conduce, care se bucur\ de o putere disciplinar\.

Sentimentul de comunitate într-o societate de caste este în general limitat, �cet\-
]enii dator^nd ascultare mai înt^i castei lor, mai mult dec^t comunit\]ii luate în
întregime� (Ghurye). Fire[te c\ sunt afectate tipul [i limitele îndatoririlor religioase.
Diferen]ele regionale, de[i importante, sunt secundare fa]\ de afilierea la o cast\,
care stabile[te privilegiile pozitive sau negative ale îndatoririlor cultuale (separare,
asistare la oficieri, celebrarea unor rituri). Restric]iile sunt mai severe în sudul dec^t
în nordul Indiei. Anumite sacramente nu pot fi administrate dec^t de casta brahma-
nilor. Literatura cea mai sacr\ nu poate fi studiat\ de s¿dra. Anumite sub-caste s-au
`ntemeiat din motive, înainte de toate, religioase: astfel, brahmanii Maratha De�ta�
sunt împ\r]i]i în castele din ” g-Veda [i Yajur-Veda, conform vechii diviziuni din
Veda, iar Panka dravidienii se împart în kabirha [i saktaha, ceea ce nu este dec^t un
principiu de împ\r]ire pur �denomina]ional�. Sub influen]a sistemului hindus, în
islamul din India g\sim o stratificare dubl\ sau chiar cvadrupl\, cu subdiviziuni
adecvate: sharif zats, sau casta de sus, [i ajlat zats sau casta de jos.
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Castele tradi]ionale [i durabile au fost înlocuite abia în timpurile moderne cu
grupuri mai fluctuante (�clase�). Acestea din urm\ sunt caracterizate în mod obiectiv
[i subiectiv prin descenden]\, similitudinea ocupa]iei, bog\]ie, educa]ie, mod de
via]\, concep]ii [i sentimente, atitudini [i comportament. Ele s-au dezvoltat mai înt^i
în vest [i nu s-au r\sp^ndit în est dec^t recent.

3. Cazuri particulare de diferen]iere social\

Puternica influen]\ exercitat\ de diviziunea muncii asupra culturii primitive dovede[te
a[adar c\, inclusiv în civiliza]iile mai pu]in avansate, cultul religios nu este scutit de
o anumit\ diferen]iere. Aceasta se bazeaz\ în parte tocmai pe diviziunile funda-
mentale, în principal pe cele ce ]in de sex. ~n multe triburi primitive, activit\]ile
specifice sunt repartizate între b\rba]i [i femei. ~n unele dintre aceste triburi, tabuurile
îi scutesc de munc\ pe anumi]i indivizi, femei sau nobili. ~n triburile ashanti din
Africa, �femeile nu au dreptul s\ ]eas\ în perioadele menstruale, iar o femeie care are
ciclu nu trebuie s\ ating\ un r\zboi de ]esut [i nici s\ vorbeasc\ direct cu so]ul ei,
dac\ acesta este ]es\tor�. Dup\ Lowie, în tribul hopi din Arizona, numai b\rba]ii [i
femeile navajo ]es p^nz\. ~n triburile kafir din sudul Africii, b\rba]ii fac muncile ce
]in de cirezile de vite, femeile muncesc p\m^ntul etc. Criteriul diviziunii poate fi
necesitatea efortului fizic, importan]a deplas\rilor (av^nd în vedere c\ b\rba]ii sunt
mai liberi din acest punct de vedere dec^t femeile) sau alte considerente. �Printre
popula]iile de p\stori, [i în special de agricultori, considerentele biologice nu par a
avea mult\ importan]\. Orice munc\ este f\cut\ la fel de bine at^t de b\rba]i, c^t [i
de femei� (Bunzel). Oricum, diferen]a de sex, `mpreun\ cu repartizarea muncii care
rezult\ de aici, au avut o mare influen]\ asupra vie]ii de familie [i efecte corespun-
z\toare asupra particip\rii grupului la activit\]ile religioase. ~n marea majoritate a
triburilor, femeile au un rol redus în cadrul cultului sau nu au nici unul, cel pu]in în
cazul celor mai sacre [i mai importante ceremonii. ~n numeroase comunit\]i, ̀ ndeosebi
din Africa, femeile au cultul lor special [i separat; în Australia [i în Melanezia,
conform lui Lowie, ele sunt complet excluse de la cultul comunit\]ii. La alte popoare,
femeile sunt singurele care oficiaz\ în cult. ~ntre dispozi]iile fiziologice [i psihologice
[i func]ia cultual\ rezervat\ în mod special femeilor, ca, de exemplu, divina]ia, se
pare c\ exist\ o real\ corela]ie.

Un alt criteriu elementar de diferen]iere în societatea primitiv\ este v^rsta. A[a
cum am observat deja, grupul fondat pe v^rst\ joac\ un rol semnificativ nu numai în
culturile primitive, ci [i în cele mai complexe. Din c^te [tim, nu exist\ un studiu
sistematic [i comparativ satisf\c\tor cu privire la efectele produse, în religiile
primitive [i orientale, de diferen]ele de v^rst\ asupra atitudinilor [i credin]elor reli-
gioase, de[i cercet\ri recente, precum cele ale lui Lowie, ne-au furnizat deja o mare
abunden]\ de fapte. Este foarte verosimil faptul c\, în toate societ\]ile, experien]ele
religioase decisive [i impulsurile creatoare apar]in, ca regul\ general\, tineretului, pe
c^nd rolul dominant în religia organizat\ este jucat de persoanele în v^rst\. Coloana
vertebral\ a conservatorismului [i tradi]ionalismului din via]a religioas\ a unui popor
o formeaz\ b\tr^nii; ei sunt cei care, din vremuri imemoriale, au fost p\str\torii,
oficiali sau nu, ai mo[tenirii paterne. De altfel, istoria [i psihologia convertirilor ne
înva]\ c\ schimb\rile importante din concep]iile religioase [i experien]ele originare
au fost evenimente ale primelor v^rste, [i mai rar ale v^rstelor deja înaintate.
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Sexul [i v^rsta nu numai c\ determin\ tipul [i cantitatea de munc\ solicitate
individului, ci contribuie de asemenea la prestigiul asociat unui anumit fel de munc\;
acest factor influen]eaz\, la r^ndul s\u, stratificarea social\ [i organizarea religioas\.
Influen]a rangului social asupra situa]iei religioase va face obiectul unuia dintre
capitolele urm\toare; pentru moment, vom examina progresele specializ\rii din
societate datorate ocupa]iilor [i semnifica]ia lor religioas\.

Exist\ popoare care nu cunosc dec^t o slab\ specializare. Eschimo[ii, spre
exemplu, nu au dec^t o singur\ specializare în ceea ce prive[te magia. Dar, prin
aceasta, ei constituie o excep]ie. Ocupa]iile de buc\tar, doctor [i preot, conform lui
Thurnwald, sunt distincte în triburile de v^n\tori [i pescari cu o cultur\ destul de
pu]in avansat\. Totodat\, specializarea pe meserii pare a fi primitiv\ [i, conform
aceleia[i autorit\]i, asociat\ în mod constant unor puteri spirituale. ~n general, la
gradul de specializare contribuie trei factori: condi]iile materiale din mediul încon-
jur\tor, un minimum satisf\c\tor de dezvoltare tehnic\, el însu[i accelarat de speciali-
zarea profesional\, [i diferen]ele de rang [i situa]ie social\. Din acest punct de
vedere, cele mai bune exemple sunt civiliza]iile din Polinezia [i civiliza]iile mai
avansate din Africa.

Specializarea în munca manual\ nu este singurul tip de specializare din societatea
primitiv\. Activit\]ile militare, la care iau parte în mod exclusiv anumite grupuri sau
triburi, reprezint\ un alt aspect al specializ\rii. Cucerirea, ce are drept rezultat aservi-
rea prizonierilor, are tendin]a de a produce inegalitate [i specializare. Diferen]ele de
constitu]ie a indivizilor pot permite trecerea de la o specializare rudimentar\ la o
diferen]iere categoric avansat\ a meseriilor. Se înt^mpl\ uneori ca întreg grupul s\ se
ocupe de procurarea hranei, locuin]ei [i îmbr\c\mintei, dar de obicei aceast\ munc\
este încredin]at\ unor oameni special califica]i. Exist\ indivizi sau grupuri specializate
în construc]ia de locuin]e, construc]ia de vase, fabricarea armelor sau în alte meserii.
Exist\, de asemenea, speciali[ti în [tiin]\ [i activit\]i spirituale: vr\jitorii, magicienii,
doctorii, oratorii, genealogi[tii, clarv\z\torii [i preo]ii. To]i sunt privi]i ca fiind nu
mai pu]in importan]i [i esen]iali pentru ap\rarea [i bun\starea societ\]ii primitive
dec^t sculptorii, olarii sau ]es\torii. Ei se repartizeaz\ `n mod natural în grupuri
speciale, de[i aceste func]ii diferite pot fi frecvent combinate. A[a sunt, de exemplu,
societ\]ile de vraci la californieni [i indienii din prerii (omaha) sau la zunii din New
Mexico, care au divinit\]i protectoare [i metode speciale de a vindeca bolile. Aceste
organiza]ii sunt comparabile cu asocia]iile de ofician]i [i preo]i din religiile superioare,
precum collegia sacerdotum de la Roma sau ordinele sacerdotale ale aztecilor, japone-
zilor, cele din Egipt, Babilon sau ordinele brahmanice, de care vom vorbi mai
departe.

S-a dovedit c\ melanezienii, polinezienii, africanii [i americanii din sudul [i
centrul continentului sunt foarte specializa]i datorit\ abilit\]ilor lor profesionale. Cu
toate c\ scopul lor este în esen]\ acela de a face fa]\ nevoilor de baz\, se înt^mpl\ ca
supraproduc]ia s\ conduc\ la bog\]ie, prestigiu [i influen]\. Thurnwald insist\ asupra
faptului c\ primitivii nu se mul]umesc cu munca absolut necesar\, ci ajung deseori s\
acumuleze stocuri. {i iat\ c\ ra]ionalismul economic nu domne[te peste tot: oamenii
primitivi nu dispre]uiesc ceremoniile magice, care `i oblig\ totu[i la o munc\ supli-
mentar\.

~n general, o societate primitiv\ este clasat\ dup\ activitatea sa predominant\.
Astfel, exist\ triburi de culeg\tori, triburi de v^n\tori, de pescari, de gr\dinari,
cultivatori [i p\stori. Unele î[i alterneaz\ activit\]ile în func]ie de anotimp. La
nivelurile inferioare, exist\ mai mult\ sau mai pu]in\ omogenitate. Pe m\sur\ ce
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urc\m pe scara culturilor, g\sim o varietate mai mare de ocupa]ii graduale [i rela]ii
reciproce; este ceea ce constituie, eventual, structura complex\ a activit\]ilor profe-
sionale specializate din civiliza]iile avansate. Se pare c\ societatea sumerian\ a
cunoscut aproape tot at^tea genuri de comer] [i profesiuni ca [i a noastr\.

Motivele religioase ac]ioneaz\ nu numai asupra alegerii meseriei, ci [i asupra
atitudinii fa]\ de anumite tipuri de munc\ [i muncitori. Un specialist în civiliza]ia
african\ afirm\ urm\toarele: �Faptul cel mai frapant, înt^lnit în conexiune cu fiecare
dintre fazele vie]ii economice, fie c\ este vorba despre v^n\toare, agricultur\, pescuit,
cre[terea animalelor sau progresul în meserie, este atitudinea spiritual\ a muncitorilor.
Noi am sugerat deja c\ fundamentalul concept al unei ordini cosmice naturale [i
morale domin\ în numeroase societ\]ii primitive [i orientale. Ordinea social\ [i
politic\ «de jos», din care face parte societatea, este considerat\ ca reflect^nd ordinea
«de sus». Responsabilit\]ile [i îndatoririle, corespunz\toare naturii [i situa]iei indivi-
zilor [i grupurilor (de exemplu, conceptul de dharma ̀ n hinduism), sunt reglementate
dup\ aceast\ ordine, care garanteaz\ o cooperare social\ adecvat\. Convingerea
religioas\ care este onorat\ [i considerat\ sacr\ de c\tre indivizi [i grupuri, deoarece
contribuie la profitul tuturor, permite adep]ilor s\i s\ suporte toate dificult\]ile [i
priva]iunile c\rora trebuie s\ le fac\ fa]\. Deoarece, în cazul acesta, «totul» nu
înseamn\ numai suma indivizilor din comunitate, ci lumea întreag\, ale c\rei temelii
sunt înt\rite prin aceast\ cooperare, se în]elege ca atitudinile spirituale s\ fie `n
leg\tur\ cu toate activit\]ile vie]ii�. Pentru culturile de acest gen, spune V. Groenbech,
specialist în vechea religie germanic\, posibilit\]ile de existen]\ depind de modul în
care omul î[i îndepline[te datoria, r\m^n^nd st\p^n al p\m^ntului prin intermediul
plugului s\u [i prin intermediul riturilor, dac\ reu[e[te s\ contracareze puterile
distructive, hot\r^te s\ fac\ farmece fertilit\]ii sale. Explica]ia popular\ conform
c\reia confirmarea religioas\ a muncii nu ar fi dec^t o inven]ie abil\ a [efilor [i a
preo]ilor, pentru a-[i asigura loialitatea lucr\torilor, este prea superficial\ pentru a fi
plauzibil\. F\r\ îndoial\, s-a abuzat deseori de aceast\ confirmare pentru a ap\ra
concepte [i institu]ii care, pe bun\ dreptate, de altfel, nu mai erau nici apreciate, nici
în]elese, pentru a da un suflu nou r\m\[i]elor unor concep]ii alt\dat\ vitale [i bogate
în semnifica]ii. Dar a acuza religia, în general, c\ se al\tur\ în orice circumstan]\
ordinii existente în societate, fie ea s\n\toas\ sau bolnav\, înseamn\ a nu mai face
distinc]ie între propria sa natur\ [i formele sale. C^teva exemple tipice vor ilustra mai
bine importan]a pentru religie a diferen]ierii pe meserii, diferen]iere pe care o privim
drept unul dintre principalii factori de stratificare a societ\]ii.

4. Diferen]ierea dup\ meserii `n societatea primitiv\

a) Australia. � Murnginii sunt un trib din nordul Australiei. Ei au o cultur\ simpl\ [i
subzist\ din v^n\toare [i pescuit. Sunt for]a]i s\-[i adapteze via]a unor mari schimb\ri
ciclice de climat. Organizarea social\ este mai degrab\ complicat\, ea fiind deseori
descris\ de c^nd Australia a atras aten]ia savan]ilor occidentali. Nucleul s\u este
sistemul de rudenie, cuprinz^nd clanuri exogame [i teritorii �locale�. Aici, totemismul
este foarte dezvoltat; pentru ei, spiritele locuiesc în pu]urile de ap\. Av^nd stabilite
raporturile sale totemice prin intermediul clanului, individul este capabil s\ se iden-
tifice în lumea spiritual\ în virtutea experien]ei mistice a str\mo[ilor. Via]a unui
murngin se desf\[oar\ trec^nd prin faimoasele rituri de trecere. �Momentele critice
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din via]a individului, în]eleg^nd prin acestea na[terea, maturitatea [i moartea, sunt
marcate prin rituri minu]ioase�. La ele, femeile sunt excluse, dar personalitatea
b\rbatului este îmbog\]it\ prin participarea sa la riturile specifice diferitelor v^rste.
Murnginii au c^teva mituri fundamentale [i rituri comunitare. ~n afar\ de organizarea
pe clanuri stabile, poporul se adun\ în �hoarde� pentru a se aproviziona cu hran\.
Acestea pot fi grupuri mici de oameni înrudi]i sau grupuri mai mari, ce cuprind 30
sau mai multe persoane, a[a cum este cazul marilor s\rb\tori rituale, c^nd hrana este
abundent\. �Via]a ceremonial\ contribuie la m\rirea dimensiunilor grupurilor-hoarde�
(Warner). Aprobarea ritual\ este deci �for]a cea mai puternic\ pentru a reglementa
comportamentul pacifist al acestor hoarde mai importante ce adun\ hran\� (ibid.).
Femeile prind animale mici [i culeg legume, b\rba]ii pescuiesc [i ucid animalele
mari. Ei fabric\ unelte simple cu ceea ce le ofer\ mediul imediat apropiat. Dup\
Warner, a asigura controlul asupra naturii pare a fi una dintre func]iile totemismului
australian. Av^nd în vedere c\ sezonul uscat este favorabil (�abunden]a hranei,
]inuturi u[or de str\b\tut [i pl\cute, abunden]a v^natului, mari grup\ri de hoarde,
activitate social\ intens\ [i vast\, exerci]ii agreabile precum v^n\toarea [i pescuitul
cu harponul�), murnginii încearc\ s\ provoace repetarea acestor condi]ii favorabile
pentru �a controla perioada ploioas\ [i a-i minimaliza efectele�. Ritualurile �pun în
rela]ie mutual\ diferitele p\r]i ale grupului, prin utilizarea unor simboluri mai mari,
care `nglobeaz\ minorit\]ile în reprezent\ri figurative ce formeaz\ un tot unitar�.

Societatea murnginilor î[i g\se[te unitatea definitiv\ în sanc]iunile ultime ale
totemismului. G\sim un motiv primar în riturile de doliu [i în diferitele lor simboluri
destinate reintegr\rii sociale, str^ngerii r^ndurilor dup\ dispari]ia unuia dintre membrii
s\i [i afirm\rii, o dat\ în plus, a solidarit\]ii sale. De la întregul grup se str^ng
m^nc\ruri ceremoniale, care sunt servite `n f^nt^nile sacre, fabricate deasupra mor-
m^ntului defunctului. �F^nt^na totem, nucleu integrant al solidarit\]ii clanului,
organizeaz\ sentimentele clanului într-o unitate sacr\.� Unul dintre punctele funda-
mentale const\ în raporturile celor vii cu mor]ii [i cu necunoscutul. Diviziunea pe
clanuri a sistemului de rudenie este cea care îi orienteaz\ pe murnginii în via]\ spre
p\r]ile profane [i p\r]ile sacre ale f^nt^nii totem [i care, dup\ moarte, îi a[az\ în
partea sacr\ a regatului mor]ilor. F^nt^nile totem reprezint\ totalitatea elementelor
sacre ale structurii sociale a murnginilor.

b) Eschimo[ii. � Ace[tia sunt v^n\tori [i pescari. Vecin\tatea Arcticii le ofer\ ceea
ce au nevoie pentru supravie]uire: hran\, îmbr\c\minte, combustibil, dar cu destul\
modestie. Ei sunt obliga]i s\-[i adapteze modul de via]\ ]inuturilor înconjur\toare.
Schimbarea anotimpurilor [i alegerea terenurilor de v^n\toare constituie pentru ei
cauze permanente de migra]ii. Interesul vital, care are drept obiect animalele, at^t de
necesare existen]ei lor, se reflect\ în mitologia, cultul, tabuurile, riturile [i organi-
zarea lor. Ceea ce reprezint\ un interes deosebit este cultul zei]ei marine (Sedna),
p\zitoare a animalelor m\rii, foarte popular\ la eschimo[ii centrali. Numeroasele
spirite cu care eschimo[ii, cu imagina]ia lor at^t de bogat\, î[i populeaz\ împreju-
rimile trebuie invitate f\r\ încetare s\ coopereze la aprovizionarea cu v^natul necesar.
�Indigenii cred c\ este suficient ca riturile propriu-zis de mijlocire `n favoarea cuiva
s\ fie respectate, pentru ca sufletele animalelor pe care le ucid s\ nu piar\ [i s\ se
întoarc\ pe p\m^nt în corpuri noi� (W. Thalbitzer). Amuletele atotputernice [i
formulele magice fac obiectul unei cercet\ri avide. ~n ceea ce prive[te a[ezarea [i
hrana, un sistem foarte rigid de tabuuri conduce activitatea acestor popula]ii. �Practic,
toate necesit\]ile materiale ale eschimo[ilor sunt asigurate prin v^n\toare; în conse-
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cin]\, cea mai mare parte a tabuurilor privesc spiritele sau divinitatea care protejeaz\
animalele. Produsele p\m^ntului sunt separate de cele ale m\rii prin tabuuri severe.
At^t timp c^t foca este v^nat\ pe coast\, în interior nimeni nu poate lucra lemnul.�
Alte tabuuri au drept scop prevenirea contamin\rii între pe[te [i animale (nu se poate
m^nca [i karib, [i mors\ în aceea[i zi). A `nc\lca aceste reguli constituie o gre[eal\
foarte grav\. Eschimo[ii din str^mtoarea Cumberland (insula Baffin) cred c\ cel care
neglijeaz\ respectarea riturilor religioase se va trezi c\ în jurul s\u se formeaz\ un fel
de abur, care va alunga departe de el mamiferele marine, de care are nevoie pentru
subzisten]\. De la angekok, adic\ de la preotul eschimos, profet sau magician, se
a[teapt\ ca el s\ comunice cu spiritele în cadrul unor [edin]e speciale [i s\ aduc\
v^n\torului noroc [i succes. Dac\ angekok-ul are nefericirea de a e[ua în îndeplinirea
îndatoririlor sale religioase, este pedepsit cu mare severitate.

c) Sudul Indiei. � Via]a triburilor toda din India meridional\ are în centrul s\u
bivolul. ~n realitate, el nu face obiectul unei adora]ii, îns\ locurile sacre de prelucrare
a laptelui sunt considerate propriet\]i ale zeilor. �Mulsul [i baterea laptelui se afl\ la
baza majorit\]ii riturilor�. Activit\]ile profesionale ale acestor popula]ii se reflect\ în
mod accentuat în cultul lor: �Opera]iile obi[nuite din l\pt\rit au devenit un ritual
religios [i orice eveniment important din via]a bivolilor este marcat prin ceremonii
religioase�. Ierarhia l\ptarilor este caracterizat\ prin precizia [i complexitatea cres-
c^nd\ a ritualului, severitatea tot mai mare a regulilor de conduit\ [i complicarea
mereu mai mare a ceremoniilor privind accesul la serviciul lor. Bivolii sunt fie
obi[nui]i, fie sacri (pasthir). ~n unul dintre triburile toda, tartharol, `ngrijirea acor-
dat\ animalului sacru este una dintre cele mai complicate [i cuprinde rituri variate.
Amplasamentul l\pt\riei, numit\ ti, este o institu]ie special\, ce cuprinde bivolii,
l\ptarii, p\[unile [i diverse cl\diri [i ustensile necesare unei l\pt\rii�. Tabuuri severe
stabilesc func]iile diferi]ilor preo]i-l\ptari. Cei numi]i wursol, de exemplu, sunt
preo]i ale[i dintr-un anumit clan [i trebuie s\ îndeplineasc\ ceremonii speciale pentru
a-[i îndeplini datoria. �[Un wursol] nu se poate l\sa atins de o persoan\ obi[nuit\. El
are dou\ r^nduri de îmbr\c\minte: unul obi[nuit [i un altul pe care îl poart\ în
timpul muncii la l\pt\rie, [i pe care îl las\ acolo.� El nu doarme în l\pt\ria sa, ci în
alta. De dou\ ori pe s\pt\m^n\ i se permite s\ doarm\ în sat [i s\ între]in\ raporturi
sexuale. �~n caz contrar, î[i pierde func]ia, chiar [i numai dac\ este atins de o
femeie.� Dup\ ce a dormit în colib\, înainte de a se întoarce la l\pt\rie, se spal\
din cap p^n\ în picioare [i, la intrare, se prosterneaz\ în prag. Tabuurile impuse
palol-ului, cel mai înalt grad sacerdotal, sunt înc\ [i mai severe. ~ntre alte restric]ii,
el nu î[i poate t\ia p\rul c^t este în func]ie [i nu trebuie s\ bea lapte dec^t de la o
singur\ specie de bivol. Pentru ascensiunea în toate rangurile serviciului, exist\
prescrip]ii minu]ioase. Una dintre tr\s\turile lor esen]iale este purificarea prin
consumarea apei con]inute în ni[te frunze speciale [i frecarea pe corp cu sucul
anumitor plante. Preotul nu-[i preg\te[te m^ncarea personal [i nu trebuie s\ întoarc\
spatele lucrurilor aflate în l\pt\ria sa. Toate obiectele utilizate în ti, vase, clopote,
l\mpi, sunt realizate dup\ modele sacre. B\tutul laptelui [i mulsul sunt îndeplinite
dup\ ni[te rituri minu]ioase, înso]ite de rug\ciuni adresate zeilor. Fiecare sat `[i
compune propriile sale rug\ciuni, pentru a le utiliza în toate l\pt\riile sale. Ofrandele
animale aduse pentru ti [i zei variaz\ de la sacrificiul real la transferul dreptului de
proprietate. Ceremoniile funebre au în centrul lor sacrificarea unui bivol. Zeii
triburilor toda (zece la num\r) urmeaz\ în mare parte aceea[i via]\ ca [i muritorii;
au l\pt\riile [i bivolii lor. Descenden]ii bivolilor, crea]i de On, una dintre cele mai



153PROLEGOMENE METODOLOGICE

importante divinit\]i, au devenit bivolii sacri. Cei crea]i de c\tre so]ia sa r\m^n bivoli
obi[nui]i. Mitul triburilor toda reflect\ cu fidelitate ceea ce îi intereseaz\ mai mult.
�Oamenii [i bivolii au fost crea]i de c\tre zei [i triburile toda par a-[i închipui c\ a
existat o epoc\ în care zeii, oamenii [i bivolii tr\iau împreun\ pe colinele Nilgiri.�
Thurnwald avea dreptate s\ ne aminteasc\ faptul c\ triburile de p\stori nu au deloc
acelea[i concep]ii ca [i triburile de jefuitori cu privire la rela]iile religioase sau
magice cu animalele lor.

d) Noua Guinee. � Papua[ii kiwai din Noua Guinee britanic\ sunt agricultori a
c\ror via]\ depinde de gr\dinile lor. Conform unei tradi]ii mitice, femeia preg\te[te
gr\dina, iar b\rbatul o cultiv\, mai ales atunci c^nd este vorba despre igname. Munca
este înso]it\ de mituri [i rituri secrete. B\rba]ii [i femeile nu au dreptul s\ între]in\
contacte între ei, nici înainte [i nici în timpul lucr\rii gr\dinii. Anumite rituri, ce
includ un dans ritual, sunt combinate în a[a fel înc^t s\ asigure fertilitatea unei
gr\dini în defavoarea alteia. Ramurile de stuf cu care se împodobesc dansatorii sunt
puse în p\m^nt, cu scopul de a aduce noroc planta]iilor. C^nd se planteaz\ igname,
se utilizeaz\ �tauri care mugesc� ([ipci mici din lemn), al c\ror muget ajut\ plantele
s\ creasc\. Este invocat\ o fiin]\ mitic\, Maigidubu: �Maigidubu, planteaz\-mi mie
umamu (igname), te du susu (a trece apa) în lungul gr\dinii, înmoaie p\m^ntul (cu
taurul care scoate mugete), treze[te umamu s\ creasc\ repede�. Uneori, sem\natul
este înso]it de dansuri cu m\[ti. Dansul bananelor, al nucilor de cocos [i al salviei
cuprind ni[te rituri speciale. Ritul karea este cel mai important mijloc de comunicare
cu spiritele naturii sau cu mor]ii. El �face parte din toate ceremoniile [i este celebrat
înainte [i dup\ r\zboi, v^n\toare [i un anumit fel de pescuit cu harponul, [i în timpul
cultiv\rii gr\dinilor, pentru ploaie, v^nt sau vreme bun\, pentru a avea prieteni�, cu
ocazia oric\rui eveniment extraordinar din via]a cotidian\. Seara, înainte de a-[i
începe v^n\toarea, v^n\torul celebreaz\ karea pentru a invoca anumite spirite, cu
care intr\ în contact în vis. El strope[te cu sucul unei plante utilizate la prepararea
unei b\uturi tonice în direc]ia în care se presupune c\ locuie[te spiritul [i îl cheam\
pe nume, spun^nd: �Merg (c\tre) cr^ngul acesta, acolo te înt^lnesc, vino [i fii
asemenea unui cangur, unui porc, unei iguane etc.�.

Ceremoniile kiwai arat\ existen]a unei st^nse leg\turi între conceptele religioase
[i cele sociale. Horimu, sau marea pantomim\, este raportat\ la cultul mor]ilor [i
dorin]a reu[itei la v^n\toare. Sanctuarul pentru horimu �constituie un fel de templu
al satului, utilizat uneori ca loc de adunare [i pentru alte ceremonii�. Fiecare dintre
cele cinci clanuri totemice ̀ [i are locul s\u pentru ceremonii. Unul dintre clanuri este
îns\rcinat în mod special cu riturile. Un mald\r de frunzi[ (tara), la care a contribuit
fiecare clan cu o parte, serve[te la `mpodobirea dansului; totodat\, nimeni nu este
exclus de la dans, deoarece în cazul acesta nu exist\ nici o îndoial\ c\ pescuitul cu
harponul va trece printr-o perioad\ total nefructuoas\. Spre sf^r[itul ceremoniei, care
dureaz\ s\pt\m^ni, b\rba]ii pleac\ la v^n\toare, cu speran]a [i încrederea c\ vor
aduce o prad\ bogat\.

O alt\ ceremonie, garea, este centrat\ pe arborele recoltei; alta este rezervat\
cre[terii broa[telor ]estoase (nigori). Ceremonia �cea mai secret\, mai sacr\ [i
terifiant\�, moguru, cuprinde, conform descrierii detaliate a lui Landtman, preg\tirea
leacurilor înt\ritoare pentru gr\dini (în special pentru sago) [i pentru oameni, ini]ierea
tineretului, episodul cu ciudatul s\lbatic capturat [i alte rituri mai pu]in importante.
�Conexiunea intim\ dintre via]a ritual\ a indigenilor [i munca depus\ pentru a tr\i
este deci u[or de dovedit.� Leg\tura care �une[te ceremoniile [i munca este reciproc\;
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ceremoniile servesc de asemenea la furnizarea unor remedii salvatoare pentru diferi-
tele lucr\ri [i întreprinderi, sau cel pu]in un derivativ�.

e) Melanezia. � Locuitorii insulelor Trobriand, din largul extremit\]ii orientale a
Noii Guinee, a c\ror cultur\ a fost descris\ în mod magnific de c\tre Malinowski în
monografia, devenit\ clasic\, Coral Gardens and their Magic, sunt melanezienii,
mult superiori vecinilor lor papua[i, prin nivelul cultural [i organizarea politic\ [i
economic\. Ocupa]ia lor principal\ este cultura unor planta]ii cu adev\rat impre-
sionante, în care cresc igname, bananieri, cocotieri [i raro. Indigenii practic\ pu]in
pescuitul [i au, într-o oarecare m\sur\, o activitate comercial\ [i industrial\, �fiind
cultivatori prin voca]ie [i conform unui sistem tradi]ional de valori, nu numai din
simpl\ necesitate�. Totu[i, agricultura r\m^ne nu numai cel mai important factor
integrant pentru tribul în]eles ca un tot, ci [i activitatea principal\ care îi furnizeaz\
hrana, pretutindeni unde aceasta se situeaz\ înaintea altei munci. �~n m\sura în care
munca lor este intim întrep\truns\ cu practicile [i riturile magice, locuitorii din
insulele Trobriand sunt un exemplu excep]ional de interesant de corelare între ocupa]ii
[i atitudinile religioase. Orice observator care a tr\it, muncit [i conversat cu indigenii,
spune Malinowski, a fost frapat de importan]a, complexitatea [i minu]iozitatea
horticulturii lor, precum [i de num\rul de activit\]i str\ine [i cu caracter suplimentar
care se cristalizeaz\ în jurul ei�. Stratificarea lor social\ prezint\ unele analogii cu a
polinezienilor: au diferen]ieri ierarhice asem\n\toare, înso]ite de tabuuri similare.
Malinowski, în pasionanta sa monografie, pretinde a ne oferi, dup\ cum spune el, �o
sintez\ teoretic\ a întregului ansamblu: sensul [i rolul magiei, elegan]a [i perfec]iunea
estetic\, rela]iile dintre cei privilegia]i prin rudenie [i influen]a mitului�.

Ace[ti insulari m\soar\ timpul dup\ fazele sezoniere specifice agriculturii. Toate
fazele principale, preg\tirea p\m^ntului prin arderea reziduurilor vegetale, aratul [i
sem\n\turile, cultivarea [i plivitul, recoltarea [i depozitarea în hambare, sunt înso]ite
de rituri magice (towosi). �Aceste rituri magice sunt efectuate pentru fiecare comuni-
tate a satului, considerat\ ca un `ntreg; fiecare sat [i, uneori, fiecare subdiviziune a
satului are propriul s\u towosi [i sistemul s\u de magie towosi; probabil c\ aceasta
este expresia principal\ a unit\]ii satului.� Magia [i munca material\ sunt întrep\-
trunse într-un mod aproape inextricabil. A[a se face c\ munca în gr\dini începe în
mod oficial printr-o reuniune în fa]a casei magicianului. Urmeaz\ apoi o discu]ie cu
privire la cel mai bun moment [i cele mai bune locuri pentru cultur\. Dup\ aceasta,
se trece la distribuirea c\tre diferi]i indivizi a loturilor de p\m^nt disponibile. La
final, are loc o ceremonie inaugural\. �Towosi love[te solul [i presar\ din loc în loc
frunze fermecate, ceea ce simbolizeaz\ în cuvinte [i în g^ndire totalitatea magiei
gr\dinilor.� Rituri similare au loc înaintea fiec\rui anotimp. Locul în care se
desf\[oar\ acestea a fost special preg\tit [i amenajat.

Vr\jitorul gr\dinilor este, cel pu]in teoretic, [eful grupului de rudenie al satului.
Insularul crede c\ str\mo[ii lui au ie[it din p\m^nt �aduc^nd cu ei magia lor
horticol\�. Proprietatea ereditar\, mitologic\, juridic\, moral\ [i economic\ apar]ine
persoanei vr\jitorului gr\dinilor. Riturile sunt înso]ite de ofrande de hran\ [i el
personal prime[te daruri în natur\. De altfel, el respect\ anumite tabuuri de ordin
alimentar. Se insist\ mult asupra men]inerii tradi]iei magice. Magicianul este asistat
de rudele mai tinere. Demnitatea sa reprezint\ o adev\rat\ îns\rcinare. El este expert
în gr\dini [i, împreun\ cu [eful neamului s\u, supravegheaz\ [i conduce munca în
toate detaliile. Ideea de baz\ este c\, din moment ce st\p^ne[te for]ele fertilit\]ii, el
trebuie s\ conduc\ [i munca oamenilor. ~ntr-unul dintre cele mai interesante capitole
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ale lucr\rii sale, Malinowski trateaz\ despre �splendoarea gr\dinilor [i justificarea
lor mitologic\�. El studiaz\ concep]iile tradi]ionale, conform c\rora oamenii au fost
ini]ia]i în cultivarea gr\dinilor de c\tre eroi. Este semnificativ de remarcat c\
aporturile eroului `n domeniul muncii practice [i religiei, de[i intim legate, r\m^n
entit\]i distincte [i separate. Eroul i-a înv\]at cele mai eficace mijloace de cultur\ [i
practicile magice care pot contribui la ob]inerea unor recolte mai bogate. �Cele dou\
c\i, calea magiei [i calea muncii � megwa la keda, Bagula la keda � sunt inseparabile,
dar nu se confund\ niciodat\. Magia s-a n\scut din mit, munca practic\ din teoria
empiric\. Se respect\ anumite tabuuri; astfel, raporturile sexuale sunt interzise în
interiorul sau ̀ n proximitatea gr\dinilor, ceea ce constituie înc\ un exemplu de rela]ie
intim\ între religie [i morala muncii.

f) Indienii din America. � O anchet\ am\nun]it\ f\cut\ de c\tre Alice Cunningham
Fletcher [i Francis La Flèche cu privire la obiceiurile indienilor omaha, înrudi]i cu
indienii pawnee [i cu al]i indieni sioux, ne-a oferit o imagine foarte interesant\ despre
raporturile `ntre conceptele, riturile [i organizarea lor religioas\ [i activit\]ile sociale
[i economice. Sistemul complicat [i vast, pe care se sprijin\ întreaga organizare
social\, este fondat pe experien]a religioas\ a unit\]ii spiritului care îmbr\]i[eaz\
totul (Wakonda). Pentru ei, coexist\ dou\ mari principii: cerul, sus, [i p\m^ntul, jos.
Aceasta corespunde diviziunii dualiste a poporului în poporul din cer (inshtacunda)
[i poporul de pe p\m^nt (hongashenu). Fiecare dintre aceste popoare con]ine cinci
gentes. La r^ndul lor, ele se recunosc dup\ denumire, rituri, locuri de reziden]\,
tabuuri [i nume. Deoarece, conform cosmologiei lor, oamenii s-au n\scut din unirea
dintre poporul din cer [i cel de pe p\m^nt, p\strarea unit\]ii celor dou\ jum\t\]i
corespunz\toare este o necesitate vital\. Fiecare dintre cele dou\ mari grupuri este
îns\rcinat cu func]ii speciale. Poporul de pe p\m^nt este responsabil cu riturile [i
îndatoririle necesare bun\st\rii fizice. Una dintre gentes, wezhinshte, trebuie s\ se
ocupe de toate ceremoniile ce au leg\tur\ cu r\zboinicul, considerat drept protector
al vie]ii [i propriet\]ilor tribului. Serviciul de �intenden]\�, îns\rcinat cu v^n\toarea
de bivoli, sem\natul porumbului, îngrijirea recoltelor, cu v^ntul [i ploaia este asigurat
de celelalte patru gentes. Oamenii din cer se ocup\ de riturile ce vizeaz\ for]ele
creatoare [i conduc\toare ale vie]ii sociale [i industriale. Ei sanc]ioneaz\ activit\]ile
inshtacunda. �Astfel, credin]a c\ rasa uman\ [i toate celelalte forme de via]\ au fost
create [i sunt perpetuate prin unirea dintre cei din cer [i cei de pe p\m^nt a fost nu
numai simbolizat\ în organizarea tribului, dar a p\strat o valoare vital\ [i r\m^ne în
permanen]\ prezent\ în spirite, gra]ie riturilor, grup\rilor [i raporturilor dintre gentes,
[i p\r]ilor din treburile [i ceremoniile tribului ce revin celor dou\ mari diviziuni�.
Aceast\ unitate este exprimat\ prin simboluri precum jocul în comun cu mingea [i
pipele sacre. Interesant\ este [i amplasarea corturilor: cele cinci gentes cere[ti se
instaleaz\ totdeauna la nord, iar cele cinci terestre totdeauna la sud.

Alte c^teva exemple vor servi la ilustrarea acestei coordon\ri a activit\]ilor,
fondat\ pe religie, a[a cum o g\sim la indienii omaha. Corturile situate în st^nga
intr\rii în tab\ra cea mare (huthuga) erau ale celor �prin care tribul î[i f\cea cunoscut\
nemul]umirea sau furia�, adic\ ale oamenilor wezhinshte, al c\ror nume înseamn\ �a
se înfuria�. C^nd [eful [i-a aprins pipa sacr\ în cortul r\zboinicului [i crainicul a
proclamat decizia, acest trib avea sarcina de a p\zi �cortul sacru al r\zboiului� [i de
a celebra rituri de r\zboi. Acela[i trib avea prim\vara îns\rcinarea de a `ndeplini
riturile tunetului. Elanul este animalul care e tabuul lor particular. Cei numi]i
inkecabe, care se instaleaz\ la st^nga de weshinshte, conduc urm\rirea bizonului.
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Ei se împart, la r^ndul lor, în dou\ sub-gentes, dintre care una are ca simbol spicul
de gr^u ro[u, deoarece str\mo[ii lor erau �poporul pentru care gr^ul era sacru�. Ei
au de asemenea sarcina cultiv\rii porumbului, al doilea produs alimentar al triburilor
omaha. ~n plus, ei trebuie s\ vegheze asupra pipelor sacre. Ambele subdiviziuni sunt
r\spunz\toare de st^lpul sacru. Maestrul de v^n\toare, conduc\torul grupului care
trebuie s\ încercuiasc\ turma, este ales din cea de-a doua. Limba [i capul bizonului
sunt totemurile lui. S-a remarcat deja c\ cele cinci gentes din jum\tatea de nord
ale huthuga sunt p\str\torii riturilor �ce privesc crea]ia, stelele, for]ele cosmice ale
vie]ii�. Unitatea ansamblului este simbolizat\ prin embleme sacre precum movi-
lele funerare, corturile [i pipele sacre, care au o autoritate mai mare dec^t cea a
st^lpilor sacri.

Legendele sociale ale triburilor omaha, precum [i organizarea [i distinc]ia diviziu-
nilor din interior reflect\ schimb\rile importante ce au avut loc c^nd porumbul,
alimentul de baz\, a l\sat primul loc bizonului. ~n aceea[i ordine de idei, este interesant
de remarcat c\ windebago, un alt trib sioux, conform unuia dintre ultimii exploratori,
�v\de[te tendin]a de a substitui numele ce se refer\ la fondarea unui clan numelor de
animale�. Astfel, �probabil c\ ast\zi un num\r mai mare de r\zboinici ar nega faptul
c\ clanul Eretelui este acela[i cu al R\zboinicului�. Cu toate c\ este o problem\ ce
]ine de istoria originilor, complicat\ de aceste schimb\ri, vedem prin exemplele de
mai sus c\ exist\ o leg\tur\ clar\ între activit\]ile profesionale, cultul [i organizarea
general\ a societ\]ii.

Leg\tura intim\ ce exist\ între activit\]ile destinate hranei [i, pe de alt\ parte,
conceptele religioase a mirat mai mul]i observatori. (�Pentru tribul windebago,
spiritele au puterea de a furniza omului orice are o valoare economic\ în ochii s\i.�)
Totu[i, aceast\ rela]ie nu are nimic de ordin secundar, ci este rezultatul experien]elor
religioase originare, indiferent de întunecarea lor în decursul dezvolt\rii ulterioare.

g) Africa de Sud. � Bavenda, din Transvaalul septentrional, grup de triburi bantu
din sudul Africii, consider\ cirezile drept surs\ de bog\]ie [i nu ca mijloc de subzis-
ten]\. Ei tr\iesc numai din agricultur\. Meseriile (ol\ritul, prelucrarea l^nii [i a meta-
lului) se afl\ în m^inile unor speciali[ti cu experien]\. R\zboiul [i v^n\toarea sunt
privilegiul b\rba]ilor bavenda [i sunt condi]ionate de tabuuri interesante. Marelui lor
zeu, model al unui deus otiosus african, nu i se oficiaz\ un cult dec^t în caz de mare
calamitate, cum ar fi seceta. Alte spirite, în special cele ale str\mo[ilor, sunt mult mai
importante. Deseori, ele sunt încarnate în animale. �Multe dintre marile familii
posed\ un taur negru numit Makhuten (bunicul), considerat încarnarea spiritelor
ancestrale. Este ucis în mod solemn de s\rb\toarea recoltei� (Hugh Arhtur Stayt).
Spiritele familiei Makruel sunt reprezentate printr-o capr\ neagr\, �prima mam\ a
mamelor, dar [i întruparea tuturor str\mo[ilor mamei pe linie matern\�. Aceast\
capr\ �nu poate fi p\zit\ dec^t de copii de ambele sexe, de pe linia matern\;
ghicitorul indic\ pe acela dintre copiii mici din grup care trebuie s\ se ocupe de ea;
acesta din urm\ este privit ca fiind într-o rela]ie special\ cu spiritele str\mo[ilor
materni [i îndepline[te ceremoniile în onoarea acestor spirite�. Aceste spirite sunt
mai temute dec^t cele de pe linia patern\. Dup\ moarte, b\rbatul este reprezentat
printr-o suli]\ sacr\, femeia printr-un inel de fier sau cupru. Ele sunt consacrate în
cursul unei ceremonii solemne. �}in^nd în m^n\ tigva din sicriu, oficiantul se urc\
în locul în care se afl\ suli]a [i spune: «Iat\-l pe nepotul nostru (sau nepoata); vi l-au
înapoiat. Nu fi]i sup\ra]i».� Aceste simboluri fac obiectul unei mari venera]ii. Cele
dou\ principale ocazii în care spiritele str\mo[ilor primesc cu pl\cere un cult de
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implorare sunt, lucru destul de semnificativ, perioada ce preced\ sem\natul [i cea
care preced\ seceri[ul. Problema care se pune în mod constant acestor indigeni, [i
care le rezum\ pe toate celelalte, este aceea a ploii. C^nd plou\, nu este voie s\ ucizi
un piton, ceea ce dovede[te c\, în spiritul tribului boronga, exist\ o leg\tur\ intim\
între piton [i ploaie. Capul [i coada [arpelui sunt îngropate, pentru a asigura
fecunditatea turmelor. Femeile sterile î[i înf\[oar\ centura cu pielea sa, pentru a
r\m^ne îns\rcinate.

h) Africa occidental\. � Yoruba, trib sudanez din Nigeria meridional\, a atras
aten]ia savan]ilor prin seria de analogii interesante pe care le prezint\ civiliza]ia,
organizarea societ\]ii [i religia lor cu cele ale vechii lumi mediteraneene. Ne vom
ocupa aici de rela]iile care exist\ între ocupa]iile [i obiceiurile, g^ndirea [i ordinea
religioas\ a acestor sudanezi, care pot fi considerate drept condi]ii tipice înt^lnite pe
vastul continent negru. Ca [i despre alte triburi africane, despre indigenii din Nigeria
meridional\ s-a spus c\ �sunt ni[te fiin]e profund religioase�.

Principalele ocupa]ii din aceast\ regiune sunt munca în gospod\rii [i v^n\toarea,
comer]ul [i industria neav^nd dec^t o importan]\ secundar\. Ne vom îndrepta aten]ia
asupra rolului jucat de prelucrarea metalelor [i efectele sale asupra sistemului religios
al acestui popor. ~n Nigeria, fierul pare a fi fost lucrat din cele mai vechi timpuri, [i
s-a sugerat c\ lumea datoreaz\ negrilor primele progrese în aceast\ art\. Obiectele de
bronz, trecute probabil prin Egipt, au putut fi introduse în Nigeria de tribul yoruba
în cursul marilor migra]ii din mileniul II î.Chr. De atunci, ol\ritul [i siderurgia au
fost factori importan]i în cultura Ife Ife, capitala originar\, [i ast\zi înc\ ora[ sf^nt al
]inutului Yoruba. Aceste meserii au fost favorizate de invadatorii pe jum\tate albi,
care au introdus sistemul lor politic, social [i cultural, dezvolt^nd astfel me[te[ugurile
`n tribul yoruba [i mai t^rziu din imperiul Benin; acolo se g\sesc într-adev\r �opere
extraordinar de frumoase din bronz [i cupru, obiecte cizelate în cupru sau ceramic\,
sculpturi în lemn [i filde[�. Dup\ Talbot, aceast\ art\ a fost vreme îndelungat\
apanajul unei industrii sacerdotale din Ife Ife. C^nd capitala a fost transferat\ în Oyo,
awni din Ife a devenit [eful religios al statului [i puterea politic\ a trecut în m^inile
familiei Odudua, uzurpatorul zeificat mai t^rziu.

Organizarea politic\ [i religioas\ a tribului yoruba, foarte complicat\, se pare c\
a fost influen]at\ din est [i nord. Cultul str\mo[ilor [i a tot felul de divinit\]i
superioare, de obicei un zeu-tat\ [i o zei]\-mam\ a p\m^ntului, al altor zeit\]i mai
pu]in puternice, este considerat drept tr\s\tura cea mai evident\ a religiei nigeriene.
Yorubaii, ultimii imigran]i, au cel mai populat panteon. Se pare c\ divinit\]ile
fecundit\]ii [i ale vegeta]iei au precedat zeii solari (zeul fulgerelor) [i anumi]i eroi
zeifica]i [i-au împrumutat numele marilor yoruba: astfel, Odudua [i-a dat numele
p\m^ntului, Shango fulgerului [i Ifa zeului divina]iei. Aceste divinit\]i sunt repre-
zentate prin simboluri. �Fiecare individ este consacrat serviciului unei divinit\]i
particulare, despre a c\rei emana]ie se presupune c\ îl p\trunde în cursul prezent\rii
sale, fie pe toat\ perioada c^t dureaz\ cultul s\u, fie efectiv în momentul în care se
desf\[oar\ serviciul.� Fidelii fiec\rui orisha, sau divinitate, respect\ reglement\ri
totemice cu caracter exogam.

Este interesant de v\zut cum se reflect\ activit\]ile acestui popor în panteonul s\u.
Awalawrun, st\p^nul Cerului, cu ochi f\r\ num\r, reprezint\ ierarhia divinit\]ilor
(orisha) care �administreaz\ diferite p\r]i din natur\ [i servesc ca mediatori între
umanitate [i zeul suprem�. Una din func]iile divine cele mai caracteristice este cea a
lui Shango, zeul fulgerelor, probabil erou solar divinizat, ce tr\ie[te într-un palat de

RELIGIE {I DIFEREN}IERE ~N INTERIORUL SOCIET|}II



SOCIOLOGIA RELIGIEI158

bronz. ~n onoarea sa au loc dansuri sacre la începutul sezonului uraganelor. ~n afar\
de aceasta, se mai ador\ un mare num\r de jamu mai pu]in puternici. Ogun este un
orisha inferior; el este patronul fierarilor, al v^n\torilor, r\zboinicilor [i hipnotiza-
torilor de [erpi. Unul dintre simbolurile sale cele mai caracteristice este o bucat\ de
fier. Prime[te adora]ii de la to]i me[te[ugarii, care formeaz\ un grup special. Dintre
diferitele divinit\]i agricole, Oko (gospod\ria) merit\ o men]iune special\; el este
reprezentat printr-o baghet\ de fier [i un fluier de filde[. Fierul, sub toate formele
sale, este privit ca o protec]ie împotriva influen]elor spiritelor rele, deoarece este
materia prim\ cea mai utilizat\ de c\tre me[te[ugarii yoruba, în pofida declinului pe
care l-a suferit industria lor, în momentul în care au început s\ se utilizeze metale
importate. Bronzul, cuprul [i cositorul joac\ un rol mai redus. {eful fierarilor este
�invitat totdeauna la adun\rile sfatului�.

~n tabloul s\u de ansamblu cu privire la domeniile culturale din Nigeria, Hambly
remarc\ importan]a pe care o cap\t\ ritualul [i prohibi]iile ce privesc industria
fierarilor. �Situa]ia social\ a fierarilor este totdeauna un punct care trebuie s\ re]in\
aten]ia celor care studiaz\ obiceiurile [i starea social\ [ale acestor popoare].� Practic,
fierarii formeaz\ o cast\. Ei nu se pot c\s\tori între ei [i ucenicii lor trec prin
ceremonii speciale de ini]iere [i vorbesc o limb\ aparte. �Riturile au în centrul lor
construc]ia furnalelor, curgerea fierului [i consacrarea uneltelor.� Acest autor î[i
aminte[te c\ a v\zut la Ife un morm^nt sacru alc\tuit din dou\ pietre mari, considerate
drept ciocanul [i nicovala primului fierar, Ogun, patronul corpora]iei [i zeul r\zboiu-
lui. ~n cursul acestor ceremonii se sacrific\ un c^ine.

i) Africa oriental\. � Triburile masai din Africa oriental\ difer\ de triburile bantu,
cu care se învecineaz\, prin limb\, obiceiuri [i aspect fizic. Ei se aseam\n\ cu
anumite triburi înrudite prin faptul c\ p\streaz\ o organiza]ie militar\, în care to]i
b\rba]ii între aproximativ 17 [i 30 de ani formeaz\ un grup special de r\zboinici.
Masai se împart într-un grup sedentar de agricultori [i un grup de p\stori nomazi. Cel
mai important eveniment din istoria lor este conflictul izbucnit între cele dou\ grupuri
[i care s-a terminat prin victoria p\storilor. La aceste popula]ii, b\rba]ii se împart în
b\ie]i, r\zboinici [i b\tr^ni. Circumcizia marcheaz\ trecerea de la prima v^rst\ la a
doua. Cei circumci[i în aceea[i perioad\ sunt cunoscu]i sub numele de grupul
�S\biilor Albe� sau al �Invizibililor�. ~nainte de a împlini 21 de ani, r\zboinicul se
c\s\tore[te, [i atunci poate deveni [ef responsabil cu disciplina. Clasa conduc\toare
este elita militar\. Aceast\ situa]ie creeaz\ un stat diferit de monarhiile din Africa
occidental\, deoarece nu exist\ putere [i autoritate centrale. Laibon, sau b\rbatul
medic, [eful spiritual, singurul personaj central. Ellis are dreptate c^nd spune: �S-ar
p\rea c\ aceast\ organizare militar\, dezgustul fa]\ de v^n\toare, de consumarea
v^natului sau a legumelor [i fa]\ de agricultur\ [i de orice art\ productiv\ sunt cele
mai importante caracteristici ale masailor�.

Religia masailor este foarte vag\. Nu se [tie exact dac\ divinitatea (eng-ai) este o
persoan\ sau nu. Se cunosc dou\ grupe de zei: cei negri, sau prieteni, [i cei ro[ii,
sau r\uvoitori. Zeul ro[u încearc\ f\r\ încetare, dar în zadar, s\ coboare pe p\m^nt
pentru a-i omor` pe oameni, îns\ este `mpiedicat de zeul negru. Tuturor zeilor li se
adreseaz\ rug\ciuni, mai ales pentru copii, ploaie [i victorie.
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5. Diferen]iere social\ [i religie

Cum poate fi afectat\ religia de diferen]ierea social\, sub toate formele sale? Înainte
de toate, trebuie s\ amintim c\ religia obiectiv\ este cea influen]at\ de diferen]ele
sociale precum ocupa]iile, rangul [i proprietatea. Aceste diferen]e nu afecteaz\ în
mod direct religia subiectiv\. Cu alte cuvinte, doi indivizi care tr\iesc în aceea[i
perioad\ [i ̀ n aceea[i civiliza]ie, în interiorul aceleia[i comunit\]i religioase, indiferent
de rang, profesie sau bog\]ie, pot avea experien]e asem\n\toare ale sacrului [i pot
s\-[i exprime totu[i credin]a în mod diferit, ca [i cultul, [i s\ apar]in\ unor tipuri
diferite de asociere religioas\.

Experien]a religioas\, fiind faptul fundamental, constituie baza unei comuniuni cu
un caracter foarte intim [i penetreaz\ în profunzime stratul de pulsiuni, emo]ii [i
gânduri comune tuturor oamenilor. Religia subiectiv\ s-a dovedit totdeauna suficient
de puternic\ pentru a uni [i integra oameni care, altfel, sunt separa]i într-o bun\
m\sur\ prin descenden]\, profesie, bog\]ie sau rang. Studiul situa]iei sociale a celor
care i-au urmat pe profe]ii, mae[trii [i fondatorii de religii dezv\luie o surprinz\toare
eterogenitate a grupurilor pestri]e ce au format o unitate sub influen]a unei experien]e
religioase comune. Nu înseamn\ în mod necesar c\ obiectivarea [i formularea acestei
experien]e conduc la divizare [i separare, dar este de net\g\duit faptul c\ aceste
diferen]e sunt favorizate în special de articularea expresiei experien]ei religioase. În
acela[i timp, reac]iile individuale sau colective fa]\ de progresul unei religii ofer\ o
mare varietate.

În primul rând, remarc\m c\ diferen]ierea [i stratificarea sociale au o influen]\
foarte clar\ asupra expresiei experien]ei religioase. Între situa]ia celor umili [i
simplitatea credin]ei [i a cultului lor exist\ o armonie, în vreme ce clasele avute sunt
înclinate s\ patroneze rituri mai elaborate [i s\ cheltuiasc\ mai mult cu demonstra]ii
ale devo]iunii lor. Totu[i, aceste concluzii, la fel ca majoritatea generaliz\rilor, nu pot
fi admise decât cum grano salis. Motive puritane pot s\ restrâng\ [i s\ limiteze
manifest\rile rituale la ceea ce se consider\ a fi esen]ial, [i probabil tocmai în
cercurile aristocratice. Dimpotriv\, ]\ranii [i clasele dezmo[tenite, din toate religiile,
insist\ deseori nu numai asupra îndeplinirii extraordinar de minu]ioase [i asupra
meticulozit\]ii prescrip]iilor [i interdic]iilor rituale, dar [i `nchin\ divinit\]ii un cult
atât de bogat pe cât le permite situa]ia lor.

În al doilea rând, se întâmpl\ ca diferen]ierea social\ s\ aib\ drept consecin]\
insisten]a asupra anumitor idei [i a anumitor rituri ce ]in de expresia tradi]ional\ a
experien]ei religioase. Savan]ii g\sesc aici un teren foarte fertil `n exemple de anverguri
foarte variate. Cu cât o societate este mai avansat\ din punct de vedere cultural [i
cuprinde straturi diferite, cu atât grupurile profesionale, economice [i sociale au
tendin]a de a face s\ domine cultul divinit\]ilor lor preferate, cu riturile [i devo]iunile
sale. Caracterul agitat [i belicos al clasei conduc\toare a r\zboinicilor azteci confer\
conceptelor mitologice [i riturilor mexicane culoarea lor particular\ [i le influen]eaz\
profund. G\sim influen]a savan]ilor în teologii ce difer\ tot at^t de mult între ele, ca
iudaismul, parsismul, brahmanismul, maniheismul [i confucianismul. În Japonia,
teologia budist\, cultul [i organizarea au suferit, sub influen]a militar\ a samurailor,
o nou\ interpretare. Feudalitatea din Evul Mediu occidental a cunoscut un tip
caracteristic de devo]iune fa]\ de Fecioara Maria, care a determinat apari]ia unei noi
organiz\ri: ordinele religioase de cavaleri. Începând din secolul XVI [i pân\ în
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secolul XIX, în mai multe expresii ale piet\]ii sim]im influen]a accentuat\ [i reg\sim
chiar limbajul me[te[ugarilor [i al micilor burghezi (exemplu: anumite grupuri de
disiden]i englezi [i de pieti[ti germani).

Dac\, gra]ie influen]ei anumitor grupuri sociale, în interiorul unei religii tradi]io-
nale se afirm\ anumite tr\s\turi, aceasta se întâmpl\ din acela[i motiv pentru care
sunt abandonate altele, atât în teologie, cât [i în liturghie [i organizare. De-a lungul
timpului, cre[tinismul, iudaismul, budismul [i confucianismul au dat na[tere unor
mi[c\ri favorizate de grupuri mai mult sau mai pu]in bine delimitate [i omogene, care
au încercat s\ reorganizeze comunitatea religioas\ eliminând înv\]\turile [i obiceiurile
pe care le considerau lipsite de importan]\, eronate sau chiar d\un\toare. Protestul
ra]ionalist al disiden]ilor veni]i din lumea [tiin]ei [i a [colilor, reprezentat în cre[tinism
prin umanism, Aufklärung, unitarianism, în iudaism prin karaism, în islam prin
mutazilism [i în budism prin anumite ramuri din Mah³ y³ na, avea preten]ia de a
corecta anumite afirma]ii doctrinare. Mi[carea �modernist\� din toate marile corpuri
religioase exprim\ o tendin]\ similar\ sub numele de �progresist\� [i de �intelligentsia
educat\�. Opusul acestei tendin]e `l întâlnim reprezentat prin mi[c\rile �dezmo[te-
ni]ilor�, adic\ ale oamenilor mai pu]in educa]i, cu o cultur\ [i o situa]ie economic\
inferioare. {efii [i purt\torii de cuvânt ai acestor mi[c\ri sunt deseori membri ai
primului grup, de[i nu totdeauna. Spre deosebire de tendin]ele manifestate la persoa-
nele cultivate, grupurile religioase ale claselor mai pu]in avantajate sunt caracterizate
printr-o fervoare emo]ional\, asociat\ frecvent cu antiintelectualismul (cf. mai jos,
sec]. 8). În orice caz, nu exist\ nici o îndoial\ c\ dezvoltarea grupurilor protestatare,
reformiste, eretice sau sectare a fost încurajat\ adesea de nevoile, preten]iile [i
exigen]ele grupurilor profesionale, economice sau sociale.

Max Weber studiaz\ problema de a [ti care sunt inten]iile specifice favorizate prin
diferite religii în diversele straturi sociale (Was Religionen den verschiedenen sozialem
Schichten leisten mussten). El admite c\ nevoia de m^ntuire (Erlösungsbedürfnis)
este expresia unei nevoi specifice sau a unui fel de suferin]\, dar are dreptate când
men]ioneaz\ c\ ace[ti factori nu au totdeauna un caracter social sau economic, de[i
acesta din urm\ este cazul cel mai frecvent. Dup\ Weber, toate grupurile privilegiate
prea frecvent din punct de vedere economic [i, în virtutea situa]iei lor, cel mai pu]in
înclinate s\ resimt\ nevoia unei mântuiri privesc religia ca pe o putere care le
�legitimeaz\� pozi]ia [i le justific\ inclusiv comportamentul. Autorul g\se[te totu[i
de cuviin]\ s\ fac\ diferen]a între tipul de program religios con[tient, sistematic [i
demagogic, fondat pe considerente sociale, [i rela]iile mai pu]in definite, fragile [i
involuntare, pe care le putem întâlni între un ideal religios [i un grup social.

Mai r\mâne de [tiut în ce m\sur\ exist\ nu numai o similitudine obiectiv\ a
situa]iei [i destinului indivizilor cu pozi]ie social\, economic\ [i profesional\ asem\-
n\toare, dar [i un sentiment subiectiv de solidaritate [i înrudire religioas\. Liniile de
demarcare ale celui din urm\ aspect nu coincid totdeauna cu diviziunile verticale ale
celui dintâi; a[a se explic\ faptul c\ atitudinea nobilimii ereditare fa]\ de religie este
mai uniform\ decât ne-am putea a[tepta s\ întâlnim în cazul inegalit\]ii de situa]ii
economice [i al diferen]ei de ocupa]ii specifice membrilor s\i. Pietismul continental
din secolul XVII a manifestat un sentiment de solidaritate ce cuprindea toate grupurile
care f\ceau parte din el, indiferent de diversitatea lor social\ [i de condi]iile lor
economice. Cu toate c\ în Europa, America [i anumite zone din Orient sentimentul
solidarit\]ii de clas\ l-a înlocuit, cel pu]in la suprafa]\, pe cel de solidaritate religioas\,
în epoca modern\, exemplul Bisericii romano-catolice, care nu este o biseric\ nici a
bogatului, nici a s\racului, ne atrage aten]ia asupra generaliz\rilor pripite. Civiliza]ia
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modern\, cu diferen]ierea sa din ce în ce mai accentuat\, ce face ca p\turile sociale
s\ fie din ce în ce mai str\ine unele fa]\ de altele, ofer\ acestor studii o surs\
nelimitat\ de fapte.

6. Consecin]e sociale. Asocia]ii fondate pe ocupa]ie

Atâta vreme cât diferitele straturi ce alc\tuiesc societatea sunt unite printr-un numitor
comun de interese [i idei, nu se produc schimb\ri majore. Îns\, din clipa în care
aceast\ for]\ unificatoare este distrus\, se produce o dezintegrare, urmat\ de o
revolu]ie pa[nic\ sau sângeroas\. Având în vedere c\ structura societ\]ii noastre nu
înceteaz\ s\ se complice, schimb\rile, deseori radicale, se multiplic\. Istoria culturilor
mai pu]in avansate este format\ din luptele [i conflictele dintre [efii individuali [i
grupurile ce alc\tuiesc elita. Într-un ansamblu mai complex de circumstan]e, se
constat\ c\ indivizii nu sunt izola]i, ci uni]i cu al]ii prin interese comune, ce ]in de
meserie, cultur\ [i economie. Aceste grupuri conduc\toare au deseori tendin]a de a
vrea s\ reprezinte întreaga societate. Astfel, fiecare grup încearc\ s\-[i dezvolte
propriul sens al solidarit\]ii în interiorul comunit\]ii mai vaste, popor, stat sau
na]iune; uneori se întâmpl\ ca acesta s\ deformeze complet solidaritatea ce exist\ `n
ansamblu.

În paginile urm\toare, ne vom îndrepta aten]ia asupra unui tip de grupare despre
care nu am mai vorbit pân\ aici: asocia]ia. Tipul acesta difer\ de cele descrise pân\
acum prin faptul c\ este produsul unui plan con[tient. El este format ad-hoc pentru
a încuraja [i favoriza interesele grupurilor specifice din interiorul societ\]ii.

Opera istoricului Otto von Gierke constituie o contribu]ie magistral\ la studiul
asocia]iei. Gierke consider\ dezvoltarea istoric\ a asocia]iilor drept un factor impor-
tant ̀ n lupta pentru unitate [i �libertate�. Conform acestui autor, popoarele germanice
au �darul asocia]iei� (Gabe der Genossenschaftsbildung) într-o m\sur\ deosebit de
mare, afirma]ie ce nu s-a bucurat totdeauna de aprob\ri.

În societate tind s\ se stabileasc\ asocia]ii de toate genurile, cu tot felul de
scopuri. Le întâlnim chiar [i în culturile mai pu]in complexe. Lowie a [i demonstrat-o.
Totu[i, în sensul în care în]elegem noi termenul, la popoarele primitive nu întâlnim
decât pu]ine asocia]ii. Lowie ofer\ un exemplu excelent, men]ionând ghildele de
t\b\cari îndemânatici [i lucr\tori de broderie cu acul de porc ]epos, existente la
indienii cheyenne [i dakota. Uneori, din ra]iuni militare sau de alt tip, statul organi-
zeaz\ grupuri bazate pe vârst\, precum efebii greci, diferi]i de neoi. Îns\ aceste
grupuri se încadreaz\ într-unul dintre tipurile deja studiate (cap. IV, sec]. 7).

Atât popoarele primitive, cât [i cele r\sf\]ate de civiliza]ie creeaz\ asocia]ii desti-
nate s\ favorizeze ni[te interese materiale sau un ideal economic, social sau cultural.
S-a remarcat pe bun\ dreptate c\, în vreme ce atitudinile conduc în cazul altor tipuri
de grupare spre diviz\ri, �explica]ia form\rii [i men]inerii asocia]iilor trebuie c\utat\
mai mult în sfera intereselor decât în cea a atitudinii� (McIver). Asemenea interese,
fie ele politice, economice sau culturale, î[i g\sesc cei mai buni ap\r\tori în organiza-
]iile care î[i pot consacra toate eforturile acestui scop. Exist\ tipuri pure de asocia]ie
[i tipuri amestecate. Acestea din urm\ sunt cele mai întâlnite. Economia, politica [i
cultura sunt activit\]i intim legate între ele [i interdependente. Dobândirea [i controlul
bog\]iei presupun utilizarea unor mijloace politice; ob]inerea [i controlul ordinii [i
puterii pot conduce la o reglementare a economiei, [i una [i cealalt\ av^nd leg\turi
strânse cu realizarea unui ideal cultural. Ne vom opri pentru a ilustra acest aspect.
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a) Africa. � În Africa s-au dezvoltat asocia]ii bazate pe ocupa]ii, indiferent de
m\rimea diferen]elor de condi]ii materiale, culturale [i sociale din diferite regimuri
[i civiliza]ii. Se pare c\ specializarea colectiv\ dup\ gens [i locul de habita]ie a prece-
dat ini]iativa individual\. Deseori, procesul pare s\ fi fost rezultatul unei activit\]i
politice. Se poate discerne, `n Africa, un tip originar [i un tip derivat de specializare
colectiv\, ultima fiind rezultatul cuceririlor sau al factorilor etnici. Acest gen de
diferen]iere dup\ ocupa]ie joac\ un rol important la popoarele din Sudan. Privitor la
popula]ia fulbe (Sudan), Schurtz poveste[te c\ sub-triburile lor sunt privite ca
descinzând din fra]i diferi]i: cel mai nobil descinde din fratele cel mai tân\r [i mai
îndemânatec (diavandu); savan]ii, cuprinzându-i pe judec\tori, se trag din fratele
mai mare (torodo); fierarii (bailo), r\zboinicii [i vân\torii (trapato), precum [i
pescarii (Triebalu) descinzând din ceilal]i. Aceast\ concep]ie mitologic\ ne aminte[te
de modul în care justific\ hindu[ii [i teutonii diferen]ele de situa]ii [i organizare a
societ\]ilor lor în legile lui Manu [i în Edda. Dup\ Rigsmal, zeul care a creat
diferitele situa]ii � sclavi, [ef [i oameni liberi � este Heimdall.

Pentru structura economic\ [i social\ a societ\]ii primitive, schimbul de produse
specializate are o importan]\ deosebit\. În Africa exist\ asocia]ii de indivizi specia-
liza]i în diferite ocupa]ii, precum comer]ul cu sclavi, muzica, dansul [i me[te[ugurile.
Asocia]ii de acest gen s-au format pentru a satisface nevoile de la cur]ile despo]ilor
africani [i sunt supravegheate de func]ionari ai �statului�. �Sultanul fierarilor� din Haussa
[i Manda Wadai este un caz deosebit de interesant. La curte se bucura de privilegii
regale, trebuia s\ fie versat în studiul Coranului [i strângea impozitele pentru rege.

Dahomey, o alt\ societate african\ interesant\, era condus\ de monarhi despotici,
a c\ror carier\ este cunoscut\ începând din secolul XVII pân\ în 1892, dat\ la care
francezii au preluat puterea. Guvernarea dinastiei Aladoxonu prezint\ tipul unui stat
de cuceritori. Un recent studiu exhaustiv despre Dahomey (Melville Jean Herskovits)
ne informeaz\ c\, în ciuda absen]ei totale a societ\]ilor secrete indigene, exist\ trei
tipuri de asocia]ii. Prima este o societate de întrajutorare reciproc\, ce suport\ o
parte a cheltuielilor pentru c\s\torii, funeralii [i alte ceremonii; ea faciliteaz\ astfel
raporturile sociale [i diferitele tipuri de lucr\ri. A doua [i a treia sunt de origine
str\in\, deoarece grupuri secrete existau la periferia regatului, în mod clandestin, în
epoca despo]ilor, [i care s-au instalat recent în capital\. În primul tip de asocia]ie a
fost inclus\ o institu]ie cooperativ\, care prezint\ un interes excep]ional, dar aceasta
merit\ o aten]ie special\ datorit\ importantelor sale ramifica]ii.

Se pare c\ to]i cei din Dahomey trebuie s\ munceasc\. La ei, ca [i în toate
societ\]ile Africii occidentale, exist\ o specializare în industrie [i în artizanat. S-a
dezvoltat astfel o ierarhie a ocupa]iilor. Totu[i, în ceea ce prive[te activit\]ile de baz\,
precum munca în gospod\rie, construc]ia caselor, fabricarea uneltelor [i a armelor, la
acestea fiecare este for]at s\ participe. A fost instituit\ o organiza]ie cu scopul de a
asigura aceast\ cooperare, organiza]ie foarte eficace [i bine ordonat\. Pân\ la un
anumit punct, este un grup pe baz\ de vârst\. Din el fac parte to]i tinerii, f\r\
excep]ie [i, în zilele noastre, b\trânii particip\ la munc\, deoarece ast\zi nu mai
exist\ grup de vârst\ recunoscut ca atare. Unitatea format\ de muncitori se nume[te
dokpwe. Ea cuprinde grupuri mici, de câte patru muncitori sau mai mul]i, suprave-
ghea]i de un [ef ereditar numit dokpwega. Lui i se datoreaz\ o supunere strict\ în tot
ceea ce nu ]ine de politic\. Aceast\ metod\ de lucru este foarte bine privit\ de popor,
deoarece este considerat\ mai mult o pl\cere decât o datorie. Lucrul acesta justific\
afirma]ia lui Thurnwald conform c\reia �solidaritatea grupului, fiind o condi]ie
necesar\ pentru existen]a sa, este înt\rit\ prin ajutorul mutual [i schimbul de servicii�.
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Cum orice munc\ este precedat\ de rituri, �influen]a acestor organiza]ii asupra
cultului este considerabil\�. Când se hot\r\[te asupra unui loc sau teren ce va fi
amenajat în comun, se face apel la auguri. Se identific\ spiritul care trebuie invocat,
se fac liba]ii, se îndeplinesc alte ceremonii în prezen]a membrilor sacerdo]iului.
Statul Dahomey din perioada monarhiei independente ne ofer\ un exemplu tipic de
stratificare a unei societ\]i africane mult mai dezvoltate; existau pe atunci patru
clase: sclavii, prizonieri în cea mai mare parte a timpului; ]\ranii [i artizanii,
�coloana vertebral\ a statului Dahomey�; solda]ii [i func]ionarii oficiali; în sfâr[it,
clasa conduc\toare, cuprinzând regele, prin]ii de sânge [i marele preot.

În Egipt, înc\ din antichitatea `ndep\rtat\, grupurile profesionale se plasau sub
protec]ia divinit\]ilor favorite: medicii sub cea a lui Thot [i Sahmet, artizanii sub cea
a lui Ptah, func]ionarii (scribii) sub cea a lui Thot [i mai târziu a lui Imhotep.
Me[te[ugarii egipteni erau foarte bine organiza]i.

Grecii, ale c\ror organiza]ii au fost cercetate [i descrise pe larg, erau organiza]i în
grupuri industriale [i profesionale, de[i mai pu]in importante decât la romani. Exist\
un oarecare adev\r în afirma]ia pu]in gr\bit\ a unui specialist în domeniu, Erich
Ziebarth, care pretinde c\ o asocia]ie durabil\, bazat\ numai pe beneficiul pe care
l-ar putea avea fiecare din ac]iunile comerciale etc., ar fi fost contrar\ spiritului
religios al grecilor. Numai interesele religioase puteau crea leg\turi permanente.
Organiza]ii similare din Egiptul elenistic au continuat s\-i men]in\ pe vechii egipteni
în noul cult grecesc: zeul Ptah din Memphis a fost adorat ca protector al me[te[u-
garilor egipteni, iar Thot [i Sahmet ca protectori ai doctorilor. Se cunosc multe
asocia]ii comerciale, me[te[ug\re[ti [i militare din aceast\ perioad\; spre exemplu,
�Hoi apo tou gomou�, care cuprindea to]i lucr\torii din minele de piatr\ din Nubia,
f\r\ distinc]ie de rang sau situa]ie. Ei o adorau pe Isis [i alte câteva divinit\]i în cadrul
unor reuniuni [i case speciale, [i f\ceau procesiuni în onoarea lor. Totodat\, aceste
asocia]ii nu par a fi avut o semnifica]ie cultual\; [i, în opozi]ie fa]\ de asocia]iile
grece[ti, ele erau organizate pe districte, [i nu pe ora[e [i sate. Ghildele negustorilor
din Babilon [i Asiria nu au fost studiate decât recent. Ghildele comercian]ilor din
cet\]ile din Asia Mic\ formau singura diviziune important\ ce exista în cadrul
popula]iei urbane, dat fiind c\ nu exista o diferen]iere pe triburi; în Anatolia g\sim
un tip de asocia]ie profesional\ care a cunoscut o dezvoltare continu\ dup\ greci [i
romani pân\ `n epoca musulman\.

Chinezii [i coreenii au avut dintotdeauna înclina]ie deosebit\ de a forma asocia]ii.
Iat\ ce afirm\ autorul unei monografii recente: �Chinezul � trebuie s\ o spunem �
are o veritabil\ voca]ie pentru solidaritatea social\; el s-a n\scut ca membru al unei
congrega]ii, d\ruit sindicatului, pasionat de reciprocitate. Prin familie, origine, idei
politice, într-un cuvânt în întreaga sa via]\ public\ sau privat\, chinezul este membru
al asocia]ilor mutuale� (Paul d�Enjoy). Prezen]a peste tot a sfin]ilor patroni ai
ghildelor chineze[ti i-a f\cut pe anumi]i autori s\ cread\ c\ acestea au origini
religioase. În istoria Japoniei, asocia]iile de comer] aveau, în perioada primitiv\, o
baz\ cultual\, dup\ cum o dovede[te într-un mod foarte net dezvoltarea za-ului.
Conform unei excelente autorit\]i în materie (Yosaburo Takekoshi), primul scop era
cultul, iar afacerile, ca [i politica, nu se situau decât pe locul al doilea: �A[adar,
faptul c\ za-ul nostru î[i are originea în serviciul unui zeu nu este împotriva naturii
lucrurilor�. Dezvoltarea za-ului urmeaz\ progresul cet\]ii. Secularizarea ghildelor
(privilegiu al kabu-ului) apare o dat\ cu epoca Tokugawa. Hindu[ii au avut [i ei
organiza]ii similare ghildelor pe meserii [i comer]: ele urc\ înapoi în timp pân\ în
epoca legilor lui Manu. �Au înflorit în întreaga ]ar\ [i au ob]inut o pozi]ie de cea mai
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mare importan]\ social\, economic\, precum [i politic\. Ele se aflau într-o rela]ie
intim\ cu sistemul de caste [i cuprindeau ocupa]ii ereditare.� Ghildele aveau totdeauna
o baz\ religioas\; func]iile spirituale [i economice erau considerate ca f\când parte
din aceea[i institu]ie. În multe cazuri, castele au fost [i sunt în continuare coextensive
ghildelor. Totu[i, conexiunea dintre cast\ [i asocia]iile de comer] nu a fost niciodat\
complet\ [i universal\.

b) Roma. � În vechea Rom\, asocia]iile au jucat un rol chiar mai mare. Noile
grupuri ap\rute în statul roman erau diferite de grupurile naturale (familie, gint\), pe
care erau destinate s\ le înlocuiasc\. Un sistem complicat de asocia]ii de genul acesta
a început s\ existe din primele zile ale Imperiului, pân\ la dispari]ia sa. În 186 î.Chr.,
senatul a promulgat faimosul edict împotriva asocia]iei adoratorilor lui Bachus. În
64 î.Chr., toate collegia au fost practic suprimate. Împ\ratul Claudius, ner\bd\tor s\
câ[tige simpatia popular\, le-a autorizat din nou [i chiar a fondat altele noi; cele mai
periculoase, din punct de vedere politic, fuseser\ suprimate în 56 î.Chr. Dup\
r\zboaiele civile, Cezar a intervenit într-o manier\ înc\ [i mai energic\ [i, dup\
domnia lui Augustus, stabilirea lor a devenit în întregime dependent\ de bunul plac
al împ\ratului [i senatului. Numai asocia]iile utile statului au avut dreptul de a exista.
În perioada Antoninilor [i, în special, gra]ie indulgen]ei lui Alexandru Sever, ele au
cunoscut o dezvoltare enorm\. Dreptul roman a dat acestor collegia o clasificare
foarte vast\ [i foarte detaliat\. Se disting trei tipuri: collegia sacerdotalia, sodalitates
[i collegia privata. Primele dou\ erau institu]ii publice, iar a treia cuprindea institu]ii
private. Prima clas\ este mai pu]in important\ decât a doua, care cuprinde toate
asocia]iile a c\ror sarcin\ este de a men]ine cultul divinit\]ilor oficiale ale Romei,
supravegheat de stat. Membrii s\i nu sunt �sacerdotes�, ci cultores. Se poate demon-
stra clar c\ aceste institu]ii s-au dezvoltat plecând de la vechea ordine gentilic\, în
care anumite gentes erau îns\rcinate cu riturile în beneficiul întregului popor, în plus
fa]\ de cultul propriilor divinit\]i. Unele dintre aceste asocia]ii gentilice au continuat
s\ supravie]uiasc\. În acela[i timp, tendin]a general\ era aceea de a înlocui aceste
grupuri cultuale naturale cu sodalitates. Acestea din urm\ erau asocia]ii foarte unite
printr-un sentiment puternic de solidaritate. Al\turi de scopul religios comun (adora-
]ie), criteriul de admitere nu mai era consangvinitatea, ci afinitatea profesional\ [i
local\ (collegium mercatorum, capitolinorum �qui in Capitolio habitarent�). Colle-
gium-ul sacerdotal al Fabianilor [i cel al Quintialilor erau alc\tuite din membri ai
acestor gentes, [i în acela[i mod a fost fondat de c\tre Cezar [i cel al Luperci Julii.
Este interesant de remarcat c\ titlurile de tat\, mam\, frate [i sor\ erau curente în
terminologia acestor collegia: ele r\mân indiciul unei anumite înrudiri.

A treia clas\ se poate subdiviza în asocia]ii ce cuprind indivizii dedica]i unor culte
religioase private [i în asocia]ii fondate pe contiguitatea intereselor profesionale. În
acela[i timp, ar fi necesar s\ insist\m cu t\rie asupra faptului c\ aceasta nu este o
clasificare rigid\, deoarece nu numai asocia]iile cultuale au avut scopuri [i interese
secundare, dar numai `n general vorbind �toate societ\]ile greco-romane mari sau
mici au avut un fundament religios�. Aceast\ situa]ie nu a existat numai la romani, ci,
a[a cum o dovedesc compararea [i examinarea exhaustive ale institu]iilor similare, ea
este valabil\ pentru întreaga lume, cel pu]in în anumite faze ale dezvolt\rii istorice.
Nu ne vom ocupa aici decât de prima subdiviziune a acelor collegia romane, ce
cuprinde societ\]ile instituite pentru cultul privat al divinit\]ilor str\ine (sacra pere-
grina) sau al vechilor zei, precum Jupiter sau Ceres, [i cultul privat al împ\ra]ilor.
Ele sunt �organiza]ii specific religioase�, ce corespund analizei noastre f\cute `n
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capitolul V, de[i ele prezint\ un caracter mixt, atunci când se asociaz\ cu organiza]ii
non-religioase. Grupurile cultuale private (sodalicia) se ocupau cu pl\cere de intere-
sele economice, sociale [i politice ale membrilor lor. Sodalicia cuprindeau indivizi
chiar din clasele de jos [i prezentau o form\ de asocia]ie unit\ într-un mod deosebit
de strâns. Multe dintre ele erau substitutul anticei solidarit\]i familiale [i gentilice
�naturale�, cum este cazul pentru collegia tenuorum. Aceste collegia, a[a cum s-a
spus, au devenit �c\mine pentru cei f\r\ c\min, o mic\ patrie (patria) pentru cei f\r\
de ]ar\�. În vechea Rom\, �unele dintre aceste grupuri, precum collegia funeralia,
aveau drept scop s\ adune destui bani pentru a contribui la cheltuielile pentru funeralii
decente�. În aceasta consta principalul lor scop, iar uneori era [i singurul. La fel se
întâmpla în cre[tin\tatea din Evul Mediu, în hinduism [i confucianism. Cu privire la
constitu]ia [i organizarea acestor societ\]i, cunoa[tem unele lucruri din documentele
pe care le avem la dispozi]ie, dar suntem mai pu]in informa]i despre întinderea [i
caracterul asisten]ei mutuale pe care le asigurau în realitate, precum [i despre
responsabilitatea fiec\ruia dintre membrii lor. Simplul fapt c\ mesele comemorative
luate în comun, cu ocazia funeraliilor, au fost una dintre caracteristicile acestor
collegia tenuorum dovede[te cu cât\ u[urin]\ puteau ele degenera în �cluburi� pur
sociale. Ambi]iile [i activit\]ile politice atr\geau uneori b\nuielile [i interven]ia
statului, care recurgea atunci la represalii [i, eventual, le limita raza de ac]iune.
Lucrul acesta este adev\rat nu numai pentru primul, dar [i pentru al doilea sub-tip de
collegia privata. Asocia]iile profesionale, care cuprindeau comercian]i [i me[te[ugari,
veterani [i subalterni militari sau civili, s-au dezvoltat dup\ cel de-al doilea r\zboi
punic [i s-au înmul]it considerabil în ultima perioad\ a Imperiului, în ciuda interven]iei
statului. Lucru destul de semnificativ, organizarea lor corespundea administra]iei
municipiilor [i a provinciilor (magistri, curatores, questores) [i î[i p\strau unitatea
gra]ie comunit\]ii de interese, via]\ [i s\rb\tori. Trebuie s\ fi existat o pr\pastie
adânc\ între un collegium nobil, bogat, din marile ora[e [i un collegium s\rac [i mic,
din provincii. S\rb\torile religioase ale acestor grupuri erau prezidate de sacerdotes.
Este interesant de constatat c\, în afar\ de alte îndatoriri ale sale, magister-ul prezida
mesele cultuale, purtând roba alb\ a preo]ilor.

Asocia]iile germanice au fost importante, în special la începutul [i sfâr[itul Evului
Mediu. Dezvoltarea lor a avut loc sub influen]a acelor collegia greco-romane. Îns\
este neîndoielnic c\ ceea ce a contribuit la formarea lor a fost, la origine, un impuls
[i o aptitudine comune grup\rilor în societate. S\-l cit\m, pe aceast\ tem\, pe
Gierke, cea mai înalt\ autoritate în materie: �Nu trebuie s\ c\ut\m ra]iunea intern\
a form\rii asocia]iilor libere de drept germanic în existen]a diverselor institu]ii de
natur\ s\ faciliteze apari]ia ghildelor, ci în sprijinul personal al poporului, care,
având în vedere disolu]ia [i insuficien]a asocia]iilor naturale existente din timpuri
imemoriale, a dat o expresie nou\ ideii de comuniune [i asociere, a[a cum exist\ ea
în con[tiin]a popular\.� Aceste asocia]ii sunt numite �ghilde�, cuvânt care semnific\
grup ce particip\ la un cult comun. Dup\ Kluge, cuvântul deriv\ de la geldan sau
gildan, care semnific\ �a sacrifica� (opfern); în secolul XI, o gildi este o reuniune
`n vederea unui banchet sacrificial.

F\când un scurt rezumat al acestor asocia]ii, trebuie s\ ne ocup\m mai întâi de
forma originar\ a ghildei. Membrii acesteia erau uni]i prin cele mai strânse leg\turi
[i se puteau numi �fra]i� (confratria). Amira duce înapoi în trecut conceptul de
fraternitate al ghildelor medievale pân\ la Bundbrüderschaft-ul din vechea epoc\
germanic\. Spre deosebire de asocia]iile [i cluburile moderne, ele erau exclusive,
deoarece cereau membrilor lor supunere absolut\ [i f\r\ p\rtinire. Între obiectivele
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lor (sociale, politice, cultuale), scopul religios era totdeauna dominant. Fiecare ghild\
era protejat\ de un sfânt tutelar, care îi oferea numele s\u [i avea un altar, la
între]inerea c\ruia contribuiau membrii. Fra]ii se întâlneau la intervale regulate.
Reuniunile lor se desf\[urau în stilul vechilor mese sacrificiale p\gâne [i cuprindeau
celebrarea cre[tin\ a Euharistiei, de unde [i numele lor de convivia. Cu timpul, carac-
terul social al ghildelor s-a accentuat. La fel ca [i în cazul acelor collegia tenuorum
ale romanilor, una dintre func]iile ghildei era aceea de a contribui la cheltuielile
pentru `nmorm^ntarea membrilor deceda]i [i de a asigura venerarea mor]ilor, expri-
mat\ prin rituri adecvate (slujbe etc.). La fiecare s\rb\toare sau reuniune regulat\ a
asocia]iei, celebrarea riturilor cultuale amintea f\r\ încetare membrilor originea
religioas\ a institu]iei. Mai târziu, ghildele s-au divizat în ghilde exclusiv religioase
[i ghilde cu un caracter mai ales secular. Totu[i, aceast\ distinc]ie nu trebuie privit\
ca fiind prea strict\. Tipul religios, care face parte din grupul de organiza]ii sociale
studiate în capitolul V, este reprezentat de ghildele preo]ilor lui Kaland. Tipul secular
se g\se[te în acelea în care caracterul politic [i juridic domin\ caracterul religios.
Toate au tendin]a de a-[i men]ine caracterul de asocia]ie ce înglobeaz\ toate activit\-
]ile, în pofida predominan]ei caracterului lor profesional, deoarece obiectivele ini]iale
nu sunt complet abandonate. Ghildele negustorilor, care erau centrate asupra unor
interese economice [i sociale, sunt, conform lui Thompson, �aproape, dac\ nu chiar
la fel de vechi ca ghildele de meserii�. Acest autor insist\ asupra dezvolt\rii graduale,
care ar fi parte a unui spirit �democratic�, pentru a ajunge la un spirit mai oligarhic
în acest gen de grupuri (ghilde ale negustorilor [i me[te[ugarilor � Zünfte � `n
Germania, Anglia, Italia etc.). Gierke a stabilit lista acestor Zünfte: fraternitas,
consortium, societas, sodalitas, convivium, unio, conjuratio, ceea ce arat\ sub câte
aspecte au mo[tenit aceste asocia]ii tradi]ia clasic\ [i cre[tin\.

c) Islamul. � Un al treilea exemplu se poate lua din mahomedanism, care reliefeaz\
clar procesul de combinare [i convie]uire a grupurilor sociale fondate, la origine, pe
impulsuri [i ra]iuni diferite. Cum mahomedanismul, religie fondat\, [i-a impus ideile
sale [i organizarea sa social\, în plus fa]\ de credin]a sa, este firesc s\ con]in\ în
cadrul s\u [i o cantitate considerabil\ de împrumuturi. În realitate, conceptele politice,
culturale [i sociale, precum [i institu]iile mahomedane nu pot fi în]elese în nici un caz
într-un mod adecvat decât printr-o analiz\ comparativ\ a vechii Arabii, a p\gânismului
elenistic [i a Iranului. Primele dou\, conform unei analize recente, au contribuit
într-un mod considerabil la dezvoltarea asocia]iilor [i ideologiei mahomedane. Vechiul
concept arab de fata (cel care împline[te tot ceea ce îi cere situa]ia pe care o are) [i
cel de futuwwa (deseori identificat cu cel de muruwa, �virtu]i�) indic\ un nivel de
dezvoltare înc\ înrudit cu ordinea tribului �identic�, ce nu admite conceptul de
asocia]ii exclusive. Acesta din urm\ nu s-a dezvoltat decât dup\ ce islamul a reluat
vechea organizare social\ a ]\rilor mesopotamiene. Atunci vedem ap\rând al doilea
stadiu �fata�, corpora]iile de fityan (pluralul de la fata), cum erau numite, care, la
origine, sem\nau cu ni[te asocia]ii formate dintr-un tip de grupuri de vârst\ asem\n\-
toare cu cele studiate mai sus (cap. IV, sec]. 7). Cu timpul, aceste asocia]ii au ajuns
s\ devin\ ceva mai mult decât ni[te cluburi sociale [i, în toate epocile, lucru
surprinz\tor, nu au manifestat decât pu]in interes fa]\ de problemele religioase.

Gradul urm\tor const\ în înt\rirea [i intensificarea asocia]iei, urmând modelul
ideal de futuwwa, ale c\rui fundamente teoretice sunt ap\rate de terminologia [i
ideologia sufi]ilor. O dat\ în plus, vedem diferite motive sociale amestecându-se cu
motive �strict religioase�, ca asceza [i via]a monastic\. În aceast\ ordine de idei,
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�aÃilº ya, ordin sufit fondat de �Alº -Shadhili în secolul XIII, prezint\ un interes
special. Shadhili a avut ca prim\ inten]ie aceea de a-[i vedea adep]ii continuându-[i
comer]ul [i profesiile, �combinând pe cât posibil activit\]ile obi[nuite cu actele de
devo]iune�. Mai târziu, s-a dezvoltat un tariqa normal. Corpora]iile de futuwwa
dintre secolele X [i XII au fost deci asocia]ii cu caracter pur religios, a[a cum indic\
numele patronilor lor [i ideologia lor sufit\. O dat\ cu reforma califului Nasur
(1180-1225), ele au devenit hoffähig (primite la curte) [i, probabil, au atins apogeul
în perioada abbasizilor. Caracterul lor cavaleresc, amintind de vechiul ideal arab al
cavaleriei, este prezent în predominan]a activit\]ilor militare [i sportive.

Dezvoltarea total\ a futuwwa a fost condus\ spre o dispari]ie brusc\ în metropola
culturii mahomedane, în perioada cuceririi mongole. Nu nobilimea, ci burghezia,
clasa de mijloc, a fost atunci protagonista, dup\ cum a fost [i pentru corpora]iile Achi
din Anatolia turc\, dup\ secolul XIV, care ap\rau interesele economice ale vânz\to-
rilor. Un alt grup profesional este reprezentat de ghazi (ap\r\torii credin]ei), care
s-au aflat la originea faimosului corp al ienicerilor. Începând cu secolul XV, organi-
za]iile futuwwa sunt identice cu asocia]iile profesionale mult mai vechi, de meserii [i
comercian]i. Între corpora]iile futuwwa [i corpora]iile romane, mai ales cele formate
în provinciile elenizate, exist\ o mare asem\nare.

Toate ghildele ahl attariq-ului (poporul de pe c\rare) � înc\ un exemplu al infiltr\-
rii sufismului � aveau un patron, pº r (nume persan al fondatorilor ordinelor sufite),
considerat drept inventatorul meseriei. Mul]i dintre ei erau a�ab (înso]itori ai profe-
tului). În leg\tur\ cu ei circulau multe povestiri legendare [i miraculoase. Astfel,
avem vita lui Selman, patronul b\rbierilor (b\rbierul lui Mahomed), sau cea a lui
Damira, patronul curierilor (curierul lui Mahomed). De asemenea, existau patroni [i
înainte de Profet: Adam, patronul ]\ranilor; Seth, cel al ]es\torilor; Noe, cel al
dulgherilor [i marinarilor; Abraham, cel al zidarilor (Ka�ba); Isus, cel al boiangiilor.
Între patronii mahomedanismului hindus se g\seau Khidr, protectorul marinarilor, [i
al-Jilani, cel al �castelor industriale [i al ghildelor locale�.

Idei asem\n\toare se g\sesc în ghildele cre[tine din Evul Mediu.
Corpora]ia mahomedan\ posed\ dou\ personaje caracteristice: pre[edintele sau

[eicul (shaikh), care î[i ob]ine titlul prin alegere [i de]ine o putere absolut\, [i najib
sau maestrul de ceremonii, care este în acela[i timp aghiotantul shaikh-ului [i
interpretul adun\rii (targuman). Faimosul mistic ¢asan al-BaÌ rº  (secolul VIII) este
considerat drept patronul shaikh-ilor. O leg\tur\ interesant\, ce aminte[te de ghildele
germanice, este cea dintre maestru (ustadh) [i novice sau candidat. Într-un anumit
sens, ea corespunde cu cea care exist\ la sufi]i între pº r [i murid. Ceremonia de
admitere în corpora]ie cuprindea prescrip]ii am\nun]ite. Era îndeplinit\ atât de
ordinele mistice, cât [i de corpora]ii. Ea simboliza unitatea fraternit\]ii. Costuma]ia
special folosit\ cu aceast\ ocazie ([or], turban) [i însemnele utilizate (covoare de
rug\ciune) erau tot atâtea simboluri religioase. {or]ul (futa), de exemplu, pe care
maestrul i-l punea candidatului, în anumite ceremonii de ini]iere, `n unele corpora]ii
de meserii, era considerat a fi fost, la origine, prezentat lui Mahomed de c\tre
Gabriel cu ocazia primei sale c\l\torii în cer.

Dup\ ce am ilustrat astfel prin exemple importan]a social\ a asocia]iei [i efectele
sale asupra diferen]ierii religioase, se cuvine s\ studiem acum, într-un mod mai
general, influen]a direct\ a diferen]ierii sociale asupra religiilor superioare.
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7. Diferen]ierea social\ în civiliza]iile superioare

Influen]a stratific\rii pe meserii, pe interese economice [i sociale asupra atitudinilor
religioase din societatea primitiv\ este mai mare decât se admite în general, dar
probabil [i mai frapant\, dac\ o studiem la niveluri mai `nalte ale civiliza]iei. În
m\sura în care se formeaz\ o specializare mai intens\ [i grupuri tot mai delimitate
prin bog\]ie [i rang, concep]iile, institu]iile [i obiceiurile religioase din interiorul
diferitelor p\turi ale societ\]ii variaz\ într-un grad mai accentuat.

În America precolumbian\, în Africa occidental\, în insulele Pacificului [i în alte
regiuni ale lumii primitive, inventarea [i protejarea diferitelor func]ii sunt atribuite
unor divinit\]i speciale. Nu numai c\ anumi]i zei sau anumi]i demoni au un profil
deosebit în mul]imea de spirite, dar anumite activit\]i sunt puse în leg\tur\ cu aceste
personaje mai personalizate. Ele sunt adorate ca inventatori ai unor diferite ocupa]ii
[i ca protectori ai ghildelor organizate pe aceste baze. Diferite grupuri de zuni din
New Mexico ador\ divinit\]i speciale [i p\streaz\ un sacerdo]iu, un ritual, locuri de
cult [i ceremonii cu caracter particular. În Insulele Societ\]ii, sunt adora]i zei ai
agriculturii, ai dulgherilor, ai constructorilor de canoe, ai muncitorilor forestieri, ai
frizerilor, ai d\r\citorilor etc. În Samoa, se cunosc zei ai �servitorilor�, care se
ocup\ de fructe, pe[te, ploaie, vindecarea bolilor; existau zei protectori [i zei patroni
ai meseriilor. În Noua Zeeland\, Tane proteja munca la p\dure, Tu r\zboiul, Ronga
hrana [i pacea, iar Tangaroa guverna marina. În mod frecvent, în religii ca cele din
Nigeria [i Oceania, acest sistem reflect\ o civiliza]ie superioar\.

Culturile complexe prezint\ o specializare [i mai accentuat\. Panteonul Chinei [i
Japoniei, al Iranului [i Indiei primitive, al etruscilor [i romanilor reflect\ un grad de
dezvoltare social\ mai avansat decât cel al aztecilor [i maya[ilor, al popula]iilor yoruba [i
al celor din Samoa. În teoria sa despre dezvoltarea religioas\, fondat\ pe studiul
religiilor indo-europene, Usener nume[te primul stadiu al zeilor �Functionsgötter�.
El face observa]ia c\ romanii [i lituanienii `[i reprezentau experien]a divinului printr-un
pluralism �infinitezimal�. Nu numai diferitele activit\]i ale omului, dar chiar [i cele mai
m\runte corolare ale acestor activit\]i erau raportate la ni[te Ressort- und Functions-
gottheiten. În multe religii, divinitatea favorit\ sau suprem\ este reflexia net\ a celui
mai puternic sau mai influent grup din societate. Astfel, avem zei ai r\zboiului:
Huitzilopochtli la azteci, Kuanti la chinezi, Hachiman la japonezi, Assur `n Ninive,
Thor-Donar [i Odin la nordici, Mithra în Iran, Ares la greci [i Marte la romani,
Teshup la hitti]i [i Indra în Veda; zei ai fertilit\]ii: zeul B al maya[ilor, ce îi corespunde
lui Tlaloc din Mexic, Xipe aztec, Ishtar mesopotamian\, Osiris în Egipt, Demeter [i
Kore în Grecia, Freyr [i Nethus la teutoni; zei ai scribilor instrui]i: Hermes în Grecia,
Thot în Egipt, Marduk, Nebo în Babilonia, Neriosang la iranieni, Gane�a la hindu[i,
Manju�ri în budism; zei ai abilit\]ii tehnice: Shango la yoruba din Africa, Hephaistos-
-Vulcan în antichitatea clasic\, �iva în India; zei ai activit\]ilor neobi[nuite [i
interzise: Quetzalcóatl în America precolumbian\, �iva [i K³ lº  la hindu[i, Hermes în
Grecia; zei ai mor]ii, precum zeul A al maya[ilor, Tezcatlipoca în Mexic, Yama la
hindu[i, Hades în Grecia, Hel la nordici, Nergal în Babilonia, Bodhisattva K�itigarbbha
(Titsang) în budismul Mah³ y³ na. Schimb\rile sociale [i istorice se reflect\ în istoria
acestor personaje, a c\ror popularitate a crescut sau a sc\zut de-a lungul vremurilor.

Evident, religiile monoteiste nu prezint\ aceea[i varietate [i aceea[i variabilitate
în teologia lor, îns\ religia popular\ a cre[tinismului, iudaismului [i islamului a
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cunoscut, de asemenea, sfin]i ce protejeaz\ toate activit\]ile oric\ror grupuri sau
organiza]ii ce pot fi concepute într-o societate complex\. Concep]ia despre îngeri [i
sfin]i în Biserica romano-catolic\, despre spiritele protectoare în iudaism [i îngerii,
profe]ii, walº  [i pº rº  din islam reprezint\ o dovad\ elocvent\ în acest sens.

Înv\]\turi precise despre morala muncii, a ocupa]iilor [i profesiunilor se pot g\si
în brahmanism, hinduism, parsism, iudaism [i islam. Cu toate acestea, cre[tinismul
le-a dat o interpretare mai profund\ [i mai larg\, singura care a f\cut posibil\
dezvoltarea culturii [i a tehnicii în lumea occidental\. �Voca]ia� în care individul se
g\se[te angajat era privit\ ca o parte important\ a ordinii divine; lucrul acesta fusese
în]eles înc\ de Pavel (�Încolo, fiecare s\ umble a[a cum l-a a[ezat Domnul, a[a cum
l-a chemat Dumnezeu� � 1 Cor. 7, 17) [i în mod deosebit de c\tre Luther (�Ruf�) [i
Calvin (Berufsethik). În protestantismul luteran, con[tiin]a moral\ individual\ trebuia
s\ înlocuiasc\ morala colectiv\ a grupurilor profesionale (officium, misterium), a[a
cum era ea conceput\ în Evul Mediu în ierarhia societ\]ii (cf. conceptul tomist despre
legea natural\ [i aplicarea sa în ordinea ocupa]iilor). Contribu]ia calvinismului la
dezvoltarea etosului modern al voca]iei (conceptul de salvare asigurat\, cu certitudine,
gra]ie muncii [i succesului; ascetismul practicat în mijlocul lumii) [i secularizarea sa
au fost studiate de Max Weber [i al]i autori.

Am putea considera drept o �curiozitate� bizara sugestie a unui teolog luteran
pietist din secolul XVII, Paul Egard, conform c\ruia �Imita]ia lui Christos� înseamn\
medita]ia la toate activit\]ile posibile ale lui Isus: Isus predicator, interpret, auditor,
elev, rege, func]ionar, consilier, r\zboinic, nobil, judec\tor [i supus, tat\, logodnic,
copil, servitor etc. Albrecht Ritschl, istoric al pietismului, scoate din tratatul în
discu]ie urm\torul citat: �Dac\ am contempla [i analiza via]a privat\ [i public\ a
Domnului Nostru Isus, vom descoperi c\ a sfin]it-o în toate situa]iile.� Ideile lui
Luther [i Tauler sunt duse în aceast\ carte la concluziile lor logice extreme. Moravienii
americani au aplicat aceste idei sistemului lor de �cor�, în care congrega]ia era
împ\r]it\, dup\ sex, vârst\ [i munc\, în grupuri ce aveau riturile lor speciale (s\rb\tori
ale iubirii): �Morarii, ]es\torii, rotarii, cioplitorii în lemn, v\carii, ]es\torii, croitorii,
buc\tarii [i sp\l\toresele, cu to]ii aveau s\rb\toarea lor special\ a iubirii�. Orice
munc\ avea un caracter religios.

Dezvoltarea nu numai a unei doctrine, dar [i a unui cult [i a piet\]ii relev\ efectele
exercitate de stratificarea social\, în toate tipurile de societ\]i, asupra atitudinilor
religioase. Riturile de trecere, rug\ciunea [i sacrificiul prezint\ asem\n\ri izbitoare
în aproape toate religiile. Cu toate acestea, exist\ anumite ceremonii sau anumite
institu]ii care adun\, de preferin]\ sau în mod exclusiv, un grup de persoane ce au
aceea[i ocupa]ie, acela[i rang sau aceea[i situa]ie economic\. Exist\ îns\ trei genuri
de ocupa]ii sau profesii, întâlnite la un mare num\r de societ\]i [i culturi diferite, care
au avut o influen]\ atât de mare asupra religiei, încât le putem izola cu u[urin]\. Vom
trata acum, deci, religia r\zboinicului, religia vânz\torului [i religia ]\ranului.

A. Religiile r\zboinicului

a) Mexic. � Sub unul dintre aspectele sale, fiecare dintre marile religii ale lumii a
devenit o credin]\ a r\zboinicilor, solda]ilor [i ofi]erilor. Nici una dintre ele nu ap\rea
ca având la origine un cult militar. Dar regândindu-i, readaptându-i formula în
func]ie de dorin]ele, nevoile [i atitudinile lupt\torilor, o cast\ r\zboinic\ dominant\
a ajuns s\ î[i lase amprenta asupra sistemului religios. Religia imperiului mexican
precolumbian acuz\ ̀ n mod l\murit domina]ia unei organiza]ii militare asupra religiei
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de stat, precum [i în domeniul gândirii, în cel al cultului [i al organiz\rii. Cu toate
c\ spiritul non-militarist al civiliza]iei [i culturii toltece a îmbr\cat forma unul cult
oficial al imperiului, este clar c\ natura s\lbatic\ a popula]iei nahua a imprimat
religiei caracterul s\u distinctiv. Divinit\]ile cele mai populare ale panteonului lor nu
sunt zei precum Quetzalcóatl, eroul culturii, ci personaje ca Huitzilopochtli [i
Tezcatlipoca, zei implacabili ai r\zboiului, nop]ii [i furtunii. Centrul cultului lui
Huitzilopochtli era situat la Cholula. Tezcatlipoca este �prin excelen]\ zeul nocturn
care pânde[te r\spântiile [i se `nf\]i[eaz\ sub o mul]ime de chipuri fantomatice
c\l\torului surprins noaptea pe drum... De la el vin toate zgomotele de r\u augur [i
fantastice: urletul jaguarului [i ]ip\tul prevestitor al p\s\rii uactli, voc, pas\rea lui
Hurakan din Popol Vuh� (Lewis). Zeul acesta are urm\toarele titluri: Tetzateotl
(�zeul teribil�), Titlacahuan (�cel c\ruia îi suntem sclavi�), Yaotl (�du[manul�),
Uitznahuac Yaotl (�r\zboinicul din templul de sud�) etc. În onoarea sa erau celebrate
sacrificii umane, care i-au însp\imântat pe cuceritorii occidentali. Fratele s\u Camaxtli
este unul dintre numero[ii r\zboinici divini; la fel ca [i Mixcoatl, el este zeul v^n\tor
al chicimecilor [i otomilor, triburi din câmpiile septentrionale care v^nau fiare s\lba-
tice. Spence îl prive[te ca pe zeul unei grup\ri nahua, care a p\truns în Mexic înainte
de sosirea adoratorilor lui Uitzilopochtli, �marele vân\tor ce arunc\ tunetul, fulgerul
[i s\geata [i, deci, prototipul divin al s\lbaticului sportiv�. De asemenea, Tlazolteotl,
marea zei]\ a P\mântului la huaxteci, mixteci [i mexicani, ar fi inventat sacrificiul
prin aruncarea s\ge]ilor [i în onoarea ei se celebreaz\ regulat o s\rb\toare, în cursul
c\reia o femeie este ucis\ ritual.

Ochpaniztli, �una din cele mai pitore[ti s\rb\tori din vechiul Mexic, în ciuda
cruzimii sale�, reprezint\ acest aspect al religiei mexicane. Despre preotul zei]ei,
care purta la aceast\ s\rb\toare o tunic\ f\cut\ din pielea femeilor sacrificate, se
presupunea c\ este angajat într-o lupt\ fictiv\ cu ni[te r\zboinici. �Aceast\ parte a
riturilor simboliza caracterul r\zboinic al zei]ei [i semnifica]ia militar\ a cultului
s\u.� Poporul mexican credea c\ �numai gra]ie ofrandelor neîntrerupte de victime
omene[ti [i sânge se putea bucura de ploaie îndeajuns [i, deci, de o recolt\ bogat\.
În mod firesc, aceasta presupunea men]inerea sub arme a unui contingent considerabil
[i a numeroase ghilde sau fr\]ii militare, îns\rcinate cu buna aprovizionare cu victime
pentru sacrificii�.

b) Mithraismul. � Cultul militar al lui Mithra intereseaz\ sociologul religiei dato-
rit\ aspectelor sale profesionale. Cu toate c\ Mithra a fost tot timpul o divinitate
puternic\, la origine nu era decât unul dintre numero[ii zei ai naturii din vechiul Iran.
Lui îi este adresat unul dintre cele mai impresionante, mai frecvente [i mai vechi ya�t
(imnuri). Mai târziu, acest zeu al vechii popula]ii agricole a devenit figura dominant\
a panteonului iranian, în mare parte datorit\ nobilimii militare, care îl venera prefe-
rându-l tuturor celorlal]i ahura. Când acest cult a fost introdus în Imperiul Roman,
Mithra a fost ridicat la demnitatea de zeu al ofi]erilor [i solda]ilor romani. Cavalerii
[i r\zboinicii care au colonizat estul Asiei Mici sub Ahemenizi au adus cu ei cultul
acestei divinit\]i solare; ceea ce i-a atras în mod deosebit la acest cult a fost
umanitatea moralei sale [i rela]iile amicale pe care le crea între membrii s\i. Mithra,
care supravegheaz\ cerurile cu cele 10.000 de urechi ale sale, care sunt stelele, [i pe
care Avesta îl celebreaz\ ca ap\r\tor împotriva daeva, devine în parsism unul dintre
cei trei judec\tori ai mor]ilor. Cultul acestui zeu, care era cel mai puternic dintre
Yazata, era destinat s\ creeze o doctrin\ a salv\rii. Teologii iranieni îl priveau pe
Mithra ca pe mediatorul (mesites) dintre oameni [i zei. Regii ahemenizi jurau pe
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numele s\u. Aristocra]ia [i cavaleria iraniene luau foarte adesea în onoarea sa nume
teomorfice. S\rb\toarea sa, Mithragan, ocaziona ceremonii populare fastuoase. Nu
este, a[adar, surprinz\tor de ce conducerea Diadocilor a fost pe deplin favorabil\
cultului acestui zeu, considerat �manifestarea [i garan]ia autorit\]ii legitime�. Între-
prinz\torii r\zboinici din Armenia au adoptat [i ei acest cult. Grecii, natural, nu
adorau acest mare zeu r\zboinic, îns\ au contribuit la a da o reprezentare artistic\ lui
Tauroktone, adic\ celui care ucide tauri, care avea s\ devin\ atât de popular în armata
cuceritorilor lor.

c) Budismul zen. � Budismul s-a adaptat idealului [i atitudinilor cavalerilor japo-
nezi (samuraii) sub forma zen. Înv\]\turile lui Buddha însu[i, conform Sutrelor pali,
nu puteau fi adaptate decât cu greu unei religii de solda]i [i r\zboinici. Chiar [i între
[colile Mah³ y³ na fondate în China, zenul de]ine un loc unic, îns\ nu a ajuns la
deplina sa dezvoltare decât o dat\ cu cea a feudalismului japonez. Importan]a pe care
budismul veritabil o acord\ medita]iei [i, în general, disciplinei spirituale, ca mijloace
de control ale spiritului [i corpului, au devenit chiar centrul programului patriarhilor
zen, al lui Bodhidharma, al lui Huineng (637-713). Aceast\ disciplin\ era adaptat\
perfect idealului unui combatant s\lbatic, gata oricând s\ fac\ fa]\ du[manului sau
mor]ii. Pe samurai nu i-a atras atât profunzimea concep]iilor metafizice, nici subtili-
tatea metodelor sale, cât for]a moralei [i exaltarea temerit\]ii. În realitate, zen a
devenit sursa unei culturi foarte elaborate [i foarte rafinate, av^nd ecou în toate
domeniile de expresie [i care, de-a lungul vremii, a trecut de la un ascetism demn de
o alt\ lume la cultul unei societ\]i pre]ioase. Chiar [i ast\zi, înv\]\tura [i exerci]iile
zen r\mân foarte populare în armata japonez\. Ast\zi, ca [i în r\zboaiele de alt\dat\,
ofi]erilor le place s\ se retrag\ pentru o perioad\ din concediul lor într-o m\n\stire
zen, pentru a practica acolo arta �hr\nirii inimii sacre�, realizare a identit\]ii oric\rei
existen]e cu esen]a lui Buddha [i s\ parcurg\ �drumul ce duce de la sclavie c\tre
libertate�, deci s\ pun\ toate energiile lor în slujba celei mai viguroase ac]iuni.

B. Religiile negustorului

Max Weber, care, într-o str\lucit\ analiz\, a fost primul autor al unui studiu compa-
rativ al atitudinilor religioase ale unor diferite grupuri sociale [i profesionale din
interiorul [i exteriorul cre[tinismului, a g\sit un num\r important de concep]ii
religioase ce reflect\ gândirea [i interesele a ceea ce numim �clase mijlocii�, grup
mai pu]in privilegiat decât nobilimea [i aristocra]ia, dar care se bucur\, prin natura
lor, de mai mult\ generozitate decât masele poporului �comun�. O mare parte a
acestui grup este constituit\ din cei care se consacr\ comer]ului [i afacerilor. Dup\
Weber, clasa negustorilor este mult mai pu]in omogen\ în atitudini, preferin]e [i
obiceiuri decât casta nobilimii [i a solda]ilor. Între ei exist\ diferen]e mari de bog\]ie,
situa]ie social\ [i educa]ie. Plutarhiile din Roma, China, India [i din lumea occidental\
modern\ contrasteaz\ violent cu micii comercian]i [i oameni de afaceri, aceast\
situa]ie existând în toate ]\rile cu un sistem economic superior dezvoltat. Deseori,
exist\ o pr\pastie adânc\ între membrii aceleia[i profesii, care pot proveni din medii
foarte diferite sau pot intra în medii foarte diferite. A[a cum bogatul încearc\ peste
tot s\ concureze nobilimea [i aristocra]ia, în ceea ce prive[te influen]a, propriet\]ile
[i privilegiile, tot a[a [i burghezul bogat, în m\sura în care este interesat de o afiliere
religioas\, este înclinat s\ imite clasa nobil\ sau s\ îi împrumute tradi]iile [i atitudinile.
Weber remarc\, pe bun\ dreptate, c\ scepticismul sau indiferen]a religioas\ sunt [i au
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fost peste tot o atitudine foarte r\spândit\ printre marii comercian]i [i marii bancheri.
Cultele chineze, hinduse, greco-romane ale divinit\]ilor bog\]iei [i propriet\]ii [i
numero[ii sfin]i protectori, genii [i zei ai grupurilor [i organiza]iilor de comer] din
romano-catolicism, hinduism, mahomedanism [i confucianism, precum [i din multe
alte religii, apar]in practican]ilor unei profesii ce dore[te o reprezentare adecvat\ a
nevoilor [i speran]elor sale, [i posibilitatea de a modifica [i adapta expresia teoretic\
[i practic\ obi[nuit\ a experien]ei religioase de baz\. Micul comerciant, care, de
obicei, prin manierele sale [i nivelul s\u de via]\, se apropie mult de starea proletar\,
are totodat\ tendin]a de a urma directivele oamenilor respecta]i ajun[i [i de a adopta
atitudinile religioase ale grupurilor privilegiate. În acela[i timp, anumite comunit\]i,
c\rora le respect\ atitudinea, sunt fie ortodoxe, fie sectare. Se poate observa c\
negustorii, care trebuie s\ tr\iasc\ adesea departe de cas\, au o înclina]ie deosebit\
de a forma asocia]ii [i sunt predispu[i s\ se afilieze pentru a se bucura de avantajele
camaraderiei [i pentru a se recrea împreun\. Dup\ cum explic\ un specialist în
asocia]iile romane, �`n via]a profesional\, nu atât genul de ocupa]ie îi for]eaz\ pe
membrii unei asocia]ii s\ se grupeze, cât, în cazul negustorului, faptul de a tr\i în
mijlocul unor oameni ai altor na]iuni�.

Max Weber a pus de asemenea în lumin\ atrac]ia pe care o exercitau în India,
asupra negustorilor [i comercian]ilor, trei religii diferite. Dou\ dintre ele sunt culte
autentic hinduse, vallabhacari [i jaina. A treia este parsismul, religia descenden]ilor
persanilor zoroastrieni emigra]i în secolul VII. În vreme ce vallabhacari este o
denomina]ie hindus\ �ortodox\�, jaina nu ajunge decât dup\ budism între grupurile
�heterodoxe� mai importante ale Indiei. Este interesant de remarcat contrastul foarte
evident ce exist\ între atitudinea general\ a celor dou\ comunit\]i fa]\ de lume.
Vallabhi are drept caracteristic\ aprecierea judicioas\ a pl\cerilor vie]ii (pu�timarga).
Jainismul, dimpotriv\, este religia cea mai ascetic\ a unei ]\ri ce deja are o reputa]ie
pentru ascetismul s\u. Adep]ii parsismului au tendin]a de a r\mâne fideli optimismului
pozitiv [i activ tradi]ional al credin]ei zoroastriene. Nu este greu de în]eles ce atrac]ie
a putut avea cultul splendind [i rafinat al lui Vallabha asupra clasei înst\rite. Cei care
formeaz\ acest grup sunt cei mai boga]i negustori [i gusturile lor se dezv\luie clar în
cultul �maharajahilor�. În celelalte dou\ grupuri, se reg\sesc interrela]ii similare,
religia lor fiind, din diferite motive, din ce în ce mai mult religia clasei comerciale.

Numai comercian]ii, [i nicidecum solda]ii, puteau respecta cu atâta constan]\
preceptele religioase ale jainismului (de exemplu, principiul ahi- s³ , �a nu ucide�).
Jainismul [i parsismul au devenit cu timpul religii sacerdotale [i exigen]ele lor cu
privire la o via]\ ordonat\ de rituri nu erau acceptabile decât pentru anumite profesii.
Iudaismul de dup\ Exod ofer\ un exemplu analog. Fundamentele sale profund religi-
oase [i morale erau o baz\ solid\ pentru morala comercial\. Negustorii jaini[ti [i
parsi[ti se distingeau prin onestitatea lor scrupuloas\. În acela[i timp, primele
interdic]ii din jainism referitoare la bog\]ie au fost modificate.

Ast\zi este permis\ dobândirea unor propriet\]i; demn\ de repro[ este numai
cupiditatea (parigraha). C\lug\rul jainist trebuie s\ duc\ o via]\ de r\t\citor, pentru
a evita ata[amentul fa]\ de lume; dar laicul este rugat s\ r\mân\ mereu în aceea[i
]ar\, pentru ca [efii spirituali (guru) s\-[i poat\ p\stra influen]a asupra lui. A rezultat
de aici faptul c\ banca [i împrumutul au devenit activit\]i comerciale absolut compa-
tibile cu via]a unui jainist laic. S\rb\toarea Divali, una dintre marile solemnit\]i ale
acestei religii, este la origine o s\rb\toare hindus\ în onoarea lui LakÌ mº , zei]a
bog\]iei. Stevenson, care descrie aceast\ s\rb\toare, observ\ c\, în ciuda protestelor
jaini[tilor mai riguro[i, aceste ceremonii par a avea mai mult scopul de a aduce un
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cult banului decât de a comemora moartea fondatorului Mah³ vº ra. Laicii joac\ un rol
considerabil în comunit\]ile foarte unite ale jainismului. Ini]iativele lor se fac sim]ite
în arte [i meserii, în literatur\ [i în organiza]iile sociale [i religioase.

Par[ii respect\ principiile religiei lor, cândva cult al unui puternic imperiu, chiar
[i în via]a din diaspora. Ei au avut succes [i influen]\, mai ales în marile ora[e,
deoarece formau unul dintre cele mai respectate, de[i izolate, grupuri din interiorul
comunit\]ii hinduse. Dac\, în conformitate cu cercet\rile moderne, la adep]ii religiei
lui Zoroastru a existat �un intens spirit de clan�, pe de alt\ parte, �nici unui adept al
parsismului nu i-a fost permis s\ tr\iasc\ în mizerie�. Ei î[i p\streaz\ cu con[tiin-
ciozitate credin]ele [i riturile, de[i teologia lor, reinterpretat\ de preo]i, personaje
cultivate [i foarte erudite, a ajuns la un monoteism moral. Schimb\rile sociale
considerabile, care au atins via]a acestui popor f\r\ a-i distruge totu[i religia,
dimpotriv\, incitându-l s\-[i p\streze cu [i mai mult\ fidelitate tradi]ia sacr\, ofer\
celui care studiaz\ sociologia religiei un subiect deosebit de instructiv.

La fel ca [i alte sampradaya viÌñ uiste, Rudra-sampradaya a lui ViÌ usvami (secolul
XIII), ast\zi identificat\ cu doctrina lui Vallabha (1479-1531), poate fi interpretat\ ca
o reac]ie împotriva brahmanismului oficial. Cultul bhakti (al iubirii) face apel la
emo]iile credinciosului. Interpretarea ved³ nta pe care o d\ Sri Vallabha pretinde c\
aceast\ iubire a devenit imperceptibil\ în om [i c\ el trebuie conceput ca o esen]\
identic\ divinului, care este gândire, fiin]\ [i fericire. }elul sau scopul fiec\rui
individ este acela de a elibera în el aceast\ bucurie [i fericire, de care este frustrat,
[i de a participa la jocul pururea fericit al zeului K•Ìñ a. Scopul este atins prin
adorarea unui guru, între care descenden]ii lui Vallabha de]in un grad special de
autoritate. Negustorii boga]i din Gujarat [i Rajputana au îmbr\]i[at cu entuziasm
acest cult, care presupune banchete solemne [i luxoase, probabil reminiscen]e ale
primelor rituri cu caracter extatic. Gosainii, [efii spirituali ai adep]ilor vallabhacari,
care c\l\toresc în permanen]\ pentru a efectua inspec]ii, sunt deseori negustori bine
cunoscu]i, ce reu[esc s\ combine activitatea comercial\ cu activitatea religioas\. O
alt\ caracteristic\ a acestei comunit\]i religioase: posed\ o organizare foarte centrali-
zat\, care îi înt\re[te eficacitatea [i îi spore[te raza de ac]iune.

C. Religiile ]\ranului: Asia occidental\

Cu toate c\ agricultura este activitatea major\ a civiliza]iei avansate, dar [i a civiliza]iei
primitive, nu i se acord\ totdeauna importan]a avut\ în realitate, chiar [i atunci când
se vorbe[te despre culturi foarte complexe. Totu[i, baza este totdeauna munca ]\ra-
nului; reprezint\ un punct vital pentru bun\starea economic\, social\ [i cultural\ a
întregii societ\]i. Influen]a horticulturii [i a agriculturii se reg\se[te, am v\zut, în
cultele din Oceania, ale multor indieni din America [i ale triburilor din sud-estul
Asiei [i din Africa. Civiliza]iile superioare ale maya[ilor, aztecilor, indienilor din
America Central\ [i peruvienilor sunt fondate pe gospod\rii, [i cultele lor relev\ net
lucrul acesta. În termenii unui eminent specialist în religia maya (J. Eric Thompson),
�zeii cei mai importan]i au fost aceia care se aflau în raporturi intime cu agricultura
[i fertilitatea�. Oricât de diferite sunt aceste culte na]ionale din punctul de vedere al
caracterului [i structurii, anumite tr\s\turi ale religiilor din Japonia, China, India [i
Persia, din Grecia, Roma, ale cel]ilor, teutonilor, slavilor, din vechiul Israel [i
Orientul Apropiat amintesc efectele pe care le au munca celor care ar\, a plantatorului
[i fermierului asupra conceptelor religioase, riturilor, formelor de organizare [i
indic\ puterea pe care, la rândul lor, acestea din urm\ au exercitat-o asupra atitudinilor
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fermierului [i ale plantatorului. Se poate spune chiar c\ religiile fondate într-o
perioad\ relativ apropiat\ dau dovad\ c\ nu se îndoiesc de aceast\ interdependen]\.
Zaroastrismul este singura dintre religiile fondate care î[i are originea în p\mânt.
Celelalte religii au fost concepute în atmosfere diferite, dar toate s-au adaptat rapid
nevoilor [i condi]iilor speciale ale ]\r\nimii. Se poate spune c\, practic în toate
cazurile, misionarismul crucii, al semilunii sau al florii de lotus s-a lovit înc\ de la
început de o rezisten]\ mai mult sau mai pu]in înc\p\]ânat\ [i hot\rât\ din partea
popula]iilor rurale. Caracterul tradi]ional conservator al oric\rui popor de ]\rani a
f\cut obiectul multor studii. Unul dintre acestea, recent, a încercat s\ analizeze
tr\s\turile tipic religioase ale ]\r\nimii (Weber).

De obicei, ]\ranul este un spirit practic. Aceasta nu presupune îns\ c\ cultul s\u
are numai un caracter pragmatic. Oricât ar fi de dominant la el do ut des, religiile
agricultorului nu sunt lipsite de sentimente [i expresii de mul]umire, laud\ [i adorare
a divinului. Totu[i, specula]iile teoretice [i conceptele ce decurg din acestea nu joac\
un rol important. Expresia mitic\ pare a fi deosebit de bine adaptat\ spiritului
]\ranului, prin influen]a sa serioas\ asupra imagina]iei. Divinit\]ile p\mântului [i ale
fertilit\]ii se bucur\ de o venera]ie special\.

�P\mântul-mam\� are devo]ii s\i entuzia[ti în toate p\r]ile lumii. Rezultatele unei
analize sociologice aprofundate a religiei unui model de ]\ran european sunt de un
mare interes tipologic. Thomas [i Znaniecki, cei care au efectuat-o, au g\sit în religia
]\ranului polonez patru concepte dominante: credin]a în �animismul general� [i în
solidaritatea vie]ii în natur\, credin]a într-o lume a diferitelor spirite ale obiectelor
naturale, distinc]ie categoric\ între spiritele bune [i spiritele rele [i numai câteva
urme slabe ale unei comuniuni personale superioare cu divinitatea. Tuturor acestor
concepte le corespund atitudini [i rituri definite.

Religia agricultorului pune accentul pe cult, [i manifest\rile magice joac\ rareori
în alte contexte religioase un rol la fel de important ca în cazul fiin]elor în întregime
dependente, pentru subzisten]\, de favorurile naturii. Acest element magic r\mâne o
parte integrant\ a riturilor ]\r\ne[ti chiar [i în formele religioase mai importante.
Dac\ se pretinde c\ ]\ranul este rareori ini]iatorul unor mi[c\ri religioase, ar trebui
cel pu]in s\ se recunoasc\ faptul c\, în multe împrejur\ri, intensificarea [i varia]iile
cultului tradi]ional pot fi legate de �supersti]iile� ]\ranilor.

Na[terea [i dezvoltarea ora[elor [i a cet\]ilor reprezint\ o amenin]are pentru tradi-
]ionalismul ]\r\nesc. Teologia, riturile [i ceremoniile cu caracter urban [i sacerdotal
se constituie de-a lungul evolu]iei comunit\]ii, ajungând la o unitate politic\ mai complex\.
Astfel, pentru ]\ran devine din ce în ce mai dificil s\ satisfac\ exigen]ele cultului [i
s\-i respecte normele [i preceptele. Eviden]a acestei observa]ii se poate constata
examinând iudaismul, parsismul, maniheismul, mandeismul, budismul Mah³ y³ na,
hinduismul [i chiar ultimele faze ale religiilor egiptean\, babilonian\ [i roman\.
Weber a atras aten]ia c\ ideea conform c\reia ]\ranul este tipul religios ideal este o
inven]ie a Occidentului modern [i c\, la origine, ea este str\in\ chiar [i cre[tinismului,
deoarece, la fel ca iudaismul, acesta a considerat cetatea drept locul în care preceptele
religioase erau urmate cu cea mai mare con[tiinciozitate. Ideali[tii ru[i din secolul XIX
au cultivat cu toat\ ardoarea idealul mujicului, model al cre[tinului perfect, cu fric\
de Dumnezeu.

Sectarismul a înflorit printre ]\rani la fel ca [i în cet\]i. Cu toate c\ nu are
încredere în inova]ii [i este de obicei favorabil radicalismului, ]\ranul este capabil s\
se r\scoale sub presiunea unor evenimente neobi[nuite (pericol, catastrofe naturale)
sau sub influen]a [efilor care [tiu s\ îi câ[tige încrederea. În cazuri de acest tip, se pot
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trezi pasiuni violente [i zelul religios al ]\ranului, ata[at de obi[nuin]ele sale simple,
poate trece de la conservatorism la atitudinea cea mai revolu]ionar\.

}\ranul, mai dependent de bun\voin]a naturii decât orice alt grup, constituie
pentru Schleiermacher ocazia unei defini]ii celebre a sursei religiei. Pentru el, aceast\
surs\ s-ar afla în sentimentul de �dependen]\ absolut\�. Adorarea manifest\rilor
divine ale naturii, precum p\mântul [i elementele, crearea miturilor naturii [i celebra-
rea riturilor fertilit\]ii sunt, a[a cum am v\zut, caracteristice oric\rei religii a
agricultorilor. Din acest punct de vedere, religiile orientale ale Mediteranei pot servi
drept exemple.

S\ cit\m acum din studiul unei autorit\]i în ceea ce prive[te vechiul Orient
Apropiat: �Babilonia era privit\ de autorii greci ca un adev\rat Eldorado al agricul-
turii� (Bruno Meissner). Ciclul anotimpurilor, care joac\ un rol atât de important în
religia popoarelor primitive, este simbolizat prin rituri caracteristice în Egipt, Anato-
lia, Siria [i Fenicia. Moartea [i învierea zeilor se afl\ în centrul miturilor de toamn\
[i prim\var\. În Babilon [i Asiria, Tammuz, pe care sirienii îl cuno[teau sub numele
de Adonis, era privit drept �întruparea energiilor religioase ale naturii� (Frazer).
Aceast\ divinitate binecuvânta p\mântul în fiecare an, conferindu-i astfel fertilitate.
El murea [i era plâns de divina sa so]ie, care murea [i ea imediat dup\ so]ul ei. La
cererea mesagerului zeilor (Ea), zeul [i zei]a primeau permisiunea de a reveni [i a
reînvia energiile creatoare ale p\mântului. De asemenea, anumi]i adoratori plângeau
tân\rul zeu al naturii la Byblos (Siria) [i Popos (Cipru). Valea râului Adonis [i ruinele
templului s\u dintre Byblos [i Baalbek amintesc [i ast\zi de farmecul acestui cult,
care captivase cândva atât de puternic spiritul practic al grecilor. Adonis, care î[i
împ\rt\[ea popularitatea cu marea zei]\-mam\ din Asia occidental\, fusese z\mislit
pe muntele Cyprus, în decursul unei s\rb\tori a zei]ei seceri[ului. La Alexandria,
între imaginea Afroditei [i a lui Adonis se puneau fructe, pr\jituri [i plante; era
plâns\ moartea celui din urm\ [i poporul ̀ i cânta reîntoarcerea. �Gr\dina lui Adonis�,
adic\ ni[te vase pline cu grâu, orz [i legume, care, dup\ ce au fost `ngrijite opt zile
de c\tre femei, erau purtate într-o procesiune împreun\ cu imaginea lui Adonis [i
aruncate în mare, dezv\luie clar caracterul acestui cult al vegeta]iei. Având în vedere
dezvolt\rile ulterioare ale cultului, s-a sugerat c\ zeul simboliza spiritul seceri[ului,
dar minunata legend\ [i teologia ce s-au format în centrele acestui cult dovedesc c\
originea sa nu era atât de modest\. Este probabil c\ în comunit\]ile în care era adorat
Adonis se efectuau în onoarea lui sacrificii umane.

Attys, st\pânul din Pessinonte, este privit, de asemenea, ca un zeu al vegeta]iei [i
al seceri[ului. La origine, era reprezentat sub forma unui arbore, ceea ce explic\ de
ce este întâlnit atât de des pinul în legenda sa [i în ritualul s\u. Acest mare zeu al
Asiei Mici trebuia lini[tit prin sacrificii sângeroase, îndeplinite de preo]i care îi
purtau numele. Nu este imposibil ca, ocazional, un sacrificiu animal s\ fi fost ̀ nlocuit
cu un sacrificiu uman [i ca asocierea imaginii zeului cu cea a unui arbore s\ amin-
teasc\ de forma sub care a fost adorat la început zeul vegeta]iei.

În Egipt, diferitele faze ale anului agricol erau celebrate prin ceremonii tradi]io-
nale. Inundarea câmpiilor de c\tre Nil, sem\n\turile ulterioare retragerii apelor [i
recoltele din prim\var\ erau înso]ite de rituri care reflect\ vechile concep]ii mitolo-
gice. Atunci când secer\torii egipteni se loveau în piept [i se lamentau deasupra
primului snop cules, ei plângeau moartea zeului seceri[ului, Osiris. Acesta, conform
legendei parvenite pân\ la noi datorit\ lui Plutarh, devine cu timpul o figur\ complex\,
protectorul fertilit\]ii v\ii Nilului. În onoarea sa aveau loc cu regularitate procesiuni
falice. Osiris, c\ruia egiptenii îi atribuiau gloria de a-i fi înv\]at cultura grâului [i a
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orzului, precum [i alte avantaje ale civiliza]iei, este obligat, conform tradi]iei, s\
sufere în fiecare an moartea [i apoi s\ reînvie. Rena[terea anual\ simbolizeaz\
speran]a nutrit\ de adep]ii s\i de a se vedea [i ei readu[i la via]\. Ceremoniile
s\rb\torii ilustreaz\ clar caracterul agricol al acestei divinit\]i. Riturile funerare ale
lui Osiris, descrise pe o inscrip]ie din templul din Denderah, începeau printr-o
ceremonie complicat\ ce simboliza seceri[ul, îns\mân]\rile [i aratul. Exact ca [i
Attys, Osiris este legat de cultul unui arbore, de preferin]\ cultul iederei. Frazer ne
aminte[te c\ Firmicius Maternus poveste[te înmormântarea unei imagini a lui Osiris
în scorbura unui arbore.

Aceast\ scurt\ descriere a riturilor [i credin]elor popula]iilor agricole din Asia
occidental\ ar putea fi completat\ cu descrieri din lumea greac\. Cele trei mari
divinit\]i, Dionysos, Demetra [i Persefona, reprezint\ concep]ia elenistic\ despre
declinul [i reînnoirea naturii [i sunt inventatorii mitici ai cultiv\rii p\mântului.
Misterele celebrate în onoarea lor sunt universal considerate drept religia cea mai
elevat\ [i sublim\ dintre toate cele care au precedat cre[tinismul. Pentru autorul celei
mai reu[ite lucr\ri despre religia naturii, Frazer, nu a fost dificil s\ adune o bogat\
documenta]ie cu privire la zeii [i zei]ele seceri[ului din lumea întreag\. El s-a
mul]umit s\ urmeze exemplul unui savant anterior, Mannhardt, care s-a ocupat de
cultele agricole la popoarele germanice.

8. Diferen]ierea social\ în religiile universale

A. Asia

Dup\ ce am studiat conceptele [i obiceiurile religiilor superioare în raporturile lor cu
stratificarea social\ [i diferen]ierea dup\ ocupa]ie, rang [i avere, vom reveni acum la
marile religii ale lumii. Cu cât diferen]ierea social\ [i cultural\ este mai avansat\, cu
atât formele expresiei religioase sunt mai diversificate. Cre[tinismul, mahomeda-
nismul, budismul, hinduismul [i confucianismul, fiecare formând o mare comunitate
religioas\, prezint\ o mare diversitate economic\, social\ [i cultural\. Totu[i, între
aceste mari religii exist\ diferen]e importante. Hinduismul este eterogen din punct de
vedere etnic, îns\ ast\zi e unificat din punct de vedere politic; confucianismul este
relativ omogen atât din punct de vedere etnic, cât [i politic. Societ\]ile hindus\ [i
confucian\ sunt [i unit\]i na]ionale, în vreme ce islamul, budismul [i cre[tinismul se
întind deasupra unei vaste aglomer\ri de popoare [i na]iuni.

Uneori se întâmpl\ ca variantele na]ionale ale acestor unit\]i cultuale s\ se dezvolte
[i s\ se exprime într-o manier\ proprie de a gândi, de a celebra cultul [i de a se
organiza. În vreme ce ar fi u[or de caracterizat multe dintre religiile primitive [i
dintre religiile mai avansate dup\ tr\s\turile lor culturale, sociale [i psihologice
dominante, este din ce în ce mai dificil, dac\ nu imposibil, de a face acela[i lucru în
cazul religiilor fondate. Este foarte îndoielnic c\, suferind în zilele noastre de o criz\
mortal\, confucianismul poate fi descris uniform ca o religie a [tiutorilor de carte,
sau mahomedanismul ca o religie a r\zboinicilor, ori budismul ca o religie a intelectua-
lilor. Cu toate c\ grupul cel mai influent, care de]ine puterea politic\ sau social\, î[i
poate l\sa amprenta asupra ansamblului cultului, aceast\ predominan]\ nu exist\
decât într-o anumit\ m\sur\, deoarece nici una dintre marile religii de ast\zi nu este
limitat\ la clasa s\rac\, clasa bogat\, clasa nobil\, clasele mijlocii sau proletariat. În
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budism, spre exemplu, exist\ diferen]e sociale [i economice foarte nete, în mod
deosebit în grupurile Mah³ y³ na. Fiecare dintre aceste religii a exercitat o influen]\
profund\ asupra p\r]ii de societate pe care a fost capabil\ s\ o subjuge la `nceput. Pe
m\sur\ ce a crescut [i a început s\ înglobeze majoritatea unei na]iuni sau a unei ]\ri,
ea s-a subdivizat în grupuri cu interese economice, sociale [i culturale diferite.
Marile corpuri religioase au creat concepte noi, practici noi [i forme noi, pentru a
r\spunde exigen]elor [i nevoilor speciale ale unui anumit loc [i unei anumite societ\]i.
Atunci când împrejur\rile au permis-o, s-au dezvoltat noi grupuri cultuale ori s-au
mic[orat sub presiunea condi]iilor defavorabile.

Anumite aspecte ale cre[tinismului, mahomedanismului, hinduismului [i budis-
mului s-au modificat [i transformat de-a lungul diferitelor faze ale civiliza]iei pe care
au dominat-o sau influen]at-o. Exist\ diferen]e între islamul a�ab-ilor, adic\ al
primilor adep]i ai profetului arab, [i cultura rafinat\ a califilor abbasizi; diferen]e
exist\ [i între statele barbare mahomedane din nordul Africii sau regatele din Sudan
[i Imperiul Otoman din secolul XIX; la fel, diferen]e exist\ [i între Siria modern\ [i
Egipt, pe de o parte, [i Arabia Saudit\ [i Afganistan, pe de alt\ parte; de asemenea,
avem diferen]e între ]inuturile [i perioadele în care aceast\ religie s-a dezvoltat în
forma ei cea mai pur\ [i cele în care a acceptat amestecuri într-o minoritate. Mesajul
lui Mahomed era direct [i puternic, normele teologice [i regulile morale ale comuni-
t\]ii sale erau stricte [i bine definite, iar idealul societ\]ii mahomedane nu era scutit
de considera]ii utopice. Cu toate acestea, în practic\, islamul a dovedit c\ se poate
adapta unei întregi variet\]i de medii [i împrejur\ri. Societatea mahomedan\ exist\
sub forme de guvernare foarte diverse [i cuprinde toate tipurile de activit\]i profesio-
nale [i cea mai vast\ gam\ de bog\]ie [i ranguri.

Hinduismul, sistem socio-politic [i religios, înc\ [i mai compact decât islamul, s-a
dezvoltat, de asemenea, plecând de la o societate relativ simpl\, pentru a ajunge la o
structur\ social\ extrem de complicat\, caracterizat\ nu numai prin rigiditatea ierar-
hiei sale, dar [i prin conservatorismul [i tradi]ionalismul tenace ale tuturor p\turilor
sociale pe care le curpinde. Dar [i aici, în practic\, descoperim compromisuri [i
adapt\ri ce contrazic speran]ele logicienilor. În interiorul hinduismului a existat
întotdeauna loc pentru o enorm\ eterogenitate a opiniilor, obiceiurilor [i organi-
za]iilor, atâta timp cât aceasta a r\mas în acord cu principiile sale fundamentale.
Nic\ieri în alt\ parte nu exist\ o pr\pastie atât de mare între bogat [i s\rac precum pe
p\mântul hindus; nic\ieri în alt\ parte activit\]ile profesionale nu au fost stabilite [i
standardizate cu atâta severitate. Fondate, în ultim\ analiz\, pe concep]ia hindus\
despre dharma, lege cosmic\ universal\, moral\ [i ritual\, diferen]ele de rang,
onoare [i prestigiu au avut pe p\mânt hindus o semnifica]ie nu numai istoric\, dar [i
metafizic\ [i religioas\. India de ast\zi a sfâr[it prin a intra în aceea[i perioad\ de
secularizare în care se afl\ întreaga lume oriental\ [i r\mâne de v\zut, în pofida marii
variet\]i a diferen]ierii sale tradi]ionale [i moderne, cu ce succes va reu[i hinduismul
o dat\ în plus s\ o conserve ca factor integrant al societ\]ii Indiei.

Diferen]ele economice, sociale [i denomina]ionale existente în hinduism nu au
avut efecte asupra marii credin]e �heterodoxe�, care nu s-a n\scut în India pentru a
ie[i imediat din interiorul frontierelor sale. De-a lungul ultimei perioade a istoriei
sale, religia lui Buddha a fost supus\ unui proces de diversificare na]ional\. Regiunile
budiste au niveluri culturale foarte diferite între ele. Japonia, în compara]ie cu
Tibetul, [i Siamul, în compara]ie cu Mongolia, reprezint\ cele mai mari contraste din
punctul de vedere al economiei, societ\]ii [i educa]iei. Budismul chinez nu a fost
niciodat\ un grup social [i ideologic unit. El reprezint\ prototipul stratific\rii variate
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a societ\]ii budiste. Diferen]ele de ocupa]ie, proprietate [i rang, fixate în budism cu
mai pu]in\ severitate decât în hinduism, dar în acela[i timp mai mult sau mai pu]in
dezvoltate în toate ]\rile cucerite de Iluminat, s-au exprimat sub diferite forme în
Asia de nord-est [i de sud, în China [i Japonia, cândva feudale [i actualmente
industriale, în Nepalul independent [i în Cambodgia sau Java, ]\ri guvernate de
str\ini. Cu alte cuvinte, ca mi[care de mas\, budismul a pierdut într-o foarte mare
m\sur\ caracterul pe care i-l d\duse fundalul social din care a ie[it. Cu toate c\ în
religia fondat\ acum dou\ milenii [i jum\tate de prin]ul neamului S³ kya se mai pot
g\si unele tr\s\turi �aristocratice� [i cu toate c\ doctrina, teologia [i filosofia budiste
mai tr\deaz\ înc\ activitatea dominant\ a savan]ilor [i intelectualilor, nu este mai
pu]in adev\rat faptul c\ nu exist\ grup de meserie sau grup social din Asia oriental\
care s\ nu fie reprezentat în budism.

B. Europa

Religiile lumii men]ionate pân\ aici sunt religii asiatice [i, în mod evident, dezvoltarea
lor a depins de condi]iile fizice, spirituale, politice, culturale, economice, tehnice,
sociale [i morale ale Asiei. Occidentul, inclusiv Rusia, a avut un destin diferit [i
istoria sa, unic\ în genul ei, rezultat al unor factori pe care nu îi putem examina aici,
a produs condi]ii total diferite de cele din Orient. Când cre[tinismul, destinat s\
devin\ religia ce va st\pâni Occidentul, a cucerit Europa, el fusese deja precedat de
mai multe straturi de civiliza]ie, ce au servit drept funda]ie pe care s\ poat\ fi ridicat\
societatea cre[tin\. Gândirea greac\ [i institu]iile romane au fost atunci încorporate
într-o cultur\ complex\, ce î[i are originea în lumea romano-germanic\.

Prima faz\ a societ\]ii cre[tine primitive a fost determinat\ de condi]iile sociale,
economice [i culturale din ultima perioad\ a Imperiului Roman, condi]ii la care
comunitatea cre[tin\ a trebuit s\ se adapteze. Studii recente au aruncat o lumin\
puternic\ asupra diferen]ierii progresive produse în Biserica primitiv\, începând din
perioada în care Pavel a devenit definitiv `ndrum\torul [i [eful s\u.

A doua faz\ a societ\]ii cre[tine este marcat\ de instaurarea feudalit\]ii în Evul
Mediu european. Cel pu]in în privin]a aspectelor sale formale, sistemul s\u de
stratificare este analog celui al altor civiliza]ii. Cre[tinismul, care la origine î[i
atr\gea adep]ii în mare parte din clasele de jos, începuse deja un proces de auto-
transformare, când a f\cut câteva incursiuni în clasele de sus ale Romei imperiale, iar
acest proces s-a accentuat atunci când cre[tinismul a fost recunoscut ca religie oficial\
a statului.

Un factor nou avea s\ intre în joc o dat\ cu convertirea triburilor germanice [i cu
dezvoltarea ordinii feudale în societatea medieval\. Urme ale ierarhiei [i organiz\rii
sale profesionale, economice [i sociale se reg\sesc în anumite particularit\]i ale cultului
[i ale asocia]iilor religioase. Cu toate c\ nu au existat decât o singur\ credin]\, un
singur cult, o singur\ Biseric\, concep]iile [i practicile religioase ale cavalerului,
c\lug\rului, ]\ranului [i zilierului erau departe de a fi identice. Venerarea Fecioarei
[i a sfin]ilor a permis anumitor grupuri locale sau profesionale s\ dezvolte teorii
despre paza [i protec]ia lor speciale. Supu[ii seniorilor feudali sau ai unui [ef de
teritoriu erau deseori uni]i prin forme particulare de devo]iune. Asocia]iile ce reuneau
persoane care sim]eau o voca]ie special\ func]ionau ca unit\]i cultuale [i au fost
fondate noi organiza]ii de devo]iune, de cultur\, de art\ sau cu scop social, în vederea
unor interese religioase. Cre[tinismul oficial din Evul Mediu timpuriu reflect\ foarte
distinct spiritul celor dou\ grup\ri dominante, cavalerimea [i clerul. O dat\ cu
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dezvoltarea burgheziei, în via]a Bisericii s-a f\cut sim]it un element nou, mai ales la
ora[e. Aceast\ faz\ din istoria Bisericii a f\cut recent obiectul unui studiu minu]ios
(Henri Pirenne).

În acela[i timp, spre sfâr[itul Evului Mediu, intr\ în scen\ un alt grup social.
}\r\nimea, care pân\ atunci nu jucase un rol activ în societatea cre[tin\, era chemat\
s\ favorizeze o transformare radical\, destinat\ s\ adapteze societatea conform ideilor
n\scute din disperarea economic\ [i social\ a satelor.

A treia faz\ principal\ din istoria societ\]ii cre[tine începe cu pr\bu[irea unit\]ii
cre[tine, datorat\ declinului lumii politice, sociale [i spirituale a Evului Mediu.
Rena[terea, Reforma [i umanismul au contribuit la construirea unui tip de civiliza]ie
cu adev\rat sui generis, având în vedere epoca în care a ap\rut. Concep]iile curente
despre natur\ [i societate au suferit modific\ri radicale. Noile opinii [tiin]ifice au
preg\tit o revolu]ie în filosofia tradi]ional\ [i au f\cut posibil\ st\pânirea progresiv\
a for]elor naturii, gra]ie tehnicilor [i industriilor moderne. Societatea nu mai putea fi
conceput\ în limitele unui Corpus Christianum [i trebuia s\ fie interpretat\ în termeni
similari celor utiliza]i în perioada domniei naturii. În locul unei concep]ii unice
despre societatea cre[tin\, concep]ia normativ\ a romano-catolicismului, a ap\rut o
pluralitate: concep]ia protestant\ [i toate versiunile nonconformiste, toate au fost
urmate de realiz\ri. În acela[i timp, Europa modern\ a v\zut din ce în ce mai mul]i
oameni abandonând religia tradi]ional\, iar lucrul acesta s-a sim]it mai ales în
protestantism, atunci când a început valul seculariz\rii radicale.

Societatea secolelor XVI [i XVII, atât masele cât [i clasele conduc\toare, [i-a
men]inut idealul cre[tin, în ciuda marii discrepan]e existente `ntre modurile sale de a
vedea lucrurile [i actele sale. Dar aceast\ unitate de gândire nu avea s\ dureze. S-a
observat c\ intensificarea piet\]ii mistice din aceast\ perioad\ prevestea primele
simptome ale unui individualism religios foarte acuzat. Acesta din urm\ era contra-
balansat de formarea unor grupuri ciudat de asem\n\toare societ\]ilor de mistere
(Roza-Cruce etc.). În ]\rile din Occident, �Luminile� începuser\ s\ deta[eze masa
cre[tinismului de clasele conduc\toare. Mi[carea aceasta a fost chiar mai remarcabil\
prin abandonarea formelor de cult tradi]ionale decât prin secularizarea concep]iilor
teoretice despre via]\ sau decât normele morale de gândire [i comportament. În
cursul secolului XVIII, coborând de la clasele înalte, acest proces a continuat s\-[i
exercite influen]a asupra burgheziei, cre[tin\ prin tradi]ie. Aceast\ mi[care, ce a
început sub o form\ frivol\ în cercurile de curtezani [i sub form\ de scepticism la
câ]iva filosofi izola]i sau oameni de afaceri, a devenit o criz\ mortal\ pentru cre[tinism
pe m\sura dezvolt\rii industriei [i a apari]iei în ora[e a unei clase proletare. Religia
cre[tin\ [i-a pierdut priza la mase. Eforturile eroice realizate de organiza]iile oficiale
ale diferitelor corpuri ecleziastice [i prin ini]iative private, pentru a st\vili valul de
secularism, nu au ajutat cu nimic. La fel, toate denomina]iile religioase au sim]it cum
influen]a lor se diminueaz\ progresiv. Popula]ia rural\ [i mica burghezie, mul]umit\
rezisten]ei lor înc\p\]ânate la propaganda antireligioas\, au fost un obstacol par]ial în
fa]a valului de indiferen]\ venind dinspre ora[e [i în fa]a introducerii noilor standarde
de via]\ [i a noilor obiceiuri (cf. mai sus, sec]. 7). A[a cum era de a[teptat,
decre[tinarea s-a dezvoltat într-un ritm [i cu o intensitate ce depindeau de condi]iile
economice, politice [i culturale ale diferitelor regiuni. Biserica romano-catolic\ [i
câteva mici grupuri independente sau sectare au opus cea mai înver[unat\ rezisten]\.

În Anglia, o serie de mi[c\ri progresiste cu caracter simultan religios [i laic,
organizate ca societ\]i religioase în interiorul sau exteriorul Bisericii oficiale [i care
se interesau de soarta celor mai pu]in privilegia]i, au pus bazele mi[c\rii metodiste
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din secolul XVIII, care trebuia s\ fac\ apel în mod special la muncitorii erei
industriale. Aceste grupuri, r\spunz^nd nevoilor unei epoci industriale, erau de o
varietate extrem\, mergând de la asocia]ii pur sau în principal religioase, pân\ la
asocia]ii mai ales sau exclusiv politice sau economice. În Germania, conceptul marxist
al unei societ\]i f\r\ clase, debarasate de toate no]iunile religioase pe care primii
revolu]ionari p\reau înc\ se le mai p\streze (Weitling), a câ[tigat numeroase elemente
din lumea muncitorilor [i i-a îndep\rtat de Biserica de stat, care, dinspre partea ei,
era prea lent\ pentru a-i reintegra în ordinea social\ existent\. Mi[carea metodist\ nu
a avut corespondent în Germania, deoarece pietismul s-a dovedit incapabil s\ ofere
societ\]ii patriarhale din epoca sa suficient\ vitalitate pentru a rezista ulterior atacu-
rilor combinate ale radicalismului filosofic, politic [i economic. Romano-catolicismul,
pe de alt\ parte, era mai bine adaptat nevoilor maselor [i, urmându-[i prin aceasta
politica sa tradi]ional\, permitea [i chiar încuraja formarea unor întreprinderi sau
societ\]i speciale, cum ar fi Mi[carea muncitorilor catolici, în vreme ce la protestan]i
mi[carea Misiunii interioare [i, pe de alt\ parte, sociali[tii religio[i s-au dovedit
absolut incapabili s\-[i organizeze [i integreze adep]ii. Pentru formarea noilor asocia]ii
destinate s\ reprezinte interesele muncitorilor în statul na]ional-socialist, singurele
principii care au contat au fost cele profane.

C. America

În Statele Unite ale Americii, Declara]ia de Independen]\ a marcat o dat\ semnifi-
cativ\ pentru rela]iile dintre Biseric\ [i stat, chestiune pe care o vom studia mai
departe (cap. VIII). Separarea tuturor cultelor de stat, care de altfel nu a fost realizat\
în practic\ decât încet, viza asigurarea libert\]ii de asociere religioas\. Statului nu-i
r\mânea s\ se ocupe decât de caracterul social, [i nu de aspectul teologic al organi-
za]iilor religioase; deci, toate grupurile care se defineau ele însele într-un fel sau
altul (Biseric\, alian]\ etc.) erau apreciate în mod oficial ca fiind societ\]i religioase.
Fiec\rui grup îi era l\sat\ toat\ libertatea de a-[i propaga ideile religioase cum dorea.

Mi[c\rile religioase din America ridic\ un anumit num\r de probleme. Ele î[i au
originea în schimb\rile [i transform\rile pe care le studiem în acest paragraf. Sunt
exemple ale influen]ei pe care o pot avea asupra grupurilor religioase evenimentele
intelectuale, economice, sociale [i culturale produse într-o anumit\ regiune sau în
întreaga Americ\. Aceste mi[c\ri au contribuit din plin la accentuarea [i structurarea
acestor evenimente. Istoria lor face parte integrant\ din istoria ]\rii. William Warren
Sweet a afirmat recent c\ religia este cel mai neglijat aspect din istoria american\.
Din acest punct de vedere, capitolele care se ocup\ de religie din Istoria civiliza]iei
americane, de Charles Austin Beard, [i din Istoria literaturii americane, de Vernon
Louis Parrington, las\ mult de dorit. Fiecare dintre marile perioade ale istoriei
religiei americane pune sociologului religiei probleme care îi sunt proprii. Prima
perioad\, aceea a instal\rii, a fost bine explorat\ atît pentru catolicism, cît [i pentru
protestantism. A doua, aceea a ortodoxiei, nu a fost tratat\ decât în ultima perioad\
cu mai mult\ onestitate [i mai pu]ine prejudec\]i decât s-a f\cut în secolul trecut.
Recentele tentative de a repune puritanismul din Noua Anglie pe adev\ratul s\u loc
(Samuel Morison, Perry Miller, Raymond P. Stearns) au o mare importan]\ sociolo-
gic\. La fel stau lucrurile [i cu cercet\rile asupra condi]iilor religioase din coloniile
din centru (Pennsylvania) [i sud.

Tipul particular de emo]ionalism [i revivalism religios al Americii, care este una
dintre caracteristicile celei de-a treia perioade, a atras aten]ia istoricilor [i a psiholo-
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gilor, dar nu s-a bucurat de tratarea sociologic\ meritat\. Marea Trezire care a urmat
ortodoxiei nu a putut st\vili valul erei �Luminilor�. Influen]a ra]ionalismului [i a
deismului din Europa s-a f\cut sim]it\ profund în cre[tinismul american. Religia s-a
lovit de o înclina]ie natural\ în aceast\ direc]ie a unui mare num\r de [efi politici,
sociali sau religio[i din secolul XVIII [i de la începutul secolului XIX. La fel ca în
Europa, s-a produs ulterior o reac]ie inspirat\ de reînnoirea fervorii religioase [i de
interesul intelectualilor, precum [i al claselor mijlocii [i rurale. Acest al doilea
�revival�, ale c\rui natur\ [i efecte am încercat s\ le caracteriz\m în capitolul V
(sec]. 10), [i-a exercitat influen]a înc\ mult timp dup\ sf^r[itul vârstei sale de aur.

S-a dezvoltat o tradi]ie de tehnic\, conducere [i grupare revivaliste, în a[a fel
încât, la mijlocul secolului XIX, a atins paroxismul pentru a treia oar\ în denomina]iile
[i sectele atât albe, cât [i negre. Liberalismul [i individualismul aceleia[i perioade,
reflectate în intelectualismul filosofiei unitariene [i transcendentaliste, mai pu]in
fecunde în ansamblul rezultatelor, de natur\ s\ intereseze sociologia într-un mod
pozitiv, au fost studiate în profunzime de istoricii gândirii [i ai literaturii în care
aceast\ filosofie [i-a g\sit expresia primar\. Atmosfera în care a evoluat aceast\
mi[care începe acum s\ atrag\ aten]ia sociologilor literaturii.

A patra perioad\ este caracterizat\ prin secularizarea protestantismului, întâlnirea
[tiin]ei moderne cu filosofia [i influen]a dezvolt\rii industriale asupra religiei ameri-
cane, dar [i printr-o reac]ie fa]\ de industrie, fundamentalism, sectarismul utopic
socioreligios [i mi[carea Evangheliei sociale. Concentrarea capitalului [i organizarea
muncii au obligat grupurile cre[tine americane, la fel [i pe cele europene, s\ ia
pozi]ie, s\-[i defineasc\ atitudinea [i s\ lucreze practic pentru a atenua suferin]ele
datorate luptei [i antagonismului dintre clase.

Perioada a cincea, început\ o dat\ cu primul r\zboi mondial, a avut de f\cut fa]\
aceleia[i situa]ii, devenit\ acum [i mai dificil\. În acest moment, a trebuit s\ se
reziste ostilit\]ii concentrate la adresa religiei [i a formelor sale, organizate sau nu.
Dar situa]ia s-a complicat [i mai mult în urma disensiunilor ap\rute între diferitele
grupuri denomina]ionale, care c\utau solu]ii fundamentale pentru revizuirea cercet\-
rilor lor teologice [i reorganizarea vie]ii lor.

Contribu]ia adus\ de diferitele denomina]ii la constituirea unui tip de religie
specific american, a unei religii de �frontier\�, tr\s\turile ei caracteristice [i aportul
ei la construc]ia ]\rii au fost studiate cu mult\ aten]ie de Leonard Woolsey Bacon [i
de c\tre al]i autori, între care, recent, [i William Warren Sweet. Ambian]a particular\
[i genul de via]\ pe care le-au cunoscut pionierii americani, condi]iile lor sociale,
economice [i culturale de via]\, toate acestea au creat un tip de religie foarte bine
caracterizat\ ca fiind o religie a fricii � frica de du[man, de moartea prin ̀ nfometare �
inventat\ de ni[te fiin]e de o credulitate excesiv\. Ei sunt cei r\spunz\tori de
expansiunea anumitor culte precum ale shakerilor, mormonilor, mileri]ilor, bapti[tilor
�Two-seed-in-the-spirit�. Erau îns\ profund con[tien]i de natura p\catului, c\ci au
reac]ionat împotriva imoralit\]ii datorate absen]ei frontierelor. Aceast\ religie era
ostil\ sau cel pu]in indiferent\ fa]\ de o educa]ie superioar\; cu alte cuvinte, era
format\ din antiintelectualism, emo]ionalism [i individualism. În ciuda aversiunii pe care
adep]ii s\i o m\rturisesc pentru specula]ii, lor le pl\cea s\ discute chestiuni teologice
(interes îndreptat c\tre ideile de Sfântul Spirit, de diavol etc.). Important pentru
sociolog `n aceast\ via]\ �de frontier\� este �atomismul s\u�, altfel zis izolarea ei în
raport cu via]a grupului mai vast [i mai important al societ\]ii, na]iunii [i religiei.
Acest caracter se reflect\ în Binnenreligion (religia �închis\�) a camerei, a casei sau
a întrunirii în tab\r\ (revivalism) [i în tentativele de a stabili comunit\]i perfec]ioniste.
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O alt\ caracteristic\ a acestei religii este idealul de sfin]enie, care determin\ morala
[i, prin ea, conduita [i moravurile individului [i ale grupului. În ea g\sim func]ionari
religio[i, dar domne[te egalitarismul (cf. cap. V, sec]. 9). Mai trebuie men]ionat
faptul c\ predicatorii metodi[ti duc o via]\ itinerant\. De la Alexis de Tocqueville
pân\ la Max Weber, observatorii str\ini au încercat s\ studieze, s\ evalueze [i s\
interpreteze rolul religiei [i al diferen]ierii denomina]iilor [i sectelor în societatea [i
cultura americane.

Imigra]ia a fost un factor important pentru diferen]ierea religioas\ [i social\ a
societ\]ii americane. Grupuri diferite prin na]ionalitate [i ras\ au adus cu ele religiile
lor, [i anume concepte [i idei religioase, forme de cult, principii de asociere bine
definite. Istoria lor face obiectul unor studii lingvistice, istorice [i sociologice. Pe
lâng\ cultele bine definite, în Lumea Nou\ au fost introduse din cea veche anumite
mi[c\ri (pietismul, ra]ionalismul, socialismul, �scientismul�). Delimitarea influen]ei
lor în formarea grupurilor [i a mi[c\rilor efectiv americane reprezint\ înc\ o sarcin\
ce revine sociologului religiei. În m\sura în care toate aceste grupuri au intrat în
contextul vie]ii americane, pozi]ia lor în societate trebuie definit\.

H.R. Niebuhr a examinat în profunzime problema de a [ti ce au avut de oferit
diferitele grupuri din Statele Unite popula]iilor imigrante [i dezmo[tenite [i negrilor,
problem\ deosebit de spinoas\ pentru epoca în care s-a încheiat perioada de formare
a frontierelor în istoria Americii. El a ar\tat c\ nu numai la corpuri fundamentate din
punct de vedere politic, precum episcopalienii sau prezbiterienii, dar chiar [i grupuri
nonconformiste [i sectare, precum bapti[tii, congrega]ionali[tii, quakerii [i menno-
ni]ii, au reu[it s\ dobândeasc\ pu]in câte pu]in un statut social, care, probabil, le-a
restr^ns apostolatul pe lâng\ grupurile neprivilegiate mai sus men]ionate. Totu[i, mai
mult decât `n Europa stratific\rilor tradi]ionale, societatea american\ nu poate fi
în]eleas\ decât dintr-un punct de vedere dinamic. A[a cum imigran]ii de acum un
sfert de secol formeaz\ respectatele cur]i cu jura]i din comunitatea actual\, tot a[a [i
corpurile metodiste, grup denomina]ional care înc\ de la începuturile sale a f\cut apel
mai mult decât oricare altul la clasele de jos ale societ\]ii, nu au încetat s\ câ[tige
�respectabilitate�. Chiar [i mormonismul, produc]ie indigen\, s-a lovit de �pericolele�
prosperit\]ii, dar, gra]ie puternicei sale organiz\ri socioreligioase, a reu[it pân\ acum
s\ rezolve problemele cu care s-a confruntat. Cu o aten]ie special\ ar trebui s\ fie
studiat\ sociologia romano-catolicismului din Statele Unite, care continu\ s\ creasc\
într-un mod surprinz\tor [i s\ atrag\ adep]i din întreaga gam\ a claselor sociale.

Via]a, societatea [i cultele negrilor constituie o problem\ particular\ a Lumii Noi,
important\ pentru noi datorit\ repercusiunilor sale religioase. Nu întâlnim acelea[i
condi]ii în sudul ca [i în nordul continentului. Istoria negrilor din Statele Unite [i
istoria religiei lor au fost tratate pe larg de savan]i albi [i negri. Mo[tenirea african\
se reg\se[te cu u[urin]\ în tr\s\turile caracteristice ale religiei negrilor americani.

Abolirea sclaviei marcheaz\ o dat\ important\, dar problema rela]iilor dintre rase
nu s-a bucurat înc\ de o solu]ie satisf\c\toare. Sociologul religiei este interesat de
formarea grupurilor ecleziastice independente sau sectare [i a asocia]iilor religioase,
constituite de negri ca rezultat al intensific\rii muncii misionare datorate cre\rii a
diferite grupuri denomina]ionale. Dezvoltarea comunit\]ilor separate de negri pune
problema tr\s\turilor lor tipice [i caracteristice. Ea nu poate fi rezolvat\ decât
studiind condi]iile locale [i regionale (rurale [i urbane) [i stratificarea lor economic\
[i social\.

O problem\ special\, care merit\ s\ atrag\ aten]ia sociologului religiilor ameri-
cane, este aceea a sectarismului negru, în care reg\sim unele tr\s\turi comune
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sectelor în general [i altele proprii sectelor americane. Alte tr\s\turi particulare
(conducere, spiritualism, rituri, daruri charismatice) pot fi explicate prin mo[tenirea
neagr\ [i prin condi]iile existente în p\turile de jos ale societ\]ii negre.

Pân\ acum, nu a fost realizat un studiu comparativ sistematic al tipurilor de
conducere religioas\ din Statele Unite (ierarhie, teologie academic\, mini[tri itine-
ran]i, predicatori ai sectelor). Nu exist\ decât unele biografii ale indivizilor, ale
[efilor religio[i. Surprinz\toarea varietate de societ\]i, asocia]ii [i cluburi, care
caracterizeaz\ via]a american\, reprezint\ o surs\ inepuizabil\ pentru studii de
sociologie general\, precum [i pentru cercetarea grupurilor religioase. În studiile
recente cu privire la educa]ia religioas\, g\sim o important\ documenta]ie demn\ de
a fi examinat\ de sociolog. Varietatea mi[c\rilor [i a organiza]iilor de tineret care
exist\ în majoritatea marilor denomina]ii religioase ar merita din partea sociologului
mai mult\ aten]ie decât cea de care a beneficiat în prezent.

Dup\ ce universit\]ile din Statele Unite s-au întins cu repeziciune, sociologii au
pornit studiul atitudinilor religioase din ora[e [i de la ]ar\, pe care le g\sim definite
atât în via]a religioas\ a popula]iilor urbane, cât [i în cea a popula]iilor rurale.
Atitudinea religioas\ a burghezului american, a fermierului, a muncitorului trebuie
examinat\ în cadrul unor ample monografii [i în lucr\ri sistematice.

Dintre toate ]\rile cre[tine, America, spa]iul care a cunoscut cea mai mare diferen-
]iere [i cea mai mare diviziune denomina]ional\, a ajuns ast\zi s\ dezv\luie tendin]e
de unificare la fel de puternice ca oriunde în alt\ parte. Nu este aici locul s\ trecem
în revist\ dezvolt\rile ce au avut loc în aceast\ direc]ie în ultimul secol sau în ultimii
50 de ani, nici s\ enumer\m fuziunile [i unirile care s-au petrecut în aceast\ perioad\.
Satisfac]ia ce ar putea decurge din constatarea acestei tendin]e generale � [i cele mai
recente fuziuni organice au fost opera bapti[tilor, a congrega]ionali[tilor, a discipo-
lilor lui Christos, a evangheli[tilor, metodi[tilor, prezbiterienilor, reformi[tilor [i
fra]ilor uni]i � este compromis\ de o alt\ constatare, anume c\ aceste fuziuni s-au
datorat par]ial indiferen]ei [i apatiei membrilor acestor corpuri diferite. Ceea ce a
fost un rezultat pozitiv este cooperarea acestor denomina]ii în plan social, caritabil [i,
într-un anumit grad, în plan educativ [i, în sfâr[it, o mai mare con[tientizare a
importan]ei unui organism social în domeniul credin]ei [i al ordinii.
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CAPITOLUL VII

Religie [i societate.
III. Religia [i statul

1. Preliminarii metodologice : rolul social al statului

În capitolele precedente, ne-am ocupat de formele multiple de organizare social\, de
la cele mai simple pân\ la cele mai complicate [i inextricabile unit\]i sociale. Între
acestea din urm\, din mai multe motive, statul merit\ o analiz\ special\. Înainte de
toate, pentru c\ în realitate este, cantitativ [i calitativ, cea mai important\ form\ de
organizare social\; în al doilea rând, propriet\]ile sale caracteristice nu se reg\sesc
[i la alte institu]ii; în fine, examenul pe care l-am f\cut asocia]iilor specific religioase
justific\ o cercetare a rela]iilor lor cu institu]iile seculare corespunz\toare. Cu alte
cuvinte, studiul sociologic al societ\]ii [i al religiei ar fi incomplet dac\ nu am
examina [i rela]iile lor reciproce la toate nivelurile.

În fa]a noastr\ se deschid diferite c\i de abordare a rela]iilor dintre religie [i stat.
Exist\ mai întâi istoria, sau tentativa care const\ în a descrie interrela]iile dintre
religie [i guvernare în dezvoltarea lor paralel\ la toate popoarele [i civiliza]iile. Am
putea, dimpotriv\, s\ analiz\m din punct de vedere �fenomenologic� principiile care
regleaz\ acest gen de raporturi. Ambele metode, dac\ se exclud reciproc, sunt
predispuse la anumite limit\ri. Prima cale presupune o acumulare considerabil\ de
fapte [i cea de-a doua risc\ în mod constant s\ confunde descrierea cu afirma]iile
normative. De aceea, g\sim rezonabil s\ urm\m o cale de mijloc, utilizând cele mai
pre]ioase elemente pe care ni le furnizeaz\ ambele discipline, pentru a încorpora cele
mai bune rezultate în metoda special\ a sociologiei religiei. Vom consulta diferite
forme istorice ale religiei [i sistemelor de stat, limitându-ne în mod obi[nuit la
tipurile reprezentative [i semnificative. Vom l\sa la o parte în totalitate problema
naturii inten]iilor [i a justific\rii statelor, problem\ din sfera filosofiei [i a teoriei
politice care presupune o anchet\ normativ\, situat\ în afara subiectului nostru. Dup\
cum cititorul a putut s\-[i dea seama, analizele încercate pân\ acum nu au fost
totdeauna scutite de orice evaluare [i orice convingere personal\ din partea autorului.
Totu[i, acesta din urm\ se str\duie[te s\ vegheze la a nu confunda ideile sale
personale, preferin]ele sale filosofice sau programul teologic [i metafizic al grupului
din care face parte cu fenomenele sociale, politice [i religioase pe care le are de
evaluat. Atunci când va trebui s\ emit\ judec\]i de valoare, va încerca s\ judece
fenomenele în lumina normelor pe care le consider\ necesare de urmat, dar totdeauna
cu dorin]a unei în]elegeri simpatice, a unei interpret\ri oneste, [i cu grija de a r\mâne
strict în limitele prezent\rii unor idei [i idealuri diferite.
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2. Na[terea statului

Când [i unde g\sim primele începuturi ale statului? F\r\ nici o îndoial\, la aceast\
întrebare nu se poate r\spunde decât ]inând cont de tranzi]ia insensibil\ care exist\
între stat [i un tip de organizare mai primitiv. Suntem de acord cu Richard Thurnwald
când scrie: �Tranzi]ia de la statul primitiv la o via]\ cultural\ superioar\ este
perioada în care plugul devine o unealt\ economic\; distinc]ia dintre cele dou\ stadii
este marcat\ politic de c\tre stat.� Dat fiind c\ savan]ii înc\ nu au ajuns s\ se în]eleag\
asupra acestui punct, ne vom mul]umi s\ enumer\m elementele considerate de to]i ca
fiind esen]iale form\rii unui stat. Înainte de orice, trebuie s\ a[tept\m s\ g\sim un
anumit grad de stratificare etnologic\, regional\ [i social\, a[a cum a ar\tat tot
Thurnwald, luând drept exemple anumite societ\]i din Africa. Un teritoriu, un popor,
o guvernare suveran\: acestea sunt, se pare, componentele esen]iale ale form\rii
unui stat. Lowie a demonstrat importan]a leg\turii teritoriale ca factor adi]ional
principiului consangvinit\]ii, existent deja în societatea primitiv\. Dup\ el, leg\turile
de sânge, de[i uneori eclipseaz\ alte elemente, nu pot înlocui niciodat\ cu adev\rat
unitatea format\ prin vecin\tatea grupului. �Separate `n plan abstract de un abis, în
practic\ cele dou\ tipuri de uniuni sunt întrep\trunse.�

În societ\]ile mai pu]in complexe, suveranitatea exist\ totdeauna în stadiul de
germene. Atunci când am studiat dezvoltarea organiz\rii sociale [i politice a popoa-
relor [i comunit\]ilor, am preferat s\ atragem aten]ia c\ anumite grupuri s-au ̀ ntemeiat
numai pe leg\turi de rudenie, altele pe o continuitate istoric\, altele s-au unit printr-o
istorie [i o tradi]ie comune [i, în sfâr[it, toate printr-o guvernare ce creeaz\ uniunea.
Migra]iile, r\zboaiele, cuceririle, asupririle [i alte evenimente au ajutat la crearea
statului [i au favorizat procesul de stratificare politic\ [i social\. Asocia]iile [i ligile
de triburi pe care le-am g\sit la anumi]i indieni din nordul Americii (cherokee,
pawnee, dakota, pueblo) erau într-o rela]ie de coordonare, îns\ nu erau cu adev\rat
integrate într-un tot organizat: a[adar, nu le putem numi stat. MacLeod analizeaz\
dou\ tipuri de organiza]ii ce preced statul: �anarhia�, pentru care g\se[te un exemplu
la indienii yurok (nordul Americii), [i �gerontocra]ia� triburilor bantu din Africa
occidental\. În Australia [i la indienii din prerii se pot g\si exemple ale unei �structuri
politice formale cristalizate, de[i înc\ slabe�, în care �ceata� forma cea mai înalt\
unitate. Ar fi foarte greu s\ avem dreptate dând numele de stat organiza]iilor indienilor
din nord-vest, cum sunt cele ale popula]iei kwakiutl sau faimoasa Lig\ a irochezilor,
care seam\n\ totu[i destul de mult cu un stat, sau cea a popula]iei natchez; putem
îns\ numi state monarhiile aztece [i peruane. Termenul se aplic\ de asemenea tiraniilor
sudaneze, care constituie probabil forma cea mai primitiv\ de comunitate ce poate fi
calificat\ cu acest nume.

3. Identitatea guvern\rii spirituale cu guvernarea
secular\. Legea sacr\

Gruparea natural\, pe care am studiat-o între grupurile �identice� din capitolul IV,
domin\ statul primitiv. Atât timp cât statul r\mâne omogen din punct de vedere
cultual, nu se pune nici o problem\. Acolo unde aceast\ omogenitate este amenin]at\,
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e posibil ca ea s\ fie restaurat\. Restaurarea poate fi rezultatul unui amestec de culte
independente [i distincte la origine sau poate fi realizat\ prin ordinul arbitrar al unui
[ef. F\r\ îndoial\ c\ religia s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente [i mai
puternice for]e de unificare din via]a tuturor tipurilor de stat, cu toate c\, se [tie, ea
se poate [i revolta împotriva statului [i a [efilor s\i, atunci când este persecutat\. La
popoarele primitive, tradi]ia religioas\ ]ine loc de idee [i are valoarea unei legi
universale, cosmice, morale [i rituale, de care depinde fericirea [i poate chiar existen]a
grupului. Lucrul acesta este adev\rat în condi]ii de via]\ normal\, dar devine înc\
mai important în perioade de disperare, conflict [i criz\. De aici [i importan]a
interpret\rii sale [i a interpretului. Dat fiind c\ ordinea social\ [i politic\ pe care o
creeaz\ nu este arbitrar\, ci se bazeaz\ pe principii religioase statice, statul este
obligat s\ se conformeze exigen]elor religiei. Dar în practic\ nu s-a ajuns totdeauna
aici, [i în religiile primitive, la fel ca în religiile superioare, au existat tentative de a
altera, reinterpreta sau ignora conceptele religioase, de a le dezaproba [i trece sub
t\cere, sau [i de a-i persecuta pe adep]ii acestora. Totu[i, acolo unde acest tip de stat
este foarte puternic, sfidarea principiilor religioase nu este foarte la îndemân\, în
afar\ de cazul cuceririi de c\tre str\ini, c^nd ace[tia î[i impun conceptele [i practicile
religiei lor. Între interpretarea [i aplicarea lor în cazuri particulare nu exist\ decât o
disensiune empiric\.

Dup\ cum ordinea terestr\ trebuie s\ fie imaginea ideal\ a ordinii celeste, este
firesc ca în societatea primitiv\ s\ g\sim o identitate între guvernarea secular\ [i
guvernarea spiritual\. Puterea care guverneaz\ este investit\ cu o autoritate suprem\
[i unic\, astfel încât este de prisos a c\uta s\ afl\m dac\ religia domin\ statul sau
invers. Hogbin descrie într-un mod admirabil felul în care [efii familiilor reunite
(maakua) func]ioneaz\ ca mini[trii ai cultelor în societatea polinezian\ Ontong-Java.
�Maakua-ii, spune el, trebuiau s\ prezideze ceremoniile destinate s\ între]in\ în
cadrul tribului credin]ele ce tind s\ induc\ un spirit de unitate poporului ce formeaz\
un tot� [i �ace[ti maakua ac]ioneaz\ ca ni[te intermediari între trib [i zeu�. La
moartea unui maakua, se celebra o serie de ceremonii funebre, corespunz\toare
dublei sale func]ii: una la care particip\ numai membrii familiei reunite [i alta la care
este invitat întregul trib.

Teocra]ia [i cezaropapismul au coresponden]e în civiliza]iile mai pu]in avan-
sate. Organizarea ierarhic\ a statului zuni, din sud-estul Americii, reprezint\ un
exemplu interesant. �În societatea neagr\, spune Wilfrid Dyson Hambly, regele sau
[eful suprem este privit ca [ef spiritual, juridic [i economic al tribului, în virtutea
descenden]ei sale ancestrale, a situa]iei [i a atribu]iilor sale sacre.� Formele de
guvernare mai sus men]ionate nu apar totu[i decât acolo unde organiza]ia religioas\
a dat deja na[tere unui corp religios asem\n\tor celor descrise în capitolul V.
{eful însu[i poate s\ fie sau nu investit cu func]ii religioase. �Organizarea politic\ din
sistemele arhaice de guvernare din Occidentul antic, precum [i din Peru era fon-
dat\, dup\ formula unui antropolog eminent, pe fic]iunea juridic\ conform c\reia
[eful era tat\l sau pater familias al unei comunit\]i ce înglobeaz\ to]i supu[ii s\i, ca,
de exemplu, to]i chinezii� (Thurnwald). În Mesopotamia, regalitatea pare a se fi
dezvoltat �pornind deseori de la un comandament pur religios�, îns\ investiga]ii
recente au ar\tat c\, spre deosebire de regii asirieni, acei patesi [i lugal sume-
rieni nu erau �regi-preo]i� la origine. De asemenea, se pare c\ regele hitti]ilor a
avut func]ia de mare-preot; cu aceast\ ocazie purta un costum special. În mod
frecvent, riturile cele mai importante sunt rezervate regilor (precum în Polinezia, în
vechea Asie occidental\, în Grecia, la teutoni, în India, China, Japonia, Mexic [i



187PROLEGOMENE METODOLOGICE

Peru), în vreme ce riturile obi[nuite sunt îndeplinite de func]ionarii de stat ex officio
sau de mini[tri religio[i speciali (ghicitori, profe]i, preo]i etc.). În ceea ce prive[te
func]iile sacerdotale ale [efilor tongan, Williamson remarc\ faptul c\, în ciuda
�preeminen]ei sociale [i a puterii lor politice�, ei erau �limita]i la participarea la
ceremonii publice, la impunerea unor tabuuri [i la alte lucruri de acest fel�. În Egipt,
de altfel, orice sacerdo]iu se baza pe principiul c\ regii î[i cedaser\ privilegiile
clerului.

În Roma imperial\ [i în China, cultul de stat este strict analog cu cel al familiei,
tribului, cet\]ii sau provinciei. Caracterul divin al împ\ratului chinez se manifest\ în
cadrul ritualului complicat al s\rb\torilor de stat, în privilegii [i drepturi, cum este
acela de a onora sau de a trece în umbr\ una sau alta dintre divinit\]i, [i în func]iile
ceremoniale. În Japonia, [eful statului [i al dinastiei prezideaz\ toate marile rituri
religioase [i politice. Împ\ratul din Annam este �supremul pontif, judec\torul suprem
august [i sfânt, tat\l [i mama supu[ilor s\i� (P. Pasquier). Faptul c\, de-a lungul
timpului, func]iile religioase au fost retrase [efului, pentru a fi încredin]ate unor
indivizi sau grupuri special numite, marcheaz\ sfâr[itul, dac\ nu teoretic, cel pu]in
practic al vechii identit\]i dintre [ef [i marele preot. Religiile fondate, care au ap\rut
mai târziu, reprezint\ de obicei un stadiu mai avansat al separ\rii func]iilor religioase
de cele politice. Aceast\ separare atinge punctul culminant acolo unde religia unic\
sau dominant\ este amenin]at\ sau subminat\ de culte rivale.

Func]iei practice a [efului cultului îi corespunde credin]a (ideologia) care face din
el întruparea temporar\ sau permanent\, manifestarea sau descendentul zeilor (Africa,
Polinezia, Japonia, China, Mongolia, India, Iran, Babilon, hitti]ii, Asiria, Urartu,
Egipt, triburile indo-europene din vest, romani, imperiile occidentale, Israel). Frazer,
care a adunat un material enorm în leg\tur\ cu acest subiect, nu face totdeauna destul
de clar distinc]ia `ntre diferitele tipuri de credin]\ [i institu]ii. Divinizarea indivizilor
excep]ionali `n Polinezia, diferitele tipuri de mana sacerdotal\ `n India [i sud-estul
Asiei [i respectul cu care sunt înconjura]i preo]ii, divinizarea regilor nordici, a celor
din Africa occidental\ [i n\zuin]a c\tre divinitate datorat\, în cre[tin\tate, unirii
mistice au la baz\ atitudini distincte [i, deci, au dat na[tere unor institu]ii cu caracter
foarte diferit.

Caracterul sacru al [efului statului trebuie p\strat totdeauna cu cea mai mare
precau]ie. Tabuurile severe care-l ap\r\ pe [eful statului primitiv (Polinezia, Hawai,
Fiji, Tonga, Samoa, Madagascar [i Africa oriental\, central\ [i occidental\) nu au
c\zut totu[i în desuetudine în timpul dezvolt\rii civiliza]iilor superioare (exemplu:
Japonia, vechii cel]i [i Europa medieval\ [i modern\). Dat fiind c\ prosperitatea,
succesul [i chiar existen]a statului depind de respectarea permanent\ [i meticuloas\ a
riturilor [i normelor fixate de zei, vedem c\ practicile religioase înso]esc în mod
regulat demersurile statului, fie în condi]ii de via]\ normal\, fie cu ocazii extra-
ordinare precum r\zboiul, crizele interne sau catastrofele. Sacrificiile solemne,
rug\ciunile, jur\mintele, implor\rile, procesiunile [i pelerinajele marcheaz\ cele-
brarea unor s\rb\tori regulate sau speciale din via]a statului. Se întâmpl\ adesea ca
o cantitate considerabil\ din bog\]ia sau venitul statului s\ fie utilizat\ în acest scop.
Un spectator modern [i �secularizat� ar fi surprins s\ vad\ cât de mult se aseam\n\
ceremonia de la curtea monarhului sau o s\rb\toare oficial\ de stat dintr-o ]ar\
primitiv\ sau oriental\ cu o ceremonie �religioas\�. F\r\ nici o îndoial\, ceremonia
este în mare parte religioas\. În societ\]ile cele mai primitive [i, la origine, în toate
]\rile orientale [i chiar occidentale, legea [i ordinea, fundamente ale statului, aveau
un caracter semireligios. Din aceast\ cauz\, speciali[tilor în drept primitiv le este
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deseori foarte dificil s\ fac\ deosebirea între jurispruden]\ [i teologie, între legea [i
obiceiurile seculare [i legea [i obiceiurile sacre.

Pentru a dovedi coinciden]a dintre dreptul religios [i dreptul secular, putem veni
cu exemple mai familiare cititorului decât cele oferite de societ\]ile din Oceania [i
Africa. În Grecia antic\, violarea legilor cet\]ii-stat, a multor nomoi identifica]i cu
dike sau garan]ii ale zeilor, era în acela[i timp un sacrilegiu [i un delict împotriva ordinii
civile. Heraclit putea fi numit pe bun\ dreptate primul filosof al nomos-ului. Înc\ de
la începuturile sale, statul Israel, la origine o confedera]ie destul de pu]in organizat\ de
triburi, se baza pe Torat Yahweh, din care se puteau deduce nu numai voin]a lui Dumnezeu
în general, dar [i reglementarea clar\ [i detaliat\ a afacerilor politice, civile [i penale.
Este ceea ce au f\cut succesiv Moise, judec\torii, regii [i profe]ii. În leg\tur\ cu acest
subiect, s-a spus: �La fel ca [i în alte state hierocratice, legislatorii israeli]i [i
comentatorii [i codificatorii ulteriori ai legii evreie[ti nu au stabilit o distinc]ie între
jus [i fas, între prescrip]iile strict juridice [i normele generale ale moralei� (Baron).

Cea mai bun\ paralel\ pe care o putem g\si la concep]ia ebraic\ despre lege este
�arº �a mahomedan\, fundament comun pe care se consider\ a se baza toate statele
musulmane, chiar dac\ sunt foarte departe unele de altele din punct de vedere
geografic, etnic [i cultural. O investiga]ie complet\ a analogiilor [i diferen]elor dintre
legea evreiasc\ [i legea musulman\ nu a f\cut decât recent obiectul unui studiu
a[teptat. �arº �a cuprinde, �în calitate de doctrin\ moral\ infailibil\, întregul ansamblu
al vie]ii religioase, politice, sociale, casnice [i private a celor care profeseaz\ islamul�.
Ea con]ine dou\ serii de prescrip]ii: reguli ale cultului [i îndatoriri religioase, [i
reguli cu caracter judiciar [i politic. În decursul form\rii sale, �arº �a a manifestat o
tendin]\ fundamental\ de a privi toate chestiunile vitale sub un unghi religios;
considera]iile juridice au o importan]\ secundar\. Ceea ce ilustreaz\ foarte bine
dezvoltarea rela]iilor între puterea spiritual\ [i puterea secular\ din islamul târziu este
istoria institu]iei Shaik ul Islam, adic\ a muftiului din Constantinopol. De asemenea,
este foarte interesant de studiat organiza]ia teocratic\ la yazº di, grup na]ional sincretist
[i religios (Kurdistan, Irak), condus de doi dintre cei mai înal]i demnitari, [eful
spiritual (Shaik-ul suprem, �aflat înaintea întregii lumi�) [i Mirza Beg, personaj laic,
ce exercit\ cea mai înalt\ putere politic\ [i profan\.

Primind dubla mo[tenire a dreptului greco-roman [i a ideilor din Vechiul Testament,
primele state cre[tine [i din Evul Mediu au fost `ntemeiate, at^t, în teorie, c^t [i în
practic\, pe legi care, în ultim\ analiz\, î[i tr\geau autoritatea din Revela]ia divin\ [i
pentru motivul acesta erau privite ca fiind în armonie cu aceasta. Recent, au ap\rut
studii str\lucite în leg\tur\ cu modul cum s-au desp\r]it diferitele coduri de dreptul
canonic [i despre rolul jucat de �legea natural\� (lex naturae) în formarea lumii
moderne [i a ideologiei sale politice.

Legea statului se afl\ în interiorul religiei: acesta este un principiu p\strat [i
salvgardat de-a lungul celei mai mari p\r]i a istoriei umane. A[a cum am precizat
deja, la început nu a existat o separare real\ între guvernarea secular\ [i guvernarea
religioas\, cu toate c\, în practic\, au existat unele diferen]e între purt\torii de cuvânt
ai statului [i reprezentan]ii religiei. Atâta vreme cât reprezentantul religiei este un
singur individ sau un grup nesemnificativ, nu pot avea loc conflicte serioase, îns\
atunci când organiza]ia religioas\ începe s\ se extind\, iar influen]a [i puterea
func]ionarilor religio[i cresc, complica]iile sunt aproape inevitabile. Prima problem\
care se pune este definirea competen]elor [i stabilirea autorit\]ii supreme `n problemele
spirituale [i `n cele seculare. (O asemenea dihotomie se manifest\ [i în societatea
primitiv\, chiar dac\ terminologia sociologic\ nu se preocup\ de ea.) Se întâmpl\ ca
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aceast\ disensiune s\ izbucneasc\ plecând de la anumite chestiuni de ordin practic.
Au loc discu]ii cu privire la proprietate, rang, educa]ie [i probleme de jurisdic]ie, iar
punctele de vedere [i motivele personale vin deseori s\ sporeasc\ neîncrederea
reciproc\ a p\r]ilor interesate. Istoria regatului Israel, în special din ultimii s\i ani,
a Egiptului, a Indiei, a Bizan]ului [i a Europei occidentale din Evul Mediu sunt, din
acest punct de vedere, exemple elocvente. Oricum, studiul f\cut de noi cu privire la
organizarea grupurilor religioase în diferite stadii ne permite s\ apreciem cu cât\
u[urin]\ se pot produce fric]iuni între stat, pe de o parte, [i, pe de alt\ parte,
organiza]ia sacerdotal\, membrii societ\]ilor de mistere, discipolii unui [ef religios,
un corp religios [i un ordin sau c^]iva revolu]ionari religio[i.

4. Religia tradi]ional\ [i religia fondat\

Na[terea [i dezvoltarea religiilor fondate marcheaz\ o dat\ important\ pentru istoria
religiilor. De[i cultele tradi]ionale se pot mândri [i ele c\ au [efi religio[i charismatici
(indienii din America [i religiile africane), profe]ii lor, oricât de revolu]ionare ar fi
ideile [i activitatea lor, în ansamblu au tendin]a de a men]ine spiritul [i de multe ori
formele credin]ei tribului sau a na]iunii. În cazul lor nu exist\ deci o opozi]ie de
principii fa]\ de puterile stabilite [i confirmate de tradi]ie. Fondatorii, dimpotriv\, au
fost nevoi]i s\ fac\ ceva nou, ghida]i fiind de propria lor experien]\ religioas\ crea-
toare. Ei au avut de regândit chiar principiile c\tre care trebuiau s\ se orienteze ei [i
discipolii lor. De aici a rezultat faptul c\ at^t ei, c^t [i discipolii lor (Isus, Zoroastru,
Moise, Mahomed, Gautama, Vardhamana) s-au g\sit într-o opozi]ie ireconciliabil\ cu
anumite principii, anumite statuturi, anumite institu]ii, anumi]i reprezentan]i ai
statului. Fa]\ de stat, grupurile religioase pot lua o varietate de atitudini. Prima
posibil\ este aceea a unei supuneri resemnate, de indiferen]\ [i renun]are la via]a
public\ [i la toate afacerile sale: este atitudinea multor asce]i, persoane care au
preferat recluziunea, indivizi sau colectivit\]i nonconformiste [i adep]i ai anumitor
secte. Aceast\ pozi]ie este deseori caracterizat\ prin rezisten]\ pasiv\, refuzul de a
pune mâna pe arme [i de a presta un jur\mânt. O alt\ atitudine const\ în a considera
statul drept încarnarea [i personificarea r\ului: exist\ atunci preg\tirea necesar\
pentru a manifesta o opozi]ie activ\. Dac\ trebuie, extremi[tii sunt gata s\ î[i verse
sângele pentru a distruge autoritatea care deranjeaz\ noua convingere religioas\, fie
amenin]ând libertatea cultului s\u, fie insistând asupra obliga]iei cultului oficial, care
caut\ s\ acapareze scena religioas\, fie manifestând alte exigen]e. Atitudini diferite
au putut s\ fie luate de c\tre acela[i grup în func]ie de afilierea [i politica religioas\
a [efilor individuali sau a guvernelor, iar aceste atitudini au fost justificate prin
interpret\ri diferite ale acelora[i principii religioase fundamentale.

5. Concuren]a cultelor

S-a observat c\ existen]a unor culte concurente contribuie la a face raporturile dintre
religie [i stat mult mai confuze [i mai complicate. Chiar [i în civiliza]iile mai pu]in
avansate, pretutindeni unde exist\ dou\ sau mai multe religii în interiorul aceluia[i
grup sau teritoriu, una domin\, celelalte fiind mai mult sau mai pu]in tolerate. Pentru

RELIGIA {I STATUL



SOCIOLOGIA RELIGIEI190

stat, ca [i pentru [eful din societatea primitiv\, sunt posibile mai multe mijloace. Se
poate manifesta predilec]ia pentru una dintre religii sau se poate ̀ ntre]ine o indiferen]\
oficial\ fa]\ de celelalte, f\r\ ca [eful sau grupul conduc\tor s\ ]in\ cont de preferin-
]ele personale. Aceast\ atitudine poate s\ devin\ un monopol virtual [i s\ antreneze
o atitudine negativ\ sau ostil\ fa]\ de alte credin]e sau practici. Se stabile[te astfel o
religie de stat, care const\ fie într-o credin]\ arhaic\, tribal\, local\ sau na]ional\, fie
într-un cult absolut nou. Gradul de coerci]ie necesar pentru stabilirea acestui gen de
religie de stat variaz\ în func]ie de caracterul popoarelor [i de condi]iile generale sau
particulare. Se cuvine s\ remarc\m c\ ceea ce conteaz\ mai mult, de obicei, într-o
religie de stat este cultul, [i nu atât expresia teoretic\, cu toate c\ în unele cazuri se
manifest\ o anumit\ insisten]\ asupra formulelor doctrinale [i dogmatice considerate
drept criterii (cuvinte de ordine). Îns\ acest fenomen este întâlnit mai ales în civiliza-
]iile avansate [i în marile religii monoteiste, despre care vom discuta mai târziu.

6. Tipologia `nt^i : Identitatea statului [i a cultului

Vom completa aceste observa]ii mai generale cu privire la raporturile dintre religie [i
stat schi]ând pe scurt tipologia lor [i cea a structurilor din organiza]iile corespun-
z\toare diferitelor stadii ale dezvolt\rii culturale.

Primul stadiu este caracterizat prin identitatea grupului secular cu cel religios.
Statul este integrat prin cultul comun [i exclusiv al divinit\]ilor reprezentative
[i printr-un [ef care î[i guverneaz\ supu[ii [i intervine totodat\ pe lâng\ zei în
favoarea lor. Primele simptome ale specializ\rii se g\sesc în îndeplinirea unor func]ii,
în mod specific sau nu, sacerdotale, asigurate de indivizi sau grupuri alese pentru
consangvinitatea lor sau pentru alte motive (anumi]i `nal]i func]ionari sau demnitari),
[i în existen]a unor grupuri [i clanuri îns\rcinate cu func]iuni specific religioase
(exemplu: ghicitori, vr\jitori [i preo]i). Frazer utilizeaz\ câteva exemple luate din
societatea primitiv\ pentru a ar\ta c\ prerogativele unui [ef sunt deseori transmise
vicarilor sau loc]iitorilor s\i datorit\ tabuurilor st^njenitoare care apas\ asupra
persoanei sale. Cel mai faimos exemplu de acest tip, la un nivel cultural superior, este
[ogunatul din Japonia. În Grecia, din ra]iuni politice, s-a ajuns la acela[i rezultat.
Exist\, de asemenea, un exemplu caracteristic al acestei evolu]ii, plecând chiar de la
condi]ii mai primitive, în cazul în care atât [efii, cât [i func]ionarii subalterni sunt [i
ofician]i ai cultului, sau atunci c^nd nu exist\ o organizare religioas\ distinct\.

Al doilea stadiu este marcat printr-o dezvoltare complet\ a guvern\rii [i a organi-
z\rii cultuale [i printr-o independen]\ relativ mai mare între una [i cealalt\; se
`nt^mpl\ chiar ca, uneori, cultul s\ se bucure de o anumit\ autonomie. Influen]a,
puterea [i autoritatea [efului organiza]iilor sacerdotale se pot face sim]ite nu numai în
sfera religioas\, dar [i în sferele politic\ [i cultural\. În principiu, se pare c\ nu pot
avea loc conflicte, îns\ deseori se întâmpl\ ca [efi capabili [i eminen]i ai statului [i
ai corpului ecleziastic s\ se lupte între ei pentru putere. Trebuie amintit faptul c\ în
acest stadiu nici statul, nici religia nu au în principiu o valoare universal\. {i unul,
[i cealalt\ au un caracter identic [i distinct din punct de vedere etnic, regional [i
na]ional. În aceast\ perioad\, în toate domeniile expresiei religioase domin\ tendin]a
de cristalizare, standardizare [i unificare. Tradi]iile mitologice încep s\ se uneasc\ [i
apare o teologie sistematic\; riturile sunt codificate într-un ritual obligatoriu [i
devo]iunea îmbrac\ atunci forme precise. Dezvoltarea organiz\rii religioase face



191PROLEGOMENE METODOLOGICE

obiectul unor eforturi manifeste. Formarea unui guvern central înlocuie[te vechea
ordine tribal\ sau local\ fie prin o evolu]ie gradual\, fie sub ac]iunea direct\ [i rapid\
a cuceritorilor sau a `ntemeietorilor de imperii. Institu]iile cultuale nu au altceva de
ales decât s\ se conformeze schimb\rilor de situa]ie, dar se întâmpl\ adesea ca ele s\
capete un prestigiu datorat caracterului lor �arhaic�. Se poate întâmpla ca, profit^nd
de unele evenimente politice [i militare, s\ se creeze o Reichsreligion (un cult al
imperiului), care ajut\ la integrarea statelor [i a imperiilor o dat\ unificate (Israel,
Roma, Mexic, Peru, China, Japonia, Egipt, Babilonia, hitti]i, Persia).

{i totu[i, centrul religios nu este în mod necesar [i centrul politic. Deci poate
rezulta un dualism latent, a c\rui importan]\ nu este de neglijat. În Africa occidental\,
statul yoruba ofer\ în acest sens un exemplu interesant. Împ\ratul s\u (alafin), privit
ca încarnare a lui Shango, puternicul zeu al fulgerelor [i variolei, are re[edin]a la
Ojo, centrul politic al ]\rii, în vreme ce oni sau papa, marele preot yoruba, locuie[te
la Ife, vechea cetate sfânt\. Am putea cita ca alte exemple autoritatea religioas\ pe
care au continuat s\ o exercite în capitalele imperiului Yucatán (Mayapan [i în
ultimele perioade Chichen Itza) centrele sacre ale vechiului imperiu maya[ (Copan,
Palenque). Cunoa[tem prestigiul [i autoritatea de care s-au bucurat locuri de cult
precum Delphi în Grecia, Memphis, Teba [i Abydos în Egipt, Sichen, Hebron,
Mizpah [i Rama în Israel, Benares, Allahabad [i Amristar în India [i Kyoto în
Japonia. Toate aceste ora[e au r\mas importante, chiar [i dup\ declinul influen]ei lor
politice.

De-a lungul acestei perioade, organiza]iile politice [i religioase au câ[tigat treptat
putere. Importan]a acordat\ sfin]eniei celui care guverneaz\ difer\ mult. Concep]ia
mai veche a regelui-preot se transmite la anumite civiliza]ii mai avansate, cum sunt
Egiptul, Peru [i Japonia. Teoria conform c\reia [efii sunt zeii în[i[i, guvernan]ii
nefiind decât întruparea, vicarii, reprezentan]ii sau descenden]ii lor, a creat în anumite
locuri condi]iile dezvolt\rii complete a unei teocra]ii. Statul este, deci, guvernat prin
plenipoten]iari ai zeilor [i prin organiza]ii de func]ionari religio[i. În alte cazuri, s-a
produs, fie gradual, fie brusc, o emancipare a puterii seculare. Cu toate c\, în teorie,
s-a p\strat ideea c\ [eful are o misiune divin\ [i c\ statul r\mâne fondat pe o ordine
moral\ [i cosmic\ valabil\ în toate ̀ mprejur\rile, urmeaz\ o separare progresiv\ între
religiile public\ [i privat\. Atitudinile personale ale grupurilor sau chiar ale indivi-
zilor, în special cele ale personalit\]ilor conduc\toare, se afirm\ din ce în ce mai
distinct. {eful guvern\rii se g\se[te atunci în fa]a a dou\ politici. El poate încerca s\
restrâng\ puterea, influen]a [i prestigiul func]ionarilor religio[i [i s\-i limiteze la
activit\]ile strict cultuale. Acesta este primul pas spre o eventual\ separare între
Biseric\ [i stat. Sau [eful guvern\rii poate încerca s\ stabileasc\ un control [i o
domina]ie a statului asupra activit\]ilor religioase. În practic\, exist\ numeroase
metode, corespunzând fiecare caracterului [i naturii statului, condi]iilor etnice,
politice [i istorice. Au existat cet\]i-stat care au r\mas totdeauna cet\]i-stat (Grecia,
Fenicia); deci, cultul lor a fost în mod constant cel al statului, în ciuda diferen]ierii
crescânde a cultului.

Altele s-au m\rit [i au format unit\]i teritoriale enorme (Roma, Assur, Mexic-
-Tenochtitlan). În cazul acestora, diferen]ierea a fost mai favorizat\. Anumite state
sunt mai mult, iar altele mai pu]in omogene din punct de vedere etnic [i cultural:
atitudinile fa]\ de religie difer\, deci, dup\ caz. Ceea ce provoac\ o schimbare
definitiv\ a situa]iei este prezen]a în limitele aceluia[i stat a dou\ sau mai multe
culte. Vechile forme tradi]ionale de devo]iune pot persista sau pot s\ apar\ tipuri noi,
sau altele pot s\ fie introduse din exterior. Aceste culte pot fi compatibile sau, din
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contr\, s\ fie exclusive unul fa]\ de cel\lalt. În acest din urm\ caz, statul va fi
indiferent în fa]a acestui gen de concuren]\ sau va deveni partizan. Dac\ statul se va
identifica cu o anumit\ credin]\ sau form\ de cult, aceasta depinde de atitudinea sa
general\ fa]\ de sine [i de ideea pe care o are despre religie. A[a cum am zis înainte,
statul s-ar putea decide s\ ofere monopolul unei forme de credin]\ [i s\ le resping\
violent pe celelalte. Statul care se identific\ cu o religie, care este produsul unui cult
originar sau local, îi poate da o interpretare flexibil\. El poate de asemenea s\
împrumute idei [i rituri din alte p\r]i. Evocatio la romani (invita]ia adresat\ zeilor
str\ini), l\rgirea pomerium-ului [i importul unor divinit\]i str\ine adorate de acum
înainte în pomerium, precum [i interpretatio romana sunt tot atâtea procedee destinate
acestui scop. Totu[i, examinând aceste posibilit\]i diferite, anticip\m [i vorbim deja
despre situa]ii mai evoluate, întâlnite mai ales în stadiul al treilea al rela]iilor dintre
religie [i stat.

7. Exemple ale stadiului de tranzi]ie

a) Zoroastrismul. � Primul exemplu ce ilustreaz\ tranzi]ia de la al doilea la al treilea
stadiu este furnizat de Persia din perioada dinastiei sasanide, secolele III-VII d.Chr.
În aceast\ a doua mare perioad\ a istoriei persane, g\sim o guvernare superior
organizat\ [i o administra]ie condus\ de monarh. Acesta este privit ca fiind investit
cu gloria divin\ (hvarenah). El guverneaz\ o ]ar\ presupus\ omogen\, dac\ este s\
d\m crezare legii universale cosmice [i morale (a�a). Religia iranian\ tradi]ional\,
care, gra]ie interpret\rii date lui Zoroastru, a dobândit un caracter universal, a dat
na[tere unui corp ecleziastic superior organizat, cu o structur\ ierarhic\. Sunt pu]ine
institu]ii religioase necre[tine care merit\ numele de �biseric\�. Dar religia sasanid\
a fost, de fapt, o biseric\ de stat, ea având toate privilegiile [i fiind relativ scutit\ de
orice interven]ie a statului. Existau unele minorit\]i religioase (cre[tine, maniheiste),
[i aceste grupuri erau expuse tuturor actelor de intoleran]\, atât de caracteristice
religiilor de stat monopoliste. În pofida strânsei sale alian]e cu statul na]ional iranian,
�religia cea bun\ (bah din)� nu a disp\rut o dat\ cu pr\bu[irea înfrico[\toare a
imperiului din secolul VII, ci a supravie]uit sub forma unei comunit\]i religioase
libere pe p\mânt str\in.

b) Shint½. � Al doilea exemplu este [intoismul, cultul na]ional al Japoniei. La
origine, este cultul unui trib. El a c\p\tat dimensiunile unei na]iuni, gra]ie succesului
dinastiei care a fondat imperiul. Mai târziu, dup\ introducerea credin]elor str\ine
(budism, confucianism), [i-a l\rgit concep]iile [i a devenit sincretist (Ryobu Shint½).
Guvernan]ii au avut atitudini variate fa]\ de diferitele credin]e [i, în anumite epoci,
s-a întâmplat ca budismul s\ ajung\ pe primul loc. Totu[i, în istoria Japoniei, nu se
poate g\si o analogie cu lupta angajat\ în Occident între preten]iile imperiale [i cele
ale papei, deoarece chiar [i cei mai puternici [efi budi[ti nu au ajuns niciodat\ s\
clameze e[ecul autorit\]ii monarhului divin, oricât de frecvent\ ar fi fost sl\biciunea
sa real\. Dup\ restaura]ia Meiji, respectarea perceptelor Shint½ a devenit obligatorie
pentru to]i supu[ii divinului `mp\rat al insulelor. Decizia final\ privind natura
[intoismului [i definirea rela]iilor religiei cu statul sunt dou\ dintre cele mai impor-
tante [i mai interesante evenimente religioase din Japonia modern\. În forma sa
oficial\, prin defini]ie, Shint½ nu are forma unui cult ecleziastic: spre exemplu, nu
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exist\ nici doctrin\, nici ierarhie. Îns\ drept cult [i devo]iune (�sect\�), adic\ în
m\sura în care nu are o rela]ie oficial\ cu statul, posed\ aceast\ form\.

c) Islamul. � Al treilea exemplu: cel al rela]iilor dintre religie [i stat din ]\rile
musulmane. Fiind o religie universal\, islamul apar]ine unui grup diferit de cel al
credin]elor studiate pân\ aici; în acela[i timp, teoria sa politic\ particular\ îl plaseaz\
într-o categorie care îi este proprie. Cu toate c\ fondatorul islamului a pretins c\ este
un profet arab, purt\tor al unui mesaj destinat popoarelor arabe, concep]ia pe care o
avea despre credincio[i [i necredincio[i, despre credin]\ [i propagarea acesteia indic\
faptul c\ acea comunitate pe care c\uta s\ o stabileasc\ era mai îngust\ [i în acela[i
timp mai vast\ decât un grup specific etnic sau teritorial. Comunitatea musulman\
din ultimii ani ai lui Mahomed [i cea a primului califat au fost numite teocratice.
Membrii lor credeau c\ ele se bazeaz\ pe legea sfânt\ promulgat\ în Coran [i în
tradi]ia sacr\, a[a cum a fost interpretat\ de marii imami din primele secole. Comuni-
t\]ile [i grupurile din islamul primitiv [i islamul târziu aveau constitu]ii ce variau în
func]ie de interpret\rile date acestor surse ini]iale. Una dintre aceste concep]ii, aceea
a Fraternit\]ii lui Basra (secolul X), este deosebit de interesant\. Regii sunt califii lui
Dumnezeu pe p\mânt [i p\str\torii religiei sale; cei numi]i qadis, sau judec\tori,
sunt califii profe]ilor. Totu[i, peste tot unde legea sfânt\ era considerat\ valid\ [i unde
oamenii tr\iau ca ni[te adev\ra]i musulmani, sub conducerea unui calif îndrumat de
Dumnezeu, exist\, dac\ este s\ d\m crezare teologiei ortodoxe (adic\ sunnite), un
stat mahomedan.

Ideea central\ a teoriei politice a sunni]ilor este califatul, a c\rui istorie a fost
studiat\ în ultima vreme cu atâta competen]\ de c\tre Sir William Muir. Primele
disensiuni din cadrul comunit\]ii au izbucnit tocmai în leg\tur\ cu acest subiect.
Revolu]ionarii erau considera]i drept inamici ai statului [i ai religiei. Conform celor
mai bune autorit\]i în materie, trecerea de la dinastia omeyad\ la cea a abbassizilor
a însemnat substituirea unui regat mahomedan cu un regat arab. Dup\ omeyazi,
totu[i, cele trei func]ii guvernamentale � colectarea impozitelor, administra]ia politic\
[i guvernarea religioas\ � erau asigurate de trei magistra]i diferi]i. Caracterul teocratic
al guvern\rii musulmane este marcat cu claritate în califatul abbassid: acesta insist\
asupra ortodoxiei [i exercit\ o mare influen]\ prin intermediul teologilor care îi
frecventeaz\ curtea. Stabilirea unui alt califat � cel al lui �Abd Al-Ra¡ m³ n III, care
[i-a luat titlul oficial în Spania, în 928 � demonstreaz\ clar c\ nu trebuia s\ existe
decât un stat mahomedan. În islam, era imposibil s\ se fi produs conflicte similare
celor care au avut loc între Biseric\ [i stat în cre[tinismul medieval, deoarece islamul
nu a avut niciodat\ nimic asem\n\tor cu un corp ecleziastic distinct, [i cu atât mai
pu]in unul asem\n\tor unei constitu]ii ierarhice. În vreme ce cuvintele khalif (succe-
sor) [i Amir ul Muminin (prin] al credincio[ilor) sunt titluri utilizate de preferin]\ de
sunni]i, titlul de imam, care accentueaz\ sensul religios, este termenul de care se servesc
[ii]ii pentru a desemna [eful statului. {ii]ii îi atribuie imamului o importan]\ metafizic\.
Înc\ de la începutul [i de-a lungul întregii lor istorii, statele musulmane, atât sunnite
cât [i [iite, au avut de rezistat unor disensiuni [i atacuri cauzate de motive religioase.
Mai mul]i [efi [i mai multe guvern\ri musulmane au avut de comb\tut grupuri sau
indivizi cu atitudini sau convingeri subversive. În ceea ce prive[te atitudinea statului
musulman fa]\ de minorit\]ile religioase, au existat uneori, mai ales în Imperiul
Otoman [i Imperiul Mongol, diferen]e considerabile între pozi]ia oficial\ [i teoretic\
fa]\ de necredincio[i, cer^ndu-se exterminarea lor complet\, [i politica real\ a
guvern\rilor. Islamul contemporan prezint\ [i el multe divergen]e de conduit\ practic\,
a[a cum o dovede[te ceea ce se întâmpl\, pe de o parte, în Egipt, Irak, Siria [i, pe de
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alt\ parte, în Arabia Saudit\ [i Yemen. Atitudinea supu[ilor mahomedani fa]\ de stat
difer\ în func]ie de caracterul acestui stat. Problema care se pune este aceea de a [ti
dac\ statul este sau nu mahomedan. Dac\ nu este, cum e cazul Chinei [i al Indiei, sau
dac\ este, cum e cazul Malayeziei. Atitudinea dinastiei domnitoare sau a monarhului,
fie ea ortodox\ sau eretic\, este totdeauna [i pretutindeni un factor esen]ial pentru
alura pe care o cap\t\ în islam rela]iile între religie [i stat.

8. Tipologia a doua : Noua credin]\

A[a cum am v\zut deja, împ\r]irea în religii tradi]ionale [i culte fondate are ceva
artificial, deoarece spontaneitatea religioas\ a jucat deseori un rol important în
dezvoltarea cultelor tradi]ionale. Mai mult, uneori fondatorii de religii s-au comportat
ca reformatori [i transformatori, nefiind [i creatori. Totu[i, împ\r]irea în religii
tradi]ionale [i religii fondate p\streaz\ o valoare euristic\, a[a cum se poate constata
în inciden]ele sale cu problema religiei [i a statului.

Pân\ aici, tipologia noastr\ a urm\rit procesele de diferen]iere, articulare [i
elaborare ale organiza]iei religioase [i, în acela[i timp, politice. Trebuie s\ ne concen-
tr\m acum aten]ia asupra unuia dintre cele mai semnificative fenomene religioase [i
care s-a repetat destul de des pentru a avea o importan]\ istoric\ deosebit\: apari]ia
unei noi credin]e, preg\tit\ prin protestul împotriva cultului tradi]ional [i respingerea
sa. Aceast\ schimbare afecteaz\ toate domeniile expresiei religioase: teologia, cultul
[i organizarea. În toate religiile studiate pân\ aici, mai pu]in mahomedanismul, schimb\-
rile din situa]ia religioas\ colectiv\ nu au fost provocate decât de evenimente politice
precum cuceririle sau schimb\rile de dinastie, de transform\rile efectuate prin
specula]ii teologice sau prin preferin]a acordat\ unei devo]iuni sau alteia. Putem cita
exemple de acest gen de reorientare colectiv\ din istoria religiei romane înainte de
epoca imperial\, la egipteni, la babilonieni, în religia vedico-brahmanic\, la germani,
cel]i [i slavi, f\r\ a mai vorbi de popoarele primitive. În acest caz, cultul, aspect ce ]ine
de tradi]ia colectiv\ [i public\, î[i exercit\ puterea integratoare ca institu]ie tribal\,
regional\ sau na]ional\. Organizarea sa, în ciuda existen]ei unor corpuri de func]ionari
mai mult sau mai pu]in stratificate, este identic\ [i exact paralel\ cu organizarea
secular\. Multiplicarea [i unificarea cultelor în acela[i stat, în acest stadiu, nu poate
avea alte motive decât cucerirea, imigra]ia, schimb\rile politice [i influen]ele externe
similare. Îns\ toat\ aceast\ situa]ie este bulversat\ în totalitate atunci când iau na[tere
noi grupuri, ce î[i trag for]a din conduita unui individ creator.

În general, exist\ un acord în a spune c\ apari]ia unei mari credin]e religioase noi
este unul dintre misterele inexplicabile care au înso]it ascensiunea omului [i dovede[te
în cel mai conving\tor mod contingen]a [i spontaneitatea istoriei spiritului. Din acest
punct de vedere am studiat originea marilor religii fondate. Am insistat asupra
faptului c\ nici o preg\tire, nici un drum croit dinainte nu poate explica singur
na[terea noii inspira]ii [i nici efectele sale. Înainte de a studia inciden]a acestei noi
credin]e asupra statului, trebuie s\ amintim, totu[i, un exemplu care pare s\ contra-
zic\ diviziunea dezvolt\rii religioase dup\ care distingem ceea ce preced\ [i ceea ce
urmeaz\ rupturii. Studiind diferite forme de organizare religioas\, am g\sit c\ exist\
anumite asocia]ii în societatea primitiv\ [i în cea mai civilizat\, ceea ce arat\ c\ [i în
acest caz alegerea [i decizia individuale au un rol de jucat în via]a religioas\; se
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formeaz\ organiza]ii noi, care, în mod secret sau deschis, pun institu]iile tradi]ionale
[i oficiale în dificultate. Este vorba despre �societ\]ile secrete� [i �cultele de mistere�.
Aceste grupuri î[i datoreaz\ existen]a unui gen de ini]iativ\ în aparen]\ analog cu cele
din care iau na[tere marile religii fondate. Uneori, amintirile cu privire la originea lor
sunt vagi [i fragmentare; alteori, evenimentele care marcheaz\ na[terea noului cult
au fost conservate cu fidelitate în memoria colectiv\ a grupului în cauz\. Oricum ar
fi, existen]a [i evolu]ia acestui grup indic\ o faz\ nou\ în dezvoltarea raporturilor
dintre religie [i stat, dezvoltare care ajunge la perfecta sa expresie în religiile mondiale.
Dup\ cum arat\ expresiile �secret\� [i �mistere�, aceste grupuri au tendin]a de a se
izola de comunitatea principal\. În raporturile lor cu statul, remarc\m atitudini
divergente, ce merg de la indiferen]a exprimat\ prin izolare [i retragere pân\ la
opozi]ie activ\ [i ostilitate. Aceasta poate s\ nu fie decât accidental\, îndreptat\
împotriva unui monarh sau a unei guvern\ri, dar poate s\ fie [i o chestiune de
principiu. În cazuri extreme, apare sub forma unei revolu]ii [i a unei anarhii promovate
din motive religioase. Asemenea exemple g\sim în collegia illicita din Imperiul
Roman, suspectate sau suprimate datorit\ inten]iilor lor politice, în anumite grupuri
mahomedane, mai ales [iite, [i în societ\]ile secrete chineze. Ra]iunile [i motivele
opozi]iei active fa]\ de stat variaz\. Ele pot fi o reac]ie împotriva persecu]iilor, deci
secundare, sau se pot baza pe principii exprimate prin teologia, ideologia sau teoria
politic\ a grupului. În cazul acesta, ne afl\m în prezen]a unei opozi]ii fa]\ de
mijloacele [i actele politice ale statului, precum represiunea, violen]a [i r\zboiul, sau
fa]\ de principiile teoretice [i modurile de ac]iune cu care s-a identificat statul însu[i.
În vechiul Israel, g\sim grupuri precum anavimii, esenienii, therapeu]ii; Grecia are
misterele sale de la Eleusis [i ale lui Dionysos, iar statul roman a cunoscut invazia
grupurilor cultuale venite din Grecia, Asia Mic\, Egipt, Siria [i Persia. Statele
mahomedane sunnite au fost amenin]ate de opozi]ia grupurilor [iite, a khariji]ilor, a
grup\rii ichwan as-safa, a batini]ilor [i karma]ienilor, discipoli ai unor diferi]i mahdi
etc. În comunit\]ile din India, atât de amestecate din punct de vedere social [i etnic,
antagonismele au fost rareori atât de acute ca în alte ]\ri, cel pu]in înainte de
introducerea islamului. Cu toate acestea, la fel ca [i Roma, Persia, China [i Japonia,
India a v\zut cum apar pe p\mântul ei nu numai tipul de grup\ri studiate pân\ aici,
ci [i culte destinate s\ devin\ religii mondiale.

9. Tipologia a treia : Religiile universale

Stadiul al treilea al raporturilor dintre religie [i stat este caracterizat printr-un grad
superior de dezvoltare politic\ [i o preten]ie înver[unat\ la universalitate a comunit\]ii
religioase. De[i nu decisiv, num\rul de membri este un indiciu ce permite clasificarea
unui cult printre religiile mondiale. Dat fiind c\ de acum nu numai grupul conteaz\,
dar [i individul, deoarece atitudinea lui fa]\ de stat depinde numai de responsabilitatea
sa, puterea numeric\ [i politic\ a organiza]iei religioase nu mai este singurul factor
decisiv. Cu alte cuvinte, intensitatea experien]ei religioase determin\ atitudinea
religioas\ fa]\ de stat, în noile comunit\]i.

Toate marile culte au început prin a fi credin]e ale unor minorit\]i. Ele s-au m\rit
ca num\r [i coeziune. Pu]in câte pu]in, statul, care p\rea sau era cu adev\rat identificat
cultului tradi]ional, avea s\ descopere sfidarea lansat\ prin na[terea [i dezvoltarea
noii religii. I se ofereau în aceste condi]ii mai multe posibilit\]i. Statul putea profesa
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[i lua o atitudine de indiferen]\; putea adopta noua religie sau s\ resping\ [i s\-i
persecute pe noii adep]i. Fa]\ de cre[tinism, statul roman a început prin a lua prima
atitudine, a trecut la a treia [i s-a oprit definitiv la o a doua. Budismul a fost primit
în China cu destul\ r\ceal\, [i chiar foarte r\u, a cunoscut mai mult\ toleran]\ în
statele Indiei [i tratamente variabile în Japonia. Zoroastrismul a fost tolerat, apoi
acceptat sub guvernarea persan\ [i nu a fost persecutat decât dup\ cucerirea musul-
man\. La începuturile sale, maniheismul a fost persecutat în propria sa ]ar\ (martiriul
lui Mani), dar a devenit mai târziu religie de stat în Asia central\, în statul uigursilor,
a ajuns s\ câ[tige Orientul pân\ în China, unde s-a dezintegrat sub violen]a persecu-
]iilor. Confucianismul a cunoscut, de asemenea, opresiunea statului (epoca marelui
Shi Huangdi): nu a devenit dogm\ de stat prin excelen]\ decât mult mai târziu, în
vreme ce taosimul nu a reu[it niciodat\ s\ înving\ b\nuielile [i nici m\car opresiunile
statului în care se n\scuse, în ciuda protec]iei anumitor monarhi.

Acest scurt rezumat arat\ c\ atitudinea statului fa]\ de noile culte se schimb\
deseori în totalitate [i de mai multe ori de-a lungul istoriei. De obicei, etapele
importante sunt transplantarea cultului într-o alt\ ]ar\ decât cea de origine, cum este
cazul cre[tinismului, mahomedanismului, maniheismului, budismului [i confucianis-
mului, pr\bu[irea sau schimbarea dinastiei, a clasei conduc\toare ori a guvernului
sau declinul [i pr\bu[irea statului, apari]ia [i stabilirea unui nou centru politic. Toate
aceste schimb\ri afecteaz\ dezvoltarea grupurilor religioase. În mod evident, ar fi
foarte interesant de studiat în aceast\ lumin\ religia din zilele noastre [i de examinat
inciden]a marilor bulvers\ri politice din lume asupra marilor credin]e organizate, îns\
aceast\ sarcin\ trebuie s\ fie l\sat\ în grija istoricilor; dup\ aceast\ scurt\ incursiune
în domeniul istoric, trebuie s\ ne întoarcem la studiul nostru tipologic.

Experien]a religioas\ care determin\ na[terea [i cre[terea religiilor universale
transform\ în mod necesar atitudinile fa]\ de realitate sub toate aspectele. Este relativ
dificil de oferit idei generale despre aceast\ schimbare de atitudine. În mare, presu-
pune o viziune mai pu]in optimist\ a lumii, un anumit grad de rezerv\ critic\ [i
înstr\inare. În cazuri extreme, se constat\ renun]area, retragerea [i mortificarea liber
consim]it\ a credinciosului. În practic toate marile religii, con]inutul mesajului noii
credin]e se bazeaz\ pe anumite documente fundamentale, pe care ea le-a adus la zi.
Documentele acestea con]in o vast\ interpretare a lumii [i a vie]ii, condensat\ în
afirma]ii teologice, jur\minte, imnuri etc. �Idealul� noii comunit\]i este descris [i
schi]at în ele [i, dat fiind c\ poate con]ine un program precis de organizare a socie-
t\]ii, serve[te deseori ca panaceu al �reformei�. Este evident c\ rela]iile dintre stat [i
religie, adic\ dintre statul existent [i ordinea dorit\, se complic\ cu atât mai mult.

Aceasta este înc\ o nou\ complica]ie de o importan]\ extrem\, ca [i cea provenit\
din transformarea atitudinii fa]\ de lume prin noua experien]\ religioas\. Respon-
sabilitatea, asumat\ în religia tradi]ional\ de grup, trib, ora[ sau na]iune, trece la
individul izolat, sub influen]a experien]ei religioase intensificate de marii [efi inspi-
ra]i. Respectarea îndatoririlor cultuale, considerat\ pân\ atunci criteriul major al
justi]iei religioase, este de acum înlocuit\ cu elemente de religie personal\, precum
inten]ia, dispozi]iile interioare, convingerea [i ac]iunea personal\. Este motivul pentru
care înv\]\turile religioase [i morale ale profe]ilor din Vechiul Testament pot fi
interpretate ca orientarea c\tre religia neo-testamentar\ a justific\rii personale prin
credin]\ [i fapte, înlocuind-o pe cea a legii colective. Denun]ând riturile p\gâne,
Mahomed a preg\tit calea pentru credin]a personal\. Mesajul lui Buddha, care
recomand\ c\utarea individual\ pentru în]elegerea adev\rului, înseamn\ abrogarea
religiei din perioada brahmanic\ [i a riturilor sale colective. Totu[i, a[a cum am l\sat
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anterior s\ se în]eleag\, aceast\ interpretare nu este în întregime corect\. G\sim
exemple evidente de experien]\ religioas\ profund\ [i personal\ în multe culte vechi,
dup\ cum g\sim în marile religii mondiale mult colectivism [i nomism, mai ales în
ultima vreme. Exist\ totu[i ceva adev\r în generalizarea care const\ în a spune c\
experien]a religioas\ aprofundat\ [i transformarea panoramei lumii, o consecin]\ a
acesteia, au contribuit la o mai mare apreciere a responsabilit\]ii [i valorii persona-
lit\]ii religioase. Vom vedea reac]iile pe care le-a provocat aceast\ evolu]ie.

10. Comuniunea sfin]ilor

Am schi]at deja efectele sociologice ale activit\]ii marilor fondatori [i am descris
unele dintre principalele stadii ale organiz\rii [i structurii noii comunit\]i. Ne-am
ocupat pân\ aici numai de dezvoltarea intern\ a fraternit\]ii religioase, dar acum
trebuie s\ examin\m politica urm\rit\ `n raport cu statul de o religie care nu mai este
o credin]\ tradi]ional\, ci o credin]\ cu totul diferit\ ca [i caracter, form\ de via]\,
valori [i orientare social\ [i politic\ fa]\ de lume. Un grup de genul acesta poate
încerca s\ î[i extind\ domina]ia religioas\ asupra întregii popula]ii a unui stat,
acceptând s\-[i pl\teasc\ succesul prin compromisuri inevitabile. Ar putea, de aseme-
nea, s\ încerce s\ stabileasc\ o �comuniune a sfin]ilor� indiferent\ fa]\ de frontiere
[i care s\ nu tr\iasc\ decât strict [i exclusiv conform statutului credin]ei sale. ~ntreaga
problem\ este de a [ti dac\ aceast\ comunitate religioas\ se consider\ un grup de
elit\, limitat în mod permanent, sau, din contr\, drept un nucleu de la care trebuie s\
se porneasc\ pentru a converti întreaga comunitate [i poate chiar lumea. În primul
caz, nu este necesar s\ determin\m [i s\ definim raporturile cu statul, decât atunci
când acesta amenin]\ realizarea idealului stabilit. A doua manier\ de a vedea lucrurile
ar putea conduce la o tentativ\ de a cuceri statul [i de a-l utiliza ca instrument ajut\tor
pentru atingerea scopului ultim. Diferen]a dintre cele dou\ solu]ii pare a fi mai ales
de ordin cantitativ. Toate grupurile admit c\ idealul nu este complet realizabil, chiar
dac\ aprecierile lor cu privire la gradul de realizare poate varia. Aici este o ilustrare
a tezei atât de familiare despre homo religiosus, conform c\reia, având în vedere
starea de imperfec]iune a acestei lumi, pe p\mânt nu poate exista o societate perfect\.
Cu toate c\ resemnarea în aceast\ privin]\ a determinat cu adev\rat în mod conside-
rabil dezvoltarea istoric\, în practic\, nici una dintre marile religii ale lumii nu a
admis vreodat\ c\ ar exista alte obstacole [i piedici decât de ordin practic: toate au
pretins c\ [i-au putut modifica uneori idealul, dar nu [i l-au abandonat niciodat\.

Ce condi]ii au împiedicat atunci, de atâtea ori, transformarea statului conform
idealului unei comuniuni de sfin]i [i au obligat grupurile religioase s\ aleag\ adesea
retragerea [i resemnarea ca singur\ solu]ie pentru constituirea unei societ\]i de
�ale[i�? Evident, r\spunsurile la aceast\ întrebare variaz\ în func]ie de grupuri [i de
teologii din interiorul grupurilor. Unii r\spund insistând asupra criticilor la adresa
[efilor sau a reprezentan]ilor statului. Al]ii, mai serio[i, invoc\ actele [i metodele de
care depinde îns\[i existen]a unei guvern\ri efective, cum ar fi taxele, serviciul
militar, jur\mântul sau, mai general, constrângerea [i violen]a. Ne putem întreba
atunci de ce plângerile acestea, care au început s\ î[i fac\ sim]it\ influen]a înc\ din
etapa organiza]iilor primitive, ar fi în continuare cauze ale unor fric]iuni între
grupurile religioase [i statul cu un grad mai ridicat de dezvoltare cultural\. Motivele
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sunt, pe de o parte, tensiunea progresiv\ creat\ de organizarea politic\ din ce în ce
mai strict\ [i, pe de alt\ parte, transformarea valorilor [i a formelor de via]\ religioas\,
precum [i noua importan]\ c\p\tat\ de responsabilitatea individual\ în religie [i
moral\. Având în vedere c\ studiul acestor doi factori apar]ine istoriei politicii [i
eticii [i studiului comparativ al moralelor, el se situeaz\ în afara subiectului nostru.
Transformarea adus\ de noile mi[c\ri religioase în dezvoltarea conduitei umane este
o chestiune a c\rei apreciere variaz\ la speciali[ti în func]ie de concep]iile lor
teologice [i filosofice [i trebuie judecat\ ca atare. Studiul nostru descriptiv se ocup\
numai de efectele sociologice.

Atitudinile adoptate de marile religii fondate nu numai c\ s-au schimbat de-a
lungul istoriei lor, dar, de la una la alta, au variat în limite largi. Este interesant de
comparat din acest punct de vedere mahomedanismul [i zoroastrismul cu budismul [i
maniheismul. În primele dou\ nu g\sim opozi]ie de principiu fa]\ de coerci]ie [i
pierderea vie]ii (r\zboi), în vreme ce celelalte dou\ se opun acestor aspecte. Teologia
mahomedan\ [i, într-o mai mic\ m\sur\, teologia zoroastrian\ sunt, în consecin]\,
relativ optimiste în speran]a lor într-un stat ideal, în timp ce, în pofida apari]iei unor
state budiste [i manihee, teologia acestor dou\ religii, exceptând anumite secte
budiste japoneze, nu a încercat niciodat\ s\ concilieze Calea Renun]\rii cu o filosofie
pozitiv\ a statului.

Cu privire la diferitele tentative tipice de realizare a idealului unei �comuniuni a
sfin]ilor�, ar trebui s\ ad\ug\m o observa]ie. Am v\zut anterior c\, în istoria religiilor
fondate, cre[terea num\rului de aderen]i stimuleaz\ evolu]ia gândirii, a activit\]ilor [i
a organiz\rii religioase. De asemenea, întâlnim reac]ii [i regresiuni, precum [i
tentative de a reorienta comuniunea fidelilor dup\ idealul �originar� din istoria
cre[tinismului, a islamului, budismului [i confucianismului. Deci, schi]a noastr\ a
unei tipologii a rela]iilor dintre religie [i stat trebuie s\ ]in\ cont, de asemenea, de
elementele dinamice ale evolu]iei istorice. Fiecare mi[care de �reform\� are �filoso-
fia� sa despre stat. Tentativele originare de a stabili o comunitate ideal\ cre[tin\,
budist\ sau mahomedan\ nu au fost, fiecare în parte, decât primele dintr-o lung\
list\. Diferen]a dintre aceste tentative se datoreaz\ nu numai deplas\rii interesului
pentru teologie sau religia popular\ în interiorul marilor comunit\]i religioase, ci [i
caracterului [i politicii schimb\toare ale statului în chestiune. Utilizând un num\r
considerabil de anecdote caracteristice Bisericii cre[tine, Ernst Troeltsch a descris
într-un mod str\lucit natura [i dezvoltarea diferitelor concep]ii despre societate [i a
teoriilor despre stat. R\mân îns\ multe de f\cut din acest punct de vedere cu privire
la marile credin]e necre[tine.

11. Cucerirea statului

Relu\m acum studiul condi]iilor ce permit unui grup religios s\ cucereasc\ statul [i
s\ î[i realizeze propriul program religios [i social. Deoarece, cel pu]in la început,
exist\ întotdeauna un anumit procentaj din popula]ie care ader\ la o alt\ credin]\
(unul sau mai multe culte tradi]ionale, de exemplu), exist\ condi]iile pentru o încercare
de a-i câ[tiga pe ace[ti disiden]i. Exist\ o întreag\ varietate de metode pentru a ajunge
la domina]ie: acestea sunt, spre exemplu, misiunile, instruirea, persuasiunea [i
seduc]ia, constrângerea [i for]a. Într-o epoc\ sau alta, fiecare dintre aceste metode a
fost utilizat\ de c\tre toate religiile mari. În istoria oric\rei religii, întâlnim spectacolul
deplorabil al discipolilor aceluia[i [ef religios luptându-se între ei, în urm\rirea
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idealului lor. Am v\zut c\ anumite grupuri unite printr-o experien]\ religioas\ caracte-
ristic\ nu ar îndr\zni niciodat\ s\ fac\ un efort pentru a �acapara� statul [i ar merge
pân\ la a se opune din principiu unei asemenea tentative. Nu ne vom ocupa pentru
moment de grupurile care adopt\ aceast\ atitudine [i le vom studia numai pe acelea
care caut\ s\ realizeze idealul unui stat �sfânt�. În mod evident, [ansele de reu[it\
sunt propor]ionale cu puterea religioas\ [i politic\ [i cu eficien]a grupului. Armata
sfânt\ a islamului, credincio[ii sikh organiza]i pentru r\zboi [i discipolii lui Cromwell
reprezint\ tipul revolu]ionar; organiza]ia ecleziastic\ a primilor catolici, mazdaki]ii
[i corpurile ecleziastice ale lama[ilor reprezint\ un tip aflat într-o lent\ evolu]ie. Cu
to]ii au reu[it la un moment dat în lupta lor. Ce se întâmpl\ îns\ în cazul unei cuceriri
revolu]ionare sau graduale a statului? Grupul religios victorios trebuie mai întâi s\ se
stabileasc\. Obiectivele majore vor fi asigurarea func]ion\rii normale a statului,
g\sirea unei forme de guvernare adecvate [i rezolvarea problemei minorit\]ilor
religioase. Aceasta constituie o nou\ încercare pentru convingerile religioase, for]a [i
puterea, abilitatea politic\ a [efilor. Orice conduit\ a noii guvern\ri trebuie s\ fie în
acord cu principiile c\l\uzitoare [i idealurile noii credin]e. Cu mult înainte de a visa
la cucerirea statului, grupurile religioase pot nutri un ideal politic [i î[i pot forma
concep]ii foarte clare cu privire la forma de guvernare dorit\ pentru comunitatea
ideal\, guvernare fie a unei �aristocra]ii� de elit\, fie a unei �democra]ii� egalitare.
Se poate îns\ întâmpla s\ se recurg\ la improviza]ii în momentul lu\rii puterii.
Conduc\torii pot face transform\ri violente, de îndat\ ce au frâiele în mân\. Noul
magistrat va num\ra printre sarcinile sale [i pe aceea de a face s\ fie respectat\ [i
supravegheat\ atitudinea religioas\ �just\�. Uneori se întâmpl\ ca schimb\rile s\ fie
provocate numai de convertirea conduc\torilor; adesea, aceste schimb\ri s-au dovedit
a fi foarte profunde [i cu consecin]e multiple, veritabile revolu]ii ce au afectat
na]iunea în cea mai mare parte sau în totalitate, [i aceasta pentru o lung\ perioad\.
Vom ilustra aceste reflec]ii prin câteva exemple.

12. Trei exemple : confucianism, budism, cre[tinism

A. Confucianismul

Este frecvent\ întrebarea dac\, vorbind despre confucianism, acesta este o religie sau
un �sistem� etico-politic. Cu toate c\ înv\]\turile originare ale fondatorului par a da
dreptate celei de-a doua ipoteze, este dificil de negat c\ aceast\ concep]ie a lui
Kong Fu-Zi despre legea universal\ cosmic\, moral\ [i ritual\ nu relev\ un tip de
experien]\ fundamental religioas\. �Legile, principiile, sistemele [i procesul la care
se face aluzie sunt în ansamblu experien]a general\ a legii naturii (în chinez\: tao)�
(Lian Chi-Chao). Marele în]elept era, evident, mai pu]in ra]ionalist decât au vrut unii
s\ spun\ [i evolu]ia ulterioar\ a confucianismului, mai ales succesul cresc^nd al
cultului fondatorului, arat\ limpede c\, cel pu]in din punct de vedere religios, acest
grup trebuie privit ca un grup cvasi-religios. Ar fi dificil de supraestimat rolul jucat
de acest sistem în integrarea societ\]ii [i `n constituirea conducerii, a administra]iei
[i educa]iei Chinei. Abia recent s-a efectuat o cercetare asupra cauzelor stabilirii
graduale a confucianismului ca doctrin\ oficial\ [i a mijloacelor care au permis-o. {i
aici, maniera monarhului de a vedea lucrurile a fost absolut decisiv\. Împ\ra]ii
primei dinastii Han, înconjura]i [i în parte educa]i de savan]i [i discipoli ai lui

RELIGIA {I STATUL



SOCIOLOGIA RELIGIEI200

Confucius, au introdus practicile, ceremoniile [i examenele confucianiste. Împ\ratul
Kao Tsu, la început ostil acestei doctrine, s-a convertit ulterior din ra]iuni politice [i
pare a fi fost primul care a ridicat confuciani[tii în înalte func]ii de stat. Ca [i în
Bizan], s-au produs [i reversuri, intrigi de curte. Mai ales cele urzite de femei
puternice au jucat un rol decisiv. În ciuda acestor influen]e, împ\ratul Wu, care a
fondat Universitatea Imperial\ în care predau savan]i confuciani[ti [i înv\]au viitorii
func]ionari ai guvernului, nu a ezitat s\ abandoneze destule puncte din principiile lui
Confucius. �În vreme ce domnia sa marcheaz\ începutul influen]ei enorme a confucia-
nismului asupra guvern\rii, în epoc\, aceast\ influen]\ era înc\ departe de a fi
victorioas\� (Dubs). Totu[i, confucianismul a înregistrat o victorie complet\ sub
ultimii împ\ra]i din prima dinastie Han [i sub cei din a doua.

În aceast\ perioad\, confucianismul a avut inamici care c\utau s\ ob]in\ favoruri
regale, dar nici unul dintre cele dou\ mari grupuri religioase, taoi[tii [i budi[tii, nici
una dintre [colile filosofice, ale mehi[tilor [i �legali[tilor�, nu au reu[it s\ ia locul
oficial al confucianismului. Atitudinea acestuia din urm\ [i, în consecin]\, politica
guvernului au variat în func]ie de personalit\]ile conduc\torilor [i de circumstan]ele
politice, îns\ taoismul [i budismul, chiar [i atunci când au fost favorizate de anumi]i
împ\ra]i [i anumite dinastii (de exemplu, dinastia T�ang), au r\mas în minoritate,
budi[tii chiar fiind uneori cu adev\rat ]inta ostilit\]ii cur]ii. S-a întâmplat adesea ca,
sub diferite pretexte, unele grupuri religioase s\ fie h\r]uite sau chiar persecutate în
mod deschis. Cvietismul [i individualismul [colii lui Lao-Tzi [i pesimismul, ascetis-
mul, ierarhismul [i pretinsa �supersti]ie� a budismului Mah³ y³ na au fost obiectul
unor critici violente din partea filosofilor confuciani[ti. E[ecul �nonconformi[tilor�
`n încercarea lor de a participa la via]a politic\ [i în aprecierea lor privind tradi]ia
oficial\ a avut adesea repercusiuni asupra guvern\rii. Sir Charles Eliot a remarcat cu
juste]e faptul c\ budismul chinez are un dublu aspect [i se prezint\ când ca �o
biseric\ aproape stabilit\�, când ca �o sect\ persecutat\�. Împ\ratul Wu Ti a fost un
budist deosebit de entuziast. Din contr\, a existat o anumit\ ambiguitate în politica
lui K�ang-hsi, împ\rat care a înscris budismul în Edictul Sacru împotriva ereziei [i
care a favorizat totu[i, în alte împrejur\ri, pietatea budist\. S-a demonstrat c\ opozi]ia
manifestat\ fa]\ de budism de c\tre guvern era îndreptat\ în realitate împotriva
�extravagan]elor� sale [i c\ anumite concepte [i rituri budiste se puteau armoniza
foarte bine cu ]elurile [i idealurile confucianismului oficial. În fapt, budismul [i
taoismul au influen]at dogma oficial\ a statului, a[a cum o arat\ foarte clar sistemul
sincretist al lui Chu-Hsi (1130-1220), doctor confucianist foarte venerat în perioada
Sung. Alte culte, precum maniheismul [i nestorianismul, care au înflorit în China
începând cu dinastia T�ang, fiind `ns\ viguros comb\tute de gânditori �ortodoc[i�
precum Han Yu (768-824), nu au contribuit decât foarte pu]in la formarea dogmei
atotputernice ce urma s\ devin\ fundamentul oficial al statului pân\ la revolu]ia
din 1912. Marea putere de coeziune a acestui sistem înc\ mai ac]ioneaz\ [i poate avea
un rol de jucat în integrarea Chinei �reconstruite�.

Confucianismul, unitate, s\ zicem a[a, etnic\ [i na]ional\, a avut ca origine
încercarea de a reorienta societatea chinez\ [i statul dup\ adev\ratele principii cosmice
[i, din aceast\ cauz\, nu trebuie s\ ne mir\m dac\ descoperim c\ de-a lungul întregii
sale istorii a func]ionat în strâns\ cooperare cu statul. De[i concep]ia sa despre
personalitatea perfect\ (Hsun-tse, omul de o onestitate perfect\) [i educa]ia în
vederea atingerii acestui ideal par s\ indice c\ insist\ asupra activit\]ii [i responsa-
bilit\]ii individuale, orientarea general\ a sistemului lui Kong Fu-Zi este colectivist\.
Ceea ce este cu adev\rat important este prosperitatea societ\]ii pe care o favorizeaz\
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respectarea normelor lui tao. Este ]elul pe care îl are statul în vedere, ac]ionând prin
guvern [i administra]ie, preocupare cu adev\rat central\ a gândirii confucianiste.
Împ\ratul, [ef al statului, este totodat\ [eful diferitelor corpuri ecleziastice: el are
privilegiul de a defini [i modifica doctrina, de a instaura [i aboli practici cultuale, de
a controla organiza]ia ecleziastic\ [i stabilirea m\n\stirilor etc. Activit\]ile sale în
cultul de stat (împ\ratul este �domnul spiritelor�) au fost descrise adesea. Acest
�erastianism� extremist î[i are r\d\cinile atât în idei hinduse, cât [i în idei chineze,
dup\ cum foarte bine a remarcat Eliot. �Budi[tii, spune el, de[i sunt foarte ata[a]i
ideii de libertate spiritual\, nu au de ridicat nici o obiec]ie împotriva patronajului
prin]ilor.�

B. Budismul

În cazul rela]iilor budismului cu statul, situa]ia este total diferit\. Nu poate exista nici
o îndoial\ c\, în fazele sale primitive, budismul nu face dovada clar\ a originii sale
hinduse. Atitudinea �pesimist\� [i �ascetic\� [i un mare num\r din concep]iile sale
centrale sunt hinduse; ele sunt împ\rt\[ite [i de alte credin]e n\scute pe p\mânt
indian. Aceste doctrine ale mântuirii individuale presupun, în mod teoretic, [i
manifest\, în mod practic, o indiferen]\ fa]\ de societate [i stat. Totu[i, asemenea
înv\]\turi nu sunt limitate la India, ]ar\ care rareori a reu[it s\ formeze o unitate
etnic\ [i politic\ foarte strâns\.

De-a lungul întregii sale istorii, India a cunoscut un �imperiu� numai de trei ori;
totu[i, nici unul dintre ele nu a durat foarte mult (Maurya, secolele III-IV î.Chr.;
Gupta, secolele V-VI d.Chr.; st\p^nirea mongol\). Existen]a a numeroase state mai
mult sau mai pu]in întinse a fost justificat\ teoretic prin principiile metafizico-politice
ale hindu[ilor, între care principal\ este concep]ia despre dharma, lege universal\,
cosmic\, moral\ [i ritual\. Danda (constrângerea [i sanc]iunea) este zidul de ap\-
rare împotriva haosului social, împotriva vie]ii conduse dup\ matzya-ny³ ya, logica
pe[telui, sau r\zboiul tuturor împotriva tuturor (bellum omnium contra omnes). �Nu
exist\ danda, nu exist\ stat.� Danda salveaz\ [i men]ine namatya (proprietatea) [i
varna (clasele). Individul î[i fixeaz\ obliga]iile [i drepturile (svadharma) în func]ie de
varna�rama (situa]ia [i stadiile vie]ii). Ra�tra (]ara) este constituit\ din proprietate [i
praja (popula]ie), fiind integrat\ prin guvern, ce poate fi republican sau monarhic.
{eful guvernului, la origine ales (pentru ]eluri speciale), dar a c\rui func]ie a devenit
mai târziu ereditar\, era controlat de sabha, sau �consiliul�, care, cel pu]in teoretic,
reprezenta voin]a poporului [i asigura micilor unit\]i locale un anumit grad de
autonomie. {eful statului putea încerca s\ devin\ un sarva bhauma sau cakravartin
(monarh universal), cum s-a întâmplat frecvent în istoria Indiei. Totodat\, regii
hindu[i nu au fost niciodat\ preo]i (nici în epoca hindus\, nici în Evul Mediu sau în
sud), dar au suferit adesea influen]a puternic\ a consilierilor lor religio[i. Purohita
(preotul cur]ii) este personalitatea cea mai important\ din preajma monarhului. Dup\
textele Br³ hmana, regele trebuie s\-l înconjoare pe purohita cu onoruri [i, conform
Artha�astra (cod de legi din anul 300 î.Chr.), regele trebuie s\ îl asculte a[a cum
discipolul `[i asculta maestrul, un fiu tat\l [i un servitor st\pânul. Istoria Indiei pre-
[i post-budiste nu a fost dec^t cea a puterii [i influen]ei brahmanilor.

F\r\ a ne ocupa de chestiunea discutabil\ de a [ti cui îi era adresat în mod specific
mesajul lui Buddha [i al marilor s\i discipoli, putem spune c\ prima misiune budist\
în afara frontierelor Indiei nu a fost determinat\ de limit\ri de ordin geografic, etnic
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sau politic. Majoritatea speciali[tilor admit c\ acest mesaj era adresat omului care î[i
c\uta salvarea [i nu se ocupa de problemele puse de organizarea �natural\� a societ\]ii
umane. El f\cea îns\ trimitere în mod expres la exigen]ele familiei, clanului etc., la
con[tiin]a celor ce respect\ legea cu adev\rat. Via]a colectiv\, mai pu]in sub forma
�ordinii� [i a celulelor acestei �ordini�, nu putea avea o valoare pozitiv\ pentru
scopul final. În realitate, una dintre caracteristicile budismului este aceea de a nu se
mul]umi cu un alt ideal decât urm\rirea scopului suprem [i transcendent: eliberarea
prin renun]are. Aceasta din urm\ include toate rela]iile sociale [i trateaz\ tot ceea ce
]ine de sa- s³ ra (lumea schimb\toare) drept adiaphora (lucruri lipsite de interes). Nu
este necesar s\ descriem [i nici s\ analiz\m concep]ia despre �calea� salv\rii,
conturat\ în legile fundamentale ale lui Buddha [i în teologia [i filosofia budiste,
elaborate [i explicate dup\ el. Este de conceput c\ acest ideal sublim al Iluminatului
a putut fi acceptat [i în]eles de mase? Fondatorul însu[i, se spune, ar fi stabilit dou\
serii de precepte: una destinat\ celor care vizau perfec]iunea f\r\ nici un compromis
[i practicau, din aceast\ cauz\, o renun]are total\, [i o alta, destinat\ celor ce r\mân
în lume [i, ca atare, trebuie s\ se mul]umeasc\ cu un grad mai mic de perfec]iune.
Anumite probleme inexistente pentru membrii ordinului de c\lug\ri [i de religio[i se
puneau deci pentru individul sau grupul (sat, trib, cetate, na]iune) care alegea s\
urmeze c\rarea laicilor budi[ti.

Chiar în timpul vie]ii lui Buddha, noua credin]\ a reu[it s\ converteasc\, gra]iei
predicilor misionare, câ]iva mici [efi de stat. Este regretabil c\ nu avem nici un fel de
informa]ii despre istoria politic\ din perioada dintre moartea lui Buddha [i epoca
Gupta (319 d.Chr.), c^nd budismul a ajuns la apogeu. Imediat dup\ aceea, a intrat în
decaden]\. Nimic nu dovede[te faptul c\ în aceast\ prim\ epoc\ noii converti]i budi[ti
ar fi suferit de pe urma ostilit\]ii sau persecu]iei în teritoriile `nvecinate. Prin]ii care
�s-au refugiat� în Buddha au încercat s\ aplice în guvernarea statelor lor principiile
sublime ale doctrinei. Fire[te, rezultatele au fost diferite în India [i în ]\rile non-
-hinduse. În func]ie de condi]iile fizice, culturale [i politice, situa]ia a fost diferit\ în
China, Japonia, Tibet [i Mongolia fa]\ de India [i sud-estul Asiei. În decursul
expansiunii sale, comunitatea discipolilor Iluminatului a trecut prin diferite stadii,
descrise de noi anterior, iar în ceea ce prive[te doctrina, cultul [i organizarea g\sim
în ele unele paralele interesante cu istoria Bisericii cre[tine primitive. În stadiul s\u
mai vechi, budismul s-a dezvoltat totu[i încet [i a urmat mai degrab\ o linie conser-
vatoare democratic-congrega]ionalist\, preferat\ celei care ar fi condus-o spre o
constitu]ie ierarhic\ centralizat\; laicii au fost l\sa]i f\r\ o organiza]ie veritabil\. Se
[tie despre comunit\]ile budiste c\, înfloritoare la un moment dat, au fost distruse
complet pe teritoriul Indiei: nu este nici o îndoial\ c\ acesta a fost rezultatul
sl\biciunii lor; ele nu aveau, în realitate, acelea[i resurse precum cele ale puternicelor
organiza]ii laice ale adversarilor lor, hindu[ii (reforma]i) [i mahomedanii.

În istoria budismului indian se pot distinge cel pu]in dou\ tipuri de rela]ii între
religie [i stat. Primul tip este reprezentat de vechiul mic stat tradi]ional teritorial
(�feudal�), din perioada de pân\ la Alexandru cel Mare. Conform textelor (suttos) ale
canonului meridional [i anumitor texte istorice ecleziastice, politica sa religioas\ a
fost clement\ [i pacifist\. Al doilea tip este ilustrat de primul imperiu hindus, sub
dinastia Maurya. Al treilea rege a fost celebrul A�oka (272-232 î.Chr.), nepot al
fondatorului, Candragupta, [i convertit la budism. El a încercat s\ realizeze la scar\
mare idealul unui stat budist. Dat fiind c\ avem [ansa de a poseda, în bine cunoscutele
sale inscrip]ii, ni[te documente originale despre o parte a acestei perioade, ne
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permitem s\ urm\rim destul de precis procedeele politicii sale. Chiar dac\ nu [tim în
ce m\sur\ au fost respectate în realitate inten]iile [i ordonan]ele acestui rege, putem
cel pu]in s\ ne facem o idee clar\ despre un stat budist indian din epoca respectiv\.
La începutul domniei, A�oka a urmat politica crud\ a cuceritorului. Totu[i, curând a
regretat aceasta [i a proclamat noul s\u ideal într-un document emo]ionant (�Maies-
tatea sa dore[te pentru toate fiin]ele însufle]ite siguran]\, st\pânirea pasiunilor, pacea
sufletului [i bucurie�). În al nou\lea an al domniei, A�oka a devenit discipol laic, iar
în al unsprezecelea a devenit c\lug\r, f\r\ a abandona totu[i guvernarea ]\rii. El era
f\r\ îndoial\ scutit de respectarea preceptelor care îl împiedicau s\ ac]ioneze în
continuare ca rege. A renun]at la gloria militar\ [i a c\utat s\ r\spândeasc\ �legea cea
bun\� prin misiuni [i s\ contribuie la fericirea [i prosperitatea poporului s\u în
ultimii 40 de ani de domnie. Guvernatorii s\i au primit ordinul de a ]ine adun\ri
regulate cu scopul de a expune legea [i a numit supraveghetori oficiali (dharma
mahamatra), care trebuiau s\ vegheze la aplicarea sa. Între alte obliga]ii, ei o aveau
pe aceea de a se ocupa de s\raci [i b\trâni, de a împiedica suferin]ele nedrepte, de a
administra funda]iile de pietate [i de a face pomeni. Conduita supu[ilor s\i trebuia s\
fie reglementat\ în conformitate cu idealul moral al lui Buddha, iar regele a f\cut ca
regula ahi- s³ , interzic^nd uciderea oric\rei fiin]e, s\ fie respectat\ prin impunerea
unui regim vegetarian la curte [i în întregul regat. Vân\toarea a fost înlocuit\ cu
pelerinaje. A�okavadanas¿tra descrie, în stilul caracteristic acestui gen literar, vizita
regelui la locurile sfinte ale credin]ei. ~n ansamblu, se pare c\ monarhul nu a insistat
asupra �ortodoxiei� în sensul strict al cuvântului, ci a fost dornic s\ î[i vad\ supu[ii
purtându-se în conformitate cu preceptele legii. Se pare c\ nu a abolit pedeapsa
capital\. Atitudinea sa fa]\ de celelalte credin]e era tolerant\, dar insista ca fiecare s\
adere la un crez particular. Exist\ toate motivele pentru a crede c\ A�oka era sincer
în zelul s\u fa]\ de idealul budist.

Budismul, care devenise religia oficial\ a statului lui A�oka, era de tip conservator
[i, în esen]\, nu se deosebea de cel din alte ]\ri unde p\trunsese Hº nay³ na. Ceylonul,
aflat sub influen]a misionar\ a marelui rege Maurya, precum [i Birmania [i Siamul au
adoptat aceast\ form\ a credin]ei ca religie oficial\. În Siamul thailandez, regele este
pân\ în zilele noastre [ef al corpului ecleziastic [i, în acela[i timp, [ef al statului. El
nume[te �patriarhul�, iar pentru alegerea aba]ilor [i fondarea de noi m\n\stiri este
necesar\ confirmarea statului. �Totu[i, în ceea ce prive[te organizarea interioar\,
reglementat\ de legea lui Buddha, ordinul se conducea singur; regele nu era decât
protectorul s\u laic.� În zilele noastre, clerul este din ce în ce mai dominat de c\tre
stat. El este reprezentat, conform unei legi ecleziastice recente (1902), de �o adunare
a Bisericii, alc\tuit\ din marii aba]i [i asisten]ii lor�. Ultimii regi, dup\ Mongukt, au
fost foarte interesa]i de aspectele doctrinal, cultual [i organic ale religiei de stat.
Conform unui specialist modern, Virginia McLea Thompson, vitalitatea budismului
persistent într-un Siam aflat în evolu]ie se datoreaz\ strânsei sale integr\ri cu via]a
poporului. Budismul a trebuit s\ accepte anumite compromisuri. �Buddha, se pare,
nu a interzis niciodat\ discipolilor s\i s\ poarte un r\zboi defensiv.� În Thailanda,
principiul ahi- s³  nu a fost respectat niciodat\ literal. �Este corect\ afirma]ia c\
budismul nu a împiedicat niciodat\ în mod serios vechii Thais de a se deda activit\]ilor
r\zboinice; preo]ii chiar binecuvântau armatele ce plecau la r\zboi; îns\ le-a
îmblânzit brutalitatea.� Sa- gha birmanez\, care nu a fost niciodat\ atât de bine
organizat\ ca sa- gha siamez\ [i a fost �mai pu]in activ\ decât cea japonez\ [i mai vie
decât cea chinez\�, este la ora actual\ strict subordonat\ guvernului. În Cambodgia,

RELIGIA {I STATUL



SOCIOLOGIA RELIGIEI204

regele este [i [eful Bisericii, dar nu are dreptul de a modifica doctrina [i nici de a
confisca propriet\]ile ecleziastice. Ceremoniile �brahmanice� sunt celebrate cu ocazia
s\rb\torilor oficiale, cum este cea a încoron\rii. Cambodgia [i Jawa, unde hinduismul
[i budismul fuzionaser\ pân\ la un anumit punct, au trecut, sub influen]a Siamului,
de la Mah³ y³ na la Hº nay³ na. Budismul a trecut în China, Japonia, Mongolia [i Tibet
în interpretarea Mah³ y³ na, o teologie supranatural\ [i politeist\ foarte dezvoltat\, un
ideal moral modificat într-o manier\ caracteristic\, o metafizic\ destul de complicat\,
cu forme de devo]iune minu]ioase [i o organizare ierarhic\. Ar fi în afara subiectului
nostru s\ descriem stabilirea Mah³ y³ na în aceste ]\ri în care nu trebuia s\ existe
religie oficial\ de stat, în principal în China [i Japonia. În perioada Nara (seco-
lul VIII), aceast\ doctrin\ a înregistrat în Japonia o prim\ faim\, care a provocat
compromisuri împotriva c\rora s-au ridicat reformatorii Dengyo [i K½b½. Când noile
congrega]ii din Kyoto [i Hiei-san s-au dezvoltat la rândul lor în organiza]ii ecleziastice
în egal\ m\sur\ compromise politic, s-a f\cut auzit protestul marilor reformatori din
secolele XI [i XII, Dogen [i H½nen, Shinran [i Nichiren. Din aceste corpuri care s-au
format atunci, cel al lui Nichiren este cel mai na]ionalist; cel al lui Shinran (Shin-su)
are cele mai puternice afilieri politice (regula lui Hongwanji). Exist\ o diferen]\
notabil\ între organiza]iile budiste din Tibet [i Japonia (cf., în Evul Mediu, luptele la
care c\lug\rii budi[ti au participat în num\r însemnat) [i tipurile pa[nice ale budis-
mului meridional.

Lamaismul, budismul din Tibet, este un exemplu instructiv al unuia dintre cele
dou\ tipuri extreme de rela]ii existente între religie [i stat, realizate dup\ victoria [i
stabilirea unui cult: este vorba despre controlul complet al statului de c\tre corpul
ecleziastic. În vreme ce, în India, A�oka personifica o form\ blând\ [i temperat\ de
cezaropapism, lamaismul este un exemplu elocvent de teocra]ie. Regatul p\gân al
Tibetului a fost convertit la budism în secolul VII. Dup\ cum �patriarhul�
Bodhidharma a devenit instauratorul budismului în China, tot a[a Padmasambhava a
fost fondatorul acestei religii în Tibet. Structura politic\ originar\ a regatului s-a
dezintegrat în timpul cuceririi împ\ra]ilor mongoli [i, începând din aceast\ epoc\,
lamaismul, care domne[te în ]ar\ prin ierarhia sa spiritual\, s-a dezvoltat continuu.
Versa]i în afacerile politice [i militare, puternicii aba]i ai unor mari m\n\stiri influente
au luat puterea în mâini. Lamaismul s-a reorganizat în cursul reformei lui Tsong-Kha-pa:
aceasta a însemnat fondarea bisericii Galbene, ce a repus pe primul plan asceza, mai
ales celibatul, via]a spiritual\, medita]ia [i studiul [tiin]ei sacre. Sub suprema]ia
chinez\, ]ara a fost guvernat\ de cei doi prin]i ecleziastici cei mai puternici. Dup\ o
recent\ monografie despre regatul tibetan, �nu numai c\ preo]ii [i-au f\cut sim]it\
influen]a asupra statului prin m\n\stirile lor, dar ei au servit personal ca membri ai
guvernului, în func]ii civile [i chiar militare�. Astfel, �în limitele regatului s\u,
Dalai-Lama este probabil monarhul cel mai autocratic din lumea actual\�. Prestigiul
unic al mae[trilor tibetani se sprijin\ pe concep]ia despre kubilgans. Conform acestei
teorii, ei sunt privi]i drept încarn\ri ale marilor figuri din panteonul Mah³ y³ na.
Panchen Rimpoche (Tashi Lama), al doilea maestru al Tibetului, este mai pu]in
compromis politic decât Dalai-Lama [i de aceea se bucur\ de o autoritate religioas\
particular\. �Regentul� ecleziastic care domne[te în locul tân\rului Dalai-Lama,
pân\ ce acesta ajunge la maturitate, este ales de obicei dintr-una din cele [ase
m\n\stiri aflate la conducerea ]\rii.
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C. Cre[tinismul

Adoptarea cre[tinismului ca religie de stat la Roma a antrenat o serie de m\suri luate
de `mp\ra]ii care s-au succedat dup\ Constantin pân\ în perioada lui Valentin, Valens
[i Teodosiu. Capitalele Romei orientale [i Romei occidentale au devenit cele dou\
centre religioase [i politice ale lumii cre[tine. Istoria �statelor� germane ofer\ exemple
ale unor metode foarte diferite pentru convertirea la cre[tinism a go]ilor, lombarzilor,
francilor, saxonilor [i scandinavilor. Accesul la putere al regilor franci [i formarea
acestei monarhii a constituit leag\nul statului cre[tin din Occident. Un nou tip de stat
cre[tin, statul slav, a luat na[tere prin introducerea cre[tinismului în ]ara slav\ de
c\tre marele cneaz de Kiev. Cu toate c\ acesta a fost un cre[tinism �ortodox�,
originar din Bizan], condi]iile politice ale noului stat oriental erau diferite de condi]iile
celui vechi. {i dup\ ruptura dintre Orient [i Occident, lumea cre[tin\ a cunoscut dou\
solu]ii diferite la problema Bisericii [i a statului.

S\ studiem mai întâi solu]ia oriental\. Bizan]ul mo[tenise de la Roma ideea unei
strânse asocieri între sacerdotium [i imperium. Începând de la Iustinian, s-a putut
constata c\ împ\ratul conducea Biserica la fel ca pe un important departament al
statului, jus publicum con]inând jus sacrum. În pofida tentativelor teoretice [i practice
ale patriarhilor de a ap\ra preten]iile statului [i de a limita sau împiedica interven]ia
împ\ratului în materie de credin]\ [i disciplin\ ecleziastic\, ace[tia nu au ajuns
niciodat\ în situa]ia �patriarhilor occidentali�, adic\ a papilor. Împ\ratul bizantin a
fost totu[i un protector al credin]ei mai fericit decât fratele s\u din Occident. Opozi]ia
violent\ a unor asce]i precum Teodor Studitul fa]\ de domina]ia [i interven]ia seculare
nu a avut efecte durabile.

Este imposibil s\ urm\rim în detaliu în aceast\ lucrare dezvoltarea rela]iilor dintre
Biseric\ [i stat în Evul Mediu occidental [i s\ îi studiem teoria politic\ [i istoria. ~ns\
datorit\ importan]ei sale, trebuie s\ îi men]ion\m fazele esen]iale. Prima perioad\
cuprinde epoca originii [i dezvolt\rii comunit\]ii cre[tine, constituirea Bisericii sub
conducerea episcopilor, formularea teoretic\ a principiilor sale, organizarea real\ a
administra]iei pe tot cuprinsul Imperiului Roman [i, în fine, persecu]iile la care a fost
supus\ de stat, deoarece refuza s\ participe la cultul oficial. A doua perioad\ este
marcat\ de adoptarea cultului cre[tin ca religie de stat (325) [i împ\r]irea în dou\
imperii (395). A urmat apoi o exterminare gradual\ a cultelor p\gâne tradi]ionale [i
a altor culte importate. În interior, comunitatea cre[tin\ era f\râmi]at\ frecvent de
lupte [i discu]ii cu privire la unele aspecte ale doctrinei, cultului [i organiz\rii. În
urma excluderii sau a exodului grupurilor disidente, numite de c\tre Biseric\ eretice
sau schismatice, s-au stabilit comunit\]i minoritare. Rela]iile lor cu statul au fost
deseori total diferite de cele ale corpului ecleziastic principal. Situa]ia s-a modificat
în timpul apari]iei statelor germane. Începând din momentul acesta, Biserica de la
Roma, cuprinzând majoritatea zdrobitoare a cre[tinilor din Occident, a trebuit s\ ]in\
seama de o întreag\ varietate de state. În aceast\ perioad\ au fost puse fundamentele
concep]iei despre un jus ecclesiasticum, care, plecând de la sursele cre[tine pentru a-i
da o interpretare catolic\ [i utilizând metodele jurispruden]ei romane, a reglementat
[i definit constituirea Civitas Christiana. A treia perioad\, începând din timpul
carolingienilor [i pân\ la sfâr[itul secolului XIV, a fost aceea a marii lupte între
Biserica roman\, reprezentând majoritatea cre[tin\t\]ii, [i preten]iile sale din ce în ce
mai mari la autoritate. Aceasta a fost for]a secular\ cea mai puternic\ din lumea
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occidental\. Cu toate c\ s-a format un anumit num\r de state na]ionale, cu care
Biserica a avut dispute (Fran]a, Anglia, Spania etc.), conflictul dramatic a ajuns la
paroxism în lupta dintre papi [i împ\ra]ii romano-germanici. Organizarea marelui
corp ecleziastic a f\cut noi progrese [i a atins apogeul în elaborarea doctrinei [i a
cultului Bisericii medievale. Personalitatea lui Grigore al VII-lea reprezint\ efortul
gigantic f\cut pentru a impune societ\]ii cre[tine o ordine [i o unitate, care s\
cuprind\ în interiorul ei Statul [i Biserica, [i pentru a stabili superioritatea autorit\]ii
spirituale fa]\ de autoritatea secular\. În Biseric\ a continuat procesul de centralizare,
ceea ce a contribuit în mod considerabil la l\rgirea jurisdic]iei acestui Pontifex
Maximus al s\u. Cererile laicilor [i ale episcopilor de a participa la luarea deciziilor
vitale [i la conducerea Bisericii au fost respinse, chiar dac\ nu într-o manier\ absolut\
în ceea ce prive[te ultimul punct. Istoria dramatic\ a luptei dintre imperiu [i papalitate
poate fi împ\r]it\ în trei perioade. Prima, aceea a domina]iei puterii imperiale, de la
Carol cel Mare la Henric al III-lea, a fost urmat\ de cre[terea gradual\ a autorit\]ii
[i prestigiului papei [i a atins punctul culminant cu papi precum Alexandru al III-lea
[i Inocen]iu al III-lea [i al IV-lea, pentru a sfâr[i prin sfidarea fatal\ lansat\ în Unam
sanctam a lui Bonifaciu al VIII-lea (1302) (�Porro subesse Romano Pontifici omni
humanae creaturae declaramus... omnio esse de necessitate salutis�). Acest pap\ a
inaugurat a treia perioad\, marcat\ prin disolu]ia intern\ a hegemoniei papale, schism\
[i na[terea statelor na]ionale. Ideologia ap\rut\ în perioada de tranzi]ie spre o nou\
er\ (timpurile moderne) este caracterizat\ prin cuvintele �umanism�, �conciliarism�,
�Rena[tere� [i �Reform\�, tot atâtea mi[c\ri care au avut tendin]a de a frâna
preten]iile [efului Bisericii, atât de elocvent exprimate de c\tre interpre]ii clericali ai
dreptului canonic. (Biserica era definit\ de Jacques de Viterbe drept �katexoche� a
statului.)

Ruptura unit\]ii spirituale din Occident a fost efectuat\ prin Reform\ [i urmat\ de
stabilirea comunit\]ilor cre[tine noi [i independente (ecleziastice [i �libere�), ce
pretindeau a reprezenta adev\rata Biseric\. Aceast\ mi[care marcheaz\ nu numai o
dat\ `n istorie, dar [i o situa]ie diferit\ din punct de vedere tipologic. Occidentul nu
a format niciodat\ o unitate politic\ complet\, dar a fost mai unit decât în oricare alt\
perioad\ în decursul hegemoniei Imperiului Romano-Germanic; în timpurile moderne
a cuprins o serie de state care, unul dup\ altul, s-au bucurat de suprema]ie. Dup\
Reform\, statele europene au avut de ales între trei posibilit\]i: a) s\ r\mân\ loiale
credin]ei tradi]ionale [i comunit\]ii religioase stabilite; b) s\ îmbr\]i[eze [i s\
stabileasc\ una dintre credin]ele reformate ca religie oficial\ de stat; sau c) s\ refuze
orice identificare cu vreunul din cultele prezente. Spania, Fran]a [i statele italiene au
ales prima solu]ie; Saxa, Prusia [i Suedia, a doua; micul stat Rhode Island, din
America, prin declara]ia sa de toleran]\, reprezint\ cea de-a treia. Anumite ]\ri,
precum Fran]a, Anglia, Olanda [i anumite state germane au trecut prin faze variabile.
Câteva na]iuni au avut opinii diferite asupra acestui punct [i s-au separat în unit\]i
teritoriale [i guvernamentale diferite, cum au fost Germania [i Elve]ia. În toate ]\rile
europene, vechiul adagiu �cujus regio ejus religio� sau �o lege, o credin]\, un rege�
a r\mas cuvântul de ordine, iar monarhul a determinat crezul supu[ilor s\i. La
început, problema minorit\]ilor religioase a devenit o chestiune arz\toare, mai ales
c^nd statul adoptase o religie oficial\ (catolic\ sau protestant\). Ea a fost rezolvat\
prin constrângere chiar în perioada Reformei [i imediat dup\ aceea (secolele XVI [i
XVII). Începând din aceast\ epoc\, în Europa au existat cel pu]in cinci tipuri de �stat
cre[tin�: ortodox oriental (Rusia), romano-catolic, reformat, anglican [i luteran. O
dat\ cu reintegrarea puterii politice, problema naturii [i a limitelor suveranit\]ii
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monarhului a devenit o chestiune spinoas\, cea a jurisdic]iei în materie secular\ [i
spiritual\ trebuia s\ fie solu]ionat\, iar rela]iile monarhului cu supu[ii s\i cereau o
nou\ defini]ie. Pe aceast\ tem\ au avut loc conflicte nu numai între catolici [i
protestan]i, ci [i în interiorul protestantismului, între teocrati[ti [i cezaropapi[ti de
credin]e [i na]ionalit\]i diferite.

Opozi]ia [i revolu]ia suscitate de �nonconformi[tii� religio[i, ale c\ror puncte de
vedere variau atât din perspective teologice, cât [i sociologice (cap. V), au creat
condi]iile apari]iei a dou\ sugestii pentru o nou\ solu]ionare a problemei religiei-stat.
Mai întâi, s-a încercat stabilirea unui stat cre[tin pe principii radical �reformate�. El
a fost realizat, de exemplu, în statul �anabaptist� de la Zwickau [i Münster, în statele
�puritane� (congrega]ionaliste) din Noua Anglie [i, mai târziu, în statul quaker din
Pennsylvania. În al doilea rând, s-a insistat asupra separ\rii sferelor Bisericii [i statului:
aceast\ mi[care a fost favorizat\ de ideea unui contract din ce în ce mai favorabil, atât
în ceea ce prive[te teoria religioas\, cât [i în ceea ce prive[te politica, [i de apari]ia
unor noi concepte de toleran]\, care [i-au g\sit cea mai înalt\ expresie `n Rhode
Island, în experien]a lui Roger William. Atunci când r\zboaiele religioase au încetat,
necesitatea de a opera o ajustare politic\ [i denomina]ional\ [i dezvoltarea noilor
mi[c\ri spirituale promovate de umanism, spiritualism [i misticism, cu alte cuvinte
problemele puse de �toleran]\� au atras aten]ia puterilor politice atât din punct de
vedere filosofic, cât [i din punct de vedere teologic. Secolul XVIII a fost martorul
punerii în practic\ a acestor principii de c\tre conduc\torii �lumina]i�, printr-o
educa]ie adecvat\, f\c^nd abstrac]ie de obedien]a lor religioas\, [i prin guvernele
republicane create de asemenea tendin]e [i mai pu]in ata[ate unei denomina]ii sau
alteia. Timpurile moderne au condus a[adar spre situa]ia studiat\ mai sus: cre[terea
[i înt\rirea responsabilit\]ii religioase individuale [i recunoa[terea acestor drepturi
chiar [i atunci c^nd statul a ales una sau alta dintre religii. Toate acestea au contribuit
în practic\ la favorizarea micilor grupuri �nonconformiste�, fenomen ce poate fi
studiat cu u[urin]\ `n teoriile [i practica religiei din America. Totu[i, indiferent de
interpretarea sa, cre[tinismul trebuia s\ r\m^n\ religia oficial\ a lumii occidentale,
p^n\ în clipa în care ea `ns\[i a fost înfr^nt\ de Revolu]ia francez\, [i nu numai
institu]iile ce o reprezentau. A trebuit a[teptat secolul XX pentru ca aceast\ tradi]ie
s\ fie abandonat\. Abia acum se poate constata din partea anumitor state trecerea de
la o atitudine mai �tolerant\� sau indiferent\ fa]\ de cre[tinism la o atitudine oficial
anticre[tin\. Este în afara subiectului nostru o analiz\ a evolu]iei g^ndirii (ideologiei)
ce a preg\tit aceast\ transformare [i conflictul religios care a înso]it criza social\ [i
politic\ din vremurile noastre, precum [i studierea sensului societ\]ii cre[tine în
lumea modern\.

~n concluzie, trebuie s\ mai ad\ug\m c^teva cuvinte despre rela]iile dintre Biseric\
[i stat în Statele Unite. ~n America, spre deosebire de conceptele erastiene sau de
anumite concepte catolice exclusive ale Bisericii, toate corpurile religioase sunt
privite ca societ\]i private, recunoscute de stat ca asocia]ii voluntare, care se îngrijesc
singure de nevoile lor. Acolo nu exist\ o biseric\ stabilit\. Reglement\rile principiilor
[i practicii referitoare la drepturile [i îndatoririle corpurilor religioase variaz\ în
func]ie de fiecare stat în parte. Anumite tr\s\turi ale rela]iilor dintre Biseric\ [i stat
în S.U.A. se datoreaz\ evolu]iei istorice, ideilor mo[tenite de pe Vechiul Continent [i
instaur\rii guvernului federal. Ultimul factor amintit a necesitat în primul r^nd o
reglare general\ a statutelor grupurilor religioase în raport cu guvernul federal [i
statul. Primul amendament al Constitu]iei americane con]ine defini]ia minim\ a unui
�stabiliment cre[tin�; resping^nd testele religioase, el a contribuit la dispari]ia din
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primele Constitu]ii ale Statelor a discrimin\rii în func]ie de denomina]ia religioas\.
~n al doilea r^nd, organizarea gradual\ a corpurilor denomina-]ionale a fost simpli-
ficat\. Cadrele tradi]ionale (merg^nd p^n\ la amintirile de pe Vechiul Continent) [i
cre[terea continu\ a imigra]iei au contracarat acest proces, dar nu au reu[it s\-l
opreasc\. Tendin]a spre o unitate na]ional\ [i ecumenic\ din corpul protestan]ilor din
S.U.A. v\de[te aceea[i mi[care dinamic\. Dificult\]ile oric\rei solu]ii a problemei
religie-stat rezid\ mai înt^i în necesitatea de a ajusta preten]iile corpurilor religioase
cu privire la reglementarea educa]iei [i conduitei membrilor lor, la preten]iile societ\]ii
în general [i la normele politice ale guvernului; ele rezult\, în al doilea r^nd, din
conflictele ce pot izbucni ca urmare a m\surilor obi[nuite sau extraordinare luate de
c\tre stat, provoc^nd opozi]ia grupurilor religioase sau a membrilor acestora (r\zboi,
leg\minte, impozite, simboluri, drapele etc.).
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CAPITOLUL VIII

Tipuri de autoritate religioas\

1. Organizarea grupurilor religioase

Studiind sociologia religiei, mai r\m^ne de rezolvat o problem\. Dac\ este posibil\
o comuniune pe baza experien]ei religioase, `n ce constau organizarea [i constitu]ia
grupului religios? Dup\ cum am l\sat s\ se în]eleag\ mai sus, nu exist\ un asentiment
general cu privire la posibilitatea [i oportunitatea de a comunica experien]a religioas\.
De-a lungul istoriei religiei, s-au f\cut auzite în repetate rînduri proteste îndreptate
nu numai împotriva cadrelor specifice, stabilite în religiile existente cu privire la
credin]\, cult [i organizare, dar [i împotriva oric\rei tentative de a obiectiva, de a
�materializa� [i deci de a �profana� adev\ratul sentiment religios. Ra]ionali[tii, cu
tendin]a de a analiza substan]a religioas\ deseori diluat\ cu care se mul]umesc,
spirituali[tii [i misticii, ce evit\ orice form\ de reuniune, [i mul]i [efi individuali [i
homines religiosi de diferite tipuri au ezitat sau au fost chiar ostili fa]\ de ideea
admiterii oric\rei �religii de grup�. Totu[i, printre mistici [i eremi]i s-au format unele
comunit\]i religioase. Se pare, deci, c\ în om exist\ într-adev\r o tendin]\ profund
înr\d\cinat\, de a se al\tura altora în adora]ia numenului, pentru a g\si încurajare,
for]\ [i ajutor moral, tocmai prin faptul c\ particip\ la ceva la care particip\ [i al]ii.
De-a lungul întregii istorii a umanit\]ii, credin]a în valoarea unei asemenea comuniuni
a fost at^t de profund\, încît a creat conceptele [i institu]iile religioase [i sociologice
cele mai eficace. Prin intermediul acestor no]iuni, nu numai c\ s-a produs prima
integrare a adoratorilor împin[i de noua experien]\ religioas\, dar gra]ie ei grupul s-a
conservat continuu, atunci c^nd reintegrarea p\rea necesar\. Ecclesia, sa- gha [i
�umma sunt trei exemple ale acestor concep]ii fundamentale, exemple luate din
credin]ele cre[tin\, budist\ [i mahomedan\. Fiecare s-a dovedit a fi un factor de
profund\ inspira]ie, de sprijin [i o surs\ de g^ndire [i ac]iune de-a lungul timpului.
Chiar [i cei ce au ezitat sau au refuzat s\ se conformeze vreuneia dintre forma]iunile
istorice c\rora conceptul central le-a dat na[tere au fost adesea înclina]i s\-[i m\rturi-
seasc\ puterea ̀ n mod direct, involuntar sau incon[tient. Ca ideal, concep]ia respectiv\
i-a invitat s\ viseze sau s\ conceap\ noi posibilit\]i de realizare a sa, iar izola]ii, care
g\sesc c\ este imposibil s\ se uneasc\ cu al]ii în comuniunea cu sacrul � printre
ace[tia afl^ndu-se unele mari figuri ale istoriei religioase ale umanit\]ii �, pot fi
privi]i ca ni[te �soli[ti� în cadrul sublimei orchestre a comuniunii în adora]ie.

Dac\ exist\ o comuniune înr\d\cinat\ în experien]a religioas\, care `i sunt atunci
formele de organizare naturale [i adev\rate? Am trecut anterior în revist\ unele
dintre cele mai remarcabile tipuri de organizare, cele ale grupurilor �identice�, cele
specific religioase, [i le-am examinat structura [i spiritul caracteristic de solidaritate.
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Am remarcat c\ to]i, chiar [i cei anima]i de idealuri egalitare, au cunoscut charisma
religioas\, de unde rezult\ autoritatea religioas\. Autoritatea poate îmbr\ca, totu[i,
forme diferite. S-a recunoscut, chiar [i în ceea ce prive[te popoarele primitive, c\
gradul în care sunt dota]i b\rba]ii [i femeile cu sensus numinis este variabil. Rezerva
nu implic\ în mod necesar superioritatea intrinsec\, ci înseamn\ pur [i simplu c\ unii
posed\ calit\]i, daruri sau talente ce lipsesc altora. Decurge de aici o diferen]iere a
bazelor dup\ care candidatul cu o `nclina]ie natural\ [i o aptitudine pentru activitatea
religioas\ se poate dedica unor exerci]ii de natur\ s\-i dezvolte poten]ialit\]ile [i s\ se
consacre acestor activit\]i fie par]ial (de exemplu, pentru un timp), fie în exclusivitate.
Exist\ stadii intermediare între tipul general de ini]iere [i educa]ie acordate grupurilor
de v^rst\, formate din oameni tineri sau membrii unor organiza]ii specific religioase,
[i preg\tirea [i riturile specifice, prin care grupurile [i indivizii [i-au asumat sarcini
`n vederea c\rora au fost selecta]i într-un mod mai mult sau mai pu]in precis.
Anumite clanuri, precum levi]ii evrei, magii din Media, clanurile cultuale japoneze,
grece[ti [i hinduse, asocia]ii ca societ\]ile de mistere [i indivizii organiza]i, fie
beneficiari ai unei charisme, fie responsabili în mod oficial ai unui cult în aceste
societ\]i sau `n altele, reprezint\ tot at^tea ilustr\ri ale acestui fapt. Acest gen de
speciali[ti, fie individuali, fie grupa]i, este înt^lnit la un mare num\r de triburi
primitive. Stima manifestat\ de societatea primitiv\ fa]\ de intermediarii profesioni[ti
între oameni [i spirite, care îndeplinesc ceremoniile necesare pentru a le face
favorabile, este variabil\. ~n unele triburi [i grupuri, ei se bucur\ de un mare
prestigiu; în altele, li se arat\ mai pu]in respect. Nu peste tot înt^lnim o specializare
de genul acesta [i, cu siguran]\, nu exist\ monopol. Deseori, autoritatea în domeniul
experien]ei religioase nu depinde de o preg\tire special\, nici de exerci]iu, nici de
calificarea profesional\, îns\, par]ial, dac\ nu în totalitate, depinde de o charisma
(darul gra]iei) individual\. Personalitatea dotat\ cu ea, temporar sau permanent, este
privit\ ca fiind gura sau, dup\ caz, spiritul prin care poate vorbi zeul sau demonul.
Marea problem\ a profe]iei din Vechiul Testament este aceea de a face distinc]ia între
�adev\ra]ii� [i �fal[ii� profe]i. {i unii, [i ceilal]i au acelea[i procedee, se dep\rteaz\
de conduita normal\ a lumii [i din cauza aceasta sunt privi]i uneori cu team\, din
respect fa]\ de zeul ce se exprim\ prin gura lor, alteori cu un amestec de mil\ [i
dispre] pentru fiin]a posedat\ de spiritul r\u. C^nd autoritatea charismatic\ dispare
din organizarea corpurilor ecleziastice, lipsa de defecte fizice sau mentale poate
deveni un criteriu pentru admiterea într-o func]ie cultual\. Profe]ia charismatic\ [i
�anomalia� personal\ coincid adesea. Dostoievski ilustreaz\ magnific stima pe care
o au cre[tinii din Orient fa]\ de �cei îndr\gosti]i de Dumnezeu�.

Totu[i, autoritatea religioas\ nu se datoreaz\ totdeauna unei constitu]ii psiho-
-fiziologice extraordinare. Mari daruri spirituale, intelectuale [i morale pot contribui
la respectul [i reveren]a fa]\ de �omul lui Dumnezeu�. Spiritualitatea, [i în particular
spiritualitatea creatoare, este o calitate rar\, tranzi]iile de la un tip de prestigiu
religios la altul pot fi u[oare. Predispozi]ia de a r\spunde imediat inspira]iilor [i
sensibilitatea la influen]a supranatural\ nu sunt totu[i dovada unui temperament
�anormal�. Lui homo religiosus i se atribuie cu u[urin]\ rela]ii [i contacte cu
alt\ lume.

{efii religio[i pot avea orice situa]ie sau profesiune; totu[i, unele dintre cele din
urm\ sunt considerate a fi deosebit de propice dezvolt\rii tendin]elor religioase.
Exist\ criterii în func]ie de care se poate determina ce tipuri de personalitate sunt mai
îndrept\]ite dec^t altele s\ pretind\ autoritatea religioas\? Istoria religiei arat\ c\ o
astfel de autoritate poate veni mai înt^i [i în mod exclusiv dintr-un dar fiziologic
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particular. Se înt^mpl\ ca un individ s\ fie �diferit� de ceilal]i numai prin tempera-
mentul s\u nervos, dar [i s\ i se atribuie o natur\ [i daruri particulare, s\ fie privit
cu team\, deoarece are un mod original de a fi [i de a ac]iona. C^teodat\, este posibil
s\ nu se bucure de stima celorlal]i [i s\ fie tratat cu dispre] sau chiar persecutat. La
multe popoare, cei cu deforma]ii fizice sunt considera]i drept semne �sinistre� sau �
de r\u augur�, impun^ndu-se adesea exterminarea sau expierea: a[a se `nt^mpla la
etrusci, greci [i romani. Este bine cunoscut faptul c\ nomazii din nord-estul Asiei
pretindeau ca to]i �[amanii� s\ aib\ un anumit habitus fiziologic [i un grad ridicat de
excitabilitate nervoas\. La fel stau lucrurile [i în numeroase grupuri de africani,
indieni din America [i indonezieni. Personajele dotate cu asemenea dispozi]ii se
bucur\ de un deosebit respect. Tradi]ia [i obiceiurile codific\ metodele destinate
cultiv\rii acestor daruri [i producerii efectelor speciale în st\ri anormale de con[tiin]\,
în extaz sau sub efectul unor farmece. Dat fiind c\ experien]a interioar\ neobi[nuit\
este într-adev\r rezultatul unei st\ri de spirit extraordinare, indivizii care beneficiaz\
de ea sunt înconjura]i de o mare venera]ie. Totu[i, la nivele mai elevate ale culturii,
se procedeaz\ la o diferen]iere mai minu]ioas\. Nu toate st\rile neobi[nuite sau
anormale ale corpului [i spiritului trec drept �sacre�. Prin contactele cu invizibilul,
individul poate deveni �organ� sau �gur\� a divinului. El poate pretinde s\ treac\
drept mesager sau mediator între lumea vizibil\ [i cea invizibil\ [i poate ajunge cu
u[urin]\ s\ capete o autoritate, datorit\ c\reia s\ exercite o influen]\ extraordinar\.
Deseori, preten]iile sale trebuie s\ fie legitimate, justific^ndu-le [i corobor^ndu-le cu
fapte sau acte miraculoase. Acest tip de spiritualitate antreneaz\ în mod progresiv
unele corolare sociologice caracteristice: se formeaz\ un grup de discipoli mai mult
sau mai pu]in tranzitoriu, ei fiind atra[i [i integra]i de charisma [efului. ~n afar\ de
darurile spirituale, exist\ [i alte calit\]i care îi înt\resc adesea prestigiul: experien]a,
ascu]imea spiritului, inventivitatea, cunoa[terea [i în]elepciunea. Mai ales în socie-
t\]ile mai pu]in complexe, [eful religios este considerat ca av^nd aceste calit\]i [i
oricine face dovada c\ le are este sigur c\ dob^nde[te un ascendent extraordinar. La
primitivi sau alte popoare, o memorie excep]ional\, rezultatul unei exers\ri active a
unui dar natural, îi rezerv\ posesorului ei un rol important în activit\]ile religioase.
P\str\torul tradi]iei sacre impune poporului s\u cel mai înalt respect. Abilitatea [i
aptitudinile `n tot felul de domenii conving grupul de superioritatea lui homo religio-
sus. S-a remarcat frecvent c\ preo]ii se disting de restul poporului prin cunoa[terea
mai mult sau mai pu]in profund\ a anumitor fenomene naturale, ceea ce le permite s\
c^[tige încrederea poporului în puterea lor. Ei au studiat utilizarea unor remedii,
propriet\]ile unor ierburi [i ale altor plante, schimb\rile timpului [i obiceiurile
animalelor, iar aceast\ cunoa[tere aduce un ajutor concret men]inerii autorit\]ii lor
(negri, hotento]i, dayaci, tahitieni, araucani, eschimo[i). A clasifica genurile speciale
de abilitate sau reu[it\ din care poate deriva autoritatea ar constitui o întreprindere
foarte vast\. O aten]ie special\ merit\ practicile ascetice. Max Weber utilizeaz\
frecvent termenul de �virtuo[i� pentru a-i califica pe cei ce li se consacr\. India
r\m^ne exemplul clasic de ]ar\, de[i nu singurul, unde aceste practici s-au bucurat
totdeauna [i se bucur\ [i azi de cea mai înalt\ considera]ie. Aceea[i situa]ie o întîlnim
în Marile C^mpii din America de Nord, în Mexic, Asia de nord-est [i Africa. O alt\
surs\ de autoritate o reprezint\ faptele ce ar putea fi clasificate printre cele �magice�.
S-a observat, pe bun\ dreptate, c\ este dificil de stabilit o delimitare strict\ între
religie [i magie. Actele în sine pot s\ nu se deosebeasc\ în religie [i magie; îns\ ceea
ce difer\ în ambele sunt atitudinea [i scopul. Nici istoricul, nici sociologul nu sunt
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capabili s\ decid\ într-un caz dat dac\ ac]ioneaz\ �magicianul� sau �omul lui
Dumnezeu�. Aceasta ar implica o judecat\ religioas\ (teologic\), iar reac]ia psiho-
logic\ de team\ din partea asisten]ilor nu este suficient\ pentru a stabili o distinc]ie
în cazul de fa]\.

Ceea ce explic\ onorurile [i venera]ia cu care este înconjurat omul sf^nt se rezum\
la ceea ce este el, ceea ce face [i ceea ce [tie. ~n cazuri extreme, este privit ca fiind
divin [i constituie obiect de adora]ie; dar aici ne vom ocupa numai de tipurile de
autoritate religioas\ diferite de divinitatea îns\[i, adic\ de subiecte, [i nu de obiecte
ale religiei. Deseori se înt^mpl\ ca persoana lor, ceea ce le apar]ine [i ceea ce ating
ei s\ fie izolate (tabu): hran\, îmbr\c\minte, instrumente [i ustensile personale.
Reg\sim astfel la ei dubla natur\ a �sacrului�: atrac]ia [i stranietatea. ~n anumite
culturi foarte ritualiste, fenomenul a dat na[tere unei întregi cazuistici minu]ioase,
cum se `nt^mpl\ în iudaism, parsism, budismul Mah³ y³ na, hinduism, greco-cato-
licism, romano-catolicism [i anglicanism. Unele func]ii speciale, [i numai ele, trebuie
îndeplinite în mod exclusiv de c\tre cei care, prin natura sau atribu]iile lor, sunt
capabili s\ le îndeplineasc\. Ei au puterea de a servi ca intermediari sau mijlocitori
`n apropierea divinit\]ii, de a administra dreptatea, de a conduce sau de a sf\tui
prin]ii, de a preda [i educa, în fine, de a îndeplini rituri de adora]ie. Ei pot ac]iona
a[a cu sau f\r\ �mandat�, pentru un timp sau pentru totdeauna, cu sau f\r\ control.
Istoria religiilor ne ofer\ numeroase exemple. Mai departe vom schi]a o tipologie a
autorit\]ii religioase. ~ns\, aici, se cuvine s\ remarc\m c\ profe]ii, clarv\z\torii,
preo]ii, reformatorii [i sfin]ii se înt^lnesc at^t în civiliza]iile primitive, c^t [i în cele
mai evoluate. Uneori, personajul intr\ cu u[urin]\ într-o categorie anume, dar uneori
sfideaz\ orice clasificare. ~n jurul �omului sf^nt� plute[te ceva misterios, iar expe-
diente precum machiajul, deghizarea, manierele [i gesturile stranii servesc vr\jitorului
[i vindec\torului primitivi la cre[terea impresiei de teroare [i groaz\ provocat\ de
înf\]i[area lor. Caracterul misterios autentic este superb ilustrat în Vechiul Testament
prin povestea lui Ilie [i a altor vechi �profe]i�, care au exercitat asupra compatrio]ilor
lor o autoritate f\r\ egal.

2. Charism\ [i autoritate

Max Weber a introdus în limbajul sociologic termenul fericit de �charism\�, pentru
a desemna puterea specific\ de a postula [i exercita autoritatea asupra celorlal]i.
Exist\ tipuri diferite de charisme [i personaje charismatice, dar aspectul fundamental
se g\se[te în tipul lor religios. Termenul vine din greac\, din Noul Testament
(charisma, �darul gra]iei�), dar fenomenul este cunoscut în întreaga lume. Primitivii
vorbeau despre mana, ce face trimitere la acela[i lucru. Persanul hvarnah, �glorie�,
de care este p\truns [eful religios [i politic, este un alt exemplu. Triburile germanice
gratific\ anumite clanuri sau familii cu un calificativ colectiv asem\n\tor. Sub
influen]a aceluia[i concept, în Evul Mediu timpuriu, se proceda la alegerea împ\-
ratului, care nu era nici o alegere liber\, nici un drept pur ereditar. ~mprumut^nd
termenul limbajului sociologic, Weber a stabilit în plus o distinc]ie între charisma
personal\, datorat\ titlurilor personale, [i charisma func]iei. Aceast\ distinc]ie are
importan]a ei. Charisma personal\ este probabil cea originar\, dar charisma func]iei
a c^[tigat o importan]\ enorm\ în istoria grupurilor religioase. F\r\ nici o îndoial\,
în charisma personal\ exist\ ceva inanalizabil [i irezistibil; dimpotriv\, charisma
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func]iei se pare c\ este mai pu]in eficient\. Aceasta din urm\ pare mai u[or de definit
dec^t tipul personal, care r\m^ne vag, deseori imposibil de delimitat, dar este mai
restr^ns, mai superficial [i cunoa[te mai pu]in\ `ntindere. ~ntre cele dou\ tipuri mai
exist\ înc\ o diferen]\ important\. Charisma cu caracter personal face apel mai mult
la emo]ie; charisma func]iei este mai �ra]ional\�. ~n vreme ce prima solicit\ o
supunere total\ [i chiar renun]area la propriile vederi, a doua presupune de obicei o
supunere limitat\ [i �m\surat\�. Diferen]a este totu[i mai mult practic\ decât teoretic\.
Pentru a dovedi cele de mai sus, este suficient s\ compar\m fidelitatea m\rturisit\
fa]\ de profet [i maestru cu fidelitatea m\rturisit\ fa]\ de preot [i catihe]i. Altfel spus,
între cele dou\ tipuri de loialitate se poate stabili o distinc]ie calitativ\ [i canti-
tativ\, chiar [i în limitele unei analize pur sociologice. Aceast\ analiz\ ar fi totodat\
util completat\ printr-o examinare a fenomenului ce porne[te dintr-un alt punct de
vedere. Preten]ia subiectiv\ pe care se bazeaz\ autoritatea î[i g\se[te expresia în
con[tiin]a faptului c\ �omul sf^nt� are o valoare proprie [i o voca]ie proprie. Preten]ia
este stabilit\ `n general de teologi [i nu intr\ în sarcina sociologului stabilirea
�adev\rului� ei autentic. Autoritatea unui [ef religios nu este neap\rat identic\ cu
preten]iile sale, deoarece se poate ca el s\ aib\ mai mult\ sau mai pu]in\ dec^t ar
merita. Un vr\jitor primitiv poate pretinde c\ este încarnarea unui spirit [i s\ nu fie
recunoscut ca atare. La început, Mahomed a fost alungat din Mecca, atunci c^nd a
cerut s\ fie respectat ca mesager al lui Dumnezeu. ~n schimb, Noul Testament ne
relateaz\ c\ Isus a refuzat s\ m\rturiseasc\ faptul c\ era Mesia, pe c^nd se afla în
Galileea (Messiasgeheimnis), cu toate c\ mul]imile îi recuno[teau aceast\ autoritate
[i se al\turau cauzei sale. Prestigiul unui [ef religios poate chiar s\ provoace modific\ri
`n preten]iile lui [i `n interpretarea pe care [i-o d\ singur. Putem risca urm\torul
paradox, anume c\, din punct de vedere sociologic, în cazul acesta efectul produce
cauza. G\sim numeroase exemple de homines religiosi `n secte din întreaga lume.
Acesta este subiectul dramei lui Bjørnson, Beyond Human Power, în care eroul este
obligat s\ se angajeze s\ fac\ un miracol, pentru a-i satisface pe cei ce îi admir\
puterea de vindec\tor.

Cauzele care au dat na[tere charismei func]iei au fost în parte deja studiate.
Dintr-un punct de vedere negativ, ea este preg\tit\ de sf^r[itul erei �pneumatice� [i
de retragerea inspira]iei. Diviziunea [i diferen]ierea func]iilor lucreaz\ în acela[i
sens. Rezult\ de aici ni[te tipuri de autoritate religioas\ oficial\. ~n corpurile ecle-
ziastice foarte organizate, g\sim o ierarhie minu]ioas\, ce cuprinde o întreag\ schem\
complicat\ de obliga]ii, func]ii [i onoruri, cu toate diferen]ierile corespunz\toare
rangului, privilegiilor [i distinc]iilor. Biserica romano-catolic\ [i bisericile ortodoxe
[i orientale; într-o mai mic\ m\sur\ metodismul episcopalian [i secte precum
irvingi]ii [i Sfin]ii Apostoli ai Ultimelor Zile, iudaismul, budismul Mah³ y³ na,
zoroastrismul [i hinduismul; vechii romani, etruscii [i cel]ii; religiile maya, mexican\
[i peruvian\, ca [i Babilonul, Egiptul, China [i Japonia (Shint½), toate acestea ofer\
numeroase exemple. Acolo unde prevaleaz\ idealul egalitar, sunt recunoscute anumite
charisme ale func]iei (b\tr^ni, catihe]i, pastori, mini[tri, conduc\tori, p\stori, timo-
nieri) care pot reprezenta singurul ([i singurul aprobat) dintre ordinele func]iilor
religioase oficiale sau o ierarhie simplificat\. Criteriul distinc]iei între cele trei tipuri
fundamentale de charism\ a func]iei este indicat prin termenii de �preot�, �ministru�
[i �orator�. Fiecare dintre cei trei termeni desemneaz\ o concep]ie diferit\ despre
caracterul, natura [i func]ia personajului în activitate. Preotul este consacrat, ministrul
este ales, iar oratorul este chemat sau se desemneaz\ singur. ~n ultimul caz, exist\ o
trecere de la autoritatea oficial\ la autoritatea charismatic\. ~n fine, în al treilea r^nd,
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rareori se înt^mpl\ s\ g\sim stadiul extrem al organiza]iei egalitare [i, dac\ uneori
mai exist\, aceasta nu se înt^mpl\ dec^t pentru pu]in timp: este cazul în care nu se
recunoa[te nici o charism\ a func]iei, de orice fel ar fi ea, iar diferitele func]ii ale
comunit\]ii religioase sunt asigurate alternativ de c\tre membrii s\i, f\r\ a se tolera
nici un prestigiu, nici o autoritate din partea lor.

Cei care se bucur\ de un ascendent religios sunt privi]i ca tr\ind într-o intimitate
deosebit de str^ns\ cu divinitatea; de asemenea, tot ce are leg\tur\ cu aceast\
experien]\ devine primordial, [i tot ce se raporteaz\ la ea numai indirect trece în
planul secund al vie]ii lui homo religiosus. Se insist\ mult asupra preg\tirii [i conser-
v\rii dispozi]iilor necesare comuniunii cu divinitatea [i asupra tuturor mijloacelor de
a o favoriza: exerci]ii spirituale, examenul de con[tiin]\, adora]ia, rug\ciunea [i
medita]ia. Entuziasmul este extazul cu caracter excep]ional, preg\tind cea mai intim\
comuniune cu divinitatea sau rezult^nd din aceasta, iar cultul este garan]ia acestui
schimb permanent. Din momentul în care se consider\ ca fiind posibil [i de dorit ca
[i cel\lalt s\ participe la o asemenea experien]\ decisiv\, tot ceea ce conduce spre
acest scop devine esen]ial: predicarea, înv\]\tura, misiunile, propaganda [i educa]ia.
Mesajul central trebuie anun]at, explicat [i studiat; este necesar ca inciden]ele practice
[i intelectuale s\ fie conturate, interpretate [i ap\rate. �Lumea� trebuie s\ se confrunte
cu spiritul n\scut din noua experien]\.

~n plus, este nevoie ca binecuv^nt\rile ce decurg din comuniunea cu divinul s\
fie comunicate [i distribuite. O alt\ activitate a lui homo religiosus const\ `n
îngrijirea bolnavilor, a s\racilor [i a dezmo[teni]ilor. Gra]ie comuniunii cu divini-
tatea, omul sf^nt este considerat adesea ca fiind dotat cu puterea fericit\ de a
interveni în folosul compatrio]ilor s\i. Omul care roste[te voin]a zeilor este de
asemenea îns\rcinat s\ aduc\ la cuno[tin]a zeilor sentimentele [i g^ndurile fidelilor.
I se cere s\ expun\ în fa]a zeilor nevoile, dorin]ele [i necazurile colectivit\]ii [i ale
indivizilor. Ceea ce se a[teapt\ cel mai mult de la el este alungarea ciumei [i a
r\zboiului, nimicirea inamicului; trebuie s\ ob]in\ fertilitatea p\m^ntului, fecun-
ditatea turmelor [i a familiei [i prosperitatea. Cu c^t preten]iile sunt mai nes\buite,
cu at^t riscul asumat este mai mare, dar [i prestigiul cre[te atunci c^nd mediatorul
reu[e[te. La nivelele mai pu]in evoluate ale culturii, criteriul de autenticitate a
puterii spirituale este în general �succesul�. Dup\ cum de la prin] se a[teapt\
victoria, [i atunci c^nd nu o ob]ine este eliminat (Frazer a adunat documente
interesante despre acest subiect), în mod asem\n\tor magicianul [i vr\jitorul din
societatea primitiv\ nu sunt temu]i [i respecta]i dec^t at^t timp c^t sunt asculta]i de
spirite. Saul a încetat s\ mai reu[easc\ în ac]iunile sale pentru c\ �spiritul Domnului
îl p\r\sise�. Cu alte cuvinte, charisma lui individual\ se epuizase. Uneori se înt^mpla
ca, în ciuda vremurilor [i a evenimentelor �nefericite�, charisma func]iei s\ reziste,
dar aceasta nu este o regul\ general\. La fel ca at^]ia [efi africani, oceanieni [i
americani, împ\ra]ii chinezi, care se bucurau de o autoritate �semireligioas\�, erau
considera]i responsabili în mod personal [i erau pedepsi]i atunci c^nd nu reu[eau în
interven]iile lor pe l^ng\ zei.

Via]a [i situa]ia social\ ale unei autorit\]i religioase individuale pot fi foarte
diferite de cele ale oamenilor obi[nui]i. A putea s\ comunici cu zeii este un motiv
suficient pentru a fi temut, venerat [i onorat, pentru a fi marginalizat [i supus unor
cutume [i reglement\ri speciale. Aceste prerogative pot antrena scutirea de obliga]iile
sociale la care sunt supu[i ceilal]i. Dar pot atrage dup\ ele [i obliga]ii mai severe. ~n
evolu]ia autorit\]ii charismatice a func]iei, apare problema �remunera]iei�. At^t timp
c^t activitatea omului sf^nt r\m^ne în întregime �gratuit\� [i const\ numai în
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rev\rsarea darurilor charismatice prin predicare, vindec\ri [i instruire, el poate fi
�recompensat� prin �cadouri� de diferite tipuri: hran\, îmbr\c\minte, ad\post,
proprietate inalienabil\ [i alte valori mai mult sau mai pu]in importante. Deseori se
înt^mpl\ ca aceste cadouri s\ fie refuzate [i transmise altora. Se [tie c\, în conformi-
tate cu g^ndirea budist\ [i cea hindus\, în general, este onorat cel ce ofer\, nu
beneficiarul. Ca regul\ general\, o institu]ie sau o autoritate oficial\ este recompensat\
prin impozite, taxe, venituri sau d\ri regulate, dar [i prin daruri excep]ionale, cum
sunt ofrandele [i cadourile din partea organiza]iei de care se ocup\.

Cunosc^nd influen]a enorm\ a autorit\]ii religioase nu numai asupra vie]ii religi-
oase, dar [i asupra vie]ii politice, culturale [i economice istoricul religiei, va aproba
orice încercare de analiz\ metodic\ de natur\ s\ permit\ clasificarea tipurilor de
charism\ religioas\, deoarece toate cele afirmate aici sunt insuficiente. Max Weber
s-a num\rat înc\ o dat\ printre pionierii acestor cercet\ri, atunci c^nd a descris
anumite forme a ceea ce el nume[te �hierocra]ie�. Av^nd în vedere c\, de atunci,
studiile comparative ne-au oferit o documenta]ie [i mai bogat\, de acum înainte
putem clasifica cu at^t mai mult\ convingere tipurile de autoritate religioas\ dup\
distinc]ia fundamental\ între charisma individual\ [i charisma func]iei, principiu ce
faciliteaz\ diferen]ierea ascendentului religios, chiar [i în numeroasele cazuri în care,
în realitate, înt^lnim o combina]ie a ambelor elemente.

Cum nu ne ocup\m aici dec^t de efectele sociologice ale autorit\]ii religioase, mai
departe nu vom studia implica]iile teologice ale unor no]iuni precum cele de fondator
de religie, profet, reformator [i clarv\z\tor. ~n mod necesar, lucrarea noastr\ trebuie
s\ se limiteze la aspectul lor sociologic.

3. Fondatorul de religie

Dac\ începem prin a examina persoana marilor fondatori de religie, tipurile de
autoritate religioas\ cele mai importante, ne vom da seama imediat c^t de dificil este
de tras concluzii generale cu privire la efectul social al activit\]ii lor. ~ntr-o ultim\
analiz\, nu se pot face compara]ii între Isus Christos, Buddha, Jina, Mahomed,
Zoroastru, Mani, Confucius [i Lao Zi. Fiecare dintre aceste nume sacre reprezint\ o
experien]\ unic\ [i a devenit un simbol non-interschimbabil al credin]ei [i speran]ei
oamenilor. Mai presus de orice calcule sau compara]ii [i împotriva lor, este important
s\ insist\m asupra acestei constat\ri fundamentale. Pe de alt\ parte, am v\zut c\ în
biografiile marilor fondatori se impun unele paralele sau exist\ analogii sesizabile.
Or, nu putem da seam\ în totalitate de aceste asem\n\ri, semnal^nd numai evolu]ia
paralel\ a �stilului� literar al tradi]iilor respective (�motivele�) marc^nd doar modul
în care este exprimat con]inutul doctrinei lor. Studiul teologic poate urm\ri planuri
analoage chiar [i atunci c^nd experien]ele de baz\ sunt diferite. ~n realitate, vie]ile
marilor personalit\]i amintite prezint\ paralele surprinz\toare în diviziunile [i etapele
lor, precum [i în activitatea, în principalele evenimente [i în momentele lor decisive.
G\sim analogii [i în rela]iile acestor [efi cu anturajul lor, în tipurile de oameni
înt^lni]i printre adep]ii lor. Puterea integrant\ prezent\ `n personalitatea [i mesajul
fondatorilor ofer\ unul dintre cele mai seduc\toare subiecte pentru studiul sociologiei
comparate.

Care pot fi tr\s\turile distinctive ale �fondatorului�? Este semnificativ de constatat
c\ acest termen nu desemneaz\ o calitate sau o activitate intrinsec\ a personalit\]ii,

TIPURI DE AUTORITATE RELIGIOAS|



SOCIOLOGIA RELIGIEI216

ci se refer\ la efectul exercitat de charism\ în planul istoric [i social. Se [tie c\ nici
unul dintre marii fondatori nu a pretins c\ �a fondat o religie�. ~n felul s\u propriu,
fiecare a avut drept preocupare profund\ doar aceea de a duce p^n\ la cap\t o
experien]\ ce s-a dovedit a fi decisiv\ în via]a sa, determin^ndu-i atitudinea fa]\ de
Dumnezeu, lume [i oameni. Din punct de vedere psihologic [i istoric, Isus parcurg^nd
Galileea era un doctor revolu]ionar, un reformator [i un profet. Mul]i dintre contem-
poranii s\i l-au privit ca pe un magician. V\zut sub aspect sociologic, a fost [eful
unei [coli [i conduc\torul unui grup religios, nu mai mult dec^t mul]i al]ii înaintea lui
[i dup\ el. O astfel de descriere îns\ nu d\ seama în întregime, chiar [i din punct de
vedere sociologic, de importan]a sa, atunci c^nd se face abstrac]ie de evenimente
care, dup\ moartea lui, au determinat o parte considerabil\ a umanit\]ii s\ intre în
comuniune cu el. ~n realitate, Isus din Nazaret sau, pentru a vorbi ca teologii,
Christosul, chiar [i din punct de vedere sociologic este mai mult dec^t un `nv\]at, un
profet sau un reformator: el a fondat cre[tinismul. Pentru teolog, num\rul adep]ilor
s\i nu are nici o importan]\, dar, dintr-o perspectiv\ sociologic\, este semnificativ
faptul c\ Isus, Buddha, Mahomed [i Zoroastru au devenit fondatori ai unor mari
corpuri religioase, gra]ie influen]ei pe care au avut-o asupra adep]ilor lor prin
personalitatea [i ac]iunea lor. Istoricul este interesat de transform\rile produse în
lume de autoritatea marilor personalit\]i religioase; dar sociologul nu î[i îndreapt\
aten]ia dec^t asupra efectelor directe sau indirecte produse de apari]ia sa în organizarea
[i stratificarea societ\]ii.

~n acela[i timp, nu trebuie s\ ne m\rginim la a utiliza criteriul cantitativ atunci
c^nd dorim s\ distingem marii fondatori de alte personalit\]i religioase de prim plan
(reformatori, profe]i, doctori etc.). ~n joc intr\ un alt factor, care nu are numai o
importan]\ teologic\, dar [i una sociologic\. ~n realitate, to]i fondatorii au devenit ei
în[i[i obiectul unei venera]ii religioase. Cultul fondatorului îl înt^lnim în cre[tinism,
budism, jainism, mahomedanism, zoroastrism, confucianism, maniheism [i taoism;
la fel este [i în cazul fondatorilor unor religii de mai mic\ importan]\ precum
sikhismul, ahmadiya, babismul, vedantismul, dar nu [i în cazul unor reformatori ca
Moise, Luther [i Tsong-kha-pa; nici `n cazul unor profe]i cum sunt Amos, Isaia [i
Ezechiel; nici în cazul [efilor unor [coli precum Valentin, Basilide, Marcion,
�aòkara, R³ m³ nuja, N³ g³ rjuna [i Shinran, indiferent de gradul de venera]ie cu care
au fost înconjura]i; nu au devenit obiect de cult nici [efi asemenea lui Brigham Young
[i Mary Baker Eddy. ~n ciuda marelui respect ce le-a fost ar\tat, poate cu excep]ia
zaddikim-ilor hassidieni, în Israel nici unul dintre oamenii lui Dumnezeu nu a devenit
obiect de cult. Lumea greco-roman\ prezint\ o situa]ie diferit\. Adorarea eroului,
lucru necunoscut în Israel, a caracterizat lumea elenistic\ [i a evoluat în sensul
vener\rii lui theios, a profetului [i filosofului, regelui [i clarv\z\torului, tot at^tea
tipuri cu o mare influen]\ asupra hagiografiei cre[tine. Istoria veche a religiilor
fondate prezint\ o varietate interesant\ de opinii cu privire la natura [i importan]a
personalit\]ii fondatorului. Este evident faptul c\ au existat profunde divergen]e de
opinie în controversele hristologice din secolele IV, V [i VI, în discu]iile islamice
despre Profet, în ciorov\iala dintre hinayani[ti [i mahayani[ti cu privire la Buddha.
Disputele au avut repercusiuni sociale. Mari doctori [i teologi au grupat discipolii
în jurul celor uni]i prin ata[amentul fa]\ de persoana fondatorului [i prin adeziunea la
mesajul acestuia [i la interpretarea dat\ de `nv\]a]i. �Mesajul� fondatorului are drept
eficacitate esen]ial\ stabilirea unui ideal religios [i a unei sc\ri de valori decurg^nd
din experien]a sa fundamental\. Indiferent de efectul produs de charisma persoanei,
experien]a creeaz\ un centru obiectiv de cristalizare pentru o întreag\ varietate de
fapte sociale.
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Am f\cut deja aluzie la numeroasele diferen]e remarcate între fondatori, fie ele de
ordin personal sau social. Mahomed [i Zoroastru au fost desemna]i adesea cu numele
de �profe]i�; Mani, Confucius [i Lao Zi sunt numi]i �doctori�, �filosofi�, �în]e-
lep]i� [i reformatori. Este dificil de pus la ̀ ndoial\ faptul c\ Mahomed se apropie mai
mult de profe]ii din Vechiul Testament dec^t oricare alt reformator [i c\ fondatorii
islamului [i zoroastrismului au tr\s\turi comune, pe care le `nt^lnim par]ial [i la
p\rintele maniheismului. Cei doi mari doctori ai Extremului Orient pot fi pu[i `n
opozi]ie cu to]i ceilal]i, iar `ntre Mani, Zoroastru [i Confucius exist\ analogii, a[a
cum exist\ [i `ntre Buddha, Jina [i Lao Zi. Este dificil s\ elimin\m considera]iile
psihologice, rasiale, istorice [i culturale, atunci c^nd dorim s\ facem analiza sociolo-
gic\ a fondatorului de religie, de[i ace[ti factori sunt cei mai importan]i atunci c^nd
se pune problema clasific\rii altor tipuri de autoritate religioas\.

Analiza diferitelor activit\]i ale fondatorilor ne conduce în aproape toate cazurile
la constatarea c\ ei au predicat [i înv\]at pe ceilal]i. Preocup\rile primare ale oric\rui
fondator au fost acelea de a transmite semenului mesajul salv\rii [i al perfec]ion\rii
[i de a-l aduce în situa]ia de a accepta adev\rul care i-a fost relevat în cursul
experien]ei fundamentale. Aceast\ activitate poate fi înso]it\ de fapte miraculoase, ca
vindec\rile, împ\r]irea hranei, metamorfozele etc. Pe aceste fapte se bazeaz\ tradi]ia
[i literatura hagiografic\ spre a c^[tiga `n `ntindere. Actele respective au fost privite
ca tot at^tea exemple care pun în valoare charisma personal\ specific\ acredit^nd
omul lui Dumnezeu f\r\ riscul unei erori sau confuzii posibile.

A avea con[tiin]a unei misiuni înseamn\ pentru omul lui Dumnezeu a recunoa[te
c\ a fost ales în urma �chem\rii� sale. Ceea ce caracterizeaz\ aceast\ misiune este
intima leg\tur\ a mesajului cu personalitatea celui care îl proclam\ [i puterea
permanent\ cu care este înzestrat. Ideea de misiune implic\ [i con[tiin]a faptului de
a fi mandatat pentru aceast\ misiune. Nici Buddha [i Jina nu au putut atinge numai
prin ei în[i[i cea mai înalt\ treapt\ a ilumin\rii. Isus avea con[tiin]a faptului de a fi
fost trimis de c\tre Tat\l, Mahomed c\ era mesagerul lui Allah, Zoroastru cel al lui
Ahura Mazda, iar Lao-Zi era purt\torul de cuv^nt al lui Tao. Dac\, din punct de
vedere psihologic, aceste personalit\]i aveau temperamente [i caractere diferite, ele
aveau totodat\ [i o calitate comun\, �grandoarea�. ~n plus, comportamentul lor era
caracterizat prin echilibru, neg\sind în el nici o urm\ de extremism sau exces.
Nici m\car Mahomed nu face excep]ie, cu toate c\ a fost `nclinat mai mult dec^t
ceilal]i c\tre un radicalism emo]ional. Caracterul [i atitudinea sa au devenit în ochii
discipolilor rezumatul perfec]iunii. Fondatorul islamului merit\ un titlu particular. Pe
c^nd ceilal]i mari fondatori [i-au consacrat via]a proclam\rii mesajului lor religios,
Mahomed, mai mult dec^t Mani [i Zoroastru, s-a dedicat stabilirii unei ordini politice
[i sociale practice în teritoriul [i în cadrul poporului c\ruia îi era [ef. Din acest punct
de vedere, el seam\n\ cu mari [efi religio[i, dar de o alt\ factur\: Calvin, Cromwell
[i Brigham Young.

4. Reformatorul

~n epocile amenin]ate de decaden]\ [i dezintegrare, în grupurile religioase apar [efi
dificil de clasat în cadrele istorice tradi]ionale. Nu i-am putea plasa pe acela[i nivel
cu fondatorii; aptitudinile lor creatoare în materie religioas\ nu pot fi comparate cu
puterea autorului unei mari credin]e. Dac\, în ceea ce prive[te for]a, ei se aseam\n\

TIPURI DE AUTORITATE RELIGIOAS|



SOCIOLOGIA RELIGIEI218

oarecum fondatorilor, probabil tocmai prin darul lor de a magnetiza mul]imile, prin
personalitatea, energia [i perseveren]a lor, în schimb nu se pot compara efectele
sociale ale ac]iunilor lor cu activitatea care d\ na[tere marilor credin]e. Mai mult,
explica]ia dat\ de ei asupra lor în[i[i [i asupra rolului recunoscut de c\tre discipoli
difer\ de cele ale fondatorilor. Unii [efi au un caracter �profetic� foarte accentuat,
acesta fiind motivul pentru care au fost numi]i �profe]i�, chiar dac\ am putea pune
la îndoial\ juste]ea acestui apelativ. Reformatorii nu sunt profe]i nici `n sensul
psihologic, nici `n sensul sociologic [i nici în cel teologic al cuv^ntului.

Reformatorii nu au cu to]ii aceea[i charism\ specific\. La unii dintre ei se
constat\ darul clarviziunii sau al extazului, la al]ii calit\]i preeminente ale spiritului
sau inimii, un talent organizatoric excep]ional sau o ascez\ viguroas\, tot at^tea
daruri puse în serviciul unei experien]e religioase fundamentale [i caracteristice.
Remarc\m o diferen]\ net\ între profunzimea [i bog\]ia acestei experien]e, c^nd se
pune problema efortului, a aptitudinii misionare [i a atrac]iei create în jurul diferi]ilor
reformatori. Nu au cu to]ii aceea[i for]\ creatoare, aceea[i amploare a viziunii,
acela[i ascendent [i aceea[i putere de convingere. Unii dintre ei sunt mari mae[tri
în pietate [i devo]iune; al]ii sunt excelen]i ghizi intelectuali sau morali; al]ii
exercit\ o putere magnetic\ asupra semenilor lor din societatea pe care o organizeaz\.
Pentru a da exemple din cele trei tipuri de reformatori, este suficient s\ îi cit\m pe
Moise, Ezdra [i {abbatai }vi, falsul mesia din secolul XVII, din iudaism; Francisc,
Dominic [i Igna]iu de Loyola, din cre[tinismul occidental; Vasile, Ioan Damaschinul
[i Serafim din Sarov, sf^ntul Rusiei moderne, pentru greco-catolicism; Luther,
Zwingli, Calvin sau Fox, Penn [i Wesley, în protestantism. Unele dintre aceste
personaje influente au tr\it retrase [i separate de lume, iradiind, pentru a spune a[a,
un curent ce a antrenat schimb\ri [i transform\ri în comunitatea religioas\ a epocii
lor. Al]ii au fost centrul netulburat al unui grup intim de discipoli [i nu au fost
cunoscu]i deloc în afara limitelor sale. Al]ii, în schimb, au c\utat [i au realizat
contactul cu grupuri sau chiar mase mai vaste, în care s-a putut constata influen]a
lor imediat\. Nu ar fi prea greu de multiplicat exemplele. ~n primul grup ar putea
intra Eckhart, Ruusbroec, Jacob Böhme, mari erudi]i precum Colet, Erasmus,
Thomas Cartwright, Pusey [i anumi]i reformatori la care se refer\ capitolul V al
acestei lucr\ri; al doilea grup ar cuprinde [efi religio[i cum sunt Gerhard Groote,
Lodensteyn [i Schwenckfeld; al treilea tip este reprezentat prin Jan Hus, John
Wycliffe [i John Wesley. Oric^t de diferite ar fi personalit\]ile lor, ei au cu to]ii
aceea[i experien]\ religioas\ profund\ [i original\ [i darul de a o comunica altora în
mod direct sau indirect, deci, sociologic, de a deveni centre importante ale vie]ii [i
activit\]ii religioase. ~n plus, putem distinge printre reformatori persoane care au
talentul de a inaugura [i organiza, cum este cazul lui George Fox [i William Penn,
P.J. Spener [i von Zinzendorf, John Wesley [i Francis Asbury, Joseph Smith [i
Brigham Young. Exist\ ini]iatori precum Luther [i creatori de sistem precum
Melanchton sau Lelio [i Fausto Sozzini, sau precum Kabº r [i N³ nak în India. Mai
putem alc\tui un grup secundar de reformatori ca [i Knox în Sco]ia, Olaus Petri în
Suedia [i Agricola în Finlanda. La unii dintre ei, domin\ caracterul profetic:
Montan în perioada ini]ial\ a cre[tinismului, Gioacchino da Fiore în Evul Mediu [i
Joseph Smith în timpurile moderne. ~n ceea ce prive[te metodele [i mijloacele alese
de reformatori pentru a-[i realiza idealurile, exist\ unele diferen]e. Unii prefer\ s\
lucreze prin critica teologic\, oric^t de diferit\ ar fi atitudinea lor, cum sunt
Castellio [i Erasmus, Newman [i Kirkegaard. Rezultatul social imediat la care au
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ajuns poate avea pu]in\ importan]\, dar efectul indirect nu este mai pu]in conside-
rabil. Invers, anumi]i reformatori revolu]ionari, ca Melchior Hofmann, Thomas
Münzer sau Gerard Winstanley, [i-au exercitat atrac]ia în numeroase medii, dar
aceasta a fost lipsit\ de viitor. ~nt^lnim de asemenea mari diferen]e de caracter între
reformatori care au avut o importan]\ social\ egal\. O putem constata pun^nd în
opozi]ie personalit\]i ca Menno Simons, Robert Browne [i David Joris, din epoca
marii Reforme, sau Philippe Neri, Igna]iu de Loyola [i Pierre de Bérulle, din secolul
urm\tor. ~n aceast\ privin]\, utiliz^nd distinc]iile referitoare la caracter [i tempe-
rament, ce ]in de specialitatea sa, psihologul va putea fi de folos sociologului.

Dup\ cum am v\zut, anumi]i reformatori au fost genii ale devo]iunii; unii, mari
erudi]i [i g^nditori profunzi; al]ii, conduc\tori puternici ai fervorii [i emo]iei
religioase; al]ii au fost mari doctori [i mari predicatori. Toate aceste elemente le
g\sim, izolate sau combinate, la alte tipuri de personalit\]i religioase excep]ionale.
Din punct de vedere cantitativ, reformatorul este caracterizat prin întinderea [i
gradul activit\]ii sale; calitativ, el este caracterizat prin puterea de a crea [i de a
construi, care va fi totu[i mereu inferioar\ celei a fondatorului. ~n interiorul [i în
afara cre[tinismului, istoria religiei ne informeaz\ despre opera unui mare num\r de
teologi, de doctori, interpre]i [i [efi de prim plan ai vie]ii religioase. Mai pu]in
original dec^t fondatorul, dar mai original dec^t autorit\]ile studiate mai sus,
reformatorul, în toate religiile, personific\ o epoc\ în via]a [i activitatea grupului
s\u [i deci un tip de charism\ religioas\ de o mare importan]\ social\. Istoricul
Bisericii [i al religiei este interesat `n special de contextul istoric în care trebuie
plasate via]a [i opera acestor personaje, precum [i de con]inutul mesajului lor;
sociologului îi r\m^ne îns\ posibilitatea de a-l ajuta prin studierea [i compararea
tipurilor sociale de activitate reformatoare [i de a-i comunica rezultatele care decurg
din acestea pentru via]a grupului.

5. Profetul

Se pune urm\toarea problem\: termenul de �profet� nu ar trebui rezervat definirii
unui grup de personaje limitat din punct de vedere geografic, etnic [i istoric sau, cu
alte cuvinte, nu ar trebui rezervat celui mai cunoscut grup dintre toate, anume celui
al profe]ilor �scri[i�, din Vechiul Testament? Defini]ia aceasta ar avea avantajul de
a circumscrie obiectul într-un mod relativ clar, dar studiile efectuate în ultimii ani cu
privire la profe]ii din Vechiul Testament au ar\tat c\ �profe]ia scris\�, care a început
în Israel în secolul VIII î.Chr., era departe de a fi o noutate complet\. Dac\,
într-adev\r, con]inutul este nou, s-a spus pe bun\ dreptate c\ forma nu este nou\.
Aceast\ form\ avea o istorie îndelungat\ chiar în religia Vechiului Testament. Balaam,
Micaiah ben Imlah, Natan, Ilie, Elisei [i al]ii sunt privi]i ca fiind �predecesorii
profe]ilor ulteriori�, ale c\ror scrieri au ajuns p^n\ la noi. Mai mult, studii psihologice
au ar\tat asem\narea, pentru a nu spune afinitatea, dintre profe]ia ebraic\ [i a altor
civiliza]ii semitice precum, mai ales, cea arab\, dar [i cea fenician\ sau canaanean\.
Anumite grupuri sacerdotale egiptene purtau de asemenea titlul de �profe]i�. Termenul
nu este semitic, ci grec. Un studiu cu privire la utilizarea acestui cuv^nt în lumea
elenistic\, realizat cu meticulozitate de Erich Fascher, s-a dovedit a avea o mare
importan]\ pentru în]elegerea analogiilor sau a diferen]elor existente între �profe]ia�
din Israel [i cea din Grecia. ~ntre timp, etnologii s-au obi[nuit s\ vorbeasc\ despre
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�profe]ii primitive�, referindu-se la indienii din America [i, într-o mai mic\ m\sur\,
la Africa. De asemenea, se spera c\ studiul [amanismului din Asia de nord-est [i de
sud-est [i al celui din Iran avea s\ arunce o lumin\ nou\ asupra problemei �profe]iei�.
Cu toate acestea, acumularea de documente risca în egal\ m\sur\ s\ sporeasc\
dificult\]ile explica]iei.

O dat\ în plus, vom urma exemplul lui Max Weber. El considera �profe]ia� ca
fiind o categorie aparte în tabloul s\u sistematic al tipurilor de autoritate religioas\.
A[a cum am precizat mai sus, exist\ o întreag\ serie între profe]ie [i alte tipuri de
autoritate religioas\. P^n\ la un anumit punct, aceasta explic\ divergen]ele ap\rute în
utilizarea termenului. Anumi]i fondatori, ca Mahomed, Zoroastru [i chiar Mani, s-au
v\zut desemna]i cu numele de �profet�. Frecvent, unii `i numeau profe]i pe reforma-
tori, doctori [i [efi de sect\ ca Moise, Pitagora [i Simon Magul. Care este, în
definitiv, caracteristica profetului? Se pare c\ darul religios cel mai important este
charisma profetic\. Ea implic\ o comuniune imediat\ cu divinitatea, comuniune a
c\rei intensitate este mai important\ dec^t continuitatea. Mandatul primit de profet
este esen]ialul; de obicei, are loc o �chemare� indiscutabil\. Mandatul poate fi
limitat, caz în care autoritatea ce decurge de aici este [i ea limitat\. El poate fi
reînnoit, probabil cu unele rezerve, dar poate fi [i permanent. Ceea ce caracterizeaz\
explica]ia dat\ de profet despre el însu[i este con[tiin]a de a fi organul, instrumentul
sau purt\torul de cuv^nt al voin]ei divine. Autoritatea religioas\ a profetului este
categoric de ordin secundar, este o autoritate delegat\ mai clar dec^t cea a fonda-
torului. ~n plus, profetul se bucur\ de dispozi]ii naturale pe care mul]i le consider\ ca
fiind caracteristica psihologic\ fundamental\ a profe]iei: posed\ o sensibilitate
excep]ional\ [i o via]\ emo]ional\ intens\. Nu rareori, la el sunt înt^lnite viziuni,
g^nduri, transe sau extaze, ce preg\tesc profetul pentru primirea sau interpretarea
manifest\rilor divinului. ~mparte acest privilegiu cu alte tipuri de [efi religio[i, cum
sunt clarv\z\torii etc. ~n egal\ m\sur\, interpretarea sa este �autorizat\�, ceea ce îl
distinge de clarv\z\tor, magician [i oracol. Revela]iile profetice se caracterizeaz\
prin faptul c\, în mod obi[nuit, ele nu sunt solicitate printr-o preg\tire, metodic\ sau
tatonant\, ci ]^[nesc în mod spontan [i sunt primite cu pasivitate. Acesta este faptul
care opune profe]ia divina]iei. ~n cazul profetului, exist\ ceva elementar, ce se poate
discerne în atitudinea [i în conduita sa, lipsite de orice compromis, `n arhaismul
manierelor [i al limbajului s\u. Deseori profetul apare sub înf\]i[area unui om care
reînnoad\ contactele pierdute cu for]ele oculte ale vie]ii: el apare atunci ca �vindec\-
tor�, ca medic. I se atribuie puterea de a dep\[i limitele timpului [i spa]iului. Profetul
lumineaz\ [i interpreteaz\ trecutul, dar, de asemenea, anticipeaz\ viitorul. Kairos
(momentul prezent) este explicat de profet în dubla sa lumin\.

Este interesant c\, de obicei, profe]ii nu provin din r^ndurile aristocra]iei, nici nu
fac parte dintre oamenii instrui]i [i rafina]i; ei ies adesea din popor [i r\m^n fideli
originii lor, chiar [i atunci c^nd schimb\ mediul. Ei se fac remarca]i prin frugalitatea
[i simplitatea lor, tr\s\turi ce îi apropie de ascet [i sf^nt (cf. stare]ii ru[i). Deoarece
inspira]ia sa const\ în a revela adev\rurile ascunse, profetul mai poate fi considerat
[i un om care �[tie�. ~n calitatea sa de posesor al cunoa[terii [i al informa]iilor cu
privire la adev\rurile esen]iale pentru [tiin]a uman\ � natura, voin]a [i manifest\rile
lui Dumnezeu �, profetul seam\n\ cu doctorul, filosoful [i teologul.

Activitatea politic\, na]ional\ [i social\ a profetului a atras totdeauna aten]ia
speciali[tilor în profe]ie. ~n domeniile amintite, aceast\ activitate a jucat în istoria
evreilor un rol excep]ional (Balaam, Samuel, Natan, Ilie, Elisei [i majoritatea profe-
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]ilor), înc^t anumi]i savan]i au fost înclina]i s\ considere c\ acesta este aspectul
central al profe]iei. Nu este îns\ exact, deoarece ideile morale, sociale, politice [i
func]ia profetului, ca [i �con[tiin]\� a grupului, tribului, na]iunii sau statului, sunt
cauzate, condi]ionate [i determinate de experien]a sa religioas\ fundamental\. Gra]ie
contactului s\u cu sursele cele mai profunde ale vie]ii, profetul reac]ioneaz\ cu
vigoare împotriva oric\rei tulbur\ri [i coruperi a ordinii civice sau morale, reac]ie
menit\ s\ reflecte voin]a divin\. El simte pericolul [i folose[te ocaziile decisive
pentru a interpreta situa]ia din prezent în lumina trecutului [i a viitorului. De aici
provine utilizarea din zilele noastre a termenului de �profet� pentru a desemna omul
care anticipeaz\ ceea ce trebuie s\ se înt^mple [i î[i avertizeaz\ poporul sau repre-
zentan]ii s\i cu privire la cele aflate prin intui]ie. El extrage adesea din intui]ie sfaturi
practice referitoare la mijloacele de a stabili sau de a restaura starea de lucruri
instaurat\ de divinitate [i avertismente la adresa poporului sau a indivizilor privind
pedepsele [i recompensele. Judecata moral\, expresie devenit\ insipid\, pe care
suntem obi[nui]i s\ o asociem activit\]ii profetice, în special mesajelor lui Natan,
Amos, Miheia [i Ieremia, nu este inspirat\ de un resentiment personal, ci provine din
emo]ia puternic\ [i intui]ia profund\ ce rezult\ din experien]ele religioase funda-
mentale. Asemenea sentin]e [i judec\]i confer\ autenticitate charismei profetice.
Restitutio in integrum, moral\ [i social\, `n una sau alta din epoci, pe p\m^ntul
acesta, nu are în ochii profetului dec^t valoarea unor condi]ii preliminarii [i preg\ti-
toare. Ajutat de o percep]ie mai profund\ [i de o anticipare mai sigur\ a viitorului,
profetul prive[te lucrurile lumii acesteia în lumina destinului ei final. De aceea
eshatologia joac\ un rol at^t de important în orice profe]ie autentic\.

~n conformitate cu structura psihologic\ particular\ a profetului, expresia expe-
rien]ei sale se caracterizeaz\ prin vigoare [i sinceritate. Profetul vorbe[te utiliz^nd
cuvinte, semne, gesturi [i diferite acte, fie obi[nuite, fie insolite. ~nt^lnim la el
declara]ii abrupte [i senten]ioase, deseori enigmatice, dar el mai pronun]\ de asemenea
mustr\ri [i alocu]iuni preg\tite [i ordonate cu minu]iozitate. ~n acestea, imaginile [i
metaforele sunt numeroase. Profetul poate utiliza sau abandona limbajul tradi]ional
teoretic [i practic al coreligionarilor s\i. El altereaz\ [i transform\ adesea ideile [i
concep]iile curente.

Deseori se înt^mpl\ ca atitudinea sa fa]\ de pietate s\ fie critic\, nonconformist\,
�protestant\�. Revolta lui poate fi îndreptat\ împotriva naturii [i caracterului unei
practici cultuale date, ilegitim\ sau falsificat\, dar ea poate avea de asemenea [i o
deschidere mai general\. ~n consecin]\, charisma profetic\ adesea conduce la conflicte
cu puterile institu]iilor religioase existente. ~ns\ autoritatea unui profet mai serve[te
uneori la reintegrarea unor indivizi sau a unor grupuri în comunitatea religioas\ [i la
restabilirea echilibrului social [i politic între guvernant [i supus sau între supu[i. Ea
poate ac]iona ca un nou centru de cristalizare social\ în interiorul grupului religios
sau s\ provoace o separa]ie, d^nd astfel na[tere unei unit\]i cultuale noi [i indepen-
dente. ~n cazul acesta, se poate vorbi despre o tranzi]ie de la profet la fondator, la
reformator [i [ef de sect\. Istoria dovede[te c\, în ceea ce prive[te profe]ia, caracterul
ei revolu]ionar este mai important dec^t conservatorismul s\u, cu toate c\ nici acesta
din urm\ nu este în întregime absent din caracterul [i activitatea profetice.

Exist\ un gen de profe]ie, la Ezechiel, Al-Ghaz³ lº  sau Chaitanya, ata[at cultului
mai mult dec^t altele, asociat unor rituri ca sacrificiul, liturghia, dansul [i aflat
deseori în rela]ie cu anumite centre cultuale. Faptul acesta nu este dificil de explicat.
Riturile religioase reprezint\ expresii obiective [i stereotipe ale experien]ei religioase
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spontane [i, la r^ndul lor, pot produce noi experien]e creatoare `ntr-un spirit preg\tit
pentru aceasta. Cunoa[tem experien]e semiprofetice [i mistice relativ la cult în
cre[tinism, iudaism, mahomedanism, budism [i hinduism.

Cu toate c\ revela]ia profetic\ nu se realizeaz\ dec^t în experien]e individuale, ce
tind s\ izoleze beneficiarul acestora, ea implic\ adesea nevoia violent\ de a r\sp^ndi
tuturor mesajul divinit\]ii (mandat profetic). Acesta este un fapt cu consecin]e sociale
enorme. Se formeaz\ astfel grupuri de auditori, adep]i [i discipoli. Atitudinea lor
poate fi pasiv\ sau activ\. ~n ultimul caz, profe]ia va ac]iona colectiv, prin intermediul
discipolilor sau al grupurilor de discipoli. Profe]ia de grup o întîlnim `n �trupele�,
�ghildele�, �[colile� vechilor evrei, la extaticii mahomedani, în asocia]iile de [amani
iranieni, de p\g^ni din nord-estul Asiei [i la budi[ti. Ulterior, nucleul se dezvolt\
p^n\ ajunge s\ formeze o asocia]ie institu]ional\ [i profesional\, ca societ\]ile
indienilor din America, sacerdotale [i [amanice, aflate, probabil, la originea organiza-
]iilor de discipoli din jurul unui [ef profetic. Oricum, aceasta ne permite s\ stabilim
tranzi]ia de la profe]ia charismatic\ pur personal\ la o institu]ie ce posed\ o leg\tur\
profesional\, obiceiuri [i recompense proprii. Istoria dovede[te c\ preotul, pe l^ng\
faptul c\ este succesorul profetului, deseori este [i adversarul acestuia. Dat fiind c\
orice organiza]ie trece printr-un stadiu ini]ial de spiritualitate, institu]ia sacerdo]iului
presupune în mod necesar existen]a unor [efi dota]i cu o charism\ personal\. Pe de
alt\ parte, apari]ia unei noi charisme profetice provoac\ opozi]ia celor ce refuz\
principiul profetismului [i se ridic\ împotriva preten]iilor unui individ care î[i spune
profet. Istoria iudaismului [i a cre[tinismului, din toate fazele lor, este foarte relevant\
sub acest aspect. Ilie [i preo]ii lui Baal, Amos [i preo]ii de la curte, retragerea
darurilor charismatice din Biserica cre[tin\ primitiv\, rede[teptarea �profe]iei� în
secolele XIII, XIV [i XV [i conflictele sale cu Biserica de la Roma, începuturile [i
mi[c\rile independente [i sectare ale protestantismului, mi[carea starover` sub toate
formele sale sunt tot at^tea exemple ale acestui tip de antagonism.

Unul dintre elementele esen]iale ale activit\]ii profetice este extraordinara for]\
spiritual\ atribuit\ profe]ilor, pe care o înt^lnim simbolizat\ în povestirile referitoare
la miracolele lor. Acestea sunt privite ca fiind s\v^r[ite nu prin energia proprie a
profetului, ci prin puterea divin\ cu care este dotat, gra]ie comuniunii sale intime cu
divinitatea. ~n cazurile în care acest aspect al activit\]ii profetice este reliefat în mod
exagerat, se înt^mpl\ ca autoritatea profetului s\ degenereze [i s\-i reduc\ prestigiul
la acela al unui taumaturg sau magician.

Diferen]a esen]ial\ dintre religie [i magie const\ în faptul c\ prima recunoa[te c\
omul este supus supranaturalului pe care îl ador\, în vreme ce magicianul încearc\
s\-[i impun\ voin]a zeilor prin intermediul farmecelor. Ea se reg\se[te [i în modul în
care î[i exercit\ autoritatea fiecare dintre cele dou\ tipuri. Prestigiul de care se
bucurau în fa]a mul]imilor anumi]i profe]i elenistici sau evrei se datora, probabil, în
special faptului c\ se credea c\ sunt dota]i cu o putere magic\, privilegiu atribuit
inclusiv marilor fondatori [i principalilor lor discipoli. Din acest motiv însu[i Isus,
pe care evangheli[tii îl prezint\ s\v^r[ind ac]iuni miraculoase, î[i avertizeaz\ adep]ii
cu privire la abuzul de supranatural. Teologia mahomedan\ a emis o teorie minu]ioas\
despre miracolele profe]ilor. Lui Zoroastru i se recunoa[te meritul de a-[i fi dep\[it
du[manii, magicienii, în propriul lor domeniu. Taoismul prezint\ dou\ tradi]ii: o
tradi]ie ezoteric\, al c\rei scop era acela de a ajunge la o uniune veritabil\ cu adev\rul
ultim, [i o tradi]ie exoteric\, ce a sfîr[it prin a deveni un cult de supersti]ii magice,
f\c^nd astfel din fondator [i din unii dintre marii s\i discipoli ni[te arhi-vr\jitori.
Budismul Mah³ y³ na a cunoscut na[terea unui cult al mai multor Buddha f\c\tori de
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miracole [i magicieni, favorizat de influen]ele str\ine (�ivaismul indian, taoismul
chinez, religia bon tibetan\, cultul Shint½ japonez). ~n felul acesta a luat na[tere
interpretarea �tantric\� a lui Beni, a importan]ei sale [i a activit\]ii marilor s\i
discipoli, Maha-Moggalana, N³ g³ rjuna. Profe]ii din literatura ebraic\, dimpotriv\,
au fost mai lipsi]i de o cre[tere abuziv\ a miraculosului, pe care ar fi putut-o provoca
legendele [i cultul miracolelor. Autoritatea lor este de ordin pur profetic. Mai mult
dec^t orice alt\ form\ de autoritate religioas\, profetismul a fost confundat de c\tre
contemporanii s\i [i `n epocile ulterioare cu celelalte tipuri de domina]ie religioas\.
Acolo unde istoricul religiilor urm\re[te evolu]ia faptelor, sociologul se m\rgine[te la
a stabili o diferen]iere între tipurile care apar sau reapar în ]\ri [i perioade diferite.

6. Clarv\z\torul

Cel pu]in dintr-un anumit punct de vedere, clarv\z\torul poate fi considerat drept un
precursor al profetului. Autoritatea sa este afirmat\ mai pu]in, cu toate c\ prestigiul
de care s-a bucurat în multe societ\]i a fost considerabil. Situa]ia poate fi explicat\
prin faptul c\, dac\ profetul este un personaj cu o activitate extrem\, clarv\z\torul
este de obicei un individ mai pasiv. La fel ca [i cea a profetului, charisma sa decurge
dintr-o experien]\ religioas\ autentic\, îns\ mai pu]in creatoare. Clarv\z\torul este
favorizat de comuniunea cu divinitatea, îi este atribuit\ o cunoa[tere intim\ a spiritelor
sau a zeilor [i faptul de a-i fi familiare voin]a [i inten]iile lor. El este capabil s\
interpreteze manifest\rile lor tangibile sau intangibile. Spre deosebire de auguri,
clarv\z\torul ac]ioneaz\ mai degrab\ prin intui]ie dec^t prin interpretarea metodic\ [i
sistematic\ a anumitor fenomene precise. Se folose[te de experien]a interioar\ mai
mult dec^t augurul, care nu studiaz\ dec^t obiectele exterioare. Atitudinea sa difer\
de cea a profetului prin aceea c\, în conformitate cu tr\s\tura de pasivitate a situa]iei
sale, se preocup\ mai pu]in dec^t acesta de expunerea normelor de judecat\ [i a
regulilor de conduit\. ~n plus, el se ocup\ de obicei de cazuri individuale [i rareori
intervine cu declara]ii sau judec\]i de ordin general, a[a cum face profetul. Prin
defini]ie, charisma clarv\z\torului este personal\. Dat fiind c\ la clarv\z\tori exist\
un gen de tradi]ie [i tehnic\ rudimentare, se înt^mpl\ ca unii dintre ei s\ înceap\ prin
a fi discipoli înainte de a fi mae[tri [i s\ sf^r[easc\ prin a avea ei în[i[i discipoli, pe
care îi introduc în universul lor, care îi �urmeaz\� [i îi servesc. Totu[i, la fel ca
profetul, clarv\z\torul este izolat, separat de lume prin experien]a sa [i prin teama
provocat\ de prezen]a sa. El este înconjurat cu respect [i onoruri, parte din acestea
dator^ndu-se probabil v^rstei sau particularit\]ilor sale psihologice. Ca [i profetul,
acest tip de homo religiosus poate avea st\ri extatice, viziuni, revela]ii auditive [i
chiar transe de ordin cataleptic. Printre clarv\z\tori g\sim pu]ini tineri; experien]a
unei existen]e îndelungate pare a fi necesar\. ~n plus, clarv\z\torului i se atribuie o
rela]ie deosebit de str^ns\ cu trecutul, ceea ce îi consolideaz\ prestigiul. Adesea, este
privit ca p\str\tor [i conservator al tradi]iei. ~n timp ce poetul [i scribul ofer\
con]inutul literal al [tiin]ei orale [i scrise, clarv\z\torul garanteaz\ prin propria-i
persoan\ [i prin mesajul s\u spiritul acestei mo[teniri. La fel ca magicianul sau omul
care roste[te incanta]iile, clarv\z\torul utilizeaz\ un limbaj solemn, iar celor mai
neînsemnate cuvinte sau declara]ii ale sale li se acord\ o mare valoare. El î[i atrage
auditoriul din varii motive. Lumea se apropie de magician pentru a ob]ine de la el o
favoare, dar clarv\z\torul ia adesea ini]iativa personal [i provoac\ oamenii prin
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discursurile sale. Sl\birea tragic\ a facult\]ilor, de care poate suferi un clarv\z\tor pe
parcursul existen]ei sale, se datoreaz\ poverii strivitoare a unei viziuni const^nd în
presim]irea unei catastrofe ce urmeaz\ s\ se înt^mple. ~n acela[i timp, este con[tient
de dificultatea, de pericolul, de imposibilitatea de a comunica ceea ce [tie, f\r\ a trezi
panic\, nelini[te [i dezn\dejde. Cassandra reprezint\ simbolul acestui aspect curent
din via]a interioar\ a clarv\z\torului.

Am v\zut p^n\ acum c\ se pot distinge cu claritate diferite tipuri de autoritate
religioas\ [i am încercat s\ descriem natura c^torva dintre acestea. Totu[i, clarv\z\-
torul nu a fost totdeauna bine recunoscut [i identificat ca atare de c\tre istorici [i
speciali[ti în religie. Anumite personaje, privite în mod obi[nuit drept clarv\z\tori [i
descrise ca atare, ar fi meritat s\ fie plasate într-o alt\ categorie. Charisma religioas\
este deseori complex\, iar diferitele tr\s\turi, ce apar combinate în unele cazuri
individuale, ar putea arunca o oarecare lumin\ asupra caracteristicilor esen]iale ale
naturii [i activit\]ii clarv\z\torului.

Clarv\z\torul este un personaj bine cunoscut al religiei ebraice. La Balaam [i
Deborah, elementul profetic este mai pregnant dec^t elementul vizionar. Oric^t de
multe ar fi activit\]ile sale, Samuel este un exemplu foarte limpede de clarv\z\tor.
Este suficient de caracteristic\ constatarea faptului c\ cei doi termeni ro�eh [i chozeh,
primul referitor la Samuel, al doilea la Gad, au sensul de �a vedea�, �a privi� sau �a
fixa�, ceea ce diferen]iaz\ charisma lor de cea a profetului, de cea a lui nabi. Exist\
în acela[i timp multe tr\s\turi specifice clarv\z\torului la marii profe]i, în mod
deosebit la cei mai vechi, la Amos, Isaia, Miheia, Ieremia, Habacuc [i al]ii. Faptul
acesta este recunoscut chiar de Vechiul Testament (�C\ci acela care se nume[te azi
prooroc se numea ̀ nainte clarv\z\tor�, 1 Reg. 9, 9). Atunci c^nd sunt numi]i �oameni
ai lui Dumnezeu�, �mesageri ai lui Iahve� [i �p^ndari�, natura mandatului lor cap\t\
o defini]ie clar\. Clarv\z\torul (mantis) era un personaj bine cunoscut în Grecia; el
se bucura acolo de o mare autoritate. Deseori el ap\rea în rela]ie cu un sanctuar;
dac\, în conformitate cu un studiu recent al lui Fascher, Apollo trecea el însu[i ca
mantis la Delphi, Pythia era promantis. Prophetes sau hypotetes grec era mai mult un
clarv\z\tor dec^t un profet, dup\ cum putem concluziona, ]in^nd cont de caracterul
�impersonal� al declara]iilor sale [i de absen]a aluziilor referitoare la istorie, care,
din contr\, caracterizeaz\ profe]ia ebraic\.

7. Magicianul

S-ar putea pune întrebarea dac\ suntem îndrept\]i]i s\ introducem într-un studiu
despre tipurile de autoritate religioas\ o analiz\ a activit\]ilor magicianului. Nu ar
trebui s\ existe o linie de demarca]ie clar\ între activit\]i at^t de evident diferite, cum
sunt magia [i religia? Desigur, fiecare dintre ele implic\ o atitudine distinct\. Cea
mai bun\ defini]ie dat\ magiei ]ine cont de faptul c\ ea for]eaz\ numen-ul s\ acorde
ceea ce i se cere. Exist\ o magie �protectoare�, cu rol de ap\rare în fa]a influen]elor
nefaste, [i o magie �lucrativ\�, ce serve[te la a ob]ine favorurile spiritelor. Religia,
dimpotriv\, semnific\ supunerea [i cultul fa]\ de puterea divin\, de care omul se
simte dependent. Cele dou\ atitudini difer\ mai mult în ceea ce prive[te �inten]ia�,
dec^t în ceea ce prive[te expresia exterioar\, aceasta din urm\ fiind uneori identic\
în ambele cazuri. Deci sociologul are a se îngrijora mai pu]in de distinc]ia dintre
magie [i religie dec^t teologul sau chiar istoricul religiei. Nu este îns\ mai pu]in
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adev\rat c\, inclusiv din punct de vedere sociologic, �magicianul� reprezint\ o
categorie special\, oricare ar fi �semnifica]ia� atitudinii, a gesturilor [i activit\]ilor
sale. Raporturile cu adep]ii s\i (auditoriul) [i efectul pe care îl pretinde au o
semnifica]ie diferit\ de cea a profetului sau a clarv\z\torului.

Ne-am permite s\ suger\m trasarea unei linii nete de demarca]ie între magician [i
preot (cazul acestuia urm^nd a fi studiat ulterior) [i între magician [i ghicitor.
Magicianul are pu]ine raporturi cu cultul considerat drept institu]ie obi[nuit\. Pe de
alt\ parte, ghicitorul [i preotul sunt înainte de orice, a[a cum vom vedea, mini[tri ai
cultului. Ghicitorul a r\mas totdeauna asociat în mod intim cultului, în vreme ce
func]iile sacerdotale au cunoscut o mare diversificare. Un mare num\r de activit\]i
diferite, care de-a lungul timpului au devenit independente de sacerdo]iu, s-au aflat,
la origine, în rela]ie cu cultul. A[a s-a înt^mplat cu cele ale savantului, profesorului
[i doctorului. Autoritatea clarv\z\torului, cu care poate fi comparat ghicitorul, se
bazeaz\, dup\ cum am v\zut, pe charisma lui personal\. �Tehnic\� sau �preg\tire�
nu exist\ în cazul clarv\z\torilor dec^t pu]in\ sau deloc; ei nu sunt nici organiza]i,
nici recompensa]i. Evident, magicianul autentic poate fi venerat [i onorat pentru
charisma personal\ de care se bucur\, îns\ activitatea sa devine adesea obiectul unei
institu]ii [i al unei organiza]ii profesionale, ce presupune o admitere în cadrul ei, în
func]ie de reguli, educa]ie, recompense [i remunera]ie. Cu toate c\ termenul de
�magician� este utilizat adesea într-un sens foarte vag, el implic\ în mod invariabil
de]inerea unei puteri datorate comuniunii cu invizibilul sau cu spiritele. Aceast\ putere
poate fi acordat\ o dat\ pentru totdeauna sau, dimpotriv\, cu titlu temporar sau în
repetate r^nduri, fie ca dar liber, fie ca recompens\ pentru o preg\tire special\ sau
pentru unele practici ascetice. Autoritatea magicianului este propor]ional\ cu modul
în care satisface a[tept\rile clien]ilor s\i. Cu alte cuvinte, prestigiul s\u este mai pu]in
stabilit în mod ferm [i depinde mai mult de �succesele� sale profesionale dec^t cel
al profetului sau al clarv\z\torului. Din punct de vedere psihologic, aceste trei tipuri
de activitate religioas\ au în comun faptul c\ se bucur\ de aceea[i receptivitate [i
sensibilitate nervoas\, de aceea[i predispozi]ie pentru extaz [i trans\, precum [i
faptul c\ au în egal\ m\sur\ viziuni, revela]ii auditive, �clarviziuni�. ~n m\sura în
care aceste daruri sunt considerate native, o parte a dot\rii �naturale� a individului
[i charisma ce decurge de aici sunt elemente personale. Atunci îns\ c^nd acestea pot
fi dob^ndite prin preg\tire sau mo[tenire, fenomenul devine institu]ional (charisma
func]iei).

Magicianul se bucur\ de un mare prestigiu la popoarele primitive [i este înt^lnit
în întreaga lume. Povestirile c\l\torilor, ale misionarilor [i antropologilor ne-au
furnizat o documenta]ie enorm\ cu privire la natura [i rolul magicianului în societatea
primitiv\. Antropologii [i speciali[tii religiei au examinat aceast\ activitate în inciden-
]ele sale psihologice, economice [i sociale. Avem informa]ii despre personajele
charismatice excep]ionale [i despre organiza]iile, at^t de interesante din punct de
vedere tipologic, ale magicienilor din Australia, Melanezia, Africa [i ale indienilor
din America. Autoritatea magicianului este de o prim\ importan]\ [i la p\g^ni, la
budi[tii din nord-estul [i sud-estul Asiei, în China, India, în triburile semitice din
Arabia [i nordul Africii, în Asia occidental\, în triburile germanice [i celtice. Orientul
a familiarizat lumea elenistic\ cu magia [i cu reprezentan]ii s\i. ~n leg\tur\ cu
aceasta, anumite personaje par a sfida orice clasificare net\: Apollonius din Tyana,
profesor [i magician, Alexandru din Abonoteichos, ghicitor [i magician, Simon
Magul, profet [i magician. To]i trei au exercitat o autoritate corespunz\toare, str^ns
înrudit\ cu cea a magicianului. Propun^nd o doctrin\ �nou\� [i noi forme de pietate,

TIPURI DE AUTORITATE RELIGIOAS|



SOCIOLOGIA RELIGIEI226

activit\]ile lor seam\n\ cu cele ale profetului. Neoplatonismul [i gnosticismul au
oferit ocazia unor discu]ii teoretice despre autoritatea [efilor religio[i, care se bucurau
de o popularitate indiscutabil\ în lumea elenistic\. ~n multe religii universale, unde
nu a mai fost loc [i pentru ei, magicienii au intrat �pe u[a din spate� [i s-au v\zut
legitima]i prin �protec]ia� vreunui mare discipol sau a vreunui sf^nt. Astfel de
exemple clasice g\sim în persoana lui Lao-Zi [i Li Zi, pentru taoism; în persoana lui
Moggalana, unul dintre marii apostoli ai lui Buddha, [i în N³ g³ rjuna [i Asanga,
doctori str\luci]i ai budismului [i tantrismului; în fine, pentru islam avem celebrii
shaik ai sufismului. ~n iudaism, mae[trii cabali[ti [i hassidieni, care au succedat
personajelor profetice din primele epoci, sunt celebri acum ca magicieni (Moses,
Eliah, Elisha, Ari, Baalshem Tob). Legenda cre[tin\ a utilizat acela[i filon. Este [tiut
faptul c\ unele religii au avut zei magicieni. Se poate ca ace[tia s\ fi fost muritori
diviniza]i sau s\ fi trecut drept încarn\ri [i manifest\ri ale puterii magice; în orice
caz, ei ilustreaz\ prestigiul enorm al magicianului. Astfel de exemple sunt Horus în
Egipt, �iva în India, Odin în ]\rile nordice.

Autoritatea magicianului este considerabil consolidat\ prin simbolurile, emble-
mele, ustensilele care îi sunt proprii, precum [i prin limbajul s\u particular, costumele
sale, mantaua sa, instrumentele, armele, bijuteriile [i parfumurile sale. Func]ionarii
pot avea tradi]iile lor, considerate drept proprietate fie a individului, fie a întregului
grup de magicieni. A[a cum am precizat mai sus, ei sunt dota]i fie cu o charism\
personal\, fie cu o charism\ a func]iei, [i unii, [i ceilal]i av^nd adep]ii lor. ~n primul
caz, magicianul are discipolii s\i personali, c\rora le d\ puterea sa, iar în ultimul caz,
elevii primesc o preg\tire [i o înv\]\tur\ de natur\ s\ le permit\, în interiorul
organiza]iei, s\ realizeze progrese. Magicienii pot avea o clientel\ fie regulat\ [i
constant\, fie instabil\ (grup local sau alt\ diviziune sociologic\). Unii dintre ei sunt
ambulan]i; al]ii r\m^n mereu în aceea[i localitate (centru cultual, curte etc.)

8. Ghicitorul

La origine, charisma ghicitorului este de ordin personal, dar se transform\ cu u[urin]\
[i în mod regulat în institu]ie. Ghicitorul are în comun cu clarv\z\torul faptul c\ este
�pasiv�; difer\ îns\ de acesta prin aceea c\ a[teapt\ de la obiectele pe care le
utilizeaz\ s\ îi serveasc\ drept mijloace pentru a interpreta voin]a zeilor. Aceste
obiecte pot îmbr\ca forme foarte variate. Pot fi fenomene naturale, interpretate atunci
ca �semne�, sau p\r]i din corpul unor fiin]e vii, folosindu-i ca �oglinzi�. Ghicitorul
une[te calit\]ile naturale [i talentele clarv\z\torului cu tehnica [i preg\tirea care îl
separ\ de acesta [i îl apropie de magician. Este diferit de magician [i profet, fiind
deseori confundat cu ace[tia, prin faptul c\ ghicitorul r\spunde la întreb\ri ce îi sunt
puse de indivizi sau grupuri. Cu toate acestea, în mod obi[nuit, el nu manifest\ o
activitate at^t de larg\ ca profetul, spre exemplu. Magicianul nu este foarte interesat,
de obicei, de aspectele teoretice ale for]ei sale; func]ia sa este în special de ordin
practic. Ghicitorul, din contr\, î[i bazeaz\ explica]iile pe o vedere sau o �teorie�
general\ a cosmosului, care pretinde a stabili o coresponden]\ între domeniul uman
[i domeniul divin (microcosmosul, oglind\ a macrocosmosului etc.). Sistemul acesta
nu este at^t expresia creatoare spontan\ a unei experien]e religioase individuale, ca în
cazul profetului, c^t tradi]ia unei discipline normative. Chiar [i în societatea primitiv\,
aceasta atinge un înalt grad de perfec]iune [i complexitate. Polinezienii, africanii [i
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indienii din America au inventat sisteme minu]ioase [i tehnici complicate, destinate
s\ reglementeze arta divinatorie. Ghicitorii se bucur\ de un înalt prestigiu gra]ie
organiz\rii satisf\c\toare a corpului lor de tehnicieni. Anumite civiliza]ii superioare
au cunoscut la r^ndul lor metode clasice [i [coli de divina]ie: polinezienii, mexicanii,
chinezii, sumero-babilonienii, etruscii, grecii [i romanii. Un model al genului este
disciplina etrusca, despre care Cicero [i Plinius ne ofer\ detalii foarte interesante.
Haruspex avea de examinat anumite p\r]i din corpurile unor animale, fiecare dintre
ele afl^ndu-se într-un raport cu o divinitate. Fulgerul era interpretat examin^ndu-se
din care dintre cele 16 p\r]i ale cerului, fiecare guvernat\ de c^te un zeu, ie[ise.
Prevestirile [i zvonurile d\deau mult de lucru ghicitorilor. Nu ne vom ocupa aici de
raporturile dintre aceste mari sisteme cunoscute de-a lungul istoriei (origine comun\,
dintr-o singur\ surs\, sau dezvoltare paralel\ independent\). Este suficient de re]inut
c\ ele prezint\ asem\n\ri flagrante în structura, în con]inutul [i am\nuntele interpre-
t\rii lor. Totu[i, de obicei, tipul de autoritate religioas\ pe care îl reprezint\ ghicitorul
nu se reg\se[te [i la gradul cel mai înalt al religiei: aceste func]ii sunt asumate de
preot. Pentru a determina progresul teologiei, vechiul �sistem� este înlocuit cu o
nou\ doctrin\. Religiile mai sus men]ionate ilustreaz\ de asemenea trecerea de la
ghicitor la preot, înt^lnindu-se în cadrul lor combina]ii ale celor dou\ activit\]i
(ghicitori-preo]i [i preo]i-ghicitori). Ghicitorii sunt organiza]i în mod frecvent sub
forma clasei sau a grupului în interiorul ierarhiei sacerdotale, pot îndeplini sarcini [i
func]ii diferite de cele care le sunt proprii. Din punct de vedere tipologic, între preot
[i ghicitor r\m^ne totu[i o diferen]\ net\: în ultim\ analiz\, aceasta se bazeaz\ pe
concep]ia unuia [i a celuilalt despre numen [i rela]iile dintre Dumnezeu [i om.
Antagonismul care îi opune pe ghicitori [i profe]i arunc\ o oarecare lumin\ asupra a
ceea ce este arta divinatorie prin îns\[i natura sa. Dac\ în profetism problema
normelor [i a principiilor morale joac\ un rol important, ghicitorul, în ceea ce îl
prive[te, este total indiferent fa]\ de dezvoltarea unui sistem etic.

9. Sf^ntul

Atunci c^nd vorbim despre un sf^nt, ne g^ndim imediat la sfin]ii cre[tini [i în special
la cei canoniza]i de Biserica romano-catolic\, cu toate c\ termenul de �sf^nt� este
utilizat adesea în zilele noastre într-o accep]iune mai larg\ [i desemneaz\ un personaj
divin, dezinteresat [i caritabil. Aceast\ utilizare risc\ s\ întunece prima concep]ie
despre sf^nt, care este mai degrab\ aceea de personaj sacru, dec^t de om �bun�.
Termenul face parte din vocabularul religios; el desemneaz\ o categorie etic\ abia în
al doilea r^nd. Autoritatea sf^ntului este intrinsec\ persoanei [i independent\ de
celelalte calit\]i ale sale. ~ntr-un sens foarte larg, termenul în discu]ie este folosit
uneori pentru a-i desemna pe cei numi]i �oamenii lui Dumnezeu� (profe]ii, clarv\z\-
torii, asce]ii etc.) sau poate fi folosit mai selectiv [i s\ caracterizeze un tip particular
de autoritate religioas\. Ultima accep]iune este cea mai satisf\c\toare. ~n acela[i
timp, nu este u[or s\ deosebim diferitele categorii [i s\ le utiliz\m pentru a clasifica
personalit\]i înt^lnite în istorie. Astfel, nu pare corect\ utilizarea termenului de
�sf^nt� în cazul lui Buddha, Confucius sau Mahomed, a[a cum se face uneori.
Autoritatea sf^ntului este net inferioar\ celei a �fondatorului�. Ea nu poate rivaliza
nici cu cea a profetului, de[i, în cazul acesta, diferen]a este mai pu]in sensibil\.
Caracterul activ al personalit\]ii profetice pare a fi în contradic]ie cu natura mai
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pasiv\ a sf^ntului. Acesta are în comun cu fondatorul [i profetul faptul c\ posed\ o
charism\ personal\. Dar se distinge de magician prin aceea c\ insist\ asupra exigen]elor
morale [i, probabil, pentru c\ este independent de organiza]ii sau institu]ii. Totu[i, `n
ceea ce prive[te acest ultim punct, pot exista unele excep]ii (cf. India). Clarv\z\torii
pot fi sfin]i, dar cu siguran]\ nu to]i sfin]ii sunt clarv\z\tori, deoarece charisma
specific\ acestora din urm\ nu este un criteriu specific sf^ntului. Riscul de a confunda
sf^ntul cu ghicitorul sau preotul este [i mai mic, deoarece charisma acestora este
înainte de orice institu]ional\. Evident, aceasta nu înseamn\ c\ un preot nu poate fi
sf^nt. Istoria este suficient\ pentru a da numeroase exemple ce dovedesc contrariul.

Spre deosebire de alte tipuri de autoritate religioas\, prestigiul sf^ntului nu decurge
at^t din realiz\rile sale, c^t din propria sa natur\ [i propriul s\u caracter. Av^nd în
vedere c\ nu este obligat în mod special s\ îndeplineasc\ anumite îndatoriri profe-
sionale, nu este necesar ca el s\ se disting\ prin inteligen]\ sau calit\]i de ordin
practic. ~ndrumarea sa este c\utat\ cu ardoare [i una dintre caracteristicile sf^ntului
este aceea de a servi drept conduc\tor [i ghid. ~n vreme ce profetul, care, asemenea
sf^ntului, exercit\ [i el tipul acesta de influen]\, ridic\ masele prin impulsul viguros
produs de atotputernica sa predic\, sf^ntul exercit\ adesea o influen]\ spre calm, f\r\
a fi totu[i o influen]\ trec\toare sau slab\, cu toate c\ temperamentul s\lbatic [i
tumultuos al anumitor sfin]i ne aminte[te, uneori, de cel al profe]ilor. Sf^ntul
ac]ioneaz\ asupra aproapelui mai mult prin efectul indirect al exemplului dec^t prin
reguli. Via]a ̀ i este determinat\ în întregime de experien]a sa religioas\ fundamental\,
care uneori s-a produs foarte devreme în existen]a lui. Biografiile multor sfin]i
vorbesc despre o �convertire� decisiv\. El tr\ie[te comuniunea cu divinitatea într-un
mod deosebit de intens. Uniunea cu Dumnezeu este caracterizat\ adesea prin rug\-
ciunea continu\, c\p\t^nd uneori o form\ mistic\. Sfin]ii duc o via]\ de povertà,
redus\ la nevoile absolut indispensabile; totu[i, ascetismul riguros nu este universal.
Autoritatea sf^ntului î[i g\se[te expresia social\ fie în cercurile sau grupurile de
discipoli uni]i prin charisma personal\ a [efului, fie în raporturi pur individuale,
spontane sau reglementate. Deseori, moartea sf^ntului este cea care d\ na[tere grup\rii
[i integr\rii sale sau care, cel pu]in, o accelereaz\. Venerarea omului sau a memoriei
sale este continuat\, deoarece se sper\ în ajutorul sau interven]ia sa. Grupuri etnice,
politice, profesionale [i sociale adopt\ un sf^nt ca protector sau formeaz\ organiza]ii
noi, integrate de cultul s\u. A[a cum, at^t c^t era în via]\, i se atribuia puterea de a
face minuni, se a[teapt\ de la el ca dup\ moarte s\ continue s\ participe, prin
relicvele sale, la binecuv^nt\rile pe care le poate împ\r]i puterea sa. Morm^ntul s\u
devine adesea un important centru al cultului [i un simbol pre]ios [i drag tuturor celor
care î[i plaseaz\ persoana [i comunitatea sub protec]ia sa. Istoria religiei are un lung
capitol cu privire la cultul sfin]ilor, [i acesta din urm\ poate degenera [i se poate
înjosi p^n\ la �supersti]ie� sau magie. Totu[i, este nu mai pu]in adev\rat c\ toate
aceste fenomene sunt dovada repercusiunilor extraordinare [i a influen]ei sociale
enorme al c\ror punct de plecare este charisma sf^ntului.

~nainte de a examina anumite exemple cu privire la rolul jucat de sfin]i în religiile
lumii, s\ spunem c^teva cuvinte despre un tip special de sf^nt, anume sf^ntul
martir. Ideea de martiriu, sacrificiu al slujitorului credin]ei, nu se limiteaz\ la dome-
niul marilor religii monoteiste. Prestigiul anumitor sfin]i sau al altor oameni ai lui
Dumnezeu este ridicat în mod deosebit prin sacrificiul vie]ii lor pentru a-[i dovedi
ata[amentul fa]\ de Dumnezeu [i religia lor. Istoria iudaismului, a cre[tinismului, a
zoroastrismului [i a hinduismului ofer\ o documenta]ie abundent\ pentru studiul
efectelor sociale ale martiriului.
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Exist\ �sfin]i� în religiile primitive? De[i putem afirma c\ anumi]i [efi primitivi
charismatici se bucur\ de o autoritate similar\ cu cea a sf^ntului, se pare c\ numai un
grad mai înalt de civiliza]ie poate produce un personaj [i o via]\ de sf^nt. Cu toate
acestea, în civiliza]iile Asiei orientale se poate descoperi acest tip de autoritate
religioas\ f\r\ riscul unei erori. Concep]ia japonez\ (Shint½) despre kami, ideea pe
care [i-a f\cut-o mai t^rziu Confucius despre o via]\ exemplar\ [i, mai ales, idealul
taoist de Shen-jen sunt dovezi în acest sens. India, leag\n a numeroase religii, mereu
favorabil\ dezvolt\rii diferitelor tipuri de activitate [i autoritate religioas\, este ]ara
clasic\ a sfin]eniei. ~n brahmanism, figurile dominante sunt magicianul, clarv\z\torul
[i preotul, dar în hinduism sf^ntul este înt^lnit în mod curent. ~n toate denomina]iile
indiene g\sim o devo]iune [i un cult adus unor [efi spirituali vii sau mor]i. Jainismul
[i budismul favorizeaz\ am^ndou\ devo]iunea fa]\ de sfin]i; exist\ sisteme teologice
minu]ioase, mai ales în budismul Mah³ y³ na, ce con]in o clasificare detaliat\ a
diferitelor stadii ale sfin]eniei, precum cea din faimosul tratat despre Bodhisattva-
-acarya, scris de celebrul Santideva. Devo]iunea fa]\ de sfin]i [i relicvele lor este
reglementat\ printr-o complicat\ practic\ liturgic\. Prin toate [colile [i diviziunile
sale, budismul mongol, tibetan, chinez [i japonez a dat o lung\ serie de sfin]i.
Bodhisattva (stadiul în care adeptul devine el însu[i un Buddha) cuprinde o ierarhie
minu]ios gradat\ a perfec]ion\rilor spirituale.

S-ar putea pune întrebarea dac\ exist\ sfin]i în iudaism. La aceast\ întrebare ar
trebui s\ se r\spund\ în mod afirmativ. ~n perioada post-biblic\, Rabbi Jehuda
ha-Nasi [i Rabbi Hillel, iar mai aproape de noi Isaac Luria [i Baal {em Tov s-au
bucurat de o autoritate de sfin]i. Mahomedanismul a avut totdeauna un mare respect
pentru sfin]i (wali) [i le-a ar\tat o mare venera]ie. Hagiografia literaturii islamice este
departe de a fi necunoscut\: faimoasa Tezkiret al Ewliya (Amintirile sfin]ilor) de
Farº d al-Dº n �AÚÚar este o dovad\ în acest sens. Sufismul a contribuit la protejarea
tradi]iei [i autorit\]ii sfin]ilor shaik. Istoria ordinelor islamice ofer\ o documenta]ie
interesant\ pentru studiul sfin]ilor musulmani, care, în trecut, au fost prezen]i în Asia
Mic\ [i Persia, dar care, ulterior, s-au împu]inat, mai ales în Turcia. Islamul Asiei
centrale a cunoscut o lung\ serie de [efi sfin]i. ~n India musulman\, mul]i dintre
sfin]ii ce s-au bucurat de o mare venera]ie au fost de origine str\in\, dar unii dintre
ei au beneficiat de un cult at^t din partea hindu[ilor, c^t [i din partea mahomedanilor.
~n nordul Africii, cultul marabu-ilor este înc\ înfloritor. Despre vie]ile [i legendele
sfin]ilor din cre[tinism s-au scris o mul]ime de c\r]i. Bisericile ortodox\ [i romano-
-catolic\ au recunoscut [i au definit în mod oficial autoritatea anumitor sfin]i, iar
Biserica roman\ î[i rezerv\ dreptul exclusiv de a ridica la rangul de sfin]enie.
Canoniz\rile oficiale nu sunt dec^t o consecin]\ a venera]iei populare. Av^nd în
vedere c\ Biserica nu acord\ aceast\ onoare dec^t celor mor]i, memoria sfin]ilor
(relicve [i icoane) este cea care le cristalizeaz\ cultul în jurul unui centru. Protestan-
tismul are [i el sfin]ii s\i, cu toate c\, în mod obi[nuit, nu sunt numi]i astfel. Aceasta
deoarece charisma este superioar\ institu]iei, at^t în cazul sf^ntului, c^t [i în cazul
profetului, cele dou\ tipuri de autorit\]i fiind întîlnite frecvent în istoria grupurilor
mici (cf. cap. V) [i a sectelor. Chiar [i atunci c^nd nu se pot recunoa[te deloc prea
multe distinc]ii, cum se înt^mpl\ în cea mai mare parte a grupurilor egalitare,
autoritatea spiritual\ a sf^ntului sau a profetului poate fi admis\ [i considerat\
legitim\, cu toate c\ terminologia prin care sunt desemnate aceste dou\ personaje
prezint\ înc\ varia]ii.
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10. Preotul

Autoritatea preotului depinde de charisma func]iei sale. Ceea ce caracterizeaz\ preotul
este dragostea pentru meseria sa [i nu chemarea, de[i, în unele cazuri individuale,
punctul de pornire al unei vie]i sacerdotale este o chemare, presupus\ sau real\.
Uniunea cu divinitatea este baza existen]ei [i a activit\]ii preotului. Aceast\ comuniune
este considerat\ a fi continu\ [i regulat\. Contactul cu numenul este veriga ce leag\
preotul de celelalte tipuri de autoritate religioas\? ~n leg\tur\ cu problema aceasta se
mai discut\ [i ast\zi. De[i mai pu]in original\, mai pu]in spontan\ [i mai pu]in
intim\, experien]a religioas\ personal\ a preotului este cea care garanteaz\ faptul c\
este calificat pentru misiunea sa. Preotul este un �mediator� între Dumnezeu [i om.
~n pofida unor diferen]e decisive, între el [i magician exist\ unele asem\n\ri. Uneori,
preotul poate practica arta divina]iei, dar nu aceasta este func]ia sa primar\ [i nici cea
exclusiv\, cum se înt^mpl\ în cazul ghicitorului. Preotul nu este legat de o serie de
fenomene speciale, atunci c^nd vrea s\ defineasc\ voin]a zeilor: rolul s\u const\ nu
numai în a interpreta voin]a divin\, dar [i în a reglementa [i reînt\ri, în general,
raporturile `ntre semenii s\i [i Dumnezeu. Institu]ia sacerdo]iului este inferioar\
comparativ cu marile tipuri de charism\ personal\, îns\, de-a lungul istoriei, charisma
preotului este cea mai bogat\ în activit\]i specific religioase. Implica]ia [i importan]a
social\ ale acestei activit\]i sunt, în realitate, foarte bogate în repercusiuni. Diferitele
func]ii ale preotului, formele tipice de sacerdo]iu [i tipologia asocia]iilor în care este
organizat sacerdo]iul vor face obiectul acestei sec]iuni.

Oriunde este vorba despre charism\ personal\ [i �suflul spiritului�, asist\m la o
izbucnire de entuziasm [i emotivitate. Dovezi ̀ n sensul acesta g\sim în istoria marilor
fondatori, a profe]ilor [i a clarv\z\torilor sau a adep]ilor lor. Evolu]ia anumitor
religii primitive [i a tuturor religiilor superioare ne ofer\ o bogat\ documenta]ie
pentru studiul epocilor creatoare [i pentru trecerea lor într-o alt\ er\, în cea a unei
alte filosofii, a unei alte psihologii [i sociologii.

~ns\, atunci c^nd darurile spiritului devin mai rare [i entuziasmul se diminueaz\,
locul exploziilor spontane este luat de expresia formal\. Se creeaz\ o mentalitate
moderat\ [i m\surat\, pietatea este supus\ unor reguli, asist\m la apari]ia unei teorii
[i a unor organiza]ii determinate. Despre acest proces am scris deja (cap. V). El
reprezint\ fundalul pe care se reliefeaz\ sacerdo]iul [i dezvoltarea sa. Totu[i, nu se
poate vorbi despre o dezvoltare unilinear\. Se pare c\ valuri de entuziasm, de
rena[teri spirituale [i de noi începuturi pot interveni pentru a `ntrerupe [i corecta
tendin]ele de standardizare [i împietrire. Unele din cele mai interesante perioade ale
istoriei religiilor sunt caracterizate de conflictul dintre charism\ [i func]ie, dintre
spiritualism [i biseric\ sau dintre profet [i preot. Practic, în toate religiile superioare,
mi[c\rile de acest gen provin din cauze externe sau interne [i conduc, a[a cum am
v\zut, la reforme sau schisme. S-ar cuveni s\ amintim c\ la preo]i reg\sim, adesea în
cel mai înalt grad, tr\s\turi de ordin spiritual sau profetic. Din r^ndurile lor au ie[it
mai mul]i profe]i evrei (Ezechiel [i Zaharia). Spiritualismul vag [i neregulat este
contrar ideii de sacerdo]iu, este privit ca o reîntoarcere la un trecut desuet sau la haos
[i anarhie religioas\. Sentimentul acesta este u[or de în]eles [i nu trebuie interpretat
neap\rat ca o dovad\ de egoism, de vedere limitat\ sau de rea voin]\ din partea
grupului. Ar trebui considerat drept sigur faptul c\, oriunde î[i face apari]ia, autori-
tatea spiritual\ autentic\ este recunoscut\ mereu ca atare, dar, av^nd în vedere c\ este
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un lucru rar, mai rar dec^t crede un adept al sectei, se pare c\ trebuie luate anumite
precau]ii înainte de a deschide canalele divine prin care gra]ia divin\ poate ajunge în
om. Aceast\ dilem\ etern\ [i-a g\sit o expresie excep]ional de profund\ într-o nuvel\
a lui Fiodor Dostoievski, intitulat\ Marele Inchizitor.

Am încercat s\ analiz\m diferite tipuri de profetism [i art\ vizionar\, precum [i
practica magiei [i a divina]iei. Profetul nu are nevoie de �darul gra]iei�; în cazul s\u,
aptitudinile naturale, predispozi]iile intelectuale sau emo]ionale, ca [i preg\tirea nu
sunt dec^t accesorii ce prezint\ o mul]ime de variante. Pentru magie [i divina]ie,
calit\]ile [i talentele deosebite au o mare importan]\. Esen]iale în cazul preotului sunt
respectarea ritual\ (liturgic\) regulat\ [i o teologie bine determinat\. Multe popula]ii
primitive privesc posesia exclusiv\ a calit\]ii [i mijloacelor necesare pentru a comu-
nica cu divinitatea ca fiind singurele daruri cu adev\rat religioase; aici apare cel mai
bine trecerea de la preot la magician, iar diferen]a `ntre inten]iile lor se atenueaz\.
�Calit\]ile� necesare consist\ fie în condi]ii fizice specifice � aptitudini fizice sau
diformit\]i caracteristice �, fie în daruri speciale ale inimii sau spiritului, fie în
condi]ii de v^rst\ (tinere]e, v^rst\ înaintat\).

Rolul jucat de preg\tire [i înv\]\m^nt în sacerdo]iu este foarte important. Se
a[teapt\ ca aceast\ preg\tire s\ dezvolte facult\]ile [i aptitudinile necesare celebr\rii
cultului. Singurul s\u scop este acela de a crea [i de a men]ine o adev\rat\ uniune cu
numenul, din care decurge �mana� sau �sfin]enia� preotului. Practica ascezei con-
duce la st\p^nirea corpului [i a dorin]ei; medita]ia [i rug\ciunea au drept scop
preg\tirea sufletului; înv\]\tura [i studiul sunt responsabile de educarea spiritului.
Cu toate c\ preotul poate fi doctor [i savant, prima sa func]ie r\m^ne conducerea
cultului. S-a demonstrat în mod limpede c\ în toate civiliza]iile lumii [tiin]a [i
instruc]ia au izvor^t din practicile cultuale [i c\, la origine, orice cunoa[tere era
cunoa[tere sacr\. Lucrul acesta se datoreaz\ faptului c\ celebrarea convenabil\ a
actelor cultuale solicita cuno[tin]e cu privire la timp, spa]iu, limb\ [i accesoriile
tehnice, din care s-au n\scut sinteze savante în Mexic, China, India, Babilonia, Persia,
Egipt [i în Occident. Sistemele acestea sunt rezultatul unei cercet\ri metodice a
manifest\rilor, voin]ei [i inten]iilor zeilor, precum [i al efortului realizat în vederea
men]inerii unei str^nse comuniuni cu ace[tia. Ele cuprind reguli rituale [i informa]ii
despre realit\]i [i tehnic\. La nivelele mai de jos ale civiliza]iei, rolul preotului
presupune ca el s\ ]in\ cont de tabuuri; el `mparte orice �cunoa[tere� sub forma
modelelor [i regulilor de urmat [i stabile[te de asemenea ce le revine oamenilor [i ce
le revine zeilor. Deseori, este dificil de stabilit o delimitare net\ între magician [i
preot. Primul oblig\ divinitatea sau spiritele s\ i se supun\; al doilea se supune
voin]ei divinului. Cu toate c\ autoritatea de care se bucur\ preotul în fa]a poporului
decurge, în mare parte, din activit\]ile prin care împarte indivizilor sau grupurilor
binecuv^nt\rile zeilor, ea rezid\ în ultim\ analiz\ în uniunea sa cu divinitatea, uniune
exprimat\ în formele cultului. Dac\ numenului i se acord\ aten]ia cuvenit\, ne putem
a[tepta s\ vedem dorin]ele poporului satisf\cute de c\tre divinitate. Ceremoniile
propiatoare regulate de mijlocire `n favoarea cuiva sau de `mbunare a zeului, îndepli-
nite de mini[tri competen]i, sunt considerate ca av^nd rolul de a îndep\rta r\ul [i de
a ob]ine s\n\tate, putere, bog\]ie, fertilitate [i succes. Indiferent de concep]ia asupra
divinit\]ii, se consider\ c\ ministrul acesteia are puterea de a-i c^[tiga sau asigura
favorurile, de a îndep\rta influen]ele malefice. At^t timp c^t medita]ia preotului nu
este practicat\ dec^t pentru a ob]ine avantaje materiale sau spirituale (do ut des),
religia r\m^ne foarte aproape de magie; ea face îns\ un pas înainte, atunci c^nd
preotul ajunge s\ aduc\ mul]umiri în nume propriu [i pentru ceilal]i. Studiul inciden-
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]elor activit\]ii cultuale a preotului devine mai dificil pe m\sur\ ce civiliza]ia
progreseaz\. Diferen]ierea func]iilor, care uneori putea atinge un înalt nivel în anumite
societ\]i �primitive�, se accentueaz\ pe m\sura evolu]iei religiei. ~ncep s\ apar\
distinc]ii între actele cultuale propriu-zise [i activit\]ile subsidiare, care s-au aglomerat
de-a lungul timpului în jurul func]iei esen]iale. Sisteme minu]ioase [i complexe de
divina]ie, de interven]ie `n favoarea cuiva, sacrificiu, rug\ciune [i alte rituri [i
ceremonii g\sim în [intoism, confucianism, brahmanism, hinduism [i parsism, în
Babilonia, Asia Mic\, Egipt [i în religiile etrusc\, roman\, celtic\, greac\, slav\ [i
germanic\. Ordinele func]ionarilor sacerdotali corespund fiec\ruia dintre diferitele
acte cultuale. Progresul [i diferen]ierea îndatoririlor [i activit\]ilor prilejuiesc, de
asemenea, o schimbare de ordin calitativ. Se insist\ mai mult asupra exactit\]ii ce
trebuie adus\ în ceremoniile cultuale, ca singur\ condi]ie a eficacit\]ii lor. Cuvintele,
formulele [i riturile trebuie s\ fie pronun]ate sau executate cu exactitate. ~n special
ritualul sacrificial reclam\, în toate variet\]ile [i ceremoniile sale adiacente, existen]a
unui corp sacerdotal bine format [i organizat, îns\rcinat cu executarea [i suprave-
gherea gesturilor. Anumite divinit\]i au în serviciul lor un grup special de preo]i.
Via]a lor este consacrat\ acestui serviciu prin jur\minte solemne. F\r\ a obliga
oamenii obi[nui]i, asupra servitorului zeului apas\ un întreg ansamblu de interdic]ii.
O mare varietate de tabuuri pun în valoare mana sau sfin]enia sa [i sporesc eficacitatea
ac]iunilor sale. ~n multe religii primitive sau superioare, celibatul este o condi]ie
necesar\ pentru a fi preot, condi]ie viz^nd acela[i scop, anume de a scoate omul care
se consacr\ acestei activit\]i din r^ndul celor obi[nui]i. Mai multe culte prescriu
ceremonii minu]ioase, destinate s\ garanteze castitatea [i puritatea persoanelor îns\rci-
nate cu `ndeplinirea riturilor sacre.

Nu putem schi]a aici o istorie exhaustiv\ a evolu]iei sacerdo]iului. Sarcina respec-
tiv\ revine istoricului religiei. Este suficient s\ remarc\m c\ aceast\ evolu]ie nu a fost
una regulat\ [i uniform\. Deseori, în condi]iile civiliza]iilor primitive, capul familiei
este cel care func]ioneaz\ ca �preot�, la el acas\; se înt^mpl\, de asemenea, ca [eful
sau regele s\ oficieze personal sau prin procur\ ca preot sau mare preot al tribului,
poporului sau statului s\u. Sacerdo]iul poate fi exercitat [i de triburi, clanuri sau
familii: a[a s-a înt^mplat în Israel, în Grecia, la Roma, în Persia [i India. Anumite
na]iuni au p\strat mult\ vreme genul acesta de organizare. Totu[i, g\sim chiar [i în
societ\]ile primitive indivizi separa]i, îns\rcina]i înainte de orice [i în mod exclusiv
cu men]inerea uniunii cu numenul. Oricum, exerci]iul exclusiv al cultului de c\tre
sacerdo]iu nu a ajuns la perfec]iune dec^t în c^teva p\r]i ale lumii [i a provocat
frecvent reac]ii de mare anvergur\. Iudaismul [i cre[tinismul, hinduismul [i budismul
ofer\ exemple interesante în acest sens. O asemenea reac]ie poate explica în parte
succesul religiilor orientale ale salv\rii, ap\rute în Imperiul Roman: au existat
indivizi care nu mai erau mul]umi]i de formele standardizate ale religiei [i nici de
ceremoniile executate de func]ionarii tradi]ionali. Ideea unui sacerdo]iu exercitat de
c\tre întregul popor, a[a cum a fost ea conceput\ de Luther [i de reformatori, î[i
g\se[te o paralel\ surprinz\toare în sectele budiste Mah³ y³ na din �}ara Sf^nt\�. Nu
este mai pu]in adev\rat faptul c\ dialectica istoric\ nu s-a oprit la aceast\ antitez\.
Deoarece asemenea reac]ii sunt urmate în mod obi[nuit de o evolu]ie spre noi
organiz\ri. ~n marile Biserici reformate, s-a creat într-adev\r o func]ie de �ministru�,
ce se bucura de o anumit\ exclusivitate. S-a asistat ulterior la noi reac]ii, cum sunt
pietismul în lutheranism [i metodismul în Biserica anglican\. Este a[adar evident
faptul c\ exist\ diferen]e profunde în modul de a concepe natura, func]ia [i limitele
autorit\]ii mini[trilor.
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A[a cum am remarcat deja, în grupurile �identice� [efii erau cei care exercitau
func]iile sacerdotale: pentru familie tat\l, pentru clan sau trib [eful, pentru na]iune
sau popor regele. Pe m\sura dezvolt\rii [i a diferen]ierii organiza]iilor sociale [i a
form\rii unei anumite stratific\ri, anumite func]ii cultuale rezervate [efului au fost
încredin]ate unor indivizi speciali sau unor grupuri profesionale; acesta este motivul
apari]iei magicienilor, a ghicitorilor [i chiar a profe]ilor de profesie, în societ\]ile
�primitive� diferen]iate într-o mai mare m\sur\. Dup\ cum rezervarea calit\]ii de
preot celui care îndepline[te o func]ie special\ pare a fi judicioas\, tot a[a ministeriatul
lui pater familias, al [efului sau al regelui, descrise mai sus, ar putea fi numit
�semi-sacerdotal�. Asemenea situa]ii înt^lnim în grupurile în care corpul religios [i
corpul politic sunt una [i aceea[i realitate.

Pe m\sur\ ce condi]iile culturale [i sociale se complic\, se produce o diferen]iere
a profesiilor [i se creeaz\ un sacerdo]iu profesional. Dup\ cum am v\zut, principala
sa ocupa]ie const\ în a îndeplini sarcinile cultuale; dar, înc\ de la origine, fenomenul
prezint\ o mare complexitate. Grupul natural (clanul, tribul, popula]ia), grupul local
(satul, ora[ul, districtul), grupul politic (na]iunea) sau diviziunile înt^lnite în interiorul
acestor grupuri pot avea tipuri [i ordine speciale de preo]i. Totu[i, este mai frecvent\
situa]ia în care preo]ii apar]in unor organiza]ii specific religioase. Se poate înt^mpla
ca grupurile de adep]i s\ se formeze pentru o perioad\ în jurul unui [ef sacerdotal
izolat, dotat cu o charism\ personal\, sau s\ se organizeze în unit\]i institu]ionale
precum �congrega]ia� sau �parohia�. ~n vreme ce, în anumite corpuri denomina-
]ionale, unirea impus\ de topografie sau bazat\ pe persoane r\m^ne singura unitate
social\ religioas\ efectiv\ (�congrega]ionalism�), în alte p\r]i se constat\ o evolu]ie
gradual\, ce conduce la o organiza]ie mai complex\: reprezentan]ii sacerdo]iului
alc\tuiesc ordine [i se înt^mpl\ s\ se formeze o ierarhie. Va trebui s\ examin\m (am
f\cut-o în Apendice) procesul acesta c^nd vom studia modul în care se m\re[te, în
general, organiza]ia religioas\. Observ\m c\ în marile religii universale exist\ o
structur\ foarte complicat\, în care un ordin mai mult sau mai pu]in diferen]iat de
grupuri corespunde ierarhiei sacerdotale [i diferitelor sale activit\]i.

A[a cum am observat deja, func]ia principal\ a preotului este cultul. Ea constituie
diferen]a real\ dintre preot [i celelalte tipuri: magician, ghicitor, vr\jitor. Adora]ia,
expresie veritabil\ a experien]ei religioase, este principala ocupa]ie a preotului, oric^t
de primitive sau rudimentare pot fi formele sale. El asigur\ îndeplinirea exact\ a
actelor formalizate ale adora]iei. Preotul este ocrotitorul tradi]iilor, depozitarul [tiin]ei
sacre [i al tehnicii de medita]ie [i rug\ciune. El vegheaz\ asupra legii sfinte corespun-
z\toare ordinii morale [i rituale de care depind lumea, comunitatea [i individul.
Interpret al acestei legi, preotul poate juca rolul de judec\tor, administrator, profesor
[i savant, poate formula modele [i reguli de conduit\, [i vegheaz\ la respectarea lor.
Via]a sa reprezint\ o întrep\trundere intim\ a contempla]iei [i ac]iunii. Deoarece
îndepline[te riturile sacre, el creeaz\ [i favorizeaz\ artele sacre: c^ntecul, scrisul,
literatura, muzica, dansul, pictura, sculptura, arhitectura. De asemenea, pune bazele
teologiei, ale istoriei, ale filosofiei, dreptului, medicinii, matematicii [i astronomiei.
Ca teolog, este primul care creeaz\ o formulare a [tiin]ei divine, expresie teoretic\ a
experien]ei religioase, ale c\rei stadii le-am caracterizat în capitolele introductive.
Sistematizarea miturilor [i a doctrinei, formularea simbolurilor credin]ei [i codificarea
scrierilor sfinte ]in de resortul s\u. Pentru a ne convinge, este suficient s\ studiem
religiile maya[ilor [i aztecilor, ale egiptenilor [i babilonienilor, ale sirienilor [i
fenicienilor, ale teutonilor [i cel]ilor, ale per[ilor [i hindu[ilor, ale chinezilor [i
japonezilor, lucrul acesta fiind [i mai evident în marile religii ale lumii, precum
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cre[tinismul primitiv, Bisericile oriental\ ortodox\, anglican\ [i primele Biserici
protestante, maniheismul, iudaismul, mahomedanismul, budismul, jainismul, confu-
cianismul [i taoismul.

Plas^ndu-se `ntr-o perspectiv\ sociologic\, Max Weber [i al]i autori au oferit o
analiz\ remarcabil\ a procesului unic de intelectualizare la care a fost martor Occiden-
tul. Fenomenul acesta a sl\bit pu]in c^te pu]in influen]a sacerdotal\ [i a dat na[tere
altor tipuri de autoritate, care au început s\ domneasc\ peste civiliza]ia occidental\:
savantul, filosoful, literatul, omul de stat [i omul de afaceri.

Ocrotitor al tradi]iei, preotul este, de asemenea, în]elept, consilier, educator [i
filosof. Diferitele sale sarcini administrative deriv\ din activitatea sa cultual\. El
ap\r\ [i supravegheaz\ tot ce are leg\tur\ cu cultul: locurile sacre, construc]iile,
imaginile, ustensilele religioase, proprietatea [i finan]ele, celebrarea ceremoniilor, a
s\rb\torilor [i procesiunilor. ~n mod natural, se constat\ o diferen]\ între activitatea
simpl\, de[i variat\, a preotului din civiliza]iile primitive [i func]iile cu prescrip]ii
minu]ioase cu care este îns\rcinat în anumite religii ritualiste foarte evoluate. Cu c^t
cre[te complexitatea îndatoririlor sacerdotale, cu at^t mai mult se afirm\ o tendin]\
c\tre dezvoltarea unei ordini ierarhice a activit\]ilor [i func]iilor. ~n unele dintre
cultele ritualiste, îndeplinirea riturilor adecvate presupune o tehnic\ at^t de înalt\,
înc^t nici nu se pune problema activit\]ii laicului. ~n cazurile extreme, casta sacer-
dotal\ poate ajunge s\ monopolizeze cultul [i, practic, s\-i exclud\ pe cei în numele
c\rora sunt îndeplinite ceremoniile.

Am observat o diferen]\ între posibilele efecte sociale ale muncii profetului, care,
prin activitatea sa spontan\ [i direct\, reune[te grupuri variabile de fideli, [i efectele
sociale ale muncii preotului, ale c\rui �oi� formeaz\ un grup regulat [i stabil. Preotul
î[i îndepline[te cele mai importante func]ii în raport cu congrega]ia sa, aspect pe care
l-am remarcat deja. Gra]ie rela]iilor sale regulate cu un grup sau cu indivizii care vin
la el, au încredere în el, depind de el în ceea ce prive[te îndeplinirea actelor necesare
cultului, preotul devine sf\tuitor, consolator, �p\stor� [i �confesor�. Prin contactul
acesta intim [i direct î[i exercit\ preotul surprinz\toarea sa influen]\, pe care o atest\
istoria civiliza]iei. La origine, aceast\ influen]\ era înainte de toate religioas\, dar ea
s-a extins repede în sferele moral\, social\, cultural\ [i politic\. ~n societatea �primi-
tiv\�, preotul, consilier al [efului, ghideaz\ via]a poporului mult dincolo de func]ia
sa sacerdotal\. ~n multe civiliza]ii, un sacerdo]iu organizat a exercitat o influen]\ f\r\
egal în stat [i a rivalizat cu guvernan]ii, în ceea ce prive[te prestigiul (Egipt, cel]i,
India, Israel, Persia). Cre[tinismul medieval a cunoscut un conflict gigantic între
puterea sacerdotal\ [i puterea secular\, în Occident, [i într-o mai mic\ m\sur\ în
Orient. Munca parohial\ a preotului [i influen]a calm\ [i profund\ a acestui tip de
autoritate spiritual\ au avut, totu[i, mai multe repercusiuni dec^t toat\ activitatea
�oficial\� desf\[urat\ de el în afacerile publice. Lucrul acesta poate fi studiat într-un
mod deosebit de satisf\c\tor în tipurile istorice ale piet\]ii mistice, dup\ cum o
dovedesc exemplele guru-lui hindus, shaikh-ului sufist, pater-ului elenistic, stare]ului
rus [i al directorului de con[tiin]\ din cvietismul romano-catolic [i din pietismul
protestant. Totu[i, nu numai în corpurile ecleziastice ierarhizate, dar [i în grupurile
religioase cu o constitu]ie mai mult sau mai pu]in egalitarist\, pastorul sau ministrul,
[eful spiritual regulat sau monastic [i chiar, în cadrul sectelor, �b\tr^nul�, supraveghe-
torul sau �episcopul� pot deveni ghizii adep]ilor lor, în care ace[tia au încredere în
mod implicit, pentru care au o venera]ie justificat\ [i de care nu s-ar putea lipsi.
Conducerea sufletelor implic\ grija fa]\ de bun\starea fizic\, moral\, social\, econo-
mic\ a �oilor�. Chiar [i în civiliza]ia occidental\ modern\, unde gradul ridicat de
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specializare a restr^ns activit\]ile preotului, asist\m în ultimul timp la o reapropiere
între medici, simpli muncitori [i preo]i în încercarea de a restaura unitatea � niciodat\
pierdut\ în Orient � de care d\dea dovad\ activitatea sacerdotal\.

Autoritatea enorm\ a preotului în aproape întreaga istorie a civiliza]iei se reflect\
în drepturile, onorurile [i privilegiile multiple cu care au fost gratifica]i indivizii sau
grupurile sacerdotale: situa]ie [i rang înalte, embleme speciale, distinc]ii [i costume,
scutiri de la îndatoririle civice ca impozitele, serviciul militar etc. sunt tot at^tea
dovezi ale stimei deosebite [i ale prestigiului de care s-a bucurat preotul `n societate.
Func]ia sacerdotal\ poate fi ereditar\, ca în Israel, în Grecia, la Roma, în Japonia [i,
p^n\ la un anumit punct în Biserica rus\. C^teodat\, preo]ii sunt organiza]i ̀ n grupuri
exclusive sau caste, dar uneori accesul la acest ministeriat este liber. Se poate ca un
candidat s\ fie nevoit s\-[i justifice descenden]a (na[terea) sau situa]ia politic\ [i
social\, dar se înt^mpl\, de asemenea, ca un individ s\ devin\ preot numai `n baza
unor titluri personale (vezi mai sus) [i s\ fie admis fie prin alegere, fie prin adop]ie,
fie prin numire, fie prin tragere la sor]i, fie chiar prin cump\rare. Multe popoare
admit [i femeile în sacerdo]iu (Egipt, cel]ii, Grecia, Roma, Asia occidental\ antic\,
Japonia, America de Sud [i de Nord). Av^nd în vedere regularitatea func]iei lor,
preo]ii sunt de obicei recompensa]i pentru activitatea lor, fie sub forma unor daruri
personale, cadouri, retribu]ie, fie sub forma unui salariu regulat, provenit din venituri
sau produc]ie. Deseori, au avut loc reac]ii împotriva unei prea mari imixtiuni a
sacerdo]iului în via]a economic\ (Reforma englez\ [i german\, budismul reac]ion^nd
împotriva brahmanismului, reformele budiste din Japonia etc.). S\r\cia voluntar\
este un lucru bine cunoscut la preo]ii din cre[tinism, iudaism, mahomedanism,
budism [i hinduism. ~ntr-un capitol precedent al acestui volum (cap. V, sec]. 2), am
studiat na[terea [i dezvoltarea monahismului [i a organiz\rii sale [i am avut ocazia de
a examina diferitele tipuri de proteste împotriva anumitor abuzuri ale clericalismului.

A încerca o analiz\ psihologic\ a caracterului sacerdotal, a[a cum au f\cut-o de-a
lungul timpului prieteni [i inamici, se încadreaz\ în subiectul nostru. Generaliz\rile
sunt aici periculoase [i `n afara discu]iei. Nu se poate pune la îndoial\ faptul c\
�chemarea� la sacerdo]iu, totdeauna c^nd este fondat\ pe o experien]\ autentic\ [i
sincer\, nu poate s\ nu exercite o influen]\ profund\ [i s\ transforme caracterul celor
�ale[i� [i mai mult sau mai pu]in consacra]i acestui minister. Deseori, preotul mai
este tentat nu numai de farmecul vie]ii obi[nuite, dar [i de reac]ia psihologic\ fa]\ de
situa]ia sa particular\, social\ [i spiritual\, iar temperamentele mai slabe au cedat.
Acestea sunt tenta]iile analizate de c\tre Nietzsche, de[i într-un mod cam subiectiv, în
causticul s\u eseu intitulat Genealogie der Moral. O prezentare mai obiectiv\ a
realit\]ii ar conduce la un tablou mult diferit [i ar revela eroismul, perfec]iunea [i
sacrificiul de sine de care este capabil omul.

Nu exist\ absolut nici o sarcin\ mai dificil\ [i datorie mai înalt\ dec^t aceea de a
servi celorlal]i ca un adev\rat sclav. Dac\ sacerdo]iul este acuzat de a fi exercitat o
influen]\ distructiv\ [i negativ\ asupra progresului [i a civiliza]iei, aceste repro[uri
sunt din plin compensate prin constatarea binefacerilor sale, a calit\]ilor sale conser-
vatoare [i stimulative. Progresul specializ\rii [i al diferen]ierii profesionale din
perioada modern\, deci secularizarea general\, a f\cut ca sacerdo]iul sau mini[trii s\i
s\ piard\ enorm din prestigiul [i autoritatea lor. Una dup\ alta, func]iile lor au fost
restr^nse; `n via]a modern\ din Occident [i Orient, religia tradi]ional\ [i-a pierdut
puterea de integrare; iar, acolo unde autoritatea preotului nu a fost sl\bit\, ea s-a
v\zut din ce în ce mai limitat\ la anumite grupuri din interiorul comunit\]ii mai vaste.
Dac\ pierderea pe care clerul a suferit-o în ceea ce prive[te onorurile profane [i
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prestigiul social [i politic este compensat\ printr-o cre[tere a perfec]iunii spirituale [i
a influen]ei religioase, atunci nu ar fi nimic de regretat, nimic de deplîns, mai ales din
partea unui preot demn de numele acesta.

11. �Religiosus�

Autoritatea religioas\ nu depinde de marele prestigiu al unui om, al unui grup sau al
unei caste [i nu este limitat\ la cei îns\rcina]i cu func]ii ecleziastice [i ministeriale
speciale [i regulate. Totdeauna [i peste tot au existat b\rba]i [i femei care s-au sim]it
împin[i de experien]a lor religioas\ s\ duc\ o via]\ într-o comuniune mai str^ns\ cu
Dumnezeu dec^t oamenii obi[nui]i [i care, f\r\ a se retrage în întregime din lume,
[i-au organizat via]a dup\ reguli religioase particulare. Pentru a ajunge la acest ]el, au
existat mai multe metode. Individul poate încerca s\ duc\ o via]\ solitar\, s\ formeze
o comunitate sau s\ duc\ o existen]\ particular\ în contempla]ie sau ac]iune, cu sau
f\r\ jur\minte sau consacrare. Din charisma unei asemenea existen]e rezult\ un
anumit �prestigiu� [i pare corect s\ spunem c\ ea are o influen]\ simultan\ [i
integratoare asupra religiei societ\]ii. Cei care duc o via]\ monastic\ sub toate
formele sale (eremi]i, anahore]i, c\lug\ri [i novici, ter]iari [i înso]itori), asce]ii [i
persoanele consacrate, cei care se ocup\ de bolnavi, de s\rmani [i dezmo[teni]i [i
care sunt anima]i de motive de ordin religios se înscriu în acest tip de autoritate
religioas\. Grupuri [i indivizi consacra]i acestui gen de activitate [i c\ut\rii unei
�vie]i bune� înt^lnim în practic toate religiile, mai ales în civiliza]iile [i societ\]ile
superioare [i complexe. C^teva exemple vor fi suficiente pentru a ilustra un tip de
autoritate religioas\ aflat\ la grani]a dintre sacerdo]iu [i lumea laic\. Nazireii din
Vechiul Testament se consacrau divinit\]ii, jur^nd s\ nu î[i taie p\rul, s\ nu bea vin,
s\ nu ating\ mor]i [i s\ îndeplineasc\ anumite rituri prescrise special pentru ei
(1 Reg. 1; Num. 6, 1-21). Este posibil ca participarea la r\zboaiele purtate pentru
Iahve s\ fi fost la origine o exigen]\ a codului nazireu (Jud. 13 [i urm.), cu toate
c\ figura lui Samson este un mozaic de diferite tipuri de charism\. Ulterior, nazi-
reul pare a fi avut toate caracteristicile unei obliga]ii ascetice temporare. Frazer [i
van der Leeuw au adunat exemple în care se v\d b\rba]i [i femei consacr^ndu-se
zeilor, în rela]ie cu cultul: harimtu [i qadishtu babilonieni, hierodules din Orien-
tul grecesc, baiaderele hinduse, vestalele romane. Ei au dat importan]ei acestei
consacr\ri o interpretare cu totul adecvat\. {i hinduismul, [i budismul au dat na[tere
unei mari variet\]i de forme de asemenea gen de via]\ [i activitate, [i în interiorul
budismului modern influen]a cre[tin\ s-a f\cut sim]it\ din plin, prin spiritul în care
au fost modelate anumite asocia]ii. Am avut deja ocazia s\ ne referim la puternica
mi[care ce a traversat Europa cre[tin\ în secolele XIV [i XV, d^nd na[tere unor noi
forme de devo]iune [i de asociere printre laicii preg\ti]i de predicile ordinelor
cer[etore[ti pentru o mai larg\ participare la via]a cre[tin\. Secolul XVII a cunoscut
un gen de cruciad\ similar\ în cercurile pietiste, destinate s\ intensifice via]a reli-
gioas\ a laicilor, ceea ce trebuia s\ preg\teasc\ terenul �Trezirilor�; acestea aveau s\
adune, în valuri succesive, mii de persoane din toate ]\rile cre[tine [i s\ ajung\ la
formarea a nenum\rate grupuri efemere sau durabile de asocia]ii de oameni înclina]i
sau hot\r^]i s\ î[i sanctifice via]a [i s\ [i-o consacre serviciului lui Dumnezeu [i
semenilor lor.
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12. Auditoriul

Pentru a încheia acest capitol, ne mai r\m^ne o singur\ sarcin\: aceea de a face o
scurt\ schi]\ a ceea ce am putea numi un studiu sociologic al grupurilor aflate în
rela]ie cu autoritatea religioas\. Natura [i organizarea acestor grupuri sunt foarte
variabile. Exist\ �auditorii� efemere, eterogene, care se adun\ în jurul unui predicator
sau profet ambulant, atrase fiind de charisma personalit\]ii sale, pentru a se împr\[tia
cu aceea[i promptitudine. Exist\, de asemenea, o mul]ime ocazional\, cu o structur\
similar\, care asist\ la o ceremonie religioas\, cum ar fi o procesiune sau o s\rb\toare.
Mai mult, exist\ cercul permanent care înso]e[te fondatorul, profetul sau clarv\z\-
torul. Grupurile de genul acesta au un caracter distinct, non-interschimbabil (cerc de
discipoli [i adep]i), ele se perpetueaz\ sub forma unei organiza]ii ce supravie]uie[te
primilor membri. Mai exist\ �parohia� [i �dioceza�, în limite geografice bine definite
[i bine stabilite, administrate de ministru [i preot sau de �supraintendent� [i �epis-
cop�. ~n sf^r[it, înt^lnim �adunarea�, mai mult sau mai pu]in organizat\, format\ de
un grup egalitar unit, independent sau sectar. Un interes deosebit pentru sociologi `l
mai prezint\ omul anonim care p\trunde într-un confesional, grupul de diaconi
servind la mesa catolic\, vizitatorul ocazional al unui templu, al unei biserici sau
capele [i �membrii� devota]i ai unei congrega]ii personale sau locale. De asemenea,
merit\ un studiu atent sociologia reuniunii, a conferin]ei, a sinodului, a conciliului [i
a altor adun\ri alc\tuite din reprezentan]ii corpurilor religioase. Acestea pot fi mai
mult sau mai pu]in importante, cu un caracter mai mult sau mai pu]in tranzitoriu sau
permanent, mai mult sau mai pu]in omogene, mai mult sau mai pu]in bine organizate
[i mai mult sau mai pu]in active.

Din punct de vedere sociologic, grupurile charismatice sunt totdeauna mai dificil
de studiat, datorit\ caracterului lor schimb\tor, spontaneit\]ii conducerii lor [i
posibilit\]ii ca ele s\ evolueze mereu într-un mod neprev\zut. �Spiritul sufl\ unde
vrea el�, iar schimb\rile sau tranzi]iile rapide, deseori motivate prin impulsuri sau
reac]ii personale, sfideaz\ orice clasificare schi]at\ de un observator metodic. Este
motivul pentru care studiul acesta, de[i nu neglijeaz\ cadrele stereotipe, va r\m^ne în
ansamblu mai degrab\ un studiu de cazuri generice [i de cazuri individuale. Pe m\sur\
ce organiza]ia se m\re[te, sociologul se love[te de noi probleme. Foarte interesant\
din acest punct de vedere este compararea povestirii din Faptele Apostolilor, unde
vedem grupuri fond^ndu-se, integr^ndu-se [i reintegr^ndu-se sub influen]a apostolilor
lui Isus Christos, în condi]iile descrise de Epistolele trimise de Pavel c\tre Bisericile
sale, cu scrisorile P\rin]ilor Apostolici, dovedind schimbarea �climatului� religios [i
social. Acest studiu poate fi completat prin examinarea documentelor referitoare la
originea, cre[terea [i evolu]ia grupurilor cre[tine [i a sectelor de-a lungul timpului.
Este surprinz\tor de remarcat c^t de pu]in au contribuit sociologii la istoricul genurilor
de auditorii, at^t ale grupurilor cre[tine, c^t [i ale celor necre[tine. Pentru toate
corpurile organizate este o mare problem\ a-[i determina membrii s\ lucreze pentru
interesele comune, iar diferite grupuri religioase au conceput [i utilizat în acest scop
o întreag\ varietate de planuri. Au rezultat de aici, a[a cum am remarcat deja, tipuri
noi de asocia]ii. Ocup^ndu-ne de civiliza]ia [i religia Occidentului modern, exist\
riscul serios de a da o importan]\ prea mare rolului jucat de cultura [i efortul
intelectuale. Am stabilit deja, în principiu, c\ în religie for]a de integrare decisiv\
este pietatea. Un grup de oameni rug^ndu-se împreun\ formeaz\ rapid o unitate,
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chiar dac\ este compus din elemente eterogene din punct de vedere social, intelectual
sau din alte motive, iar acesta dureaz\ at^t c^t dureaz\ exerci]iul devo]iunii. Grupul
care se roag\ [i ador\ împreun\ devine în mod regulat, cel pu]in pentru un timp, un
grup de fra]i [i surori, într-un sens mai mult dec^t metaforic. Se poate na[te de aici
o form\ de convingere, ce permite transferul acestor concepte [i atitudini într-o parte
a domeniilor existen]ei sau poate în totalitatea lor (via]a comun\). Acceptarea
îndatoririlor [i responsabilit\]ilor, a distinc]iilor [i a privilegiilor s-a dovedit totdeauna
a fi un mijloc excelent de a trezi interesul pentru cooperare [i a o încuraja printre
membrii unui grup religios. Un grup a c\rui coeziune este fondat\ în ultim\ analiz\
pe baze religioase î[i centreaz\ via]a mereu pe comuniunea în pietate; dar aceast\
comuniune se poate realiza în moduri foarte diferite. Chiar [i t\cerea, de[i la prima
vedere, pare s\ exclud\ comuniunea, poate fi un puternic mijloc de integrare. Ea
marcheaz\, de exemplu, momentul cel mai solemn al mesei, constituind forma
perfect\ de comemorare a sacrificiului lui Christos în credin]a cre[tin\. T\cerea
ocup\, de asemenea, un loc central în serviciul celebrat de comunitatea cre[tin\ care
se ridic\ în mod continuu cu cea mai mare violen]\ împotriva tuturor formelor
stereotipe ale adora]iei: reuniunea quakerilor. Favoriz^nd �concentrarea�, cum le
place discipolilor lui Fox s\ numeasc\ reculegerea favorizat\ de t\cere, procedeul
respectiv este considerat a fi �arta suprem\ [i rar\ a comuniunii� (Rufus Jones).
Orientul o utilizeaz\ din plin, iar islamul, hinduismul, budismul [i taoismul i-au
m\rturisit dintotdeauna valoarea sa �divin\� (numinous).

�Cuv^ntul� exprimat spontan sau recitat în formule, utilizat pentru efectul s\u
divin sau pentru a transmite un g^nd, a avut mereu o influen]\ deosebit de puternic\
asupra spiritului uman. Magicianul cunoa[te bine lucrul acesta atunci c^nd î[i
murmur\ carmen-ul sau formulele incanta]iilor sale. ~l cunoa[te [i �preotul� tribului,
atunci c^nd poveste[te legendele sfinte. Predicatorul î[i d\ [i el seama de importan]a
cuv^ntului, iar cuvintele �de încurajare�, alocu]iunea improvizat\ [i exhorta]ia devin
cele mai puternice mijloace ale �propagandei� religioase. Fie c\ este vorba despre
povestea �primitiv\� sau despre mitul cu care p\str\torul tradi]iei î[i între]ine
auditoriul, sau despre predica foarte elaborat\, cu ajutorul c\reia preotul cre[tin,
hindus sau budist î[i edific\ fidelii, cuv^ntul scris sau oral are darul de a c^[tiga [i de
a uni sufletele. Rezultatul acesta nu depinde în mod necesar numai de o argumenta]ie
logic\ [i conving\toare. Silabele �divine�, sunetele sacre, discursurile extatice pot
avea o influen]\ [i mai mare [i, proced^nd prin acumularea de termeni, pot provoca
mai mult entuziasm, mai mult\ excitare [i mai mult magnetism. Psihologia reuniunilor
de �revival� din civiliza]iile primitive ca [i din civiliza]iile evoluate arat\ faptul c\
muzica a servit în toate epocile la amplificarea impresiei l\sate de riturile religioase.
Puterea sa a ajuns p^n\ într-un asemenea punct, înc^t a ap\rut temerea c\ ea ar
tulbura sensul mesajului religios pe care dorea s\-l pun\ în valoare. De aceea, ea a
prilejuit uneori proteste hot\r^te [i violente (Calvin, Kierkegaard [i Tolstoi). {i
totu[i, at^t grupul cel mai primitiv, c^t [i reuniunile sofisticate din metropolele
noastre moderne utilizeaz\ c^ntecele [i muzica instrumental\ pentru a crea [i între]ine
buna dispozi]ie a fidelilor. Dup\ cum afirm\ J.M. Buckley, istoric al metodismului,
�mii de persoane c^nt\ într-un mod magnific fervoarea experien]ei religioase în toate
stadiile sale, de la convingere [i p^n\ la cele mai înalte realiz\ri ale vie]ii cre[tine...
produc^nd un efect cu pu]in inferior celui provocat de o predic\�. Reprezent\rile
sacre constituie nucleul vie]ii rituale în numeroase religii. Chiar [i în forma sa
eliberat\ [i �secularizat\�, �drama� exercit\ asupra auditoriului o influen]\ integrant\,
cu caracter magic. Efectul produs de dromena cultelor de mistere din Grecia, de
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drama sacr\ a [ii]ilor, de pantomimele hindu[ilor [i ale lamai[tilor este similar fricii
[i emo]iei ce umplu inimile membrilor unui grup de cult primitiv, în timp ce
celebreaz\ misterele tribului. Dansul are [i el rolul s\u. Valoarea [i importan]a sa nu
decurg numai din faptul c\ permite tot felul de emo]ii, el ajut^nd astfel la unificarea
total\ a grupului care particip\. Dansul ritual a fost cunoscut chiar [i de mahome-
danism (Ordinul mevlevi]ilor), iudaism (hassidimi), gnostici [i anumite secte cre[tine
(grupul la care se face aluzie ̀ n Faptele lui Ioan, shakerii, sectele ruse[ti). Totu[i, mai
mult dec^t oricare alte forme de expresie exterioar\, ce ar putea fi considerate ca [i
con]in^nd at^t aspecte profane c^t [i religioase, actele, riturile [i semnele specific
religioase fac obiectul primar al sociologiei. Rug\ciunea colectiv\ din iudaism,
zoroastrism, mahomedanism, hinduism [i budism [i riturile asupra c\rora am insistat
anterior (în prima parte) sunt din acest punct de vedere deosebit de interesante. Nu
este dificil de imaginat m\sura în care ceremoniile sacramentale ale membrilor
societ\]ilor de mistere din lumea romano-oriental\ au intensificat [i unificat experien]a
acestora. Evanghelia lui Ioan [i înv\]\turile lui Pavel au fixat idealul [i modelele
acestui aspect al vie]ii cre[tine, chiar [i comunitatea budist\ primitiv\, cu tendin]e
at^t de individualiste, cunosc^nd ceremonia numit\ Patimokkha (confesiunea), în
cadrul c\reia se reunesc în mod regulat cei ce aspir\ cu toat\ puterea la iluminare. Cu
c^t organizarea social\ a unei religii se complic\ mai mult, cu at^t cre[te complexitatea
diferitelor func]ii [i cu at^t mai mult se impune nevoia de a g\si mijloace [i metode
noi pentru a asigura o coordonare între grupurile [i indivizii din interiorul unui mare
corp ecleziastic. Mai mult, diferen]ierea în func]ie de natur\ sau cultur\ s-a dovedit
repede a fi necesar\ (grupuri ale tineretului, ale adul]ilor, grupuri de studiu [i ac]iune
apostolic\). Dialectica vie]ii religioase, ale c\rei principii le-am schi]at în prima parte
a acestei c\r]i, este clar ilustrat\ de istoria piet\]ii comunitare. Create pentru a da o
expresie deplin\ [i adecvat\ a experien]ei sacrului [i pentru a-i integra pe cei uni]i de
misterul acestei confraternit\]i, formele prev\zute pentru a stabili comuniunea dintre
Dumnezeu [i om cer continuu s\ fie revitalizate, pentru a sc\pa de sterilitate. {i
agitata noastr\ epoc\ reclam\ în mod deosebit s\ se încerce f\r\ încetare a se da o
nou\ interpretare mijloacelor, formelor [i obiectelor utilizate de indivizi sau grupuri
pentru a stabili uniunea lor cu Dumnezeu sau semenii lor. Astfel, pe l^ng\ formele
existente, mai trebuie g\site noi mijloace de expresie sau, atunci c^nd �conven]io-
nalul� pare a fi insuficient, trebuie imaginate forme [i acte de devo]iune noi [i
speciale pentru reintegrarea fidelilor. C\ci integrarea grupului religios nu este o
func]ie accidental\, ci func]ia esen]ial\ exercitat\ de toate riturile religioase, fie ele
spontane sau deja stabilite.

Pentru a încheia, mai este necesar s\ trecem pe scurt în revist\ circumstan]ele [i
procedeele care permit debutul sau marcheaz\ sf^r[itul unei particip\ri la grupurile
religioase. ~n orice comuniune cu caracter trec\tor, chiar [i în cercul [i în grupul
independent, aflat înc\ la începuturile sale, nu exist\ nici un fel de formalit\]i:
adep]ii vin [i particip\ liber la reuniune (�auditoriu�).

Exist\ totu[i unele excep]ii; de obicei, acestea apar c^nd se înregistreaz\ o
tr\dare. Pe m\sur\ ce organiza]ia religioas\ se dezvolt\, condi]iile de admitere devin
mai stricte: candidatul trebuie s\ treac\ printr-o perioad\ de prob\, s\ se supun\ unei
preg\tiri corespunz\toare în ceea ce prive[te pietatea, instruirea, riturile [i morala, i
se impun rituri solemne de primire [i ini]iere, uneori chiar cu un caracter sacramental.
Se poate înt^mpla ca el s\ fie nevoit s\ pronun]e jur\minte, mai ales în comunit\]ile
rezervate unei elite sau asce]ilor. Riturile de ini]iere, la început totdeauna mai mult
sau mai pu]in spontane, pot deveni stereotipe [i ajung s\ fie celebrate din scrupulozi-
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tate. Grupurile specific religioase difer\ de grupurile naturale sau �identice� prin
faptul c\, la început, intrarea este în mod exclusiv [i cu adev\rat spontan\, pentru ca
mai t^rziu lucrul acesta s\ fie cel pu]in presupus. Participarea ereditar\, omologat\
prin acte speciale în diferite stadii ale vie]ii individului, bazat\ de obicei pe prezen-
tarea unei dovezi, devine o regul\ general\ pentru majoritatea corpurilor ecleziastice.

Am studiat diferitele tipuri de proteste emise de cei care credeau c\ acest fenomen
reprezint\ o depreciere a calit\]ilor religioase [i morale [i a standardelor cerute
(rigorismul, puritanismul [i sectarismul sunt, în principiu, de p\rere c\, pentru a
accepta admiterea unui membru, trebuie s\ existe o selec]ie [i s\ se ]in\ cont de
capacit\]ile acestuia). Relaxarea disciplinei nu înseamn\ altceva dec^t facilitarea
condi]iilor de admitere. Expulzarea [i suspendarea, la origine mijloace excep]ionale
[i violente pentru p\strarea purit\]ii credin]ei [i a practicii religioase, devin tot mai
rare, pe m\sur\ ce grupul sau corpul se m\re[te [i se extinde (cf. regulile de
excomunicare con]inute în Codex Juris Canonici al Bisericii romano-catolice). ~ns\
aceste sanc]iuni sunt utilizate frecvent în comunit\]ile foarte selective, indiferent de
criteriile de selec]ie (ordin, biseric\, sect\).
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CAPITOLUL IX

Concluzie

Sarcina sociologiei religiei a fost definit\ în prima parte a acestei lucr\ri: este
studiul rela]iilor [i al ac]iunilor reciproce dintre religie [i societate, interes^ndu-se în
principal de tipologia grupurilor religioase. Paginile acestea nu au trecut în revist\
judec\]ile de valoare explicite ce pot fi efectuate cu privire la fapte; nu s-a încercat
nici stabilirea unor norme pentru conducerea [i reglementarea vie]ii religioase,
deoarece se admite, cu valoare de principiu, faptul c\, pe de o parte, sociologia,
disciplin\ descriptiv\, [i, pe de alt\ parte, filosofia [i teologia societ\]ii, [tiin]e
normative, au scopuri [i metode diferite, deci ele trebuie s\ fie tratate separat.

Totu[i, dac\ studiul se limiteaz\ la o cercetare sociologic\ descriptiv\ a grupurilor
religioase, nu trebuie tras\ concluzia c\ problemele teologice, filosofice [i metafizice,
[i `ntreb\rile ridicate de aceste cercet\ri asupra societ\]ii trebuie s\ r\m^n\ f\r\
r\spuns. Se poate [i, cu siguran]\, trebuie s\ se poat\ r\spunde unor astfel de
probleme, îns\ nu acesta este obiectivul anchetei noastre. Scopul nostru a fost acela
de a prezenta o documenta]ie care s\ poat\ fi de folos cititorilor cu convingeri [i
credin]e religioase [i filosofice diferite, interesa]i de studiul rela]iilor reciproce dintre
religie [i societate. Nu ne a[tept\m ca nimeni s\ �extrag\� principii teologice sau
filosofice dintr-un studiu descriptiv ca al nostru. Principiile trebuie s\ se sprijine pe
ra]iuni de alt ordin. Ele sunt formularea a ceea ce recunoa[tem gra]ie experien]ei
noastre [i convingerilor noastre personale ca fiind adev\rat sau fals. Subiectivitatea
acestor convingeri nu aduce prejudicii validit\]ii obiective a valorilor recunoscute de
experien]a noastr\. L\s\m epistemologiei teologice [i filosofice grija de a stabili [i de
a ap\ra acest punct de vedere.

Se pare c\ opinia dominant\ pentru moment este c\, dac\ evit\m Scylla, adic\
istoricismul, trebuie neap\rat s\ c\dem în Carybda, adic\ în identificarea naiv\ [i
artificial\ a adev\rului total cu un �adev\r� par]ial. Zilele istoricismului [i ale
relativismului apar]in trecutului, dar se mai face [i ast\zi sim]it\ nevoia unui inventar
al manifest\rilor experien]ei religioase în toat\ varietatea lor [i a unei cercet\ri
exhaustive a naturii, semnifica]iei [i rolului expresiei religioase în societate. O dat\
ce vom fi în]eles aceasta, nu vom mai c\uta s\ descoperim ce trebuie crezut [i nici ce
trebuie f\cut, inspir^ndu-ne numai din studiul faptelor [i al evolu]iei istorice, ceea ce
constituie eroarea istoricismului, dar vom fi în m\sur\ chiar s\ d\m istoriei tot ce i
se cuvine. Am înv\]at, în perioada istoricismului, c\ nu putem respinge în mod
artificial din con[tiin]\ cunoa[terea pe care o avem despre diferitele moduri [i sisteme
de g^ndire, o dat\ ce am dob^ndit-o. (Iar din acest punct de vedere, secolul XIX a
lucrat mai mult dec^t orice alt\ perioad\ anterioar\ în sensul l\rgirii orizontului
nostru.) Este lipsit de sens a încerca un asemenea studiu, str\duindu-ne s\ ne limit\m
orizontul [i s\ ne concentr\m exclusiv asupra propriei mo[teniri sau asupra propriei
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credin]e. Am fi lipsi]i de scuze, dac\ ne-am limita la manifest\rile experien]ei
religioase ce ne sunt familiare, atunci c^nd avem curiozitatea de a-i afla natura; mai
degrab\, ar trebui s\ cuprindem în studiile noastre multiplele sale forme. Pare a fi
foarte de dorit [i necesar s\ ne îndrept\m mereu cu mai mult\ insisten]\ reflec]iile
asupra naturii religiei, dec^t ne-am îndreptat deseori cu prea mult\ grab\ spre
identificarea cu formele [i institu]iile ce parvin cunoa[terii noastre, mai cur^nd dec^t
cu spiritul pe care se presupune c\ îl m\rturisesc. Din toate expresiile variate ale
experien]ei religioase, unde este � înc\ � prezent spiritul [i unde nu mai este? Care
sunt criteriile ce ne permit s\ identific\m o experien]\ religioas\ �autentic\�? Studiul
nostru cuprinde o examinare a tot felul de credin]e diverse, institu]ii [i activit\]i, toate
acestea încerc^nd, cel pu]in la origine, s\ exprime o experien]\ religioas\ particular\.
Nici o epoc\, nici o ]ar\, nici un popor nu pare a fi fost în întregime privat de acest
gen de experien]\; ceea ce ne pune în încurc\tur\ este varietatea formelor sale de
expresie. Unele dintre aceste manifest\ri au fost [i au r\mas autentice; altele, de-a
lungul timpului, au încetat s\ mai fie, s-au amestecat cu altceva [i au pierdut o
parte sau întreaga lor valoare [i eficacitate. Sursa primar\ [i sensul ini]ial al unei
expresii sau forme viabile din domeniul religios provin dintr-o experien]\ religioas\
semnificativ\ [i m\rturia ce ̀ i este adus\. Oriunde expresia de acest gen este autentic\,
ea este destinat\ nu la a servi unor scopuri exterioare, adic\ sociale, politice,
economice, estetice sau personale, ci la a formula [i a perpetua cea mai profund\
experien]\ a omului, comuniunea sa cu Dumnezeu. Dat fiind c\ aceast\ comuniune
nu poate fi realizat\ niciodat\ complet, trebuie ca istoria sa s\ apar\ sub forma unui
proces continuu, pe tot parcursul a ceea ce numim istoria religiei, din care istoria
grupurilor create [i conservate pentru a favoriza aceast\ comuniune nu reprezint\
dec^t o parte.

Lu^nd cuno[tin]\ de elementele dinamice ale acestui proces, constat\m existen]a
tuturor formelor de expresie, de la cele mai grosiere p^n\ la cele mai elevate, care
i-au servit omului pentru a comunica deplin cu Infinitul. Istoria religiei începe o dat\
cu istoria omului. Totodat\, istoria omului nu ne permite în mod obi[nuit s\ surprindem
omul în perpetua sa c\utare a lui Dumnezeu, deoarece, fie el primitiv sau civilizat,
cultivat sau ignorant, bogat sau s\rac, în]elept sau nebun, el î[i îndreapt\ dorin]ele
sau aspira]iile, con[tiente sau incon[tiente, spre beneficii materiale [i satisfacerea a
tot felul de nevoi. Ar fi lipsit de sens a se nega lucrul acesta, dup\ cum lipsit\ de sens
ar fi negarea autenticit\]ii aspira]iilor spirituale. Nu a fost g\sit\ o formul\ mai bun\
pentru a caracteriza dorin]a fundamental\ a omului dec^t cea a lui Augustin: �Cor
nostrum inquietum est donec requiescat in te� (�Inima noastr\ este f\r\ lini[te at^ta
vreme c^t nu o g\se[te `n Tine�). Or, sub pretextul c\ un anumit num\r de acte
religioase [i rituri, îndeplinite cu ostenta]ie sau pentru a avea con[tiin]a împ\cat\, pot
fi calificate drept pragmatism, anumi]i critici, vechi sau moderni, au suspectat
totalitatea lor [i au crezut c\ pe baza acestor exemple se pot trage concluzii cu privire
la pragmatismul religiei în general. Pentru asemenea generaliz\ri nu exist\ nici o
scuz\. Istoria religiei, ca [i cea a eforturilor omene[ti luate în ansamblu, arat\ c^te
diferen]e de sens pot avea acelea[i gesturi, acelea[i semne, acelea[i acte [i chiar
acelea[i demersuri. Este ceea ce Hegel [i Wundt au numit �eterogenitatea inten]iei�
[i ceea ce are Spengler în g^nd, atunci c^nd î[i construie[te teoria despre �pseudo-
morfoza formelor�. De-a lungul timpului, nevoia unei interpret\ri [i a unei adapt\ri
adesea a alterat definitiv, inten]iile [i sensul actelor [i formelor religiei, iar sarcina
istoricului [i a sociologului este aceea de a urm\ri aceste schimb\ri [i transform\ri cu
cel mai `nalt interes [i de a încerca s\ le explice.
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Se poate dovedi c\ indivizii [i popoarele difer\ nu numai în ceea ce prive[te
cantitatea [i calitatea experien]ei lor religioase, dar [i în ceea ce prive[te aptitudinea
lor de a o exprima. Nici m\car cei care tind s\ minimalizeze gradul posibilit\]ii [i
activit\]ii creatoare reale ale vie]ii religioase � semper eadem, sed aliter � nu ar putea
s\ nege cu adev\rat imensa varietate a expresiilor acestei nevoi fundamentale a
omului din diferitele culturi sau societ\]i ale lumii. Privite de la o distan]\ prea mare,
numeroasele asem\n\ri [i fapte paralele pot fi considerate ca monotone; îns\ privite
la microscop, ele dezv\luie o bog\]ie [i o varietate cu adev\rat surprinz\toare. Chiar
dac\ am fi înclina]i s\ neg\m geniul inventiv [i experien]ele autentice din via]a
omului despre care nu a vorbit nimeni, ale omului obi[nuit, ale �proletarului�, în
leg\tur\ cu istoria religiilor, pentru a nu atribui merite dec^t purt\torului de cuv^nt,
[efilor [i �formulatorilor�, cum îi nume[te un antropolog modern, ar fi suficient s\
studiem spiritul inventiv [i abunden]a cu care omul [i-a reprezentat rela]iile sale cu
divinitatea [i s\ cercet\m consecin]ele sociale ce decurg de aici, pentru a ajunge la
concluzii care ar recompensa într-un mod str\lucit eforturile noastre.

Omul a c\utat mereu compania omului, cu toate c\, f\c^nd aceasta, înt^lne[te
deseori indiferen]a [i criticile. Trebuie s\ se reîntoarc\ la leg\turile create de natur\,
dar spiritul s\u inventiv îl conduce la a g\si alte ra]iuni pentru a se uni cu semenii s\i.
A[a cum am v\zut, experien]ele religioase au fost un factor puternic at^t pentru
stabilirea, c^t [i pentru distrugerea asocierilor umane. Este semnificativ faptul c\ cele
mai înalte [i mai bogate concepte despre comunitate, cele care au avut un caracter
universal, nu au fost posibile dec^t prin l\rgirea [i aprofundarea experien]ei reli-
gioase; secularizarea acestor idei [i idealuri, dimpotriv\, a aruncat un v\l întunecat
asupra genezei [i a evolu]iei omului modern.

Cititorul acestor pagini, sper\m, trebuie s\ în]eleag\ faptul c\ religia este un
fenomen mai pu]in aristocratic dec^t ne invit\ s\ credem anumi]i critici moderni.
Studiind istoria religiei, înt^lnim din ce în ce mai multe tendin]e [i mi[c\ri, reac]ii [i
fapte ce sunt expresia spontan\, contagioas\, a g^ndurilor [i emo]iilor religioase
provenind din grupuri întregi [i chiar din mase. Specialistul în religie este în acord cu
istoricul în a respinge pseudoproblema care const\ în a pune întrebarea dac\ activitatea
colectiv\ se opune activit\]ii individuale, deoarece ambele idei, fiind esen]ial comple-
mentare [i corelative, sunt ni[te abstrac]iuni. Pentru geniul religios creator, este
suficient s\ g\seasc\ formula care s\ exprime c\tre ce tinde, în mod con[tient sau nu,
întregul grup. Carlyle a exprimat lucrul acesta în chip surprinz\tor: �Aceste mari
personaje au fost conduc\torii, modelatorii, desenatorii [i, într-un sens mai larg,
creatorii a tot ce se str\duia s\ fac\ sau a[tepta întreaga mas\ a oamenilor.�

Studiul nostru istoric [i metodic ne autorizeaz\ s\ concluzion\m c\, de-a lungul
întregii istorii, în atitudinile sale religioase, omul pare a se fi sim]it imediat foarte
aproape [i foarte departe de semenul s\u. Tensiunea deosebit\, rezultat\ din amestecul
impresiilor de separare [i apropiere, este una dintre cauzele [i ra]iunile cele mai
decisive [i mai eficace ale form\rii [i distrugerii grupurilor [i, datorit\ acestui fapt,
a devenit unul dintre factorii fundamentali ai dinamismului vie]ii religioase. Expresia
celor dou\ fenomene opuse o înt^lnim de-a lungul întregii istorii a religiilor [i, lucru
înc\ mai important, înt^lnim peste tot indivizi [i grupuri care au avut con[tiin]a
acestei tensiuni; iar fenomenul este mai manifest în evolu]ia marilor religii universale.
Catehismul mai multor religii împarte îndatoririle omului în dou\ grupe: îndatoririle
fa]\ de Dumnezeu [i îndatoririle fa]\ de semenii no[tri. Aceasta presupune recunoa[-
terea faptului c\ ambele categorii sunt complementare [i c\ una nu poate fi lipsit\ de
cealalt\. Dac\ ne concentr\m aten]ia asupra actelor religioase în care se exprim\
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pietatea [i adora]ia, realizarea [i îndeplinirea raporturilor omului cu Dumnezeu, vom
descoperi în mod obligatoriu concep]ia pe care o are omul despre el însu[i în sinele
s\u cel mai profund [i mai intim. {i totu[i, în cadrul acestor acte [i în acela[i timp cu
ele, sunt îndeplinite [i incluse altele, în care persoana înt^i singular se l\rge[te p^n\
trece la plural: numai lui îi apar]ine primul pas spre o via]\ religioas\ conceput\ în
lumina acestei comuniuni, presupun^nd c\ omul este preocupat [i î[i face griji pentru
cei a c\ror existen]\ face posibil\ suprimarea cuvintelor �eu� [i �al meu�. Nici unii
nu au ajuns s\ cread\ c\ experien]a religioas\ implic\ negarea principiului funda-
mental al filosofiei sociale: omul nu exist\ dec^t la plural. De[i comuniunea cu
Dumnezeu presupune în mod necesar deta[area de lucrurile finite [i poate, cel pu]in
uneori, s\ conduc\ la o izolare temporar\, care provoac\ o impresie profund\ de
solitudine, nu ne putem îndoi totu[i c\ examinarea uneia sau a tuturor acestor
atitudini religioase nu dezv\luie aspectul [i caracterul esen]ial sociale ale religiei.
Chiar la începutul studiului nostru, am încercat s\ ar\t\m c\, lucru inerent oric\rei
experien]e religioase, exist\ un imperativ care îl for]eaz\ pe credincios s\ ac]ioneze,
[i s\ ac]ioneze în conformitate cu voin]a divinit\]ii sau cu natura universului, a[a cum
i-a fost ea revelat\. Avem aici, într-un sens larg al expresiei, implicarea moral\ [i
social\ existent\ în orice experien]\ religioas\ veritabil\. Ea creeaz\ atmosfera [i
atitudinea de adoptat fa]\ de actele concrete, ce antreneaz\ în mod necesar rela]ii [i
reac]ii fa]\ de al]i oameni. Pe m\sur\ ce, în istorie, experien]a religioas\ a evoluat [i
a c^[tigat în profunzime, constatarea aceasta a luat primul loc în fruntea tuturor
tentativelor de a îndeplini împreun\ cu cel\lalt actele specifice de pietate, destinate s\
constituie o fraternitate [i o comuniune bazate pe motive religioase. Conceptul unei
obliga]ii morale universale, rezultat din constatarea de mai sus, se plaseaz\ a[adar
înaintea tuturor exigen]elor unei Binnenethik, a[a cum s-a putut dezvolta în una sau
alta din fr\]iile sau comunit\]ile religioase.

Studiul nostru a avut, între alte scopuri, [i pe acela de a observa p^n\ `n ce punct
variaz\ formele în care se manifest\ comuniunea religioas\. Practic, ar fi posibil de
reg\sit dualismul grupurilor �naturale� [i al grupurilor �specifice� de-a lungul întregii
istorii a religiilor; iar structura, valoarea [i semnifica]ia fiec\ruia dintre cele dou\
tipuri, precum [i rela]iile lor reciproce, constituie subiecte care suscit\ cel mai mare
interes tuturor celor preocupa]i de genul nostru de cercet\ri. Paralelismul [i identitatea
par]ial\ dintre formele de cult [i institu]ii, `n cadrul unor grupuri cultuale din diferite
civiliza]ii, ne conduc la o constatare destul de important\: grupurile acestea nu
posed\ o istorie, în sensul cel mai profund al cuv^ntului. De aceea este mai u[or [i
mai justificabil de comparat ideile [i institu]iile create de un grup �identic� cu cele
ale unui alt grup, dec^t a face acela[i lucru pentru grupuri specific religioase. Studiul
evolu]iei tipice a organiz\rii specific religioase a societ\]ii, a[a cum am schi]at-o în
capitolul V, trebuie s\ încerce s\ ]in\ cont de factorul individual [i de cel istoric pe
care le implic\. Idealurile sociologice ale diferitelor credin]e fondate variaz\ cel
pu]in din trei puncte de vedere: în func]ie de natura, gradul [i organizarea acestor
grupuri religioase. ~n grupurile specific religioase, conceptul de continuitate religioas\
implic\ în mod necesar o dubl\ reglementare a atitudinii judecat\ a fi dezirabil\:
atitudinea fa]\ de fra]ii întru credin]\ [i atitudinea fa]\ de lumea exterioar\. ~n
interiorul grupului, se creeaz\ o anumit\ �atmosfer\�, ce trebuie în]eleas\ ̀ n vederea
aprecierii efectelor produse de o religie sau alta asupra culturii [i a societ\]ii c\reia
îi este ata[at\. Am v\zut c\ evenimentele istorice sunt mai importante pentru istoria
grupurilor specifice dec^t pentru cea a grupurilor cultuale naturale. At^t atitudinile,
c^t [i atmosfera au tendin]a de a se transforma în cursul sau sub influen]a eveni-
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mentelor istorice. Schimb\rile [i compromisurile rezult\ nu numai din contactul cu
lumea exterioar\, ci [i din evolu]ia intern\ a grupului. ~n organizarea �natural\� a
societ\]ii, exist\ un fel de ordine prestabilit\ (lege cosmic\), ce prevede constituirea
unei ierarhii �naturale� a grupurilor [i desemneaz\ locul fiec\rui individ care tr\ie[te
[i are un rol de jucat în aceast\ ierarhie. Atunci c^nd se creeaz\ o organiza]ie specific
religioas\, trebuie s\ fie luate ni[te decizii pentru a sugera sau a formula care va fi
natura rela]iilor cu lumea exterioar\, cu toate c\ modul în care sunt interpretate
aceste decizii poate suferi transform\ri profunde, în cazul c^nd condi]iile nu mai sunt
acelea[i. Aceast\ situa]ie genereaz\ o dubl\ serie de probleme: aceea de a [ti cum va
fi stabilit\ atitudinea ortodox\ fa]\ de alte grupuri religioase, problem\ mai pu]in
urgent\ pentru grupurile cultuale naturale, [i aceea de a [ti ce atitudine va fi adoptat\
fa]\ de grupurile sociale naturale, precum familia, sau fa]\ de unit\]ile mai mari,
clanul, tribul [i, în special, statul.

Sociologii [i psihologii au studiat foarte îndeaproape standardizarea modelelor
(patterns), atunci c^nd au examinat diferitele expresii ale experien]ei umane. P^n\
c^nd vor fi efectuate studii noi asupra acestui subiect, problema de a [ti dac\ exist\
o diferen]\ din acest punct de vedere între grupurile naturale [i grupurile cultuale
specifice r\m^ne f\r\ r\spuns. Dar nu este necesar s\ gre[im în totalitate, dac\
afirm\m c\ �modelele� se creeaz\ mai u[or în atmosfera relativ static\ a grupului
natural. Mai mult, în ceea ce prive[te grupul specific religios, ne mai lovim [i de
discu]ia referitoare la constituirea sa. �Limitare�, acesta este strig\tul de r\zboi al
unui partid; �Libertate�, al altuia. Progresul [i sistematizarea doctrinei, cultului [i
organiz\rii vor trebui a[adar s\ fac\ obiectul unei aprecieri variabile `n func]ie de
tipurile diferite de structur\ [i vor fi studiate [i interpretate ]in^nd cont de propria lor
istorie [i de evolu]ia lor special\, precum [i de concep]iile lor de baz\. Criteriul
esen]ial, care ne va permite s\ judec\m viabilitatea unui grup religios oarecare, va
trebui s\ fie intensitatea [i bog\]ia experien]ei caracteristice, precum [i caracterul
adecvat [i autentic al expresiei sale. �Limitarea� risc\ s\ fie expresia unei for]e, iar
�flexibilitatea� aceea a unei sl\biciuni. Dar mai este posibil ca prima s\ trebuiasc\ a
fi interpretat\ drept o lips\ de suple]e [i, deci, un semn de sl\biciune; [i a doua drept
un semn de l\rgime a vederilor [i, deci, un element activ. Experien]ele extreme
creeaz\ de obicei atitudini [i idei extreme. Evolu]ia istoric\ a grupului religios poate
lucra în dou\ sensuri, fie spre o sl\bire a institu]iei religioase [i a bog\]iei originare
a con]inutului s\u, fie spre purificarea [i rafinarea sa. De asemenea, se poate merge
spre extreme sau, dimpotriv\, se poate ajunge la echilibru. Este important de [tiut
dac\ autoritatea religioas\ este recunoscut\ [i exercitat\ de o singur\ persoan\, de
mai multe sau de o oligarhie de o form\ oarecare, dac\, în plus, ea este exclusiv
charismatic\ sau institu]ional\, sau o combina]ie a acestor dou\ elemente. Este un
fapt caracteristic pentru grupurile specific religioase ca ele s\ formuleze un ideal care
provine de la o personalitate istoric\ sau a c\rui origine îi este atribuit\. Constatarea
fundamental\ a sociologiei este c\, p^n\ [i la nivelurile inferioare ale culturii,
societatea nu este suma indivizilor cu situa]ie social\ identic\, ci are o structur\
complex\. Este no]iunea de baz\ cu o mare importan]\ pentru studiul sociologiei
religiei. Persoanele [i institu]iile din care este compus\ religia î[i aduc contribu]ia nu
numai pe m\sura calit\]ilor lor naturale, dar [i pe m\sura eficacit\]ii cooper\rii lor
active [i în acord cu organizarea social\. B\rba]i [i femei, tineri [i b\tr^ni, puternici
[i slabi au în experien]a lor religioas\ puncte comune, dar [i domenii proprii fiec\rei
categorii. Grupul religios, natural sau special, poate include oameni de sex, v^rst\ [i
situa]ie diferite. ~n grupurile specific religioase, diferen]ele acestea au mai pu]in\
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importan]\ dec^t în grupurile �identice�. {i totu[i, p^n\ la îndeplinirea riturilor
religioase, sexul, v^rsta [i situa]ia pot fi criterii de admitere sau excludere. Sunt
foarte rare grupurile în care se sus]ine teoria egalit\]ii absolute a membrilor, în ceea
ce prive[te drepturile [i îndatoririle cultuale; [i mai rare sunt grupurile care o pun în
practic\, deoarece în toate grupurile, naturale sau specific religioase, înt^lnim o
limitare [i o specializare a func]iei, a privilegiilor [i a monopolurilor cultuale. Se
poate înt^mpla ca sexul s\ exclud\ un individ sau, din contr\, s\-l desemneze în mod
special pentru anumite func]ii, în alte tipuri de comunitate religioas\. V^rsta matur\
asigur\ rolul cel mai activ în toate riturile [i formele de cult din întreaga lume. ~n
ceea ce prive[te situa]ia social\, se constat\ existen]a unei întregi game de nuan]e;
activitatea religioas\ resimte specializarea muncii, distinc]ia de rang social [i diferitele
moduri în care în]elege individul proprietatea; nuan]ele difer\ în func]ie de m\sura
în care este vorba despre o societate mai omogen\ sau de o societate foarte strati-
ficat\, sau în func]ie de m\sura în care este vorba despre o societate primitiv\ sau o
societate modern\. Totodat\, analiza influen]ei exercitate de diferen]ierea social\
asupra ideilor [i institu]iilor religioase va trebui s\ fie completat\ de estimarea
efectului produs de impulsurile [i activit\]ile religioase asupra dezvolt\rii stratific\rii
sociale. A[a cum am constatat, efectul acesta poate avea o natur\ foarte variabil\:
poate fi direct [i cu repercusiuni întinse sau, dimpotriv\, insidios [i subtil, pe lungi
perioade din istoria societ\]ii sau se poate concentra, pentru a provoca explozii
revolu]ionare. Toate aceste considera]ii tind s\ ne reaminteasc\ faptul c\ varietatea
mijloacelor [i a formelor prin care religia poate ac]iona asupra institu]iilor, condi]iilor
[i evolu]iei societ\]ii ne oblig\ s\ ne ab]inem de la a interpreta religia într-un mod
unilateral, consider^nd-o numai o for]\ social\ (�conservatoare�, �revolu]ionar\�,
�aristocratic\�, �proletar\� etc.).

To]i cei ce studiaz\ istoria societ\]ii din punctul de vedere al rela]iilor [i influen]ei
exercitate asupra religiei [i a influen]ei religiei asupra ei constat\ un lucru frapant,
anume c\ motivele religioase pot avea o ac]iune pozitiv\ sau negativ\. Ele �constru-
iesc� [i �distrug�. Teza noastr\ const\ în a afirma c\ for]a constructiv\ a religiei
dep\[e[te influen]a sa distructiv\. ~n mod fundamental [i în ultim\ analiz\, religia are
tendin]a de a crea integrare social\, chiar dac\ ea nu trebuie identificat\ exact cu
efectul pe care îl produce. Am încercat s\ ar\t\m c\ integrarea social\ nu este nici
�inten]ia�, nici �scopul� religiei. O religie nu este s\n\toas\ [i nu este conform\
naturii sale dec^t at^t timp c^t p\streaz\ ca singur\ inten]ie [i ca singur scop adorarea
lui Dumnezeu. Cu toate acestea, peste tot unde o experien]\ religioas\ autentic\ se
exprim\ sub forma unei concentr\ri [i a unei direc]ion\ri a ceea ce exist\ mai bun în
om, se creeaz\ nuclee, care, pentru a avea o mai mare unitate, se integreaz\ sub
influen]a primordial\ a ceea ce este considerat drept sacru. Aceste nuclee au tendin]a
de a se spori. Cresc^nd, ele absorb, modific\ sau le distrug pe cele care se opun
integr\rii complete a unei comunit\]i religioase particulare sau universale. Compro-
misurile apar numai în m\sura în care for]a [i elanul experien]ei originare scad, iar
situa]ia [i factorii externi î[i fac sim]it\ influen]a. ~ns\ evolu]ia real\ a grupului este
determinat\ de starea de spirit manifestat\ în interiorul s\u, put^nd merge de la
fanatismul exclusiv p^n\ la atitudinea de bl^nde]e, r\bdare [i resemnare, în �politica�
general\ [i în rela]iile sale reale cu lumea �exterioar\�. Vitalitatea [i for]a grupului
religios sunt puse la încercare atunci c^nd în interiorul comunit\]ii apar tendin]e, idei
[i practici în contradic]ie cu idealul ini]ial. C^nd afirm\m c\ ceea ce domin\ în religie
este for]a sa constructiv\, teza noastr\ î[i g\se[te confirmarea în num\rul de exemple
de tentative, mi[c\ri [i dezvolt\ri ce ]intesc spre reintegrarea unei adev\rate frater-
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nit\]i religioase; astfel de exemple abund\ în istoria marilor religii fondate. At^t în
grupurile �identice�, c^t [i în grupurile specific religioase, orice tentativ\ de reinte-
grare este orientat\ spre un ideal concret. ~n multe societ\]i primitive sau orientale,
constat\m existen]a unei concep]ii despre o ordine cosmic\ universal\, ordinea
societ\]ii fiind doar o parte a acesteia, c\tre care trebuie s\ se orienteze. De obicei,
exist\ o anumit\ libertate `n felul de a concepe metodele, mijloacele [i sistemele prin
care ordinea poate [i trebuie s\ fie realizat\ [i `n interpretarea valorilor pe care ea le
reprezint\. ~n grupurile specific religioase, comunitatea ideal\ va fi cea realizat\ sau
spre care s-a tins în prima perioad\ a istoriei lor. Nu este necesar s\ insist\m asupra
tr\s\turilor particulare ale comuniunii fraterne ideale, cum ar fi asisten]a reciproc\
sau sacrificiul de sine dinainte acceptat, sau martiriul etc. Toate acestea le putem
g\si, uneori chiar într-o m\sur\ mai mare, [i în �secol�. Tr\s\tura caracteristic\ este
dat\ de formularea unor valori concrete [i a unor idealuri reprezentative pentru grup,
care determin\ experien]e religioase de baz\. Atitudinile caracteristice ale comunit\]ii
ideale sunt, de exemplu, pentru cre[tinism �iubirea lui Christos�, pentru budism
�inten]ia de a se consacra imit\rii lui Buddha� [i, pentru mahomedanism, �supunerea
în fa]a voin]ei lui Allah�. Atunci c^nd se pune problema definirii naturii, rolului [i
organiz\rii acestei comunit\]i ideale, se constat\ schimb\ri considerabile între diferi-
tele grupuri specific religioase [i chiar în interiorul lor. Totu[i, integrarea este c\utat\
totdeauna [i spre ea sunt îndreptate toate eforturile; iar cei ce cicatrizeaz\ rupturile
sau le previn, atunci c^nd este omene[te posibil [i în mare justificabil, trebuie s\ fie
mai iubi]i [i considera]i mai apropia]i de fra]ii lor dec^t cei care le provoac\.

Cu toate acestea, se mai pune o ultim\ întrebare. De ce s\ recunoa[tem neap\rat
religiei rolul pe care i-l atribuim atunci c^nd preciz\m c\ ea este for]a suveran\ a
integr\rii sociale? Nu exist\ [i alte mijloace pentru a ajunge la acela[i scop? De ce
nu ar putea o societate secular\ s\ g\seasc\ metode [i mijloace pentru a se integra
singur\, într-un mod efectiv [i durabil? Probabil c\ nu este dec^t o neîn]elegere,
referitoare la sensul termenilor, ce împiedic\ acordul asupra unor puncte de vedere
crezute a fi divergente. Ne place s\ credem c\ acordul dorit între sociologi ar putea
fi realizat dac\ s-ar lua ca punct de plecare principiul conform c\ruia o integrare
perfect\ a unei societ\]i nu s-a putut realiza [i nu se poate realiza niciodat\ f\r\ un
fundament religios. Trebuie evitat totodat\ faptul de a da �religiei� o defini]ie arbitrar\
[i de a o identifica într-o manier\ exclusiv\ cu ideile, riturile sau institu]iile ce fac
obiectul unor schimb\ri [i transform\ri, în loc de a o concepe drept cea mai profund\
surs\ din care se hr\ne[te întreaga existen]\ uman\ [i de care aceasta depinde din
toate punctele de vedere: comuniunea omului cu Dumnezeu. Este suficient s\
concluzion\m cu aceast\ m\rturie a lui Carlyle: �Are dreptate cine spune, în toate
sensurile, c\ religia unui om este faptul esen]ial care îl intereseaz\. Religia unui om
sau a unei na]iuni. Prin religie, nu m\ refer la vreun crez al unei Biserici pe care îl
profeseaz\, la articole de credin]\ la care subscrie sau afirmate prin cuvinte sau
altcum; nu este numai at^t; în multe cazuri, acestea nu reprezint\ totul... Religia
este îns\ lucrul acela în care omul crede în mod practic, iar aceasta îi este deseori
suficient\, f\r\ a mai avea nevoie s\ [i-o afirme lui însu[i, [i cu at^t mai pu]in altora,
este ceva gravat în inima omului, ceva ce acesta prive[te ca fiind în raport cu rela]iile
sale vitale cu Universul misterios, în raport cu îndatoririle sale [i cu destinul s\u de
aici, de jos, de pe P\m^nt, adic\ ceva ce este în toate împrejur\rile un lucru primordial
pentru el [i care creeaz\ [i determin\ toate celelalte.�
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APENDICE

Ierarhia

~n studiul nostru referitor la evolu]ia �organiz\rii� [i a stratific\rii grupurilor
religioase, am avut de tratat apari]ia ordinelor de func]ionari speciali, a c\ror tipologie
a fost schi]at\ în aceast\ carte. Ad\ug\m aici o sumar\ expunere a ordinelor ierarhice,
a[a cum se prezint\ ele în cadrul anumitor grupuri religioase mai importante. Dup\
Thompson, sacerdo]iul maya era repartizat cel pu]in în patru grupe: 1. ah kin mai,
marele preot, oficia numai în împrejur\rile cele mai solemne [i supraveghea înv\]\-
m^ntul; 2. chilaces erau preo]ii obi[nui]i; 3. nacons serveau în timpul sacrificiului
[i smulgeau inima victimelor; [i 4. chacs, patru b\rba]i în v^rst\, care îi asistau pe
chilaces. Exista, de asemenea, un demnitar jum\tate preot, jum\tate soldat, numit tot
nacon, care î[i p\stra func]ia timp de trei ani [i era supus anumitor restric]ii.

Ierarhia sacerdo]iului aztec avea doi [efi: marele preot al cultului lui Huitzilopochtli,
ce purta titlul de Quetzalcóatl Totec, [i marele preot al lui Tlacoc, ce purta numele
zeului s\u (cu privire la ace[ti zei, vezi cap. VI, sec]. 7). Supraintendentul calmecac-
-ului, colegiul central al preo]ilor, situat în capital\, avea un rang inferior acestor doi
demnitari. Orice mare divinitate avea propriul templul [i preo]ii s\i speciali; tineri
sau b\tr^ni, ei erau comanda]i de preotul principal al fiec\rui zeu. La Tehuacan oficia
un grup special de preo]i, care practicau o ascez\ sever\. Cei mai mul]i dintre ei
practicau celibatul.

{eful ierarhiei peruane era preotul soarelui, la Cuzco (capitala sf^nt\). Dup\
Joyce, el era totdeauna un apropiat al [efului statului [i purta titlul de villac umu. Zeii
creatori (cu excep]ia templului lui Uiracocha) nu aveau un cult organizat, îns\ exist\
un cult adus soarelui de c\tre preo]i în toate provinciile, sub supraintenden]a unui
Inca; ace[tia erau preo]ii care se ocupau de huaca din fiecare provincie [i fiecare
localitate. Marii preo]i primeau venituri din }ara Soarelui; preo]ii inferiori nu erau
între]inu]i de c\tre stat dec^t at^t timp c^t se aflau în func]ie; în celelalte perioade,
se între]ineau singuri.

Ierarhia Shint½ cuprindea grupul nakatomi (înalta familie aristocratic\), grupul
irube [i grupul urabe; acesta din urm\ era îns\rcinat cu divina]ia. Noua reglementare
a ordinii înt^iet\]ii preo]ilor Shint½ (1902, 1911) prevede cinci grade. Se cuvine s\
men]ion\m c\ una dintre cele dou\ mari demnit\]i, ce se afl\ în fruntea acestei
ierarhii, saishu, se g\se[te în marele sanctuar de la Ise.

~n sacerdo]iul babilonian, astrologii [i preo]ii caru (ghicitori) ocupau un loc
primordial. Func]ia sacerdotal\ era ereditar\ [i bine organizat\.

~n religia evreilor, asist\m la o evolu]ie deosebit de important\, at^t în ceea ce
prive[te activitatea religioas\ charismatic\, c^t [i în ceea ce prive[te institu]iile.
Prima este reprezentat\ de profetism în diferitele stadii ale dezvolt\rii sale [i în
diferitele sale tipuri; istoria sacerdo]iului israelit este dificil de reconstituit [i face
înc\ obiectul a numeroase controverse. Sacerdo]iul, la început accesibil tuturor, a fost
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urmat de cel al levi]ilor, ale c\ror privilegii cultuale au c\p\tat din ce în ce mai mult\
importan]\. Ulterior, alte familii par a fi dob^ndit func]ii sacerdotale pe cale ereditar\.
Originea aaroni]ilor, care au de]inut mai t^rziu un loc at^t de important în cultul
templului, este un lucru discutat. Puterea preo]ilor evrei a crescut considerabil dup\
Exod: în anumite epoci, marele preot a fost un [ef at^t civil c^t [i spiritual.

Sacerdo]iul institu]ional pare a fi fost predominant în Egipt, ]ar\ în istoria c\reia
se poate reg\si o ierarhie superior diversificat\ în privin]a func]iilor [i a demnit\]ilor
sacerdotale. Ceea ce pare a fi fost caracteristic, în ciuda domina]iei statului (cap. VIII),
este gradul de autonomie de care s-au bucurat asocia]iile [i corpora]iile sacerdotale.
Avem bucuria de a fi în posesia unor cercet\ri perfecte [i laborioase, f\cute numai
asupra c^torva organiza]ii sacerdotale, cum este cercetarea lui Otto, care a studiat
situa]ia lor economic\ [i juridic\, dup\ cum avem [i studii referitoare la nivelurile
intelectual [i moral (instruc]ie [i prestigiu) ale sacerdo]iului din Egiptul ultimei
perioade. Chiar [i romanii au fost impresiona]i de influen]a [i organizarea druizilor
cel]i. ~n Galia, se pare c\ în fruntea sacerdo]iului se afla un arhidruid. Cezar a descris
modul în care era ales. Diferi]i autori romani ne ofer\ alte informa]ii cu privire la
ordinele druidice: Strabon, de exemplu, face distinc]ie între druizi, ghicitori [i
preo]i. Sacerdo]iul german era str^ns legat de via]a tribului; în Islanda, godes erau
[efii seculari [i spirituali ereditari ai celor 39 de districte. Religia greac\ nu a fost
niciodat\ sacerdotal\, dar a avut grupuri de func]ionari religio[i, uneori fiind dificil
de f\cut o distinc]ie clar\ între colegiile de preo]i (institu]ii) [i �asocia]iile libere� de
preo]i (adoratori ai unei divinit\]i speciale, predecesori în func]ie etc.). Ordinul
format de sacerdo]iul roman este un exemplu de organizare ierarhic\ într-o religie
tradi]ional\ non-fondat\ [i merit\ s\ fie studiat din acest punct de vedere. Dat fiind
interesul caracteristic al romanilor pentru ordine [i detaliile juridice, s-a creat o
teorie complicat\ [i minu]ioas\ a organiza]iilor sacerdotale, care începuser\ s\ se
dezvolte serios. Sacerdo]iul roman a fost divizat în mai multe grupuri: cei îns\rcina]i
cu `ndeplinirea cultelor publice [i private (cf. cap. VI.), ordo sacerdotum, condus de
sacerdotum quattuor amplissima collegia, care cuprinde 1. pontifices (jus pontificum:
ceremonii publice), 2. augures (disciplina auguralis: divina]ia) [i 3. decemvris (sacris
faciundis: ritus Graecus [i interpretes � sibyllae, Eupulones). Mai t^rziu, Sodales
Augustales aproape c\ rivalizau cu aceste grupuri mai vechi în privin]a autorit\]ii [i
a prestigiului. Fe]ialii, preo]ii salieni, lupercii [i Fratres Arvales se situeaz\ imediat
dup\ ei, urma]i de alte sodalitates (în particular, cele ale nobilimii). Collegium
pontificum, reprezent^nd pe cei care celebrau adev\ratul patrius ritus (to]i ceilal]i
reprezent^nd func]ii specializate), cuprinde patru grupuri: consiliul Pontifilor, rex
sacrorum (titlul acesta, precum [i reziden]a acestui demnitar la �Regia� indic\ în
mod clar identitatea func]iilor seculare [i sacerdotale), flamines, preo]ii divinit\]ilor
individuale, [i Vierges Vestales. Pontifex maximus de]ine jurisdic]ia suprem\ (pre[e-
din]ia consiliului, promov\rile, disciplina). ~n func]ie de ordinea divinit\]ilor slujite,
rex sacrorum (Janus) trece primul, urmat fiind de flamen Jupiteris, flamen Martialis,
flamen Quirinalis [i de minores; pontifex maximus, reprezent^nd colegiul Vestalelor,
nu se situeaz\ dec^t al patrulea.

Cu privire la v^rsta de aur a bisericii na]ionale iraniene, cea mai mare autoritate
în materie scrie: �Clerul zoroastrian forma o ierarhie îngrijit organizat\ [i gradual\,
dar nu cunoa[tem detalii� (Arthur Christensen). ~n orice caz, corpul ecleziastic
iranian era condus de mob³ d³ n modad, marele preot. El judeca în ultim\ instan]\
problemele teoretice, în teologie [i dogm\, [i chestiunile practice ale conducerii
Bisericii. De[i numit de rege, el este consilierul s\u în probleme religioase (�director

APENDICE. IERARHIA
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spiritual al regelui�). Documentele istorice dovedesc faptul c\ ocupa locul al doilea
(sau al treilea) dup\ rege. Al doilea mare demnitar al Bisericii era h¶rbad³ n h¶rbad;
h¶rbad-ii erau clasa preo]ilor care îndeplineau serviciul divin. ~n ierarhie existau [i
alte grade, ale c\ror func]ii exacte nu sunt înc\ elucidate complet (avem, astfel,
func]ionari ce se ocup\ de ritualul focului). Din nefericire, nu ne-a mai parvenit dec^t
un rezumat al celor dou\ coduri ce reglementau ordinele sacerdotale, coduri care
formau o parte din Avesta sasanizilor, ast\zi pierdut\.

~n viÌñ uism, apari]ia lui acharya (pontif), care interpreteaz\ scripturile, conduce
munca apologetic\ [i supravegheaz\ comunitatea, continu\ tradi]ia sacr\ a alvar-ului
(clarv\z\torului divin); se crede c\ acest pontificat a fost instituit în secolul X de
c\tre Natha Muni. R³ m³ nuja, unul dintre celebrii s\i succesori (secolul XII), a
organizat lumea lui VaiÌñ ava în dioceze conduse de simhasanadhipati ([efi spiri-
tuali); cea mai mare parte a marilor familii ale lui VaiÌñ ava pretind c\ descind din
ace[tia.

Dintre toate sa- gha budiste, cea tibetan\ (lamaismul) a creat cea mai minu]ioas\
ierarhie. A început s\ fie studiat\ de îndat\ ce budismul din nord a ajuns s\ fie
cunoscut în Occident.

~n budismul chinez, fiecare m\n\stire este independent\, iar organizarea acestora
corespunde principiilor �congrega]iei�. Cu toate c\, teoretic, aba]ii sunt [efii supremi
în probleme de disciplin\, practic, ei se raliaz\ p\rerii predecesorilor lor etc., dup\
cum sunt [i ale[i fie de c\tre ace[tia din urm\, fie de c\tre c\lug\rii deveni]i aba]i. ~n
Siam, unde sa- gha budist\ are caracterul unei Biserici de stat ierarhizate, [eful
(patriarhul) este ales de superiorii celor patru mari circumscrip]ii ecleziastice, iar
alegerea aba]ilor m\n\stirilor regale este ratificat\ de rege. O ierarhie nu s-a creat
dec^t relativ t^rziu (secolul XIX).

~n budismul japonez, cele dou\ ramuri principale ale �denomina]iilor� Shint½
formeaz\ un corp dublu (ramura occidental\ [i ramura oriental\); ambele ramuri
sunt conduse de c^te un prin]-abate din familia aristocrat\ Otani. Aceasta formeaz\
un fel de guvernare teocratic\, iar conducerile celor dou\ ramuri sunt singurele
grupuri cu func]ii ereditare. ~n majoritatea celorlalte grupuri, aba]ii sunt ale[i de
c\lug\ri, dar, uneori, nu sunt ale[i dec^t printr-o hot\r^re deosebit\ a demnitarilor.
At^t Tendai, c^t [i Shingon au creat o ierarhie sacerdotal\ ce cuprinde, fiecare, 14
p^n\ la 16 grade. Comunitatea taoist\ este condus\ de �maestrul celest�, func]ionar
ereditar al familiei Chang. ~n calitatea sa de mare exorcist, el se bucur\ de asemenea
de privilegiul de a canoniza.
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