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Sfârșitul religiei organizate, sub forma Bisericii tradiționale, în Occidentul 

iluminist, este un moment care necesită mai multă atenție. Felul în care o tradiție 
religioasă de secole sfârșește izolată în forul interior, ca o preocupare personală 
fără mare relevanță colectivă, este semnificativ însă și pentru sfârșitul ontologiei, 
așa cum era ea înțeleasă tradițional. Dacă până la Rousseau și la Kant, dar mai ales 
până la cel din urmă, sistemele filozofice încă încearcă să acomodeze filozofia 
naturii cu existența și acțiunea divină în lume, de aici încolo ontologia se oprește 
pentru a da naștere unei filozofii a cunoașterii și unei metafizici a moravurilor. 
Dumnezeu nu mai are loc în societățile occidentale, sub forma religiei organizate, 
la fel cum ontologia se sfârșește pentru că orice altă căutare a adevărului este 
inutilă, acum, după triumful filozofiei mecaniciste. După 1680, după a doua 
revoluție științifică de după 1630, cea care deschide calea cunoașterii matematice 
a naturii, locul și funcția religiei revelate nu mai sunt nici utile, nici raționale. 

Dacă totul, în natură, este organizat sub forma unor legi ce pot fi cunoscute, ce 
relație particulară mai poate avea Omul cu Dumnezeu? Istoria acestei transformări 
radicale a concepției despre cunoașterea adevărului, Natură, Om și Dumnezeu 
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este schițată pe scurt de Pierre Chaunu.1 Între 1630 și 1680, scrie Chaunu, 
multiplicatorul de cunoștințe (luneta astronomică perfecționată, microscopul, 
tiparul îmbunătățit, explorarea noilor descoperiri geografice, academiile de știință, 
amatorii bine instruiți și circulația periodicelor științifice) a dus la creșterea de cinci 
ori a volumului de cunoștințe disponibile.2 Deși slab ordonate, de multe ori 
contradictorii, aceste cunoștințe provoacă o serioasă criză a conștiinței în Europa.3 
Descoperirile și teoriile astronomice ale lui Copernic, Galilei și Kepler au deschis 
lumea închisă, aristoteliană.4 Când Galilei deschidea macrocosmosul,5 microscopul 
lui Leeuwenhoek deschidea o lume neașteptată în microcosmos. Iar din 
multitudinea de date apar acum și teoriile despre legile naturii. Teoria atracției 
universale a lui Newton dădea lovitura de grație unui Deus absconditus, ce guverna 
imaginarul Evului Mediu. Legile sunt cele care guvernează lumea, deci care să mai 
fie locul lui Dumnezeu? 

Legile naturii nu-l exclud pe Dumnezeu, încă este posibilă concilierea dintre 
Revelația divină și funcționarea naturii. Dar Dumnezeu nu mai este Cel din Vechiul 
Testament, Dumnezeul lui Israel, cel care ordonează legile comunității 
credincioșilor și care mobilează timpul seminției lui Israel cu catastrofe derivate din 
încruntarea sa, ca pedeapsă pentru nelegiuirile lor.6 Nu mai există, deci, un 
Dumnezeu omniprezent și implicat în destinul comunității. Acum el respectă legile, 
nu le mai încalcă arbitrar. Iar legile nu sunt încă toate cunoscute oamenilor, dar 
lumea este perfect inteligibilă. Ca atare, nu mai este decât o chestiune de timp 
până când toate legile vor fi cunoscute și misterul care domnea anterior risipit. Așa 
cum remarcă Chaunu, afirmația că totul poate fi înțeles rațional, că totul este sau 
va fi accesibil cunoașterii omenești, are două consecințe.7 Pe de-o parte, nimic nu 
mai poate rezista acestei dorințe de a cunoaște, care este acum întărită de succesul 
teoriilor newtoniene ale naturii, demonstrate practic. Niciodată nu se va putea 
cunoaște tot, dar totul poate fi cunoscut. Ca o consecință, un agnosticism practic 
se îmbină cu o conștiință a parțialității, a fragmentarului, a incompletitudinii, a 
imposibilității unei intuiții globale, care să cuprindă totalitatea naturii și a 
înțelegerii într-un sistem. De aici și refuzul de a se mai încrede în sisteme filozofice 
și predilecția pentru o interpretare fenomenologică a naturii. Pe de altă parte, 
singura metodă valabilă este cea a filozofie mecaniciste, singura care s-a dovedit 
reală, capabilă de predicții demonstrate științific. Această filozofie, numită mai 

 
1 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières (Paris : Flammarion, 1982). 
2 Semnul aritmetic folosit de Chaunu pentru a descrie creșterea volumului cunoștințelor în epoca modernă este 
înmulțirea, în opoziție cu adunarea, specifică acumulării anterioare, mult mai lente. 
3 Paul Hazard, Criza conștiinței europene, 1680-1715, trad. rom. Sanda Șora (București: Humanitas, 2007). 
4 Arthur Koestler, Les somnambules. Essai sur l’histoire des conceptions sur l’Univers, trad. fr. Georges Fradier 
(Paris : Calmann-Lévy, 1960). 
5 Galileo Galilei, Sidereus nuncius sau anunțul stelar, trad. rom. Gheorghe Stratan (București: Humanitas, 2018). 
6 Max Weber, Le judaïsme antique, trad. fr. Freddy Raphaël (Paris: Plon, 1970). 
7 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, 236. 
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târziu pur și simplu „știință”, care ordonează aparențele (altfel spus, fenomenele) 
cu ajutorul schemei logice a modelelor matematice, face ca orice altă căutare să 
fie inutilă. Șocul produs de succesul filozofiei mecaniciste, devenită filozofie a 
naturii, va afecta profund cunoașterea metafizică. Ontologia va fi redusă la o teorie 
a cunoașterii și la o metafizică a moravurilor. Dumnezeu nu este încă pe deplin 
înlăturat, dar el este redus la un garant al legității universale, deasupra și în afara 
cauzalității prime, cum la fel de bine voința Lui poate încorpora această legitate 
universală.8 Această aparentă re-echilibrare, acest nou rol atribuit divinității diferă 
de la țară la țară, scolastica catolică găsind mult mai greu o cale de acomodare cu 
filozofia mecanicistă decât protestantismul,9 care rezolvă mai ușor contradicțiile 
provenite din multiplicatorul de cunoștințe, în special prin adăpostirea lui 
Dumnezeu în forul interior al fiecăruia. 

Pietismul protestant ia avânt, deci, la sfârșitul Epocii Luminilor (cam pe la 
1780), odată cu marii mistici ai Nordului. Dar transformarea de care vorbeam mai 
sus este foarte limpede exprimată încă mai devreme de către Jean-Jacques 
Rousseau, cel care revine la religia de la Geneva,10 un calvinism transformat de un 
ultra-liberalism raționalist, modelul de educație expus în Emile.11 Profesiunea de 
credință,12 punct culminant al tratatului pedagogic, va deveni punctul de plecare al 
unui creștinism extins, liberal, specific Aufklärung-ului, și al unei religiozități 
idealiste, sociale, umanitare și morale, anume să urmezi religia țării tale atât timp 
cât ea nu contrazice morala pusă de Dumnezeu în străfundul inimii tale. „Sunt o 
ființă morală, deci exist”, aceasta este noua logică ce înlocuiește acel cogito al lui 
Descartes.13 

Pentru Rousseau, punctul de plecare este chiar îndoiala, incertitudinea pe care 
Descartes le considera necesare pentru căutarea adevărului.14 Dar scepticismul ca 
sistem filozofic nu are nimic omenesc, este prea violent pentru oameni, aceștia 
preferând să se înșele decât să nu creadă în nimic. Filozofii ce propovăduiesc astfel 
de sisteme sunt, pesemne, cei mai nefericiți dintre oameni, căci nu există viață mai 
dezagreabilă decât anxietatea, neliniștea, tranziția de la o îndoială la alta, 
întunericul și contradicțiile în legătură cu originea ființei și regulile îndatoririlor 
noastre.15 Acest lucru este cu atât mai evident cu cât Rousseau urma unei perioade 
de efervescență a sistemelor filozofice. În același timp, concepția religiei ca 
morală, a credinței ca set de reguli practice ale vieții, așa cum este ea predicată de 

 
8 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, 237. 
9 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, 238. 
10 Rousseau, născut la Geneva în religia protestantă calvinistă, se convertește la catolicism la 16 ani, pentru a 
reveni definitiv la religia și cetățenia orașului Geneva la vârsta de 42 de ani. 
11 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, 245. 
12 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard (Paris: Flammarion, 2010). 
13 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, 246. 
14 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 53. 
15 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 53. 
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Rousseau, este rezultatul unei transformări de lungă durată a credinței creștine 
occidentale, începută de Luther și continuată de Zwingli, Calvin, Melanchton, 
Barclay, Wesley. 

Corelația dintre trăirea interioară a Adevărului și manifestarea exterioară a 
stării de grație, anume căutarea în exterior a unor dovezi pentru o stare interioară, 
aceasta este produsul teologiei protestante. Refuzând liturghia, reducând rolul 
intermedierii preoțești, căutând Adevărul divin în sinele propriu, protestantismul 
deschide larg ușa unui subiectivism ce va sfârși în negarea transcendenței. 
Manifestarea Spiritului în rațiunea și în conștiința individuală, degradarea Bibliei pe 
un loc secund, abandonarea oricărui element anterior specific doctrinei 
ecleziastice a mântuirii (renunțarea la botez și la împărtășanie), acestea sunt 
consecințele teologiei protestante, scrie Max Weber, adăugând: așa a început o 
tendință care a condus, în cazul baptiștilor și a calviniștilor riguroși, la abandonarea 
oricărei reminiscențe anterioare, la devalorizarea radicală a tuturor sacramentelor 
ca mijloace de mântuire, ducând astfel până la capăt „dezvrăjirea” religioasă a 
lumii, până la ultimele sale consecințe.16 Nu este de mirare, spune Weber ținând 
cont de condițiile limitate și incerte ale „luminii interioare” a revelației care le este 
dată oamenilor, că protestanții baptiști resimțeau mai puternic decât toți distanța 
care-i separă pe oameni de Dumnezeu.17 Dumnezeu este acum pur interior, 
vorbind protestanților în propria lor conștiință, semn fără de tăgadă a regenerării 
veritabile a indivizilor.18 El nu vorbește decât în liniștea omului, de unde o stare de 
așteptare perseverentă, din care dispar pasiunile, instinctele și iraționalul. 

Ceea ce merită remarcat în evoluția teologiei protestante este ideea de 
judecată și simțire, de evaluare pur interioară, de subiectivitate individuală, rămasă 
fără sprijin. Considerând „magie” tot ce înainte era motivație, ritual, tehnică de 
mântuire, protestantul rămâne în solitudine să contemple „dezvrăjirea” lumii. Fără 
Biserică și fără sacramente, Omul trebuie să caute în sine însuși toate căile valabile 
de mântuire. Dar tot el, adică rațiunea sa, rămâne și singura măsură adecvată a 
credinței, miracolelor, legilor morale. A urmări pas cu pas raționamentul lui 
Rousseau ne ajută să înțelegem această imensă transformare a raportului dintre 
Om și Divinitate, de înlocuire a misterului insondabil al unui Dumnezeu 
transcendent cu simpla măsură a rațiunii umane, o conștiință personală ce ne face 
accesibilă divinitatea tuturor, în egală măsură. De altfel, scopul discursului lui 
Rousseau nu este de a oferi un nou sistem filozofic, nici măcar de a filozofa, ci de a 
oferi un acces către inima proprie, acces către ceea ce este definit ca o serie de acte 
ale conștiinței, ca o serie de sentimente conforme cu natura noastră, sentimente 

 
16 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, 2017), 242. 
17 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 243. 
18 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 244. 



EON, vol. 3, nr. 1 / 2022 

 

39 
 

mai autentice decât orice serie de idei primite ulterior prin educație religioasă.19 
Rațiunea omului este cea care recunoaște acest adevăr al conștiinței, rațiunea face 
ca binele să fie iubit imediat ce este recunoscut, iar acest sentiment este înnăscut.20 

Aceasta este unitatea interioară a conștiinței individuale, capabilă să 
recunoască și să iubească adevărul, eliberând intelectul de orice nevoie de 
construcție rațională sau morală. Ea este ghidul infailibil printre opiniile omenești, 
ce generează normele religioase și morale, dar vocea sa nu este ușor de 
recunoscut. Ea vorbește limba naturii, pe care am uitat s-o vorbim prin civilizare, 
deci prin artificial.21 Ea este timidă, preferând liniștea și izolarea, în timp ce 
zgomotul și lumea o intimidează. Prejudecățile sunt dușmanii săi declarați, iar 
vocea lor stridentă o acoperă ușor pe a sa. Fanatismul o denaturează și justifică 
orice crimă, vorbind în numele său. Atunci, conștiința încetează să mai fie un 
martor interior, ea nu ne mai vorbește și noi eforturi trebuie făcute pentru a o 
readuce la viață.22 

Mărturia interioară, bine cultivată, devine, astfel, sursa și temeiul judecăților 
noastre în toate domeniile, inclusiv în cel al religiei. Fiind „naturală”, adică 
înnăscută, mărturia interioară, ca sentiment intim, stă la baza religiei naturale.23 
Prin natura sa, omul nu poate face mai mult. Acesta este singurul efort autentic de 
a descoperi adevărul. Iar dacă omul se află în eroare, atunci este de datoria 
divinității să-l ridice din acea stare. Formularea lui Rousseau este aici explicită: „am 
făcut tot ce am putut ca să ating adevărul; dar originea sa este prea înaltă; când nu 
mai am putere de a merge mai departe, cu ce sunt vinovat? Este de datoria ei de a 
se apropia”.24 

Tot ceea ce omul poate să facă este să-și urmeze inima, adică sentimentul 
interior, descoperind religia naturală, pe care creștinii o asimilează forțat 
ateismului sau contra-religiei.25 Iar religia naturală, ce poate fi cunoscută urmând 
legile rațiunii, nu poate fi completată benefic de nici un alt set de idei, ea este 
suficientă tuturor oamenilor, iar aceștia au capacitatea să o recunoască spontan. 
Nici o doctrină pozitivă, deci concepută de oameni, nu poate depăși ceea ce deja 
omul simplu cunoaște prin simplele facultăți de înțelegere cu care a fost înzestrat.26 
Asta pentru că „cele mai mari idei despre Divinitate ne parvin prin simpla rațiune”, 
deci, „priviți spectacolul naturii, ascultați vocea interioară”.27 Oare, continuă 

 
19 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 89. 
20 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 90. 
21 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 91. 
22 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 91. 
23 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 96. 
24 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 96. 
25 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 96. 
26 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 98. 
27 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 98. 
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Rousseau,28 „Dumnezeu n-a dezvăluit deja totul ochilor noștri, conștiinței noastre, 
judecății noastre? Ce-ar mai putea spune oamenii în plus?” De aici derivă reticența 
lui Rousseau pentru dogme, construcții omenești care degradează divinitatea, o 
coboară la nivelul pasiunilor și limitărilor omenești, construcții teoretice care sunt 
pline de contradicții și de intoleranță reciprocă, făcând oamenii orgolioși și cruzi, 
intoleranți și violenți. Fiecare popor l-a făcut pe Dumnezeu să se pronunțe în felul 
specific acelui popor și l-a determinat să spună ceea ce voia el să spună. În fața 
multitudinii de dogme concurente, Rousseau îndeamnă la singura religie naturală 
posibilă: „dacă n-am fi ascultat decât ceea ce Dumnezeu spune inimii omului, n-am 
fi avut decât o singură religie pe tot pământul”.29 Aceasta este o singură religie 
autentică, deci cultul său nu poate fi decât unul uniform, atât timp cât inima care 
ascultă este sinceră. 

Căutarea Divinului devine astfel, la Rousseau, o teologie a cercetării 
universului, prin buna folosință a facultăților cu care omul a fost înzestrat. Tot ce 
depășește această limită are nevoie de metode extraordinare. Observația prin 
simțuri, conștiința și rațiunea sunt elementele care pot da o cunoaștere adecvată a 
Adevărului și a Binelui, o voință de a le iubi și de a le pune în practică. Această 
formulă a lui Rousseau, reluată și în alte scrieri,30 se apropie de formula calvinistă 
clasică, care cere să nu existe nici un intermediar între Dumnezeu și conștiința 
omului. În acest fel, credința se dobândește și se consolidează prin înțelegere, prin 
rațiune, deci rolul revelației nu este altul decât să lumineze suplimentar religia 
naturală, să-i ofere spiritului omenesc accesul, prin mijloace sensibile și raționale, 
la adevărul pe care acesta nu-l cunoaște încă.31 Claritatea și coerența dogmelor ar 
deveni, astfel, criteriul unei revelații autentice, depășind astfel contradicțiile 
nenumăratelor cărți de teologie europeană și morala pe care acestea o 
promovează. Aceasta nu este decât o eroare de ecologie specific europeană, crede 
Rousseau, anume credința că aceste cărți sunt indispensabile, fără să vadă că trei 
sferturi din oamenii de pe pământ nu au habar de ele. În formula tranșantă a lui 
Rousseau, fie omul devine singur conștient de îndatoririle sale, fie este liber să nu 
le cunoască.32 

Ca atare, evanghelizarea popoarelor încă necreștinate nu are nici un rost, căci 
se bazează pe credința oarbă în relatările, dovezile și zelul misionarilor, deci pe 
mărturia unor oameni. Din nou, formula lui Rousseau este tranșantă atunci când se 
referă la refuzul evreilor din Ierusalim de a-l recunoaște pe Iisus drept Mesia: „chiar 
în orașul în care Dumnezeu a murit, vechii și noii locuitori nu l-au recunoscut, iar voi 

 
28 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 98. 
29 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 98. 
30 Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne (Paris : Hachette, 2018). 
31 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 105. 
32 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 112. 
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vreți ca eu să-l recunosc, eu care m-am născut la două mii de ani și la două mii de 
mile de acel loc”.33  

De aceea, conform preceptelor protestante, nimeni nu trebuie să-și bazeze 
credința pe judecata altuia. De aceea, trebuie închise toate cărțile scrise de 
oameni, pe care nu le putem judeca pe drept decât dacă le citim pe toate, în limbile 
în care au fost scrise și cu spiritul orientat către condițiile în care au fost scrise. 
Rămâne însă una deschisă ochilor tuturor, cartea naturii. Pe baza ei se poate fonda 
un cult al inimii, singurul cult posibil atunci când din cartea naturii derivăm 
modurile prin care putem să-L servim și să-L adorăm pe divinul său autor. Scrisă 
într-o limbă accesibilă spiritului tuturor oamenilor, această carte devine lectură 
obligatorie pentru toți, fără excepție. Chiar și fără să știu ce s-a întâmplat la mii de 
mile distanță, insistă Rousseau, folosind și cultivând rațiunea, utilizând facultățile 
imediate pe care le posed de la Dumnezeu, pot să învăț cum să-l cunosc, să-l iubesc 
pe el și pe creația sa, să-mi doresc binele pe care el îl dorește și să-mi îndeplinesc, 
pentru mulțumirea sa, toate îndatoririle pe care le am pe pământ.34 

Prin această formă de credință, creștinul se apropie mai mult de Evanghelie 
decât de Biserica organizată ca instituție, căci în Evanghelie „dogma este simplă și 
morala este sublimă, în ea găsim puține practici religioase și multe acte de 
caritate”.35 De aceea, îndatoririle religioase sunt independente de instituțiile 
omenești, iar o inimă pură este adevăratul templu al lui Dumnezeu; de aceea, nu 
există religie care să scutească de ascultarea legilor moralei și, de aceea, prima 
îndatorire este cultul interior și virtutea bazată pe credință.36 

Tendința naturală a omului de a urma acest catehism predicat de Rousseau 
este dată de capacitatea omului de a citi în cartea naturii. Deși Rousseau se 
întoarce la religia de la Geneva, punând tot mai mult accent pe inimă ca for interior, 
în care vocea lui Dumnezeu poate fi ascultată în liniște, revelația creștină și forma 
organizată a mântuirii prin slujba religioasă și ierarhia normelor Bisericii sunt 
canalizate acum în două direcții. Pe de-o parte, o metafizică a moravurilor ce se 
desprinde tot mai mult de o mistică interioară. Protestantismul ia calea misticilor, 
dar și pe cea a eticii în lume, reflectată într-un ethos al capitalismului. Lăsând 
problemele strict religioase în sfera unor trăiri pur subiective, precum la 
Kierkegaard, și pe cele etice în sfera unei metafizici kantiene, protestantismul va 
triumfa în lume prin spiritul capitalismului. Pe de altă parte, capacitatea omului de 
a citi cartea naturii va epuiza rapid interesul de a-L descoperi pe Suprem în natură, 
efort considerabil ce va fi înlocuit cu descifrarea Naturii. Fără să fie o încercare 
ușoară, descifrarea Naturii îi oferă omului de știință aparenta garanție a unor legi 

 
33 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 115. 
34 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 118. 
35 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 122. 
36 Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, 125. 
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impersonale, eterne, permanent observabile, scutindu-l de incertitudinea și chinul 
de a căuta, urma și cultiva Voința divină. Această cale ușoară este cea care se 
deschide creștinismului occidental, în care o știință obiectivă a naturii este 
suficientă omului, astfel eliberat de problematica transcendenței și de angoasa 
mântuirii. 
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