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Pentru istoria gândirii politice 
din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, 
problema atitudinii faţă de religie a avut 
o importanţă specială, întrucât trimitea la 
sursa de legitimare a puterii şi la viziunea 
asupra organizării spaţiului public. Într-o 

perioadă a „decupajelor culturale” şi a competiţiei simbolice pentru hegemonie 
în conştiinţa colectivă (cunoscută în Franţa sub numele de anticlericalism, în 
Italia drept antipapism, iar în Germania ca „luptă culturală”), opţiunile spirituale 
puteau să dobândească (şi de multe ori chiar dobândeau) conotaţii politice. La fel 
de bine însă, opţiunile politice erau relevante pentru contextul spiritual în care 
se inserau, fie că-l afirmau, fie că-l contestau. Prin problematica abordată şi prin 
soluţiile propuse, gândirea politică era reprezentativă pentru gândire în general, sau 
într-o accepţiune mai largă – pentru cadrul cultural şi psihologia colectivă cărora 
le corespundea. Ea traducea explicit (ca sistem de semnificaţii articulat) şi implicit 
(ca resorturi subtextuale) un proiect voliţional şi un fond atitudinal, concludente 
pentru societatea vremii. În acest fel, istoria ideilor politice se articula cu istoria 
culturală, oferind totodată o perspectivă asupra relaţiilor sociale pe care le structura 
cultura respectivă, alături de condiţionările materiale.

Urmărim în continuare modul în care s-au raportat la religie socialiştii ruşi, 
pentru a încerca să decelăm pe această cale câteva trăsături intelectuale şi mentale 
ale gândirii revoluţionare, ilustrative pentru aceasta şi pentru epocă. Avem în vedere 
perioada cuprinsă între anii 1860 şi 1920, de la apariţia ideilor socialiste până la 
ultimele manifestări, chiar şi numai parţiale, de gândire liberă. Evident, elaborările 
teoretice ale socialiştilor nu epuizează o epocă în care s-au precizat mai multe 
tendinţe cultural-ideologice, incluzându-i pe slavofili şi pe liberali. Ele oferă totuşi 
o perspectivă sugestivă prin însăşi parţialitatea sa, ca reacţie specifică la problemele 
generale.
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Ceea ce se remarcă de la început în raportarea socialiştilor ruşi la religie, indiferent 
că ne referim la narodnici, la anarhişti sau la marxişti, este un anume radicalism critic, 
tendinţa lor de a o combate. În Occident au existat inclusiv socialişti de inspiraţie 
creştină, iar cei care au criticat religia au făcut-o considerând-o în calitate de fenomen 
istoric (trecător), propriu unei faze de evoluţie a conştiinţei (Pierre Joseph Proudhon) 
sau unor raporturi sociale circumstanţiate (Karl Marx). Tocmai convingerea că era 
vorba de ceva trecător, surmontabil prin însuşi procesul dezvoltării, le-a permis o 
mai mare detaşare personală în analiză, precum şi o mai mare toleranţă în practică, 
obiectivată în decizia partidelor social-democrate cel puţin, de a declara credinţa 
drept o chestiune de interes particular, ce nu impieta fundamental asupra opţiunii 
socialiste. Otto Bauer avansa chiar ideea că ateismul militant era nu numai inutil – 
deoarece nu putea să transceandă limitările obiective ale modului de producţie –, dar 
şi contraproductiv – pentru că oferea burgheziei posibilitatea de a instrumentaliza 
în sens contrar religia, disimulând lupta de clasă1. În Rusia, în schimb, religia a fost 
tratată mai degrabă ca un fenomen universal intrinsec negativ, contestabil aşadar 
în sine şi incompatibil cu modul de gândire şi acţiune socialist.

Într-o primă fază religia nu a fost combătută ca atare, dar i s-a negat relevanţa 
pentru existenţa umană. Nikolai Cernâşevski – autor de orientare narodnică – era 
de părere că religia avea semnificaţie numai în privinţa lumii cereşti, nu şi a celei 
pământeşti, cognoscibilă exclusiv prin ştiinţă (Dezvoltarea treptată a sistemelor 
filosofice din antichitate în legătură cu dezvoltarea religiilor păgâne)2. Totodată, îi 
atribuia cu titlu implicit un anume potenţial atitudinal agresiv, ce decurgea din 
asumarea unui „adevăr” inerent separator: „Un om care găseşte adevărul absolut în 
religia revelaţiei supranaturale nu se poate ocupa de învăţăturile păgâne, urmărind 
cu sânge rece un scop ştiinţific. Pentru el, ele toate sunt roadele minciunii şi ale 
păcatului. Faţă de minciună şi păcat nu este posibilă decât una din două atitudini: 
ori să li te supui, să le slujeşti, ori să lupţi împotriva lor, să dezvălui caracterul lor 
eronat”3.

Interpretarea narodnicilor asupra religiei s-a situat aşadar iniţial în planul 
filosofic. Prin faptul că a atacat probleme mai mult sau mai puţin sacrosancte până 
atunci, ea a deschis însă calea lărgirii abordării critice în planul politico-social. În 
acest sens, liderul anarhist Mihail Bakunin aprecia că esenţa oricărei religii era 
sărăcirea, aservirea şi disoluţia umanităţii în profitul divinităţii, iar creştinismul 
exprima prin excelenţă această esenţă, cu implicaţiile corespunzătoare în relaţiile 
interumane. În creştinism adevărul eliberator era demonizat, reconvertit în contrarul 
său, cum se întâmpla cu mitul păcatului originar. De fapt, semnificaţia autentică 
a acestuia ar fi fost că omul s-a emancipat, s-a desprins de animalitate printr-un 

1 Vezi Otto Bauer, Sozialdemokratie, Religion und Kirche. Ein Beitrag zur Erläuterung des 
Linzer Programms, Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1927, p. 14.

2 Vezi N.G. Cernâşevski, Opere filosofice alese, Volumul II, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură Universală, 1962, p. 126-127.

3 Ibidem, p. 129.
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act de nesupunere şi prin ştiinţă, adică prin revoltă şi prin gândire (Dieu et l’État)4. 
Funcţia instrumental-dominatoare a religiei era afirmată şi de Piotr Kropotkin: „Ea 
(propaganda religioasă – n.n.) propvăduieşte supunerea; ea învaţă să te pleci în faţa 
autorităţii; ea promovează oameni despotici în cel mai înalt grad, cărora le place 
să comande! Până la urmă, în virtutea tuturor acestor lucruri, ea va propune drept 
conducător biserica, adică bastionul organizat al supunerii oamenilor faţă de orice 
autoritate”5. Concluzia că religia avea să dispară odată cu aservirea devenea în aceste 
circumstanţe oarecum formală, întrucât nu relativiza conţinutul universal-opresiv 
al „ideologiei” religioase. În raport cu aceasta, singura soluţie era formularea unei 
concepţii contrare despre societate6.

În câmpul marxist lucrurile s-au prezentat ceva mai nuanţat, în sensul că unii 
autori, cum a fost Gheorghi Valentinovici Plehanov, s-au rezumat la susţinerea 
unei viziuni materialiste fără a condamna în mod necesar religia sau Biserica drept 
instrumente ale exploatării. „Ce este religia? – scria el. Există nenumărate definiţii 
ale religiei. În ceea ce mă priveşte, prefer definiţia dată de contele Goblet d’Alviella, 
care prin religie înţelege forma în care omul îşi realizează raporturile cu forţele 
supranaturale şi misterioase de care crede că depinde. [...] În ce mod apare la om 
credinţa în existenţa unor forţe supranaturale? Foarte simplu. Credinţa în aceste 
forţe se datoreşte ignoranţei” (Concepţia materialistă a istoriei)7. Cu alte cuvinte, 
religia ţinea de nivelul cunoaşterii, nu de mecanismul dominaţiei sociale, aşa încât 
acuzaţiile de rea intenţie la adresa ei erau inadecvate prin însăşi natura obiectului. 
Critica teoretică a religiei privea o situaţie de fapt, nu una insidios-voliţională, iar 
materialismul nu presupunea per se militantismul antireligios.

Pe filonul leninist al socialismului rus însă, religia a fost abordată ca expresie 
ideologică activă (conştientă şi finalistă) a raporturilor de dominaţie din societate, ce 
trebuia înlăturată odată cu raporturile respective. Ateismul militant a devenit astfel 
o trăsătură a angajamentului revoluţionar, care nu lăsa loc neutralităţii analitice 
sau publice. Potrivit lui Vladimir Ilici Lenin, un socialist trebuia să aibă atât un 
„instinct revoluţionar de clasă”, cât şi o „concepţie ştiinţifică unitară despre lume” 
(Dictatura revoluţionar-democratică a proletariatului şi a ţărănimii)8. O concepţie 
care-i permitea nu numai să cunoască, dar şi să „combată” şi să „demaşte” (Ce-i de 
făcut? Probleme acute ale mişcării noastre)9.

Liderul grupării bolşevice a precizat maniera generală (modelul) de tratare, din 
care s-au inspirat şi alţi reprezentanţi ai grupării. Lev Troţki, spre exemplu, considera 

4 Vezi Michel Bakunin, De la guerre à la Commune, Paris, Éditions Anthropos, <1972>, 
p. 287-288, 299.

5 Piotr Kropotkin, Amintirile unui răzvrătit, Bucureşti, Editura Politică, 1969, p. 226-227.

6 Ibidem, p. 304-305.

7 G.V. Plehanov, Opere filosofice alese, vol. II, Bucureşti, Editura Politică, 1961, p. 536.

8 Vezi V.I. Lenin, Opere complete, vol. 10, Bucureşti, Editura Politică, 1962, p. 28.

9 Ibidem, vol. 6, 1961, p. 23, 55.
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conştiinţa şi arta revoluţionară ca incompatibile cu „misticismul”. În viziunea lui, 
emanciparea umană nu se putea realiza decât în opoziţie cu acesta, prin cunoşterea 
şi utilizarea forţelor naturii10. Încă mai explicit în radicalismul antireligios a fost 
Nikolai Buharin: „Care va să zică – remarca el –, pe pământ este dispunător şi supus. 
Aceasta înseamnă că şi lumea întreagă este întocmită astfel. Peste lume este un 
stăpân, mare, puternic şi grozav, de la care depinde totul, şi care va pedepsi aspru 
pentru împotrivire. Iată acest stăpân al lumii este D-zeu. Astfel ideea (gândul) despre 
un D-zeu în cer s-a ivit atunci când pe pământ s-au ivit seniorii (mai bătrânii în 
vârstă) din societate, care mai înainte era una. [...] Omenirea progresează numai 
atunci când caută explicarea naturală a fiecărei apariţii (arătări). Când însă în loc 
de explicare (clarificare) se provoacă la D-zeu sau la sfinţi, sau la draci şi strigoi, 
din acestea nici un lucru înţelept nu poate ieşi”11.

Insistenţa socialiştilor ruşi de a combate religia apare întrucâtva paradoxală, 
mai ales dacă se compară cu poziţia socialiştilor occidentali. Aceştia din urmă 
ar fi avut mai multe motive de adversitate, dată fiind implicarea Bisericii (a celei 
catolice dar nu numai) împotriva democraţiei seculare în general şi a socialismului în 
particular. În Rusia, deşi Biserica ortodoxă, în expresiile sale oficiale, era asociabilă 
cu autocraţia, în practică era suficient de lipsită de putere şi de compromisă pentru 
a mai reprezenta un adversar şi o miză de dispută politică. (În societatea cultivată 
– din care făceau parte în felul lor şi socialiştii –, excomunicarea lui Lev Tolstoi 
de pildă nu a înspăimântat pe nimeni, ci a stârnit numai deriziunea). Evident, 
Biserica nu era totuna cu religia, dar religia nu avea relevanţă socială ca instrument 
al dominaţiei decât prin intermediul Bisericii, aşa încât importanţa mai redusă a 
Bisericii în activitatea publică, cel puţin în comparaţie cu situaţia din Occident, ar 
fi fost susceptibilă să modereze şi atitudinea legată de religie în sine.

În condiţiile în care explicaţia nu a fost una în registrul propriu-zis politic, 
al exercitării puterii, paradoxul amintit apare inteligibil într-un cadru mai larg, 
intelectual şi mental, istoria ideilor politice întrepătrunzându-se astfel cu istoria 
culturală şi socială.

O primă cauză a militantismului antireligios a rezidat în stilul comunicaţional 
specific socialiştilor ruşi, imprimat de contextul social în care au activat. În condiţiile 
în care absolutismul a împiedicat în Rusia dezvoltarea unei societăţi civile care să 
asigure pe deplin comunicarea liberă a ideilor, doctrinarii socialişti, intelectualii 
în general, s-au manifestat în cadrul unor cercuri închise şi prin intermediul unor 
publicaţii clandestine (deseori sub pseudonim), nepracticând de fapt dialogul 
social autentic ci numai o dispută partizană, pe un ton polemic accentuat12. Au 
dezvoltat astfel un discurs în termeni adversativi, intransigenţi, cu intenţia mai mult 

10 Vezi Leon Trotsky, Literature and Revolution, Ann Arbor Paperbacks, The University of 
Michigan Press, p. 15.

11 N. Bucharin, Programul comuniştilor (bolşevicilor), Moscova, Publicată de grupul românesc 
al partidului comunist, 1919, p. 51-52, 53.

12 Vezi Geoffrey Hosking,  Rusia, popor şi imperiu, 1552-1917, <Iaşi>, Polirom, 2001, p. 198.
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de a învinge decât de a convinge preopinenţii. Fie că au practicat ironia (Nikolai 
Cernâşevski) sau invectiva (Vladimir Ilici Lenin), fie că s-au referit la  idei sau la 
persoane, socialiştii ruşi s-au definit stilistic prin radicalism, prin tuşele retorice 
apăsate. „Matricea stilistică” s-a regăsit apoi în modul de tratare a diferitelor chestiuni, 
inclusiv a religiei, în sensul că acestea erau  abordate exhaustiv, fără concesii, în 
maniera „ori-ori”, care nu lăsa loc opţiunilor intermediare, moderate din punct de 
vedere teoretic şi practic. Cu alte cuvinte, nu puteai să fii materialist şi socialist, dar 
indiferent în materie de religie; nu puteai să consideri religia o disimulare ideologică, 
şi să îi accepţi existenţa în societate ca o problemă de interes personal. În virtutea 
stilului radical, socialiştii ruşi erau aşadar înclinaţi să interpreteze lucrurile în 
termeni categorici, de unde, printre altele, şi recurenţa întrebării „Ce-i de făcut?”, 
cu implicaţia unui angajament definitiv. Faptul că, dintre marxişti, tocmai Gheorghi 
Valentinovici Plehanov, care a trăit în Occident mai mulţi ani decât reprezentanţii 
grupării bolşevice, a formulat o evaluare mai puţin militantă contra religiei, este 
simptomatic pentru influenţa contextului social şi a stilului comunicaţional aferent 
asupra abordărilor respective.

Mai intervenea şi o altă împrejurare, care ţinea de evenimentele şi ritmul vieţii 
individuale a fiecărui autor. Mai precis, date fiind acţiunile represive la care erau 
expuşi aceştia (condamnări, deportări), cu riscurile inerente pentru sănătate, nici 
unul nu putea să-şi proiecteze cu certitudine o existenţă îndelungată, cu timp pentru 
reflecţie şi nuanţări. Activitatea publicistică a lui Nikolai Cernâşevski s-a încheiat 
practic la 34 de ani, după care au urmat arestarea şi deportarea timp de un sfert 
de secol. Dmitri Pisarev a murit înecat la nici 28 de ani suferind de depresie, după 
patru ani de detenţie în fortăreaţa Petropavlovsk. Chiar şi fără condamnări, durata de 
viaţă în mediul intelighenţiei revoluţionare nu era mare. Nikolai Dobroliubov, spre 
exemplu, a scris efectiv între 23 şi 25 de ani – vârstă la care a murit de tuberculoză. 
După cum remarca Ion Ianoşi cu o formulă consacrată, părea că pentru revoluţionari 
„timpul nu mai avea răbdare”13. În aceste circumstanţe de nesiguranţă şi tensiune, 
din dorinţa de a-şi comunica mesajul cât mai repede şi mai clar, socialiştii au recurs 
la modul de expunere rezolut, fără nuanţări care puteau să provoace echivocuri, 
afectând impactul social al demersului.

A doua cauză a raportării adverse a socialiştilor ruşi la religie a fost una 
eminamente intelectuală şi a privit referenţialul lor teoretic (semnificantul ideal). 
Cu excepţia lui Gheorghi Valentinovici Plehanov, care a gândit în manieră dialectică, 
aceştia s-au revendicat în general de la paradigma ştiinţelor naturale, fie că le-
au considerat din perspectivă scientistă (narodnicii, marxiştii), fie din perspectivă 
vitalistă (anarhiştii). Nikolai Cernâşevski, de pildă, arăta că viaţa nu era decât un 
proces chimic foarte complex (Principiul antropologic în filosofie)14; Vladimir Ilici 
Lenin se referea la criteriul naturalist al repetabilităţii în analiza socială (Ce sunt 

13 Vezi Herzen, Belinski, Cernâşevski, Dobroliubov, Pisarev, Despre cultura estetică, valorile 
artistice, creaţia literară, Bucureşti, Editura Politică, 1987, p. 6-7.

14 Vezi N.G. Cernâşevski, op. cit., p. 73.
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„prietenii poporului” şi cum luptă ei împotriva social-democraţilor?)15; Lev Troţki 
atribuia un caracter cu adevărat ştiinţific numai ştiinţelor naturale, cele umaniste 
fiind expresii ale ideologiei clasiale dominante16; Nikolai Buharin compara sistemul 
economic cu un organism viu ş.a.m.d.17. La rândul lui, Mihail Bakunin echivala 
implicit ştiinţa cu umanitatea (Dieu et l’État)18, iar Piotr Kropotkin stabilea un 
paralelism între sociabilitatea oamenilor şi cea a animalelor (La loi et l’autorité)19. 
Situaţia s-a datorat faptului că în Rusia ideile socialiste s-au răspândit mai ales din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când în întreaga Europă contextul cultural 
era marcat de pozitivismul ştiinţific, realismul literar şi pragmatismul politic.

Dacă materialismul dialectic, centrat pe ideea transformării calitative, reuşea 
să integreze contradicţia conjuncturală în aceeaşi unitate conceptuală evolutivă, 
deci inclusiv religia ca formă relativ necesară în teoria materialistă a cunoaşterii, 
materialismul naturalist, concentrat pe legitatea observabilă empiric, nu putea să 
procedeze decât în termenii noncontradicţiei absolute între existent şi inexistent, 
şi să respingă religia ca inacceptabilă pentru conştiinţa ştiinţifică. Negarea explicită 
a religiei a devenit astfel o probă a situării în parametrii ştiinţei, precum şi o miză 
importantă a cunoaşterii din perspectivă socialistă. Neutralitatea în cazul de faţă 
părea să fie totuna cu inconsecvenţa teoretică. Astfel spus, pentru a fi socialist 
trebuia să fii materialist (în accepţiunea naturalistă a cuvântului), iar materialist nu 
puteai să fii în mod autentic (consecvent) decât dacă, în problema religiei, adoptai 
un punct de vedere ateu militant.

A existat şi o a treia cauză, de ordin psihologic, pentru care socialiştii ruşi au 
combătut religia, şi anume proiecţia lor identitară. Socialiştii ruşi nu se confruntau 
numai cu absolutismul sau cu clasele dominante, ci şi cu inerţia morală a maselor, 
în particular a ţărănimii, aşa cum a demonstrat eşecul tentativei de emancipare a 
„mersului în popor”, dintre 1873-1874. Era o inerţie motivată de viziunea arhaică 
asupra existenţei, în care se îmbinau obedienţa inoculată de şerbia îndelungată, 
imaginea ţarului ca părinte al supuşilor săi şi respectul faţă de autoritatea învestită 
prin credinţa ortodoxă. Împotriva acestei stări de lucruri acţiunea exclusiv politică 
era insuficientă, se impunea o transformare interioară care să creeze o nouă structură 
etică în mentalul colectiv, o structură favorabilă schimbării sociale revoluţionare. Era 
vorba deci de o răsturnare a valorilor tradiţionale, de ceea ce Jean Blankoff numea 
o punere în discuţie a însuşi principiului culturii. O răsturnare ce viza masele dar 
şi categoriile cultivate blocate în letargie şi imobilism – în aşa numitul oblomovism 

15 Vezi V.I.Lenin, op. cit., vol. 1, 1960, p. 136.

16 Vezi Leon Trotsky, op. cit., p. 197.

17 Vezi N. Boukharine, L’économie mondiale et l’impérialisme. Esquisse économique, Paris, 
Éditions Sociales Internationales, 1928, p. 56.

18 Vezi Michel Bakounine, op. cit., p. 340.

19 Vezi Piotr Kropotkin, Paroles d’un révolté, Paris, Ernest Flamarion, Éditeur, p. 222.
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criticat de Nikolai Dobroliubov, care întrevedea în această trăsătură mentală cauza 
relelor de care suferea Rusia20. 

Disputa politică a dobândit pe această cale o dimensiune moral-psihologică, 
depăşind cadrul raporturilor social-instituţionale şi adâncindu-se în formarea 
personalităţii. Dacă în Occident problema religiei a fost în primul rând problema 
Bisericii, sau mai precis a desprinderii Bisericii de stat, aşadar o problemă de interes 
public, în Rusia religia a fost percepută mai ales ca o chestiune definitorie pentru 
conştiinţa individuală şi colectivă totodată, semnificaţia ei extinzându-se prin urmare 
din zona publică în zona privată. În acest punct s-au intersectat şi s-au confruntat 
concepţiile existenţiale ale revoluţionarilor şi ale conservatorilor, care, în egală 
măsură, doreau să fundamenteze nu numai un tip de societate pozitivă, ci şi un tip de 
umanitate ideală, începând eventual cu ei înşişi21. A fost o caracteristică atitudinală 
a ruşilor, despre care Nikolai Berdiaev scria că, spre deosebire de occidentali, erau 
un popor detaşat de lucrurile pământeşti şi orientat către cele spirituale, cu tot 
ce implica pozitiv şi negativ acest fapt pentru existenţa socială (Reflecţii asupra 
revoluţiei ruse)22. Era o apreciere confirmată inclusiv de sentimentul de vină şi de 
responsabilitate creştină al multor reprezentanţi ai elitei faţă de popor, consemnat 
încă din 1790 de către Alexandr Radişcev.

Preocupaţi de formarea, sau mai bine zis de re-formarea psihologică a identităţii 
ruse, adică de dislocarea şi recompunerea universului mental arhaic, socialiştii au 
fost în situaţia de a ataca ceea ce părea să fie un element de rezistenţă al identităţii 
respective, şi anume religia, pe care nu mai puteau să o ocolească numind-o problemă 
de interes personal. Ei au propus un tip uman definit printr-o morală nu doar 
diferită, ci direct incompatibilă cu aceasta, excluzând prin ea însăşi religia. Nikolai 
Cernâşevski, de pildă, a înlocuit idealismul solidarităţii universale cu utilitarismul 
interesului celor mai mulţi (Principiul antropologic în filosofie)23, Mihail Bakunin a 
substituit referinţei teocentrice voinţa individului autosuficient (Dieu et l’État)24, iar 
Vladimir Ilici Lenin a opus iubirii aproapelui (inclusiv a duşmanului) „declaraţia 
de război” între clase (Ce-i de făcut?)25 – pentru a trimite numai la câte un autor din 
fiecare „şcoală” socialistă din Rusia.

Era vorba de un tip uman demonizat în imaginea dostoievskiană a Omului 
din subterană, dar căruia în multe cazuri, la o privire imparţială, nu i se puteau 
contesta totuşi entuziasmul sincer şi dezinteresul personal. Un exemplu l-a oferit 
Piotr Kropotkin care, nobil fiind, a renunţat la societatea palatului imperial pentru 

20 Vezi Jean Blankoff, La société russe de la seconde moitié du XIXe siècle, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 1972, p. 15-17.

21 Vezi Dmitri Volkogonov, Troţki, eternul radical, Bucureşti, Editura Lider, p. 45.

22 Vezi Nicolae Berdiaev, Un nou ev mediu, Craiova, Editura Omniscop, 1995, p. 101-102.

23 Vezi N.G. Cernâşevski, op. cit., p. 98-103.

24 Vezi Michel Bakounine, op. cit., p. 306.

25 Vezi V.I. Lenin, op. cit., vol. 6, p. 86-87.
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a fi arestat şi a trăi apoi în exil ca revoluţionar, fără multe mijloace materiale. La cei 
din categoriile mijlocii, cum a fost Nikolai Buharin – fiu de învăţători, renunţarea 
la statutul social stabil era poate mai puţin radicală, dar riscurile fizice ale opţiunii 
revoluţionare erau la fel de sau chiar mai serioase.

Amintim acum un fenomen specific rusesc, susceptibil de interpretări psihologice 
multiple, şi anume asimilarea în discursul socialist a unor formule şi reprezentări de 
provenienţă religioasă. Încă din anii 1870-1880, de pildă, pe fondul numeroaselor 
procese politice, locul acuzatului din sala de judecată a început să fie desemnat drept 
Golgota. Nikolai Mihailovski îşi echivala însemnările personale cu o martirologie, 
iar biroul lui era considerat un altar pe care acesta oficia riturile sale sfinte26. Nikolai 
Buharin desăvârşea într-un fel asimilarea formularisticii religioase, afirmând că 
Manifestul partidul comunist devenise practic „evanghelia revoluţiei”27. În privinţa 
reprezentărilor, menţionăm în special conceperea angajamentului socialist ca 
ascetism laic (după modelul revoluţionarului Rahmetov, imaginat de Nikolai 
Cernâşevski) şi înţelegerea confruntării politice ca luptă eschatologică între bine şi 
rău (dacă nu în toate cazurile, cel puţin ca tendinţă semnificativă). Erau reprezentări 
la antipodul convivialităţii cu accente hedoniste care i-a caracterizat pe marxiştii 
occidentali. Un obişnuit al localurilor unde se mânca şi se bea bine, Friedrich 
Engels, spre exemplu, preciza tocmai faptul că nu era un ascet28. (Semnalăm aici şi 
aprecierea lui Dmitri Volkogonov, care era de părere că, prin mijlocirea lui Nikolai 
Cernâşevski, Vladimir Ilici Lenin a procedat în fapt la „rusificarea” marxismului 
occidental)29.

Fenomenul de „aculturaţie” între religie şi discursul socialist era explicabil, 
la un prim nivel, prin formaţia unora dintre autorii socialişti. Astfel, Grigori 
Eliseev fusese profesor de teologie, iar Nikolai Cernâşevski seminarist, ca şi Iosif 
Visarionovici Stalin mai târziu. Acest aspect nu este însă suficient pentru a lămuri 
o trăsătură recognoscibilă şi la cei cu alte formaţii. Mai profund, poate să fi fost 
vorba de un mecanism de compensare a refulării unei părţi a personalităţii. În 
esenţă, combătând religia, socialiştii negau o componentă structurantă a identităţii 
lor infantile şi adolescentine formată sub influenţa creştinismului sau a iudaismului 
– o identitate cu atât mai acută, cu cât se precizase într-un registru mai curând afectiv 
decât intelectual. Respingerea religiei constituia aşadar un act intelectual conştient 
care provoca reacţia compensatorie a afectului inconştient, ce căuta să-şi reafirme 

26 Vezi James H. Billington, The Intelligentsia and the Religion of Humanity, în „The American 
Historical Review”, vol. LXV, No. 4, 1960, Richmond, Virginia, New York, London, The 
Macmillan Company, p. 817.

27 Vezi N. Bucharin, Programul comuniştilor (bolşevicilor), şi urm., p. 67.

28 A se vedea, în acest sens, relatările lui Wilhelm Liebknecht, în Paul Lafargue, Karl Marx. 
Amintiri despre Marx, Wilhelm Liebknecht, Din amintirile despre Marx, Editura Partidului 
Muncitoresc Român, 1949.

29 Vezi Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie, Bucureşti, Editura Orizonturi, Editura 
Lider, p. 54.
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existenţa reprimată, inclusiv prin vehicularea unor formule şi reprezentări în care 
acesta se regăsea. Indiferent dacă reprimarea este interpretată în termeni freudieni 
(ca paricid simbolic), adlerieni (ca o căutare a puterii) sau jungieni (ca renunţare 
la simbolistica arhetipală tradiţională), în manifestările sale formale mecanismul 
compensatoriu este relativ acelaşi.

Cu titlu personal, înclinăm mai mult către modelul interpretativ al lui Carl Gustav 
Jung, întrucât este mai în măsură să pună în acord fenomenal psihologia individuală 
şi cea colectivă, cu trimitere totodată la dinamicile sociale aferente. Este, prin urmare, 
un model mai adecvat pentru analiza istorică. „Cine şi-a pierdut simbolurile istorice 
– scria psihologul elveţian – şi nu se poate mulţumi cu surogate este astăzi într-o 
situaţie şi mai dificilă: în faţa sa se cască hăul neantului pe care-l evităm cu teamă. 
Mai rău încă: vidul este umplut cu idei sociale şi politice absurde, caracterizate în 
totalitate de inconsistenţă spirituală” (Despre arhetipurile inconştientului colectiv)30. 
(Nu discutăm aici „absurditatea” ideilor respective, ci consemnăm numai ideea 
generală). Totuşi, nici celelalte modele nu sunt lipsite de relevanţă analitică. 
Conflictul dintre generaţii, surprins şi de Ivan Turgheniev în Părinţi şi copii, ar 
putea fi interpretat eventual ca o tentativă de ucidere morală a taţilor sub forma 
revoltei nihilist-socialiste. Accentul pus pe imaginea revoluţionarului de profesie, 
capabil să înlăture autocraţia, ar putea să traducă dorinţa de înlocuire a complexului 
de inferioritate cu unul de superioritate, mai ales în cazul unor mişcări politice 
ameninţate permanent de forţa masivă a statului. Sunt modele care, fie şi fără a 
avea o funcţie gnoseologică exhaustivă, explică anumite aspecte cricumscrise ale 
activităţii psihice.

Nu dorim să afirmăm că socialismul rus este inteligibil fundamental ca religiozitate 
refulată şi reconvertită laic. O ideologie se defineşte nu doar prin „subtextul”, ci 
şi prin „textul” său, aşa cum o personalitate se defineşte nu doar prin pulsiunile 
inconştiente, ci şi prin atitudinea conştientă. Chiar dacă s-a vorbit despre o „religie a 
umanităţii”, o „mitologie revoluţionară”, un „cult al lui Lenin” ş.a.m.d., socialismul 
rus a formulat o raţionalitate şi un proiect de factură indubitabil seculară, în care 
s-a înscris de altfel şi ateismul militant. Remarcăm însă posibilitatea existenţei 
unei tensiuni între conştient şi inconştient în problema religiei, deoarece o astfel 
de tensiune, neasumată fiind, indică un potenţial serios pentru ceea ce se cheamă 
dedublarea nevrotică a personalităţii, cu toate consecinţele de iraţional şi agresivitate 
corespunzătoare („umbra” de care încerci să scapi refuzând-o, dar care riscă să te 
ia în stăpânire). Dinamica violentă a revoluţiei bolşevice s-ar explica aşadar nu 
numai prin factorii de radicalizare conjuncturali, dar şi printr-un deficit de unificare 
psihologică a participanţilor.

Atitudinea adversă a socialiştilor ruşi faţă de religie s-a datorat, în concluzie, 
conjugării a trei elemente: stilul comunicaţional radical, referenţialul teoretic 
naturalist şi proiecţia identitară a personalităţii secularizate. Toate acestea au 

30  Vezi C.G.Jung, Opere complete. Arhetipurile şi inconştientul colectiv, vol. 1, <Bucureşti>, 
Trei, <2003>, p. 24.
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imprimat mişcărilor socialiste din Rusia un profil ideologic absolut, adică o înclinaţie 
către obiectivele şi metodele categorice, cu tentă maniheistă („ori-ori”), care nu lăsau 
prea mult loc soluţiilor negociate, adaptării la realitatea relativă în fond. De aici 
idealismul autentic al multor socialişti ruşi, dublat însă de preferinţa pentru măsurile 
extreme, violente, în disputa politică, şi acesta ca principiu, nu doar ca reacţie la 
represiunea practicată de regim. Atitudinea faţă de religie a fost simptomatică pentru 
acest profil ideologic, atât sub aspectul reflectării, cât şi al potenţării sale, întrucât 
ideile exprimau dar şi impulsionau o anumită tendinţă.

Totodată, a fost vorba de o atitudine simptomatică pentru societatea rusă în 
general, cât timp critica socialiştilor se realiza în maniera specifică mediului în care 
trăiau şi publicului căruia i se adresau. Din discursul lor transpărea indirect imaginea 
unei societăţi cu o cultură „maximalistă”, conformă spiritului apocaliptic amintit 
de Nikolai Berdiaev, adică obişnuinţei de a întrevedea lucrurile din perspectiva 
sensului final al existenţei. Era deci o societate favorabilă mai degrabă modelului 
„imperial” de dezvoltare, al angajamentului total cu vocaţie morală supraindividuală, 
decât modelului democratic, al participării la acţiunea colectivă pe baza calculului 
de oportunitate individual. Această caracteristică mentală explică inclusiv eşecul 
formulei politice liberale, „centriste”, în 1917, în contextul apetenţei mai mari 
pentru variantele extreme de amenajare a spaţiului public, fie revoluţionare, fie 
contrarevoluţionare. Dincolo de măsurile constrângătoare, acceptarea socială 
ulterioară a regimului comunist poate să fi intervenit şi datorită relevanţei mai 
scăzute în conştiinţa rusă a noţiunii de drept pozitiv, în comparaţie cu situaţia din 
Occident, în contextul mai larg al consideraţiei limitate pentru individul empiric, 
„dizolvat” în entităţi colective precum sobornicitatea, clasa ori patria.

Prin perspectiva sa absolutizantă asupra lucrurilor, ateismul militant socialist a 
reprezentat într-un fel opusul complementar al efervescenţei religioase care a cuprins 
Rusia la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, recognoscibilă 
în filosofie, în literatură şi mai ales în fenomenul duhovniciei. (Nu întâmplător, 
mai mulţi autori de inspiraţie creştină au trecut iniţial prin „şcoala” marxismului). 
La un nivel subtil al interconexiunilor culturale formale şi de fond, socialismul şi 
religia se aflau într-o confruntare insidios „fratricidă”, şi unul şi cealaltă având, 
potrivit referenţialului propriu, acelaşi obiectiv: eliberarea omului de materialitatea 
contingentă.


