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Abstract: While focusing exclusively on the merely human dimensions of 
religious communities and by strongly emphasizing the domination features of the 
relationship between priests and other charismatic religious leaders and their fol-
lowers, Weber accomplishes what was dreamed about the functioning of science 
as free of all value. However, a value-free sociology of religion misses much of the 
reality behind the most banal manifestation, namely especially when it excludes 
the mystical component. In contrast, the history of religion promoted by Eliade is 
careful enough as not to obliterate what lies at the heart of the religious experience, 
namely the sacred. With no respect to the sacred that manifests through human 
acts, values and beliefs, power is the ultimate aspect which one can take into ac-
count when looking at any religious community.
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O paralelă între concepțiile moderne despre fenomenul religios ne arată foarte 
clar drumul parcurs de modernitatea europeană. De altfel, problema religiei în mo-
dernitate este esențială pentru moderniști, care nu mai pot recunoaște manifestarea 
sacrului, dar care nu sunt capabili nici să înțeleagă persistența ei în lumea de-
creștinată. Pentru un modern lucid, precum Eliade, sacrul se camuflează în această 
lume așa cum el este ascuns privirilor neinițiaților în orice alt context. Diferența 
față de moderni este, însă, că cei neinițiați vor primi o inițiere în parcursul vieții 
lor, vor trece prin etape profund transformatoare prin logica evoluției, vârstei, 
cunoașterii sau meseriei. Pentru un sociolog modern, precum Weber, relațiile între 
om, obiecte și lumea în care oamenii sunt prinși nu mai au alt înțeles decât simple 
relații de putere. Acolo unde mai persistă un mister, un rit, o inițiere de trecere spre 
o condiție superioară, supraumană, Weber nu vede decât justificări ale autorității, 
doar o logică de dominație legitimă. De aceea, comparația dintre cei doi autori, nu 
doar dintre două perspective deschise de istoria, respectiv de sociologia religiilor, 
este instructivă pentru gradul în care înțelegerea modernă s-a izolat în interpretarea 
strict lumească a relațiilor dintre om, societate și Cosmos.

În introducerea sa la „Initiations, rites, sociétés secrètes”,1 Eliade exprimă 
1 Mircea Eliade, Initiations, rites, sociétés secrètes, nouvelle édition des Naissances mystiques, 
Paris, Gallimard, 1959.
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foarte bine diferența dintre abordarea sa de istoric al religiilor și cea a sociolo-
gilor sau antropologilor. Ca și în alte lucrări, Eliade insistă asupra acestei diferențe 
esențiale, anume asupra consistenței realității sacrului. Deși sacrul este parte 
constitutivă a existenței omului în lumea tradițională eternă, el este recunoscut în 
modernitate drept un fenomen posibil de izolat, redus la dimensiunile sale minime, 
examinat sceptic și respins ca inconsistent, ridicol sau nociv. Sacrul rămâne astfel 
subsumat unor experiențe specifice unei lumi așa-zis „sălbatică” sau „primitivă”, 
care contrastează puternic cu modernitatea rațională europeană. Pentru Eliade, 
istoria religiilor face apel la „religie”, înțeleasă ca expresie a sacrului, în ciuda 
limitării înțelesului dat de modernitate cuvântului „religie”. Deși este prea târziu 
pentru a căuta alt cuvânt, Eliade insistă asupra legăturii sale cu experiența sacră, 
ce face posibilă folosirea lui în contexte culturale atât de diferite, precum marile 
religii ale lumii, Orientul Apropiat antic sau popoarele „primitive”.2 Altfel spus, 
nu există unitate a realității, eficiență și consistență în afara sacrului. Greu de cre-
zut, scrie Eliade, că spiritul uman poate funcționa fără convingerea că există ceva 
ireductibil real în lume, fără să apară o conștiință a semnificațiilor tuturor impulsu-
rilor și experiențelor omenești.3 Conștiința unei lumi reale și pline de semnificație 
este legată, la Eliade, de descoperirea sacrului. El este cel care unifică înțelesul 
realității, cel care explică lumea în mod eficient, cel care-l plasează pe om în cu-
prinsul cosmosului.

Prin pierderea simțului sacrului, modernitatea nu poate înțelege lumea decât 
substituind sacrului alte forțe, alte dimensiuni ale realului. Acest fenomen de 
substituție se degajă pregnant în sociologia religiilor, întreprindere intelectuală 
substanțială realizată de Weber pentru a explica lumea fără ajutorul sacrului. In 
timp ce istoria religiilor vede transformarea atitudinii față de sacru în moderni-
tate, dar fără a nega esența sacră a experienței omului într-un univers dotat cu 
semnificație, sociologia religiilor este interesată de relațiile de putere ale omu-
lui cu tot ceea ce-l înconjoară. Acolo unde omul „primitiv”, omul religiilor is-
torice și cel al antichității elenistice, vede o relație de subordonare față de o putere 
transcendentă, care-l copleșește dar îl și salvează, omul modern vede doar o luptă 
pentru dominație. Este explicabil, în consecință, de ce sociologia religiilor, așa cum 
și-o imaginează Weber, urmărește să scoată la lumină toate camuflajele relațiilor 
de autoritate, să expună unei lumini crude toate justificările „culturale” ale unei 
dominații omniprezente.

Pe măsură ce înaintează în demersul său, Weber este tot mai convins de misi-
unea sociologiei religiei de a anula camuflajul relațiilor de putere legitime, ori-
unde ele se pot ascunde sub mantia fenomenelor „aparent” religioase. Plecat de 
la explicația etosului capitalist ca funcție a „eliberării” credincioșilor calviniști 
de teroarea damnării eterne, deci ca efect al „confirmării” eliberării prin grație

2 Mircea Eliade, La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions, Paris, 
Gallimard, 1971, p. 9.
3 Ibidem, p. 9.
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divină,4 Weber consideră că o sociologie a religiei ca știință modernă este necesară 
pentru a explica toate relațiile dintre economie și fenomenele și instituțiile so-
ciale semnificative. Începând cu 1904, anul publicării primei versiuni din „Etica 
protestantă și spiritul capitalismului”, Weber începe un enorm șantier pentru a 
pune în această ecuație marile religii istorice și fenomenele economice specifice 
modernității. Apar astfel descrise pe larg mecanismele interne ale religiilor chine-
ze (confucianism și taoism), indiene (hinduism și budism) și ale iudaismului antic, 
rămânând sub formă de schiță și de intenție mecanismele interne ale creștinismului 
timpuriu și ale islamului. Dar cea mai bună ilustrare a relațiilor dintre religie și 
structura economică se regăsește în paginile din „Economie și societate” dedicate 
sociologiei religiei.5

Deși Weber a terminat de scris esențialul studiilor de sociologie a religiei în 
1913 într-o formă acceptabilă pentru publicare, Primul Război Mondial l-a împ-
iedicat să ducă la bun sfârșit enormul șantier deschid odată cu Etica protestantă și 
spiritul capitalismului. Partea consistentă dedicată sociologiei religiei din Econ-
omie și societate reprezintă sinteza ideilor sale despre funcționarea religiilor ca 
stimulente sau frâne pentru dezvoltarea capitalismului modern. Deși acesta era 
scopul său inițial, Weber procedează la o studiere amănunțită a religiilor, cu scopul 
identificării mecanismelor subtile de impunere și justificare a autorității, devenită 
legitimă prin intermediul carismei religioase inerente tuturor marilor religii ale 
lumii. Religia apare, deci, ca o instituție aflată în relație cu logica dezvoltării 
economice moderne, la fel cum sunt și alte instituții, precum familia sau orașul. 
Aceasta este perspectiva abordată de Weber, subsumarea tuturor intereselor de cer-
cetare identificării relațiilor dintre economie și societate.

Nu este de mirare, atunci, că religia apare mai curând ca o practică ce trebuie 
decodificată din punct de vedere al autorității legitime, decât ca o experiență a 
sacrului. De aceea, cauzalitatea dintre religie și motivațiile forțelor productive nu 
este niciodată directă, ci trecută prin filtrul practicii cotidiene decodificate. Cauza-
litatea este mai curând reciprocă, subliniază Isabelle Kalinowski în introducerea la 
Sociologie de la religion, ducând mai curând la ideea unui „acord” între „situațiile 
sociale” și „purtătorii ideologiei” religioase, astfel încât interesele materiale 
exercită un efect asupra opțiunilor religioase, devenind astfel „ideologice”.6 La 
rândul lor, opțiunile ideologice, anume o concepție asupra lumii, au efect asupra 
„cadrului etic al vieții” de zi cu zi și asupra practicilor economice. Chiar fără să 
stabilească primatul unui fenomen asupra celuilalt, Weber pune în legătură prac-
tica religioasă derivată din „ideologie” cu acțiunea zilnică, deci stabilește totuși 
o cauzalitate consistentă. Purtătorii ideologiei religioase și acțiunile lor sunt însă 
parte a unui ideal-tip, o abstracțiune menită a ajuta la formarea unei scheme cogni-
tive, de unde și aparenta slăbiciune a cauzalității. Tipurile ideale, abstracte și aduse 
4  Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, précédé de Remarque 
préliminaire au recueil d’études de sociologie des religions I et suivi de Les sectes protestantes 
et l’esprit du capitalisme, trad. fr. Isabelle Kalinowski, Paris, Flammarion, ed. a 4-a, 2017.
5 Max Weber, Sociologie de la religion (Economie et société), trad. fr. Isabelle Kalinowski, 
Paris, Gallimard, 2013.
6 Ibidem, p. 35.
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la esența lor ultimă, definesc relația dintre purtătorii ideologiei și lume. Unii doresc 
să „schimbe” lumea, să-i dea o formă oarecare (birocrația religioasă confucianistă 
care ordonează lumea; magicianul hindus care ordonează și el lumea, dar prin 
magie și ritual; războinicul musulman care cucerește și supune lumea prin forța 
armelor). Alții acceptă să o lase neschimbată, ei fiind cei care „se mișcă” printr-o 
lume neschimbătoare (călugărul cerșetor budist care pleacă în pribegie; comerc-
iantul călător evreu; calfa călătoare creștină). Cei doi poli ai celor care acceptă și 
ai celor care vor să „schimbe” lumea se ordonează în jurul figurii absente la Weber, 
dar ușor de dedus din schema generală, aceea a antreprenorului capitalist puri-
tan.7 Deși refuză lumea, trăind în asceză și limitând consumul irațional de resurse, 
refuzând fastul și belșugul risipit prea ușor, antreprenorul capitalist transformă 
lumea prin chiar acțiunea sa economică. Deși lipsit de ambiția de a schimba o lume 
decăzută prin păcatul originar, raționalitatea sa economică dă imbold întreprinderii 
sale comerciale și financiare, văzută ca semn al predestinării.

Dincolo de cauzalitate, ceea ce contează la Weber este motivația reală a 
dominației legitime, ce poate fi găsită în spatele oricăror credințe și practici re-
ligioase. Opunându-se raționalității în general, dar și libertății individuale, aceste 
credințe sunt responsabile de incapacitatea calculului rațional capitalist, orientat 
către profit. Pentru că, orice s-ar putea crede despre „esența” credinței religioa-
se, ceea ce contează sunt condițiile și efecte unei anumite practici comunitare, 
orientate către lumea de aici. „Să îți meargă bine și să trăiești multă vreme pe 
pământ”, crede Weber că este motivul pentru care trebuie respectate acțiunile 
ce reprezintă poruncile religiei sau magiei.8 Iar acțiunea sau gândirea religioasă 
nu trebuie niciodată disociate de cercul larg al acțiunilor cu finalitate cotidiană, 
deci economică în majoritatea cazurilor. Abia în stadiul modernității avansate, în 
funcție de înțelegerea pe care o avem acum despre natură, crede Weber, putem 
stabili aceste cauzalități drept „adevărate” sau „false”, putem să le identificăm 
drept iraționale sau să le atribuim, cu dispreț modern, „magiei”. Ele sunt însă justi-
ficate în lumea lor premodernă, iar justificarea este dominația carismatică, ulterior 
dominația tradițională. Accesul la resurse magice, deținerea de calități carismatice 
„magice” de către unii indivizi îi plasează pe aceștia în poziția de a exercita cea mai 
veche dintre „profesii”, anume cea de magician de meserie.9 El își însușește și apoi 
monopolizează exercitarea stării care-i conferă carisma, anume extazul religios. 
Spre deosebire de laic, ce are acces la extaz doar în formă izolată, punctuală, și mai 
ales într-o formă social determinată care este orgia, magicianul transformă extazul 
într-o „întreprindere” permanentă și transformă utilizarea mijloacelor de producție 
(beție cu alcool, tutun, alte narcotice sau chiar muzică) într-o artă secretă.10

Suntem aici foarte departe de înțelegerea pe care o dă Eliade tehnicilor ex-
tazului, tehnicilor șamanice de comuniune cu lumea spiritelor, pe care candidatul 
la depășirea situației banale, de om obișnuit, le însușește prin riturile de inițiere, 
uneori cu riscul pierderii stării de sănătate fizică și psihică sau chiar cu prețul 
7 Ibidem, p. 44.
8 Ibidem, p. 80.
9 Ibidem, p. 84.
10 Ibidem, p. 85.
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vieții.11 Tot ce rămâne din misterul transcendenței, al cunoașterii supraumane, 
este monopolizarea unor tehnici omenești, în vederea raporturilor profitabile de 
dominație asupra oamenilor obișnuiți, lipsiți de carismă magică. Prin specializare, 
magia devine o artă simbolică, în sensul în care ea are acces la lucrurile care sunt 
dincolo de experiența directă, cotidiană, ci într-o lume de fundal, care nu este 
accesibilă decât prin medierea simbolurilor și semnificațiilor.12 Dacă dincolo de 
fenomenele și evenimentele reale există și altceva, o entitate specifică precum 
un suflet, care este doar semnificată de aceste fenomene vizibile, ceea ce trebuie 
influențat nu este simbolul, ci puterea care se manifesta în el. Iar profesioniștii 
inițiați în această simbolistică sunt cei care profită de poziția de putere în sânul 
comunității, în funcție de importanța magiei în sine și de puterea organizării pe 
care au fost capabili să o impună.13

La Eliade, simbolul se află în centrul gândirii „arhaice” (așa cum o privim de 
la înălțimea aparentă a modernității) și joacă un rol fundamental în viața oricărei 
societăți tradiționale. Cum subliniază autorul, importanța covârșitoare a imaginilor 
și simbolurilor era recunoscută pe deplin și de societatea tradițională europeană, ca 
instrument predilect de cunoaștere, până în secolul al XVIII-lea, înainte ca efectele 
raționalismului, pozitivismului și scientismului să devină decisive.14 Acum, 
subliniază Eliade, înțelegem ceea ce secolul al XIX-lea nu era capabil să înțeleagă, 
anume că simbolurile, miturile, imaginile aparțin toate esenței vieții spirituale, 
că ele pot fi camuflate, mutilate, degradate, dar niciodată extirpate. Miturile au 
supraviețuit, au „hibernat” sub o formă redusă, modestă, veșnic schimbătoare, dar 
au fost adăpostite în forma lor degradată de literatura europeană, de marele ro-
man al secolului al XIX-lea, apoi redate culturii occidentale începând cu al doilea 
sfert al secolului XX, sub forma tuturor modelor și tendințelor legate de irațional, 
inconștient, simbolism, experiențe poetice și artă figurativă.15

Pentru Weber însă, care este complet prins de vraja pozitivismului sociologic 
al primilor ani ai secolului XX, până și imaginile religioase au funcție terestră, 
pur umană. Interzicerea cultului icoanelor în Bizanț are pentru el o mare justifi-
care economică. Dincolo de raportările ambigue sau net ostile imaginilor ca efect 
al artei manifestate, dezvoltat de diferite religii, în special cele cu raționalizarea 
stilului de viață cel mai avansat, războiul împotriva imaginilor servea un scop 
de putere. O religiozitate de masă bine organizată, adică o religiozitate care face 
concesii maselor ce văd în manifestările artistice o expresie incontestabil „divină” 
(cu ghilimelele lui Weber), deci o concesie ce merge în direcția unei idolatrii 
magice, poate să se alieze cu arta atunci când sunt la mijloc interese economice 
comune: comerțul cu icoane făcut de călugării bizantini, în opoziție cu puterea 
cezaro-papistă imperială.16 Basileul, sprijinit pe o armată iconoclastă întărită prin 
11 Mircea Eliade, Initiations, rites, sociétés secrètes, pp. 198-199.
12 Max Weber, Sociologie de la religion, p. 89.
13 Ibidem, p. 90.
14 Mircea Eliade, Images et symboles. Essai sur le symbolisme magico-religieux, Paris, 
Gallimard, 1952, p. 14.
15 Ibidem, pp. 15-16.
16 Max Weber, Sociologie de la religion, p. 443.
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recrutarea de soldați la limitele vecinătății creștinătății cu islamul originilor, deci 
cel mai strict spiritualist, nu făcea altceva decât să-i lipsească pe călugării bizantini 
de sursa lor de venit, în lupta sa pentru controlul Bisericii.17

Dar interesele religioase pot fi și mai abstracte decât luptele pentru controlul 
Bisericii sau al surselor de venit. Mult mai subtil, chiar și puterile și ierarhiile 
divine sunt opera unor conflicte, sinteze și decizii omenești. De exemplu, mono-
teismul strict nu este garantat oricărei divinități. Unele dintre ele, crede Weber, nu 
ajung să ocupe primul loc în Panteon și nici, în cele din urmă, să-și aroge monopo-
lul divinității. Cum doar iudaismul și islamul sunt strict monoteiste, în hinduism 
și în creștinism, poziția uneia sau mai multor ființe divine nu este decât un voal 
teologic care maschează faptul că un interes religios foarte important și foarte 
specific se opune monoteismului strict, anume interesul mântuirii de către un zeu 
devenit om. Mai mult, dacă există un zeu politic local, este bine înțeles că el își va 
aroga primatul.18 Mecanismul de impunere este, de fapt, controlat de preoți. Astfel, 
rațiunea impune în general primatul zeilor universali, iar formarea Panteonului se 
supune unor principii sistematice și raționale pentru că se subordonează influenței 
raționalismului profesional al preoților, sau aspirațiilor clasei războinicilor către 
o ordine rațională.19 Citindu-l pe Weber, ierarhiile divine nu sunt mai mult decât 
tranșarea unor sfere de influență și conflicte de putere strict lumești. Preoții sunt cei 
interesați de apărarea unei ordini sacre ce domină mersul astrelor și funcționarea 
pământului, elementele de care depind economia rațională și stabilitatea și ordinea 
normelor sacre ale comunității. De aici apare în hinduism opoziția dintre zeii as-
trelor, Varuna și Mitra, protectori ai ordinii sacre, și Indra, zeul furtunii, dotat cu 
arme puternice, cel care distruge demonii.20

Monoteismul, ca expresie a universalismului etic, nu este doar un efect al 
apariției unor imperii universale. În cazul cel mai important pentru istoria religi-
ilor monoteiste, în speță în apariția iudaismului, ceea ce contează mai mult este 
apariția unei comunități de co-jurați, de credincioși. Existența acestei comunități 
este asigurată decisiv de interesele profeților iudaici, anume ca un cult al lui Yahve 
să persiste, inclusiv prin interpretarea pragmatică a unei politici internaționale, 
care face ca însăși acțiunile ostile ale popoarelor străine să devină expresie a 
voinței lui Yahve.21 Nu doar concepțiile despre lume, ci și interesele materiale 
ale corpului de preoți babilonieni, dar mai ales hinduși, au făcut ca monoteismul 
strict să rămână asociat doar iudaismului, islamului și protestantismului. În alte 
religii, crede Weber, interesele preoților legate de existența unui cult al zeilor locali 
se întâlnea cu interesele laicilor, care își doreau să aibă un loc de cult, un obiect 
religios, la îndemână și care să poată fi asociat situației lor concrete de viață, unui 
cerc de persoane în opoziție cu alte persoane, deci unei exclusivități locale. Dar, 
mai ales, laici care își doreau ca obiectul religios să fie posibil de influențat prin 

17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 112.
19 Ibidem, p. 115.
20 Ibidem, p. 115. 
21 Ibidem, p. 117.
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mijloace magice.22

Deși istoria religiilor asiatice înregistrează episoade de transformare a cul-
tului în acord cu așteptările laicilor, uneori chiar adaptate nevoilor laicilor ca în ca-
zul budismului lamaist, deci o fuziune a religiozității populare și a normelor etice 
și religioase ale unor religii de intelectuali,23 concepția lui Weber rămâne cantonată 
în logica dominației carismatice, în care profeți, brahmani sau călugări budiști 
cultivă specificul local în vederea unui ascendent religios asupra maselor. De aici 
nici nu mai e mult până la distincția operată între magicieni, cei care constrâng 
puterile „demonice” prin mijloace magice, și „preoți”, anume funcționari de pro-
fesie care-i influențează de „zei” prin venerație. Deși calitatea de preot necesită o 
oarecare calificare magică, preoții sunt, pentru Weber, funcționarii unei întreprin-
deri regulate, permanente, organizată în vederea influențării zeilor în locuri de cult 
fixe, prin aparate de cult specifice, spre deosebire de magicieni, care acționează 
neuniform, în funcție de cazuri particulare.24

Dominarea maselor prin magie sau cult organizat este, în fapt, o competiție 
între întreprinderi religioase, ai căror zei trebuie să-și manifeste eficiența. Așa 
cum magicianul trebuie să dea dovada carismei sale, tot așa zeul trebuie să-și 
dovedească puterea. Dacă tentativele de a-l influența se dovedesc repetat inutile, 
dacă zeul este fără putere sau dacă mijloacele de a-l influența rămân necunoscute, 
atunci zeul este abandonat.25 În China, de exemplu, un număr relativ mic de suc-
cese majore face ca zeii să dobândească reputația unei puteri certe, în timp ce un 
număr mic de decepții usturătoare să golească un templu pentru totdeauna.26

Perspectiva aceasta pe care Weber o oferă, a utilității lumești a religiei ca 
putere de subordonare, provine din raționalismul specific cu care acesta concepe 
lumea. De fapt, raționalismul este ceea ce caută Weber în orice relație de struc-
turare a grupurilor. Plecat în căutarea acestor mecanisme de formare și delimi-
tare a grupurilor prin relații de putere, Weber nu mai vorbește despre religie ca 
fenomen de manifestare a sacrului, cum nu mai face referire nici la valori mai 
mari decât grupurile, precum națiunile. Weber nu crede în ceva deasupra indi-
vizilor ce compun grupurile, într-un suflet al neamului sau într-un spirit al limbii 
naționale. El își dorește ca toate „valorile” să fie evacuate din știința sociologică 
pe care o practică, cum remarcă Isabelle Kalinowski în introducerea la Etica 
protestantă și spiritul capitalismului.27 Capitalismul, ca organizare rațională a 
muncii și o gestionare rațională a profitului acumulat, face parte integrantă dintr-
o viziune raționalistă asupra lumii. A se debarasa în practica economică de toate 
poverile și obstacolele „tradiționalismului”, a renunța la toate „valorile” asociate 
prin tradiție concepției despre lume în știință, acestea sunt eforturi identice. De 

22 Ibidem, p. 119
23 În hinduism și în budism, dar și în islam prin cultul sfinților, religiozitatea populară este 
încadrată prin noi reguli de etică și cult, dar și prin noi referințe religioase, cuprinse în corpul 
epopeilor populare Ramayana și Mahabharata, dar mai ales în Purana..
24 Max Weber, Sociologie de la religion, p. 125.
25 Ibidem, p. 130.
26 Ibidem, p. 131. 
27 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, p. 23. 
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aceea, creșterea și dezvoltarea raționalismului european nu este liniară, constantă, 
iar capitalismul emergent are de înfruntat „o lume de forțe ostile”.28 Diviziunea 
temporală în unități egale, folosite pentru calculul rentabilității, nu este decât o 
luptă câștigată împotriva timpului imobil, omogen și organic, cel care-l face pe 
om să retrăiască experiențele specifice eroului, zeului, experiențe petrecute in illo 
tempore. Retrăind plenar aceste experiențe, subliniază Eliade, omul cunoaște cu 
adevărat, pentru că ia parte la natura divină a lumii, se impregnează cu eficiența, 
realitatea și puterea faptelor divine, exemplare.29 Astfel, el renaște la o realitate 
mai vie și mai concretă decât orice acțiune umană cotidiană. Astfel, el abolește 
timpul distrugător, omogen, liniar descendent, în care îi este dat să trăiască în 
deplină singurătate și angoasă omului modern.

Acolo unde capitalismul nu reușește să distrugă bazele „tradiționalismului”, 
el nu se poate substitui „valorilor” promovate de religia locului. De aici vine ob-
stacolul enorm ridicat în fața capitalismului de către feng-shui. Ca tehnică divi-
natorie, ea le oferă preoților taoiști o putere enormă în raport cu orice încercare 
raționalistă de a transforma lucrurile.30 Bazată pe magie și pe credința în sufletele 
morților, tehnica preoților taoiști determină, scrie Weber, felul în care acționează 
aceste spirite, iar acest lucru nu este deloc aleatoriu. Prin divinație, prin corelarea 
situației din prezent cu felul în care ele s-au comportat anterior în situații similare, 
preoții chinezi stabilesc momentul și locul favorabil nu doar pentru amplasarea 
mormintelor, caselor și drumurilor, dar și cele propice activităților economice și 
politice. Astfel, subliniază Weber, nici o cale ferată sau uzină nu se poate face fără 
a combate cu toate forțele această credință, această putere a preoților chinezi. Doar 
capitalismul ajuns la maturitate poate face asta.31 Altfel, atunci când un corp de 
magicieni ajunge să dobândească un control total asupra oracolelor și actelor de 
judecată divină, pe care le enunță în numele autorității, poziția lor de putere este 
pur și simplu covârșitoare.32

La fel, tabu-urile din India au fost obstacole serioase în calea implantării capi-
talismului, realizată abia sub stăpânire britanică, în 1913.33 Spre deosebire de feng-
shui în China, care a fost un obstacol pentru circulația bunurilor, tabu-urile legate 
de puritatea castelor indiene au împiedicat chiar circulația persoanelor și formare 
unei comunități de piață liberă. Deși, din punct de vedere formal al tabu-urilor, 
capitalismul nu era împiedicat să apară în India, raționalismul specific capitalis-
mului era imposibil într-o țară în care prejudecățile ce reglementează tabu-urile au 
căpătat o asemenea importanță și putere.34 În ciuda simplificărilor rituale produse 
de necesitățile practice ale vieții de zi cu zi și ale cererii de produse, reglementările 

28 Ibidem, p. 29. 
29 Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition, Paris, Gallimard, 1969, p. 23. 
30 Max Weber, Sociologie de la religion, p. 134.
31 Ibidem..
32 Ibidem, p. 35 
33 Aceasta este ideea foarte controversată cu care se deschide studiul lui Max Weber despre 
religiile Indiei (vezi Max Weber, Hindouisme et bouddhisme, trad. fr. Isabelle Kalinowski și 
Roland Lardinois, Paris, Flammarion, 2003).
34 Max Weber, Sociologie de la religion, p. 145.
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religioase în vigoare ar fi făcut imposibilă reunirea unui număr mare de muncitori 
supuși diviziunii muncii, dar lucrând laolaltă în aceeași întreprindere, deci un ame-
stec intolerabil al castelor. Mai mult, ceea ce lipsește este chiar raționalitatea pro-
cesului de producție. Deși ordinea castelor transformă fiecare activitate specifică 
castelor într-o „vocație”, ceea ce este încurajat acolo este divizarea și specializarea 
castelor și, mai ales, perfecțiunea obiectului produs. Această „etică a vocației”, cel 
puțin pentru meseriile artizanale, este însă specific „tradiționalistă”, nu rațională. 
Ea se revarsă în perfecțiunea calitativă a produsului, nu în raționalizarea metodei 
de producție, ce stă la baza tehnicii raționale moderne și a sistematizării între-
prinderii în sensul unei economii raționale bazată pe profit, precum capitalismul 
modern.35

Singura religie care a reușit sacralizarea etică a raționalismului economic, 
specific „antreprenorului”, este protestantismul ascetic european.36 În „Remarca 
preliminară” la Culegerea de studii de sociologie a religiilor,37 scrisă în 1920, cu 
puțin timp înaintea morții sale, Weber trece în revistă motivația legată de studiul 
religiilor lumii. Toate studiile ulterioare celei mai faimoase dintre cărțile sale, an-
ume Etica protestantă și spiritul capitalismului, nu sunt decât un „negativ” în care 
să se oglindească raționalitatea europeană și consecințele sale culturale și practice, 
tehnico-științifice. Confucianism și taoism, Hinduism și budism, Iudaismul antic, 
toate studiile încheiate și toate cele proiectate (despre islam și despre creștinismul 
timpuriu), toate oglindesc incapacitatea spațiului cultural și religios extra-europe-
an de a pune bazele unei activități economice pur raționale. Așa cum se deschide 
„Remarca preliminară”, doar Occidentul cunoaște astăzi o „știință” aflată într-un 
stadiu de dezvoltare în care să-i putem recunoaște pe deplin „validitatea”, chiar 
dacă alte civilizații antice și extra-europene au cunoscut sisteme de observații em-
pirice, mai cu seamă în astronomie, botanică sau fiziologie umană, ce ne uimesc și 
astăzi prin acuratețea descrierilor. Ce le-a lipsit este tocmai fundamentul rațional: 
astronomiei babiloniene îi lispesc fundamentele matematice ale grecilor antici, 
geometriei indiene îi lipsește „proba” rațională a spiritului grec, științelor naturii 
din India le lipsea laboratorul modern, adică experimentul rațional descoperit de 
Renașterea europeană; în final, medicinei indiene îi lipsea baza biologică și mai 
ales bio-chimică, o chimie rațională ce lipsește, de altfel, întregii arii culturale 
orientale.38 Generalizând, tuturor disciplinelor de studiu din spațiile de cultură ex-
tra-europene le lipsește fundamentul rațional, că este cazul istoriografiei pline de 
mituri și legende, filosofiei speculative sau artei guvernării și doctrinelor politice 
asiatice. Lor le lipsesc atât sistemul logic al lui Aristotel, cât și dreptul roman și 
dreptul canonic sau raționalismul lucid-cinic al lui Machiavelli.39

Cum ar putea sta lucrurile diferit în artă, merge Weber mai departe, aven-
turându-se pe un teren din ce în ce mai dificil și mai instabil. Deși diverse forme de 
polifonie erau răspândite peste tot în lume, doar Occidentul a cunoscut o folosire 
35 Ibidem, p. 146.
36 Ibidem. p. 147.
37 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, p. 49.
38 Ibidem, p. 50.
39 Ibidem.
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rațională a intervalelor de sunet raționale, terța armonică, cromatismul, contra-
punctul, orchestra, quatorul de coarde ca nucleu al ansamblului de instrumente de 
suflat, basul continuu, sonatele, simfoniile, opera, precum și marile instrumente 
muzicale, precum orga, pianul, vioara, tot acest ansamblu este specific exclusiv 
Occidentului.40 La fel se poate spune despre elementele arhitecturale, precum ogi-
va gotică, cunoscută și în alte părți, dar nefolosită rațional pentru a descărca ten-
siunile structurilor grele, ce poate acoperi orice fel de edificiu și care desemnează 
un stil unitar, atunci când este însoțită de elemente caracteristice ale sculpturii și 
picturii.41 Chiar și modul de rezolvare a problemei cupolelor este dată de Weber 
ca dovadă de raționalitate,42 alături de „raționalizarea” clasicistă a artei europene, 
vizibilă mai ales în pictură, dovedită prin utilizarea rațională a perspectivei liniare 
și aeriene.43

Doar Occidentul a cunoscut universitatea în sens strict, anume o instituție de 
învățământ superior, în care accentul cade decisiv pe exercițiul profesional, rațional 
și sistematic al științei, precum și pe formarea unor profesioniști specializați, ce 
se vor alătura funcționarilor specializați, ca stâlp al statului modern și al econo-
miei moderne specific europene. Birocrația rațională de stat, o birocrație tehnică, 
comercială și juridică ce ia în mână în mod complet constrângător toată existența 
noastră, toate condițiile fundamentale politice, tehnice și economice ale vieții no-
astre, acesta este un fapt specific Occidentului modern.44 Doar Occidentul cunoaște 
Statul, anume o instituție politică bazată pe o „constituție” stabilită rațional, pe 
un drept stabilit în mod rațional și pe o administrație animată de reguli stabilite 
rațional, anume pe legi, și încredințată unor funcționari specializați.45

Acesta este cadrul rațional necesar apariției capitalismului. Desigur că dorințe 
de câștig nelimitat, orientarea către profit prin orice mijloace, au existat dintotdeau-
na oriunde, în toate contextele istorice, geografice și culturale, atunci când a apărut 
posibilitatea obiectivă de a se îmbogăți. Totuși, dorința de nestăpânit pentru profit 
nu se poate confunda cu capitalismul, cu atât mai puțin cu „spiritul” său.46 Ceea ce 
40 Ibidem, p. 51.
41 Pentru unitatea stilului gotic occidental, vezi Henri Focillon, Le Moyen Age gothique, Paris, 
Armand Colin, 1938. Nu este foarte clar de ce Weber folosește un stil arhitectural oarecare 
ca dovadă a raționalității, din moment ce el este o manifestare dată unei expresii artistice. 
În ciuda caracterului său așa-zis „raționalist”, ogiva cu arc frânt depășește stadiul de soluție 
tehnică la problema portanței, pentru a deveni un stil arhitectonic autonom în secolul al XI-
lea, cu o răspândire geografică remarcabilă în secolele următoare, când devine „rayonnant” și 
„flamboyant”.
42 Deși Renașterea este în Europa o ruptură decisivă cu stilul gotic dominant anterior, perspectiva 
lui Weber este atât de îngustă, încât trece complet cu vederea realizările tehnice și rafinamentul 
artistic al produselor arhitecturii islamice, ca artă privilegiată de sublimare a formei pure într-o 
religie profund iconoclastă (vezi și Frithjof Schuon, Comprendre l’Islam, Paris, Seuil, 1976). 
Astfel, Weber pare să ignore complet capodoperele arhitecturii islamice din Ierusalim, Istanbul, 
Samarkand sau Agra, pentru a nu le cita decât pe unele dintre cele mai faimoase.
43 Pentru răspândirea la scară europeană a tehnicilor și soluțiilor artistice în timpul Renașterii, 
vezi și Fernand Braudel, Le modèle italien, Paris, Flammarion, 2008.
44 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, p. 52.
45 Ibidem, p. 53.
46 Ibidem.
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leagă capitalismul de aspirația spre profit este activitatea continuă și rațională în 
vederea unui profit veșnic reînnoit, tendința inexorabilă către rentabilitate, ceea ce 
este o necesitate într-o lume pur capitalistă. Această activitate pur rațională a dus, 
în contextul Occidentului modern, la condițiile de producție necesare unei piețe de 
bunuri extinsă, ce depășește șansele de speculație financiară, violența militară și 
alte considerații iraționale, specifice economiilor altor arii culturale și altor epoci 
istorice. Punctul de sosire este epoca industrială modernă, fondată pe separarea 
netă dintre gestiunea domestică, a gospodăriei, și cea a întreprinderii, dar și pe 
contabilitatea rațională și pe utilizarea muncii libere ca o marfă oarecare.47

Elementele culturale decisive ale acestei configurări raționale a forțelor de 
producție nu pot fi separate de dispozițiile oamenilor de a adopta forme specifice 
de conduită de viață practică și rațională. Într-o cauzalitate bi-direcțională, Weber 
identifică legătura dintre ethos-ul economic modern occidental și etica rațională 
a protestantismului ascetic. În alte arii culturale, în opoziție cu raționalitatea 
protestantă, etica religioasă anterior bazată pe credința în spirite ce pot fi îmbu-
nate (sau constrânse) prin magie a fost tot mai puternic organizată prin doi fac-
tori specifici, prin profeți și prin preoți, aflați în relații ambigue cu laicii, cel de-
al treilea factor.48 Din configurarea variabilă a acestor factori, Weber reține mai 
ales tendințele de putere ale deținătorilor autorității carismatice. Astfel, Profetul 
Muhammad, ca uzurpator al ordinii stabilite, la fel ca toți profeții, îndeplinește 
o misiune ce nu-i este încredințată de oameni. El are o misiune profetică, deci 
carismatică, pe care o justifică exterior. Neguțător, cap al unor mici congregații 
pietiste burgheze din Mecca, profetul găsește în organizarea intereselor de pradă a 
familiilor de războinici locali chiar justificarea exterioară a misiunii sale.49

La fel se întâmplă cu alte comunități fondate de profeți, care au altă bază decât 
grupările pe bază de vecinătate, constituite din motive economice, fiscale sau poli-
tice. Comunitatea apare de fiecare dată când profeția devine cotidiană, când profetul 
sau discipolii săi își doresc perpetuarea durabilă a proclamării profeției sau a distri-
buirii de binecuvântări, implicit își doresc asigurarea în mod permanent a condițiilor 
economice pentru această distribuire și a condițiilor materiale pentru cei care le dis-
tribuie. Această distribuire se transformă într-un monopol de drept în beneficiul ce-
lor care îngrijesc de ea.50 Așa trebuie înțeleasă, consideră Weber, tendința preoților 
de a sistematiza conținutul noii doctrine dominante, în cazul unei profeții reușite, 
sau pe cel al vechii doctrine, care a rezistat atacurilor profeției. Delimitarea a ceea 
ce este sau nu este sfânt și impunerea acestui element credinței maselor are scopul 
asigurării propriei dominații.51 Nu este de mirare că și multe culegeri de texte canon-
ice sfinte, poate chiar toate, crede Weber, au apărut chiar din necesitatea combaterii 
unor producții culturale profane sau fără validitate religioasă, în cadrul unei lupte 
dintre diferite grupuri aflate în competiție pentru putere în interiorul comunității.52

47 Ibidem, pp. 58-59.
48 Max Weber, Sociologie de la religion, p. 151.
49 Ibidem, p. 161.
50 Ibidem, p. 175.
51 Ibidem, p. 185.
52 Ibidem, p. 187.
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Mai mult, dogma și elementele de ritual joacă și ele un rol în delimitarea 
comunității de cei care nu sunt asemenea, că este vorba de semne distinctive (tatu-
aje magice sau culori pictate în cazul sectelor hinduse, tabu-ul de Sabat și circum-
cizia la iudei, stabilirea zilei de rugăciune duminica pentru creștini și vineri pentru 
musulmani etc.).53 Distincțiile acestea nu au doar rolul delimitării comunității, ci 
afirmă și întăresc interesul preoților în această încercare de diferențiere, consolidează 
puterea lor asupra grupurilor de credincioși. Preoții sunt aici direct interesați de 
lupta lor împotriva indiferentismului, de a combate amenințarea scăderii fervorii 
religioase în rândul adepților, de a crește importanța credinței în propria supu-
nere și pentru a face dificilă trecerea la alte culte religioase.54 De aceea, efortul 
de sistematizare a doctrinei sacre are ca scop garantarea unui venit constant, prin 
integrarea tuturor noilor componente ale practicii preoțești, precum predica zilnică 
sau săptămânală, de unde și diferența preoților față de magicienii anteriori, care își 
ofereau serviciile doar ocazional, în caz de mare necesitate.55 Predica ține totuși 
de carisma individuală, de aceea puterea cuvântului predicat scade în practica 
cotidiană până la a deveni neimportantă pentru conduita de viață. Ceea ce contează 
este îngrijirea sufletelor, sub orice formă. Ea este instrumentul de putere specifică a 
preoților în raport cu viața cotidiană, pe care o influențează cu atât mai mult cu cât 
religia prezintă un caracter etic.56 Puterea religiilor etice asupra maselor crește, de 
altfel, pe măsură ce se dezvoltă metodele de păstorire a sufletelor. Sfaturile acestor 
deținători ai monopolului carismei religioase (rabinii evrei, confesorii catolici și 
pastorii protestanți în creștinism, brahmanii, guru și gosain în hinduism, muftii și 
șeicii derviși în islam) influențează decisiv conduita de viață cotidiană a laicilor și 
atitudinea deținătorilor puterii politice.57 Am urmărit îndelung firul argumentului 
lui Weber privind dominația maselor de către preoți, văzuți ca întreprinzători ai 
dominației religioase, pentru a scoate în evidență contrastul sociologiei religiei pe 
care o promovează, atunci când este comparată cu istoria religiilor la Eliade. Pen-
tru Weber, comunitățile religioase sunt ținute laolaltă în principal de o logică de 
putere, de un monopol al carismei preoțești, văzută drept necesară de către adepții 
religiei universale sau ai cultului local. Caracterul de întreprindere religioasă în 
favoarea unui grup de prestigiu social (Stand), format din profesioniști ai magiei, 
profeției, predicii sau păstoririi sufletelor oamenilor trece sub tăcere chiar nevoia 
oamenilor. Aceasta este o nevoie de acces la realitate, la adevăr, în feluri difer-
ite și pe căi diferite, care însă conduc în același lor, la eliberarea credincioșilor 
de tirania timpului, a întâmplării, a accidentelor, a condiționărilor psiho-fizice, în 
final, la libertate și la nemurire.58 Prin servirea preoților, prin daniile făcute lor,

53 Ibidem, p. 192.
54 Ibidem, p. 191.
55 Ibidem, p. 197.
56 Ibidem, p. 199.
57 Ibidem, p. 199.
58 Pentru o descriere a tehnicilor de eliberare de constrângerea tiranică a vieții psiho-fizice 
obișnuită și cotidiană, pur omenească și banală, și de acces la o realitate superioară, consistentă 
și eternă, vezi Mircea Eliade, Yoga: Nemurire şi libertate, ed. a 2-a, trad. rom. Walter Fotescu, 
Bucureşti, Humanitas, 2006.
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prin ascultarea predicilor lor, prin consultarea șamanilor, oamenii părăsesc planul 
strict delimitat al întâmplării vieții cotidiene, inconsistente și fără înțeles, pentru 
a se conecta la o realitate plină de sens, omogenă, consistentă și perenă, anume la 
sacru.59 Acesta este însă imposibil de văzut de cel care caută în lume doar elemente 
raționale pur omenești, anume relații de autoritate și justificările lor de legitimitate.
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