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Lucrarea prezintă mentalitatea religioasă a ceangăilor moldoveni, mai precis, acele 

experienţe şi rituri care fac posibilă o relaţie vie cu lumea transcendentală. Totodată, materialul 

pune un accent deosebit pe studierea fenomenului de comunicare prin viziuni cu lumea 

transcendentală, pe acele credinţe intime ale omului religios, conform cărora această lume 

transcendentală devine o experienţă realistă, omul având astfel un ghid pentru restabilirea 

echilibrului vieţii, pentru a reuşi să facă faţă problemelor cotidiene. În acelaşi timp, sunt studiate 

contextele trecute şi prezente în care a avut relevanţă experienţa transcendentală; funcţiile pe 

care le-a îndeplinit exprienţa religioasă apărută în viziuni şi în vise, precum şi care a fost rolul 

acestei religiozităţi care a ieşit de sub supravegherea bisericii în perioada în care dictatura 

comunistă a periclitat ordinea tradiţională a comunităţilor amintite, în perioada de ameninţare 

socială şi în contextul schimbat de după 1989. 

 Ce relevanţă are cercetarea unor fenomene, care fac parte dintr-o imagine a lumii, dintr-o 

mentalitate care încetul cu încetul apune, fenomene care din multe puncte de vedere pot fi 

considerate ca fiind periferice într-un stat care se capitalizează cu paşi repezi, într-o regiune care 

se modernizează, dar care din multe puncte de vedere poate fi considerată ca „rămasă în urmă”. 

Consider, că aceastei întrebări i se pot da următoarele răspunsuri: 

1. Pentru că aceste fenomene fac parte din acelaşi sistem de referinţă, prin cercetarea viselor 

şi a viziunilor putem să înţelegem o parte din ceea ce a reprezentat rolul religiozităţii în 

dictatura comunistă într-o regiune cu caracter preponderent rural, multiplu defavorizat.   

2. Consider, că prin aceste cercetări putem să aprofundăm descifrarea acelor fenomene, care 

în anumite situaţii ideologico-istorice, prin religie, au contribuit la funcţionarea unor 

modele de acţiune comunitară.  

3. Apariţia acestor experienţe, precum şi poziţionarea comunitară faţă de aceste fenomene 

înglobează în interiorul ei conţinuturi, şi contribuie la funcţionarea unor practici 

religioase, prin interpretarea cărora pot contribui la înţelegerea unor aspecte importante 

privind transformarea vieţii religioase de după 1989. Fiindcă aceste experienţe, chiar şi în 

contextul transformării economice, sociale, politice şi religioase rămân componente 

importante în harta de diagnoză religioasă a României postcomuniste.  
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În viziunea mea, cele două mari contexte importante ale cercetării fenomenului religios sunt 

cel sociocultural (cadrul social şi politic al tradiţiilor religioase locale în comunism şi în perioada 

postcomunistă) şi cel subiectiv (individual, cognitiv). 

Voi demara această disertaţie cu prezentarea literaturii de specialitate, cu acele lucrări pe care 

le consider ca fiind cele mai importante în aria ştiinţifică a antropologiei religioase, pe baza 

cărora am reuşit să formulez contextul cercetării. În primul capitol am încercat să fac o 

prezentare a teoriei lui Harvey Whitehouse despre formele religioase (the theory of modes of 

religiosity), precum şi despre antecedentele ştiinţifice ale acestei teorii. Harvey Whitehouse 

vorbeşte despre două tendinţe a religiilor: despre religiozitatea doctrinală (doctrinal mode) şi cea 

imagistică (imagistic mode), cele două forme purtând caracteristici socioculturale diferite. 

Religiozitatea doctrinală apare frecvent cuprinzând în sine, rituri bine codificate, care au la bază 

repetarea, conţinutul lor fiind stabil, dar în interior, angajamentul este minim. Specificul formei 

imagistice este ritul sporadic, cu paşi mărunţi, care creează sentimente cu intensitate maximă. 

Religiozitatea doctrinală este mai aşezată, mai organizată, în timp ce religiozitatea imagistică 

este mai emoţională, mai personalizată. În religiozitatea doctrinală spaţiile ritualice sunt legate 

ferm de tezele religioase şi de ritul institutional, şi sunt activate frecvent; în caz contrar, 

doctrinele şi textele sfinte nu mai sunt memorate de către credincioşi. 

Cu ajutorul acestui model am schiţat cadrul argumentativ al disertaţiei mele cu privire la 

modelul social al experienţei religioase, precum şi a referinţelor istorice. Aplicând modelul lui 

Harvey Whitehouse într-un cadru mai larg, am încercat să găsesc argumente cu privire la funcţia 

tradiţiilor religioase locale în societatea ceangăilor din Moldova, pe parcursul dictaturii 

comuniste, precum şi pentru schimbările care s-au produs în această privinţă după schimbarea de 

regim.  

Scopul global propus pentru această lucrare a fost dorinţa de a face înţeles cum a funcţionat 

(re)prezentarea religioasă a viziunii asupra lumii în cadrul societăţii schimbătoare a ceangăilor, 

în împrejurările „modernizării duble” („modernizarea technică” a erei socialiste şi „modernizarea 

globalizată” a perioadei postsocialiste). Problematica propusă la care am căutat răspunsuri a fost 

în ce măsură modelele religioase ale culturii s-au articulat în viaţa cotidiană şi în momentele de 

criză ale comunităţii, în cea de-a doua periodă a secolului XX Pe lângă aceasta, scopul secundar 

al disertaţiei a fost de a înţelege rolul experienţei vizionar-religioase în sistemul de referinţă al 
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ceangăilor moldoveni, sistem bazat într-o extrem de mare măsură, pe religiozitate. Pe parcursul 

analizei ştiinţifice am aplicat două metode de analiză: pe de o parte am studiat trăirile religioase 

sub formă de viziuni în cadrul percepţiei religioase a viziunii asupra lumii la ceangăii moldoveni 

şi  m-am străduit să înţeleg cum aceste experienţe se leagă  de procesele de schimbare socio-

politice,în perioada mai sus-amintită. Nivelul secundar al analizei îl reprezintă interpretarea 

cadrului religiozităţii individuale şi a raporturilor cognitive.  

Pe parcursul analizei ştiinţifice am pornit de la această ipoteză: experienţele, viziunile 

religioase din perioada socialistă şi postsocialistă, care s-au produs odată cu transformarea 

socială, au făcut parte dintr-un proces mai larg de transformare religioasă. Totodată, am dorit 

să-mi formulez ideile într-un cadru religios-antropologic, cadru care integrează referinţele 

psihologice, sociale, politice ale religiei, într-un singur model. În teoriile sale despre formele 

religioase, Harvey Whitehouse, a accentuat relaţia dintre procesele cognitive şi schimbările 

sociale, mai mult decât orice predecesor al său.  

Disertaţia a avut drept obiect, studierea unor manifestări care se leagă de religiozitatea 

populară, o religiozitate care, din foarte multe puncte de vedere, a constituit în perioada 

comunistă, cadrul de adaptare ori cadrul schimbării. Din această cauză voi încerca să integrez în 

argumentaţia mea observaţii istorice, culturale, sociale, economice şi psihologice, care aparţin 

unui context religios mai larg. În acest fel, prin manifestările diferitelor fenomene religioase 

locale, am mai examinat probleme, care se ocupă cu locul şi funcţia religiei în perioadele de 

transformare socială. Studiind relaţia dintre perioadele de criză socială accentuate în transformări 

sociale şi religiozitatea, am dorit să aduc o contribuţie la înţelegerea societăţii ceangăilor.  

În perioada comunistă, disperarea creată din cauza asupririi s-a manifestat în anumite cazuri, în 

mişcări cu caracter religios. De cele mai multe ori, independent de Biserica Catolică aflată sub 

presiunea regimului dictatorial, în situaţiile de anxietate produse de structura opresivă, s-au 

produs manifestări de accentuare a fanteziilor religioase şi a creativităţii individuale în vise şi 

viziuni. Viziunile şi visele erau forme culturale acceptate în tradiţiile religioase locale, care 

articulau situaţiile de criză, la periferia instituţiilor religioase existente.  

 Comunităţile studiate făceau parte dintr-o societate, care din punct de vedere economic, 

era o regiune periferică, preponderent rurală, în mare măsură fără intelectuali, regiune în care 
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odată cu instaurarea regimului socialist, agricultorii au fost transformaţi în muncitori industriali. 

În unul dintre capitolele disertaţiei am încercat să schiţez modul în care socialismul a transformat 

această parte a societăţii, precum şi reacţiile produse în cadrul comunităţilor locale. În această 

parte a lucrării am enumerat intervenţiile importante ale statului, efectuate în viaţa acestor 

comunităţi locale, precum şi efectele acestor intervenţii (prin referiri aduse din literatura 

cercetărilor socialismului).  

 Cercetătorii creştinătăţii comentează fenomenul omniprezent al apariţiilor Fecioarei 

Maria cu tensiunile socio-politice (mai ales cu pericolul comunismului şi a Războiului Rece). În 

contextul est-european al perioadei postsocialiste, apariţiile la fel de frecvente ale Fecioarei 

Maria, sunt interpretate de către cercetători ca fiind nişte răspunsuri colective care exprimă 

problemele sociale majore existente (de exemplu Clough–Mitchell 2001, Valtchinova 2004, 

2007).  

Efectul activant al temerilor şi incertitudinilor sociale asupra activităţii religioase, activarea 

puterii imaginaţiei în mişcări religioase din societăţile postcoloniale (vezi Worsley 1967, Cohn 

1957), în posedările de către diavol (vezi Sluhovsky 2007, Kapferer 2004) în procesele de 

vrăjitorie, au fost demonstrate de către cercetători (vezi Muchembled [ed.] 1997, Pócs 1999, 

Henningsen 1990, Behringer 1997, Ankarloo–Henningsen [eds.] 1990, fără a fi o listă completă). 

Literatura de specialitate bazată pe teorii antropologice dezbate amplu fenomenul religios al 

viziunii în lucrări istorico-antropologice, psihologie a religiei, de neurobiologie, pornind de la 

analize comparativo-tipologice la cele mai noi metode antropologice. Pe lângă componentele 

culturale ale unor fenomene existente, autorii lucrărilor respective apreciează ca fiind deosebit de 

importantă creionarea logicii interioare a funcţionării comunităţii, aşezarea acestora într-o 

perspectivă istorică, aşezarea pe nivele sociale mai largi. În ultima vreme, ca rezultat al 

dezvoltării diferitelor ramuri ale antropologiei cognitive, în cercetarea viziunilor a ieşit în prim 

plan necesitatea cercetării motivaţiei individuale, a proceselor cognitive, ca făcând parte din 

„religiozitatea personală” (James 2002: 28). Aceste apropieri se înscriu în logica analizelor 

apărute de după momentul de turnură cognitiv-antropologică a ştiinţei antropologiei, care pe 

parcursul studierii fenomenelor religioase accentuează importanţa imaginaţiei şi creativităţii în 

interpretarea experienţei religioase, faţă de interpretările anterioare (vezi de exemplu Boddy 

1994: 427, Raposa 1999, Barth 1995).  
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Lucrările de antropologie, ce studiază transformările din câmpul religiei, au ajuns la concluzia, 

că pe parcursul socialismului religiozitatea imagistică a fost mai potrivită pentru adaptare, pentru 

tratarea diferitelor conflicte. Aceste cercetări au susţinut, că ofensivele repetate suportate de către 

instituţiile religioase, au produs o „domesticire” a religiei (vezi Dragadze 1993). Ca urmare, 

religia a trecut din sfera publică în sfera privată, în timp ce în practicarea relaţiei cu divinitatea, 

rolul persoanei a crescut, iar în paralel, creativitatea individuală s-a apreciat (de exemplu 

Valtchinova 2004, 2007). Elementele religiozităţii imagistice au fost prezente incontestabil şi în 

religiozitatea ceangăilor moldoveni în perioada premergătoare  socialismului, şi este posibil ca 

ele să fi îndeplinit funcţii comunitare asemănătoare cu cele din perioada comunistă sau din  mai 

scurta perioadă a tranziţiei.  

 După părerea mea, analiza datelor etnografice a dovedit că: teroarea din perioada 

dictaturii comuniste, represiunea acestuia asupra societăţii ceangăilor a generat o serie de practici 

religioase imagistice, vise cu conţinut religios, viziuni individuale şi colective, care au căzut în 

afara sferei de control a instituţiilor. Riturile imagistice apărute în situaţiile de criză provocate de 

dictatura comunistă au devenit un mod de exprimare şi formulare a unor situaţii individuale şi 

comunitare. În aceste situaţii istorico-ideologice de viaţă, atenţionările milenariste şi apocaliptice 

exprimate în vise, viziuni, precum şi în interiorul mişcărilor religioase, au devenit modul de 

autoapărare în situaţiile de pericol major. Activităţile imagistice ritualizate au produs solidaritate 

şi speranţă care se îndreptau împotriva puterii şi au contribuit la prelucrarea problemelor 

individuale şi comunitare. Senzaţiile religioase individuale, care au căzut în afara sferei de 

control, precum şi „riturile imagistice”, au contribuit în perioada comunistă la adaptarea pentru 

noua situaţie. Îngrădirea vieţii religioase, alungarea religiei din sfera publică a condus la 

cultivarea unor relaţii mai intense cu transcendentul, care în afara intensităţii senzaţiilor 

individuale au contribuit la naşterea unor forme noi de practici religioase. 

 Aceste practici religioase intensive, care s-au adaptat cu uşurinţă la pretenţiile specifice, 

s-au produs în comunităţi dispersate, de mărime redusă, cu o coeziune puternică şi cu o identitate 

comună bazată pe încredere reciprocă, în nucleu având familia sau a vecinătăţile. Religiozitatea 

imagistică a fost potrivită şi pentru „ascunderea” credinţei în sfera privată în cadrul unor 

comunităţi mici bazate pe legături puternice. Pe această cale, a fost transmisă religia de la o 

generaţie la alta în Moldova pe vremea comunismului, aşa cum au mai observat această realitate 
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şi cercetătorii care au lucrat în diferite state care făceau parte mai înainte din sfera de influenţă a 

URSS. 

În acele condiţii, religia a devenit o modalitate de acţiune comunitară care a contribuit la 

adaptarea comunităţilor la situaţia istorică, prin adoptarea unor noi modalităţi de viaţă. Prin 

simbolurile şi metaforele sale culturale, a reformulat poziţia individului faţă de societate într-un 

context de schimbare rapidă. Riturile imagistice, precum şi comunicările transcendentale de tip 

vizionar au avut un accent deosebit în articularea stărilor conflictuale din cadrul comunităţilor.  

 Imaginaţia colectivă a avut un rol important în producerea viziunilor de criză şi a viselor. 

Aceste experienţe imagistice au făcut posibile simbolizarea situaţiilor actuale istorice, precum au 

fost modul de exprimare din partea societăţii a imaginarului religios. În aceste vise şi viziuni au 

apărut episoadele importante ale istoriei naţionale şi locale. Crearea unor realităţi istorice în jurul 

imaginarului, a reprezentat baza de referinţă faţă de trecut, cu efect de lungă durată. 

În condiţiile perioadei postsocialiste, rolul religiei în sfera publică a crescut, totodată a devenit 

receptiv şi pentru estomparea efectelor transnaţionale (Hann 2006: 2). Creşterea importanţei şi 

rolului religiozităţii imagistice în perioada comunistă a avut efect şi asupra reinstituţionalizării 

religiei în perioada postsocialistă. În acord cu rezultatele cercetărilor care s-au efectuat în fosta 

URSS, formele imagistice ale religiozităţii au trăit paralel cu formele doctrinare ale religiozităţii. 

În perioada postsocialistă instituţiile religioase s-au străduit să integreze formele religioase, care 

anterior erau situate în afara practicii religioase. Riturile simbolice ale pedepsirii şi riturile de 

gestionare ale conflictelor, exorcizările, revelaţiile religioase din vise şi viziuni, diferitele forme 

ale magiei au fost instituţionalizate nu numai în cadrul Bisericii Ortodoxe, dar şi în cadrul 

Bisericii Catolice din Moldova.  

 După schimbarea de regim, Biserica Catolică, care aspira la expansiune instituţională, a 

iniţiat canonizarea doctorului Benedict Martin din Galbeni (judeţul Bacău), a cărui istorie tragică 

în era socialistă a contribuit la crearea unei mişcări religioase, activând religios masele 

ceangăilor moldoveni. În caracterul tradiţional-religios, cu vindecări magice, în desfăşurarea 

mişcării la răscruce cu politicul, se pot recunoaşte caracteristicile religiozităţii imagistice a cărui 

model a fost descris de către Harvey Whitehouse: spontaneitate, de anvergură redusă, mişcare 
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sprijinintă pe fantezia religioasă şi creativitatea individuală, tendiţe ritualice cu trăiri 

sentimentale intense.  

 În România, care se integra în tendinţele de globalizare, după perioada comunistă, în 

regiunile mai înainte preponderent închise şi izolate, precum Moldova, au apărut efectele 

modernizării. În această regiune, ca urmare a migraţiei forţei de muncă şi schimbarea modului de 

viaţă, modelele de viaţă transnaţionale au avut ca efect schimbarea rolului religiozităţii, precum 

şi schimbarea drastică a modului tradiţional de practică religioasă. Ca urmare a mobilităţii 

geografice, munca în străinătate a dus la extinderea relaţiilor interpersonale în spaţiu geografic, 

iar pentru ceangăii moldoveni a devenit posibil vizitarea unor locuri sfinte, renumite pentru 

viziunile produse în acele locuri, atât din ţară şi cât şi din străinătate. Aceste tendinţe de 

globalizare au jucat un rol important în mobilizarea într-un număr mare a ceangăilor moldoveni 

la apariţiile Fecioarei Maria de la Seuca, localitatea integrându-se în rândul locurilor de pelerinaj 

de importanţă majoră din ţară. Pe „harta de pelerinaj” a ceangăilor moldoveni, pe lângă cele noi 

apărute în perioada postsocialistă, întemeiate de Biserica Catolică din Moldova, cea din Seuca 

reprezintă un  loc de plerinaj cu caracter foarte special. Faţă de activităţile vizionare descrise 

anterior (care au avut un efect scurt, mobilizând locuitorii câtorva sate, evenimente cu caracter 

spontan), cele care au fost răspândite în satele de ceangăi din Moldova, la care au participat şi 

ceangăii moldoveni, apriţia Mariei de la Seuca este prima considerată modernă, Acest caz 

reflectă foarte bine multiplele aspecte de schimbare a religiozităţii, discutate şi de către literatura 

de specialitate: aprecierea fenomenelor religioase cu caracter public, întărirea religiozităţii 

instituţionale, reaşezarea sferelor locale în cadre naţionale şi transnaţionale, integrarea viziunilor 

în religiozitatea doctrinară. Societatea ceangăilor moldoveni este atinsă de o tendinţă majoră de 

modernizare în perioada postsocialistă. Viaţa locală a ceangăilor nu se mai poate descrie cu 

sintagma de „insulă culturală”; viaţa satelor din Moldova este mânată din ce în ce mai mult de 

forţe transnaţionale şi globale, cum ar fi cele descrise de către George E. Marcus és Michel J. 

Fischer, unde formele de practici religioase tradiţionale se află într-o transformare majoră 

(Marcus–Fischer 1986, Marcus 1995). Prezenţa ceangăilor din Moldova la manifestările 

prilejuite de apariţiie Fecioarei Maria din Seuca, este un exemplu elocvent pentru întâlnirea celor 

trei niveluri ale religiozităţii: transnaţional, naţional şi local.   
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 În ultimul timp, lucrările de antropologie a religiei pun un accent deosebit pe procesul 

cognitiv al religiozităţii individuale, pe creativitate individuală, experienţă, subiectivitate, 

precum şi pe rolul sentimentelor în formarea experienţei religioase. În formarea experienţei 

religioase, proces la care am fost martor de Rusalii la Şimleul Ciucului, cu ocazia ritualului de 

aşteptare a răsăritului de soare, după părerea mea, un rol hotărâtor îl au mişcările ritualice, care 

contribuie la trăirile religioase intense. Am arătat, cum ceangăii din Moldova, cu ocazia 

pelerinajului din Şimleul Ciucului participă la diferite ritualuri, care pot fi caracterizate de 

asemenea cu tendinţe imagistice şi doctrinare. Religiozitatea multivalentă este potrivită pentru 

schimbarea stării psihologice a participanţilor la procesul ritualic (Turner 1995), contribuind la 

crearea sentimentelor „puternice”, fapt caracteristic printre participanţii ritualurilor de trecere 

(Mitchell1997). Totodată, acest fapt ne sugerează, că experienţa imagistică a religiei, cu caracter 

subiectiv şi creativ se poate naşte şi în cadrul codificat al religiozităţii personale. Prin analiza 

ritualului de aşteptare a răsăritului de soare şi a circumstanţelor ritualice a viziunilor care apar cu 

această ocazie, am prezentat schimbările dintre religiozitatea imagistică şi cea doctrinară, proces 

prezentat, cu tendinţe diferite, şi în modelul lui Harvey Whitehouse. Am urmărit cum la 

marginea unei religiozităţi instituţionalizate pe un nivel foarte înalt, dar nu independent de 

aceasta, exprimările creativităţii individuale se consolidează în practica religioasă locală.  

 Numai prin studierea comunicării transcendentale cu caracter de viziune, precum şi prin 

studierea imaginaţiei într-o cultură cu o religiozitate tradiţională, putem să ne dăm seama de 

importanţa acesteia. Studiind rolul experienţelor religioase în viaţa de zi de zi, observăm că 

aceste experienţe fac parte din religiozitatea privată şi au un rol deosebit de important în acele 

arii, unde religiozitatea instituţională nu reuşeşte să pătrundă. Momentele dramatice, experienţele 

emoţionante din momentele de cotitură ale vieţii (de exemplu graviditatea, boala, îmbătrânirea, 

singurătatea, mântuirea culturală a morţii), chiar până azi pun în funcţiune formele individuale 

ale comunicării şi ale experienţelor imagistice cu caracter sacral în satele de ceangăi din 

Moldova.  

 Mai mulţi cercetători care studiază procesul religios multicolor din perioada socialistă şi 

postsocialistă subliniază necesitatea realizării unor studii, care cercetează religiozitatea axată pe 

roluri, pe individ (specialişti ai religiei şi participanţi obişnuiţi), pe cercetări ce se concentrează 

pe experienţa religioasă individuală, deci în general, pe fenomenele tematizate de religiozitatea 
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populară. Prin studierea comunicării transcendentale sub formă de viziuni, analizând diferitele 

studii care cercetează câmpul religios din perioada de schimbare socialistă şi postsocialistă, am 

dorit o înţelegere mai aprofundată a acestui fenomen. Am încercat să susţin cu argumente că 

formele vizionare ale comunicării transcendentale fac parte dintr-un sistem de referinţă iar prin 

studierea religiei putem să aflăm mai multe despre realitatea complexă a relaţiilor dintre individ 

şi societate.  


