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       Etica Protestantă şi spiritul capitalismului (Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus) este o lucrare de sociologie a religiilor, scrisă de Max 
Weber, rămas celebru pentru studiul său despre originile capitalismului,carte care 
apare (pentru prima dată) în Germania, în anul 1904. Max Weber a fost primul 
cercetător care şi-a dedicat viaţa socio-economiei comparate. Studiul său de 
pionierat combina o viziune largă asupra dorinţelor şi ideilor omeneşti cu detalii 
exhaustive despre modul în care anumite mişcări religioase au modificat 
structurile economice ale Europei feudale şi apoi ale Statelor Unite, 
transformându-le într-o economie bazată pe competiţie. 
 
       În cadrul acestei lucrări, Max Weber îşi propune să arate că etica şi 
înţelegerea protestantă a lumii au influenţat în mod pozitiv dezvoltarea 
capitalismului, astfel el demonstrează felul în care biserica protestantă, înaintea 
celorlalte biserici tradiţionale, a conciliat principiile dogmei creştine cu 
acumularea bogăţiei. Etica protestantă a însemnat pentru evoluţia capitalismului 
cel puţin tot atât cât a însemnat tiparul, inovaţie care a produs schimbări sociale 
fără precedent. Cele două principii - cel al acţiunii raţionale şi cel al democraţiei 
exprimate prin libertate, egalitate, fraternitate - au rodit pe continentul european. 
Inovaţiile aduse de biserica protestantă (bogaţia ca har de la Dumnezeu şi accesul 
marginalilor la competiţia socială) au oferit legitimitate eticii principiilor 
iluministe.  
       Diferenţele dintre catolici şi protestanţi sunt dezvăluite prin multiple exemple 
pe care Weber ni le oferă: 
                                    - protestanţii, ca elevi şi absolvenţi, aveau o pregătire superioară                       

      faţă de catolici; ponderea mare a protestanţiilor mai culţi nu   
                                         făcea decât să sublinieze slaba participare a catolicilor la           
                                         câştigul capitalist 

"Contemporaneitatea lui Weber nu decurge numai din faptul că este cel mai citat 

socilolog ci, în primul rând, din actualitatea analizelor sale şi din permanenta 

reconsiderare a contribuţiilor sale metodologice şi epistemologice. A creat o operă 

impresionantă, care în Romania ultimelor decenii, a fost cunoscută doar de un număr 

restrâns de specialişti. La acest fapt au contribuit două situaţii. Mai întâi, o limitare de 

ordin editorial: absenţa traducerilor în limba romană a principalelor opere ale 

sociologului german. În al doilea rând, o limitare de ordin ideologic: Weber a fost 

considerat unul dintre principalii adversari teoretici şi ideologici ai lui Karl Marx. În 

consecinţă, opera sa trebuia ţinută departe de cei pe care i-ar fi putut influenţa."  

                                                                                                               (Ioan Mihăilescu) 

 



 
 
                                       - dintre calfe, catolicii sunt cei care manifestă o activitate   

   meşteşugărească mai pronunţată, tot mai mulţi devenind     
   maiştrii meşteşugari, pe când protestanţii se îndreaptă într-o  
   măsură relativ mai mare spre fabrici pentru a ajunge în     
   eşaloanele superioare ale muncitorilor calificaţi şi ale  
   funcţionarilor industriali 

                                       - protestanţii demonstrează o înclinaţie specifică spre    
  raţionalism economic, ceea ce la catolici nu s-a putut constata     
  şi nici nu se poate constata în acelaşi mod 

                                   

       Această cauză a comportamentului diferit trebuie căutată în “specificul 

lăuntric durabil al confesiunilor”. 
 
       Calviniştii, protestanţi care îşi bazează credinţa pe ideile lui John Calvin, cred 
în predestinare, actul prin care Dumnezeu predestinează că anumite suflete vor fi 
osândite şi altele vor fi mântuite, şi nimic din ceea ce pot face ei în această lume 
nu poate influenţa decizia lui Dumnezeu. Sarcina calviniştilor în această lume este 
să fie ascetici (să se abţină de la plăcerile lumeşti) şi să lucreze pentru gloria lui 

Dumnezeu. “faptele nu sunt cauză reală, ci doar un principiu de cunoaştere a 

stării de graţie şi aceasta numai în cazurile când ele s-au făcut spre gloria lui 

Dumnezeu”. Pentru ei, acumularea averii nu este un păcat, ci, dimpotrivă, este 
socotit ca un har dat de Dumnezeu. Averea celui care munceşte este pusă în slujba 
comunitaţii în care trăieşte. Dumnezeu nu-i iubeşte numai pe cei care îşi părăsesc 
averile şi se izolează de comunitate mergând în pustiu în căutarea lui, ci îi iubeşte 
şi pe aceia care rămân în mijlocul oamenilor şi produc bogăţie. Bogăţia acestora 
lucrează pentru comunitate, fie direct, ca un bun de consum de care se bucură toţi 
cei care îl cumpără sau prin impozitele către bugetul public din care se fac 
redistribuirile în folosul tuturor, fie indirect, prin investiţiile pe care le face cel 
care adună avere, investiţii care generează locuri de muncă, deci asigură existenţa 
decentă a multor oameni, sau prin acumulările de capital de care se folosesc 
bancile pentru a imprumuta alţi investitori care multiplică bogaţia comunitară. 
Această spirală a bogaţiei nu ar fi posibilă fără acei oameni care la început 
dovedesc curaj, au idei novatoare, tenacitate în urmărirea ţelurilor propuse şi o 
pricepere deosebită pentru administrarea resurselor umane, financiare sau naturale, 
într-un mod cât mai ingenios cu putinţă. De fapt, prin această pricepere în 
înmulţirea banilor cu ajutorul unor idei ingenioase care nu stau la îndemana oricui, 
este tradus harul dăruit de Dumnezeu bunului creştin. 
       Capitalismul, ca tip de organizare economică, a condus la o dezvoltare fără 
precedent a societăţilor, ajungând să fie considerat singura cale raţională de 
dezvoltare modernă. Acesta a apărut în Europa Occidentala şi s-a extins treptat, 
ajungând un sistem de organizare economică de cuprindere mondială. 



       Weber consideră că dependenţa capitalismului de sistemul de credinţe al 
primilor calvinişti este cel mai bun exemplu al modului în care ideile dirijează 
societatea; şi chiar dacă nu protestantismul a produs capitalismul, el a fost cu 
siguranţă un ingredient esenţial. 
        Problema apariţiei capitalismului şi a dezvoltării economice şi sociale, în 
general elaborate de Karl Marx, continua să fie foarte prezentă în gândirea şi 
acţiunile oamenilor politici din fostele ţări socialiste. Pentru a putea fi inţeleasă de 
un numar cât mai mare de oameni, aceasta a fost simplificată. 
       Dezvoltarea economică şi socială a fost posibilă datorită dezvoltării forţelor 
productive care au determinat perfecţionarea relaţiilor de producţie şi dezvoltarea 
unei anumite suprastructuri ideologice şi instituţionale. 
       În concepţia lui Weber, comportamentele economice au un conţinut etic 
intrinsec. Pentru anul modern, munca este o datorie, un semn de virtute şi o sursă 
de satisfacţie profesională. Aceasta este o trăsătură a “omului capitalist modern” 
însă ea are o origine transcedentală şi o semnificaţie religioasă evidentă pe care 
sociologul german îşi propune să o reliefeze. 
      “Spiritul capitalismului” la Weber are o semnificaţie care contrastează cu un 
alt tip de activitate pe care îl desemnează ca fiind “tradiţional”. Comportamenul 
tradiţional este evident atunci cand muncitorii preferă munca mai puţină în loc de 
bani mai multi, cand în orele de munca urmaresc maximum de confort şi minimum 
de efort, când se dovedesc incapabili să se adapteze la noile metode de muncă. 

“Adversarul cu care trebuie să se lupte în primul rând <<spiritual 

capitalismului>> a fost acel gen de simţire şi de comportare care ar putea fi numit 

tradiţionalism” => “Omul acceptă, prin natura sa, să câştige nu bani mai mulţi şi 

tot mai mulţi, ci să trăiască pur şi simplu, să trăiască aşa cum este obişnuit şi să 

câştige atât cât are nevoie pentru aceasta” – de aici rezultă că pentru individ 
câştigul suplimentar îl atrăgea mai puţin decât munca mai puţină, interesul pentru 
bani este foarte scăzut întrucât persoana în cauză e mulţumită cu cât a reuşit să 
obţină şi obişnuită cu acest trai de mult timp. În acest fel s-a încercat o forţare 
inversă: aceea de a-l obliga pe muncitor prin reducerea salariului, să dea 

randament mai mare pentru a-şi menţine câştigul. “Capitalismul a reluat mereu 

această încercate şi timp de secole s-a considerat drept o dogmă faptul că salariile 

joase sunt <<productive>>, cu alte cuvinte, că ele sporesc randamentul muncii, că 

aşa cum spusese încă Pieter de la Cour – poporul munceşte numai pentru că şi 

atâta timp cât este sărac”. 
 
       Alte trăsături ale spiritului tradiţional sunt zgârcenia şi lipsa de scrupule în 
organizarea afacerilor. Treptat acest spirit tradiţional a cedat în faţa unui alt spirit 
orientat dupa anumite principii morale. 
       Deosebirile dintre cele două tipuri de comportamente se pot observa şi în 
modul în care întreprinzatorii urmăresc câştigul. Întreprinzătorul tradiţional  



dobândeşte câştiguri prin camătă şi circulaţia banilor, prin participarea la 
finanţarea unor tranzacţii politice cum ar fi revoluţiile, războaiele, etc. Câştigurile 
realizate din acest comportament depindeau foarte mult de fluctuaţiile politice. 
Capitalismul însă urmareşte câştigul în mod raţional, prin comercializarea 
continuă pe o piaţă liberă, dar dominată de reguli şi legi, prin dezvoltarea de 
întreprinderi productive care folosesc conturile contabile, prin operaţii financiare, 
prin tranzacţiile speculative cu bunuri standardizate, prin dezvoltarea 
întreprinderilor orientate în funcţie de obţinerea profitului pe termen lung. 
       Întotdeauna au existat întreprinzători care şi-au condus în mod sistematic 
afacerile, care au muncit mai mult decat angajatii lor, au consumat puţin, şi şi-au 
folosit economiile în investiţii. În perioadele premoderne aceştia au constituit 
cazuri izolate şi nu au putu impune o nouă ordine economică. Pentru ca noul 
comportament să se generalizeze în întreaga societate, a fost necesar ca el să-şi 
aiba originea în ceva comun tuturor membrilor unei societăţi. Acest ceva comun 
majorităţii membrilor unei societăţi a fost identificat de Weber în etica 
protestantismului.  
       Protestantismul a marcat o diferenţiere evidentă în raport cu catolicismul. În 
doctrina catolică (şi în cea ortodoxă), Dumnezeu este bun şi îndurător. Faptul de a 
fi ales sau damnat depinde în mare măsură de comportamentul indivizilor, de 
gradul în care aceştia respectă pruncile divine. Niciodată nu este prea târziu pentru 
a intra în graţia divină. Chiar şi cele mai cumplite păcate pot fi iertate, cu condiţia 
ca păcătosul să-şi recunoască greşelile şi să se conducă în continoare după 
perceptele divine. 
       Protestantismul introduce o concepţie nouă asupra predestinării. Faptul de a fi 
ales sau damnat este stabilit de Dumnezeu de la începuturile timpurilor şi pentru 
totdeauna. Omul nu poate şti dacă a fost ales sau damnat, pentru că o asemenea 
ştiinţă ar însemna ca el să poată pătrunde misterele divine şi să-şi poată negocia 
destinul său cu Dumnezeu. În cele din urmă, aceasta ar însemna o neînţelegere a 
atotputerniciei şi atotştiinţei lui Dumnezeu. Starea de graţie sau de damnare este 
hotărâtă de o putere absolută şi nu de ceea ce face omul. Întrucât nu mai poate 
coopera cu Dumnezeu la făurirea propriului destin şi nici nu poate pătrunde 
misterele, individul trăieşte o stare dramatică de permanentă incertitudine. 
       În absenţa oricărui mijloc magic de a atinge starea de graţie, omul nu are altă 

soluţie decât de a duce o viaţă ascetică (“raţionalizarea modului de viaţă în această 

lume, în perspectiva celei de dincolo, era efectul concepţiei despre chemare a 

protestantismului ascetic”). Tocmai în acest comandament al eticii protestante 
este identificată de către Weber legătura dintre calvinism şi “spiritul 
capitalismului”. 
       Doctrina predestinării şi alte doctrine teologice conexe încurajează viaţa 
activă, munca. Doctrina puritană argumentează credincioşilor faptul că munca este 
singura apărare împotriva tentaţiilor, a îndoielilor. Credinciosul trebuie să 
folosească fiecare clipă din viaţa sa pentru a servi gloria lui Dumnezeu şi pentru a 



dobândi încrederea asupra “alegerii” sale. A folosi viaţa în conversaţii inutile, în 
petreceri de societate, dormind mai mult decât este necesar pentru menţinerea 
sănătăţii, chiar şi în rugăciuni este rău pentru că omul se sustrage astfel de la o 
viaţă activă care este singura conformă cu cerinţele lui Dumnezeu. Munca 
perpetuă este modul de viaţă poruncit de Dumnezeu căruia fiecare om trebuie să i 
se conformeze. Utilitatea muncii este judecată dupa rezultatele bune obţinute, care 
la rândul lor reprezintă semne ale graţiei divine. Profitul şi bunăstarea sunt 
condamnabile numai dacă ele conduc la lenevie şi delăsare. Dimpotrivă, dacă sunt 
rezultatul îndeplinirii obigaţiilor ele sunt de apreciate ca daruri ale lui Dumnezeu 
pe care omul nu le poate refuza. Atât timp cât este rezultatul unui efort permanent, 
dobândirea de câştiguri este o obligaţie, o datorie pentru întreprinzători. 
 
       Purtătorii  istorici ai protestantismului ascetic:            

1. calvinismul – în forma pe care a luat-o în principalele regiuni vest 
europene ale dominaţiei sale, mai ales în sec al XVII – lea  

2. pietismul  
3. metodismul 
4. sectele care îşi au originea în mişcarea anabaptistă 

 
 

1. calvinismul – suspecta orice stare emoţională ca fiind o înşelătorie 
2. pietismul – nu înseamnă decât penetrarea modului de viaţă cultivat 

şi controlat metodic, adică ascetic şi în sferele religiozităţii 
necalviniste 

3. metodismul – era orientat spre activitatea misionară în rândurile 

maselor; metodiştii au subliniat ca “ei nu se deosebesc de biserică 

oficială prin doctrină, ci prin modul în care îşi manifestă evlavia” – 
erau adepţi ai doctrinei predestinării 

4. comunităţile anabaptiste – doreau să fie comunităţi “pure”, în 
sensul că toţi membrii să se comporte ireproşabil 

 
        
       “Afirmaţia <<extra ecclesiam nulla salus>> era valabilă numai pentru biserica 
a celor iluminaţi de spirit. Fără această lumină interioară, omul natural, chiar dacă 
era călăuzit de raţiunea naturală, rămânea om ca fiinţă pur carnală”. 
       Organizarea socială a sectelor a fost oferită de mijloacele prin care etica 
puritanismului a fost asimilată modului metodic de viaţă. Modelul sectelor 
puritane a fost preluat şi de  către alte congregaţii şi comunităţi religioase. 
 
       Lucrarea sociologului german este mai curând o formulare de ipoteze pentru 
cercetări viitoare. Asemenea cercetari s-ar putea referi la modul în care 
raţionalismul ascetic al puritanilor a afectat organizarea vieţii de zi ci zi a 
grupurilor sociale, începând cu congregaţiile şi terminând cu statul naţional, cum 



se relaţionează el cu raţionalismul umanist, cu empirismul ştiinţific, cu dezvoltarea 
tehnologiei moderne şi a culturii. 
 
       Teoria dezvoltată de Weber în Etica protestantă şi spiritul capitalismului 
trebuie percepută în dimensiunile pe care i le-a dat autorul ei: o teorie de explicaţie 
regională şi istorică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


