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Bisericile în spaţiul public românesc
Despre nevoia unei re(con)stituiri

IULIANA CONOVICI

La în ce pu tul anu lui 2006, la In sti tu tul de Cer ce tări Po li tice din Bucureşti, un 
grup de ti neri cer ce tă tori ai fe no me nu lui re li gios din Ro mâ nia se în tru neau în spe-
ranţa con strui rii unor mo duri con ver gente de re flec ţie în ju rul subiec te lor de in te-
res co mune, par ti ci pând to to dată la struc tu ra rea ne ce sa rei co mu ni tăţi de cer ce tare 
în acest do me niu. Prin na tura sa, al că tui rea informală care a că pă tat nu mele de 
„Grup interdisciplinar pen tru stu diul re li gi i lor“ era ete ro genă. Co la bo ra rea în tre 
membri era o pro vo care în sine. Un punct de ple care pen tru vi i toa rea co la bo rare a 
fost crea rea unui fo rum online care să fa ci li teze co mu ni ca rea şi di fu za rea in for ma-
ţi i lor aca de mice în tre mem brii gru pu lui şi că tre toţi cer ce tă to rii in te re saţi.

Un al do i lea pro iect, asu mat de In sti tu tul de Cer ce tări Po li tice din Bucureşti, a 
fost or ga ni za rea unei con fe rinţe care să re u nească, într-un ca dru aca de mic, par ti ci-
panţi din în treaga ţară, atât în ve de rea con strui rii unei re flec ţii co mune, cât şi a cre ă rii 
şi con so li dă rii de le gă turi în tre cer ce tă to rii din do me niu. Tema aleasă, situa ţia Bi se ri-
ci lor din Ro mâ nia de-a lun gul se co lu lui al XX-lea se preta la o re flec ţie interdisciplinară, 
iar ca drul în care avea să se des fă şoare in vita la ri goare aca de mică.

În zi lele de 10-11 iu nie 2006, con fe rinţa na ţională „Bi se rici şi po li tică în Ro mâ-
nia se co lu lui al XX-lea“ s-a des fă şu rat la In sti tu tul de Cer ce tări Po li tice din 
Bucureşti. Con fe rinţa re u nea, pen tru dez ba te rea te mei pro puse, circa 30 de par ti ci-
panţi, toţi pre o cu paţi de in ves ti ga rea di men si u nii pu blice a re li giei în spa ţiul ro mâ-
nesc. Cu vân tul de or dine al în tâl ni rii a fost di ver si ta tea, iar aceasta se tra duce la 
rân dul său în tex tele care ur mează.

Con fe rinţa care a dat naş tere aces tei pu bli ca ţii avea am bi ţia de a par ti cipa la re-
con strui rea puzzle-ului care este pei sa jul re li gios ro mâ nesc al ul ti mu lui se col, in ves ti-
gând de o po trivă mo dul în care atât cul tele, cât şi sta tul ro mân (dar nu nu mai el) s-au 
im pli cat în şi mă sura în care au par ti ci pat la transfor mă rile prin care acesta a tre cut.

Per spec ti vele, abor dă rile, me to do lo gia fo lo site de au tori, pre cum şi op ţi u nile 
fi lo so fice ale fi e că ruia sunt di fe rite: de la me toda is to rică la pers pec tiva şti in ţei 
po li tice, de la so ci o lo gia re li giei la te o lo gie şi filosofie. Subiec tele sunt şi ele foarte 
di verse. De parte de a se mul ţumi cu aple ca rea asu pra is to riei Bi se ri cii ma jo ri tare, 
una din mi zele aces tui şan tier de cer ce tare este aceea de a lansa pro vo ca rea in ves-
ti gă rii pei sa ju lui re li gios ro mâ nesc al se co lu lui al XX-lea în an sam blul său. Într-un 
pei saj edi to rial în care re flec ţi ile com pre hen sive asu pra sta tu tu lui re li giei în spa-
ţiul pu blic ră mân pu ţine, tex tele de faţă au, cre dem, des tule de ofe rit.

Se co lul al XX-lea le apare mul tora ca un se col al rup tu ri lor suc ce sive, mar cate 
de răz boaie modiale, fie ele „calde“ sau „reci“. Spa ţiul ro mâ nesc ne apare şi el ca 
atare: se pre tează la o des com pu nere a is to riei într-un „îna inte de Pri mul Răz boi 
Mon dial“, pe rioada in terbe lică (le gată de cea a ur mă to ru lui Răz boi Mon dial), pe-
rioada co mu nistă şi cea postcomunistă. Tim pul is to riei ro mâ neşti este de li mi tat 
prin răz boaie şi re volte sân ge roase. Ten ta ţia pe ri o di ză rii este atât de mare, în cât 
ris căm să tra tăm is to ria ca o în lăn ţu ire de seg mente se pa rate, bine de li mi tate. 
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Interbe li cul ră mâne pe rioada de glo rie a Ro mâ niei mari, co mu nis mul un ac ci dent 
a că rui vin de care se pro duce in stan ta neu în de cem brie 1989.

Dacă este să as cul tăm chiar unele voci au to ri zate din in terio rul Bi se ri ci lor, 
pre zenţa re li giei, şi în de o sebi a con fe si u ni lor creş tine în acest spa ţiu şi timp pare 
să ur meze ace leaşi co or do nate. Ast fel, dacă pe rioada pre-1918 ră mâne una a moş-
te ni rii unei ex pe ri enţe is to rice per an sam blu be ne fice, co mu nis mul tra tat ca ac ci-
dent poate fi eva cuat din me mo rie, printr-o re în toar cere, în zi lele noas tre, la 
situa ţia unui in terbe lic ro mâ nesc idea li zat, cel pu ţin din punct de ve dere al sta tu-
tu lui re li giei în so ci e tate. Me mo ria este con ve na bil se lec tivă şi aş terne peste traume 
ui ta rea. Dar ui ta rea nu în seamnă ni ci de cum eli be ra rea de as pec tele ne plă cute ale 
ex pe ri en ţe lor tre cute, ci mai de grabă o or bire vo lun tară. Tre cu tul, as cuns într-un 
colţ, re fuză să treacă, lăsându-şi me reu mai in sis tent ur mele asu pra pre zen tu lui, 
reapă rând în cele mai neconvenabile mo mente. Pen tru în ţe le ge rea mo du lui în care 
Bi se ri cile s-au in te grat în spa ţiul pu blic al Ro mâ niei mo derne, re flec ţia ri gu roasă, 
apli cată şi ma tură este, cre dem, de neînlocuit. Iar Uni ver si ta tea se do reşte a fi spa-
ţiul pri vi le giat al aces teia.

Tex tele care ur mează se în şi ruie pe fi rul în tre gu lui se col tre cut. Am păs trat, 
pen tru co mo di tate, pe ri o di za rea bi ne cu nos cută, dar, după cum ci ti to rul va pu tea 
ob serva, tex tele co mu nică, une ori in vo lun tar, în tre ele şi ade sea ajută la sta bili rea 
de punţi de le gă tură în tre di fe ri tele pe rioade in ves ti gate. Pro bleme, ne voi, în tâm-
plări din pre zent ca pătă sens – ade sea al tul de cât cel pe care ac to rii im pli caţi ar 
dori să-l pro pună ei în şişi –, pe mă sură ce is to ria lor în cepe să se cla ri fice.

Stu diul lui Paul Brusanowski lan sează dez ba te rea. În con tex tul dis cu ţi i lor din 
ca drul Bi se ri cii Or to doxe Ro mâne cu pri vire la re forma Sta tu tu lui său de or ga ni-
zare şi func ţionare, au to rul pre zintă de ta liat con strui rea mo de lu lui de re la ţii în tre 
Bi se rica Or to doxă şi stat în Transil va nia lui An drei Şaguna, pe baza prin ci pi i lor 
au to no miei şi subsidiarităţii. În tre gul stu diu se con sti tuie într-o ple doa rie în fa voa-
rea mo de lu lui şagunian care, ar gu men tează au to rul, a fost co rupt odată cu in te gra-
rea Transil va niei într-o Ro mâ nie în care sta tul nu în ţe le gea să acorde Bi se ri cii doar 
o „au to no mie stâmpărată“ (mai mult „stâmpărată“ de cât au to no mie reală, şi în 
care sen sul subsidiarităţii se pierde în fa voa rea cen tra lis mu lui ad mi nis tra tiv).

Por nind de la dez ba te rea pu blică re fe ri toare la ad mi nis tra rea moş te ni rii lui 
Emanuil Gojdu, Radu Carp trece din colo de da tele pro ble mei ju ri dice pro priu-zise, 
pen tru a pre zenta un mo del spe ci fic de sus ţi nere a în vă ţă mân tu lui uni ver si tar con-
fe sional: cel al bur se lor pri vate.

Mihai Chioveanu iden ti fică în legionarism, cum alţii au fă cut-o cu fas cis mul, 
un tip par ti cu lar de re li gie po li tică. Discursul re li gios pro priu-zis (în spe cie or to-
dox) a fost, după cum ar gu men tează au to rul, fo lo sit doar ca in stru ment pen tru 
pro mo va rea unor sco puri până la urmă mundane.

Do rin Dobrincu con ti nuă con tu ra rea pei sa ju lui re li gios-po li tic al Ro mâ niei 
in terbe lice cu pre zen ta rea şi explicitarea situa ţiei cul te lor neoprotestante în pe-
rioada amin tită şi în tim pul ce lui de-al Do i lea Răz boi Mon dial. El îşi pro pune ast-
fel să de mon streze că per se cu ţi ile or ga ni zate de stat îm po triva aces tor con fe si uni 
nu îşi au ori gi nea în pe rioada co mu nistă, ci cu mult îna inte. Stu diul ca ută să des-
crie to to dată şi con tex tul şi mo dul în care se ajunge la o re la tivă nor ma li zare a re la-
ţi i lor în tre aceste con fe si uni şi stat.

George Enache se apleacă asu pra mo du lui în care se struc tu rau re la ţi ile Bi se-
ri cii Or to doxe Ro mâne cu sta tul ro mân in terbe lic, por nind de la ca zul li de ri lor 
AGCOR, cu aju to rul do cu men te lor de ar hivă dis po ni bile. Tex tul re levă in to le-
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ranţa au to ri tă ţi lor faţă de orice ma ni fes tare a au to no miei cle ru lui or to dox; mo dul 
în care acestea îi tra tează pe li de rii AGCOR dau mă sura şi pre ţul sta tu tu lui, în de-
ob şte con si de rat pri vi le giat, al Bi se ri cii Or to doxe în perioda in terbe lică în cea a 
gu ver nă rii Antonescu.

Miza tex tu lui Andreei Nanu este des ci fra rea me ca nis me lor de per ma nentă 
re-in ven tare a unei iden ti tăţi pu blice or to doxe în con tex tul Ro mâ niei in terbe lice, 
printr-o in ves ti gare a scri e ri lor ce lor mai cu nos cuţi te o logi ai ace lei pe rioade. Ast-
fel, sunt sur prinse ten si u nea în tre ide o lo gia ro mâ nis mu lui şi ten ta ti vele de creare 
a unui ecumenism creş tin (fie şi nu mai or to dox).

Mihaela Ghimici fo lo seşte me toda com pa ra tivă, apli când te o ria path dependence 
(tra dusă ca „de pen denţa de cale“) la ca zu rile Bi se ri ci lor ma jo ri tare din Ro mâ nia şi 
Po lo nia. Por nind de la ideea că în pe rioada co mu nistă, din punct de ve dere po li tic 
şi eco no mic, în aceste ţări este apli cat mo de lul so vi e tic, au toa rea tes tează această 
ipo teză şi pen tru situa ţia cul te lor din aceste ţări. Pe rioada in ves ti gată merge de la 
in sta u ra rea re gi mu ri lor co mu niste până în 1953.

Gheorghe Mo do ran pre zintă sin te tic sta rea cul te lor neoprotestante, me ca nis-
mele de su pravi e ţu ire, adap tare şi opo zi ţie fo lo site al ter na tiv sau suc ce siv în re-
la ţi ile aces tora cu sta tul co mu nist şi mo du rile în care se ajunge la o nor ma li zare 
a aces tora.

Stu diul re dac tat de Ana-Maria Rădulescu în fă ţi şează situa ţia apli că rii De cre-
tu lui de des fi in ţare a mânăstirilor în Ar hi e pis co pia Craiovei, pu bli când la sfâr şit 
un do cu ment ine dit re dac tat de îm pu ter ni ci tul de culte pen tru Ar hi e pis co pia 
Craiovei. In ves ti ga ţia, ba zată pe surse ine dite, sur prinde ten sionata şi am bi gua 
con struc ţie a re la ţi i lor în tre Bi se rica Or to doxă şi sta tul co mu nist.

Spre de o se bire de lu cră rile pre ce dente, tex tul lui Cris tian Vasile este unul 
po le mic. Is to ric, acesta alege să facă o cri tică se veră is to ri o gra fiei şi mai ales a is-
to ri ci lor care s-au aple cat, după 1989, asu pra situa ţiei Bi se ri cii în co mu nism. In-
ves ti gând discursu rile is to rice con tem po rane asu pra te mei amin tite, au to rul 
de nunţă abor da rea par ti zană şi in ca pa ci ta tea de de ta şare a ma jo ri tă ţii ce lor im pli-
caţi în acest de mers.

Lu cian Ovidiu Ivan ne pro pune, pe baza do cu men te lor de doc trină so ci ală ale 
Bi se ri cii Ca to lice şi cu aju to rul te o lo giei lui Johann Bap tist Metz o vi zi une creş tină 
asu pra mo du lui de a fi îm pre ună al eu ro pe ni lor. Pe baza ace lo raşi re pere este con-
stru ită lu cra rea lui Cris tian Barta. Acesta ne pre zintă o schiţă a evo lu ţiei mo du lui 
de ra por tare a Bi se ri cii Ro mâne Unite la sta tul ro mân postcomunist, tre când în re-
vistă prin ci pa lele ipo teze ve hi cu late de-a lun gul pe rioa dei: de la crea rea unui par-
tid de in spi ra ţie (greco-)ca to lică la apro pi e rea de PNŢCD şi până la dis tan ţa rea de 
via ţa par ti zană. Sprijinindu-se pe au to ri tă ţile te o lo gice amin tite mai sus, el afirmă 
că Bi se rica Ro mână Unită „are ne voie de o te o lo gie po li tică“.

Sil viu Rogobete face o tre cere în re vistă, ba zată pe date sta tis tice şi pe ana liza 
tex tu lui re cen tei Legi pen tru li ber ta tea re li gioasă şi re gi mul ge ne ral al cul te lor, a 
situa ţiei re li giei în Ro mâ nia con tem po rană. El pro pune multiculturalismul ca mo-
del de con vi e ţu ire a re li gi i lor din Ro mâ nia şi to to dată o reinterpretare a Tra di ţiei 
creş tine în ace eaşi cheie, sub sem nul asu mat al postmodernităţii.

Bog dan Ale xan dru Duca îşi pro pune să de mon streze mo dul în care legiona-
rismul şi ava ta ru rile sale au in flu en ţat şi au fost in flu en ţate de gân di rea or to doxă 
a vre mii, con si de rând că doc trina le gionară şi cea a neo-le giona ri lor ac tu ali ar pu-
tea fi in terpre tate ca o în cer care de struc tu rare a unei te o lo gii po li tice or to doxe 
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(altmin teri ab sente?). Tex tul, re dac tat pe un ton po le mic, îşi pro pune însă mai de-
grabă să des chidă o dez ba tere de cât să dea răs pun suri de fi ni tive.

Tot po le mic este şi tex tul lui Mihail Neamţu. Tema aces tuia, în forma re vă zută 
pen tru pu bli care, tra tează câ teva pro bleme foarte ac tu ale ale pre zen ţei or to doxe 
în so ci e tate, fi ind reformulată ca un di ag nos tic pen tru ziua de azi. Au to rul ple-
dează pen tru par ti ci pa rea in te li gentă a au to ri tă ţii ecle zi as tice or to doxe la un di a-
log în care so ci e ta tea ro mâ nească să reînveţe să gân dească la con strui rea bi ne lui 
co mun. El in sistă to to dată asu pra ne voii unei al fa be ti zări te o lo gice a mass-me dia 
şi a decidenţilor po li tici ro mâni, to tul în ve de rea coa li ză rii in te li gen ţe lor cre din-
cioase îm po triva rinocerizării de ghi zate sub multe chi puri con tem po rane.

Nu mai pu ţin ac tu ală este tema dez bă tută de Radu Preda în ana liza pe care o 
face unui sin gur as pect, încă nerezolvat, din tran zi ţia ro mâ nească: deconspirarea 
po li ţiei po li tice din Ro mâ nia şi în de o sebi a par ti ci pan ţi lor săi din rân du rile cle ru lui 
(or to dox). Cu fe ri cita pre ci zare că „bi o lo gia sin gură nu con feră un as cen dent mo ral“, 
au to rul in sistă asu pra ne ce si tă ţii (auto-)deconspirării ce lor res pon sa bili, nu pen tru a 
fa ci lita exe cu ţii mo rale pu blice, ci în ve de rea eli be ră rii con şti in ţe lor aces tora de con-
strân ge rea şi şan ta jul la care do sa rele ac ţi u ni lor tre cute îi ex pun în postcomunism.

Tex tul sem nat de au toa rea aces tei in tro du ceri ur mă reşte discursul pu blic al 
ie rar hi lor or to docşi din pe rioada postcomunistă, iden ti fi când câ teva cap cane ale 
stra te gi i lor discursive ale aces tora. In sis tenţa asu pra ar gu men tu lui na ţional în pri-
mii ani postcomunişti; asu pra ca rac te ru lui ma jo ri tar al Bi se ri cii Or to doxe în anii 
ur mă tori; şi în fine apa ri ţia unui discurs care pla sează vo cea Bi se ri cii în in terio rul 
so ci e tă ţii ci vile cu prind toate în sine ris cul ma jor al se cu la ri ză rii in terne a Bi se ri cii 
în seşi, pre cum şi a con şti in ţe lor cre din ci o şi lor aces teia.

So rin Gog pro pune şi el o in ves ti ga ţie asu pra apli că rii te o riei se cu la ri ză rii în 
spa ţiul est-eu ro pean şi în de o sebi ro mâ nesc. Au to rul con si deră că se cu la ri za rea 
so ci ală a fost rea li zată cu suc ces de că tre re gi mu rile co mu niste, dar cu mai pu ţină 
efi ci enţă la ni ve lul con şti in ţe lor in di vi du ale, pro ce sul con ti nu ând şi as tăzi.

În tim pul care a tre cut de la în tâl ni rea pro priu-zisă, mai mulţi din tre par ti ci-
panţi au sim ţit ne voia să-şi re vadă tex tele, spre a ne oferi o in terpre tare ac tu a li zată 
a aces tora. Dar, după cum ci ti to rul va pu tea con stata, prac tic toate pa gi nile care 
ur mează sunt scrise cu sen ti men tul ur gen ţei, pen tru a răs punde unor ne voi ac tu-
ale. Căci nu poate exista o dez ba tere ma tură asu pra ro lu lui pe care îl joacă sau l-ar 
pu tea juca re li gia în via ţa noas tră, a ce lor de as tăzi fără a în ţe lege ide ile şi va lo rile, 
ca u zele şi efec tele, pre cum şi com pli ca tul său parcurs is to ric în Ro mâ nia mo dernă. 
De aici ne ce si ta tea unei re flec ţii co mune care să ur meze cel pu ţin cursul ul ti mu lui 
se col. Tema este, de si gur, vastă, iar pu bli ca ţia de faţă îşi pro pune să aducă îna in tea 
pu bli cu lui doar câ teva din pi e sele lipsă ale aces tui puzzle foarte com pli cat. Pro vo-
ca rea con ţi nută în aceste pa gini este in vi ta ţia adre sată ci ti to ru lui de a se sluji de 
aces tea ca de un punct de ple care pen tru în ţe le ge rea în tre gu lui ta blou. Ba mai 
mult, poate duce el în suşi mai de parte că u ta rea, fie că u tând pi ese noi, fie că u tând 
să le po tri vească pe cele exis tente.


