
 
3. Factorul religios şi actul social în opera 

weberiană 
 
 

Sociologia lui Max Weber reprezintă baza 
sociologiei ştiinţifice a religiei, necesară înţelegerii 
tipologice şi obiective. Respingând atât teoria referitoare 
la evoluţia claselor sociale propusă de Karl Marx, cât şi 
teoria societăţii morale susţinute de Emile Durkheim, 
Max Weber a reuşit să pună la punct sociologia înţelegerii 
sensului subiectiv al activităţii sau, după caz, al inactivităţii 
religioase. Pentru a ajunge la o asemenea cunoaştere a 
obiectului înţelegerii, sociologul a pus bazele 
metodologiei tipului ideal şi a afinităţii elective a 
legăturilor cauzale. El a elaborat o serie de categorii, aşa 
cum este cea a tipurilor de profeţie şi a ideii de charismă 
(putere spirituală), dar şi unele categorii care au devenit 
instrumente de lucru pentru materialul comparativ. Din 
aceste motive, Weber este considerat drept adevăratul 
întemeietor al sociologiei comparative, după cum am 
arătat într-un capitol precedent. 

Max Weber afirmă că nu există o lege universală a 
societăţii, aşa cum se presupune în ştiinţa naturală, sau o 
lege a istoriei care să determine cursul dinamicii în mod 
mecanic. Scopul sociologiei religiei a lui Max Weber este 
acela de a înţelege din perspectiva subiectivă a actorului 
actul religios, atât în mod raţional, cât şi empatic. El nu 
este acela de a stabili legile religiei şi ale societăţii şi nici 
acela de a pătrunde esenţa actului religios. Scopul nu este 
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nici măcar acela de a formula şi evalua funcţia socială a 
religiei, aşa cum a făcut-o Marx care afirma că religia este 
opium-ul maselor sau Durkheim care era de părere că 
religia este liantul societăţii morale. 

Înţelegerea tipologică şi comparativă a actului 
religios depinde de construcţia teoretică a tipului ideal 
logic prin intermediul unor experimente raţionale sau 
empatice.  

Văzută dintr-o altă perspectivă, înţelegerea 
obiectivă a actului religios depinde de analiza lipsită de 
sentinţe evaluative a înţelesului subiectiv al actului social, 
atât din punctul de vedere al ideilor, cât şi din cel al 
intereselor materiale şi spirituale. Pentru a evita presiunea 
aprecierilor evaluative, trebuie să facem o  distincţie între 
recunoaşterea empirică a “ceea ce este” şi judecata 
normativă a “ceea ce ar trebui să fie”. Validitatea unui 
drept de natură etică  nu este o problemă de analiză 
socială, ci una de conştiinţă şi convingere. Criteriul 
aprecierilor valorice este imperios necesar şi nu depinde 
de realitatea empirică. Pe de altă parte, înţelegerea a “ceea 
ce este” nu presupune doar datele empirice ale actului 
social, ci şi înţelesul subiectiv al acestuia. Actul social nu 
este o reacţie mecanică la legea intereselor materiale, ci o 
dinamică a ideilor şi a  intereselor care îi dau actorului 
social înţelesul conştient sau inconştient al vieţii şi lumii.  

Pentru a putea înţelege realitatea sociologică a 
religiei, Max Weber pune accentul pe importanţa ideilor 
religioase care nu poate fi redusă la componenţa 
intereselor materiale (Marx) sau la obligaţiile şi funcţiile 
sociale (Durkheim). Sociologul ne atrage atenţia asupra 
faptului că nu ideile, ci interesele materiale şi ideologice 
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sunt cele care influenţează în mod direct comportamentul 
uman. Însă, adesea, imaginile lumii care au fost create de 
idei au determinat căile de-a lungul cărora acţiunea a fost 
impulsionată de dinamica interesului. 

În general, din studiile însemnate ale lui Max 
Weber asupra religiei singurul care a dobândit notorietate 
este Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Totuşi, acest 
celebru eseu reprezintă doar o foarte mică parte a celor 
trei lucrări scrise de către Max Weber. Gesammelte Aufsätze 
zur Religionsoziologie - Collected Essays on the Sociology of 
Religion (Studii asupra sociologiei religiei, din 1920) cuprind, în 
ordine, şi Confucianism şi daoism, precum şi Hinduism, budism 
şi Iudaismul antic. De asemenea, în Economie şi societate 
(1922), Sociologia religiei este cuprinsă în circa o treime din 
opera neterminată. 

Pe scurt, gândirea weberiană gravitează aproape în 
totalitate în jurul religiei, însă nu pentru a discuta pe 
marginea subiectului în sine, ci pentru a putea soluţiona 
problema centrală a sociologiei, şi anume: de ce există 
modernitate în Europa şi nu în altă parte? Max Weber 
consideră modernitatea ca fiind un proces uriaş de 
,,raţionalizare”, însă sociologul nu a efectuat niciodata o 
analiză precisă asupra noţiunii centrale. Sintetizând-o pe 
baza contextului, raţionalizarea poate fi definită ca o 
apariţie progresivă a ,,legalităţii proprii” (Eigengesetzlichkeit 
-autonomous legality) a fiecăreia dintre sferele activităţii 
umane (economie, politică, religie, estetică, etc). 
Raţionalitatea cea mai pronunţată a afectat economia prin 
intermediul capitalismului. Deoarece raţionalizarea nu 
poate fi complet endogenă, caz în care capitalismul ar fi 
universal, problema care se pune este: care sunt 
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fenomenele de raţionalizare neeconomice care au afectat 
în mod inteligibil raţionalizarea economică? 

O expunere concentrată a argumentaţiei centrale a 
lui Weber se poate găsi în Studii asupra sociologiei religiei, 
viziunea weberiană fiind coerentă şi simplă. Obiectivul 
este de a demonstra că, pentru apariţia spiritului 
capitalismului (care reprezintă o combinaţie de calităţi 
intelectuale şi morale, indispensabile raţionalizării 
economicului), era necesară în primul rând dezvoltarea 
aceloraşi calităţi într-un segment semnificativ de 
populaţie, nu în scopuri economice (fapt ce ar fi 
tautologic), ci în virtutea adeziunii la o credinţă religioasă 
determinată. Legătura nu poate fi creată la nivelul ideilor, 
al teoriei etice cuprinse în datele teologice, ci la cel al 
incitărilor la acţiune, întemeiate pe datele psihologice şi 
pragmatice ale religiilor. Punctul de plecare este o 
necesitate psihică înscrisă în natura umană, aceea a 
tuturor oamenilor fericiţi din punctul de vedere al puterii, 
al bogăţiei, etc., de a se convinge tot mai mult că această 
fericire este legitimă şi că nenorocirea celorlalţi este 
meritată. Înainte de toate, religia este o ,,teodicee a unor 
fericiri”. Această interogaţie înnăscută asupra nedreptăţii 
privind repartizarea fericirii şi a suferinţei, dar şi asupra 
existenţei suferinţei, efemerului, nedreptăţii, păcatului, nu 
poate rămâne fără nesoluţionare. Ea a fost supusă unei 
analize în urma căreia s-au descoperit trei mari soluţii 
logice: dualismul a două principii, unul al binelui, celălalt 
al răului, ce rezultă dintr-o sistematizare a pluralismului 
magic anterior al spiritelor; o formă pură afirmă 
coeternitatea celor două principii, în timp ce o formă 
populară, mai puţin consecventă, postuleză victoria finală 
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a principiului binelui; predestinarea afirmă că decretele 
divine sunt inaccesibile înţelegerii umane, că starea lumii 
este aceasta şi nu alta deoarece Dumnezeu a dorit-o astfel 
şi pentru că El este singurul care ştie de ce a dorit-o astfel; 
teoria indiană a karmei promite mântuire personală 
asceţilor şi garantează că toţi vor sfârşi prin a o obţine, 
după reîncarnări favorabile. 

 Aceste soluţii sunt de o aşa natură încât nu pot 
influenţa acţiunile umane. Cu toate acestea, sunt inevitabil 
transcrise ca fiind ,,imagini ale lumii”. Ele pot oferi 
actorilor sociali interese materiale sau ideale, adică 
obiective de urmărit sau de evitat, în cazul în care se 
doreşte mântuirea. Astfel, se realizează o demarcaţie între 
ceea ce reprezintă nonsensul (sursa de suferinţă) în lume 
şi sensul pe care lumea ar putea şi ar trebui să îl deţină. 

Punctul final îl reprezintă dezvăluirea lumii ca 
atare, ceea ce duce în mod logic la renunţarea la lume, aici 
existând două forme opuse de renunţare. Una este asceza 
activă în care subiectul se doreşte a fi un instrument al lui 
Dumnezeu în activitatea sa dorită de El. Cealaltă este cea 
mistică, în care subiectul este un receptor al divinului 
pentru care orice activitate mondenă este un pericol. 
Aceste două forme opuse au afinităţi profunde în 
concepţia curentă asupra divinului, prima cu cea a unui 
Dumnezeu personal, transcendent, creator, iubitor, 
milostiv, pe când cea de-a doua cu un divin impersonal, 
imanent, obiect de contemplaţie. Cea din urmă a dominat 
religiozitatea indiană şi chineză, în timp ce prima 
caracterizează Orientul apropiat şi Occidentul. 

În ambele cazuri, scopul final urmărit nu este 
accesibil tuturor. Trebuie să facem o distincţie între 
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religiozitatea virtuoşilor şi cea a celorlalţi, distanţa dintre 
cele două categorii fiind mai mare sau mai mică în funcţie 
de decizia virtuoşilor de a face sau nu concesii celorlalţi. 
În cazul în care aceştia nu le fac, apare ruptura, masele 
fiind izolate în tradiţii magice, iar influenţa religiei 
mântuirii asupra activităţilor profane devenind slabă. 
Alegerea nu este liberă, ci este determinată de forma de 
renunţare la lume.  

În Orient a triumfat forma contemplativă, 
orgiastică, extatică. S-au rupt legăturile cu viaţa cotidiană 
practică, economia a fost depreciată, iar religia nu i-a adus 
nici o motivaţie psihologică. 

Dimpotrivă, forma ascetică încearcă să realizeze 
voinţa lui Dumnezeu în lume cu doua condiţii: ,,binele 
care mântuieşte” (Heilsgut - saving gift) să nu fie conceput 
ca putând face obiectul unei uniuni mistice, fapt ce 
impune respingerea totală a ascetismului ca fugă de lume, 
respectiv ca orice caracter magic şi sacramental al riturilor 
să fie abandonat, ceea ce înseamnă o completă 
,,desacralizare a lumii”. 

Aceste două condiţii au fost îndeplinite pentru 
prima oară în Europa în cadrul protestantismului ascetic, 
la naşterea căruia au contribuit mai multe condiţii istorice. 
În primul rând, un mediu social favorabil, de meşteşugari, 
comercianţi şi mici întreprinzători ale căror activităţi, 
eliberate de constrângerile naturale, pot accede cu mare 
uşurinţă la un raţionalism practic bazat pe calculul 
economic şi pe controlul asupra naturii şi a oamenilor. 
Astfel, această categorie socială are posibilitatea de a adera 
la o conduită etică raţională. Apoi, tradiţia evreiască a 
unui Dumnezeu transcendent a impus trei date esenţiale: 
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omul conceput ca un instrument al lui Dumnezeu, 
obligaţia omului de a aduce în faţa lui Dumnezeu dovada 
calităţii etice a activităţii sale, respectiv devalorizarea 
lumii, resimţită psihic ca scena pe care se desfăşoară 
acţiunile umane aflate în conformitate cu voinţa lui 
Dumnezeu.  

Revelaţia elecţiei se petrece în viaţa cotidiană, nu 
în cea reală, ci aşa cum ar trebui să fie trăită. Pe scurt, 
această lungă evoluţie a dus la apariţia ascetismului 
intramundan în cadrul căruia activitatea profesională 
reprezintă atât o profesiune, cât şi o vocaţie (ambele 
sensuri ale cuvântului Beruf - vocation: profesiune şi 
vocaţie). În cadrul acestuia, conduita şi munca chibzuită, 
conform ,,legalităţii proprii” fiecărei activităţi, reprezintă, 
în acelaşi timp, atât un semn de mântuire, cât şi o garanţie 
a succesului. 

În această perspectivă, aşa cum este elaborată în 
Etica protestantă şi spiritul capitalismului, cea mai cunoscută 
teză a lui Max Weber cu privire la rolul predestinării apare 
ca fiind secundară. Convingerea trăită că fiecare actor 
social este mântuit sau condamnat dintotdeauna poate 
duce, printr-o manieră psihică, la căutarea reuşită a unui 
semn de mântuire. Această căutare a însemnelor elecţiunii 
poate spori pornirile religioase, însă doar  în cadrul 
ascetismului intramundan, pentru că predestinarea, prin 
ea însăşi, poate foarte bine duce şi la fatalism apatic. 
Dumnezeul care i-a oferit cea mai mare libertate raţiunii 
umane i-a şi înlăturat cea mai importantă funcţie: funcţia 
transcedentală. Acest fapt ar putea fi interpretat ca şi cum 
El ar fi dat putere absolută raţiunii în schimbul neputinţei 
transcedentale absolute. Max Weber este de părere că 

91

Extras din volumul @ Fedor, C. G. (2011). O vocatie in
cercetarea socialului . Iasi, Romania: Lumen.



Cătălin-George FEDOR 

libertatea teoretică a omului este nesemnificativă, pe când 
cea practică este maximizată. 

În conformitate cu concepţiile lui Kant, omul nu 
este liber în planul cunoaşterii, libertatea fiind o noţiune 
practică. El este conştient de ceea ce face, de o lume care 
i-a fost oferită sub toate formele şi categoriile a priori ale 
sensibilităţii şi ale intelectului. Aceasta este o lume pentru 
sine şi nu una în sine, o lume aşa cum şi-a clădit-o omul, 
instaurând o ordine supraadăugată, ordinea fenomenală, 
despărţită de ordinea numenală, nepătrunsă, a lucrului în 
sine. Câştigul acestui om nou, raţionalist este total, atât 
din punct de vedere religios, cât şi metafizic. În acest 
sens, Max Weber ne arată că marea achiziţie realizată nu 
este alta decât capitalismul.  

Spre deosebire de concepţia lui Durkheim care 
prevedea că este posibil să se elucideze sistemele 
complexe pornind de la forme elementare, Weber 
abordează în mod direct unele configuraţii foarte 
elaborate, şi anume marile religii mondiale. Sociologul îşi 
propune studierea relaţiilor acestora cu alte câmpuri ale 
socialului, fapt ce conferă proiectului său o coloratură cu 
adevărat etnografică. 

Fără să fie familiarizat cu reflecţiile referitoare la 
natura fenomenelor religioase, sociologul german le 
percepe ca ideologii cărora încearcă încearcă sa le 
descopere în primul rând efectele, iar apoi carenţele. 
Datorită faptului că nu este etnolog, el concepe religiile ca 
fiind, mai întâi de toate, fapte istorice. 

Concepţia lui Marx conform căreia religia este un 
,,opium pentru popor” lasă loc unor interpretări adesea 
aproximative, cu toate că este extrem de cunoscută. 
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Formula celebră îşi obţine sensul în cadrul unui 
raţionament fondat pe atribuirea unui caracter ineluctabil 
progresului. Religia, ca proiecţie a condiţiei oamenilor în 
societate, reprezintă o suprastructură care legitimează 
ordinea dominantă şi o face suportabilă prin faptul că 
aceasta reprezintă atât un protest împotriva mizeriei 
sociale, cât şi o consolare împotriva nenorocirilor 
omenirii. Aşadar, ea nu poate fi considerată drept o 
realitate. Mai precis, nu este cu nimic mai reală decât o 
mireasmă cu efecte stupefiante precum opiumul. Religia 
trebuie suprimată atât timp cât îi oferă poporului o 
fericire iluzorie. Iată ce pretinde fericirea sa efectivă. 
Exigenţa de a suprima iluziile pe care omul şi le face cu 
privire la propria sa stare este aceea a suprimării unei stări 
ce are nevoie de iluzii.  

Max Weber consideră că, deşi interpretarea 
faptelor sociale care pornesc de la relaţiile de producţie 
este o metodă extrem de productivă, aceasta nu poate 
explica în totalitate o realitate complexă, unde economia 
nu este decât o instanţă, esenţială desigur, însă în nici un 
caz unică sau ultimă. Fără a nega, prin urmare, punctul de 
vedere marxist care constituie pentru acesta un tip ideal 
printre altele, el abordează mai întâi faptele religioase ca 
fiind fapte intelectuale ce influenţează realul şi îndeosebi 
condiţiile economice. În concepţia lui Weber, actele nu au 
un sens, ci doar într-o viziune globală a lumii, astfel încât, 
pentru unii, ,,a întoarce celălalt obraz” poate însemna un 
act de laşitate, pe când pentru adepţii lui Iisus, expresia 
unui mare curaj.  

De altfel, în timp ce pentru Marx abolirea religiei 
este o consecinţă obligatorie a progresului care orientează 
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întreaga istorie (şi care condamnă în egală măsură toate 
societăţile concepute ca primitive), pentru Weber, din 
contră, raţionalizarea în creştere a lumii legată de 
pierderea iluziilor, adică a credinţei în existenţa unor 
mijloace de salvare magice, reprezintă o sursă de 
nostalgie. 

Cea mai accesibilă lucrare a sa, Etica protestantă şi 
sprijinul capitalismului (1906) doreşte să arate afinităţile 
existente între un mod de viaţă economic, capitalismul 
modern occidental, şi doctrina lui Calvin. Fiind definită 
simultan prin existenţa unor întreprinderi orientate spre o 
rentabilitate maximă şi printr-o organizare raţională a 
muncii libere şi a mijloacelor de producţie, cu alte cuvinte 
asemenea unui capitalism caracterizat în acelaşi timp prin 
dorinţa de profit şi disciplina raţională, această practică 
economică îşi dobândeşte sensul în etica calvinistă 
conform căreia mântuirea poate fi doar un dar divin 
gratuit. Într-adevăr, dogma existenţei unui Dumnezeu 
creator absolut, transcendent, omniscient, însă insesizabil 
minţii omeneşti, generează în mod logic credinţa în 
predestinarea mântuirii sau a damnaţiunii. Imposibilitatea 
mântuirii prin faptele omeneşti generează căutarea unor 
noi semne tangibile ale harului divin în această lume, 
precum şi slăbirea sensului comunităţii. 

Singur în faţa divinităţii, omul are pe acest pământ 
vocaţia de a trudi întru gloria lui Dumnezeu, considerând 
lucrurile terestre şi natura umană ca fiind de ordinul 
păcatului şi al morţii. Munca însăşi a fost concepută ca o 
supunere la o regulă divină. Importanţa acordată valorilor 
ascetice care interziceau consumul a dus la reinvestirea 
profitului. Acest studiu al protestantismului ascetic se 
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înscria într-un proiect amplu, mereu neterminat, de 
descriere a eticii economice a religiilor mondiale. Este un 
proiect al cărui obiect consta în a arăta procesul intens de 
raţionalizare generat cu precădere în Occident de către 
gândirea religioasă. 

Asemenea lui Marx sau Nietzsche, Weber 
considera etica datoriei ca fiind produsul unor sentimente 
de răzbunare refulate, adică neîmplinite, resimţite de  
nişte fiinţe mărginite, condamnate să muncească pentru a-
şi câştiga pâinea, în timp ce stăpânii lor erau scutiţi de 
orice obligaţie morală. În concepţia sociologului, 
elaborarea religioasă este legată de dificultatea de a trăi. 
Totuşi, această suferinţă nu are un fundament de ordin 
pur economic, şi nici nu constituie singurul ,,resentiment” 
nitzschean: în concepţia lui Weber, ea este legată de 
dorinţa de a da un sens suferinţei omului. Angoasa pare 
să se fi născut chiar în cadrul cultelor primitive. Weber 
este de părere că aceste culte neglijau toate interesele 
individuale pentru a se preocupa doar de interesele 
colectivităţii: ploaie, soare, vânt, victorie asupra 
duşmanului. Astfel, pentru a înlătura relele, cu precădere 
boala, individul şi-a îndreptat atenţia către vrăjitor, 
strămoşul „păstorilor personali ai sufletelor”. Prestigiul 
anumitor magicieni a dus la formarea în jurul acestora a 
unor grupuri comunitare (eventual independente de 
grupările etnice), astfel încât magicianul a devenit 
mistagog, promiţând să salveze indivizii de boală, de 
sărăcie şi de orice alte necazuri sau pericole. 

Weber  vedea resortul profund al elaborării 
religioase ca fiind nevoia nepotolită de a conferi un sens 
repartizării binefacerilor între oameni, aflată în 
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