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Abstract 

If one looks upon the phenomenon of globalization within Western Europe, the decrease in 
religious rituals and in the citizens’ faith in the Church demonstrate the fact that the importance of 
the Church in the day to day life is going through an obvious decline. On the other hand it is risky 
to say that religion has disappeared under the pressure of the modern days given the multitude of 
religious backgrounds it displays, from techniques to relate to the Divinity which are ancient or 
magical religious up to refined techniques created within a urban context.  

Under these circumstances, more and more often one refers to a false trail taken by those 
who postulate the decline of religion, to (just) a myth about the decline of religion, a huge mistake 
even by those who support the disappearance of the supernatural under the profound 
industrialization of present day society.  
 
Résumé 

Si on regarde le phénomène de la secularisation au niveau de l'Europe occidentale, la 
diminution des pratiques réligieuses et de la confiance du citoyen en l'institution de l'église 
demontre le fait que l'importance de l'église dans la vie quotidienne connait un déclin evident.D'un 
autre coté, il est risqué d'affirmer que la réligion ait disparu sous la préssion de la modernité, une 
fois que l'on observe la multitude de formes sous lesquelles elle continue de se présenter, en allant 
des téchniques ancestrales/traditionnelles de relation avec le divin jusqu'aux techniques raffinées et 
sophistiquées creées en un contexte urbain.  

Dans de telles conditions, on parle de plus en plus d'une fausse piste que suivraient ceux qui 
postulent le déclin de la réligion, d'un veritable "mythe" de son declin, ou même d'une immense 
erreur de ceux qui postulent la disparition du surnaturel devant l'industrialisation et la 
cibernetisation de la société actuelle.  
 
Rezumat 

Dacă privim fenomenul secularizării la nivelul Europei occidentale, diminuarea practicilor 
religioase şi a încrederii cetăţeanului în instituţia bisericii demonstrează faptul că importanţa 
bisericii în viaţa cotidiană cunoaşte un declin evident. Pe de altă parte, este riscant să afirmăm că 
religia a dispărut sub presiunea modernităţii, dacă observăm multitudinea de forme religioase sub 
care se prezintă, mergând de la tehnici ancestrale sau tradiţionale magico-religioase de relaţionare 
cu divinul până la tehnici rafinate şi sofisticate create în context urban. 
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În astfel de condiţii, se vorbeşte tot mai mult despre o pistă falsă pe care merg cei care 
postulează declinul religiei, despre un ”mit” (doar) al declinului religiei sau chiar despre o imensă 
greşeală a celor care susţin dispariţia supranaturalului în faţa industrializării şi cibernetizării 
profunde a societăţii actuale.  
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Lumea modernă şi, deopotrivă, cea postmodernă, sunt traversate de mari dileme cărora cei 
mai harnici gânditori încearcă să le răspundă, ei fiind, deseori, depăşiţi în analizele sau previziunile 
lor de rapiditatea cu care evoluează – nu rareori în direcţii total nebănuite – societatea 
contemporană. Unul dintre marile concepte care traversează ştiinţele actuale este cel de globalizare; 
altul, cel de secularizare. Ambele concepte necesită, mereu, noi şi noi evaluări şi resemantizări 
succesive, potrivite versatilităţii omului contemporan, ambele luând în discuţie cele două axe pe 
care omul îşi marchează existenţa: cu divinitatea (oricum ar fi aceasta configurată în imaginarul 
său), şi cu sine însuşi. 

Pentru cei mai mulţi istorici, secularizarea este ”procesul de diminuare a influenţei sociale a 
religiei”[1], în urma căruia religia îşi pierde treptat influenţa asupra celorlalte sfere ale vieţii sociale, 
ce încep să funcţioneze autonom, după o logică diferită de cea a religiei. 

Conceptul de secularizare este utilizat pentru a desemna de o manieră globală o recesiune a 
practicii religioase, ”un reflux al religiei în societate, legat adesea de fenomenul modernităţii”[2].  

O sinteză realizată cu mult spirit pedagogic[3], intitulată sugestiv Omul contemporan în faţa 
secularizării şi a descreştinării, porneşte de la definirea termenilor, susţinând coincidenţa 
secularizării cu descreştinarea, laicizarea sau desacralizarea.  

Istoric vorbind, dacă Renaşterea era marcată de o religiozitate cosmică, a doua jumătate a 
secolului XVIII a însemnat punctul de plecare al unui nou tip de gândire, care a fost numită, 
ulterior, de filozofi, ”gândire instrumentală”, deoarece din acel moment, odată cu inventarea 
telescopului şi noua vizualizare a lumii ca ”mecanism”, raportarea la real s-a făcut în termeni de 
”cuantificare”, adică în aspecte măsurabile, cantitative, nu contemplative, simbolice sau mistice, ca 
până atunci, conducând la acel proces de dezvrăjire despre care vorbesc istoricii şi filozofii. 
Trecerea de la gândirea contemplativă la gândirea instrumentală a marcat un parcurs lung, ale cărui 
efecte plenare – pozitive şi negative - le vedem şi resimţim astăzi, în contemporaneitate. 

Una din primele etape ale secularizării a fost separarea Bisericii de Stat: în fapt, prima 
mişcare în favoarea acestei despărţiri a fost trecerea averilor Bisericii în administrarea Statului (se 
vorbeşte despre expropriere şi ”laicizarea” bunurilor şi a titlurilor eclesiastice). Dar, dincolo de 
acest fapt istoric concret, material, secularizarea a configurat o paradigmă mult mai largă de reacţii 
sociale şi culturale (spirituale) în întreaga Europă. 

Pentru spaţiul românesc, procesul a debutat cu secularizarea averilor mănăstireşti, prin 
reforma adoptată de Alexandru Ioan Cuza în 1863, în urma căreia proprietăţile bisericilor şi 
mănăstirilor ”închinate” unor instituţii religioase din străinătate erau trecute în proprietatea statului 
român nou format (este vorba de aproape un sfert din suprafaţa agricolă a ţării, sub forma a peste 
560 de moşii, şi de 75 de mănăstiri ”închinate”).  A urmat un secol şi jumătate de transformări ale 
raporturilor dintre biserică şi statul român, secularizarea îmbrăcând mai ales forma laicizării 
spaţiului public românesc şi chiar a bisericii ortodoxe strămoşeşti. Regimul comunist a promovat o 
politică de secularizare manifestată mai ales la nivelul implementării unei viziuni laice sau chiar 
ateiste a concepţiei despre lume şi viaţă; ulterior, perioada postdecembristă a adus în România o 
deschidere către Occidentul european dar şi o varietate de alternative sociale şi economice care au 
determinat continuarea, într-o oarecare măsură, a dezinstituţionalizării religioase şi a descreştinării 
abordării cotidiene a vieţii, sub impulsul elementelor capitaliste şi a integrării europene, dar şi o 
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considerabilă creştere a puterii politice a Bisericii, dublată de o restructurare a mentalităţii 
religioase, cu diseminarea formelor de trăire pietală către o multitudine de opţiuni.  

În context istoric european, treptat, Biserica nu s-a mai poziţionat în raporturi de putere cu 
Statul iar Statul nu a mai acceptat dominaţia instanţelor religioase. În modernitate, Statul garantează 
respectul libertăţii religioase individuale şi sociale şi reglementează clar limitele acestor libertăţi în 
termeni juridici (statutul sectelor religioase), acceptând diversitatea şi pluralitatea confesională prin 
încadrarea lor în cadre legislative bine precizate. O analiză coerentă a ceea ce s-a întâmplat în 
Europa modernă, postbelică, arată că în timp ce în ţările occidentale secularizarea a fost consecinţa 
unei evoluţii istorice, în ţările din fostul bloc comunist secularizarea a fost reglată de un scop politic 
şi ideologic (ostilitatea regimurilor marxist – leniniste faţă de implicarea Bisericii în viaţa 
publică)[4]. 

A urmat un proces de ”privatizare” a religiei, generată de apariţia tehnicii şi de dezvoltarea 
ştiinţelor, când religia nu mai era punctul de pornire în explicarea lumii, ci fiecare ştiinţă, în mod 
privat, poate aduce propriile contribuţii la explicarea realului concret; acest lucru a dus la o 
diminuare a rolului religiei în înţelegerea şi asumarea lumii şi la o distanţare a indivizilor de 
principiile şi practica bisericească. 

Teoreticienii evoluţiei fenomenelor religioase au căzut de acord că principala sursă a 
secularizării poate fi identificată în apariţia şi dezvoltarea protestantismului şi a principiilor şi 
valorilor promovate de acesta, mai ales libertatea conştiinţei fiecărui individ, în urma căreia 
individul nu a mai acceptat să se ralieze principiilor religioase moştenite istoric ci a tins spre o 
anume libertate religioasă. Alăturăm opiniilor acestora şi pe cea a lui H. – R. Patapievici, care, 
vorbind despre efectele principiilor metafizice protestante, aplicate în mod sistematic societăţii 
europene moderne, conchide că „omul modern este în mod natural protestant”[5]. Conduita morală 
a protestantismului trebuie corelată cu progresele masive ale tehnologiei şi ştiinţei, cu 
industrializarea şi urbanizarea, cu formarea statelor – naţiune şi fondarea naţionalismului modern şi, 
desigur, cu doctrina marxistă, impusă în multe ţări europene, generatoare indubitabilă de atitudini 
secularizante. 

Într-o lume secularizată, omul este interesat mai mult de cotidian, decât de postexistenţă; 
secularizarea presupune o fractură între Biserică şi societate, iar individul îşi trăieşte propria 
viaţă în mod privat, fără să se mai raporteze la valorile sacre; în modernitate se poate constata o 
scădere a importanţei religiei şi un regres al eclezialităţii: ”procesul de secularizare se va 
accelera în secolul al XVIII-lea şi va ajunge la apogeu în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. Acum 
procesul de secularizare se va constitui ca atitudine mentală şi existenţială bine determinată, iar 
această realitate va purta numele de secularism. Omul nu numai că se eliberează acum de sub 
tutela Bisericii pentru a se declara autonom în faţa lui Dumnezeu, dar se şi impune ca absolut, îl 
neagă pe Dumnezeu şi pretinde să i se substituie. Se crede pe el însuşi ca punct de referinţă al 
oricărui lucru, ca arbitru al binelui şi răului. Procesul de secularizare provoacă o deplasare a 
centrului de gravitaţie al vieţii de la Dumnezeu la om. În centrul existenţei nu mai stă 
Dumnezeu, ci omul, adică se petrece translaţia de la teocentrism la antropocentrism”[6]. 

Similar spus: în ultimele două secole, prin secularizare, ”omul modern occidental îşi 
sustrage influenţei Bisericii propria gândire, propria activitate şi propria viaţă, pentru a-şi 
afirma propria autonomie”[7]. 

Dacă civilizaţia creştină l-a raportat pe om întotdeauna la Dumnezeu, dacă şi-a extras 
normele morale şi principiile din Sfânta Scriptură şi din Tradiţia creştină, civilizaţia tehnică îl 
raportează pe om la propriile sale sentimente şi la existenţa actuală. Comportamentul omului 
aparţinător civilizaţiei tehnice se fundamentează pe aşa-numitul “cod raţional” şi are în vedere 
satisfacerea unor nevoi imediate: ”de aceea, civilizaţia creştină are un caracter profund 
eshatologic, pe când civilizaţia tehnică este strict orientată spre prezent, spre lumea de aici”[8]. 

Civilizaţia tehnică secularizată porneşte de la premisa că omenirea poate trăi şi fără 
Dumnezeu sau fără acel Dumnezeu propovăduit de Biserică. În acelaşi timp, secularizarea 
presupune, ca o consecinţă inevitabilă, descreştinarea lumii: în măsura în care dispare forţa 
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integratoare a Bisericii, se clatină şi orientarea de până acum a societăţii, împreună cu valorile 
creştine păstrate în şi prin Biserică. 

Tinzând către scoaterea omului de sub tutela Bisericii, ”secularizarea cuprinde pe lângă 
un aspect instituţional şi juridic, un aspect cultural ce se manifestă prin următoarele trăsături: 
emanciparea reprezentărilor colective faţă de toate referinţele religioase; constituirea de 
învăţături independente faţă de religie; autonomizarea conştiinţei şi a comportamentului 
indivizilor faţă de prescripţiile religioase”[9]. 

Într-o mare măsură, aşa cum aminteam anterior, originile manifestărilor implicate în 
procesul amplu de secularizare trebuie căutate în la fel de amplul proces de raţionalizare a societăţii 
occidentale, de trecere a oricăror experienţe prin filtrul raţiunii. Într-o analiză sociologică extrem de 
bine documentată, Max Weber emitea teoria conform căreia omul societăţii occidentale moderne 
este un ins raţional, chiar cu o raţionalitate dusă la extrem, denumită ”raţionalitate formală”, 
judecând lumea în termeni de eficienţă, previzibilitate, control social, tehnologie maximă, fapt ce a 
condus la fundamentarea unui soi de societate bazată pe management ştiinţific şi pe birocraţie, dar, 
în subsidiar, şi pe o anume ineficienţă, pe costuri mari pentru orice proces, pe un tip iluzoriu de 
distracţie şi destindere şi pe o calitate de multe ori falsă a serviciilor şi produselor.  

Cu un pragmatism rece, dar şi cu multă inspiraţie, sociologul american George Ritzer preia 
aceste teze şi lansează un concept extrem de plastic, cel de ”macdonaldizarea societăţii”, ca 
fundament al lumii occidentale moderne, a cărei funcţionare ar avea, potrivit sociologului, 
caracteristici copiate din managementul fast food-urilor americane de tip Mc Donald's; modul de 
funcţionare al reţelei de restaurante cu servire rapidă reflectă, la scară mică, mecanismele de 
funcţionare ale societăţii occidentale, la scară mare: un mare nivel de control social, previzibilitate 
maximă, obedienţa consumatorilor. Comportamentul clienţilor acestor lanţuri de fast fooduri este 
cel dictat de managerii care au gândit funcţionarea acestuia: mănâncă repede ceea ce li se oferă şi 
pleacă, fără să converseze, fără să socializeze, fără să aibă vreo clipă sentimentele pe care o masă 
tradiţională în familie le poate oferi (sensibilitate, camaraderie, sprijin familial, ospitalitate faţă de 
musafiri, respect faţă de şeful familiei etc., adică toate caracteristicile comportamentului uman în 
cazul comunităţii tradiţionale). Totul este o imensă linie industrială de montaj care seamănă cu 
mecanizarea, industrializarea şi cibernetizarea societăţii de consum occidentale.  

Critica dură a societăţii moderne hiper-raţionalizate porneşte de la radiografierea  principiile 
de tip Mac Donald's: meniu standardizat (de la gramajul produselor până la ambalaj), angajaţi cu un 
comportament standardizat (pornind chiar de la uniforma identică pentru toate ţările), clienţi 
standardizaţi (grupul – ţintă este foarte precis structurat); eficienţă maximă, care a atins ultimul său 
punct prin crearea drive-in-urilor, când poţi mânca şi conduce în acelaşi timp; calculabilitate, legată 
de timpul mic în care produsul standard este pus în tava clientului iar previzibilitatea este dată de 
garanţia faptul că pe tot întinsul globului pământesc produsele şi serviciile, ba chiar şi organizarea 
interiorului, uniforma lucrătorilor sau muzica ambientală sunt aceleaşi, indiferent de loc. 
Paradigmele managementului şi marketingului de tip Mac Donald's, cu eficientizarea continuă a 
operaţiunilor, folosirea unor tehnologii non-umane cât mai mult posibil, deservirea unui foarte mare 
număr de consumatori pe întreg globul, rapid, uniform, previzibil, eficient – se extind într-o măsură 
tot mai mare în alte domenii: sănătate, servicii, distracţie şi divertisment, comunicare, educaţie. 
Exemplele din societatea actuală cotidiană sunt multiple: casele standardizate - prin construcţia 
blocurilor (blocuri din prefabricate, cu proiecte identice, care conduc la cartiere identice) sau 
impunerea anumitor standarde de construcţie, toate acestea ducând spre ştergerea memoriei locuirii; 
băncile şi instituţiile financiare cu emitere de carduri, cu operaţiuni eficiente şi rapide de plată sau 
transfer, cu credite bazate pe previzibilitate şi pe evaluarea precisă a riscurilor (unde indicatorii de 
solvabilitate de tip profesie, avere, potenţial, viaţă personală sunt mărci clare ale dezumanizării); 
textele - grile din sistemul de examene din educaţie, care standardizează studenţii şi îi fac să 
”încapă” în tipare prestabilite; partidele politice, care îşi desemnează candidaţii după ”cota de 
piaţă”, şi nu după calităţile personale; creşterea animalelor în complexe imense în care animalele 
sunt identice şi nu văd niciodată lumina soarelui; se ajunge chiar la anumite forme patologice ale 
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standardizării: standardele create în orice domeniu al dezvoltării europene de sistemul ISO; 
controlul sarcinii femeilor sau posibilitatea de a avea copii la orice vârstă; vaccinarea, pentru 
controlul bolilor previzibile şi standardizate etc. 

Într-o măsură foarte mare, modernitatea construieşte un postament raţional, pe care se 
transformă mai întâi societatea occidentală, iar apoi, prin procese de largă globalizare, tot 
mapamondul, fapt vizibil în apariţia şi dezvoltarea capitalismului modern agresiv, cu finalitate în 
profit, nu în subzistenţă şi într-o preocupare continuă pentru inovarea tehnologică şi  promovarea 
masivă a laicului.  

Max Weber a introdus în analiza fenomenului de raţionalizare – globalizare – secularizare 
un termen care a făcut carieră în lumea ştiinţelor sociale, pentru a descrie caracterul societăţii 
modernizate, secularizate, unde înţelegerea ştiinţifică este mai apreciată decât simpla credinţă. El a 
vorbit despre ”dezvrăjirea lumii” (”desenchantement”), definind prin acest termen o stare proprie 
modernităţii, în care magia şi religia (în forma sa tradiţională) nu mai sunt necesare în calitatea lor 
de ”tehnici ale mântuirii” iar raportarea omului la sacru s-a alterat semnificativ faţă de credinţa 
iniţială a acestuia în divinitate, ca forţă generatoare a universului. 

Astfel, dezvrăjirea lumii este consecinţa dominanţei raţionalităţii asupra societăţii, în 
detrimentul trăirilor religioase sau, cel puţin, spirituale, aşa cum spunea sociologul american citat 
mai sus: ,,una dintre cele mai generale teze ale lui Max Weber este aceea că, datorită raţionalizării, 
lumea occidentală este din ce în ce mai dezvrăjită. Elementele magice ale gândirii, care caracterizau 
societăţile mai puţin raţionalizate au dispărut. Astfel, în loc de o lume dominată de farmec, magie, 
mistere, avem o lume în care totul este clar, logic şi standardizat’’[10]. Urmarea construirii unei 
astfel de societăţi raţionalizate până la extrem a fost o robotizare treptată a indivizilor: ,,ei trebuie să 
îndeplinească numai acele sarcini, în modul prescris de organizaţie (…) luând decizii puţine sau 
chiar deloc; oamenii încep să se comporte ca nişte roboţi umani sau precum calculatoarele’’[11]. 

Mircea Vulcănescu, preia tezele weberiene şi descrie societatea modernă occidentală prin 
stăpânirea lui homo sapiens de homo faber,ca o consecinţă a prevalenţei acţiunii asupra 
contemplaţiei; homo faber este considerat de Vulcănescu un prototip al omului american, omul 
civilizaţiei materiale, al confortului, omul standard al civilizaţiei moderne:”un om haotic, care a 
pierdut cu totul sensul vieţii interioare şi al celei de interior. Un om în care lumea din afară a 
pătruns ca valul mării într-un vas spart. Un om care şi-a automatizat toate funcţiunile sociale şi 
vitale încadrându-se maşinii, un om care – în general – nu mai gândeşte, ci numai execută o serie de 
reflexe şi deprinderi, tot fluxul activităţii sale sufleteşti consumându-se cu înfrânarea sau 
intensificarea acestor automatisme în raport cu variaţiile mediului exterior’’[12]. 

Nimic din modelul comunitar al societăţii tradiţionale nu mai rezistă modernismului: 
”comunitatea indivizilor nu mai are realitate, nici substanţe unitare, ci e numai un ansamblu de 
relaţii interindividuale. Fiecare rămâne străin de ceilalţi; dar se poate întâlni cu ceilalţi pentru 
conlucrare. Ceea ce e unuia scop, poate fi altuia mijloc. Unul poate folosi pe celălalt. Totul devine 
astfel mijlocire, negoţ şi instrument. Nu mai e scop absolut. Etica devine economie. Şi mijlocul prin 
excelenţă, mijlocul în sine, sensul instrumental în care se concretizează toate aceste relaţii posibile e 
banul. El e puterea care uneşte, care leagă întâlnirea unui om cu altul şi conlucrarea lor’’[13]. 

Raţionalizarea la extrem a condus, printre altele şi la o supradimensionare a conceptului de 
putere: putere economică, putere politică, putere administrativă, toate conducând spre puterea 
financiară, spre bogăţie, în detrimentul net al acelei bogăţii spirituale despre care vorbeau epoci 
anterioare: ,,Bogăţia, ideal suprem al omului ahtiat să smulgă vieţii cât mai multă şi cât mai intensă 
bucurie pământească, în scurtul răgaz îngăduit omului pentru asta. Puterea, care e mijlocul de a 
dobândi bogăţia. Iscusinţa, gâlceava, bănuiala, ne-ndurarea, lauda de sine, care sunt sculele cu 
care dobândeşti puterea şi cu care o ţii atunci când ai dobândit-o, alcătuiesc valorile esenţiale ale 
codului moral modern, chiar atunci când ipocrizia le drapează-n altele, aparent potrivnice’’[14]. 

Relaţia dintre stat şi biserică este pusă pe bazele aceleiaşi raţionalizări, a credinţei de data 
aceasta, care a condus la transformarea religiei în viaţă morală: ,,biserica se încearcă a fi despărţită 
de viaţa ei tainică, transformându-se într-un instrument de moralizare a vieţii sociale, într-o anexă a 
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mijloacelor de menţinere a ordinii în stat. Prin aceasta însă, biserica încetează de a fi biserică şi se 
transformă în societate anonimă”[15]. Statul nu mai pricepe rostul bisericii, uitând legătura tainică a 
acesteia cu Duhul sau Spiritul Sfânt şi, deci, facilitarea legăturii individului cu divinitatea, ci se 
raportează doar tehnic la ea; pentru stat, preotul este un funcţionar obişnuit, iar viaţa religioasă este 
viaţă morală. 

Sociologia actuală acreditează ideea că, dacă pornim de la premisa că secularizarea, ca 
proces istoric şi moral înseamnă îndepărtarea omului de Dumnezeu şi detaşarea de orice instituţie 
cu caracter religios, mutaţiile se pot vedea în plan social: societatea modernă, nemaifiind condusă 
de biserică, este condusă de stat, instituţia care, prin ramificaţiile sale, a luat, practic, locul bisericii. 
Rezultatul este vizibil la nivelul politicilor statului în societatea modernă occidentală sau în cea 
nord-euopeană unde implicarea statului în sistemul de asistenţă socială, sub toate aspectele acestuia, 
este maximă; tot sociologic vorbind, o analiză a societăţii europene face vizibil faptul că 
modernitatea promovează individualismul, dezvoltarea ştiinţelor şi capitalismul (privatizarea), în 
defavoarea unor valori morale sau religioase şi a religiei în sine. Tot modernitatea este cea care a 
schimbat decisiv rolul şi locul femeii în societate şi familie, acordându-i o tot mai mare vizibilitate 
în spaţiul economic, al informaţiilor sau al serviciilor, în detrimentului rolului tradiţional jucat în 
economia familiei. Instituţia familiei a avut mult de suferit în urma acestei mutaţii, aducând o 
creştere exponenţială a ratei divorţurilor sau o scădere la fel de drastică a numărului de copii din 
familie, în paralel cu o mare devalorizare a instituţiei căsătoriei, care tinde să devină facultativă în 
faţa promovării concubinajului oficial (chiar legalizat în unele ţări). Urmarea acestor mutaţii 
argumentează teza potrivit căreia societatea modernă secularizată fundamentează un nou tip de 
familie şi de relaţii familiale, cu semnificaţii diferite de cele acceptate de tradiţia creştină. 

Pe de altă parte, toate aceste consideraţii trebuie nuanţate, însă, în cazul continentului nord-
american, unde modernitatea, industrializarea, globalizarea şi progresul social nu sunt neapărat 
corelate cu secularizarea, dat fiind faptul că statisticile arată că 40% din americani fac parte dintr-o 
comunitate religioasă şi se consideră practicanţi religioşi. 

Altfel spus, dacă socotim că religia este, în fapt, o modalitate de raportare a naturalului la 
supranatural printr-un set de idei şi un complex de practici, atunci caracterul religios al omului 
modern poate fi pus sub semnul întrebării, pentru că modernitatea nu aduce cu sine ateismul, ci 
disiparea credinţelor în supranatural într-o paletă largă de abordări; iar dacă admitem că pluralismul 
religios, propriu modernităţii, globalizării şi occidentalizării contribuie la vitalizarea vieţii religioase 
(aşa cum arată multe studii sociologice şi etnologice efectuate pe diferite arealuri din România, 
unde se arată că, statistic vorbind, numărul de locuitori care au trecut la o religie neoprotestantă şi 
sunt practicanţi curenţi ai acestei religii este mai mare decât numărul de ortodocşi sau catolici din 
localitate, care se declară aşa dar care frecventează foarte rar biserica), atunci înseamnă că efectele 
secularizării nu se pot detecta în mod direct în practica religioasă; teoriile secularizării promovează 
ideea că religia se retrage treptat din faţa modernităţii, fapt anulat însă de pluralismul religios 
propriu modernităţii, care, paradoxal, vitalizează religia, demonstrând că modernitatea şi 
secularizarea nu pot fi puse întotdeauna în ordinea de dependenţă susţinută de majoritatea exegeţilor 
fenomenelor moral-creştine. 

Revenind la analizele critice ale secularizării, reamintim că secularizarea reprezintă, în 
ultimă instanţă, deplasarea accentului şi a orientării în raportarea omului la lumea înconjurătoare de 
la divin la lumea reală, ca fiind singura realitate perceptibilă. În aceste condiţii, se consideră că 
secularizarea cumulează trei aspecte: descreşterea fenomenelor şi a stării de religiozitate, 
diminuarea semnificaţiei religiei şi o adaptare a religiei la ideile modernităţii, vizibile în scăderea 
indicatorilor sentimentului religios şi a indicatorilor credinţei (declinul credinţelor şi practicilor 
religioase dar şi marginalizarea religiosului în sfera privată). Pe de altă parte, istoricii atrag atenţia 
că nu trebuie să vedem secularizarea ca un proces brusc, ca o ruptură între iluminism şi modernitate, 
dat fiind faptul că există o serie de atestări istorice care susţin ideea că nici înainte de secolul XIX 
societatea europeană nu era complet religioasă (se fac unele exagerări în privinţa virtualei existenţe 
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a unei societăţi masiv religioase, înainte de secolul XIX şi una complet şi brusc ne-religioasă, a 
secolelor XX şi XXI, fapt infirmat de date istorice). 

Apoi, dacă privim secularizarea ca pe o diseminare a experienţelor spirituale de tip religios, 
atunci se poate susţine doar activarea unui proces de transformare a percepţiilor, credinţelor şi 
obiceiurilor religioase sau socio-religioase, şi nu neapărat un declin al religiei, luat grosso modo. 
Sociologii francezi se întrebă dacă nu cumva omul modern european nu este ”doar religios într-un 
alt mod”, şi nu ”mai puţin religios”. Desigur, dacă privim fenomenul secularizării la nivelul Europei 
occidentale, declinul practicilor religioase şi a încrederii cetăţeanului în instituţia bisericii evocă un 
declin evident, dar dacă privim problema global, la nivelul tuturor statelor europene şi a 
continentului american, această afirmaţie trebuie cel puţin nuanţată. 

Nu este mai puţin adevărat faptul că societatea occidentală europeană actuală se confruntă 
cu grave probleme de nivel global, manifestate în crize aproape concomitente: criza economică şi 
financiară mondială (care a condus la mutaţii sociale grave: creşterea şomajului sau mobilitatea 
mare a forţei de muncă), criza politică (punerea Uniunii Europene sub semnul întrebării), criza 
ecologică (manifestată în poluarea fără precedent, în încălzirea globală sau în calamităţi 
numeroase), criza de ordin moral (mai ales de ordin identitar, dar şi de răsturnare a valorilor) şi este 
dificil de decelat gradul de interdependenţă între această criză generalizată şi secularizare. 

Pe de altă parte, este riscant să afirmăm tranşant că religia a dispărut sub presiunea 
modernităţii, dacă observăm multitudinea de forme religioase sub care se prezintă, mergând de la 
tehnici ancestrale sau tradiţionale magico-religioase de relaţionare cu divinul până la tehnici rafinate 
şi sofisticate create în context urban. Tot mai mulţi exegeţi ai procesului de secularizare atrag 
atenţia asupra relaţiei tot mai puţin valoroase dintre religie şi cultură, chiar cu o secularizare a 
întregului sistem de cultură dar şi asupra incapacităţii bisericilor tradiţionale de a se adapta noilor 
nevoi ale modernităţii şi de a găsi noi forme de convingere, de persuasiune a maselor. 

În concluzie, în astfel de condiţii, se vorbeşte tot mai mult despre o pistă falsă pe care merg 
cei care postulează declinul religiei, despre un ”mit” (doar) al declinului religiei sau chiar despre o  
imensă greşeală a celor care susţin dispariţia supranaturalului în faţa industrializării şi cibernetizării 
profunde a societăţii actuale. Devine tot mai limpede faptul că omul are nevoie de religie şi magie, 
de supranatural, de divinitate şi de credinţă într-o instanţă superioară, iar întrebarea care se pune 
este dacă nu cumva omul comunităţii moderne este chiar mai avid de supranatural decât până acum, 
iar definiţiile secularizării trebuie reevaluate, în sensul că, în mileniul trei, acest proces nu mai 
înseamnă, punctual, declinul religiei, ci un demers istoric de legitimare a noilor forme religioase, un 
proces de schimbare a relaţiilor dintre religie şi societatea modernă. 
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