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I.

INTRODUCERE

În sfera ştiinţelor psihologice, termenul de “religiozitate” este definit ca “un fenomen psihic
caracteristic fiinţei umane, fie că mărturiseşte sau nu o anumită credinţă religioasă” 1 prin care se exprimă o
atitudine religioasă, adică o conduită totală, “un fel de a fi” cu privire la ceea ce omul defineşte ca sacru.
Această noţiune de “sacru” este atribuită cu adevărat “numai valorilor transcendente sau anumitor elemente
din universul cognitiv care iau locul celei mai superioare valori.” 2 De asemenea, plecând de la o analiză
etimologică, verbul latin “religo, religare” înseamnă “a lega din nou, a reuni”; de aceea “religiozitatea” ar fi
acea atitudine prin care fiinţa umană se orientează spre comuniunea cu acest sacru. În accepţiunea
doctrinelor religioase însă, acesta îmbracă nuanţe deosebite, în funcţie de doctrina în cauză (care implică o
anume viziune asupra universului, a omului, a destinului acestuia, a relaţiei lui cu divinitatea, a sensului
existenţei, etc.). În învăţătura creştină acest termen este înţeles ca “o virtute morală supranaturală care
înclină voinţa noastră să-i dea lui Dumnezeu cultul cuvenit desăvârşirii Sale infinite şi stăpânirii Sale
atotputernice asupra noastră,”3 fiind totodată “un aspect superior al virtuţii dreptăţii.”4 Totuşi, în lucrarea de
faţă noi vom folosi termenul de “religiozitate” în înţelesul său larg, de “atitudine orientată spre comuniunea
cu sacrul”.
Pe de altă parte, termenul de “patologic” pune probleme mult mai seriose în încercarea de a-l defini
cu exactitate. Din punct de vedere etimologic, acest termen pare să vină din grecescul “pa,qoj - pathos”,
tradus uneori prin “suferinţă” sau “boală”, alteori prin “patimă” (aici se accentuează aspectul imoral al unor
afecte), sau pur şi simplu prin “pasiune”. În mod asemănător, în limba latină “patire” însemnă a suferi (mai
apropiat “a pătimi”), la fel ca şi în limba greacă “pa,scein – paschein”. Adăugarea cuvântului “lo,goj – logos”
(aici cu înţelesul de “ştiinţă”) a dus la formarea termenului de “patologie”, care înseamnă “studiul ştiinţific al
naturii bolilor şi al cauzelor, proceselor, dezvoltării şi consecinţelor lor.” 5 În timp, termenul de “patologic” a
evoluat şi a ajuns să desemneze nu atât ştiinţa cât boala în general,6 fiind în cele din urmă sinonim cu
“maladiv”, “bolnav”, etc. Totuşi, dificultatea cu privire la acest termen nu constă atât în definirea înţelesului
său simplu ca adjectiv, cât în definirea câmpului său de aplicabilitate: ce anume poate fi desemnat ca
“patologic” şi ce nu? Dar acest aspect îl vom discuta în următorul capitol (II) al prezentei lucrări, cu referire
specială la aplicabilitatea termenului în sfera fenomenului religiozităţii.
Psihopatologia şi psihiatria religioasă studiază falsa religiozitate întâlnită în patologia psihiatrică.
Uneori se întâmplă că o viziune “teologică” eronată are ca rezultat apariţia unei boli psihice (de exemplu,
nevroza aproape iminentă puritanismului), alteori anumite predispoziţii psihopatologice sau chiar boli
psihice sunt cauza unei religiozităţi bolnave (de exemplu, “viziunile” schizofrenilor). Oricum, în ambele
cazuri se întâlnesc aceste două aspecte: boala psihică şi falsa religiozitate. De fapt, aceste două aspecte sunt
într-o anumită măsură solidare unul cu altul, deoarece boala psihică afectează în mod sigur experienţa
religioasă (în măsura gravităţii ei), iar orice religiozitate eronată are în cele din urmă efecte psihopatologice.
Este necesară aşadar o anumită circumspecţie cu privire la experienţele religioase a unei persoane bolnave
psihic,7 precum şi o critică sănătoasă a doctrinelor şi experienţelor religioase. Totuşi, părerea noastră este că
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religiozitatea patologică nu poate fi abordată exclusiv din perspectiva psihiatriei clasice, căreia credem că îi
lipsesc atât cunoştinţele cât şi experienţa şi mijloacele necesare înţelegerii şi terapiei acestei religiozităţi.
Orientări mai noi în psihopatologie, de provenienţă creştină, au pus bazele unei noi perspective, care
combină psihoterapia şi psihiatria clasică cu îndrumarea şi doctrina spirituală. Această nouă orientare poartă
diverse nume: uneori ontoterapie,8 alteori spirituoterapie9 sau haghioterapie (sacroterapie).10
Abordând sfera religiozităţii patologice, lucrarea de faţă îşi propune să schiţeze numai principalele
tipuri de religiozitate patologică, analizând succint cauzele, consecinţele şi metodele terapeutice
corespunzătoare lor. Deşi informaţia folosită în orientarea de bază a acestei lucrări nu va figura în
bibliografie, fiind obţinută mai mult pe cale orală, dorim să menţionăm că datorăm în mare parte viziunea
noastră şcolii de la Chateau Saint Luc, în mod particular d-lui Dr. Bernard Dubois şi Fratelui Efraim. 11
Celelalte lucrări citate sunt folosite pentru unele clarificări şi argumentări, o contribuţie majoră având cartea
lui Jean Daujat, Psychologie contemporaine et pensée chretienne, şi cartea lui Paul Evdokimov, Vârstele
vieţii spirituale. De asemenea, cartea lui Antoine Vergote, Psychologie religieuse, ne-a ajutat în înţelegerea
unor aspecte care privesc fenomenologia atitudinii religioase.
II.

TIPURI DE RELIGIOZITATE PATOLOGICĂ ŞI CAUZELE EI

1. Religiozitate normală şi religiozitate patologică
Plecând de la definiţia de mai sus a termenului de “religiozitate”, ca “atitudine orientată spre
comuniunea cu sacrul”, urmează să vedem care este câmpul de aplicabilitate a termenului de “patologic” în
sfera atitudinii religioase. Astfel, religiozitatea devine patologică atunci când unul din termenii care o
definesc este distorsionat: fie termenul de “comuniune”, fie cel de “sacru”. De altfel, distorsionarea unuia
din aceşti termeni implică în mod implicit şi distorsionarea celuilalt. Nu am amintit termenul de “atitudine”
deoarece el este “miezul” religiozităţii ca fenomen psihic: religiozitatea este în primul rând o atitudine (aşa
cum psihologia defineşte termenul de atitudine). O distorsionare a cestui termen de “atitudine” ar presupune
ieşirea din termenul de “religiozitate”. Revenind la cei doi termeni de “comuniune” şi “sacru”, multe pot fi
cauzele care duc la malformarea lor: ignoranţa, superficialitatea, comoditatea intelectuală şi voliţională,
moştenirea culturală, imaturitatea psihică şi religioasă, împătimirea minţii, bolile psihice, etc. Totuşi,
deoarece această atitudine religioasă este o parte constitutivă a fiinţei umane, omul poartă în el mereu, uneori
într-un mod obscur, atitudinea de orientare spre comuniunea cu sacrul. Aşa cum spune şi Paul Evdokimov,
“marele rău în omul modern rezidă în sentimentul unei secrete dependenţe faţă de elementele pe care le
poartă în adâncul sufletului său, pe care le ignoră ori nu le înţelege, ori nu vrea să le înţeleagă; ignorant
sau complice, echilibrul lui psihic devine astfel fragil, instabil.” 12

Printre elementele pe care omul le poartă în adâncul sufletului său sunt de fapt şi acele “ amprente” ale
adevăratei atitudini religioase. Între falsul exterior şi superficial şi aceste elemente adânci apare deci o
disonanţă puternică, care provoacă dezechilibre psihice profunde. Până şi Freud vede în maladiile mentale “o
diversiune şi o ieşire din disonanţele devenite imposibile,” 13 căci “instinctul de conservare preferă nebunia în
locul sinuciderii.”14 Disonaţele între ceea ce este cu adevărat “comuniune” şi “sacru” şi surogatele acestora
pot avea diferita intensităţi, cărora urmează şi grade diferite de dezechilibru psihic. Dar poate să apară în
mod legitim întrebarea: ce este adevărata comuniune şi ce reprezintă cu adevărat sacrul? Nu putem vorbi
despre falsuri fără a avea cât de cât clară ideea despre ceea ce este adevărat. Răspunsul nostru, deşi credem
că este pe deplin confirmat de psihologia contemporană, nu se întemeiază totuşi pe simple experienţe sau
experimente psihologice (sau psiho-spirituale). Deoarece omul nu s-a inventat pe sine însuşi, ba mai mult, el
este şi va rămâne un mister pentru sine însuşi, credem că adevărul despre originea lui ultimă şi scopul său
ultim nu poate fi cunoscut decât prin ceea ce învăţătura creştină numeşte “ revelaţie”. Este necesar ca acea
Raţiune Divină care a întocmit toate să se descopere pe sine omului, şi prin această descoperire să-l
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descopere şi pe om lui însuşi. De exemplu, mărturisirea unui Dumnezeu Unul şi în trei Persoane (şi de altfel
tot ce ţine de viaţa intra-divină), nu poate fi justificată decât prin revelaţie. 15 De asemenea, noţiunea de
comuniune depinde în mod intrinsec de felul în care este înţeleasă Divinitatea (nu poţi intra în comuniune cu
ceva ce nu ştii cât de cât ce este). Mai mult, nu poţi şti cât de departe poţi merge cu această comuniune decât
dacă scopul ultim al existenţei tale îţi este descoperit de Cel care te-a adus la existenţă. 16 Astfel, din
perspectiva revelaţiei pe care o mărturiseşte creştinismul, confirmată credem noi pe deplin de psihologia
contemporană, omul este o persoană creată din iubire şi pentru iubire. Această iubire se poate trăi doar într-o
adâncă comuniune interpersonală, care presupune o dăruire totală şi reciprocă de sine. De asemenea,
această comuniune trebuie trăită în adevăr: fiecare trebuie să cunoască, să accepte şi recunoască ceea ce
este în el însuşi şi în raport cu celălalt. O distorsionare a acestui adevăr sau a acestei iubiri provoacă răni
adânci, care atunci când persistă devin maladii psihice. Alteori chiar această distorsionare este rezultatul unor
boli psihice. Totuşi, în cele din urmă, cauza ultimă a distorsionării este atitudinea endotropă, altfel spus
egoismul.17 Această tendinţă endotropă pare să existe în toţi oamenii, ca urmare a unei căderi originare;
învăţătura creştină numeşte această realitate păcat originar, existenţa acestuia fiind mărturisită într-o
oarecare măsură şi de analizele psihologice:
“Explorarea subconştientului colectiv găseşte [în structurile psihice ale umanului] ca şi o amintire a unei
căderi sau a unei rătăciri la originea umanităţii, însă ea nu poate preciza această amintire.” 18

Prezenţa acestei amintiri în subconştientul uman predispune la o anumită teamă de divinitate, aceasta
din urmă fiind percepută ca “mysterium tremendum”, o entitate misterioasă şi crudă, care inspiră teamă, care
este gata să pedepsească orice greşeală. Această imagine a divinităţii distorsionează puternic atât noţiunea de
sacru, cât şi cea de comuniune, religiozitatea persoanei care suferă de această distorsionare alunecând în
sfera patologicului. La cealaltă extremă, cei care refulează această amintire a căderii sau care îi
minimalizează gravitatea cad într-o altă eroare: pentru ei Dumnezeu este acel “mysterium fascinans,”19 o
entitate misterioasă care permite orice, care uneori este considerată a fi dincolo de bine şi rău, dezinteresată
de istoria universală sau personală. Această ultimă atitudine cade de fapt în sfera cultului pentru magic.
Centrat pe sentimentul obscur şi adânc al chemării la comuniunea cu divinitatea, omul exacerbează şi
fabulează acest sentiment proiectându-şi trăirile într-un univers interior ireal. Aşa cum observa şi psihologul
Jean Daujat,20 ambele exagerări se datorează unei atitudini endotrope, de centrare exagerată pe sine.
Adevărata religiozitate se situează între aceste două extreme, între mysterium tremendum şi mysterium
fascinans, în acest caz omul având o atitudine oblativă, exotropă. Adevărata religiozitate respectă ambele
adevăruri: omul este o fiinţă căzută, depărtat de divinitate atât prin moştenirea lui spirituală cât şi prin
propria-i rea voinţă, dar totuşi el este chemat la comuniunea cu divinitatea, care îl iubeşte şi îi vrea binele.
Aceste două aspecte nu se exclud, ci ele constituie cei doi poli care definesc realitatea religioasă a fiinţei
umane pe acest pământ. Urmează acum să abordăm aceste două tipuri de religiozitate patologică, analizând
cauzele lor cât şi formele de manifestare.
2. Deus – mysterium tremendum
Este des întâlnită, în aproape toate religiile, atitudinea de frică faţă de divinitate. Această frică 21
provine în primul rând din acel sentiment obscur al ruperii originare de Dumnezeu, căruia îi urmează fie
neîncrederea în bunătatea divină şi deznădejdea, fie un efort infantil de a fi pe placul divinităţii. Legea
morală este privită ca o reglementare fără motiv, fără logică, care este impusă din exterior de o autoritate
arbitrară şi tiranică. Apare o confuzie infantilă între bine – permis şi rău – interzis, în acest caz sancţiunile
morale fiind confundate la rândul lor cu pedepsele şi recompensele. 22 Aceste confuzii induc o falsă atitudine
morală şi religioasă care nu este decât o caricatură a moralei şi a religiei şi care poate provoca refulări. Omul
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nu-şi recunoaşte adevăratele sentimente, aspiraţii, contrarietăţi, dificultăţi, ci se păcăleşte pe sine, amăginduse şi convingându-se că toate acestea nu există sau sunt aproape inexistente. Neputându-se accepta pe sine
însuşi, el îşi neagă din frică propria realitate. Aceasta este refularea, care provoacă conflicte interne foarte
mari care sfârşesc în nevroze, uneori chiar în obsesii. Şi psihozele pot apare în aceste cazuri ca şi o cale de a
evita un real insuportabil datorită tensiunii lui extreme. Dimpotrivă, religia autentică implică o renunţare
conştientă, voluntară şi liberă, nu una constrânsă şi de suprafaţă.
Ca urmare a acestei false atitudini religioase apare şi culpabilitatea, care este un fel de angoasă sau
frică atunci când s-a încălcat o interdicţie. Ea este deseori confundată cu pocăinţa, cu regretul iubitor, dar
aceasta este o mare greşeală: pocăinţa este “mişcarea unei libertăţi care se depărtează de răul la care
consimţise pentru a se reîntoarce din iubire spre adevăratul bine voit şi iubit. 23 Ea este “dezolarea iubirii de a
fi acţionat împotriva a ceea ce iubeşte.” 24 Culpabilitatea se opune libertăţii, pentru că este generată de frica
fără iubire faţă de o pedeapsă redutabilă. Până şi câinii se simt culpabili. De asemenea, există şi un sentiment
nevrotic de vinovăţie care este opus umilinţei. El este “expresia fie a anxietăţii, fie a unui mecanism de
apărare împotriva acesteia,”25 dinamismul acestui sentiment fiind alimentat de orgoliu. Mândria perfecţiunii
personale este cea care suferă şi care caută să se conserve, sentimentul nevrotic de vinovăţie fiind provocat
fie de imperfecţiunile împinse prin refulare în subconştient, fie din dorinţa de a împăca anxietatea lăuntrică
prin inducerea unor atitudini încurajatoare din partea anturajului. Dacă unei astfel de persoane i se confirmă
“vinovăţia”, ea intră imediat în defensivă, fapt care demonstrează falsa umilinţă.
Uneori această suferinţă nevrotică atinge valori extreme, în acest caz persoana ajungând la atitudini
de masochism: singura soluţie pentru a se elibera de sentimentul neputinţei intrinseci faţă de angoasa
lăuntrică rămâne dizolvarea Eului, a individualităţii.26 Persoana în cauză îşi îndreaptă propria-i violenţă
asupra ei înşişi, ca şi cum ar vrea să se distrugă pe sine. Această atitudine de masochism poate fi uneori
confundată cu abnegaţia şi renunţarea de sine, mai ales atunci când apare sub forma unor acte aşa-zis
“ascetice”. Adevărata asceză însă este pe deplin liberă şi paşnică, scopul ei fiind purificarea Eului şi nu
distrugerea lui. Asceza nu dizolvă persoana, ci purificând-o o unifică, o simplifică şi astfel o întăreşte.
Cauzele acestor devieri de la adevărata atitudine religioasă pot fi identificate ţinând seama de trei
coordonate importante ale condiţiei umane : mediul psiho-spiritual (1), moştenirea genetică şi psihospirituală (2) şi mai ales libera voinţă (3). Mediul psiho-spiritual poate fi o cauză a acestor devieri prin
influenţa lui nocivă sau prin carenţele pe care le are în câmpul educaţiei, culturii, comunicării, etc. Aici intră
şi mediul familial, care deseori nu transmite iubirea adevărată şi care oferă o educaţie problematică. Omul
este puternic influenţat de mediul social în care se naşte, creşte şi se formează. El învaţă anumite “module
operaţionale” care vor constitui poate singurele lui modalităţi de reacţie în anumite circumstanţe. Dacă
aceste “module operaţionale” sunt greşite, ele pot degenera în atitudini patologice. Se vorbeşte deseori de
“boli de civilizaţie” (generate, întreţinute şi răspândite de o anumită civilizaţie), aşa cum pare să fie de
exemplu nevroza în civilizaţia contemporană.27 În mod similar, se poate vorbi de o religiozitate patologică
specifică unei anumite civilizaţii sau unei anumite comunităţi. De exemplu, este uşor de observat atmosfera
nevrotică ce domneşte în comunităţile puritaniste (deseori şi în cele neo-protestante) 28 sau psihozele colective
din rândul unor grupări pseudo-mistice.
Moştenirea genetică şi psiho-spirituală se referă la anumite predispoziţii sau boli de natură biopsihică, transmise genetic de la părinţi la copii, cât şi la transmiterea a ceea ce teologia creştină numeşte
păcatul originar. Prin prezenţa acestuia din urmă în fiinţa umană, nu numai ca o amintire a unei căderi
primordiale ci şi ca un dezechilibru profund, raţiunea este întunecată, voinţa este slăbită, iar instinctele nu
sunt subordonate în mod armonios raţiunii. Omul este aşadar înclinat spre superficialitate, comoditate
intelectuală şi voliţională, instinctualitate dezordonată şi egoism. Natura umană suferă astfel de o boală
ontologică, care duce mai apoi la forme patologice mai explicite. Acel conflict dintre Id, Conştiinţă 29 şi Eu,
observat şi descris de Freud, nu este decât urmarea acestei nocive moşteniri spirituale. Altfel ar fi de
neconceput existenţa unei naturi bolnave a priori, ca şi cum o sănătate ontologică a omului ar fi imposibilă,
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acesta fiind prin definiţie bolnav. Totuşi, această boală ontologică nu paralizează fiinţa umană, ci doar o
slăbeşte şi o predispune la dezechilibru. De aceea, nimeni nu poate transfera acestei boli ontologice
responsabilitatea unor acte dezordonate.
Dintre toate aceste trei coordonate umane, cea mai importantă cauză a devierilor în sfera religiozităţii
patologice o constituie libera voinţă. Uneori aceasta, dintr-o iubire neorânduită de sine, alege un bine
aparent care se opune adevăratului bine. Cauza acestei rele alegeri nu poate fi pe deplin explicată, deoarece
se poate explica numai ceea ce este pe deplin raţional. Această alegere nu este raţională pe deplin: motivaţia
ei ultimă dispare în norul acelui mysterium iniquitatis.30 Ceea ce este pe deplin raţional este întotdeauna bun.
Aşadar, deseori această voinţă înclină spre egoism, spre comoditate, spre superficialitate, spre pornirile
instinctuale, etc. În faţa suferinţei alege revolta, în faţa trădării alege ura, în faţa dificultăţii alege fuga.
Aceste alegeri determină şi menţin o imaturitate psiho-spirituală, persoana în cauză instalându-se într-un
egoism infantil. De fapt, cea mai eficace manieră de a evita sacrificiul este de a rămâne copil. 31 Pe de altă
parte, aceste alegeri rănesc în primul rând pe cel care alege: revolta, ura, fuga, toate acestea tulbură adânc
fiinţa umană. Faptul că cineva nu poate să ierte şi să se ierte este sursa unor puternice conflicte interioare. În
aceste condiţii, religiozitatea unei astfel de persoane va fi una infantilă, trăită fie într-o atmosferă nevrotică,
fie în una psihotică. În cazul atmosferei nevrotice, apare refularea, culpabilitatea, masochismul,32 Dumnezeu
apărând ca un tiran crud care impune să fie iubit, ascultat şi slujit şi care nu caută neapărat binele omului. O
astfel de atitudine religioasă este deci şi falsă, şi dăunătoare. Cazul atmosferei psihotice va fi discutat în
subcapitolul următor.
Mai rămâne de făcut o specificare: uneori psihopatiile se instalează înainte, determinând o atitudine
religioasă bolnavă, alteori psihopatiile sunt provocate de o religiozitate imatură şi falsă. Se poate însă şi ca
aceste două realităţi, psihopatiile şi religiozitatea patologică, să apară simultan, determinându-se, hrănindu-se
şi consolidându-se una pe alta. Aceste lucruri sunt valabile pentru orice formă de boală psihică şi
religiozitate deviată.
3. Deus – mysterium fascinans
La polul opus faţă de această atmosferă nevrotică se află acea atmosferă psihotică, în care omul se
rupe de adevărata realitate şi proiectează trăirile lui interne în sfera unei aşa-zise experienţe mistice. Aşa cum
observă Marko I. Rupnik, “o identificare a vieţii spirituale cu ceea ce se simte duce la dogmatizarea
propriilor stări sufleteşti şi la favorizarea, sub pretextul binelui şi al religiosului, a unui fel de fanatism.” 33
Setea de extraordinar, mândria, uneori anumite dezechilibre afective sau mentale puternice, toate acestea pot
determina o dezancorare patologică de realitate. În viaţa monastică, încă de la începutul ei, părinţii spirituali
au fost întotdeauna foarte prudenţi cu privire la experienţele mistice extraordinare. Extazul este socotit
adesea suspect, tinerii novici fiind sfătuiţi să se opună unei astfel de stări: “Când ţi se pare că duhul tău este
chemat în sus printr-o forţă irezistibilă, nu-i da crezare, ci sileşte-te să lucrezi.” 34 De asemenea, Sf. Grigorie
Sinaitul remarcă faptul că “adesea călugărul crede că are o bucurie spirituală, când, de fapt, nu-i decât
senzualitate stârnită de vrăjmaş, dar cei cu experienţă ajung să facă deosebirea.” 35 O remarcă mai hazlie
spune că “dacă îl vezi pe cel tânăr că vrea să zboare la cer, trage-l de picioare în jos, că nu este de folos
pentru el” (Patericul Egiptean). Pierderea funcţiei realului poate duce în cele din urmă la nebunie, fapt
cunoscut de călugării cu experienţă: “nu dori să vezi nici Puterile, nici Îngerii, căci poţi să fii ameninţat de
nebunie.”36 Atitudinea endotropă, de centrare bolnavă pe sine, este amplificată de o falsă trăire religioasă,
deoarece aceasta din urmă furnizează motivaţii şi recompense pentru prima. Acesta este motivul pentru care
Pinel şi Tuke, fondatorii azilelor psihiatrice, au încercat să filtreze trăirile religioase ale pacienţilor lor de
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Nu intră în sarcina noastră acum să dăm o explicaţie a ceea ce teologia creştină numeşte tentaţie, dar se pare că în
cazul omului iniţiativa unui act dezordonat vine din exterior, prin intervenţia unor entităţi spirituale malefice sau a altor
fiinţe umane. Excepţie face pornirea trupească, deoarece dezbinarea lăuntrică este imanentă naturii decăzute a omului.
Totuşi, şi în acest caz această pornire este oarecum exterioară raţiunii şi voinţei umane, fiind percepută ca acţionând
uneori chiar împotriva voinţei şi raţiunii.
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Vezi Alexandru şi Anca Buzalic, op. cit., p. 210. Acest infantilism se caracterizează prin evitarea responsabilităţilor,
cultivarea ignoranţei şi a dezinteresului, instinctualitate, simularea neputinţei, superficialitate.
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Vezi supra.
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Marko I. Rupnik, În focul rugului aprins, trad. De Christian Tămaş, Edit. Ars Longa, Iaşi, 1997, p. 60.
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Apud Paul Evdokimov, op. cit., p. 110.
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formele imagistice, care promovau un mediu imaginar favorabil halucinaţiilor şi delirului. Aşa cum afirmă
şi Jean Daujat,
37

“El [omul bolnav] se rupe de această realitate pentru a-şi întoarce privirea sa de cunoştinţă şi de iubire în
interiorul lui însuşi, spre o lume interioară de imagini, de sentimente, de idei care nu este decât o creaţie a
spiritului său şi în care el consideră dorinţele cale ca realităţi.”38

De fapt, geneza acestei false religiozităţi este descrisă foarte bine de Antoine Vergote:
Omul poate deveni religios pentru a găsi un răspuns la dorinţele care sunt mai întâi doar dorinţe umane:
ele vizează un obiect terestru, nu se orientează direct spre Dumnezeu, ci trec la direcţia verticală în
speranţa de a găsi acolo o satisfacţie umană. Atitudinea religioasă s-ar naşte deci dintr-o insatisfacţie
umană.39

Această insatisfacţie poate fi provocată de diferite forme de frustrare: lipsa de siguranţă şi control,
mizeria morală, iminenţa morţii, lipsa de iubire, etc. Totuşi, aceste dorinţe umane nu sunt rele, şi nici nu este
greşit să se caute împlinirea lor într-o relaţie cu divinitatea. Ceea ce este rău constă într-o auto-iluzionare,
persoana dedublându-se şi jucând rolul divinităţii. Toate trăirile “religioase” în acest caz nu sunt decât nişte
surogate ale celor reale, acestea din urmă cerând de fapt o atitudine contemplativă, exotropă. Există uneori
persoane care par a avea vocaţie la viaţa contemplativă, dar “ele caută singurătatea şi tăcerea pentru a se privi
pe ele însele şi a se da în spectacol interior lor înseşi.” 40 Ele sunt la antipodul vocaţiei contemplative creştine
care cere o atitudine radical exotropă. Aşa cum spune Ioan Casian, “călugărul nu se roagă bine decât când
nu-şi mai dă seama că se roagă,” deoarece în momentul în care îşi priveşte propria-i rugăciune încetează să-L
privească pe Dumnezeu şi deci nu se mai roagă.
Religiozitatea psihotică presupune de fapt o atitudine magico-superstiţioasă. Realitatea este
răstălmăcită şi pare să fie controlată prin anumite rituale de către om. Visele devin “descoperiri
dumnezeieşti”, evenimentele au toate o semnificaţie ascunsă, iniţiatică, sentimentele personale sunt
“manifestări” ale prezenţei divine sau malefice. Rugăciunea devine o incantaţie, o formulă magică, iar
obiectele de cult capătă puteri şi însuşiri magice. 41 Ruperea omului de natură a dus la pierderea
simbolismului liturgic, fapt care face şi mai mult ca misterul celebrat să fi reinterpretat în mod denaturat.
Ceremoniile religioase devin, atunci când această atmosferă psihotică este generalizată, aproape o reverie
colectivă (uneori aproape un delir colectiv). Aceste devieri sunt mai frecvente în comunităţile în care
simbolismul liturgic este mai bogat şi în ale căror rituri liturgice se folosesc rugăciuni definite şi cu conţinut
greu accesibil pentru oamenii de rând.42
Aceeaşi rupere de real o întâlnim în unele religii clasice, cum ar fi budismul, hinduismul, care
consideră totul maya, iluzie, şi care caută mântuirea în retragerea din această formă de existenţă. De
asemenea, atunci când unele persoane creştine nesocotesc păcatul, gravitatea lui şi prezenţa lui în om, ele cad
într-o pace falsă, bazată pe o relaţie cu un Dumnezeu imaginar 43 pentru care sola fide este de ajuns. Şi trăirea
religioasă a acestor persoane va fi de natură psihotică.
III.

CONSECINŢE ALE RELIGIOZITĂŢII PATOLOGICE

Ca orice stare patologică, religiozitatea deviantă dăunează în primul rând persoanei care o trăieşte.
Expresie a imaturităţii psiho-spirituale, această religiozitate fie produce, fie întreţine dezechilibre psihice.
Fiinţa umană nu-şi are echilibrul decât în relaţia ei reală şi iubitoare cu Dumnezeu. Definiţia pe care
Sigmund Freud o dă religiei, acea de “nevroză obsesivă”, este de fapt definiţia unei forme de religiozitate
patologică: din nefericire, se pare că subiecţii analizaţi de părintele psihanalizei erau marcaţi de această
37
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deviere. Mai mult, se poate crede că Freud însuşi ar fi simţit aceeaşi înclinaţie, din moment ce a considerat
puţinele exemple pe care le-a întâlnit suficiente pentru a-şi forma o părere despre trăirea religioasă.
Bineînţeles, dacă luăm în consideraţie şi că această comuniune cu Dumnezeu este socotită a fi ţelul
ultim şi împlinirea persoanei umane, devierile atitudinii religioase au urmări mult mai grave, care în cazul cel
mai rău pot rămâne în eternitate.44
Există şi consecinţe ale religiozităţii patologice de ordin social şi comunitar. Atitudinea religioasă a
persoanei umane determină foarte mult şi felul în care aceasta priveşte pe ceilalţi oameni, felul în care se
raportează faţă de ei. Relaţia pe care omul o are cu divinitatea funcţionează de obicei ca model de relaţie
inter-individuală. Rigiditatea, stările afective fuzionale, depersonalizarea, dominarea celuilalt, toate acestea
au deseori rădăcini în relaţia om – divinitate. Pe de altă parte, aceste atitudini religioase denaturate se
transmit prin imitaţie de la om la om, mai ales în familie sau în comunităţile religioase. Acest fapt duce la
apariţia unor curente patologice religioase,45 a unor structuri culturale şi comunitare patologice.
Mai rămâne să amintim efectul pe care religiozitatea patologică îl are asupra credibilităţii trăirii
religioase. Un om cât de cât echilibrat şi matur va respinge aceste false trăiri spirituale, le va identifica
aspectul lor patologic, şi prin urmare va tinde să creadă că acestea reprezintă “trăirea religioasă” în general.
El va respinge religia ca “opium populi”, ca auto-amăgire şi ca proiectare în imaginar a dorinţelor
frustrate.46 Bineînţeles că şi această poziţie ar fi una superficială şi greşită, dar ea apare deseori ca reacţie la
falsele atitudini religioase. Iată de ce comunităţile religioase ar trebui să vegheze la corectarea şi educarea
religiozităţii membrilor ei.47 Aşa cum se exprimă Paul Evdokimov, “ateismul latent al credincioşilor
mediocri, aţipiţi în stearpa lor ‘conştiinţă curată’ care face economie de convertirea inimii” ne îndreptăţeşte
să spunem că “nostalgia după Dumnezeu a unui necredincios este infinit mai profundă decât ‘satisfacţia’
unui credincios.”48
IV.

TERAPIA RELIGIOZITĂŢII PATOLOGICE

De vreme ce atitudinile religioase deviate provin dintr-o imaturitate psiho-spirituală, este eVezint că
terapia acestor atitudini va consta în primul rând într-o educare a maturităţii persoanei. Dar această educare
trebuie să se facă simultan cu o îndrumare religioasă ascetico-mistică, deoarece imaturitatea psihică şi
religiozitatea patologică se condiţionează, se hrănesc şi se susţin reciproc. Aşa cum observă Evdokimov,
“. . . masa credincioşilor, chiar când se interesează de psihologie, când se iniţiază în psihanaliză ori sunt
supuşi acestei experienţe, manifestă o mare uşurătate faţă de viaţa religioasă; trăită după inspiraţia de
moment, cu o necunoaştere totală a naturii şi legilor ei, viaţa religioasă a majorităţii credincioşilor eşuează
şi nu oferă decât o rezistenţă fragilă indiferenţei şi senzaţiei de vid.”49

Jung este de asemenea de părerea că problema fundamentală la toţi bolnavii lui îşi are originea în
ambiguitatea atitudinii lor religioase. De aceasta (de atitudinea religioasă) depinde acceptarea de sine,
iertarea, răbdarea cu sine şi cu ceilalţi, altruismul, obiectivitatea şi echilibrul lăuntric. De fapt, corectarea
unei religiozităţi deviante presupune convertirea, acea înnoire a minţii [gr. metano,ia]. Aceasta implică o
luptă împotriva superficialităţii, a egoismului şi a compromisului: omul se priveşte cu curaj pe sine în adevăr
şi se orientează către adevăratul lui bine, asumându-şi întrebările existenţiale. El nu se mai mulţumeşte cu
răspunsuri ieftine, ci vrea cu tot dinadinsul să-şi lămurească tot ceea ce-l frământă. De asemenea, el este
dispus la orice sacrificiu pentru a rămâne şi a trăi în adevăr. Şi chiar dacă nu şi-a lămurit toate problemele
lui, această deschidere faptică spre adevăr realizează echilibrul lui lăuntric. El devine o persoană unitară, sau
cel puţin orientarea lui lăuntrică este polarizată spre această unitate interioară. Viaţa ascetică îşi face apariţia,
prin asceză înţelegând acel drum spre simplificare, spre unificare. De obicei asceza debutează printr-o
44
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“fenomenologie experimentală a interiorităţii umane.” Elementele pervertite ale fiinţei, Eul plin de ură
împreună cu amorul lui propriu, îndoiala şi dublarea demoniacă se materializează şi se obiectivează. Origen
compară pustia primilor asceţi creştini cu peştera lui Platon: ea este un teatru de umbre, numai că umbrele
nu reflectă realul exterior, ci sunt proiecţia lumii interioare a omului. Această obiectivare a realităţilor
interioare face posibilă extirparea, vomarea acestora pentru a fi privite faţă în faţă ca detaşate şi exteriorizate.
“Părinţii pustiei”, spune Evdokimov „au practicat această operaţie grandioasă în locul tuturor şi odată pentru
totdeauna.”51 Iată de ce cunoaşterea scrierilor lor este de mare ajutor, acestea fiind un ghid sigur în jungla
primejdioasă a sufletului uman.
Asceza constituie mai apoi şi un imens proces de sublimare pe care Evdokimov îl defineşte ca “o
tensiune spre sublissimum, spre înălţare, spre cel Prea-Înalt.” 52 Ea purifică imaginaţia, exersează postul
ochilor şi al auzului, şi orientează energia fiinţei umane spre ceea ce este specific uman: cunoaşterea şi
iubirea ca dăruire de sine. Totuşi, toate acestea nu ar reuşi să vindece pe deplin fiinţa umană, deoarece
credem că rana acesteia este una ontologică. Numai divinitatea, printr-o intervenţie specială, poate redresa o
astfel de stare patologică. Astfel, psihologia creştină susţine că omul trebuie să-şi asume jertfa lui Christos,
crucea Lui, pentru a dobândi adevărata pace lăuntrică şi pentru a învăţa să trăiască iubirea. Numai iubirea
vindecă pe deplin, dar nu orice iubire, ci iubirea divină. În jertfa lui Christos omul cunoaşte iubirea lui
Dumnezeu pentru el, capătă puterea să-şi recunoască şi să-şi urască păcatul, şi învaţă cum să-şi iubească
semenul. Atitudinea jertfelnică, prin excelenţă exotropă, rămâne mereu semnul sănătăţii psiho-spirituale.
Uitarea de sine din iubire pentru celălalt, atitudinea contemplativă, este prin ea însăşi o jertfire de sine. Pe de
altă parte, certitudinea vieţii veşnice dă sens acestei iubiri, dă sens de fapt tuturor aspiraţiilor umane.
Eternitatea dă sens iubirii jertfelnice, iar iubirea dă sens suferinţei umane. Omul acceptă astfel să se vadă
“răstignit”, are puterea să-şi recunoască rănile, să-şi recunoască neîmplinirile. El nu va mai căuta să se
drogheze cu propriile-i imaginaţii, nu va mai avea nici un motiv să-şi refuleze sentimentele reale, iar relaţia
lui cu Dumnezeu nu va mai fi marcată de termeni juridici. Iubirea îi dăruieşte libertatea de a trăi în adevăr.
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V.

CONCLUZII

Problema religiozităţii patologice, după cum am arătat, este una foarte importantă pentru om şi
societate. Geneza şi întreţinerea unor boli psihice depinde de atitudinile religioase deviante. Unele estimări
statistice spun că în practica pastorală sunt întâlnite schizofreniile în proporţie de 6-8 % o iar psihozele
afective (maniaco-depresivii) într-un procent de 4-6 ‰.53 Dar formele uşoare ale acestora este în număr mult
mai mare (ne referim mai ales la nevroze şi la unele episoade psihotice). Evitarea sau terapia acestor stări
deviante se poate face, din perspectivă creştină, numai prin cultivarea maturităţii psiho-spirituale, extirparea
superficialităţii şi educaţia ascetico-mistică a oamenilor. De fapt, pentru creştini aceasta nu este decât o
chemare la convertire: comunităţile religioase vor deveni focare de sănătate numai atunci când îşi vor trăi pe
deplin această chemare.
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